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Pécsvárad Város Önkormányzata és a Fülep Lajos Művelődési Központ 
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rendezvénysorozat programjaira 1997. augusztus 15-től 23-ig.

Augusztus 15., péntek
16 óra: Nagyboldogasszony- 

napi szentmise a római kato
likus templomban

17 óra: Székely Miklós or
gonahangversenye a római 
katolikus templomban

18 óra: Középkori templo
mok Baranyában

Lantos Miklós fotóművész 
kiállításának megnyitója a 
vár kiállítótermében

Megnyitja: Gállos Orsolya 
újságíró, műfordító

18.30: Fúvószenekarok 
hangversenye a vár udvarán

Közreműködnek a Pécsvá- 
radi ÖTÉ Fúvószenekara és a 
Mázai Fúvószenekar 

Augusztus 16.
18 óra: Német nemzetiségi 

est a vár udvarán hagyomá
nyőrző' együttesek fellépésével 

Vendégek Hausmannstat- 
tenból: Róbert és Hannes Die 
Steirerbauam duó 

Sváb bál
Augusztus 17., vasárnap
16 óra: dr. Ladocsi Gáspár 

dandártábornok, tábori püs
pök misézik a római katoli
kus templomban

Augusztus 18., hétfő
18 óra: Breton dalok és tán

cok a vár udvarán a francia- 
országi Saint Malo Gwik Alet 
néptáncegyüttesének műsora

Augusztus 19., kedd
18 óra: ünnepi önkormány

zati ülés a vár dísztermében
- a Pécsváradi Nói Kamara

kórus koncertje
- Kakas Sándor polgármes

ter átadja a város 1997. évi 
kitüntetéseit, elismerő' okle
veleit

19.30: a Zeneiskola Rézfú
vós K am araegyüttesének 
műsora a vár udvarán

20 óra: Reneszánsz vacso
raest. Közreműködik: a Zene
iskola Reneszánsz Kis
együttese

Augusztus 20., szerda
16 óra: Pécsvárad város 

tisztelgése Szent István szob
ránál a várban

Közreműködik: N. Szabó

Sándor színművész, Pécsvá
radi Fúvószenekar

17 órától a Szentháromság 
téren berendezett sörkertben 
amatőr művészeti együttesek 
műsora: Zeneiskola Gyermek 
Fúvószenekara, Zengővárko- 
nyi Hagyományőrző Népie
gyüttes, Általános Iskola Né
met Nem zetiségi Tánccso
portja.

18.30: utcabál a Spitzbu- 
ben zenekarral.

Augusztus 22., péntek
Kígyós Emlékkor találko

zója a várban és a művész 
műtermében

Augusztus 23., szombat
18 óra: a pécsi UniCum La- 

ude férfi énekegyüttes kon
certje a vár dísztermében

A rendezvényekhez segítsé
get nyújtottak:

Pécsváradi Németek Bará
ti Köre

Pécsváradi Várbaráti Kör

Falutalálkozó
N agym ácsédon

Június 23-24-én falutalál
kozót rendezett a szlovákiai 
Nagymácséd község, ahonnan 
több pécsváradi család, Gá
lák, Lanczék, Baracskaiék, 
Valentaiék, Farkas Istvánék 
és mások is származnak. Far
kas István tanár úr az alábbi
akban számol be a kény- 
szerűségből elhagyott szülőfa
lu iránti kötődésről. írása ré
sze a felvidéki magyarok 50 
esztendővel ezelőtti kálváriá
járól való pécsváradi megem
lékezéseknek, amelyeket kiál
lítás zár majd októberben, a 
Leányvásár idején.

*

Nagymácséd község Szlo
vákiában, a magyar határtól

75 kilométerre, a Pozsony- 
Nyitra főútvonal mentén fek
szik, Galántától 5 kilomé
terre. Patkószerűen veszik 
körül a szlovák községek, 
csak Pozsony felé vannak 
magyar falvak, így Diószeg és 
Kismácséd. Ha Galántáról 
megyünk, Nebojsza és Gány 
szlovák községekéiül, ha Ga
lántáról a másik úton me
gyünk, Hódi szlovánk közsé
gen kell átmennünk. Mácséd- 
tól északra már csak szlo
vákság van. Talán a fekvése 
miatt kerülték el a néprajzo
sok, a népdalgyűjtők Nagy- 
mácsédot, még Kodály is, aki 
kötődött Galántához. Pedig 
lett volna mit gyűjteni.

Folytatás a 2. oldalon
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A felvidéki magyarok kitelepítésének 50. évfordulóján

Falutalálkozó Nagymácsédon
Folytatás az első oldalról.
Községünk ebben a harapófogóban is 

évszázadokon át megtartotta magyarsá
gát, színtiszta magyar maradt. A "lakos
ságcsere" folytán odakerült szlovákok is 
vagy elmagyarosodtak vagy feljebb köl
töztek. Jelenleg hivatalosan Nagymá- 
cséd 89 százaléka magyar -  valójában 
ennél is több.

Családnevek közül legtöbb a Gál, majd 
a Lancz, Bugyi stb.

Az elsó' írásos emlék 1326-ban Ma- 
chednek említi a falut. A lakosság teljes 
egészében római katolikus. A  szorgal
mas, összetartó nép élén mindig a papok 
jártak.

Az 1848-49. szabadságharc alatt pap
jukkal együtt harcoltak Kossuth seregé
ben, ezért a papot, Mészáros Dávidot 
1849-ben a császáriak elhurcolták, és 
Pozsony alatt kivégezték. 1919 december 
12-én a község katonaviselt férfiai fegy
verrel harcoltak a cseh megszállók ellen.

A jelenleg 2550 lakosú Nagymácséd 5 
papot adott az egyháznak. Közülük való 
dr. Miklós Antal hittanár, aki a kitelepí
tések idején a Dunán átszökve vitte a hí
reket Mindszenty hercegprímásnak. Ké
sőbb az ÁVH Magyarországon letartóz
tatta, egy hónapig fogva tartották. Ko
vács Vencel plébános az áttelepítés után 
szervezte meg a felvidéki magyarság ér
dekvédelmi szervezetét. Három könyvet 
írt, a negyediknél a halál három hónap
pal ezelőtt elragadta. A szlovák alapszer
ződés ügyében is írt az érdekelteknek. 
Kubovics Tibor bencés pap megszervezte 
Nagymácsédon a "Sión leányai" egyesü
letet, amit Brazíliából levelezés útján 
irányít.

Lehetne még sorolni tevékenységüket.

A száműzetések

Nagyon nehéz pontos képet alkotni er
ről a témáról, hiszen a múlt rendszerben 
beszélni sem volt szabad erről, nehogy a 
"csehszlovák elvtársakat" megsértsük.

1945 augusztus 10-én hatályba lépett 
a Benes-dekrétum, a kassai kormány- 
program, amelynek szellemében a szlo
vákiai magyarságot megfosztották ál
lampolgári jogaitól, választójogától. Az 
állami és közalkalmazottakat elbocsátot
ták, a nyugdíjakat megszüntették, a ma
gyarok a község ügyeibe nem szólhattak 
bele, az iskoláikat bezárták.

Szlovák nemzetállamot akartak létre 
hozni, és ehhez nem volt szükség a ma
gyarságra, el kellett távolítani. így ke
rült sor a deportálásokra, kitelepítések
re. A nagy nemzetközi nyomás miatt a 
kitelepítés nem ment, ezért találták ki a

lakosságcserét. Mivel nem volt annyi 
szlovák Magyarországon, és nem akar
tak Szlovákiába áttelepülni, harmadik 
változatot találtak ki, a reszlovakizálást. 
Azt mondták, hogy a felvidéki magyar
ság elmagyarosodott szlovákság, léhát 
vissza kell szlovákosítani. Aki ezt vállal
ta, visszakerült régi jogaiba. így is cse
kély eredményt értek el.

1946 november 19-tól 1947 február 25- 
ig Csehországba deportálták a magyar 
lakosság egy részét. A csehszlovák kato
naság és csendőrség meglepetésszerűen 
körülfogta a falut, az előre elkészített 
lista alapján papírokat osztogattak, és a 
várakozó teherautókhoz terelték a csalá
dokat. Csak a legszükségesebb holmiju
kat vihették magukkal, majd a vasútál
lomásra szállították őket. A 15-20 fokos 
hidegben marhavagonokba rakták őket, 
8-10 családot egy vagonba, és Csehor
szágba szállították. Csehországban a 
szerelvények sokszor napokig, hetekig 
vesztegeltek a dermesztő' hidegben. Sza
bályos embervásár következett. A  néme
tek helyére települt újgazdák válogattak 
az "emberanyagban", pénzt kellett fi
zetniük a magyarokért.

Juraj Zvara, a Pozsonyi Egyetem pro
fesszora kutatásai szerint 17 járás 393 
községéből 9.610 családot, 41.640 sze
mélyt vittek el. Nagymácsédról 121 csa
ládot, 578 főt. A  község plébánosa Kurcz 
Béla szabadsága és talán élete kockázta
tásával elment utánuk, hogy magyar 
szentmisét hallgassanak, és a szentsé
gekben részesüljenek. Később, amikor a 
papot el akarták hurcolni, a lakosság kö
rülfogta a plébániát, és nem engedte elvin
ni Kurcz Bélát, akiről utca van elnevezve 
Nagymácsédon. A pécsváradi író, Hetényi 
Varga Károly könyveiben leírja sok elhur
colt felvidéki pap szenvedéseit is.

A  deportáltak később hazatérhettek a 
nemzetközi nyomás hatására.

Mivel a nagyhatalmak a kitelepítést 
nem engedélyezték, ezért folyamodott a 
Csehszlovák állam a szebben hangzó "la
kosságcseréhez".

Magyarországról 1945-1948 között
73.273 szlovák települt át Csehszlováki
ába. Magyarország a lakosságcsere-egyez
mény előtt 1947 áprilisáig 46.083 magyar 
menekültet fogadott be. A "lakosságcsere" 
végrehajtása során 68.407 személy tele
pült át Felvidékről Magyarországra. Ön
ként kb. 6000-en települtek át. Tehát
73.273 szlovák áttelepülttel szemben Ma
gyarországnak 120.490 menekültet kellett 
befogadnia (Albert István adatai).

Nagymácsédról 4 helyre telepítettek ki:
1947 április 8-9. Hartára 36 családot, 

123 főt.

1947 április 24. Hajósra 32 családot 
98 főt.

1947 májusában Fazekasbodára 21 
családot, 75 főt.

Helyhiány miatt 1 család Püspöklak
ra, 1 Kékesdre, 1 Erzsébetre, 1 Szellőre, 
2 család (Kiaszta Tiborék és Gál Sándor- 
néék) Pécsváradra települt.

1948 október 11-én Pécsváradra 4 csa
lád érkezett Nagymácsédról:

Id. Valentai Imre 3 fővel
Valentai József 2 fővel
Id. Tóth János 2 fővel
Ifj. Tóth János 3 fővel.
Azóta a Fazekasbodára és környékére 

települtek nagy része beköltözött Pécs
váradra, Pécsre és környékére. Jelenleg 
a Pécsváradon élő nagymácsédiak és le
származottaik száma 60-ra tehető.

A tragédia elviselését és a beilleszke
dést megkönnyítette az itt élő német 
nemzetiségű lakosság, mivel nem ellen
ségként, hanem sorstársként fogadott 
bennünket. Jó munkatársi, baráti kapcso
latok, vegyesházasságok alakultak kiElis- 
merés és köszönet illeti ezért az itt élő né
metséget. Hogy miként hatott a felvidéki 
magyarságra a kitelepítés tragédiája, azt 
Lőrinczi Albertné iskolaigazgató és Kakas 
Sándor polgármester nagyon szépen el
mondta ez év pünkösdjén, a református 
templomban tartott megemlékezésen.

Talán annyit ehhez, akik átéltük a ki
telepítést, ma is hazamegyünk. Egymás 
között csak így kérdezzük: Mikor volta
tok otthon? Mikor mentek haza? Mi új
ság van otthon? -  Még 50 év után is.

(Folytatjuk)

Farkas István és neje Annuska
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Új elnök-két ÁFÉSZ élén

Július 10-én tartott kül
döttgyűlésén a Pécsvárad és 
Vidéke ÁFÉSZ küldötteinek 
két pályázó közül kellett vá
lasztania: Csukay Géza mar
keting szaküzemgazdász, az 
Újpetrei ÁFÉSZ elnöke, pécsi 
lakos és Somogyvári Fe- 
rencné, a Pécsvárad és Vidéke 
ÁFÉSZ megbízott elnöke, pécs- 
váradi lakos nyújtotta be pályá
zatát. A küldöttek 25-20 arány
ban Csukay Gézát választották 
a Pécsvárad és Vidéke ÁFÉSZ 
elnökévé, aki újpetrei ÁFÉSZ- 
elnöki tisztét is megtartotta.

' Irodájában kértük fel be
mutatkozásra az új elnököt.

-  38 éves vagyok, édes
apám kora gyermekkorom
ban meghalt, édesanyám 
egyedül nevelt fel, ezért érett
ségi után munkába álltam a 
MECSEKFÜSZÉRT Raktár
bázisán. Levelező' tagozaton 
1982-ben államvizsgáztam 
kereskedelmi üzemgazdász
ként a Kereskedelmi Főisko
lán, megnősültem, van két

nagy fiam, időközben elvál
tam, nemrég, július 26-án új
ra megnősültem -  feleségem 
a Pécsvárad és Vidéke 
ÁFÉSZ főkönyvelője.

Visszatérve a kezdetekhez, 
hat évet dolgoztam a MÉH- 
nél, 4 évig a Konzum Áruház 
ruházati osztályán voltam ve
zető-helyettes. Itt egy harminc 
fős csapatot irányítottam, és 
volt lehetőségem önálló elkép
zelések megvalósítására.

Az Űjpetrei ÁFÉSZ élére 
1988-ban választottak meg 
három ízben, legutóbb ez év 
májusában, ellenszavazat és 
más jelölt nélkül.

-  H ogyan tervezi a két 
ÁFÉSZ együttes vezetését?

-  Egy vezetőnek nem kell 
folyamatosan jelen lennie a 
munkahelyen. Eleve sokat 
kell távol lennie a cége érde
kében. Megbízom a munka
társaimban, igyekezetükben, 
jószándékukban. Úgyis kide
rül, ki az, aki nem végzi folya
matosan a munkáját. Mind
két aparátus magas szinten, 
megbízhatóan dolgozik.

-  Származhat-e előny e ket
tős vezetésből?

-  A beszállítókkal két 
ÁFÉSZ nevében tárgyalha
tok, olcsóbbá tehetem a szállí
tásokat, és így több kedvez
ményt, több akciót, alacso
nyabb fogyasztói árakat nyújt
hatok a vásárlónak. Ez a lénye
ge számomra az egy személy
ben két ÁFÉSZ vezetésének.

-  Mennyiben tér el egymás
tól a két cég ?

-  Pécsvárad forgalma, árbe
vétele a két és félszerese az 
újpetreinek. Körülbelül 
ugyanannyi boltja van mind
kettőnek, de Pécsváradon itt 
ez a szép, fe lú jított ABC, 
amely jelentős plusz forgal
mat bonyolít. Itt plusz tevé
kenység a hagyományos ser
tés-felvásárlás, ami szintén 
növeli a bevételt.

-  Mit szeretne Pécsváradon 
másképpen csinálni az eddigi
eknél?

-  Technikai újításokat sze
retnék, pl. számkijelzős elekt
romos mérleget valamennyi 
üzletünkbe. Aztán vállalkozás 
és marketing szaküzemgaz
dászként a kiskereskedelmi 
hálózatunkat szeretném ma
gas szinten működtetni. Kivá
lóan működik az ABC-nk. Ezt 
olyan szintre kell tovább fej
lesztenünk, hogy egyik nagy 
üzlethálózatnak se legyen ked
ve az idetelepüléshez. Steiger- 
wald József üzletvezetővel 
már megbeszéltük, hogy jó ak
ciókkal, kedvező fogyasztói 
árakkal törekszünk majd erre.

-  E nagy hálózatok és a sok 
kis magán üzlet milyen straté
giát követel ma az ÁFÉSZ-ek- 
től. Mennyire életképesek ma 
az Általános Fogyasztási Szö
vetkezetek?

-  Nagyon is biztató jövő  
előtt állnak, behálózzák az 
egész országot, rész

vénytársaságuk a Coop Hun
gary Rt. most van alakuló
ban. Egyedül e szövetkezeti 
hálózatnak van esélye fölven
ni a versenyt a multinacio
nális hálózatokkal. Ez törek
vésünk is.

A  magánüzletekkel a Coop- 
hálózattal már sikerrel föl
vettük a versenyt, és a vevő
inket máris visszahódítottuk 
a magánkereskedőktől -  vá
lasztékkal, árakkal, vásárlá
si, higiéniai körülményekkel. 
Az ÁFÉSZ-ek igazi konku
renciái a nemzetközi nagyke
reskedő cégek.

-  Vezetőként milyen tervei 
vannak?

-  A  választások előtt ter
mészetszerűen fölforrósodott 
a hangulat. Ennek vége, dol
goznunk kell tovább. Itt min
denkire, mindenki munkájá
ra szükség van a cég érdeké
ben. Végigjártam az üzletein
ket, és elkezdtük a fenti stra
tégia kidolgozását.

-  Pécsi lakosként hogyan tud 
részt venni a helyi köbleiben?

-  Jelen szeretnék lenni 
Pécsváradon, együtt szeret
nénk működni a helyi intéz
ményekkel, támogatni szeret
nénk erőnkhöz mérten a he
lyi programokat. Korrekt vi
szonyra törekszem az önkor
mányzattal és valamennyi 
helyi céggel, intézménnyel. 
Egyben azt célozzuk, hogy mi 
legyünk az egyik legnagyobb 
cég Pécsváradon.

Ismét országos pályázaton nyertek
Gimnazistáink a táplálkozási szokásokról

Ismét országos fórumon öregbí
tették Pécsvárad hírnevét a gimna
zisták. Egy, az egészséges életmódot 
fejlesztő országos középiskolai prog
ramon 10.000 középiskolás illetve 
154 iskola vett részt az egész or
szágból.

Második helyzést és egy különdí- 
jat hozott haza az l.A  és a 2. osz
tály, Zakk Anna igazgatóhelyettes 
illetve Fuchs Sándomé osztályai. 
A 60.000 forintos pályadíj mellé el
nyerték a dr. Czeizel Endre által 
vezetett Nemzeti Egészségvédelmi 
Intézet 50.000 ezer forintos külön- 
díját is. (Ugyanez a két osztály 
nyerte a télen az Új Dunántúli 
Napló Kirándulástafétáját is).

Á szaktárca és az ÁNTSZ első íz
ben szervezett ennyire széleskörű pá
lyázatot fiatalok részére, akik hóna
pokon keresztül foglalkoztak a témá

val -  tudtuk meg Zakk Anna igaz
gatóhelyettestől. Pl. kalóriatábláza
tokon mérték fel saját táplálkozásu
kat, iskolájuk, családjuk táplálko
zási szokásait, és összevetették az
zal, ami kívánatos volna.

Áz iskolában kiállítást és kóstoló
kat rendeztek egészséges ételekből, 
italokból. Az iskola tankonyháján 
teljes menüket főztek, továbbá előa
dásokat hallgattak meg és végül ve
télkedőket rendeztek az egészséges 
táplálkozás témájából. Megállapítot
ták, sajnos kevés gyümölcsöt és zöld
séget fogyasztanak, korán kezdik az 
alkoholfogyasztást, a dohányzást, ke
veset mozognak.

A többhetes foglalkozássorozatból 
készült a 60 oldalas díjnyertes pá
lyamű. Reméljük, készítői és a jövő 
nemzedékek már egészségesebben 
fognak étkezni.

EG YH ÁZI ÉLET
Laczkó István szerpapot nevezte ki 

Mayer Mihály megyéspüspök a lelkipásztori 
munka segítésére, Pécsváradra. Kövesdi 
János plébános mellett Laczkó István au
gusztus 1-tól látja el szolgálatát.

Olasz varroda a régi mozi helyén

Megegyezés született Pécsvárad önkormányza
ta és a BIGTESSILI Kft. ügyvezető igazgatója, 
Enrico Bigolin között a mozi megvételére. A  cég 
autóskabátokat készít, és nők számára kínál 
munkahelyet. Bigolin úr 1992-ben érkezett Pécs
re, kezdetben hozta, szállította a munkát, majd 
1995-ben megalakította Kft.-jét, amely 1996 feb
ruárjától termel Pécsett majd Komlón, ahol ma 
60 fős üzem működik. További 4 varrodájuk dol
gozik Kaposváron, Barcson és Lengyeltótiban. 
Pécsváradi jelenlétük nők számára biztosít mun
kahelyet és kereseti lehetőséget.
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Dél-Baranyában a várbarátok
Nem kell ezer kilométereket utazni 

ahhoz, hogy csodákat lássunk -  ez volt a 
tanulsága a Pécsváradi Várbaráti Kör 
július 13-i útjának, amely Siklósra és a 
Drávára vezetett.

Dr. Simor Ferenc alpolgármester, a 
Siklósi Várbaráti Kör elnöke fogadta 50 
fos csoportunkat a szépséges vár előtt. Be
mutatta a város múltját és mai életét, a 
várral kapcsolatos gondokat és reménye
ket: talán a francia szállodaprogram lesz a 
megoldás. A kápolna, az északi bástya, a 
Zsigmond-szoba, a kesztyűkiállítás megte
kintése után azzal búcsúztunk, várjuk 
Pécsváradra a siklósi várbarátokat is.

A felújított Ferences templom, Mal- 
kocs bej dzsámija, a szerb templom mind 
új látnivalóként válj a a Siklósra látoga
tókat. Csinos, gondozott a város képe. 
Megújult Máriagyűd híres kegytemplo
ma is, ahol a freskókon a Pécsváradon 
élő Szilágyi Domokos és testvére keze 
munkáját csodálhattuk.

Innen egyórás hajóútra indultunk 
Drávaszabolcstól a Dráván: a határfolyó 
hazánk és Horvátország felségterületén 
kanyargóit. Ember nem járta, szűz ter
mészet veszi körül a Drávát, amely mél
tán része a Duna-Dráva Nemzeti Park
nak. A Kormorán-szigeten a hajósok sze
rint a költések után 4000 védett madár 
trónolt a fák tetején. Egyik gázlónál te
henek deleltek -  mintha a múlt század
ban jártunk, hajóztunk volna.

Délután fölkerestük a nagyharsányi 
szoborparkot, táj és műalkotás, szobrok 
és természeti környezet egyedülálló 
együttesét. Innen Nagynyárádra veze

tett utunk, ahol a művelődési ház igaz
gatója, a falu mindenese, Zsifkovics Jó- 
zsefné, Giziké fogadott bennünket. Tb- 
vábbá Sárdi János kékfestő, aki végig
kalauzolta műhelyén a pécsváradiakat -  
a régi Leányvásárok állandó résztvevője
ként is.

Elmondta, sok a látogatója, de magyar 
csoport évek óta nem kereste fel.

A  lakodalmasházzá bővített művelő
dési házban finom vacsora várta a fáradt 
pécsváradiakat. Majd Giziké elmesélte, 
hogyan szervezték meg a nyárádi lako

dalmat és a falusi vendéglátást Nagy- 
nyárád és a környező falvak számára. 
Mára ez fontos megélhetési forrás.

A híres nagynyárádi templomot a ha
gyomány szerint Mária Tferézia építtette 
a német telepesek számára. Éspedig 
oda, ahol a mohácsi csata idején a török 
szultán sátra állott -  előtte meg bizonyá
ra egy középkori templomcska. Hét ilyen 
templomot építtetett a császárnő, és a 
legszebbet -  a nyárádit -  a legjelesebb, 
legszebb falu számára -  hallottuk a he
lyi hagyományt.

Képünkön a siklósi vár udvarán, jobbszélen dr. Simor Ferenccel.

TOURINFORM-iroda Pécsváradon
AZengő-vidék és központja, 

Pécsvárad is belekapcsolódik 
az ország idegenforgalmát át
fogó TOURINFORM-hálózat- 
ba, és rövidesen -  első ízben -  
idegenforgalmi iroda nyílik 
Pécsváradon.

A Zengő-vidék nyolc telepü
lése, élén Pécsváraddal 
ugyanis idegenforgalm i 
együttműködést kötött, és si
keresen pályázott 1,2 millió 
forintot az Országos Idegen- 
forgalmi Bizottságtól a Pécs
váradon kialakítandó TOUR- 
INFORM-iroda céljára.

Tavaly novemberben kötöt
tek együttműködési megálla
podást Pécsvárad valamint 
Hidas, Hosszúhetény, Mar- 
tonfa, Mecseknádasd, Nagy- 
pali, Ófalu és Zengővárkony 
önkormányzatai. Elhatároz
ták, a költségek (pl. az iroda 
vezetője fizetésének) közös

vállalásával összehangolják 
idegenforgalmi tevékenységü
ket a körzet turizmusának 
fejlesztése érdekében. Az iro
da által országos hálózatba 
kapcsolódnak, és Pécsvárad 
központjában, a Kossuth utca 
22. szám alatti üzletsoron (a 
fényképészet helyén) alakítják 
ki és rendezik be a TOURIN- 
FORM-Irodát.

Az érdekeltek több szintű 
programsorozat megszervezé
sét várják az irodától. Hiszen 
össze kellene hangolni a Zen
gő-vidék sokféle, természeti, 
történelmi, néprajzi kínálatát 
épp úgy, mint nemzetiségi és 
régi mesterségeket őrző ha
gyományait, borainak és foga
dóinak kínálatát, a termé
szetjárók, a vadászok és a ke
rékpárosok elképzeléseit.

Például, aki a magyar ál
lamalapítás 1000 évvel eze

lőtti emlékeire és a magyar 
történelem más emlékeire kí
váncsi, Pécsvárad vára, a me- 
cseknádasdi Szent István-ká- 
polna, a Réka-vár és Püspök- 
szentlászló érintésével töltö- 
het itt egy szép napot. A ma
gyar néprajz iránt érdeklődők 
ellátogathatnak a zengővár- 
konyi tájházba, élőben tanul
mányozhatják a szövőhagyo
mányokat, fölidézhetik Fülep 
Lajos emlékét a tudós várkonyi 
emlékszobájában. Élő folklórt 
élvezhetnek Zengővárkony il
letve Hosszúhetény népi együt
teseinél, németet Mecsekná
dasd tánccsoportjánál.

Élőben tanulmányozhatnak 
régi mesterségeket, mint a 
pécsváradi gyapjúfonást, fa- 
esztergályosságot, a zengő- 
várkonyi szövőket, az ófalui 
székeseket, faesztergályoso
kat, a mecseknádasdi kőfara

gókat, kötélgyártókat, a faze
kasságot stb. Helyi pincékben 
kóstolhatják meg a vidék leg
jobb borait és ételeit. Túrizmus, 
vadászat, lovaglás, tenisz sze
repel ma is a kínálaton, és 
többféle szállás az elegáns Ist
ván Király Szállótól a panzió
kon át a falusi vendéglátásig.

A  kínálat m áris sokféle. 
Többen, többféleképpen nyújt
ják a közönségnek, (pl. a Fülep 
Lajos Művelődési Központ, a 
Zengővárkonyi Hagyományőr
ző Egyesület, a Hosszúhetényi 
Nemes János Általános Műve
lődési Központ, Mecseknádasd 
civil szervezetei, polgármeste
rek és lelkészek, népművészek 
és kulturális szervezők, más 
helyi értelmiségiek.

"Csak" profi munkával 
össze kellene hangolni e sok
féle tevékenységet, lehetősé
get és kínálatot.
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OUYYAPÍA
A Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési 

Egyesület Görögországban

H ÍR E K

A cím Magyarországot je
lent görögül, így jelent meg a 
fesztivált programfüzetben.

A Zengővárkonyi Hagyo
m ányőrző Népiegyüttes a 
Népművelési Intézet közvetí
tésével meghívást kapott a gö
rögországi Zeigolacio városban 
tartott nemzetközi néptánc
fesztiválra, melyet július 25. és 
27. között rendeztek meg.

Az együttes 33 tagja július 
22-én indult el, nem is sejtve, 
hogy milyen kalandos utazás
ban lesz része. A  haladást ne
hezítették a "kalóz" rendőrök, 
a bozóttűz, de a görög határ
rendőrség tette rá az i-re a 
pontot! Nyolc órás, szinte re
ménytelennek tűnő várako
zás után most is, mint már 
sokszor, a zenés s az tánc 
megenyhítette a konok hiva
tali embereket. A tánccsoport 
a görög határon rögtönzött 
műsort adott - és erre végre 
megnyílt a sorompó!

A fesztiválvároska Korint
hosz városa mellett található, 
a szállásunk pedig közvetle
nül a Korinthoszi-öböl part
ján, Rokoniban volt, a tenger
től mintegy 30 méterre. A ho
tel udvarán a kis úszómeden
ce, a teraszos házikók csodá
latos kényelmet jelentettek. A 
házigazdák gondoskodtak az 
ellátásunkról is a hotel étter
mében. Még a finnyásak is 
megettek mindent.

A fesztivál m indhárom  
napján szerepeltünk kb. két 
és félezer főnyi közönség 
előtt. Minden fellépés előtt 
utcai felvonuláson vettek 
részt az együttesek, amelyen 
minden csoport egy kis kósto
lót nyújtott a programjából. 
Tíz együttes vett részt a fesz
tiválon, a görögökön kívül spa
nyol, bolíviai, kolumbiai és a mi 
magyar együttesünk. A tempe
ramentumos görög emberek 
minden alkalommal lelkesen, 
nagy tapssal jutalmazták a 
zengóvárkonyiak műsorát.

A szerepléseken, az ismer
kedéseken, a fürdésen, az 
úszáson kívül maradandó él
ményt jelentenek a kirándu
lások: egy a közeli 600 méte
res hegy tetején levő várrom 
maradványainak megtekinté
se, a sétahajózás, a Korintho-

szi-csatomában, az öböl túlsó 
partján lévő üdülőhelyen való 
séta a virágzó leanderfák kö
zött, és végül útban hazafelé 
Athén, és természetesen az 
Akropolisz.

Most következik az a bizo
nyos szlogen, hogy "Ez az út 
nem jöhetett volna létre...!"

Megköszönjük a pécsváradi 
önkormányzat jelentős anya
gi támogatását, a zengővár
konyi önkormányzat önzetlen 
segítségét, a szülők áldozatvál
lalását, az együttes minden 
tagjának szorgalmas munká
ját, Helen Limiati elnökasz- 
szony meghívását, Jota Ro- 
uss tánccsoportvezetőnek a 
szervezésben nyújtott segítsé
gét.

Köszönjük a Pannon Volán 
gépkocsivezetőinek, Gyenis 
Lajos és Kasza István sofő
röknek a türelmét, higgadtsá
gát.

M egköszönjük Kálmán 
László fáradhatatlan tolmá
csolását, amely nélkül bizony 
sokszor megállt volna a "sze
kér".

Köszönet illeti a szervezés
ben nyújtott sok-sok segítsé
gért a Művelődési Ház dolgo
zóit, elsősorban Dretzky Ka
talint.

Csak zárójelben jegyzem 
meg, hogy ha másban nem is, 
de a nyelvtanulás, nyelvhasz
nálat terén még van mit ta
nulnunk a görögöktől.

Az együttes művészeti ve
zetője, az egész út kulcsembe
re, Töttös Sándor a fárasztó, 
hosszú út után úgy nyilatko
zott, hogy ezentúl a szom
szédba is csak telefonálni fog, 
reméljük, hogy hamarosan 
újra előveszi a térképet!

Csak egy idézet marad hát
ra, kicsit módosítva, talán meg
bocsátja haló poraiban Kréti- 
kosz (i.e. 3. század) útleíró:

"Ha m ég G örögországot 
nem láttad, tuskó vagy csu
pán; ha láttad, és nem tetszett 
meg neked - szamár, s öszvér, 
ha tetszett és mégis tovább ha
ladsz."

Kívánom, hogy még sok ha
sonló szép élményben legyen 
része együttesünknek!

Galambosné Fónai Éva 
az egyesület elnöke

Papp Gyula kinevezése.
Újabb öt évre fogadta el a Ba
ranya M egyei Közgyűlés 
Papp Gyula, a pécsváradi 
Szakmunkásképző Intézet, 
Szakközépiskola és Gimnázi
um igazgatójának pályázatát. 
Papp Gyula 1992-ben pá- 
lyáztott először sikerrel az in
tézmény élére, és vette át az 
iskola vezetését dr. Brez- 
niczki Józseftől.

*
Bankjegy-kiadó automa

tát helyezett el az OTP
Bank Rt. Pécsváradi Fiókjá
nál. Újabban kártyával lehet 
fizetni az ÁFÉSZ Vas-Műsza
ki Boltjában és az ABC üzlet
ben is.

*
Baranya M egye K ézi

könyve. A Pécs váradról ké
szült 1860-ban készült Roch- 
bock-metszet került a Bara
nya Megye Kézikönyve című 
kétkötetes enciklopédia cím
lapjára. A  Millecentenárium 
alkalm ával m egjelentett 
adattárban Baranya 301 te
lepülése, köztük Pécsvárad 
adatai is m egtalálhatóak. 
Intézm ények, látn ivalók , 
műemlékek, baranyai "Ki ki
csoda". A kötet első darabja 
az ország 19 megyéjét és fő
városát bem utató sorozat
nak. Szerkesztője dr. Grün- 
wald Géza, a Pécsvárad-fe- 
jezetet Gállos Orsolya ké
szítette. A kézikönyv hozzá
férhető a Városi K önyv
tárban, a Művelődési Ház
ban és az iskolákban.

Születtek:
Pécsváradon Heim Dániel, 

Fuller Rebeka, Kresz Nikosz 
Szabolcs, Apátvarasdon Szilá
gyi Dávid, Zengővárkonyban 
Gradwohl Renáta, Erdős- 
mecskén Győrfi Renáta, 
Buszlauer Richárd, Marton- 
fán Bátai Ákos

Házasságot kötöttek:
Pécsváradon Szekeres Ár

pád-Mik e Veronika, Ortlieb 
Lőrincz Zoltán-Nyéki Mónika 
Tünde, Horváth G ilbert- 
Szűcs Andrea Erika, Radnai 
János - Antal Erzsébet, Né
meth János - Szalai Lívia,

Bíró doktor adománya 
Óbányának. Dr. Biró Ferenc 
óbányai kerámiákból álló 140 
darabos gyűjteményét gyűjte
ményét adományozta nemrég 
a falunak. A  Német Olvasókör 
Egyesülete rendezte el a mu
zeális értékű kollekciót a 
megszűnt óvoda önkormány
zati épületében, ahol helyi bú
torokat, ruhákat, használati 
tárgyakat is kiállítottak. A 
helyi fazekasság szép hagyo
mányaira emlékeztet a gyűj
temény: a két háború között 
az óbányai fazekasok létszá
ma a 10-15 főt is elérte. A 
Zsolnay Gyárral és a mágocsi 
agyagipari iskolával is kap
csolatban álltak, és már dol
goztak a turizmus számára.

*
Júliusban 121 mm eső  

hullott Pécsváradon, míg
az első negyedévben összesen 
84 mm — közölte Horváth 
János meteorológiai figyelő- 
szolgálata. A több évtizedes 
júliusi csapadékrekord követ
kezménye a gabonák minősé
gének romlása.

*
Gyógyszertári ügyelet.

Augusztus 10-ig Szent István 
Patika. Augusztus 11-17. 
Szentháromság Patika.

*
Városi TV adások Au

gusztus 14. Ismétlés 15. Au
gusztus 28. Ismétlés 29. Fél 
7-kor mese majd sportmsor. 
Fél 8-kor Híradó, utána já 
tékfilm.

25. éves házassági évfor
dulóját ünnepli:

Berta Attila - Szőnyi Gyön
gyi Júlianna, Papp János - 
Hencz Király Judit, Zengő
várkonyban Mohácsi István - 
W olf Anna, Bögyös István - 
Vörös Júlianna.

Szívből gratulálunk és még 
sok boldog évet kívánunk a ju 
biláló házaspároknak

Elhunytak:
Pécsváradon Csonka Fe

renc, Schóbert Péter, Virág 
József, Bayer Pétemé, Leifert 
József, Mayer Ferenc, Galgóc- 
zi László

ANYAKÖNYV
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A Spartacus Sportkör közgyűlése
Júniusban tartotta közgyű

lését -  betegségek miatt rend
kívüli időpontban -  a Pécsvá- 
radi Spartacus Sportkör. Az 
egyesület gazdag évet összeg
zett, melyre építhető a kisvá
ros sportja -  fogalmazott a 
gyűlésen elnöklő Kakas Sán
dor polgármester, az elnökség 
tagja. Köszönetét mondott a le
köszönő elnök Zsáli Jánosnak, 
és kérte, az év végéig, utódja 
megtalálásáig lássa el a felada
tát tiszteletbeli elnökként.

Leköszönt a focistákat a me
gyei I. osztályba fölvivő edző, 
Gungl László is, aki a kör el
nökségében folytatja munká
ját, ahová beválasztották ifj. 
Speigl József labdarúgó-szak
osztályvezetővel együtt. Az el
lenőrző bizottság új elnöke dr. 
Fenyvesi János jegyző lett.

Zsáli János elnöki beszámo
lója

Tisztelt Közgyűlés!

Feladatomat képezi a Pécs- 
váradi Spartacus Sportkör el
nökségi beszámolójának is
mertetése az 1996-os év mű
ködéséről.

Az 1995. évi tisztújító köz
gyűlést követőén az elnökség, 
Andrics Márk, ifj. Koch 
Lajos, Szokics Ferenc, Ka
kas Sándor, Gerencsér Já
nos, Spannenberger Já
nos, Apaczeller József, 
Mester Oszkár, Fullér Fe
renc, Varga Sándor, Zsáli 
János összetételben kezdte 
meg munkáját.

Az elnökség m ellett Dr. 
Kófiás Mihály, Arató Már
ton és Fullér Miklós alkotta 
Számvizsgáló Bizottság képez
te a sportkör szűk vezetését.

A  fenti csapatból lemondás, 
elhalálozás illetve egyéb ok 
miatt mára kiesett Dr. Kófi
ás Mihály, Mester Oszkár 
és Varga Sándor.

Az elmúlt évben is sokat se
gítette munkánkat nem vá
lasztott vezetőségi tagként 
Mühl János, ilj. Speigl Jó
zsef és Józsa Zoltán. Az 
utóbbi időben a sportkör veze
tésével egyeztetve rengeteget 
tett elsősorban a kispályás 
labdarúgás területén Haklik 
Lajos.

Itt szeretném megköszönni 
annak a sok önzetlen társa
dalmi munkásnak a segítsé
gét, akik a pályán és a csar

nokban munkájukkal segítet
ték a versenyek zavartalan 
lebonyolítását.

Az elmúlt évi közgyűlés a 
sportkör ez éves gazdálkodás 
főbb mutató számait 3.950.000 
Ft bevétel és kiadás oldallal 
határozta meg, mely 2.500.000 
Ft önkormányzati és 1.450.000 
Ft szponzori és egyéb bevétel
lel határozta meg.

A fenti előirányzattal szem
ben hála Isten csapataink jó 
szereplésének köszönhetően 
év közben emelni kellett a 
költségvetés irányszámain, 
melyet az önkormányzat 1996. 
júniusi ülésén megerősített.

Tehát a tényszámok 1996. 
évben a következőképpen ala-
kultak:

Bevételek:
önkorm ányzati
támogatás 4 145 000
tagdíj, bérlet 508 000
alapítvány 867 000
Összesen: 5 520 000
Kiadások főbb számai:
munkabér 194 000
közteher 160 505
egyéb 337 263
áram díj 40 379
vízdíj 111 208
gázdíj 65 291
telefon 5 233
bankköltség 9 191
aerobic 36 000
sakk 90 059
buszköltség
szakisk. 328 350
kosárlabda 175 775
kosárlabda ifi 33 021
kézilabda 1 509 150
kézilabda 80 000
labdarúgás 1 782 468
átig. ktg. 310 000
buszköltség 315 417
Összesen: 5 583 310

Részletezve a költségeket 
szakosztályonként ismertet
ném a jellemzőbb számadato
kat:
kosárlabda bírókig. 48 000 
cipők 40 000
egyéb (étel, ital) 87 687 
Aerobic 36 000
(ez a költség a foglalkozásve
zető költségtérítése)
Kézilabda bíróköltség 151 000 
nevezési díjak 119 000
terembérlet 54 000
egyéb 499 000
utazási és étel, ital költség 
buszköltség 230 000
edzők költségtérítése 297 000

felszerelések 200 000
cipő, mez
Sakk 90 059
(lényegében csak költségtérí
tés és nevezési díjak, utazás) 
Labdarúgás: bírói díjak

148 000
Játékengedélyek 70 000
Cipő, kesztyű 165 000
játékosok költségtérítése

670 000
edzők 196 000
játékosok
útiköltsége 3 970 000
egyéb költségek pályával kap.

337 000
(pl. a tőzeg)
egyéb nem pályával kapcs.

99 000
(66. e. bajn. v.)

Szakosztályaink
Az aerobicos lányok, asz- 

szonyok teljesen önállóan 
végzik tevékenységüket 
egészségük és szépségük 
megóvása érdekében. A sport
kör a gyakorlatvezető részére 
költségtérítését és a műkö
déshez egy magnót biztosí
tott.

Sakk szakosztály And
rics Márk vezetésével meg
bízható középcsapattá vált a 
megyei bajnokságban. Az el
múlt évben negyedikek let
tek, idén 5. helyen végeztek. 
Évente rendezik már az egyre 
nagyobb elismerést kiváltó 
pünkösdi tornát. Nagyszerű
en ápolják a Berchlüsheim 
német kapcsolatot és új szín
foltként egy erdélyi csapattal 
is felvették a kapcsolatot. Idei 
évben viszontlátogatást telje
sítettek, illetve teljesítenek 
mindkét irányban. Igen jelen
tősnek értékelte az elnökség a 
sakk utánpótlás biztosí
tásában tett fáradozásukat.

Kosárlabda szakosztá
lyunk két fronton is műkö
dött az elmúlt évben. Az egyik 
a minőségi kosárlabda nép
szerűsítésére és Pécsvárad 
nevének reklámja miatt a 
PVSK-Pécsvárad férfi csapat 
NB Il-es hazai meccseit to
vábbra is Pécsváradon já t
szotta és az NB Il-ben 4. he
lyezést értek el. Ami külön 
öröm számunkra, a helyi kö
zönséget ők tudták legjobban 
becsalogatni a csarnokba. A 
fiatalok körében különösen 
népszerű ez a sportág. Az el
múlt évben folytatva az álta

lános iskolában elkezdett 
munkát ismét elkezdték Ge
rencsér János vezetésével 
az általa már korábban edzett 
16-17 éves fiúk a kosárlabdát. 
Részt vettek a bajnokságban. 
További sikeres munkát kívá
nunk nekik.

Kézilabda sportágban
történt a legtöbb változás az 
elmúlt időszakban.

Kicsi lányaink megnyerték 
az 1995/96. évi megyei I. osz
tály B. csoportjának bajnok
ságát. Az idei évben az össze
vont megyei I. osztályban a 
13. helyet szerezték meg. 
Megállták a helyüket az erő
sebb mezőnyben. Edzőjük 
mindvégig Büki Zsuzsi volt.

Megyei I. osztályban sze
replő fiaink (vannak köztük 
hárman, akik együtt 150 éve
sek) igen nagy fegyvertényt 
hajtottak végre azzal, hogy 
95/96-ban Pécsvárad számára 
megnyerték a megyei I. osz
tályú; ezzel biztosítva a város
nak és sportkörnek az NB II- 
es indulás jogát. Ez évben to
vább versenyezve a megye I. 
osztályban biztosították a kö
telező második csapat létét, 
de a bajnokságban is megáll
ták helyüket. Külön öröm 
számunkra, hogy a szomszéd
vár, Mecseknádasd vívta ki az 
idén az NB Il-es jogot.

A megyei I. osztályú csapat 
mindenese Harmat Tamás, 
aki egyéb fontos elfoglaltsága 
(Szigetvár edzője) mellett vé
gezte a sokszor nem kis fel
adatot jelentő egyeztetéseket.

Az NB Il-es jogot kihasz
nálva indítottuk lényegében a 
PMKC fiókcsapataként az ot
tani ifjú tehetségeket az ősz
szel az NB Il-ben. Igen tehet
séges ifjak bontogatták itt 
szárnyaikat, akik közül már 
néhányan az NB I-ben is szó
hoz jutottak (a kettős igazolás 
miatt ez az NB Il-ben lehetsé
ges). A  csapat játéktudásban 
felvette a versenyt a legj ób
bakkal is, a rutintalanság mi
att végeztek az NB II. 4. he
lyén. Kovács Jenó' edző saját 
magát is kipróbálva igen lel
kes csapatot hozott össze.

Emlékeznek talán még rá, 
pécsváradi nívós kézilabda 
1995. nyarán a volt Gar-Mas 
csapatának átvételével került 
hozzánk. Az elmúlt évben a 
lányok, az NB II. 4. helyén 
végeztek, míg az idei bajnok-
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Ságban végig versenyben az 
első' helyért, a második helyet 
szerezték meg. Az eltávozott 
Jéki Zoltán helyett az elmúlt 
másfél évben Füzesi Ferenc 
kiváló munkája is benne van 
ebben a szép eredményben. 
Sajnáljuk, de megértjük távo
zását. Az itt végzett szorgal
mas és nívós munkája elisme
réseként is, rábízták a PMKC 
utánpótlás nevelését.

Az utánpótlás nevelést mi 
is régóta szorgalmazzuk. En
nek egyre biztatóbb eredmé
nye, hogy Czakó Rita révén a 
szakiskolában és az általános 
iskolában is megindult az után
pótlás nevelése. A várhatóan 
osztói az általános iskolában 
tanító NB Il-es tagunk Sarlósi 
Adrienn tovább erősíti után
pótlás nevelési szándékunkat.

Szakosztályvezetőként Ró
nai György és Mészáros 
Bea szorgos munkával segí
tették a csapatot.

Labdarúgás
1 Serdülő csapatunk és ifjú
sági csapatunk Gerencsér 
János és Keszler József 
irányításával a közép, illetve 
ez évben az élmezőnyben vé
geztek. Igen sokszor győztek, 
illetve szoros eredményt ér
tek el nagy nevelőhagyomá
nyokkal rendelkező egyesüle
tek csapataival szem ben. 
Mindkét csapatból szerepel
tek versenyzők a korosztályos 
megyei válogatottakban. Ta
kács Attila a serdülő Dél- 
Dunántúl válogatottjába is 
meghívást nyert.

Ifjúsági csapatunkból né
gyen már bemutatkoztak a 
felnőtt csapatban is.

A felnőtt csapattól az el
múlt beszámolóban a maga
sabb osztályba való feljutást 
vártuk el. A csapat ezt a fel
adatot teljesítette. Vezető, já
tékos, edző jóleső feszült szo
rongással várta a megnöveke
dett feladatot. Ha ez a beszá
moló a tervezett időpontban 
februárban hangzik el való
színű, hogy a csapat őszi 
helytállását a magasabb osz
tályban jó jelzőkkel ecseteli. A 
kitűzött cél az első osztályban 
az első 10-ben való végzés 
volt, amit számszerűségében 
a csapat ősszel kiválóan 24 
ponttal, tavasszal szürkében 
16 összesen 40 ponttal teljesí
tett.

A tavaszi, de különösen az 
utolsó öt m eccsen történt 
visszaesés, mély elemzést igé

nyel. Reméljük, hogy a Spe- 
igl József által irányított 
szakosztályvezetés úrrá lesz 
a megtorpanáson. Ebben a 
munkában bizton számíthat 
az elnökség támogató aktivi
tására.

A csapattól kérem, hogy a 
jövőben sokkal jobban harcol
jon a mérkőzéseken és edzé
seken is a mindenkori edzőjé
ért, a mellette hóban-fagyban 
vidéken és itthon kiálló szur
kolótáboráért, a néha túlzot
tan megértő sportvezetőért és 
sportkör elnökért.

Szurkolótábor, kedves játé
kosok: kérem becsüljétek meg 
a pécsváradi labdarúgás 
egyik legnagyobb értékét, ezt 
a közönséget, mely saját fiai
ként szeret benneteket. Az el
ső csapat érdemei említése
kor szeretnék az elismerés 
hangján szólni, a siker kovács 
edző, a most leköszönő mes
ter Gungl László munkájá
ról. Kéijük a mestert, hogy le
köszönve se távolodjon el 
Pécsvárad sportjától. Bizto
sak vagyunk benne, hogy kis 
pihenés után a sportkör meg
felelő feladatot tud számára 
biztosítani, ami természetes 
akaratával megegyező.

A  pécsváradi Spartacus 
Sportkör a megyei egyik leg
jobb feltételekkel rendelkező 
egyesülete.

A sportöltöző a sportcsar
nok magasabb osztálya igé
nyeket is képes kielégíteni. 
Az új edzőpálya kialakításá
val a főpálya kímélése is meg
oldható lesz. E helyen kell a 
dicséret hangján szólni a pá
lyagondnok Wágner János 
és a Művelődési Ház kollektí
vája áldozatos munkájáról is.

A  versenysporton kívül is 
az előbbi személyek maximá
lisan segítették a labdarúgó 
öregfiúk, valamint a kispá
lyás focibajnokság lebonyolí
tását azzal, hogy a pályák és 
öltözők mindig rendben vol
tak. Az öregfiúk az elmúlt év
ben az önkormányzati baj
nokság 3. helyén végeztek. A 
kispályás városi bajnokságot 
a Vadászkürt Vendéglő csapa
ta nyerte. Az öregfiúk bajnok
ságának szervezője Józsa 
Zoli a kispályásé Haklik La
jos munkájáért is, csak a kö
szönet hangján szólhatok. Itt 
szeretném m egköszönni a 
vezetőség  többi tagjának 
mindennapos komoly mun
káját is.

A  sportkörön kívül, de igen

szépen fejlődik a Koch Te
nisz Klub is, nagy örömünk
re ezt a szép sportot tették 
népszerűvé a város lakói kö
rében.

Működésünk a jövőben sem 
képzelhető el a tagság, az ön- 
kormányzat, a szponzorok és 
az önzetlen támogatók nél
kül. E helyről is szeretném 
megköszönni mindazoknak, 
akik valamilyen formában se
gítették tevékenységünket, ké
rem őket, Önöket, hogy a jövő
ben is támogassák Pécsvárad 
sportját, ezeket a fiatalokat, 
akik reméljük még nagyon sok 
örömet szereznek a szurkolók
nak, a város lakóinak.

A jövőről: mint minden év
ben, az elmúlt év decemberé
ben is elkészítettük a költség- 
vetésünket erre az évre vo
natkozóan.

A biztonságos m egfelelő 
működéshez 7.380.00 Ft-ra 
lenne a sportkörnek ez évben 
szüksége, a források reálisan 
6.000.000 Ft-ban állnak ren
delkezésre. Ismerve az első 
félévi bevétel oldalt, ami kb. 
2.400.000 forint önkormány
zati támogatást a kispályás 
bérleti díjat és a tagsági és 
bérlet befizetést tartalmazza 
m integy 200.000 forintos 
nagyságrendben, term é
szetesen a kiadásain is ekko
ra összeggel, azt kell hogy 
mondjam a decemberben leírt 
vélem ényünk pedig, mely 
szerint igen takarékos gaz
dálkodással 6.000.000 forint 
elég lehet a működéshez.

így azt kérem, hogy ez évi 
költségvetést 6.000.000 bevé
tel-kiadási oldalakkal a köz
gyűlés erősítse meg.

Tisztelt Közgyűlés! A  köz
gyűlés mai időpontjának ak
tualitása nem a verseny
időszak miatt van, hanem 
személyes betegsége okán. 
Vezetőtársaim a sportbál ki
váló megrendezése mellett 
egy döntöttek, hogy a közgyű
léssel megvárják remény sze
rint felépülő személyemet. 
Hál Isten jó egészségnek ör- 
vendek, de a betegség, és a 
felépülés okán és ez nem el
lentm ondás - szeretném  
megköszönni mindazoknak, 
akik eddig munkámat támo
gatták tevékenységüket - de a 
sportköri elnöki tisztemről le
mondok. Sok szép pillanatot 
okozott számomra ez az eddig 
ismeretlen munka. Nagyon 
szép része lett életemnek.

Zsáli János

Pécsváradi Spartacus 
Sportkör szakosztályai 

1997.
1996/97. szezonban elért 

helyezés
1. Labdarúgó Szakosztály 

Felnőtt megyei I. oszt. 7.
Ifjúsági
Serdülő
2. Sakk Szakosztály 
megyei I. oszt. 5.
3. Kézilabda Szakosztály 
női NB II. 2.
4. Kézilabda Szakosztály 
női megyei I. oszt. 10.
5. Kézilabda Szakosztály 
férfi NB II. 4.
6. Kézilabda Szakosztály 
férfi megyei I. oszt. 2.
7. Kosárlabda Szakosztály 
férfi NB II. 4.

Labdarúgó 
Megyei I. osztály 

további eredményei 
Felnó'tt:
Somberek-Pécsvárad 1-2 
Pécsvárad-PEAC 3-2 
Pécsvárad-Villány 3-0 
Szigetvár-Pécsvárad 2-0 
Sellye-Pécsvárad 2-2 
Pécsvárad-Siklós 2-4 
Ifjúsági:
Pécsvárad-Lánycsók 8-0 
Komló-Pécsvárad 2-0 
Pécsvárad-Somberek 0-2 
Serdülő:
Pécsvárad-Lánycsók 3-0 
Komló-Pécsvárad 5-1 
Pécsyárad-Somberek 0-2

Oregfiúk bajnokság:
Magyarbóly-Pécsvárad 6-1 
Mozsgó-Pécsvárad 1-5 
Pécsvárad-Harkány 2-4 
Nagykozár-Pécsvárad 2-0

Nyáron már hűsíti 
télre kifizeti

Miniredőny, reluxa , 
harmonikaajtó, 

napellenző,
valamint

nagy színválasztékú 
szalagfüggönyök 

megrendelhetők akár 
12  havi részletre is. 
7694 Hosszúhetény 

Iskola u. 40.

BUDAI
REDŐNY
RELUXA

490-349
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Megyei I. osztály 1997/98. évi bajnokság 
őszi sorsolása

I. forduló 97.08.10. 16.30 
Pécsvár^-Szabadszentídrály
Siklós-Felsőszentmárton
Hosszúhetény-Lánycsók
Szentlőrinc-Gödre
Szigetvár-Kozármisleny
Harkány-Somberek
Villány-PEAC 10.01. 15.00
Sellye-Dunaszekcsó'
Szederkény-Bóly
08.09. 9.30

H.f orduló 08.17. 16.30
Dunaszekcsó'-Villány
PEAC-Harkány 08.15.00
Somberek-Szigetvár
Kozármisleny-Szederkény
Bóly-Szentló'rinc
Lánycsók-Pécsvárad
Gödre-
Hosszúhetény 08.20.16.30 
Szabadszentkirály- 
Siklós 08.20 16.30 
Felsőszentmárton- 
Sellye 08.20. 16.30

III. forduló 97.08.24. 16.30
Siklós-Lánycsók
Pécsvárad-Gödre
Hosszúhetény-Bóly
Szederkény-Somberek
Szigetvár-PEAC
10.15. 15.00
Harkány-Dunaszekcsó'
Villány-Sellye
Felsőszentmárton-
Szabadszentkirály
Szentlő'rinc-Kozármisleny
08.23. 16.30

IV. forduló 08.31. 16.30
Villány-Felsó'szentmárton
Dunaszekcsó'-Szigetvár
Sellye-Harkány
PEAC-Szederkény
18.30. 16.30
Somberek-Szentló'rinc
Kozármisleny-
Hosszühetény
Bóly-Pécsvárad
Gödre-Siklós
Lánycsók-
Szabadszentkirály

V. forduló 97. 09.07. 16.00
Siklós-Bóly
Pécsvárad-Kozármisleny
Hosszúhetény-Somberek 
09.06. 16.00 
Szentló'rinc-PEAC 
Szederkény-Dunaszekcsó' 
Szigetvár-Sellye 
Harkány-Villány 
Felsó'szentmárton 
-Lánycsók
Szabadszentkirály-Gödre

VI. forduló 09.14. 16.00
Harkány-Felsó'szentmárton
Villány-Szigetvár
Sellye-Szederkény
Dunaszekcsó'-Szentló'rinc
PEAC-Hosszúhetény
19.13. 11.00
Somberek-Péc svár ad
Kozármisleny-Siklős
Bóly-Szabadszentkirály
Gödre-Lánycsók

a Pécsváradi önkorm ányzat havi lapja 
Felelős kiadó: Kakas Sándor, polgármester 

Szerkesztő: Gállos Orsolya 
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, teijesztés: 

Művelődési Központ,
Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.

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

Nyomási munkálatok: Molnár Csaba nyomdája, Pécs

Az 1996/97. évi bajnoki évad
Ha röviden értékelem a sze

zont, akkor elmondhatjuk, hogy 
jó volt. De talán érdemes egy ki
csit bővebben kifejteni.

Pécsvárad felnőtt labdarúgó 
csapata 31 év után 1996-ban új
ra jogot szerez a megye egyben 
való induláshoz. A csapatot 
ősszel megerősítik, képzettjó ne
vű focisták kerülnek leigazolásra. 
A vezetés azonban óvatos, a célki
tűzés: az első tízbe kerülni.

Remek hangulat, összeszokott 
kollektíva, jó csapatmunka és 
csapatszellem jellemzi a társa
ságot, melynek eredménye egy 
kitűnő" őszi szezon. A fiúk, bár 
voltak már negyedikek is a ta
bellán, a hatodik helyen záiják 
az idényt. A megyei I. osztályban 
36 találattal Pécsvárad rúgja a 
legtöbb gólt. Dicséret illet min
denkit, hiszen újoncként dicsőség 
ilyen babérokat aratni. A siker 
mellett természetesen akadtak 
problémák is. Ezek a gondok az 
őszi szezon utolsó két fordulójá
ban kerültek felszínre, amelyek 
az eredményeken is tükröződtek.

A tavaszi felkészülés egyik fó" 
feladatát a csapat magatartása, 
az erőnlét megszerzése és a szak
mai tréning mellett a játékosok 
körében fellobbant belsó" feszült
ségek megszüntetése képezte.

Az első" tíz fordulóban a csa
pat szereplése elfogadható volt. 
Az utolsó öt fordulóban viszont 
olyan "mélyrepülést" hajtott vég

re a kollektíva, amelyre senki 
sem számított.

Indoklásul lehet hivatkozni a 
gyér edzéslátogatottságra, a sé
rültekre, a sárga és piros lapok 
miatti eltiltásokra is, amely szo
ros összefüggésben van a fegye
lem lazulásával. Azon időszak
ban a fiúk fizikailag is idegileg 
egyaránt lefáradtak. Ajátékosok 
képtelenek voltak a játékra kon
centrálni, a hiba okát nem ön
magukban, hanem mindig kör
nyezetükben keresték.

Pécsvárad a 7. helyen fejezte 
be az 1996/97-es évadot.

A fiúk tavasszal fele annyi 
gólt rúgtak, mint ősszel, de így 
is 543 góllal a második legeredmé
nyesebb csapat volt Pécsvárad.

Érdemes megemlíteni a szur
kolótábort, melynek létszáma ha
zai meccseken elérte a 300-350 
főt és vidékre is elkísérte a csapa
tot egy 100-150 fő körüli mag.

Gungl László vezető edző a 
szezon végeztével távozott. A jú 
niusi közgyűlésen beválasztják a 
vezetőségbe, amely azt mutatja, 
hogy véleményére és munkájára 
a továbbiakban is számítanak.

Az új edző személyére egyér
telmű választás Pukli Mátyás, a 
Janus Pannonius Tudo
mányegyetem testnevelő pedagó
gusára esik, kinek neve ismerősen 
cseng a pécsváradiak körében.

Bízunk a további sikeres folyta
tásban. Spannenberger János

OKKER
ÜZLETHÁZ
Pécs, Hajnóczy u. 6. 
Tel.: 72/251-715

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

G ázláng-gyújtás
Festék, festőszerszám, 
háztartás i-vegyiáru

OKKER festékboltok
•  Számítógépes színkeverés!

• 20 000,-Ft feletti kp-s festékvásárlásnál
3% visszatérítés

• 30 000,-Ft feletti kp-s vásárlásnál
5% visszatérítés!

•  vállalkozók, vállalkozások számára 
-  törzsvásárlói igazolvánnyal -  
további jelentős

ÁRENGEDMÉNYEK!
•  hitelvásárlási lehetőség
• nagyobb tétel vásárlása esetén

díjtalan kiszállítás

*  M

Július 2-án Zengó'várkonyban 
kisebb ünnepség keretében átad
ták a földgázhálózatot. A gázláng 
meggyújtására a polgármetseri 
hivatal elótt került sor, ahova 
szép számban eljöttek a falu la
kosai, Kakas Sándor polgármes
ter és néhány képviselő' a Pécs- 
váradi Önkormányzat, dr. Feny
vesi János jegyző és Wolf József 
aljegyző", pénzügyi csoportvezető 
a Pécsváradi Jegyzóség képvise
letében, a DDGÁZ és a kivitelező" 
BS-AXIS vezetői valamint Zen- 
gővárkony képviselőtestülete.

Ördög Béla polgármester kö
szöntője után maga gyújtott meg

a luiugaz lángjai, es Köszönetéi, 
mondott a kivitelezőknek és a la
kosságnak is e technikai előrelé
pésben való közreműködésért.

A gázlánggyújtáshoz a Zengő- 
várkonyi Népiegyüttes zenekara 
húzta a tust, majd rövid műsort 
adott a Töttös Sándor vezette 
tánccsoport - stílusosan, a várko- 
nyi kocsma oszlopos tornáca 
előtt.

Közben a felújítást elvégezték 
a falu óvodájában, amely a pécsi 
Bimbó utcai óvodától udvari 
vasjátékokat kapott ajándékba. 
Tervezik, hogy, az óvoda szénfŰ- 
tését felváltják gázfűtéssel.


