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Karácsony
Betlehem felett régen 
Megállt egy csillag az égen. 
Napkeleti bölcsek eddig eljutottak, 
Pásztorok is nyomban siettek-fiitottak.

Azóta is mutat 
Betlehembe utat 
Királyoknak, pásztoroknak, 
Napkeletnek-napnyugatnak.

Mindig nagyobb ez a csillag, 
Sugarai mind hosszabbak,
Altaltör a szürke szmogos légen... 
Az anya kisbabát tart ölében.

Pécsvárad, 1997. december 
Geönczy Zoltánné

Pécsváradi iskolások készítik el a pécsváradi üzletek karácsonyi díszítését. Tavaly bet
lehemeket csináltak a pécsváradi üzletek számára Kárász Rózsa tanítványai. Idény is Áldott, békés Karácsonyt
felajánlották segítségüket, és az ajánlat szinte mindenütt szívélyes fogadtatásra talált. , , , .  , ,
Képünkön a Kodolányi János Általános Iskola rajztermében a deroliatőrcsapat. es 0 og uj evet ivanun

A mintegy 20 pécsváradi kereskedő az iskola december 18-i karácsonyi műsorán kö- Pécsvárad minden polgárának1 
szőni meg a gyerekek kedvességét és fáradozását.

Fotó: Patonai Attila

JÓ együtt lenni -  Idősek Napja
Háromszázan jöttek el 

november 9-én az Idősek 
Napjára, amit a Pécsvára
di Vöröskereszt titkára, 
Kárpátiné Kovács Zita 
szervez minden év novem
berében, a Művelődési 
Házban. Az önkormányzat 
részéről Apaceller József, 
dr. Menczer Gábos és Mül- 
ler Lajos vett részt az Idő- 
sek Napján. Köszöntőt 
Gállos Orsolya önkor
mányzati kéápviselő mon
dott. Beszédét az alábbiak
ban közöljük:

Tisztelt Hölgyeim és Ura
im! Kedves Pécsváradiak!

November első vasárnapján 
hagyomány, hogy egy ilyen 
délutánon is kifejezzük há
lánkat városunk idősebb pol

gárai iránt mi, akik gyer
mekek voltunk, mikor a mai 
idősek legszebb éveiket élték. 
És most együtt emlékezünk.

Mert jó együtt lenni azok
kal, akik közülünk a leg
messzebbre haladtak az élet 
fáradságos útján. Jó velük be
szélgetni, hiszen aki sok évet 
élt, sokat szenvedett, sokat 
tapasztalt, az bölcsebb, és a 
jelen iránt is több megértést 
tanúsít. Jó együtt lenni az 
idősekkel, hiszen számunkra, 
akik követjük őket az élet- 
úton, ők jelentik az élő emlé
kezetet. A kapcsolatot azok
kal, akik már eltávoztak kö
zülünk abba a nagyobb város
ba, föl a pécsváradi temetőbe.

Ha beszélgetni kezdünk fel- 
idéződik sok-sok kedves arc, és

egyszerre itt vannak velünk 
mindazok, akiket szerettünk.

Jó együtt lenni az idős em
berekkel, hiszen ők azok, akik 
életet adtak nekünk, és felne
veltek bennünket. Akik meg
tanították nekünk, hogyan 
kell megállni Isten és ember 
előtt. Tudták, és most már mi 
is tudjuk, hogy az élet küzdel
mes és nehéz, mégis ember 
módjára, embertársainkat 
tisztelve, tisztességgel és mél
tósággal kell azt végigélni.

Jó együtt lenni velük, hisz 
végtelen az a tudás, amit az 
idősek magukkal hoznak, és 
átadnak gyermekeiknek, uno
káiknak. Ők, akik ennek a 
rettenetes 20. századnak az 
első felében vagy éppen a leg
elején születtek, és átéltek

forradalmakat és világhábo
rúkat, elhurcoltatást és hadi
fogságot, kitelepítést és ku- 
láklistát és B-listát, szerette
ik korai elvesztését. Az erő
szak és a gyűlölködés újra és 
újra megújuló rohamait.

Pedig tudják, és erre taní
tottak bennünket is, minden
ki annyit ér, amennyit ember- 
társaiért megcselekszik. 
Annyit ér, amennyit a mun
kájával letett, amennyit 
megtett családja, és ha erejé
ből futotta, embertársai bol
dogulásáért.

Idősen, betegen is oly ked
vesek nekünk. Hiszen ma is 
biztatást, bátorítást kapunk 
tőlük a mindennapok küz
delmeihez. Hiszen mi volna a 
családokkal, ha nem állnának 

Folytatás a 4. oldalon
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Önkormányzati ülések - november
JEGYZŐKÖNYV

Készült a Pécsvárad város képviselő-testületének 1997. november hó 24-én 16 órai kezdettel tartott üléséről.
Az ülés helye: Pécsvárad Városháza Szentháromság tér 3.

Jelen vannak: Kakas Sándor 
polgármester, Arató Márton 
alpolgármester Apaceller 
József, Baumann Mihály, dr. 
Biró Ferenc, Gállos Orsolya, 
dr. Menczer Gábor, Papp 
Gyula, Müller Lajos, Simsay 
István, Vértes László, Zsáli 
János. Dr. Fenyvesi János 
jegyző, Wolf József aljegyző.

Meghívottak: Bogyós Sán
dor, a BS-AXIS ügyvezetője, 
Horzsa Zoltán Víziközmű Kft. 
ügyvezető'

A polgármester köszönti a 
megjelenteket és megállapítja, 
hogy az ülés határozatképes. A 
napirend előtt tájékoztatást ad a 
két ülés között folytatott tárgya
lásairól a szegedi és pécsi főrab
bival a zsidótemető jelenlegi ke
zelésére vonatkozóan.

Somfai Gáborral a Dombay- 
tavi Intéző Bizottság képviselő
jével tárgyaltak a tó jövőbeni 
üzemeltetéséről. A bizottság elis
meri az önkormányzat által
1997. évben nyújtott támogatást 
illetve munkavégzést, a kapcso
latot jónak tartja, a víz minősége 
a megtett intézkedések hatására 
nem hagyott maga után kifo
gást. Tbvábbiakban szükséges a 
jövő évi feladatok pontosítása.

Kakas Sándor ismerteti Terü
letfejlesztési Tanácshoz benyúj
tott pályázatok eredményét. El
mondja, hogy dr. Buda Péter a 
Mentőállomás vezető főorvosa 
megkereste mentőállomás létesí
tése ügyében.

Wekler Ferenc országgyűlési 
képviselő szervezésében az
1998. évi költségvetésről a Bel
ügyminisztérium a környező pol
gármesterek részére tájékoztatót 
tartott. Kakas Sándor részt vett 
a Komlói Védelmi Bizottság ülé
sén. Tárgyalásokat folytatott a 
PVSK és az AGROVER Rt. veze
tőjével. Javasolja, hogy a soron 
következő ülésre, 1997. decem
ber 22-én hétfőn 16 órakor ke
rüljön sor.

Napirend:
1. ) Az 1997. évi költségvetés

ről szóló rendelet módosítása
2. ) Tájékoztató a Pécsváradi 

Víziközmű Kft. tevékenységéről
3. ) Az Önkormányzat és MEDI- 

SOL Bt. közötti megállapodás
4. ) Telekeladások
5. ) A Vár téli működése
6. ) Az AGROVER Rt. megke

resése
7. ) A Családsegítő Alapítvány
8. ) Egészségügyi és Szociális 

Bizpttságba kültag választása
9. ) A PVSK-val kötendő meg

állapodás
10. ) A Sportkör támogatása
L Költségvetés.
A tárgyalás írásbeli előterjesz

tés alapján történt. A képviselő- 
testület egyhangúlag alkotta az 
5/1997.(XI.24.) számú rendeletet

az Önkormányzat 1997. évi költ
ségvetéséről szóló 2/1997.(11.27.) 
számú rendelet módosításáról, 
(hiteles szöveg mellékelve)

2. A Pécsváradi Víziközmű 
Kft.

Tevékenységét írásbeli előter
jesztés alapján tárgyalták. Arató 
Márton kérdése, hogy az elmúlt 
időszak tapasztalatai alapján a 
nagy felújítás tekintetében tu
dunk-e előre gondolkodni. A je
lenlegi eredmény nagyobb fej
lesztéseket nem tesz lehetővé.

Bögyös Sándor: elmondja, 
hogy a vizsgált időszakban 5.5 
millió forint került beépítésre.

Dr. Bíró Ferenc kérdéseire ar
ra irányulnak, hogy megtörtént- 
e a vízhálózat állapotvizsgálata, 
az elvégzett beruházások szük
ségesek voltak-e, a BS-AXIS mi
lyen arányban végez munkát és 
ki ellenőrzi az elszámolást. Sé
rül-e a fogyasztó érdeke?

Bögyös Sándor elmondja, hogy 
a vízbázis itt van, ezért adott. A 
szerkezetátalakítások lehetővé 
tették, hogy minimális mérték
ben kelljen a regionális rend
szerről vizet vásárolni. A Pécsvá- 
radon lévő csőrendszer életkora 
30 és 50 év közé tehető. A beru
házások a gazdaságos üzemelte
tés érdekében történtek.

A vízdíjat a testület állapítja 
meg.

A  munkálatokat a BS-AXIS a 
megállapodásnak megfelelőén 
mellékszolgáltatásban végzi és 
eszközhasználati díjat fizet.

Müller Lajos véleménye: tisz
tán kell látni mi mibe kerül, a 
megállapodást felül kell vizsgálni.

Zsáli János: a Kft. létrehozá
sakor is a vállalkozás ellen sza
vazott, mindezek ellenére el
mondható, hogy a szolgáltatás 
színvonala megfelelő. A havon
kénti számlázást a fogyasztók 
érdekében jónak tartja. A követ
kező kérdéseket teszi fel:

A költségkimutatás kié, hány 
alkalmazottja van a kft.-nek, az 
anyagot ki vásárolja, mekkora a 
bérköltség, mit foglal magába a 
mellékszolgáltatás igazgatási 
költség? Mert véleménye sze
rint a rezsi-bérnek tartalmaznia 
kellene a bérek költségeit is.

Bögyös Sándor válasza: a költ
ségkimutatást a kft. és Horzsa 
Zoltán közösen készítették. A 
kft.-nek Horzsa Zoltán az egye
düli alkalmazottja, az anyagvá
sárlást a BS-AXIS végzi, az igaz
gatási költség a cég működési 
költségeit foglalja magában, a 
bért és az óradíjat azért válasz
tották külön, hogy a rezsi-költ
ség kevesebb legyen. A vízdíj 
havonta kerül számlázásra és a 
Víziközmű kft.-nek fizetik be.

Horzsa Zoltán kérdésre vála
szolva a szennyvíztelep bővítését 
indokoltnak tartja.

Zsáli János a tájékoztatót nem 
fogadja el, és a testületnek a 
közgyűlés véleménye ellenére 
sem javasolja elfogadásra.

Arató Márton: érződik, hogy a 
testület részéről nem felhőtlen a 
bizalom, éppen ezért javasolja a 
szerződés újraértékelését, ameny- 
nyiben indokolt, annak megvál
toztatását, alaptőke emelést. Ha 
szükséges vásároljuk meg a BS- 
AXIS 400 ezer forintos részét, 
így a testület dönthet arról, hogy 
a verseny után kié legyen az új 
megbízás. A januári ülést java
solja mindezek első körben törté
nő megtárgyalására.

Vértes László: nem tudja érté
kelni a számszaki anyagot, így 
nincs megbízható képe a cég mű
ködéséről, szintén javasolja a 
szerződés újragondolását.

Dr. Bíró Ferenc véleménye 
szerint a korábbi üzemeltető 
Komlói Vízmű a cég működteté
sére jelentős pénzt vont el, a je
lenlegi feladat nem kíván olyan 
műszaki hátteret, mint azt előre 
gondoltuk, véleménye szerint, a 
korábbi testületi döntés elha
markodott volt. Javasolja a szer
ződés felülvizsgálatát és a jövő- 
ben az egyszemélyes kft. műkö
dését támogatná.

Baumann Mihály: kezdő vállal
kozásnál indokoltnak tartja a fo
lyamatos ellenőrzést, termé
szetesen a haszon mindkét fél ré
széről legyen meg. A bizalom ér
dekében erősíteni kell a kontrollt.

Bögyös Sándor felajánlja a ha
vonkénti pénzügyi, műszaki el
számolást az önkormányzat ál
tal megjelölt műszaki ember 
vagy bizottság részvételével.

Horzsa Zoltán kéri a testület 
támogatását a meglévő hátralé
kok felszámolásához ez főként a 
helyi sajtó és tv. igénybevételét 
jelenthetné.

Gállos Orsolya egyetért a ha
vonkénti kontrollal, javaslata, 
hogy egy konkrét évről kapjunk 
tájékoztatást és működési tervet. 
Ezt követően kerülne döntéshely
zetbe a képviselő-testület.

A polgármester elsőként az 
Arató Márton által kezdeménye
zett javaslatot teszi szavazásra, 
miszerint a Társasági Szerződés 
tartalmának felülvizsgálata 
szükséges. Ez után döntsön a 
testület a Víziközmű további 
üzemeltetéséről.

Ezt követően a képviseló'-testü- 
let egy tartózkodás mellett hozta 
az 59/1997.(XI.24.) számú határo
zatot: A képviselő-testület szük
ségesnek tartja a Pécsváradi Vízi
közmű Kft. társasági szerződésé
nek, és annak tartalmának felül
vizsgálatát. Határidő: 1999.janu- 
ár hó. Felelős: polgármester. Gaz
dasági Pénzügyi Bizottság.

Ezt követően a polgármester 
Gállos Orsolya indítványát bo

csátja szavazásra mely szerint 
az egy éves gazdasági év letelte 
után az "eredmény", valamint a 
következő' gazdasági év tervét 
ismerve döntsön a képviselő-tes
tület. A képviselőtestületből 9-en 
az indítvány ellen, 3-an mellette 
szavaztak.

3. Az önkormányzat és a 
MEDI-SOL Bt. megállapodása

A tárgyalás írásbeli előterjesz
tés alapján történik.

Dr. Bíró Ferenc a megállapo
dásban lévő 2.) pont kapcsán fel
veti, a megfogalmazás egyértel
mű legyen, miszerint az önkor
mányzatot semmilyen jellegű 
költség nem terheli.

Simsay István tájékoztatja a 
testületet, hogy a megállapo
dást gazdasági jogászok szer
kesztették, illetve vizsgálták fe
lül és a benne foglaltak szerint 
az önkormányzatnak fizetési kö
telezettsége nem áll fent.

Ezt követően a képviseló'-tes- 
tület az a.) pont tekintetében 10 
igen és 2 tartózkodás, a b.) pont 
esetében 11 igen és 1 tartózko
dás mellett a c.) pont esetében 
10 igen és 2 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:

Dr. Bíró Ferenc felhívja a fi
gyelmet, hogy a későbbi értéke
sítéshez a 0192/2, és a 0151 
hrsz-ú ingatlanok esetében kez
deményezni kell a Megyei Köz
gyűlésnél a használati jogról va
ló lemondást.

60/1997.(XI.24.) számú hatá
rozat:

a. ) A képviselő-testület a 
Pécsvárad város önkormányzata 
és a MEDI-SOL Betéti Társaság 
között megkötendő megállapo
dáshoz a melléklet szerinti tar
talommal hozzájárul.

b. ) A képviselő-testület fel
hatalmazza Arató Márton alpol
gármestert a mellékletet képező 
megállapodás aláírására. Hatá
ridő: értelemszerűen. Felelős: 
Arató Márton alpolgármester.

c. ) A képviselő-testület felha
talmazza a polgármestert, hogy 
a Baranya Megyei Közgyűlésnél 
kezdeményezze a Pécsvárad Vá
ros Önkormányzata tulajdoná
ban lévő 0192/2 és a 0151 h á z 
ingatlanokra külön megállapo
dás alapján bejegyzett használa
ti jogról való lemondást.

4. Telekügyek
A tárgyalás melléklet szerinti 

tartalommal, írásbeli előterjesz
tés alapján történt.

Dr .Bíró Ferenc a Galant Kft. 
telekvásárlásánál szintén 800 
ft/m2. árat javasol. Ezt követő- 
leg a képviselő' testület az elő
terjesztés 1.) pontjánál 11 igen, 
egy tartózkodás, 2.) -nél egy
hangúlag, a 3.) pontnál 8 igen, 
1 tartózkodás, egy ellenszava
zat, egy fő nem szavazott, a 4.) 
pontnál 11 igen, 1 nem szava
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zat, az 5.) pontnál egyhangúlag 
az alábbi határozatot hozta:

61/1997.(XI.24.) számú határo
zat: Pécsvárad város képviselő
testülete a l.)Pécsvárad, külterü
let 0288/4 hrsz-ú 2 ha 0042 m2 
nagyságú ingatlant Botló Béla 
pécsváradi lakos részére eladja 10 
íl/m2 áron. Megállapított ár: 
1997. december 31-ig érvényes.

2. )A Pécsváradon lévő' 179/71 
hrsz-ú, 443 m2 nagyságú építési 
telek árát 1000 ft/m2 árban álla
pítja meg. Az ár 1998. június 30- 
ig érvényes.

3. ) Az 1809/12 hrsz-ú, 1550 
m2 nagyságú ingatlant a - 
0192/1 hrsz-ú ingatlan-vissza
adási szerződésének aláírását 
követően - a MEDI-SOL Bt. ré
szére 800 ft/m2 áron értékesíti.

4. )A Pécsváradon lévő 1818 
hrsz-ú ingatlanból 400 ft/m2 
áron a GALANT Kft.-nek a telek 
megosztást követően kialakult 
területrészt eladja.

5. ) A 2563/1 hrsz-ú 1005 m2 
területnagyságú telek ingatlant 
Panta Mihály Pécsvárad, Szent 
Gellért u.30. szám alatti lakos 
részére 10 ft/m2 áron értékesíti. 
Határidő: értelemszerűn. Fele
lős: polgármester.

5. A vár téli üzemeltetése
A tárgyalás írásbeli előterjesz

tés alapján történik, melyhez 
Simsay István bizottsági elnök 
kiegészítésül azt kéri, hogy a té
mával kapcsolatosan megjelenő 
pályázatokat kísérjük fokozott 
figyelemmel.

Vértes László: értelmezése 
szerint időszakos szállodai bezá
rásról van szó, a vállalkozó ré
széről is pozitívabb hozzáállás 
szükséges. Nem megoldott az ide
genforgalmi vezetés, amit akár 
magnókazettás rendszerben el 
tudna képzelni. Mindenképpen 
nagyobb odafigyelés szükséges a 
jövőbeni üzemeltetéshez.

Arató Márton: a vár épület- 
együttes teljes körű felújítását, 
rekonstrukcióját az önkormány
zat nem tudja felvállalni, ha 
más lehetőség nincs gondolkodni 
kell abban, hogy a Kincstár 
hasznosítsa.

Zsáli János: egyetért a bizott
ság megállapításaival, a javasla
tot támogatja.

Baumann Mihály: Véleménye 
szerint a nagyobb munkálatok 
elvégzése, mint pld. várfal meg
erősítése, rendbehozatala, tető
vel kapcsolatos gondok megoldá
sa állami feladat, erre kell fel
hívni a figyelmet. A megkötendő 
szerződésben pedig ki kell térni 
részleteiben arra, hogy melyek a 
bérlő feladatai.

Gállos Orsolya: A Pécsváradi 
Vár Idegenforgalmi Kft. ügyve
zetőjeként mondja el, hogy 1998- 
ban lesz 10 éve, hogy a megújult 
várat átadták a nagyközönség 
számára. A vár megóvása és 
hasznosítása iránt a helybéliek 
és az önkormányzat felelősséget 
éreznek. Ezt a felelősséget nyil
vánította ki Pécsvárad képvise- 
ló'testülete, amikor 1996 áprili
sában az akkori üzemeltető ki 
akarta üríteni a várat.

A Baranya Megyei Közgyűlés 
az ennek megakadályozására ké

szülő Pécsváradot a bútor 12 
millió forintos kiváltásával súj
totta eléggé el nem ítélhető mó
don.

Ekkor alakította az önkor
mányzat a Pécsváradi Vár Ide
genforgalmi Kft.-t, melynek ügy
vezető igazgatója Gállos Orsolya. 
Ezért a megbízatásért javadal
mazásban senki sem részesül, a 
Kft. nem gyakorol munkáltatói 
jogokat, feladata a jelen átmene
ti helyzet kezelése.

A bizottság megállapításaival 
a maga részéről egyetért és azt 
támogatja. Az üzemeltető Kollár 
Erzsébet ugyanis 7 tagú sze
mélyzetét megtartotta, fogadja a 
megrendeléseket és a múzeum 
látogatóit.

Dr. Bíró Ferenc: Annak lehető
ségét biztosítani kell, hogy a jö
vőre vonatkozóan a képviselő- 
testület jelölhesse ki a bérló't.

Kakas Sándor: December hó
napban a megoldást illetően a 
Kincstárral tárgyalást kíván 
kezdeményezni.

Ezt követően a képviselő-tes
tület egyhangúlag hozta a 
62/1997.(XI.24.) számú határo
zat: A képviselő-testület a Mű
szaki-Gazdasági, Pénzügyi Bi
zottságnak az István király 
Szálló működtetésével kapcsola
tos javaslatát elfogadja. Határi
dő: értelemszerűen. Felelős: pol
gármester.

6. Az AGROVER Rt. levele
A tárgyalás írásbeli előterjesz

tés alapján történik.
Dr. Bíró Ferenc támogatja a 

Kovács és Kovács Bt. kérelmét a 
vízbekötéssel kapcsolatban.

Simsay István: Kovács Bt. fi
zesse meg a reá eső' közműfej
lesztés költségeit.

Zsáli és Arató képviselők ja
vaslata, hogy az érintettekkel a 
megállapodás lehetőségéről tár
gyalni kell, bizonyos fokon az 
AGROVER Rt. elképzeléseit tá
mogatják. Ezt követőleg a képvi
selő-testület egyhangúlag hozta 
a 63/1997.(XI.24.) számú határo
zat: A képviselő-testület felhatal
mazza a polgármestert, hogy az 
AGROVER Rt. megkeresésében 
foglaltak tisztázása végett az 
érintett vállalkozókkal egyeztető 
tárgyalást folytasson.

Határidő: értelemszerűen. Fe
lelős: polgármester.

7. Családsegítő Alapítvány
A tárgyban írásbeli előterjesz

tés nem készült.
Menczer Gábor, az Egész

ségügyi Bizottság elnöke tájé
koztatást ad arról, hogy az előze
tes egyeztetések során a bizott
ság olyan álláspontra jutott, 
hogy a családsegítő alapítvány 
létrehozásához, az alapítási költ
séghez az önkormányzat 
100.000 forint tőkét juttasson. E 
mellett a művelődési házban 
rendelkezésre állna az infrast
ruktúra. A bért és annak terheit, 
illetve költségeit nem javasolja 
átvállalni.

Kakas Sándor az alapítvány 
létrehozását és működését szük
ségesnek tartja. Egy szélesebb 
körű előteijesztést javasol.

Gállos Orsolya elmondja, hogy 
a kezdeményezők az önkormány

zati támogatástól függetlenül is 
megindítják alapítványukat.

Dr. Bíró Ferenc: a családsegítő 
alapítvány létrehozását indokolt
nak tartja, annak konkrét támo
gatási formáit ki kell dolgozni.

Ezt követőleg a képviselő-tes
tület egyhangúlag hozta a 
64/1997.(XI.24.) számú határo
zat: A képviselő-testület felkéri a 
Pénzügyi-Gazdasági Műszaki, 
valamint az Egészségügyi Szo
ciális Bizottságokat a családsegí
tő alapítvány létrehozásával és 
működésével kapcsolatos elvek 
és konkrét feladatok kidolgozá
sára. Határidő: soron következő 
testületi ülés. Felelős: érintett 
bizottságok elnökei.

8. Bizottsági kültag válasz
tása

Dr. Menczer Gábor tájékoz
tatja a testületet, hogy Kőber- 
ling Jenőné halála miatt a Szo
ciális és Egészségügyi Bizottság
ba új tag választása szükséges, 
egyben megteszi javaslatát dr. 
Wilheim Andrea gyermekorvos 
személyére. Ezt követőleg a kép
viselő-testület 2 tartózkodás 
mellett hozta a 65/1997.IXI.24.) 
számú határozatot: A képviselő- 
testület a Szociális és Egész
ségügyi Bizottság tagjának dr. 
Wilheim Andrea gyermekorvost 
választja meg. Határidő: érte
lemszerűen. Közlésért felelős: 
polgármester.

9. Szerzó'dés a PVSK-val
Kakas Sándor polgármester a 

melléklet szerinti tartalommal 
ismerteti a Pécsi Vasutas Sport
kör és a Pécsváradi Sport Egye
sület közötti megállapodás ter
vezetét. Zsáli János a létrejövő 
megállapodás mindenképpen 
hasznos mindkét fél, különösen 
a Pécsváradi Sport Egyesület ré
szére, ezért a megállapodás meg
kötését javasolja.

Ezt követően a képviselő-tes
tület egyhangúlag hozta a 
66/1997.(XI.24.) számú határo
zat: A képviselő-testület felhatal
mazza a polgármestert arra, 
hogy a Pécsi Vasutas Sportkör és 
a Pécsváradi Sport Egyesület kö
zött megkötendő együttműködé
si megállapodást aláírja. Határi
dő: értelemszerűen. Felelős: pol
gármester.

10. Sportköri támogatás
Zsáli János tájékoztatja a tes

tületet a sportkör gazdasági
pénzügyi helyzetéről, kéri a kép
viselő-társakat, hogy az 1997.évi 
null-szaldó eléréséhez további
400.000 forint önkormányzati 
támogatást biztosítsanak.

Arató Márton a szakosztályok 
eredményes működésére való te
kintettel támogatja a 400.000 fo
rintos póttámogatás megítélését.

Ezt követőleg a képviselő-tes
tület egyhangúlag hozta a 
67/1997.(XI.24.) számú határo
zat: A képviselő testület a Pécs
váradi Sport Egyesület részére
400.000 forint önkormányzati 
póttámogatást állapít meg. Ha
táridő: értelemszerűen. Felelős: 
polgármester.

NAPIREND UTÁN:
Gállos Orsolya tolmácsolja az 

önkormányzatnak a Pécsvára
don élő felvidéki családoknak az

emléknap megrendezéséért kife
jezett köszönetét.

Kezdeményezi a református 
egyház százezer forintos támo
gatásának ütemezését. Kakas 
Sándor tájékoztatja a képviselő
ket, hogy az egyházak vezetői
vel, képviselőivel az együttmű
ködésre vonatkozóan megbeszé
lést kezdeményez.

Papp Gyula indítványozza, 
hogy a helyi ünnepségek szóno
kai lehetőség szerint a képviselő- 
testület tagjai közül kerüljenek 
ki. Kéri, hogy a műszaki csoport 
vizsgálja felül a város közvilágí
tását, hol szükséges lámpacsere, 
illetve lombozat ritkítása stb.

Arató Márton felveti, hogy a 
buszmegállók késedelmes elhe
lyezéséért fegyelmi vizsgálatot 
kezdeményezett. Ennek ered
ményéről kér tájékoztatást.

Kakas Sándor tájékoztatja a 
testületet, hogy a buszmegállók 
késedelmes elhelyezése nem mű
szaki ügyintézés hiányossága 
miatt nem valósult meg, hanem 
gazdaságossági okok, mintegy 
600.000 forint megtakarítása in
dukálta a késedelmet, melyért 
egyben elnézést kér.

Arató Márton a választ tudo
másul veszi, de az indokokat 
nem fogadja el.

kmf.
Kakas Sándor polgármester

dr.Fenyvesi János jegyző

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket

és boldog újévet kíván 
Pécsvárad Önkormányzata

Polgármesteri Hivatala

Testületi ülés december 
22-én 16 órakor

Kisvárosok

tanácskozása
Baranyából Kakas Sándor

polgármester vett részt a Kisvá
rosi Önkormányzatok Országos 
Érdekszövetségének Sárospata
kon tartott tanácskozásán. A 
programon az 1998-as költségve
tés, a címzett és céltámogatások 
rendszere, az önkormányzati va
gyon kezelése valamint az ifjú
ságvédelem szerepelt országos 
szakemberek előadásában. Ka
kas Sándor a területfejlesztés vár
ható irányai kérdéskörénél az el
maradott és fejlett térségek támo
gatásának baranyai tapasztalatait 
ismertette polgármester-kollégái-

Wekler Ferenc 
a költségvetésről

A jövő évi költségvetési tör
vényről tájékoztatta Mohács és 
Pécsvárad térségének önkor
mányzatait november 13-án dr. 
Wekler Ferenc országgyűlési 
képviselő és Darázsi Mátyásné 
a Belügyminisztérium Önkor
mányzati Gazdálkodási Főosztá
lyának helyettes vezetője Pécs
váradon, a Városházán.
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adomány érkezett december
2-án Pécsváradra, a Gondozá
si Központba, Karl-Heinz 
Przybysz, a Máltai Szere
tetszolgálat magyarországi 
területi felelősének jóvoltából. 
Przybysz úr a német Bochum 
városban lakik, nyugdíjas, és 
maga választotta máltai tevé
kenysége színteréül Magyar- 
országot.

Megszerette hazánkat, kü
lönösen Baranyát. Néhány 
éve házat vett Pécsváradon, a 
Dombay-tónál.

Sok idó't tölt nálunk, és a 
nyáron fölkereste Kakas 
Sándor polgármestert, hogy 
fölajánlja segítségét. Az idő
sek otthonába kísérték, ahol 
M olnár Istvánné, a Gondo
zási Központ vezetője el
mondta, mi mindenre volna 
szükségük.

Ennek megfelelően érkezett 
meg az ágyakat, beteg
ágyakat, ruhaneműt, ágyne
műt tartalmazó több százezer 
forint értékű szállítmány.

Képünkön az ÖNO, az idő
sek otthonának lakói és gon
dozói. Középütt áll a 91 éves

Kleics Ilona, Milánka néni, 
jobbszélen ül az ugyancsak 91 
éves Wagner János. Az álló

sorban balról a harmadik 
Molnár Istvánné, az ÖNO ve
zetője. Patonai Attila felvétele

Máltai adomány az idősek otthonának

Jó együtt lenni
(Folytatás az első oldalról)

ott a háttérben a drága nagy
papák, nagymamák, akik az 
unokákra ügyelve, a család 
ezer apró gondját viselik szinte 
észrevétlenül. Hogy felnőtt 
gyermekeik a kenyérkereset
nek, a család fenntartásának 
szentelhessék erejüket.

Ók azok, akik meleg étellel, 
kedves szóval várják haza 
minden nap a család tagjait 
a munkából, az iskolából. Ók 
gondoskodnak arról, hogy a 
családi fészek kellemes, biz
tonságos legyen, őrködnek a 
ház rendje, a konyhakert, a 
virágok, a szőlő felett, ügyel
nek arra, hogy jó bor forrjon 
ki a szüret után, és kerüljön 
finom falatokkal együtt az 
ünnep asztalára. Ügyelnek 
arra, hogy szépen megüljük 
ünnepeinket, és ezzel becsül
jük meg saját magunkat. Ha 
szerencsések voltunk, volt az 
életünkben egy drága nagy
mama vagy nagypapa, aki át
adott nekünk egy mélyebb tu
dást és szeretetteljes szigorral 
vigyázta lépteinket.

Nélkülük szegényebbek 
volnánk, árvábbak, tanácsta
lanabbak. Mert annyiszor kell 
jótanácsért fordulnunk az idő
sebbekhez felnőtt fejjel is. Any- 
nyiszor elkél a jó szó, a jóta
nács. Szükségünk van az idős 
emberekre felnőtt fejjel is,

amikor nekik már fogytán az 
erejük, és m egrokkant az 
egészségük. És ők nem szűn
nek meg segíteni.

Ne higgyék soha, hogy fe
leslegesek, ne gondolják, hogy 
hiábavaló volt a sok munka, 
szeretet, törődés, amit kiad
tak magukból.

Pécsvárad az elmúlt évek
ben lassan kiemelkedik a vi
dék névtelenségéből. Újra és 
újra felmutatja kincseit, lakó
inak tehetségét, szorgalmát. 
Amiért ma sokhelyütt kicsit 
irigykedve szemlélik Pécsvá- 
radot, nem jött volna létre az 
Önök sok évtizedes fáradozá
sa nélkül.

Egy család, egy város közös 
fáradozás, közös szeretet és 
törődés eredménye. Pécsvá- 
radban is benne van mind
azok szellemi erőfeszítése, ke
ze munkája, akik most össze
gyűltek erre az alkalomra. És 
azoké is, akiket mind jól ismer
tünk és szerettünk, akik már 
eltávoztak köreinkből, mégis 
itt élnek a szívünkben és az 
emlékeinkben.

Sokféle ember alkotja Pécs
várad sokszínű társadalmát.

Sok családot vonzott mindig 
ez a hely ezer év óta. És va
lamennyien azért jöttek ide, 
hogy itt megélhetést, boldogu
lást találjanak maguk és csa
ládjuk számára. Pécsvárad 
pedig ezer év óta befogadta és 
táplálta az itt boldogulást ke
reső jóakaratú embereket.

Sokfélék vagyunk, és így fo
gad bennünket egyetlen nagy 
családdá ez a hely. Ez a nagy 
család most fejet hajt az idősek, 
az életben megfáradtak előtt, 
és köszönetét mond nekik.

Köszönjük, hogy fölneveltek 
és köszönjük, hogy fáradoz
tak, dolgoztak értünk. Csa
ládjukért, Pécsváradért, ha
zánk fölemelkedéséért. Isten 
áldja meg minden fáradozá
sukat, legyen áldás munká
juk gyümölcsén. Élvezzék azt 
békében, nyugalomban, adjon 
hozzá Isten jó erőt és egész
séget!

Köszönjük, hogy itt vannak 
velünk, és segítenek nekünk!

*

A köszöntő után a helyi 
óvodások adtak műsort, majd 
a Pécsváradi Nyugdíjas Klub 
vegyeskara, asszonykara és

szólistái szerepeltek. Fogl 
Jakabné szervezésében egy 
új hattagú német kórus is 
színre lépett nagy sikerrel.

A Magyar Vöröskereszt 
Pécsváradi Szervezetének el
nöke, dr. M en czer  G á bor 
háziorvos, önkormányzati 
képviselő köszöntötte a legi
dősebb pécsváradi polgáro
kat: a 91 éves Kleics Ilonát, 
Wagner Jánost és Radnai 
Pétemét, a 93 éves Brückner 
Jánosnét és a város legidősebb 
asszonyát, a 95 éves Brusch 
Ferencnél Közülük nem tu
dott mindenki személyesen 
megjelenni, nem úgy Merk 
Antal, Pécsvárad legidősebb, 
98 éves polgára, aki idén is 
eljött az Idősek Napjára le
ánya kíséretében.

Köszöntötték az 50. házas
sági évfordulóját ülő Pusch 
Józsefet és Friesz Terézi
át, Bárdos Lajost és Bárdi 
Évát. 60. házassági évforduló
ját ünnepelte november 19-én 
id. Speigl József és neje Kohn 
Margit, aki félje nevében is fo
gadta a gratulációkat.

Az Idősek Napja a Pécsvá
radi Aranycipó uzsonnájával 
folytatódott és a Nyugdíjas 
Klub Kőberling Jenó' vezet
te kiszenekarának muzsiká
jával és az örökifjú nyugdíja
sok mulatságával zárult.
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Id. Kutas Ernő'
1924-1997

Kedves embertől, kivételes 
egyéniségtől búcsúzott a Rad
nóti utca minden lakója id. Ku
tas Ernő' halálával. Alig tíz 
évet élt közöttünk ez a szerény, 
barátságos ember, aki kemény 
megpróbáltatások után itthon 
élhette le életének utolsó sza
kaszát. Sok évet töltött távol 
hazájától, egész Venezueláig 
sodorta a "Nagy Élet". Mindig 
optimista életszemlélete, derű
je átsegítette a nehéz, sokszor 
göröngyös utakon.

Sokat mesélt nekünk, utca
belieknek ezekről az évekről. 
Jó volt hallgatni életének tör
téneteit. Ernő bácsi feloldódott 
új környezetében, neve foga
lom lett az utcánkban. Min
denki Ernő bácsija lett,mond
hatni, mindenkinek szerető 
apja, nagyapja. Mindenkihez 
volt m indig egy-két kedves 
szava, velünk örült, velünk 
bánkódott.

Családja fogja legjobban 
érezni a hiányát. Nem hallot
tam még senkit, aki olyan szé
pen szólította volna családtag- 
ja it, mint ő. Csodás kéz
ügyességgel áldotta meg a 
sors, fafaragásai sok-sok szere
tettel készültek. A lakásban 
minden a keze nyomát dicsér
te. Ajtaja előtt mindig meg kel
lett állnunk egy-egy kedves 
szóra, és hogy megbámuljuk 
keze munkáját.

Ernő bácsi maga volt a sze
retet. Családjának nehéz lesz 
nélküle ez a Karácsony. A sze
retet sugárzott egyéniségéből, 
mindannyian kaptunk belőle. 
A Karácsony közeledtével nem 
is lehetne szebb ajándék, mint 
az ő életének példája.

Talán nem véletlen az sem, 
hogy vasárnap, mikor otthon 
volt az egész család, Krisztus 
Király ünnepén szólította ma
gához az Úr ezt a családszere
tő, melegszívű, igaz embert.

Szent Pál apostol soraival 
búcsúzunk tőle:

"A szeret türelmes, a szeretet 
jóságos, a szeretet nem féltékeny, 
nem kérkedik, nem gőgösködik. 
Nem tapintatlan, nem keresi a 
magáét. Haragra nem gerjed, a 
rosszat soha fái nem rója. Nem 
örül a gonoszságnak, de együtt 
örül az igazsággal. Mindent el
tűr, mindent elhisz, mindent re
mél, mindent elvisel. A szeretet 
soha el nem múlik."

Gyöngyös Jánosné
egyik szomorú szomszédja

Kamarai elnökség alakult
Ismét Kresz Erika a városi kamara elnöke

Választás útján november
ben megalakult a Magyar Ke
reskedelmi és Iparkamara 
Pécsvárad Városi elnöksége. 
Tagjai Csukay Géza, a Pécs
várad és Vidéke ÁFÉSZ elnö
ke, Gállos Orsolya, a Pécsvá- 
radi Vár Kft. igazgatója, 
Kresz Erika, a Kresz & Fied- 
ler Kft. igazgatója valamint 
Zsáli János, a Pécsvárad Épí
tőipari Kisszövetkezet elnöke. 
Felkérés és jelölés ellenére a 
pécsváradi szállítmányozók, 
fuvarosok nem éltek a lehető
séggel, hogy képviseltessék 
magukat az elnökségben.

Csukay Géza a kereskede
lem, vendéglátás, Gállos Or
solya az idegenforgalom , 
Kresz Erika az innováció, fej
lesztés, Zsáli János pedig az 
építőipar és a szakképzés te
rületének gondozását vállalta 
az elnökségen belül.

Elnökül ismét Kresz Erikát, 
a Kresz és Fiedler Kft. ügyve
zető igazgatóját választották. 
Mint már hírül adtuk, a Pécs- 
Baranyai Kereskedelmi és 
Iparkamara októberi tisztújító 
küldöttgyűlésének 51 tagja kö
zé és a 21 tagú kamarai elnök
ségbe is beválasztották a pécs
váradi vállalkozót.

Kresz Erika az 1990-ben 
Pécsváradon alapított ma
gyar-német vegyesvállalat tu
lajdonosa és ügyvezetője. Vál
lalkozóként maga is átélte a 
cégalapítással, annak kialakí
tásával, bevezetésével járó 
küzdelmeket. 1995-ben a Ma
gyar Szabványügyi Testület
től a Kresz & Fiedler Kft. Ba
ranyában az elsők között sze
rezte meg a működési rend
szerére vonatkozó minőségi 
tanúsítványt.

Mindezt ismerte el a kör
nyék vállalkozói társadalma 
1995 őszén, amikor a városi 
kamara megalakításakor őt 
kérte fel az elnöki posztra. 
Kresz Erika így összegezte el
nökségének tapasztalatait:

-  Sokszor ütköztem érdek
telenségbe, noha rengeteg 
hasznos információt, tapasz
talatot, sok pályázati lehető
séget hoztunk el Pécsváradra, 
és hozunk a jövőben is. A vál
lalkozók nem érzik még a ka
marák adta lehetőségeket. 
Számtalan információs, segítő 
program ot hirdetünk meg 
számukra, amelyen tájéko
zódhatnának, ha eljönnének. 
Sajnos a mostani választások 
alkalmával a szállítmányozók 
sem éltek a lehetőséggel, hogy

kamarai küldöttük legyen.
-  Hogyan alakult a kama

rai élet az 1995-ös kezdetek
től?

-  Az elmúlt két év óta las
san eltűntek a kény
szervállalkozók, akik a mun
kanélküliség szorításában 
váltottak ki igazolványt, nyi
tottak pl. garázsboltot. A ka
marai tagságot most valódi 
vállalkozók alkotják a város
ban és környékén. Személy 
szerint nem csüggesztettek el 
az első két év tapasztalatai. 
Jómagam sokat tanultam ka
marai berkekben. Úgy vélem, 
a vállalkozók meg fogják is
merni a kamarák nyújtotta 
lehetőségeket, és ez a hasz
nukra lesz. Hiszen a kamara 
olyan pályázatokhoz tudja el
juttatni őket, amelyek révén 
segítséghez juthatnak, és az
zal piacképesek maradjanak. 
Nem tudunk viszont segíteni, 
ha nem tudjuk, miben kell. 
Ha az érintettek nem jönnek 
el a különböző szakmai na
pokra.

Az Iparosházban található 
az irodánk, várjuk a vállalko
zókat, mivel a kamara való
ban sokat segíthet nekik és a 
helyi kezdeményezések érde
kében.

Karácsonyi szertartásokA fogyatékos 
gyermekekért
A Baranya Megyei Közgyű

lés Általános Iskolája és Diá
kotthona, a pécsváradi gyógy
pedagógia "Küldj egy mo- 
solyt!"-alapítványa december 
12-én, pénteken 9-16 óráig 
karácsonyi börzét rendez 
pécsváradi intézetében. A fo
gyatékos gyermekek megse
gítése érdekében várnak min
den holmit, felnőtt, gyermek, 
bébi-ruhaneműt, játékot, me
sekönyvet, ami otthon feles
legessé vált. Az adományokat 
folyamatosan várják, azokat 
december 12-ig lehet leadni 
az intézetben, ahol a börzével 
egy időben kiállításon mutat
ják be a gyermekek munkáit. 
A befolyt összeget az alapít
vány kuratóriuma a gyerekek 
karácsonyi ajándékaira for
dítja.

Az adományokat előre is 
köszönjük

Apaceller Józsefné

Katolikus szentmisék:

December
20-án 16.30 órakor a Zene

iskola adventi hangversenye 
a templomban

24- én 15.30-kor Nagypall- 
ban és Erdősmecskén mise

16.45-kor Lovászhetényben 
mise

18 órakor Apátvarasdon
Éjféli mise Pécsváradon. 

Közreműködik a Műv. Ház 
Női Kamarakórusa. Vezényel 
Kutnyánszky Csaba.

25- én 9 órakor Pécsváradon 
mise

11 órakor Fekeden
14.30-kor Erzsébeten
Szilveszter napján 17 óra

kor évvégi hálaadás
Január 1-jén 9 órakor újévi 

szentmise
Az esti szentmisék decem

berben, januárban 17 órakor 
kezdődnek.

Református
istentiszteletek

December
21-én 15 órakor szere- 

tetvendégség a fiatalok műso
rával

24- én 17 szenteste, isten- 
tisztelet

25- án 11 órakor istentiszte
let, úrvacsoraosztás a temp
lomban

26- án 11 órakor istentiszt 
úrvacsoraosztás

31-én 17 órakor istentiszte
let

1-jén 11 órakor istentiszte
let

25-én a templomban, a töb
bi alkalommal a gyülekezeti 
teremben.

Fiatalok karácsonyi műsora 
A kis hercegből készített ösz- 
szeállítás a gyógypedagógia, 
az Időse,k Otthona számára, 
és mindenki számára 23-án 
16 órakor a Műv. Házban
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A Zengő' kincse
A hegy lábánál, a völgyben élt egyszer 

egy pásztor a feleségével és a kisfiával. 
Az asszony elvágyódott innen, de a sze
génység idekötötte őket. Egyszer a hegy 
szelleme elárulta neki, hogy a Zengő' 
minden Virágvasárnap megnyílik, és 
megmutatja kincseit.

Az asszony karján a kisfiával Virág
vasárnap felm ent a Zengő' tetejére. 
Amint megszólalt a szentlászlói völgy
ben a virágvasárnapi mise kezdetét jel
ző harang, megnyílt a Zengő, és ő álmél- 
kodva bement a hegy gyomrába, ezernyi 
kincs közé. Gyermekét letette, és meg
rakodott a drágaságokkal. Kihordta, 
amennyit bírt, majd visszaindult a kis
fiáért. De ekkor a hegy bezárult. Az 
asszony tébolyultan járta a rengeteget 
és évekig kereste elveszett kisfiát.

Néha csendes időben tompa morajlást 
hallani a Zengő felől a szentlászlói 
völgyben. Mintha a bennszorult kincs
keresők, örök rabságra kárhoztatott lel
kek dörömbölnének. Utána pár nappal 
rendszerint óriási vihar jön, dühöng, 
tombol a hegy körül. Ilyenkor a pászto
rasszony szelleme kísért, jajgat és sirat
ja elveszett gyermekét.

Skóciai Szent Margit,
Szent István unokája

A monda szerint a Mecseknádasd fö
lötti Rékavár Szent István egyik unoká
jának, Margitnak szülőhelye. Szent Ist
ván ugyanis udvarába fogadott két szám
űzött brit herceget Edmundot és Edvar- 
dot. Nádasd környékén adott nekik bir
tokot, amit egy oklevél Britek földjének 
(Terra Britannorum) nevez. Edmund el
halálozott, testvére Edvard a királyi ud
varban nevelkedvén, nőül vette István 
király Ágota nevű leányát. Három gyer
mekük egyike Margit (1046-1093), aki 
szüleivel visszatért a szigetekre. Mal- 
colm skót király felesége és a skót nép 
jótevője, nemzeti szentje lett.

A mecseknádasdi legendák szerint 
Szent Imre herceg ellátogatott testvéré
hez, Ágotához Rékavárba, és itt halt meg.

Szent László vadászata
Szent királyunk 900 éve vadászott er

re kíséretével. A pécsváradi apátságban 
oltárt alapított. Talán Horvátországba 
menet állt meg a monostorban, mikor Ilo
na húga, a megözvegyült királyné bátyja 
segítségét kérte. Szent László kapcsolta 
Horvátországot a Magyar Szent koroná
hoz. így is maradt 800 évig.

Szent László király, aki a kortársak 
szerint "válltól magasabb volt minden
kinél", szívesen vadászott: Erdélyben 
medvére, a Mecsekben az akkor még ho
nos bölényre. A mecseki bölényvadásza
ton, a mai szentlászlói völgyben hatal
mas vihar tört ki, amely elől az itt élő 
remeték adtak menedéket a királynak 
és kíséretének. Fiókkolostoruk a pécsvá
radi apátsághoz tartozott. Szent László 
hálából templomot épített a remeték
nek. Ez és a lovagkirály szobra meg a 
falu neve őrzi azóta Szent László emlékét.

Vak Béla herceg Pécsváradon
A Kálmán király bosszúja elől 1125- 

ben Bizánc felé menekülő a lázadó Ál
mos herceg és vele megvakított fia, Bé
la. Álmos félt magával vinni a gyenge if

jút a száműzetésbe, ezért a pécsváradi 
monostor szerzeteseire bízta. Vak Béla 
négy éven át, 1129-ig élt a Pécsváradon 
rejtőzködve. Rejtekhelyét felfedték a 
trónutódlással küzdő II. István előtt, aki 
jóvá akarván tenni a történteket, uno- 
kaöccsét udvarába fogadta -  minderről 
oklevelek tanúskodnak, de a helyi ha
gyomány is megőrizte Vak Béla emlé
két.

A legendák szerint a pécsváradi mo
nostor falánál állott egy szép gesztenye
fa. Ez alatt üldögélt a vak herceg, mivel 
nem vehetett részt a többi ifjúval együtt 
a lovagi játékokban.

Jó időben kivezettette magát a vártól 
mintegy három mérfóldnyire délre levő 
forráshoz, amelynek vizével beteg sze
mét mosogatta. A forrást, a helyet azóta 
is Béla-kútjának nevezi a nép.

Béla herceg 1131-ben elfoglalta az Ár

pádok trónját, kedves gesztenyéje pedig 
hatalmas fává terebélyesedett. Koroná
ját letördelték a viharok, és ekkor a fát
3-4 helyen kocsiabronccsal pántolták ösz- 
sze. De egy szélvihar ezt is kidöntötte, 
és tűzre került.

Zengó'várkony neve
Valamikor régen csak egy falu, Kocsid 

létezett -  Várkony helyén bozótos, tö
visnőtte völgy volt. Az egyik kocsidi gaz
da elindult vaddisznó lesre. Jött is a 
vad, rálőtt a gazda, de nem talált. Utá
na eredt "Válj, kan! Válj, kan!" kiáltá
sokkal, de csak a csősszel futott össze. A 
csősz aztán addig mesélte a balul sike
rült vadászkalandot, míg a völgyet Válj 
kan-völgynek, az ott született falut pe
dig Várkonynak nevezték el.

Kaszás kút a várban
A régi pécsváradi várból csak a föld 

alatti rész, a vár börtöne kerülte el a tö
rök kor pusztítását: azt regélték, aki ide 
került, nem jött ki többet élve, de még 
holtan sem. Á vár föld alatti járataiban, 
egy széles folyosó végében mély kút van 
12 hatalmas, fölfelé néző kaszával. A 
halálra ítélteket végighajtották a sötét 
folyosón, egyszercsak elvesztették a lá
buk alól a talajt, és belezuhatnak a kút
ba. Egy mukkot sem szólhattak - innen 
a közeli Mukk-hegy neve.

Alagút a Zengó're
A pécsváradi vár kápolnájához vezető 

folyosó végén volt valamikor egy vasaj
tó. Innen indult az alagút a Zengő tete
jén lévő várhoz. Sok embernek nyújtott 
menedéket 1000 esztendő alatt. Utoljá
ra 1849-ben, a levert szabadságharc 
után rejtőztek benne a bujdosók, a sza
badságharc öt honvédtisztje. A pécsvá- 
radiak is tudtak róluk, de senki sem 
árulta el őket.

A kéméndi Szú'zmária
A középkori Kéménd települést egy 

1740-ben történt csodás jelenésről ne
vezték el Máriakéméndnek. A falutól 
800 méterre fekvő középkori temetőben 
öt kislány füvet szedett. Egyszerre föl
tűnt nekik, hogy az egyik megsüppedt 
sírból csillogó kép emelkedik ki, Szűz 
Mária képe a gyermek Jézussal. Oda
merészkedtek, hogy kiemeljék a képet. 
Ez nem sikerült, de kezük és karjuk is 
ugyanolyan aranyos fényű lett, mint 
maga a kép. A lányok kiáltására a 
szomszédos földekről odasietett egy 
asszony, Blumenthal Erzsébet. Ő is 
megkísérelte a kép kiemelését, de a kép 
időközben nyomtalanul eltűnt. A nap fo
lyamán a falu bírája és sokan mások is 
kisiettek a régi temetőbe, de már nem 
látták a jelenést.

A nép adományaiból kegytemplomot 
emeltek a temetőben lévő régi templom 
helyébe, amelyhez azóta is zarándokol
nak a környékről a magyar, német és 
horvát hívek.

(Képünkön Járni Rudolf MTI légifelvé
tele 1962-ből)

Mondák földje -  Zengd-vidék
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Kulturális turizmus

Angliai vendégek jártak nálunk
ízlelgetjük a szót. Sokan 

sejtjük, tudjuk mint jelent. 
Az utazási irodák üdülést, pi
henést, könnyed, vitatható 
színvonalú, szórakozást kíná
ló programjai mellett, nem is 
beszélve a bevásárló-turiz
musról, egyre többen igény
lik, hogy a pénzükért tartal
mas ismereteket nyújtó, gaz
dag művelődés-és kultúrtörté
neti élményeket adó utazáso
kat szervezzenek számukra.

A hozzánk látogató igényes 
külföldieket sem elégíti ki a 
"gulyás és puszta"-program. Il
letve, nem mindegy, hogy mit 
mutatunk meg és hogyan.

Október végén három na
pot töltött Pécsváradon, a 
Várban elszállásolva egy Ang
liából érkezett csoport. Tulaj
donképen rábeszélte ókét erre 
a vidéki programra Gibbon 
Marié, aki két évig volt Pécs- 
várad Gimnáziumában angol
tanár. Marié felkérés nélkül is 
városunk és térségének jó hír
vivője ajánlotta a Budapestre 
utazó ismerőseinek, barátai
nak, hogy a programba feltét
lenül építsék be Baranyát.

Szeptemberben összeállí
tottunk egy maximalistának 
tűnő programot, amit a So- 
merset megyéből érkező brit 
csoport nagy tetszéssel foga

dott, mondván, ezért jönnek.
A Vár udvarán, a kellemes 

őszi napsütésben elfogyasz
tott uzsonna után ismertet
tük meg velük Pécsvárad és a 
vár történelmét, majd séta 
keretében egy kis várostörté
net, műemlékvédelem is szó- 
bajött. Érdeklődéssel hallgat
ták a számukra ismeretlen 
Művelődési Ház - mint intéz
mény-típus - tevékenységét. 
Legújabb kori történelmünk 
egy szomorú eseményén -  a 
felvidéki magyarság letelepí
tése révén kaptak leckét a 
közép-európai népek, nemze
tek e századi sorsáról, ami
kor megtekintették a felvidé
ki magyarok kiállítását.

A Várban az ottani konyha 
kulináris örömei mellé csatol
tuk a kultúrát. Kreszits Mar
git vezetésével a Zeneiskola 
Reneszánsz Kisegyüttese él
vezte a vendégek lelkes, műér- 
tő tetszésnyilvánítását. Más
nap Gibbon Marié pécsi és vil
lányi programokat ajánlott ba
rátainak, kinek-kinek ízlése 
szerint: múzeumot, műemléki 
sétát, iskolalátogatást stb.

A somerseti vendégekkel 
az utolsó napra m aratoni 
programot kezdtünk reggel 
Mecseknádasdon. Bischoff 
Adám polgármester kalauzo

lásával megismerhették Skó
ciai Szent Margit törté
neteiét, a település szép isko
lájában folyó német és angol 
nyelvoktatást, a tájházat és 
természetesen nem marad
hatott ki Gradwohl Zsolt fa
zekasműhelye sem. A Vadász
kürtben elfogyasztott vadspe
cialitások mellett meghallgat
ták Kakas Sándor polgár- 
mester köszöntő szavait. 
Számtalan kérdést tettek fel 
vendégeink városunk "műkö
désével" kapcsolatban.

Kisétáltunk Zengővárkony- 
ba, a Gesztenyés érintésével. 
A szövés hagyományainak 
megismerése után gyönyör
ködhettek a Népi Együttes 
fergeteges műsorában, majd 
a közös tánc és pálinka után 
könnyebben ment a verbunk 
tanulása is.

Szép hosszú esti gyaloglás
sal értünk Gódor András 
gyertyafényben úszó pincéjé
hez, ahol a jó borok és vacso
ra mellett még egyszer össze
gezték vendégeink a látotta
kat. Hallottakat. Számunkra, 
a csoport kísérőinek is igen 
nagy élményt jelentett a ve
lük való együttlét. Őszinte 
érdeklődésük történelmünk 
és kultúránk iránt, a hallot
tak, látottak ismétlése, visz-

szakérdezés egy-egy konkrét 
esem ényra, azt erősítette 
meg bennünk, hogy érdemes 
a jövőben nagyon odafigyelni 
mindnyájunknak, akik kap
csolatba kerülnek az ideláto
gatókkal. Vendéglátóknak, 
Tourinform-irodának, a kul
túrát "eladni" vágyó amatőr 
együtteseknek és másoknak.

Az eltelt egy hónapban 
már érkeztek köszönőlevelek, 
fényképek. "Köszönjük, hogy 
megmutattátok azt a sok szé
pet, köszönjük, hogy megis
merhettük történelmeteket és 
nagyon szégyeltük magunkat, 
hogy olyan keveset tudunk ró
latok. Pótolni fogjuk! Szeret
nénk még visszajönni, mások
nak ajánljuk ezt a programot. 
Budapest gyönyörű, de ha meg 
akarod isinemi az országot és 
népét, vidékre kell inenned."

Szóban és írásban megerő
sítették, kutatják annak le
hetőségét, hogy pécsváradiak 
is felkereshessék Somersetet. 
Úgy legyen!

Ezúton is köszönjük Gib
bon Mariénak és mind
azoknak akik hosszabb rövi- 
debb ideig együtt voltak ven
dégeinkkel: Gállos Orsolya, 
Merk Márta, Fónai Éva, 
Kálmán László és Sárközi 
Kata.

Skóciai Szent Margit szülólielyén
Egy magyar hercegnőre 

emlékeznek minden év no
vember 16-án Skóciában. 
Nemzeti ünnep a skót nép jó
tevője, a szentként tisztelt 
Margit királ.ynő neve napja. 
Szent István unokája az egy
házi hagyomány szerint a 
Mecseknádasd melletti Réka- 
várban született 1044 táján, 
Ágota hercegnő és az ide me
nekült Edward brit herceg 
gyermekeként.

A megboldogult dr. Cserhá
ti József megyéspüspök indít
ványára éledt fel a kapcsolat 
a magyar és a skót katolikus 
egyház között: 1974-ben hoz
ták el a skótok Mecsekná- 
dasdra Szent Margit ereklyé
jét és nagyméretű képét, me
lyen a szent szülőhelyére a 
pécsi Bazilika képe utal.

Skóciai Szent Margit szüle
tésének 950. évfordulóján a 
mecseknádasdi Frey György 
faragta ki a szent szobrát, 
amit a Réka várból hozott kö
vekre helyeztek.(képünkön)

Magát a kápolnát az Oroszor
szágból hazatért elhurcoltak 
kezdeményezték. Falain ma
gyar, német, angol felirat hirdeti 
Skóciai Szent Margit tiszteletét.

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
november 15-én második al
kalommal csatlakozott a Ba
ranya Megyei Természetbarát 
Szövetség által közel egy évti
zede szervezett későőszi ki
ránduláshoz. A túra vezetője 
és feltalálója dr. Novotny 
Iván immár pécsváradi pol
gárként vezette a pécsiekből 
és a pécsváradiakból álló több 
mint 70 fős csapatot. A rossz, 
barátságtalan időben a közel 
80 jelentkezőből harminchár
mán indultunk külön busszal 
Mecseknádasdra. A templom
nál Bischof Adám polgár- 
mester várt ránk. Elmesélte 
faluja és Skócia kapcsolatát, 
hogyan ápolják mindkét or
szágban ezer éve Skóciai 
Szent Margit emlékét. Hall
hattuk a templomban elhe
lyezett nagyméretű Margit-

kép, a Skóciából elhozott 
ereklye, és a nemrég kialakí
tott kápolna történetét.

Gyalog folytatva utunkat, 
megálltunk az óbányai úton 
elhelyezett emlékkeresztnél, 
majd felkapaszkodtunk az 
igen meredek hegy tetejére, 
ahol rövidesen 1000 éves vár
falmaradványok között jár
tunk. Jól kivehető ma is a vár 
védőműve, sáncrendszere, ma 
is érzékelhető impozáns, feje
delmi mérete.

Novotny Iván itt idézte fel 
Szent Margit fordulatos, máig 
példamutató életét a kirándu
lóknak, akik a királynő kép
másával ellátott kulcstartót 
kapták tőle (a Baranya Me
gyei Természetbarát Szövet
ség részéről) a túra emlékére.

Az idő is barátságosabbra 
fordult, ki-kisütött a nap. Ké
nyelmes sétával a gerincen 
értük el a Vadászlakot, a So
mos-tető érintésével a Réka- 
kunyhót, ahol remek hangu
latban fogyasztottuk el a ma

radék elemózsiát és melegítő 
italainkat.

Innen már csak egy ugrás 
volt Pécsvárad. A koratéli er
dő minden szépségével talál
koztunk, ismét jól esett fel
frissülni, kikapcsolódni, fel
töltődni a hosszú téli bentla
kásra... És már szervezzük a 
SZILVESZTERI TÚRÁT, 
melyre hívunk, várunk min
den kedves érdeklődőt.

Dretzky Katalin
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A Kodolányi János Általános Iskola hírei
-  Október 27-én igen nagy mennyiségű 

vashulladékot gyűjtöttek tanulóink. Az al
só tagozatosok 990 kg-ot gyűjtöttek, mely 
átlagosan 43,5 kg/fős eredményt jelent, a 
felső tagozatosak 18.680 kg-ot, átlagosan 
60 kg-ot tanulónként.

Az ezért kapott pénzt az osztályok 
nagy része az év végi kirándulásokhoz 
kívánja felhasználni.

-  November 3-án délután munkaérte
kezletet tartottunk, majd ezt követően 
fogadóórát, ahol az érdeklődő szülőkkel 
megbeszéltük az esetleges problémákat, 
a tanulók eddigi tanulmányi előmenete
lét, magatartását és szorgalmát. A 8. 
osztályosok illetve szüleik részére pedig 
Papp Gyula a helyi középiskola igazga
tója tartott előadást az új szakmunkás- 
képző rendszerről, a továbbtanulási le
hetőségekről.

-  November 10-én és 11-én szakmai 
továbbképzést tartottunk iskolánkban. A 
két nap fő témája a helyi tanterv elkészí
tése, végső formába öntése volt, ahol ki
sebb csoportokban dolgoztuk fel az egyes 
műveltségi területeket.

-  November 12-én egészségnevelési 
nap volt iskolánkban. Az alsó tagozatos 
tanulók programja a következő volt:

-  Zenés torna az udvaron Panta Dóra 
és Tóth Györgyi tanítónők irányításával.

-  Elsősegélynyújtás, higiénés felvilá
gosítás. Köszönet a közreműködő védő
nőknek: Szatmárinénak, Éva néni
nek, valamint Ormainénak, Marika 
néninek.

-  Oktatófilm a közlekedésről. Köszönet 
a rendőrség vezetőjének, valamint az adó
dó technikai hiba gyors kijavításáért And- 
rics Márk úrnak és a Bt. dolgozójának.

-  3-4. osztályos tanulóinknak termékbe
mutató az ABC-ben, melyet kóstoló köve
tett. Az 1-2. osztályosoknak termékbemu
tató a korszerű táplálkozásról a tornate
remben, majd finom falatok kóstolója.

Szeretnénk megköszönni az ÁFÉSZ 
vezetőinek és Steigerwald Józsefnek, 
az ABC vezetőjének, hogy ezt a progra
mot a gyerekek számára lehetővé tették.

Köszönet azoknak a kedves szülőknek 
is, akik közreműködtek a finom falatok 
elkészítésében, valamint Havasi Orso
lya és Hohmann-né Schunk Edit ta
nítónőknek a korszerű táplálkozási ter
mékek bemutatásáért. A programban 
szerepelt még:

-  Vitaminsaláta készítése osztályon
ként

-  A témához kapcsolódó rajzok készí
tése

Felső tagozaton is igen változatos és 
sokrétű program részesei lehettek tanu
lóink. Forgószínpad szerűen váltották 
egym ást az osztályok az egész
ségnevelési, fogászati, környezetvédelmi 
előadásokon, kozmetikai, fodrász és ven
déglátói bemutatókon s felüdülésként az

5-6. osztályosok egy kis testmozgásra is 
betértek a tornaterembe. Ezúton is sze
retnénk megköszönni az előadóknak, 
akik közül jónéhányan már évek óta se
gítségünkre vannak e nap lebonyolításá
ban.

Dr. Wilheim Andreának, Dr. Bíró 
Ferencnek, Dr. Kecskés Ivánnak, 
Szokodi Istvánnénak, Héjjas László- 
nénak, Hofecker Borbála, Rosenber- 
ger Tünde, Illés Csaba, valamint 
Gyó'rffy Zsuzsannának, Kárász Rózsá
nak és Sarlósi Adriennek az érdekes el
őadásokat, bemutatókat, illetve Büki 
Lászlónak az Aranycipó Kft. vezetőjének 
a támogatást.

Délután a Sportcsarnokban folytató
dott a program. A 7. osztályos tanulók a 
tanárnőkkel kézilabdáztak, a fiúk pedig 
a tanárokkal futballmeccsen mérték 
össze erejüket. A szurkolók nagy örömé
re mindkét meccset a tanulók csapata 
nyerte meg. Gratulálunk és hasonlóan jó 
eredményeket kívánunk a különböző 
bajnokságokban.

-  November 14-én az alsó tagozat ta
nulói a Művelődési Házban a „Csizmás 
kandúr” bábelőadásán vettek részt.

-  November 19-én a Művelődési Köz
pontban „Rajzolj a rókáért!” címmel a 
Fundamenta Rt. szervezésében rajzkiál
lítást rendeztünk.

Az alsó tagozat minden tanulója ké
szült erre a pályázatra. A kiállításon 48 
tanuló 1-2 alkotása látható.

Helyezettek:
I. díj: Bállá Diána 4. b.
II. díj: Ilijin Kinga 4. b.
III. díj: Gál Ágnes 4. b.
IV. díj: Winkler Viktor 3. a.
V. díj: Kempf Jolanda 2. b.
Minden kiállított rajzért apró ajándé

kot vittek haza a gyerekek. Köszönet a 
szervezőknek a lehetőségért és az aján
dékokért, a tanítóknak a gyerekek felké
szítéséért, a kis „alkotóknak” az ötletes, 
színgazdag szép rajzokért, az ünnepé
lyes megnyitó szereplőinek pedig a meg- 
kapóan szép zenei és irodalmi élmé
nyért.

„ Miért jó, ha takarékoskodsz?” cím
mel az OTP Bank Rt. Baranya Megyei 
Igazgatósága általános iskolások részére 
rajz- és szöveges pályázatot hirdetett. Az 
OTP Bank helyi fiókjához leadott alkotá
sokat a fiókvezető és a dolgozók értékel
ték. Bensőséges körülmények közt adta 
át a legjobbaknak a tárgyjutalmakat 
Keszler Antalné.

Botló Béla 7.b. osztályos tanuló ver
sét és Obendorf Szilvia 5. b., Szabó 
Diána 6. c., Dóm Nikolett 5. b. Vókó 
Rita 6. a. osztályos tanulók rajzát talál
ták a legjobbnak. Az alsó tagozatosok kö
zül Hitra Zsanett 3.a., Winkler Viktor 
3. a., Ilijin Kinga 4. b. tanulók részesül
tek jutalomban.

Stílusosan, az OTP Bank helyi fiókjá- 
bán látható a mini tárlat”.

-,,A valamit tennünk kell a holnapért” 
című megyei rajzpályázat ünnepélyes 
eredményhirdetése és díjkiosztója volt 
október 31-én Pécsett az Apáczai Csere 
János Nevelési Központ színháztermé
ben.

Dóm Nikolett 5. b. osztályos tanuló 
8. helyezést ért el, Obendorf Szilvia 
5.b. osztályos tanuló különdíjat kapott, 
Balogh Andrea 6. c., Czimbler
Gyöngyvér 5. b., Vókó Rita 6. a., Jó- 
zsa Enikő 5. b., Molnár Zsanett 5. a., 
Puch Szandra 6. a. és Hitra Zsanett 
3. a. osztályos tanulók is tárgyjutalmat 
kaptak színvonalas munkájuk elismeré
seként. Az ünnepség után süteménnyel, 
üdítővel kedveskedtek a gyerekeknek.

Kárász Rózsa 
Wágner Jánosné 
Vértes Lászlóné

Faller János

Október

Az égen lusta ívben száll a nap már, 
a prés torkából édes must csorog.
A fáradt földet bő korttyal itatják 
hideg szelek és zúgó záporok.

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

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

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

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

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

Faller János

Október

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

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

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

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

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

Vonulj szobádba, húzódj most magadba, 
szűk látóköröd a kert s az almafák, 
ne is bújj ki sivár odúdból, csak ha 
szél futtyöget s hajlong a nyírfaág.
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Húsz éves a kollégium A Repeta-verseny élmezőnyében
December 5-én emlékezett 

meg a Pécsváradi Szakmun
kásképző Intézet, Szakközép- 
iskola és Gimnázium Kollégi- 
ma húsz éves fennállásáról. A 
diákotthoni címet váltotta fel 
annak idején a kollégiumi ti
tulus, ami nagyobb intézmé
nyi önállóságot, elmélyültebb 
tartalmi munkát feltételezett 
- amint azt annak idején dr. 
Brezniczky József az intéz
mény igazgatója és Heiner 
Tiborné igazgatóhelyettes, a 
kollégiummá válás mozgatói 
megfogalmazták egy interjú
ban.

December 5-én a megye kö
zépiskolai kollégiumi szakem
berei jöttek össze pedagógiai 
tanácskozáson a jubiláló in
tézményben. Az ünnepi ta
nácskozáson részt vett Kakas 
Sándor polgármester. Pálfai 
Erzsébet, a kollégium veze
tője köszöntötte a résztvevő
ket, majd Papp Gyula a kö
zépiskola igazgatója emelte ki 
ezen intázmánytípus egyre 
erősödő fontosságát.

A visszapillantásra Molnár 
Zsuzsa nyugalmazott mér
nöktanárt kérték fel, a pécs
váradi Szakmunkásképző In
tézet, Szakközépiskola és 
Gimnázium egyik alapító ta
nárát, aki maga is 11 éven át 
vezette a kollégiumot.

Az osztrák Hardegg-lovasok 
egykori kaszárnyája, a Mária- 
Terézia korabeli hadikórház a 
század elején adott helyet a 
Járásbíróságnak, majd a pécs
váradi járás felszámolásakor 
1966-ban a szakiskola diá
kotthonának. A Járási Ta
nács, a hajdani és mai pécsvá
radi Városháza a Mezőgazda- 
sági Szakmunkásképző Inté
zetet fogadta be. Az iskola új 
épületbe költözött, a kollégi
um maradt.

Kezdetben 120-150 diák lá
togatta az iskolát, és vala
mennyien bentlakók voltak. 
Az oktatott szakmák szaporo
dásával és a demográfiai hul
lámmal a nyolcvanas évek 
elején lakott a legtöbb, 180- 
190 diák a kollégiumban. A 
Szent Gellért utcában 40 főt, 
a kiskollégiumban 20 főt tud
nak elhelyezni. A mai bentla
kó létszám ismét 120, az isko
la diákjainak egy harmada.

A diákotthon első vezetője 
Szabó Máté volt, majd 9 évig 
Császár János, Csordás 
József, 1981-tól nyugdíjazá

sáig Molnár Zsuzsa, utána 
Pálfai Erzsébet, aki ma he
tedmagával látja el a nevelői 
teendőket.

Molnár Zsuzsa elmondta, 
az alapító tanárok fájó szívvel 
vették tudomásul, hogy az ál
lattenyésztő szakmák kiszo
rulnak. Ezzel eltűnt az iskola 
korábbi, patriarchális légköre. 
Jó érzés azonban, hogy a ta
nítványok megállták a helyü
ket, és ideküldik gyermekei
ket:

-  Ma már az unokáinkat 
tanítjuk, fogalmazott Molnár 
tanárnő.

Dr. Pais Ella Regina, a
JPTE Pedagógiai Tanszék ve
zetője Személyiségünk har
m óniájának titkai címmel 
tartott előadást, majd dr. 
Hargitai János, a Baranya 
Megyei Közgyűlés alelnöke is
mertette a megye kollégiu
mokra vonatkozó közoktatás
fejlesztési irányelveit és a 
közalapítványi fenntartás jel
lemzőit. Szó volt a fenntartás 
új lehetőségeiről és a kollégiu
mok működésének összehan
golásáról is.

1997. november 4-én a Fil
harmónia ifjúsági hangver
senye sorozatának első előa
dásán a Pécsi Klarinét kvar
tett volt hallható, látható.

Műsorukon a XX. századi 
amerikai zene szerepelt a reg- 
timestól egészen a szambáig.

November 16-án Apátva- 
rasd templomát felújították. 
Ez alkalomból ünnepelt a fa
lu, valamint felavatták az I. 
világháborús áldozatok em
lékművét. E két rendezvé
nyen szerepelt a zeneiskola 
rézfúvósegyüttese, Wágner 
József vezetésével.

19- én a Fundamenta La
kástakarékpénztár "rajzolj a 
rókáért" címmel rajzversenyt 
hirdetett. A megnyitón Podá- 
nyi Eszter két növendékének 
-  (Bognár Edit és Ömböli 
Éva) -  hegedú'duóját hallhat
ták az ifjú rajztehetségek.

20- án Pécsett hegedű to
vábbképzésen vettek részt a 
megye hegedűtanárai. Ezen a

Az első tíz között végeztek 
a Pécsváradi Gimnázium IV. 
osztályosai, Fuchs Sándomé 
tanítványai a Magyar Televízió 
Repeta című történelmi vetél
kedőjén. Az erdősmecskei Osz- 
terek Veronika VI., a zengő- 
várkonyi Mayer Mónika VII., 
a hímesházi Mezei Zsuzsanna 
EX. helyezést ért el a több száz 
középiskolás mezőnyében. Az is
kola 20-25 diákja, gimnazisták 
és szakközepesek töltötték ki a 
feladatlapokat, közülük 8-10 di
ák rendszeresen vett részt a já
tékos történelmi versengésben.

Hat pécsváradi alapítvány
ra utalhatták át személyi jö
vedelemadójuk egy százalé
kát a polgárok. Végül a for
m aságok elintézése után 
négy helyi alapítvány illetve 
civil szervezet jutott hozzá a 
neki szánt összeghez.

Ez összesen 423.908 forint, 
melyből a legtöbb, 198.781 fo
rint a Pécsváradért Alapít
ványhoz érkezett. Zsáli Já-

napon N. Podányi Eszter nö
vendékét Czimber Borbálát
vitte a továbbképzés bemuta
tó órájára.

21-én tartottuk a szokásos 
növendékhangversenyünket a 
Zeneiskolában.

25-én zongoratovábbképzé
sen vettek részt tanáraink.

Egy kis előzetes követke
zik a karácsonyi programja
inkról, melyre szeretettel vá
runk minden kedves érdek
lődőt.

December 16-án 17 órakor 
a Mecseknádasdi Római Ka
tolikus templomban lesz Ad
venti első hangversenyünk.

December 18-án 17.30-kor a 
zeneiskola karácsonyi hang
versenye hallható a Művelő
dési Ház színpadán. A rendez
vényen fellépnek a zeneóvo
dások is.

December 20-án 16.30-kor a 
pécsváradi katolikus temp
lomban tartjuk Adventi hang
versenyünket.

A magyar- és a világtörté
nelem eseményeire, szemé
lyiségeire irányuló kérdésso
rokból valamint egy esszé el
készítéséből álló verseny ta
valy novembertől júniusig 
tartott. A diákok sok segítsé
get kaptak Molnár Zsuzsa 
tanárnőtől, Fuchs tanárnő
től, az iskolai és a városi 
könyvtártól. A három gimna
zista továbbtanulásra, Oszte- 
rek Veronika pedagóguspá
lyára, Mayer Mónika jogra, 
Mezei Zsuzsanna a JPTE 
építészeti karára készül.

nos, az alapítvány elnöke az 
alapszabályra hivatkozva el
mondta, hogy a pécsváradi 
egyesületek, civil szerveze
tek, intézmények pályázati 
úton kérhetik az alapítvány 
támogatását. A Pécsváradért 
Alapítványt helyi gazdálkodó 
szervek, cégek, vállalkozók lé
tesítettek, egészségügyi, szo
ciális gondoskodást szolgál, 
kulturális, oktatási célokat, di
ák- és tömegsport valamint a 
környezet- és műemlékvéde
lem helyi feladatait. E célokra 
pályázható náluk támogatás.

Ezt követi az összeg nagy
ságát illetően a helyi Kodolá- 
nyi János Általános Iskolá
ban m űködő Társadalmi 
Összefogás az Iskolai Nyelv- 
oktatásért, amelyhez 128.772 
forintot utaltak a polgárok az 
SZJA-ból. Az iskola a nyelv- 
oktatás céljára vásárol e 
pénzből számítógépes progra
mokat - mondta el Ló'rinczi 
Albertné igazgató.

A Pécsvárad Középfokú 
Oktatásáért A lapítvány 
64.335 forintot nyert. Az is
kola a tanulóknak nyújtott 
plusz szolgáltatásokat, így a 
színház- és uszodabérletet, a 
kirándulásokon és sportverse
nyeken való részvételt fedezi 
ebből az összegből -  tájékoz
tatott Papp Gyula igazgató.

A Pécsváradi Várbaráti 
Kör számlájára 32.020 forint 
került az egy százalékból. Az 
egyesület kizárólag tagdíjakból 
fedezi működését. Az összeget 
kiadvány, nevezetesen a most 
zárult felvidéki kiállítás doku
mentációjára fordítja.

A kedvezményezett alapít
ványok és a civil szervezet ez
úton is kifejezi köszönetét 
Pécsvárad adózó polgárai
nak, és azoknak is, akik más 
településről szánták ide az 
adójuk egy százalékát.

Zenehíradó

Az SZJA egy százaléka
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A Művelődési Központ 
eseménynaptára

1997 december.

HÍREK

1-én,hétfő, 10-16 ó. Rivers - 
cipó' és ruhavásár

17 ó. 'Póruljárt Krampu
szok" címmel az Aranysza
már Bábegyüttes műsora. (Az 
eló'zetesen leadott, névvel el
látott csomagokat a Mikulás 
kiosztja...) Belépő': 100 Ft.

5-én,pénteken, 10 ó. A Zen- 
gó'alja Mg. Rt. Közgyűlése

7-én,vasárnap: színházjá
róbusz Pécsre "Hegedűs A 
Háztetőn". Musical két rész
ben. Autóbusz indul a 
Műv.Háztól 14 órakor.

Kabaré - musical. 14-én 
vasárnap 18 órai busz indu
lással a búcsúeló'adásra.

Jelentkezés a Mú'v. Házban 
10-ig.

9- én,kedden, 17 ó. Kerék
párunk téli gondozása cím
mel folytatódik dr. Novotny 
Iván sorozata

9 órától Függöny és méter
áru vásár

10- én,szerdán 16 ó. Nyug
díjas Klub karácsonyváró 
ünnepsége. Műsoros klub
délután, megvendégeléssel és 
ajándékozással.

9 - 14 ó. Véradónap. Vér
adással megmenthetsz egy 
életet!

11 -én,csütörtök: 9-13 ó.

ANYAK ÖN YV

Születtek:

Pécsváradon Fullér Hanna, 
Orlai Ivett, Bachesz Rózsa, 
Erdó'smecskén Nagy Antal, 
Lovászhetényben Gulyás Fri
derika, Kovács Norbert Bátor, 
Zengó'várkonyban Rémes 
Krisztián,

Házasságot kötött:

Pécsváradon Tóth István- 
Zele Anetta, Bognár János- 
Zele Beáta, Cseri Attila-Ben- 
cze Ágnes, Pataki Gyula-Ko
vács Mária,

Elhunyt:

Pécsváradon Kutas Emó' 73 
éves, Wagner Péter 64 éves, 
Lovászhetényben Wágner Ti
bor 44 éves, Pusztakisfalun 
Baumgartner Gyula 87 éves, 
Apátvarasdon Hock Mihály 
95 éves.

Használt cipók vására
12-én,péntek, 8-13 ó. Hasz

nált import ruhavásár
15- én,hétfő', 10 ó. Szőnyeg- 

vásár
16- án,kedd, 9 ó. Műanyag

vásár
18- én,csütörtök, 9 ó. Kato

na- és munkaruha-vásár
17,30 ó. Zeneiskola kará

csonyi hangversenye
(A VTV élő adásban közve

títi.)
19- én,pénteken 10 és 11 ó. 

Az Általános Iskola Kará
csonyt Köszöntő műsora 
az alsó- és felsó'tagozatosok 
számára.

20- án, szombat 21 ó. Rock 
- est (zártkörű, belépés csak 
meghívóval)

XX X

Szilveszteri Zengó'-túra

30-án, kedden 9 órai indu
lással A Pécsváradi Várba
ráti Kör ismét megrendezi 
hagyom ányos szilveszteri 
túráját a Zengó're. (Érdek
lődni, jelentkezni lehet a 
Műv. Központban december 
23-ig.)

AKCIÓ!
Akar Ön fűtési energiát 

megtakarítani?
Nyugdíjasoknak 

kamatmentes részlet. 
Most rendeljen redó'nyt, 

reluxát, 10 %-os 
kedvezménnyel! 

Miniredó'ny, reluxa, 
harmonikaajtó, valamint 

nagy színválasztékú 
szalagfüggönyök 

megrendelhetők akár 
12 havi részletre is. 

7694 Hosszúhetény, Iskola u. 40.

(72) 490-349

Plútómat kazán
(3 telet üzemelt) eladó. 
Tel.: 490-306

Használt cserépkályha- 
csempéket vennék 
Tel.: 314-550

így szavaztunk. Pécsvárad 
3176 szavazópolgárának 50,4 
százaléka, 1999 fő' vett részt a 
november 16-i népszavazáson: 
1407 igen szavazattal 89 száza
lékuk voksolt a csatlakozás mel
lett és 176 fő azaz 11, százalék 
mondott nemet a NATÓ-ra.

Televízió-műsor december 
11. csütörtök. Ismétlés 12. pén
tek 18-án 17.30-tól élő közvetítés 
a Pécsváradi Zeneiskola kará
csonyi koncertjéről 30-án szil
veszteri különkiadás

A Kelet-Mecsek Rt. tartotta 
közgyűlését december 5-én a 
Művelődési Házban. A tagság el
fogadta az Rt. szervezeti és mű
ködési szabályzatát.

Helyreigazítás!
A „Hírmondó” novemberi szá

mában az „Unsere Reise nach 
Külsheim” című német nyelvű 
cikkben sajnos a megszokottnál 
is több nyomtatási hiba fordult 
elő, mely néhol a cikk megértését 
is nehezítette.

Ezért elnézést kérünk az olva
sóktól és elsősorban a cikk írójától, 
Májerné Petz Anna tanárnőtől.

Berichtigung!
Bedauerlicherweise kamen in 

dér vorigen Ausgabe von „Hír
mondó” in dem Aliikéi „Unsere 
Reise nach Külsheim” noch mehr 
Druckfehler als gewöhnlich vor. 
Diese störten leider stellenweise 
sogar das Verstehen des Inhal- 
tes. Deshalb bitten wir um Ent- 
schuldigung bei den Lesem und 
vor allém bei Frau Anna Májer- 
Petz, die den Artikel schreib.

Diabétesz klub. December 
16-án 16 órakor tartja évzáró 
foglalkozását szokott helyén a 
cukorbetegek pécsváradi klubja.

Előfizetőinket változatlan 
feltételekkel váijuk az 1998. 
évben. A Pécsváradi Hírmondó 
11 számát 500 forintért fizethe
tik elő Olvasóink a Műv. Ház
ban. Köszönjük megtisztelő bi
zalmukat és boldog karácsonyt, 
boldog új évet kívánunk.

MDF-vitafórum. Visszafogás 
helyett szociális piacgazdasággal 
címmel tartott fórumot december
4-én, a Művelődési Ház klubjá
ban Mellár Tamás közgazdász.

Százezer tankönyvre. De
cember 2-án vette át Kaposvá
rott a Nemzeti Tankönyvkiadó

Szilveszteri labdarúgó 
torna a Városi Sportcsarnok
ban december 30-31.

Jelentkezéseket váijuk a 
465-230-as telefonon dec. 21-ig.

Rendezőség

100.000 forintos könyvutalvá
nyát a pécsváradi Kodolányi Já
nos Iskola igazgatója Lőrinczi Al- 
bertné és tankönyvfelelőse Poller 
György igazgatóhelyettes. A ki
adó rendezte találkozón Somogy, 
Tolna, Baranya, Zala megyékből 
15-25 iskola vett részt. A pécsvá- 
radiak a gyerekek jutalomköny
veit fedezik ebből az összegből.

Rendőrségi hírek. Kézre ke
rítették a pécsváradi rendőrök azt 
a négy főt, aki éjszakánként soro
zatban törte fel teherautók üzem
anyag-tartályát, több száz liter 
gázolajat vitt el, és olcsó pénzért 
adta el Pécsváradon. Több hétvégi 
házat, pincét törtek fel, és ami 
mozgatható volt eladták. A no
vember 18-i lakásbetörés gyanúsí
tottjait is előállította, a lopott hol
mit lefoglalta a rendőrség.

December 1-re, hétfőre virradó 
éjjel, fél kettőkor törte be helyi 
illetőségű személy Pécsváradon 
a Vas-műszaki bolt dupla üvegű 
ablakát. A robajra a környékben 
lakók felfigyeltek, jelentették a 
465.004-nek. Az éjszakai járőrök 
az elkövetőt elfogták, ügyét 
Komlón vizsgálják.

Gyógyszertári ügyelet. De
cember 7-ig Szentháromság Pati
ka. December 8-28. Szent István 
Patika. December 29-Január 4. 
Szentháromság Patika.

Üzletek nyitvatartása
December 24. szerda: minden 

üzlet 14 óráig
December 25-26. csütörtök, 

péntek: minden üzlet zárva
December 27. szombati nyit- 

vatartás
December 28. vasárnap min

den üzlet zárva
December 29-30., hétfő, kedd 

hétköznapi nyitvatartás
December 31-én, szerdán a 6. 

sz. hegyi és a 7. sz. Vasút utcai 
önkiszolgáló bolt 6-9 óráig tart 
nyitva.

Az 5. sz. Nagy ABC 6-15 óráig, 
a 15. sz. Gesztenyés utcai ABC 
6-15 óráig, a Szent Gellért utcai
8. sz. élelmiszerbolt 6-14 óráig, a 
gázcsere-telep 7-10 óráig tart 
nyitva. A gazdabolt zárva lesz ja
nuár 1-jén, csütörtökön minden 
bolt zárva lesz; január 2-án, pén
teken 6-17 óráig nyitva lesz a 
6.,7.,8. sz. élelmiszerbolt bolt, az 
összes többi leltározik.

Január 3-án, szombaton az 5. 
sz. Nagy ABC leltározik, a többi 
6-12-ig tart nyitva

Január 4-én, vasárnap min
den üzlet zárva tart. Utána is
mét a szokott módon tartanak 
nyitva.

Minden kedves vásárlónk
nak köszönjük az egész évi 
vásárlást, és kellemes kará
csonyi ünnepeket, boldog új 
évet kívánunk!

Pécsvárad és Vidéke ÁFÉSZ
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Osztrák testvérvárosunkban

Teniszélet Pécsváradon 1997-ben
Kedves Sportbarátok, tisz

telt Olvasók!
Szeretném röviden össze

foglalni, hogy mi is történt te
niszberkekben Pécsváradon 
1997-ben. Ez volt a nyolcadik 
év...!

Felnó'tt egy generáció, 
melynek tagjai lassan már 
birtokolni tudják a vezető' 
szerepet és és nem nagyon 
engedik ki a győzelmet a ke
zük közül. Dióhéjban talán 
ennyi.

Későn indult idén a szezon, 
a tavasz nem kedvezett a te
nisznek. A hagyományos 
Koch Kupa háziversenyünkre 
azért barátságosabbá vált az 
idő. Már évek óta nagyon 
nagy csaták dúltak a felnövő 
nemzedék és Fullér Tibi kö
zött. Eddig és ekkor is Tibi 
még verhetetlen volt, meg
nyerte a versenyt idén har
madszor és ezzel örökre el
nyerte a Koch Kupa — ván
dorserleget. Gratulálunk!

A nyári hónapokban aztán 
úgy 8-10 évre esett vissza az 
átlagéletkor a teniszklubban. 
Talán soha nem volt ennyi te
nisziskolásunk mint ebben az 
évben, 5 évestől 15 évesig kö
zel harmincán voltak. Szeret
ném ezúttal is megköszönni a 
szülők szervezését, segítsé
gét. A gyerekek nagy lelkese
déssel és mindig nagy lét

számban látogatták az edzé
seket, melyen segítségemre 
volt Vadász Csaba tanítvá
nyom is. Jövőre folytatjuk!

Augusztus végén nyílt 
amatőr teniszverseny színhe
lye volt a teniszpálya a pécsi 
városi amatőr bajnokság 
egyik állomásaként, 16 indu
ló részvételével. A verseny 
győztese az egyik esélyes, a 
pécsi Pap Tamás lett. Szep
tember 27-28-án rendeztük 
az őszi hagyományos tenisz- 
bajnokságot. Mindenki fogad- 
kozott, hogy most már meg 
kell verni Fullér Tibit, ez vé
gül Vadász Csabának sikerült 
is, ezzel először nyert saját 
nevelésű játékos pécsváradi 
bajnokságot. Gratulálok!

Október 10-11-12-én Haus- 
mannstáttenben jártunk. A jó 
hangulatú barátságos tenisz
találkozót ezúttal a házigaz
dák nyerték, visszavágó kö
vetkezik jövőre Pécsváradon!

Kedves Pécsváradiak, 
sportszerető Olvasók!

A Koch Tennis Club szere
tettel vár jövőre is minden ér
deklődőt, kikapcsolódni, spor
tolni vágyót. Szeretném  
hangsúlyozni, hogy klubunk 
az úgynevezett "társasági te
nisz" fejlesztését tűzi ki célul. 
Azt szeretnénk, ha minél töb
ben tanulnának meg teni
szezni és sokaknak életfor

májává válhatna a tenisz. 
Egyéni és csoportos tenisz
tanfolyamok jövőre szintén 
indulnak majd a fiatalok és 
az idősebbek számára is.

Szeretnénk minél több ver
senylehetőséget biztosítani a 
játékosoknak, a "profi" ver
senyzéshez azonban manap
ság nagyon sok pénzre, 
szponzorokra, több edzőre 
lenne szükség. E célok kitű
zése irreális volna.

Azoknak, akik többet sze
retnének a szabadidő-tenisz
nél és profi pályafutásra 
vágynak segítünk bekerülni 
pécsi nagymúltú klubokba, 
ahol ennek megfelelő edzés
munka, versenyprogram fo
lyik. Reális cél lehet azon
ban egy ütőképes OB III-as 
csapat kiállítása néhány év 
múlva.

Az utánpótlás tehát jelen 
van, remélem még sok örö
met fog nyújtani nekik ez a 
játék és néhány év múlva ők 
is ott lesznek majd a legjob
bak között.

Ehhez kívánok nekik és 
mindenkinek sok sikert, ki
tartást, küzdelmes játékot és 
jó egészséget jövőre, de előtte 
még kellemes ünnepeket, bol
dog Karácsonyt!

S treck er R ajm und 
K och  Tennis Club

Együttműködési 
megállapodás 
a PVSK-val

A legutóbbi testületi ülés fel- 
! hatalmazta a polgármestert a 
| Pécsi Vasutas Sportkör és a 

Pécsváradi SE megállapodásá
nak aláírására. A megállapodást 
az alábbiakban közzétesszük:

I.
Az elmúlt időszakban jelentős 

[ változások következtek be a 
PSVK és a Pécsváradi SE életé
ben. Ezek a változások szüksé
gessé teszik, hogy a korábban 
létrejött, szóbeli megállapodáson 
alapuló, a két klub és a Pécsvá- 

■ radi Önkormányzat között létre
jött együttműködést írásba fog
laljuk.

II.
Az együttműködés célja
1. A Pécsváradi SE számára:

; szakmai támogatás, a szakem- 
j ber-hiány megszüntetésében va- 
I ló közreműködés, megfelelő' szin

tű sportolók biztosítása az 
együttműködő szakosztályokban, 
az eredményes szereplés érdeké
ben, a sportélet általános fejlesz
tése.

2. A PVSK-Pécs 96 FC számá
ra: a szabad játékosállomány 
megfelelő szintű bajnokságok
ban való foglalkoztatása, az 
utánpótlás-bázis további szélesí
tése, a Sportcsarnok használata.

III.
Az együttműködés elvei
1. Az együttműködés a két 

klub sajátos helyzetéből adódó 
előnyöket biztosítja a másik fél 
számára.

2. A kölcsönös előnyök biztosí
tása térítésmentes.

3. Az együttműködés a két 
klub között szakosztály szintű, 
melyet az egyesületi vezetés és 
a Pécsváradi Önkormányzat ko
ordinál és hagy jóvá.

IV.
A fenti célok és elvek megvaló

sulása érdekében a két klub az 
alábbi szakosztály szintű együtt
működésben állapodik meg.

Szakosztály szintű együttmű
ködések

A PVSK-Pécs 96 FC vállalja:
- Bajnoki évenként 1-4 labda

rúgót, aki a felnőtt csapat szá
mára erősítést jelent, térítés- 
mentesen kölcsönad a Pécsvárad 
SE-nek.

- Az utánpótlásból kiöregedett 
játékosok közül, akikre a szak
osztály nem tart igényt, térítés- 
mentesen kölcsönadja a Pécsvá
rad SE-nek.

Megjegyzés: mindkét vállalás 
teljesítéséhez szükség van arra, 
hogy az érdekelt játékos a köl- 
csönátadással egyet értsen.

- Kérés esetén közreműködik 
megfelelő szintű labdarúgó- 
szakember Pécsváradra irányítá
sában.

- A Sportcsarnok használata 
alkalmával a létesítményhaszná
lat szabályait betartja.

Folytatás a 12. oldalon
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Ilyen volt az őszi idény
A megyei I. osztályban sze

repló' Pécsvárad felnó'tt lab
darúgó csapata a 6. helyen 
zárta az őszi idényt.

A sportkör vezetése (némi 
optim izm ussal) az 5. hely 
környékére várta az együt
test. Ha rövid értékelést ad
tunk a csapat szerepléséről: a 
célkitűzés sikerült, hiszen az 
utolsó fordulóban csúszott le 
az együttes az ötödik helyről.

De vajon mi is történt a 16. 
forduló alatt?

Elégedettek lehetünk-e az 
elért helyezésünkkel? Ki
egyensúlyozott avagy hul
lámzó teljesítményt nyújtott- 
e a csapat? Bosszankodott-e 
játékos, szurkoló, vezető az 
elhullajtott pontokért? És 
még sorolhatnánk kérdésein
ket önmagunk és környeze
tünk felé. Próbáljuk meg rö
vid értékelést adva, a kérdé
seket megválaszolni.

A csapat 16 mérkőzésből 7- 
et megnyert, 3-szor döntet
lent játszott és 6-szor veszte
sen hagyta el a pályát.

A gólaránya 31-29 volt. Az 
új edző, új elképzelésekkel 
került egy m egváltozott, 
megfiatalított csapathoz. Az 
őszi idény megkezdése előtt 
két héttel alakult ki a végle
ges keret és így a nyári felké
szülés sem mondható zökke
nőmentesnek.

Rosszul indul a bajnokság. 
Kikap a csapat otthon Sza
badszentkirály ellen és csúfos 
vereség születik Lánycsókon. 
M egszólal a vészharang? 
Nem. A fiúk bebizonyítják, 
hogy a csapatnak van tartá
sa, tud küzdeni, ki tudja szol
gálni a közönséget és képes 
fogcsikorgatva vagy éppen 
könnyet győzelmet aratni az 
ellenfél csapatai felett. Be

kell vallani, hogy a sorsolás is 
kedvezett számunkra. Tíz 
forduló elteltével a csapat az 
élbolyban helyezkedett el. Az 
utolsó öt forduló meglehető
sen felemásan sikerült és be
fejezésként egy csúfos vere
ség hazai pályán Felsőszent- 
márton ellen.

Az öt hazai győzelem mel
lett soknak mondható a négy 
hazai vereség, különösen fájó 
a Harkány és Hosszúhetény 
elleni vesztes összecsapás.

Bosszankodhatunk a Boly, 
Dunaszekcső, Szigetvár és 
Szentlőrinc ellen elhullajtott 
pontokért.

A csapat a negyedik leg
több gólt rúgja, ami pozitív
nak tekinthető, hiszen csa
tárhiánnyal küzd a kollektí
va. Az edző a csatárok szemé
lyét (és csapatát is) keresi a 
fordulók alatt, hol sikerrel, hol 
sikertelenül. Ennek is köszön
hetően a csapatnak nem volt 
állandó összetétele, amely mi
att sok bírált érte az edzőt.

A csapat a 12. legtöbb gólt 
kapta, amely minősíti a védel
mi arculatát és képességeit.

Összefoglalva, a tavalyinál 
gyengébb bajnokságban az 
együttes külső és belső körül
ményeit mérlegelve, az elért 6. 
helyezést reálisnak tartjuk.

Vélem, hogy még mindig 
vannak fegyelmi problémák a 
csapat háza táján, egyes játé
kosok érdekei nem szolgálják a 
csapatmunkát, sőt gátolják azt.

Pedig Pécsvárad lelkes, ki
tartó szurkolótábora még töb
bet érdemelne. Bízunk az ered
ményes tavaszi folytatásban!

Ui.: Pukli Mátyás edző az 
utolsó mértkőzésen bejelen
tette lemondását.

Spannenberger János

Együttműködési megállapodása PVSK-val
Folytatás a 11. oldalról

A Pécsváradi SE vállalja:
- A PVSK-Pécs 96 FC-tól át

adásra kerülő' játékosok számá
ra biztosítja a fogadás feltételeit.

- Kivételes képességű játékosát 
(alkalomszerűen) a PVSK-Pécs 96 
FC-nek térítésmentesen átadja.

- Előzetes egyeztetés alapján 
január, február, március hónap
ban edzéslehetőséget biztosít a 
Pécsváradi Sportcsarnokban a 
PVSK-Pécs 96 FC számára (leg
feljebb 30 alkalommal).

V.
A megállapodás egyéb feltételei
1. A megállapodás az aláírás 

napjától lép érvénybe.
2. Bajnoki évenként az adott 

naptári év júniusában kerül fe
lülvizsgálatra, illetve megerősí
tésre (első alkalommal 1998 jú 
niusában)

3. A két szakosztály közötti vi
tás kérdésekben a két klub veze
tése közösen dönt.

4. A bajnoki év közben a szer
ződés bármely fél részéről 3 hó
napos felmondási idővel meg
szűntethető

Gyócsi Tamás
Életkora: 27 év
Eddigi egyesületei: Zádor, 

Hunor SE, Pécsi Kinizsi, 
Sellye, Szabadszentkirály

Posztja: Védekező középpá
lyás, centerhalf

-  Milyen benyomásokkal 
érkeztél?

-  Nekem eddig is szimpati
kus város volt Pécsvárad. 
Azon helyek közé tartozik, 
ahol szeretik a jó focit és ez 
engem feldob. Egyébként az 
itt élő emberek is nagyon ba
rátságosak és közvetlenek.

-  Milyen feltételekkel talál
koztál?

-  Azt hiszem, hogy minden 
anyagi és erkölcsi feltétel 
adott a jó szerepléshez.

A többi már rajtunk múlik.
-  Mit vársz önmagadtól,
-  Azt hiszem, mint minden 

játékos, a maximális teljesít
ményt kihozni magamból és a

csapat javára válni. Szeret
nék sérülésemből minél előbb 
felépülni és újra játszani.

-  Mit vársz a csapattól?
-  Úgy érzem ez a csapat tu

dása alapján a 4-5. helyen 
tudna végezni a bajnokság
ban. Ehhez viszont az is 
szükséges, hogy egy-két játé
kos megtanuljon küzdeni a 
csapattársaiért is.

Megyei I. osztály

Eredmények:
Szentlőrinc-Pécsvárad 1:1
Pécsvárad- Hosszúhetény 2:3
Pécsvárad-Felsó'szentmárton 3:7

A megyei I. osztály állása
1. Harkány 36-9 39
2. F.sz. márton 50-15 38
3. PEAC 33-8 34
4. Sz. sz.király 28-13 32
5. Sellye 30-30 26
6. Pécsvárad 31-29 24
7. Szederkény 20-18 24
8. H.hetény 23-19 21
9. Boly 21-23 21
10. Siklós 26-18 20
11. Lány csók 20-23 20
12. Dunaszekcső 22-23 19
13. Kozármisleny 15-30 15
14. Szigetvár 16-31 13
15. Szentlőrinc 14-25 11
16. Somberek 25-38 11
17. Gödre 13-72 19

A Városi Sportcsarnok 
december havi 

eseménynaptára

Decem ber 1.hétfő. 16 
óra: Serdülő kosárlabda 
mérkőzés Pécsvárad - Pécs- 
Zipernowszky.

December 6.szombat 9- 
16 ó. Mikulás kézilabda
torna.

December 8.hétfő. 16 óra: 
Serdülő kosárlabda-mérkő
zés Pécsvárad - Pécs Janus 
Pannonius Gimnázium.

December 12.péntek. 15 
ó.: Pécsvárad Önkormányza
ta - BM. Határőrség - Barát
ságos labdarugómérkó'zés.

19 ó.: NB II. frfi kosár
labda PVSK-Pécsvárad - 
Győri KC.

December 30-31. Kedd- 
szerda: Szilveszteri labda
rúgó torna


