
Újévi köszöntő
Interjú Kakas Sándor polgármesterrel

Ünnepvárás december 30-án a Zengő csúcsán. Heten a Várbaráti 
Kör kirándulásáról. Cikkünk a 6. oldalon. Fotó Lőrinczi Albert

Az 1998-as év első napjaiban 
kértünk éveleji interjút Ka
kas Sándor polgármestertől, 
aki az alábbiakban vázolta 
az idei teendőket:

-  Először is újévi jókívánsá
gaimat szeretném tolmácsolni 
a Pécsváradi Hírmondó olvasó
inak és a város minden polgá
rának. Köszönöm  m inden 
munkájukat, szőkébb hazán
kért való fáradozásukat, és ké
rem, hogy az új esztendőben is 
tegyünk meg együtt mindent 
Pécsvárad felvirágzásáért, az 
itt élő emberek boldogulásáért.

-  Készül a költségvetés. Ho
gyan tudják kiegyenlíteni a 
most mutatkozó hiányt?

-  Csak a felületes szemlélő 
nevezi drámainak a mostani 
helyzetet. Ez a helyzet nem 
megoldhatatlan. Emlékeztetnék, 
hogy tavaly is mínuszban indult 
a költségvetésünk, és a 239 mil
lió forintos tervből tavaly végül is 
299 milliót valósítottunk meg. 
Intézményeinket biztonságosan 
tudtuk működtetni, és tudjuk to
vábbra is. Az állami támogatás 
azonban nem követi teljesen az 
inflációt, gazdasági ésszerűsíté
sekre van szükség minden terü
leten. Mivel a környező falvak 
számára területi ellátást is nyúj
tunk, ebből is mindig vannak 
kintlévőségeink.

-  Emelik-e a helyi adókat a 
hiány pótlására ?

-  Idén még nem szükséges, 
de jövőre valószínűleg elke
rülhetetlen lesz a helyi adók 
emelése.

-  M it készítenek el idén  
Pécsvárad közműveiből?

-  Tavaly a lakosság hatha
tós közreműködésével csator
náztuk egy szakaszon a Dó
zsa György utcát. Tavasszal 
letudtuk a Sportcsarnok épí

tésére kapott hiteleket. Kifi
zettük a várral kapcsolatos 
vállalt tartozásunkat. Idén 
szeretn én k  fe lk észü ln i a 
szennyvíztelep bővítésére. Új 
szennyvíztisztító-rendszer ki
építéséhez kértünk támoga
tást országos pályázaton, és 
remélhetőleg a megyei kere
tekből is jut erre a célra.

-  Pécsvárad öt éve, 1993- 
ban nyerte vissza régi városi 
rangját. Változtatott-e ez a 
cím a településen?

— Elsősorban a pécsváradi- 
ak városi tudata, tartása volt 
számomra örvendetes változás. 
A  település rangja a polgárok 
számára is bátorítást, erkölcsi 
tartást adott. Anyagilag nem 
jelent ma kiváltságokat a váro
si cím, de az itt élő emberek te
hetsége, munkája, teljesítmé
nye ezt kivívta. Őket pedig to
vább buzdította arra, hogy töb
bet törődjenek a környezetük
kel, védjék, szépítsék azt.

Úgy tapasztalom, a városi 
cím felpezsdítette a vállalko
zók ed vet is. A rend
szerváltozáskor a vállalkozá
sok  e lőször  megtorpantak, 
majd megtették a szükséges 
átalakításokat. Újak szület
tek, erősödtek meg, és a kö
zépvállalkozások lettek meg
határozóak. Hogy a pécsvára
di ember "több lábon áll", több 
dologgal foglalkozik, továbbra 
is érvényes. Az 1997. évre ez 
már meghozta az eredménye
it, és ebből a befolyó helyi 
adók formájában szerencsére 
a város lakossága is részesül.

Új vállalkozások indultak, 
mint a BIGTESSILI varoda, 
m egk ezdőd ik  a PAN N O N - 
PH ARM A gyógyszerkészítő 
üzem építése, és a meglévők 
bővítik kereteiket. A  szolgál
tatások, a kereskedelem terü

letén tapasztalható a legna
gyobb pezsgés. M indezek 
eredménye, hogy egy bank is 
érdeklődik  pécsváradi fiók 
nyitása ügyében.

-  Sok szó esett a város 
sportjáról is az utóbbi idők
ben. M it je len t ez a humán  
szolgáltatások terén?

-  Két éve, 1995 decemberé
ben adtuk át a Sportcsarnokot, 
amely azóta szinte megállás nél
kül "üzemel". Az iskolai testne
velésen túl sok pécsváradi isko
lás ismerkedhet új sportágakkal, 
mint a kézilabda, kosárlabda, 
tenisz és űzheti a hagyományos 
focit. Ezen túl csapataink már 
országos és területi győzelmek
kel viszik tovább Pécsvárad jó 
hírét. A  sport tehát új színnel 
gazdagítja a város történeti és 
kulturális arculatát illetve a 
programkínálatot: sportolóknak, 
szurkolóknak egyaránt.

-  1998 a választások éve. Kí
ván-e indulni az országos illetve 
a helyhatósági választásokon?

-  Országgyűlési képviselő
ként nem indulok, az őszi ön- 
korm ányzati választásokon 
azonban ismét a választópol
gárok elé állok. Szeretném to
vább képviselni Pécsvárad ér
dekeit, kamatoztatni 1985 óta 
szerzett tapasztalataimat -  
amennyiben ehhez a feladat
hoz elnyerem a választók tá
mogatását.

-  Hazánkban megkezdődtek 
a 2000. évi á llam alapítási 
millenium előkészületei. Pécs
várad helyét e körben hogyan 
határozná meg?

-  Evek óta készülünk erre 
az évfordulóra, hiszen Pécs
várad, a vár a magyar állam- 
alapítás egyik fontos emlék
helye. És 2000-ben lesz Pécs
várad  m ega lapításán ak  is 
1000. évfordulója. M indezt 
szeretnénk m éltó képpen 
megünnepelni, és e korból va
ló m űem lékeinket m inden
ki szá m á ra  m e g m u ta tn i. 
E zé rt  te sz ü n k  lé p é s e k e t  
év e k  óta  fo ly a m a to sa n  a 
vár érdekében, és teszünk 
a jövőben  is.

Pécsvárad számára újra és 
újra kiderül, milyen fontosak 
ősi értékei és mennyire fontos 
az ezt megmutató turizmus, 
az idegenforgalom, amely re
mélhetőleg egyre több ember 
számára nyújt megélhetést. 
Ezért nyitottuk meg a napok
ban Pécsvárad első idegenfor
galm i irodáját, a Tourinfor- 
mot, amely egy országos háló
zatba kapcsolódva kínálja a 
város és környéke programja
it, látnivalóit, kiadványait. 
Mindezekhez a teendőkhöz, 
gondokhoz és örömökhöz kí
vánok  jó  erőt, egészséget 
Pécsvárad minden lakójának 
az 1998-as évben.
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Készült a Pécsvárad Város 
képviselő-testületének 1997. 
december hó 22-én tartott 
közmeghallgatásos üléséről. 
Pécsvárad, Városháza, 
Szentháromság tér 3.

Jelen vannak: Kakas Sándor 
polgármester, Arató Márton al
polgármester, Apaceller Jó
zsef, Baumann Mihály, dr. Bí
ró Ferenc, Gállos Orsolya, dr. 
Menczer Gábor, Müller La
jos, Papp Gyula, Simsay Ist
ván, Vértes László, Zsáli Já
nos képviselők. Meghívottak: 
Horzsa Zoltán Víziközmű kft. 
vezetője, dr. Fenyvesi János 
jegyző, Wolf József aljegyző'. A 
lakosság köréből megjelent 24 fő.

A polgármester köszönti a 
megjelenteket és megállapítja, 
hogy az ülés határozatképes. 
Ezt követően felkéri a Pécsvára- 
di "Kodolányi János" Általános 
Iskola diákjait, hogy a település 
fejlesztése, intézményeinek mű
ködése és kultúráltabbá tétele 
érdekében kidolgozott program
jukat ismertessék.

Meghallgatás után ígéretet 
tesz arra vonatkozóan, hogy a 
pénzügyi tervek kidolgozásánál 
a javaslatokra a képviselő-testü
let visszatér, mivel a felsorolt 
feladatok egy év alatt nem meg
valósíthatók.

A polgármester javaslatára a 
képviselő-testület az alábbi na
pirendek tárgyalását egyhangú
lag elfogadja:

1. ) Az 1998. évi költségveté
si koncepció

2. ) A pécsváradi sportszak
osztályok 1997. évi működése 
és a jövőbeni tervei

3. ) Javaslat a Családsegítő 
Szolgálat létrehozására

4. ) Javaslat az 1998. évi víz- 
és csatorna- díjakra

5. ) Vagyonrendelet módosí
tásával kapcsolatos

6. ) BM. Közigazgatási Hi
vatal törvényességi észrevé
telével kapcsolatos

7. ) Dr. Entz Béla Egész
ségügyi Centrum működési 
költségeivel kapcsolatos

*

1.) Az 1998. évi 
költségvetési koncepció

Simsay István a Pénzügyi- 
Gazdasági és Műszaki Bizottság 
ésszerűsítési javaslatát, vélemé
nyét azzal egészíti ki, hogy a 
képviselők 1998.évi tiszteletdíjá
nak emelése csak az önkor
mányzat pénzügyi lehetőségei
nek alapján történjen meg.

Dr. Bíró Ferenc magyaráza
tot ad az egészségügy működé
sével kapcsolatos mellékletben 
foglaltakra, különös tekintettel 
az eló'teijesztésben leírt gép-mű
szerpark felújítására szánt ösz- 
szeget vállalkozó háziorvosok

csak úgy pályázhatják, ha azt a 
pályázati összeget legalább 
ugyanannyival kiegészítik.

Zsáli János kifogásolja, hogy 
az egészségüggyel kapcsolatos 
kérdéskör miért került a kon
cepció mellé.

Wolf József: az egész
ségüggyel kapcsolatos költségnö
vekedések ugyanúgy a koncep
ció részét képezik, mint a többi 
intézménynél bejelentett plusz
igények, ezért már az első kör
ben tárgyalni kell róla, hogy a 
következő lépcsőben a pénzügyi 
terv jóváhagyásakor, már plusz
igény ne merüljön fel, csak az 
évközben befolyt többletkiadá
sok terhére.

Arató Márton véleménye 
szerint el kell dönteni, hogy az 
önkormányzat hitellel gazdál
kodjon-e, a hiányt nem látja pó
tolhatatlannak, az intézmények 
gazdálkodásban való önállósá
gát kurtítani kell, ami felveti a 
szakmai függetlenség kérdését 
is. Az elején kell megfogni a mű
ködési zavarokat, hogy később 
ne legyen probléma. Á számok 
összehasonlításából látszik, 
hogy a költségek nagyobb részét 
a bér- és annak TB.vonzata, va
lamint a dologi kiadások viszik 
el, fejlesztésre szinte alig jut, il
letve pillanatnyilag hiánnyal 
számol az anyag.

Apaceller József szerint el 
kell döntenie a testületnek, hogy 
mit kíván felvállalni, milyen is
kolai csoportokat és szakokat kí
ván működtetni. Ajogszabályból 
adódó óraszám-emelkedés költ
ségnövekedést is eredményez.

Gállos Orsolya felhívja a fi
gyelmet a feladat-felvállalás és 
a gazdaságosság vizsgálatára és 
írásbeli anyag alapján bemutat
ja  a könyvtár működését, 
könyvállomány és olvasottság 
tekintetében.

Vértes László: a költségvetés 
nullszázalékos megoldását tart
ja  elfogadhatónak, ezért szüksé
gesnek tartja felülvizsgálni min
den olyan lehetőséget, mely ezt 
lehetővé teszi, ideértve elsősor
ban a nem kötelező jelleggel fel
vállalt feladatok körét is.

Zsáli János: a költségvetés 
elfogadásához a bizottsági el
őterjesztésen felül, a felül
vizsgálat eredménye is szüksé
ges.

Simsay István: szükséges
nek tartja hogy a leírtaknak 
megfelelően a Kulturális Bizott
ság az intézményeknél szüksé
ges vizsgálatokat végezze el.

Müller Lajos: a jövőre vonat
kozóan szükségesnek tartja a 
vállalkozások támogatását.

Arató Márton: legyen az önkor
mányzat célja a vállalkozások 
idecsábítása. Készüljön 1998. 
február-március időszakra vonat
kozóan tájékoztató program.

Papp Gyula: nem javasolja a 
hitellel való gazdálkodást, felül 
kell vizsgálni az intézmények 
pedagógiai programját, vissza

kell térni a középiskola helyze
tére, hiszen a jövő' évben lejár az 
együttműködési megállapodás. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a 
Megyei Közgyűlés mindössze 6 
%-os dologi kedvezményt biztosí
tott az intézmény számára. A 
sportkiadások csökkentését, és a 
képviselői tiszteletdíj 25 %-os 
mérséklését javasolja.

Ezt követőleg a képviselő-tes
tület egyhangúlag hozta a 
68/1997. (XII.22.) számú határo
zatot:

A képviselő-testület az 
1998.évi koncepcióban a felada
tok megjelölésével egyetért az
zal, hogy a lehetőségekhez mér
ten a költségvetés hiánya meg
közelítőleg nullszaldós legyen. 
Tbvábbá felkéri a Művelődési Bi
zottságot, a pedagógiai progra
mokhoz kapcsolódóan a szüksé
ges vizsgálatok elvégzésére és 
egyben felhatalmazza a polgár- 
mestert az ezzel kapcsolatos ko
ordinációs munkák bonyolításá
ra. Határidő: azonnal.

2.) A pécsváradi 
sport-szakosztályok
1997. évi működése és jövőbe

ni tervei
Zsáli János (beszámolója a 

8.oldalon) Baumann Mihály kér
désére elmondja, hogy az aktív 
kereső 500 ft/év, a tanuló és nyug
díjas 300 ft/év tagdíjat fizet, a 
taglétszám éves viszonylatban 
130-150 fő között ingadozik.

Dr. Bíró Ferenc véleménye 
szerint meg kell vizsgálni, mit bír 
el a település anyagiakban, ide
gen csapatok szponzorálását nem 
támogatja, a tömeg- és diáksport 
legyen, de kifejezetten a pécsvá
radi csapatok számára, ne legyen 
sporttámogatás, teremhasznála
tért ki-ki bérletet fizessen.

Arató Márton: nagyon fontos 
dolognak tartja azt, hogy a gyere
kekkel foglalkoznak, ugyanakkor 
fontos látni a célt is, mert a csa
patok megléte nélkül az utánpót
lás nem kerülhet felsőbb osztály
ba, ezért kellett magasabb osztá
lyú csapatokat idehozni. Egy 
ilyen mértékű támogatás, melyet 
az önkormányzat biztosít, a költ
ségvetés 1.5 %-át teszi ki.

Gállos Orsolya: elsődlegesen 
köszönetét mond Zsáli Jánosnak 
a sport terén végzett munkájá
ért és kifejezi azon véleményét, 
hogy mint humán szolgáltatás, a 
sport támogatottsága szükséges.

Dr.Bíró Ferenc: a költségve
tési hiány mellett nem lehet él
sportot finanszírozni. Az iskola 
sporttámogatással egyetért.

Simsay István: a Pécsvára- 
don működő csapatokban 2-3 év 
múlva sok pécsváradi gyerek ke
rül utánpótlás szinten.

Baumann Mihály: takaré
kosság kérdéssel kapcsolatos le
hetőséget meg kell vizsgálni.

Papp Gyula: a pécsváradi 
utánpótlást és a pécsváradi csa
patok finanszírozását támogatja.

Apaceller Józsefi szakaszol
ni kell a termet, hogy több tur
nus egyszerre elférjen benne, 
nem tartja szerencsésnek a 
visszalépést.

Vértes László véleménye 
szerint nem kell sok szakosztály, 
a minőségi sportot nem támo
gatja, kizárólag az amatőr tevé
kenységeket.

Kakas Sándor: a jelen anyag 
célja a sportkör működésének be
mutatása volt, a bajnokság végén 
vissza kell térni és meg kell vizs
gálni, hogy mely egyesületek mű
ködjenek tovább. A szponzorokat 
fel kell kérni, nyilatkozzanak, 
hogy ki kit támogat.

Ezt követőleg a képviselő-tes
tület egyhangúlag a 69/1997. 
(XII.22.) számú határozatot hoz
za, és a Pécsváradi Sportszak
osztályok 1997,évi működéséről 
szóló tájékoztatót tudomásul ve
szi.

A leköszönő Zsáli János sport
köri elnöknek az Egyesület veze
tésért és a Pécsvárad Város 
sportéletének fellendítése érde
kében végzett tevékenységéért 
elismerését fejezi ki és köszöne
tét mond.

3.) Javaslat 
Családsegítő Szolgálat 

létrehozására
A napirendi pont tárgyalása 

írásbeli előterjesztés alapján tör
ténik.

Dr. Fenyvesi János kérdés
re válaszolva elmondja kézzel
fogható nagy eredmény az első 
hat hónapban nem látható, hi
szen a rendszernek be kell in
dulnia és ez is időt vesz igénybe.

Müller Lajos: később önkor
mányzati feladatként is el kell 
látni ezt a feladatot, amilyene
ket ez ideig is elláttak a Pécsvá
rad intézményeiben dolgozók.

Vértes László véleménye 
szerint vizsgálni kell, milyen le
hetőségek vannak a kedvezmé
nyesek kontrolljára, a hivatal is 
figyeljen oda ennek kezelésére, 
és akiknek erre rálátása van. 
Amennyiben helyiek részt vesz
nek a munkában, szintén része
süljenek juttatásban.

Baumann Mihály: a város 
vonzáskörzetéhez tartozó telepü
lésekkel szükségesnek tartja az 
egyeztetést a működésre, költsé
gekre vonatkozóan.

Dr. Fenyvesi János: e téma 
a későbbiek során külön szerző
dés tárgyát képezi.

Zsáli János: az önkormány
zati pénzügyi részvállalásával 
nem támogatja a Családsegítő 
Szolgálat létrehozását. Ezt kö
vetően a polgármester szava
zásra bocsátotta a Családsegí
tő Szolgálat létrehozásával 
kapcsolatos anyagot, melynek 
eredménye 6 igen, 5 tartózko
dás és egy ellenszavazat. Meg
állapítja, hogy a javaslat nem 
kapta meg a szükséges többsé
get.
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4.) Javaslat az 1998. évi
víz- és csatorna-díjakra

A napirendi pont tárgyalásá
hoz Horzsa Zoltán á Kft. veze
tője ad tájékoztatást és számsza
ki elemzést, melynek lényege, 
hogy a vízdíj maradjon-e az
1997. évi árszinten, avagy emelés 
történjen-e.

Arató Márton: amennyiben a 
vízdíjat jelentős mértékben 
emeljük, úgy a közületeket, vál
lalkozókat sújtjuk legnagyobb 
mértékben.

Vértes László: a vízdíj árának 
emelését nem javasolja.

Dr. Bíró Ferenc: javaslata az, 
hogy a vízdíj ne legyen emelve, 
sem a lakosság , sem az intézmé
nyek részére, maradjon változat
lan. Az olcsóbb szolgáltatást kell 
megkövetelni.

Ezt követőén a polgármester 
a vízdíj megállapítását szava
zásra bocsátotta, mi szerint
1998. évben, az 1997.évi vízdíj 
maradjon érvényben.

Ezt követöleg a képviselő-tes
tület 7 igen, 4 nem, egy tartóz
kodás mellett hozta
70/1997.(XII.22.) számú határo
zatát, és az 1998.évre vonatkozó
an, az 1997. évben érvényben lé
vő vízdíjat változatlanul 
hagyja. Határidő: értelemszerű
en. Felelős: Kakas Sándor pol
gármester

Horzsa Zoltán az 1997.évi 90 
ft/m3-es ár helyett a csatornadí
jat 105 Ft/m'-ben javasolja 
megállapítani. Vértes László: a 
vízdíj változatlanul hagyása 
után a mérsékelt áremelést elfo
gadhatónak tartja.

Dr.Bíró Ferenc miután a 
szennyvíztelep bővítése szüksé
ges, a javasolt ár megállapításá
val egyetért.

Ezt követően a képviselő- tes
tület 9 igen, 1 tartózkodás mel
lett, 2 képviselő nem szavazott, 
az alkotta a 6/1997.(XII.22.) szá
mú rendelet: az Önkormányzati 
tulajdonú víziközműből szolgál
tatott ivóvízért, szennyvízkezelé
sért fizetendő díjról (hiteles szö
veg mellékelve).

5.) Vagyonrendelet 
módosítása

A napirendi pont tárgyalása 
írásbeli előterjesztés alapján tör
ténik. Ezt követően a képviselő- 
testület egyhangúlag alkotta a 
7/1997.(XII.22.) számú rendelet: 
Az Önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodás szabályairól 
(hiteles szöveg mellékelve).

6.) BM. Közigazgatási
Hivatal törvényességi 

észrevétele
Dr. Fenyvesi János ismerteti a 

Baranya Megyei Közigazgatási 
Hivatal által tett törvényességi 
észrevételt, elmondja, hogy a jó 
váhagyott új vagyonrendelet az 
észrevétel szellemében került 
módosításra.

Ezt követöleg a képviselő-tes
tület egyhangúlag hozta a 
71/1997.(XII.22.) számú határo
zatot, miszerint a képviselő-tes
tület a Baranya Megyei Közigaz

gatási Hivatal által tett, a va
gyongazdálkodást érintő törvé
nyességi észrevétellel egyetért. 
Határidő: közlésre azonnal. Fele
lős: Dr. Fenyvesi János jegyző

A Zengő-vidék 
és a Tourinform

7.) Dr. Entz Béla 
Egészségügyi Centrum  

működési költségei
Dr. Bíró Ferenc felveti, hogy 

az Egészségügyi Centrum eladá
sa utáni időszakra a jelen ülésig 
nem tisztázódott a közüzemi dí
jakból a vállalkozók és az önkor
mányzat közötti megoszlásának 
aránya. A meglévő ez évre vonat
kozó számlák rendezése végett 
szükséges ennek tisztázása.

Baumann Mihály: a tényleges 
és felmérésen ill. költségbecslé
sen alapuló munka elvégzése 
előtt javasolja 70 %-os önkor
mányzati, 30 %-os vállalkozói e- 
lőleg kifizetését azzal, hogy a 
tényszámok birtokában, e szá
mok módosuljanak.

Ezt követően a képviselő-tes
tület 7 igen szavazat 4 tartózko
dás és 1 nem szavazat mellett 
hozta a 72/1997.(XII.22.) számú 
határozatot: a Dr. Entz Béla 
Egészségügyi Centrum működé
sét érintő közüzemi díjak 
1997.december 31-ig történő ki- 
egyenlítésére ideiglenes megál
lapodásban foglaltak szerint - a 
tényleges költségek utólagos is
meretében és annak elszámolá
sával - 30 %-os vállalkozói és 70 
%-os önkormányzati hányadot 
állapít meg. Határidő: értelem
szerűen. Felelős: Dr. Fenyvesi 
János

NAPIREND UTÁN:
Gállos Orsolya az 1998.évi 

munkatervvel kapcsolatos elkép
zeléseket a bizottságoknak véle
ményezésre és további javasla
tok megtételére megküldte.

kmf.
Kakas Sándor 
polgármester 

Dr. Fenyvesi János 
jegyző

Önkormányzati ülés 
1998. január 26.

Felvidékiek köre 
alakul

Január 28-án, szerda 
este 6 órakor tartja ala
k u ló ü lé s é t  az a kör, 
amely a Pécsváradon éló' 
fe lv id é k ie k e t  k ív á n ja  
egyesíteni, az 1997. ok
tó b e r  18-i em lék esten  
m egfogalm azott óhaj je 
gyében.

Minden érdeklődőt sze
retettel várnak a Művelő
dési Házba a szervezők.

Pécsvárad és környéke vagy 
más néven a Zengó'-vidék, a 
Keleti-Mecsek természeti és 
kulturális kincseit kapcsolja 
januártól egy országos háló

zatba a Tourinform új irodá
ja, amely január 5-én kezdte 
meg működését a Kossuth 
utcában, a Régi Patika mel

lett.
A kiírt pályázatra tizenket- 

ten  je len tk eztek , közü lü k  
hárman helybeliek. A  Tourin
form előírta követelmények
nek (végzettség, nyelvvizsga 
tekintetében) öt személy fel
elt meg, akiket a kulturális 
b izottsá g  n ovem ber 27-én  
hallgatott meg.

A pályázatot a pécsi Lovász 
Anita nyerte el, aki az idén 
végzett Pécsett, a Janus Pan
nonius Tudom ányegyetem  
földrajz szakán. Két éves felső
fokú turizmusképzés után az 
idegenforgalmi menedzser ké
pesítést is megszerezte. Angol 
(felsőfokú nyelvvizsga) továbbá 
német, spanyol nyelvtudással 
rendelkezik.

-  Sokat szeretn ék  tenni 
ezért a városért és környéké
ért. Úgy látom, itt a kulturá-

A december az ünnep je
gyében telt el. Szokásunk
hoz híven visszatekintünk 
elmúlt eseményeinkre.

December 5-én Mikulásna
pi hangversenyt adott isko
lánk rézfúvós tanszaka. Ver
senyformájában szavazással a 
gyerekek  dönthették  el, ki 
volt közülük a legjobb azon az 
estén. A kicsik közül Pesti Gá
bor, a nagyoknál Szabó Ist
ván produkciója vívta ki társa
ik legnagyobb elismerését.

December 15-én meghívást 
kapott iskolánk fafúvós ka
maraegyüttese a Pécsi Kultu
rális Központba, ahol kará
csonyi ünnepségükön vettünk 
részt muzsikánkkal.

Természetesen városunk kü
lönböző karácsonyi ünneplésein 
is részt vettünk. Első volt a sor
ban december 16-án az ÁFÉSZ 
nyugdíjas találkozója, melyen

lis turizm usnak van igazán 
jövője. Ezért elsődleges célom, 
hogy az iroda és a Tourin- 
form-hálózat révén bemutas
sam Pécsvárad és környéke 
szépségeit, történeti, művé
szeti értékeit, néprajzi érde
kességeit, a régi mesterségek 
tradícióit. Első dolgom, hogy 
a lá tn iva lók ból, a szállás- 
ajánlatokból, a helyi progra
mokból kiépítsek egy adatbá
zist. Ez benne lesz az orszá
gos hálózatban és az országos 
programajánlatokban. Ápri
lisra, a szezon elejére pros
pektust szeretnénk megjelen
tetni a Zengő-vidékról.

Jó volna, ha a Zengő-vidék 
ezzel már az Utazás ‘98 kiál
lításon is szerepelhetne.

szólisták és rézfűvós kamara- 
együttes adott műsort.

December 16-án Mecsekná- 
dasdon a katolikus templom
ban tartottuk tagozatunk ka
rácsonyi hangversenyét.

17-én: műsort vittünk az al
só tagozatos általános iskolá
ba, a gyógypedagógiára és a 
két óvodába.

December 18-án volt kará
csonyi hangversenyünk a Mű
velődési Házban, melyet a vá
rosi televízió is közvetített.

A z ünnep e lő tti utolsó 
hangversenyünk decem ber 
20-án volt a Pécsváradi Kato
likus Templomban.

1998. január 13-tól kezdőd
nek  tan szak i h angver
senyeink  a Zeneiskolában, 
melyek a félévi elójátszás ré
szei, de nyilvánosak és szere
tettel várjuk a szülőket, ér
deklődőket.

Zenehíradó
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A Kodolányi János Általános Iskola hírei

A december a kemény tanu
lás mellett egy kicsit ünnep- 
várás varázslatos, titokzatos 
időszaka is.

-  A hónap első' hetében
színes és fehér papírdíszek, 
behavazott mesevárosok, le
heletfinom  hókristály-csip- 
kék, fenyők készültek az osz
tályokban, majd felkerültek a 
falakra a szebbnél-szebb téli 
hangulatú képek, az ablakok
ra pedig a papírdíszek -  és 
így vártuk a Mikulást, a kará
csonyt.

-  December 5-én délelőtt 
2 krampusz segítőjével meg is 
érkezett a Mikulás az alsó ta
gozatba és fáradhatatlanul 
já rta  az osztá lyokat, hogy 
minden kisgyermeknek örö
met szerezzen. Köszönet érte 
a SZMK segédkező szülőinek 
és a 8. b. osztály osztályfőnö
kének, valamint három tanu
lójának.

-  December 8-án a dél
utánt mi alsó tagozatos neve
lők az iskola tanári szobájá
ban töltöttük, hogy mint min
den évben, így most is elké
szítsük az osztályok ajtajára 
a fenyőkoszorúkat, felújítsuk 
a Betlement és az osztályok 
asztalára kerülhessenek az 
ötletes gyertyás asztali fenyő
kompozíciók.

-  December 17-én a sebté
ben feldíszített fenyőfa ott állt 
szokott helyén az emeleti zsi
bongón, az iskola folyosóit és 
term eit a fenyő friss illata 
lengte be és a teljesen feldí
szített iskolánkban 230 tanu
ló várta a Zeneiskola tanára
it, növendékeit, hogy ismét el
hozzák nekünk a tél, a közel
gő ünnep varázslatos hangu
la tá t m uzsikálásukkal. A

megkapóan szép műsort áhí- 
tatos csendben hallgattuk vé
gig. Köszönjük az élményt.

-  December 19-én 10 órá
ra szóló meghívást kaptunk 
iskolánk Kárász Rózsa által 
betanított karácsonyi műso
rára, a M űvelődési Házba. 
(Képünkön.).

A műsor után itt az iskolá
ban a karácsonyfa alatt az 
osztályok közös énekléssel fe
jezik  be a téli szünet előtti 
utolsó délelőttöt. E nap dél
utánján pedig ism ét együtt 
ünnepelünk mi alsós tanítók 
(remélhetőleg meghívott ven
dégeink körében), hogy kö
szöntsük az Évákat és a még 
n évn ap ju k at ü lők et, va la 
mint, hogy együtt töltsük el 
ezt az ünnepek előtti utolsó 
délutánt.

-  Felsó' tagozaton az
egyes osztályok m ár hagyo
mányosan téli szünet előtti 
hétvégeken teadélután kere

tében ünnepelnek. A feldíszí
tett tantermekben karácsony 
hangulatát idézve megaján
dékozzák egymást a tanulók, 
majd együtt ünnepelnek.

-  Az utolsó tanítási na
pon először a Zeneiskola ta
nárai és növendékei látogat
nak el hozzánk karácsonyi 
műsorukkal. A  meghitt műsor 
után az osztályok Gyó'rffy 
Zsuzsanna tanárnő és ta
nítványai álta l k észített 
ajándékcsomagot vehetik át a 
karácsonyfa alatt. 11.00 óra
kor pedig iskolánk karácsonyi 
műsorát tekintjük meg a Mű
velődési H ázban. A m űsor 
után a tanulók jutalmazására 
került sor, akik a város kira
katait díszítették fel. Az el
múlt hónapban sikeresen sze
repeltek tanulóink több verse
nyen is.

-  Az Arany János orszá
gos magyamyelvi verseny
2. fordulójában 3.500 tanuló 
vett részt. Iskolánkból pont
számaik alapján a döntőbeju
tott volna 15 tanuló. Sajnos, 
mivel évfolyamonként csak 3- 
3 tanuló képviselheti iskolá
ját, a jók közül egy selejtező 
választotta ki a legjobbakat, 
így a december 6-i budapesti 
országos versenyen a követ
kező tanulók vettek részt:

Dorn Nikolett 5. b., 
Czimber Gyöngyvér 5. b., 
Fekete Anna 5. a., Bau- 
mann Szilvia 6. b., Ömböli 
Éva 6. b., Bayer Alexandra 
7. d., Tóth Gabriella 7. c., 
Pintér Mónika 8. c.

A döntőben a legeredm é
nyesebben Bayer Alexandra 
és Czimber Gyöngyvér sze
repelt, mindketten 5. helye
zést értek el.

-  December 8-án a pécsi 
Magyar-Német Nyelvű Isko
laközpont, 12-én pedig a Leő- 
wey Klára Gimnázium rende
zett német nyelvi versenyt.

Mindkét versenyen sikere
sen szerepeltek: Dóm Anita, 
Gál Erika, Göbl Richárd, 
Gungl Adrienn, Kófiás Ta
más 8. b. osztályos tanulók.

A  versenyen való eredmé
nyes szereplés egyben felvé
telt is jelentett a tanulók szá
mára, amennyiben a két isko
la közül valamelyikben sze
retnének továbbtanulni.

-  Nem először öregbítette 
iskolánk jó hírnevét Horváth 
Zoltán 7. a. osztályos tanuló, 
aki a sportlövő diákolimpia 
országos döntőjében, kategó
riájában első helyezést ért el.

Minden versenyzőnek gra
tulálunk és további eredmé
nyes szereplést kívánunk.

Iskolánk vezetése, tantes
tü lete  nevében  sikerekben 
gazdag, boldog új évet kívá
nunk az iskola tanulóinak, 
szüleiknek és a város minden 
lakójának.

Ló'rinczi Albertné 
Poller György 

Vértes Lászlóné 
Wágner Jánosné

Képünkön a főutcát dekoráló gyerekek és a munkájukat megköszönő kereskedők. Felkészítő 
tanár: Kárász Rózsa. Fotók: Ló'rinczi Albert
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SVÁBBÁL
A Pécsváradi Ném et Klub 

szeretettel meghívja Önt 
és kedves Családját 

az 1998. január 17-én 
19 órakor 

a Zengő' Étteremben 
rendezendő' 

vacsorával egybekötött 
svábbáljára 

Zene:
Lustige Bűben, Babarc 

Jegyek
1700 forintos áron 

kaphatók 
Pálma Butik, 

Kossuth u. 10.
Tel: 463-099, 

K isztner Györgyné, 
M unkácsy u. 48.

Tel. 465-644, 
Baum ann M ihályné, 
Pécsi u. 49. 465-266

TAGFELVÉTEL
A Pécsváradi Német Barát

sági Egyesület tagfelvételt hir
det. Szívesen fogadunk tagja
ink sorába minden olyan ér
deklődőt, aki a német kisebb
ség  m ú ltjá t, hagyom ányait 
megismerné, ezek ápolásában 
szívesen részt venne. Aki a né
met testvérvárosi kapcsolatok 
ápolásában segítséget nyújta
na, akinek a klub eddig megis
mert program jai felkeltették 
érdeklődését. Bárkit szívesen 
látunk függetlenül nemzetisé
gi származásától.

Jelentkezni lehet Bognárné 
A uth M ária  k lu bvezetőn él 
vagy Baumann Mihály vezető
ségi tagnál (465-266).

"Hend Sie aber 
an scheene H of1 

"Milyen szép a portájuk!"

E tájnyelven hangzó szólás 
adja a mottóját annak a kiállí
tásnak, amely Német népi épí
tészet B aranyában  cím m el 
nyílik január 16-án 18.30-kor 
a Művelődési Ház klubjában. 
A kiállítást és a hátterét adó 
építészeti felm érést Püspök
lakról készítették Rems-Murr 
járás építészhallgatói, a Pol- 
lack Mihály Műszaki Főiskolai 
Karral való együttműködés 
folyamán. A kiállítást a Német 
Klub rendezi nemcsak klub
tagjai és a Püspöklakhoz kötő
dő pécsváradiak számára.

Karácsony a Német Klubban

Képünkön Bognárné Auth Mária, dr Nouotny Ivánné, Müller 
Jánosné, Brém Ferenc, Keszler Imréné, Vogl Jakabné, Link Jó- 
zsefné és Link József német népdalokat énekel a karácsonyi ün
nepségen. Fotó: Baumann Mihály

A Német Klub idén is meg
rendezte a már hagyomány- 
nyá vált karácsonyi összejö
vetelét az ünnepet megelőző 
vasárnap délután.

A lelkes tagok már az ad
vent időszakában szépen fel
díszítették a klubhelyiséget. A 
gyerekek műsorral készültek 
az eseményre. Délután négy 
órára  fe ld ísz íte tt  kará
csonyfával, finoman illatozó 
süteményekkel fogadhattuk a 
vendégeket. Az általában tá
gasnak  m ondható h e ly isé 
günk azonban m ost szinte 
szűkösnek bizonyult, hisz a 
tagokkal együtt csaknem 70 
vendég foglalt helyet a kana
pékon és az asztalok mellett. 
Nagyon örültünk annak, hogy 
hívásunkra sokan jöttek el az 
idősebb korosztályból, hiszen 
a mi klubunk tagjai többnyire 
a fiatal- és középkorosztályba 
tartoznak, akik éppen abban 
az időszakban nőttek fel, ami
kor a leginkább titkolni kel
lett a családok nemzeti hova
tartozását, tehát sem a ha
gyományokat, de sok esetben 
még a nyelvet sem ismerhet
ték meg a gyerekek. Éppen 
ezért nagyon sokat jelentene 
számunkra, ha sorainkban 
minél több idősebb embert is 
köszönthetnénk.

K lubvezetőnk, Bognárné 
Auth Mária köszöntő szavai

után a gyerekek programja 
következett. Versek, dalok és 
hangszeres zenedarabok  
hangzottak el, melyet a hall
gatók nagy örömm el fogad
tak. E zúton  is szeretn én k  
m egköszön n i a m űsorban  
résztvevők munkáját. Utánuk 
a Nyugdíjas Klub vegyeskara 
következett, akik vállalták, 
hogy énekelnek nekünk ezen 
a délutánon. M űsorukba a 
hallgatóságot is bevonták, így 
végül m ár m indenki velük 
énekelt. A  műsor után ebben 
a jó hangulatban folytatódott 
az ünnep. Most már a leme

zekről felhangzó német kará
csonyi zene hangjai mellett 
beszélgettünk, kóstolgattuk a 
süteményeket és a finom bo
rokat.

Ez a sikeres összejövete
lünk is megerősített minket 
abban, hogy a hagyományo
kat m egterem teni és őrizni 
kell, mert mindenkinek szük
sége van a napi robot megsza
kításaként az ilyesfajta ki- 
kapcsolódásokra. Ezután is 
minden érdeklődőt szívesen 
látunk programjainkon.

Baumann Mihályné

Családsegítő
Alapítvány

ANYAKÖNYV 
Születtek: Pécsváradon 

Hohmann Ervin, Dolha Ta
m ás, B á lin t B en jám in , 
Hornyák Eszter, Pongrácz 
Panka, Zengővárkonyban 
Tam ás Luca, L ovászhe- 
tényben Daradics Mercé
desz

Elhunytak: H oyck
László Jenő 69 éves, Pasin 
Mihály 48 éves

Báli előzetes 
Műveló'dési Ház

Január 30. Általános Isko
la farsangja, 3L Nyugdíjasok 
farsangja

Február 7. Zeneiskola far
sangja, 14. Óvodai szülők-ne- 
velők bálja, 20. Középiskolai 
szalagavató

Megkezdte működését a 
Családsegítő Alapítvány, 
amely a Műveló'dési Ház
ban tartja foglalkozásait 
hétfőn 14-18 és pénteken 
10-14 óra között.

Helyi cégek, intézmények tá
mogatásával, alapítványi ke
retben indul a program. Az ala
pítvány kuratóriumában a he
lyi oktatás, egészségügy, kultú
ra és szociális ellátás szakem
berei vesznek részt. A  segítő- 
szolgálatot dr. Varsányi Eri
ka szociológus és Kecskés 
Éva szociális szervező látja el.

-  Nem  hirdetünk hangza
tos programokat, amelyek az
után érdektelenségbe, szak

mai igénytelenségbe, rossz 
légkörbe fulladhatnak. Pró
bálkozunk  sok m indennel. 
Igyekszünk helyt adni szak
mailag megalapozott kezde
m én yezések n ek  - m ondta 
munkájukról Varsányi Erika. 
-  Az egyéni-családi gondozás 
mellett csoportfoglalkozáso
kat tervezünk azonos problé
m ával kü szköd ő  em berek  
számára. Szociológiai kutatá
sokra építve fejlesztési pro
jekteket tervezünk települési 
egységek ben . M indhárom  
módszer alkalmazásával az a 
célunk, hogy az em bereket 
hozzásegítsük problémáik ak
tív és önálló kezeléséhez.
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Üzemvezetőséggé alakult 
a DÉDÁSZ pécsváradi kirendeltsége

Csúcs a csúcson

Képünkön Arató Márton köszöntője a Zengőn.
Fotó: Ló'rinczi Albert

Öreg hegyünk, a Zengő so
ha nem látott ostromnak volt 
k itéve d ecem ber 30-án . A 
Pécsváradi Várbaráti Kör ha
todik  alkalom m al rendezte 
hagyományos szilveszteri tú
ráját. A  meleg, tavaszias idő 
és a várható jó  hangulat több 
mint kétszáz embert csaloga
tott ezen a napon a szabadba. 
(C sak  záró je lben  jegyzem  
meg, hogy az út végén ránk 
váró kondér is sokat nyomott 
a latban.)

Ugyan többeknek hiányzott 
az elmúlt évi havas tündérva
rázs, de ilyen kényelmesen, 
téli ruházatunktól megszaba
dulva még sohasem értünk fel 
a hegyre. Akik a Komlós-ka- 
nyar felé vették útjukat, még 
kankalint is találtak.

A csúcs-csokoládé és Arató 
Márton alpolgármester, tag
társunk köszöntő szavai után 
200 torokból hangzott fel a 
Himnusz, majd durrogtak a 
pezsgős üvegek. Sokan ka
paszkodtak  fe l a k ilátóba, 
hogy a tiszta időben gyönyör
ködjenek a mindig más arcát 
mutató panorámában. (Bony- 
hád, B átaszék jó l látszott, 
Mohács, a Duna és a Dráva 
ködbe burkolózott).

A hosszúhetényi különít
mény (a Ferling-család) és a 
városunkban ünnepi szabad
ságukat töltő szép számú kül
földiek is osztoztak e nap ese
ményeiben. Halkan fólcsen- 
dült a svájci és a holland him
nusz is.

A déli lejtőn, a Vörösm a, 
Öreg Beke, Ruzsoma, Külső 
tanyák érintésével érkeztünk 
a Szász-völgybe. Útközben so
kaknak szerzett öröm et és 
igazi felüdülést Tóth József

és Mansfeld Lajos tagtár
sak kedves invitálása a hegy 
levének megkóstolására. Töb
ben hiányolták a Réka-völgy 
vadregényes hangulatát, amit 
idén objektív akadályok miatt 
nélkülöznünk kellett.

Idei h ázigazdánk  Walter 
Tivadar volt, aki felajánlotta 
a Kelet-Mecsek Rt. Szász-völ
gyi vendégházát. Bár övék a 
kisebb vadászterület, tőlük 
kaptuk a vadhúst is, amit a 
hagyományos módon Fullér 
Miklós segítségével Vogl Fe
renc és Keresnyei Pál meg
lőtt és hazavitt, másnap Ma- 
zer János tiszteletbeli fősza
kácsunk megfőzte, ugyancsak 
Vogl Ferenc egész napos se
gítségével. Mindezért ezúton 
is köszönetét mondunk, akik 
az egészet az utolsó cseppig 
elfogyasztottuk.

A vendégmarasztaló meleg 
kandalló mellett még sokáig 
szólt a nóta, és úgy hírlik, a 
hegy többi pincéjében is vidá
man búcsúztatták az óévet a 
hazatérő várbarátok.

Amint azt Arató Márton a 
Z engő tetején is elm ondta, 
örültünk, hogz ismét velünk 
tartottak a 70 éven felüliek is, 
p é ld á t adva az igen  nagy 
szám ban je len  lévő aprósá
goknak, és a fiataloknak, va
lamint jól esett, hogy sok ba
rátunk, rokonunk, ism erő
sünk csatlakozott hozzánk ez 
alkalommal is.

Boldog új évet kívánunk!
Dretzky Katalin

*

A Várbaráti Kör 
évi közgyűlése 

Február 13.
Zengő Étterem

Nem új keletű szó az áram
szolgáltatás történetében az 
üzemvezetőség. Az idősebb ge
neráció még em lékezik az 
üzemvezetőségi struktúrára, 
amelyet 1966-ban szüntettek 
meg. Ennek köszönhetően ala
kult meg 1967. január 1-jén a 
Pécsváradi Kirendeltség.

Több mint három évtizedes 
tevékeny működést maga mö
gött tudva, a vállalati szerve
zet újból átalakult.

Az új szervezeti forma kere
tében a Dél-dunántúli Áram
szolgáltató Részvénytársaság 
szervezete -  társasági központ, 
üzletigazgatóság, kirendeltség 
-  kétszintű szervezetté lett, 
amelyben megnövekedett jogo
sultsággal a kirendeltségből 
üzemvezetőséggé alakult egy
ségek látják el a fogyasztók 
közvetlen kiszolgálását.

A  szervezeti felépítés meg
változtatása a hatékonyabb 
munkavégzést segíti, eredmé
nyesebb gazdálkodást és gaz
daságosabb villamosenergia
ellátást eredményez. Az át
alakulás célja a szolgáltatá
sok fogyasztói igényekhez tör
ténő igazítása, az áramszol
gáltatás biztonságának és fo
lyamatosságának a jobbítása.

Vagyis, 1998. január 1-tól a 
P écsvárad i K iren deltség  
üzemvezetőséggé alakult.

Megnövekedett szerepkörrel 
bíró üzemvezetőségünk tárgyi 
feltételeként, a létesítményen 
belül több iroda került kivitele
zésre, még decemberben.

A többletfeladatok megol

dása belső m unkaerő átcso
portosítással valósult meg, 
amely elsősorban a nem fizi
kai létszámot bővítette. Pécs
váradi Üzemvezetőség vezető
je  Vass József a megszűnt 
pécsi Üzletigazgatóság osz
tályvezető-helyettese lett.

Az ellátás területi határai ki
bővültek -  1998. első felétől -  a 
következő települések tartoz
nak az eddigiek mellett üzem
vezetőségünkhöz: Hird, Vasas, 
Somogy, Kozármisleny, Ma
gyarsarlós, Birján, Lothárd, 
Olasz, Szederkény, Máriaké- 
ménd, Hásságy, Belvárdgyula.

A szervezet-átalakítás utáni 
hatékonyabb és egyszerűbb 
üzemi szervezeten belül, a jö
vőben is változatlanul működ
tetjük ügyfélszolgálati irodán
kat. Egyetlen változás, hogy 
szombati napokon a jövőben 
nem lesz ügyfélfogadás!

Ezúton adunk tájékoztatást 
arról, hogy 1998-tól a DÉ
DÁSZ Rt. a változás része
ként a pénzbeszedőn keresz
tüli díjfizetési rendszerét kor
szerűsíti, bevezeti az áram
számla csekkes rendszerét.

Az Üzemvezetőségi Ügyfél- 
szolgálatunk rendelkezésre áll, 
az Önök részére további infor
mációt, tájékoztatást ad. Célja
ink megegyeznek az Önök tö
rekvéseivel, az ellátási terüle
tünkön a fogyasztókat hosszú 
távon és a legmagasabb színvo
nalon kívánjuk kielégíteni 
„Hogy minden világos legyen!”

S.J.

Kompakt fényben a város
Pécsről a 6-os utón a város 

felé közlekedve, bizonyára so
kaknak a szemébe tűnhet, 
hogy egy folyamatos fénycsík 
szeli szinte ketté a települést.

December közepén készült 
el a DÉDÁSZ Rt. Pécsváradi 
Kirendeltsége és a pécsváradi 
önkormányzat közös beruhá
zásaként a belváros közvilágí
tásának korszerűsítése.

Célunk egy modem, korsze
rű, esztétikus, költségkímélő 
lámpatest-kollekció felszerelé
se volt. A  telepített útvonal a 
Kossuth Lajos utcát és a Rá
kóczi utcát foglalja magában. 
E két utcában a 125 és 80 W- 
os higanygőz-lámpákat cserél
tük a 36 W-os FD kompakt 
fénycsöves lámpákra. Össze

sen 60 db közvilágítási lámpa 
áraszt esti fényt e két utcára. 
A közvilágítási lámpáknak e 
típusa a kollekció legújabb és 
legm odernebb példányának 
tekinthető. Baranyában Pécs 
után Pécsváradon gyúltak 
ki először a kompakt fényei.

A  szerelési költség  közel 
20%-át kellett csak az önkor
mányzatnak vállalnia, a többi 
a kirendeltségünk üzemeltetési 
költségét terheli. Az önkor
mányzat által befektetett ösz- 
szeg az áramszámlán egy éven 
belül megtérül. Tferveink között 
szerepel a Vár utcai lámpates
tek korszerűsítése is.

Spannenger János 
üzemvezető-helyettes
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HÍREK
Evangélikus istentisztele

tek Ez évtől m inden hónap 
utolsó csütörtökén 18 órakor az 
Alsó Iskolában tart istentiszte
letet Pécsvárad evangélikus fe
lekezetű hívei számára Var
sányi Ferenc pécsi lelkész 

*
Gazdatanfolyam kezdő- 

dött minden kedden és csü
törtökön 17 órai kezdettel a 
Művelődési Házban.

Szövó'-tanfolyam indu l a 
M űvelődési Házban január 
10-én, szombaton 8 órakor. 
É rdek lődés, je len tk ezés  a 
helyszínen.

*
Tánciskola Rovó Attila ve

zetésével február 7-tól tánisko- 
la kezdődik a 8. osztályosok 
számára a Művelődési Házban. 
Jelentkezés a helyszínen.

*
Német kalendárium.

Több pécsváradi és környék
beli szereplője van az idei De- 
utscher Kalendemak: Scháf- 
fer József tanár írása az er- 
dősmecskei németek 50 évvel 
ezelőtti kitelepítésére emléke
zik továbbá a német tanárok 
staufeni továbbképzéséről ad 
hírt. Glázer Adél és Apacel- 
ler Péter énekesek is szere
pelnek az idei német nemzeti
ségi kalendáriumban, mint a 
Magyarországi Németek Ön
kormányzata napjának sze
replői.

*

Nyugdíjas Klub hírei.
Szilveszterkor a Művelődési 
Házban búcsúztatta az óévet

a pécsváradi nyugdíjasok 30 
fős csop ortja . Jan uár 13-i 
klub-összejövetelükön értéke
lik az óév munkáját és közös 
javaslatok alapján összeállít
ják az idei programot.

*
V T V  M ű sor Január 15-16. 

Műsorkezdés 18.30. Sport 19 
óra. Középiskolánk bemutat
kozik a továbbtanulók számá
ra 19.20. Híradó 19.30. Szil
veszter 97. Kakas Sándor pol
gárm ester újévi köszöntője. 
Tourinform iroda. Képviselők 
lakossági fóruma. Rendőrségi 
hírek. 20.15 Játékfilm. Követ
kező adás január 29-30.

*

Gyógyszertári ügyelet
Január 5-22. Szent István 
P atik a . J an u ár 23 -ja n u á r 
29. Szenthárom ság Patika. 
Január 30-február 22. Szent 
István Patika.

Nyitvatartás: Szenthárom
ság Patika 7.30-16.30 Szent
István Patika 8-16.30

*
Rendőrségi hírek. Kará

csony éjszaka, december 25- 
re virradóra betörtek a Bem 
utca elején lévő kisboltba. A 
párezer forint értékű szeszes
ital és cigaretta eltulajdonító- 
ját január 5-én elfogták.

A  R ék a -v ö lg y i n ya ra lok  
egyikét törték fel január 4- 
re v irradóra . Az e lkövetőt 
k eres i a re n d ő rsé g . S z il
v esz te r  é jszak a  gép k ocsit 
törtek fel a K ossuth Lajos 
utcában. A felderítés folya
matban van.

A Hírmondó előfizetése
Szeretettel köszöntjük 

Olvasóinkat az új eszten
dőben, a Pécsváradi Hír
mondó 8. évfolyamának in
dulásakor.

K ö s zön eté t m ondunk  
m indazoknak, akik hoz
zá járu ltak  a ter jesz tés 
hez, h ogy  a P écsvárad i 
H írm ondó e lju sson  130 
előfizetőnkhöz. M integy 
500 példány fogy  el ha
vonta a M űvelődési Ház 
munkatársai, a boltok és 
a Posta valamint sok pol
gár terjesztői tevékenysé
ge jóvoltából.

Évi 11 számunat (júli
us-augusztus összevont 
szám m al) változatlan

áron, 500 forintért fizet
heti elő a Művelődési Ház
ban január 31-ig. Aki előfi
ze tésé t ezen  id őpon tig  
m egú jítja  vagy újonnan 
kéri, ahhoz februártól ez 
évben is eljuttatjuk az ön- 
korm ányzat havi lapját. 
Az egyes számok ára to
vábbra is 50 Ft.

Köszönjük nyolcadik éve 
tartó megtisztelő figyelmü
ket, amelynek az 1998. év
ben is szeretnénk megfe
lelni.

A Pécsváradi 
Hírmondó 

Szerkesztősége

Városi Kispályás Bajnokság
December 8-án zajlott az 

utolsó forduló a Pécsvára
di Városi Kispályás Labda
rúgó-bajnokságban. Az 
utolsó pillanatig kétséges 
volt az első hely sorsa, és 
a többi helyen is mozgás 
volt. 10 csapat vett részt a 
tavaszi és őszi forduló
kon, s ezzel 100-120 pécsvá
radi valódi tömegsportjá
nak lehettek részesei so
kan a helybeliek közül.

Értékes díjakat osztottak ki 
a szezon végén, mivel több tá
mogatót sikerült megnyerni 
az ügy számára. A  bajnokság 
fő  tám ogatója a Pécsváradi 
Aranycipó Kft., a Kolma 2000 
Kft. Mellettük több magán- 
vállalkozó is ajánlott fel díja
kat, az esemény új támogató
ja  az ÁFÉSZ ABC, a Vadász
kürt Vendéglő.

Valam ennyi tám ogatónak 
ehelyütt is köszönetét monda
nak a szervezők és a bajnok
ság résztvevői.

A december 1-i 
IX. forduló eredményei:

Szakiskola - ICI Autocolor 
0:10 Aranycipó Kft - Torpe
dó 4:0 AGENDA Bt. -  Kovács 
Irodatech 6:1 PIT-BULLS - 
Kolma 2000 Kft 2:3 Vadász
kürt - Spool Bt. 5:2

A bajnokság 
végeredménye:

I. Vadászkürt
II. NAVY Bt.
III. ICI Autocolor.

Legjobb játékos
Fullér Tibor,
legjobb kapus
Valkai Gábor,
gólkirály
Gurkity Zoltán (26 lövéssel)

Az igen nagyszabású sport- 
rendezvény megszervezéséért 
Haklik Lajost és Kajos Ár
pádot illeti köszönet.

Szilveszteri teremfoci
A decem ber 30-31-én tar

tott hagyományos szilveszteri 
terem labdarúgó-torna szín
vonalas já tékvezetéssel, jó  
hangulatban zajlott. A szerve
zésért ezúttal is Haklik La
jost illeti köszönet, aki a ver
senybizottság elnöki tisztét 
töltötte be. A  4 csoportban zajló 
mérkőzésekre 16 csapat neve
zett: Bluz-sztár, Pit Bulls, Gerbe- 
ra, Reál Margit, Navy Bt., Nike- 
Fonás, Hird FC, Délvidék, Va
dászkürt, Berkesd SC, Juing FC, 
Dühöngök, Kolma 2000 Kft, 
Dóm FC, ÉPSZÖV, Jupiter.

Végeredmény:
I. NAVY Bt. II. Vadászkürt 
III. Blúz Sztár IV. ÉPSZÖV 
Gólkirály megosztva: Ba

lázs Csongor, Botló Tibor, Leg
jobb játékos: N agy Gábor, 
Legjobb kapus: Erdei Sza
bolcs , Különdy: Jupiter FC

A sportrendezvény tá
mogatói K olm a 2000 Kft., 
Andrics Márk, Húsbolt Kft. 
Pécs, D ália 1000, Bartha 
Lászlóné -  akiknek a rende
zők és a részt vevők ezúttal is 
köszönetét mondanak.

DECEMBERI 
SPORTEREDMÉNYEK 
december 6.szombat
MIKULÁS NŐI NB II. 
KÉZILABDA KUPA:
I. PÉCSVÁRAD,
II. MOHÁCS
III. TAMÁSI 
december 12.péntek 
Pécsvárad önkormányzata -

BM. Határőrség Barátságos 
labdarúgó mérkőzés: 4:4 

NB II. FÉRFI kosárlabda 
PVSK-PÉCSVÁRAD 
- GYŐRI KC: 119:75

Sportköri közgyűlés, 
elnökválasztás 

január 19. hétfő 19 óra 
Művelődési Ház

A SPORTCSARNOK 
PROGRAMJA

Január 17. Szombat
8 órától
Serdülő labdarúgó kupa. 
Megyei döntő.
16 óra
Sárvár - PVSK-Pécsvárad 

NB II. Férfi Kosárlabda 
Január 23. Péntek 
19 óra 
Pécsvárad

- Bonyhád 
NB II. Férfi Kosárlabda 
Január 29. Csütörtök
19 óra
PVSK-Pécsvárad

- Veszprém 
NB II. Férfi Kosárlabda



8 Hírmondó 1998. január

A Pécsváradi Sportszakosztályok 1997. évi működése
A sportkör Pécsváradi Sparta

cus Sportkör néven bejegyzett 
egyesület, mely az egyesületi tör
vény szabályozta keretek között 
működik. Az egyesületet a tagok 
alkotják, akik évi tagdíjat fizet
nek. Az egyesület legfőbb szerve 
a közgyűlés, mely 1995-ben al
kotta jelenleg is érvényes alap
szabályát. Ez a közgyűlés válasz
totta meg a sportkör vezetőségét, 
mely Andrics Márk, ifj. Koch 
Lajos, Szokics Ferenc, Kakas 
Sándor, Gelencsér János, 
Spannenberger János, Apa- 
celler József, Mester Oszkár, 
Fullér Ferenc, Varga Sándor, 
Zsáli János összetételben kezd
te munkáját. Zsáli Jánost szin
tén az 1995. évi közgyűlés vá
lasztotta a sportegyesület elnö
kévé.

Az elnökség mellett dr. Kófiás 
Mihály, Arató Márton és Ful- 
ler Miklós alkotta Számvizsgáló 
Bizottság képezte a sportkör szűk 
vezetését. A fenti csapatból le
mondás, elhalálozás, illetve egyéb 
ok miatt kivált dr. Kófiás Mi
hály, Mester Oszkár és Varga 
Sándor.

Az 1996. évi közgyűlés a Fel
ügyelő' Bizottság elnökének dr. 
Fenyvesi Jánost, az elnökség 
tagjának Speigl József és 
Gungl László tagokat válasz
totta meg. Az elmúlt három év
ben nem elnökségi tagként igen 
sokat segítette a munkánkat 
Mühl János, Józsa Zoltán és 
Haklik Lajos is.

Itt is szeretném megköszönni 
annak a sok önzetlen társada
lmi munkásnak a segítségét, 
akik a pályán és a sportcsar
nokban munkájukkal segítették 
a versenyek zavartalan lebo
nyolítását. A működésben raj
tuk kívül igen sokat segítettek 
úgy gondolom kötelezettségen 
felül, Wágner János pálya
gondnok és a Művelődési Ház 
teljes kollektívája.

A közgyűlés a sportkör ez 
éves gazdálkodásának főbb 
mutatószámait 6 millió Ft be
vételi és kiadási oldallal hatá
rozta meg, melyben az önkor
mányzati támogatás 4,5 millió 
Ft-tal szemben szerepelt, a 
többi bevételt a költségek fede
zéséhez szponzori és saját be
vételekből kellett teljesíteni.

Bevételek: Önkormányzati tá
mogatás 4.700.000.- Alapítvány
ból 920.000.- Saját bevétel: 
582.588.-

Alapítványi támogatások:
május 6-án 200.000.- október 

9-én 200.000.- Kelet-Mecsek Rt. 
november 13-án 100.000.-
Aranycipó Kft. november 18-án
120.000. - ÁFÉSZ november 28- 
án 100.000.- Büki Zsuzsanna de
cember 8-án 200.000.- Építőipari 
Kisszövetkezet.

Az AGROVER Rt. az önkor
mányzattal kötött szerződés
alapján áttételesen mintegy
500.000. - Ft-tal támogatta a 
sportkört.

Szakosztályaink

Aerobic:
Panta Dóra vezetésével önál

lóan végzik tevékenységüket. A 
sportkör a gyakorlatvezetőnek 
költségtérítést, míg a működés
hez egy magnót biztosított. 

Sakk
Andrics Márk vezetésével 

megbízható középcsapattá vált 
5. helyen végeztek az idén, fejlő
désük kis költséggel biztosítható. 
Két sportkapcsolatot is kiépített 
külföldiekkel, az egyik már 10 
éves németországi csapattal, míg 
az erdélyi kapcsolat két éves. 
Igen jelentős az utánpótlás-neve
lés terén tett munkájuk. 

Kosárlabda
Ez a szakosztályunk két fron

ton is működött az elmúlt évben. 
Az egyik a minőségi kosárlabda 
népszerűsítésére és Pécsvárad ne
vének reklámja miatt PVSK- 
Pécsvárad néven az NB II-ben 4. 
helyezést értek el, jelenleg az 5. 
helyen várják a januári folytatást. 
Külön öröm számunkra, hogy a 
pécsváradi közönséget ók tudták 
legjobban becsalogatni a csarnok
ba. A fiatalok körében különösen 
népszerű a sportág. Az edzők Má
té János és Bán János igyekez
tek a helyi sportvezetéssel konst
ruktív kapcsolatot kialakítani.

Ez év nyarától Imreh Ajtony 
fiatal testnevelő érkeztével az ál
talános iskolában is folytatódott 
a Gelencsér János által elkez
dett munka. Ő vette át Gelencsér 
Jánostól a már tavalyi évben pécs
váradi fiatalokból verbuválódott ifi 
csapatot, amely a megyei középis
kolás bajnokságban szerepel. 

Kézilabda
Ebben a sportágban történt a 

legtöbb változás az elmúlt évek
ben. Kicsi lányaink megnyerték 
az 1995/96. évi megyei I. osztály 
B. csoportjának bajnokságát.

Az idei évben az összevont I. 
osztályban 10. helyet szerezték 
meg. Edzőjük Büki Zsuzsi volt. 
Ősszel, mivel többen az NB Il-es 
csapat keretében szerepeltek és 
többeknek tanulmányi és mun
kahelyi elfoglaltság lehetetlenné 
tette a versenyzést, a csapat nem 
nevezett. Ugyanakkor Czakó 
Rita vezetésével a szakiskolás 
lányokból és pécsváradi fiatalok
ból toborzott csapat elindult a 
megyei ifjúsági bajnokság női 
mezőnyében.

Szakiskolás és pécsváradi fiata
lokból a fiúk között is alakult egy 
csapat Borsy Péter edző vezeté
sével. Ősztől a megyei középisko
lás bajnokságban szerepelnek.

A megyei I. osztályban szerep
lő fiaink (vannak köztük hár
man, akik együtt 150 évesek) 
igen nagy fegyvertényt hajtottak 
végre azzal, hogy 1995/96-ban 
megnyerték a megyei I. osztályt 
ezzel biztosítva Pécsvárad szá
mára az NB Il-es indulás jogát.

Ebben az évben is helyt álltak 
a bajnokságban, míg most félidő
ben szintén elsők a megyei I.

osztályban. Külön öröm, hogy az 
idén véget ért bajnokságban a 
szomszédvár Mecseknádasd vív
ta ki az NB Il-es jogot és félidő
ben ők is megállják a helyüket.

Az NB Il-es jogot kihasználva az 
elmúlt évben lényegében a PMKC 
fiókcsapataként Kovács Jenő 
edző vezetésével indítottuk csapa
tunkat. Csak a rutintalanság volt 
az oka, hogy a nagyon szép 4. hely
nél nem végeztek előrébb. Erre 
azonban most minden esélyük 
megvan, hisz a bajnokság 2. he
lyén állnak mindössze 2 pont 
hátránnyal.

NB Il-es lányaink 1995-ben a 
volt Gard-Mas csapatának meg
szűnésekor kerültek hozzánk. 
Első ízben 4. helyen végeztek, 
idén végig versenyben az első he
lyért másodikak lettek. Most vi
szont a bajnokság félidejében 
minden eséllyel az NB I. B-re az 
1. helyen állnak.

Füzesi Ferenc az eltávozott, 
és Szabó Kristóf a jelenlegi 
edző igen komoly munkát vég
zett, illetve végez.

Mészáros Bea a szakosztály 
ügyeinek intézésében szintén ko
moly munkát végez. Nagyon örü
lünk, hogy a csapat játékosa 
Sarlósi Adrienn az ősztől test
nevelőként az iskolás gyerekek
kel is foglalkozik.

Van még egy csapat a Termi- 
Pécsvárad NB Il-es női kézilab
da csapat, -  akik hazai meccsei
ket játsszák a mi csarnokunk
ban. Ők a Büki Zsuzsi csapata, 
akik amellett, hogy egész Du
nántúlon Pécsvárad jó reklámját 
hordozzák, még 100.000 Ft-ot is 
fizettek szponzori pénzként. 
Mindenképpen megérdemlik, 
hogy megemlítsük őket is.

Labdarúgás
A felnőtt csapat az 1995/96. 

évi bajnokságban megnyerte a 
megyei II. osztályt ezzel 30 év 
után biztosítva a lehetőséget a 
megyei I-ben való szereplésre. A 
kitűzött célt az első 10-ben való 
szereplést a csapat túlteljesítet
te, most az őszi szezonban, a má
sodik évben a 6. helyen állnak. A 
bajnokságot a csapat Gungl 
László edzővel nyerte meg és ve
le is kapaszkodott meg a felsőbb

osztályban. Az őszi szezont Puk
li Mátyás vezetésével játszották 
végig. Az elmúlt 3 évben végzett 
szakosztályvezetőként igen jó 
munkát Speigl József is. 

Létesítmények
Köszönhetően az önkormány

zat sportot is támogató szemléle
tének létesítményeiben a pécsvá
radi Spartacus Sportkör a megye 
egyik legjobb feltételekkel rendel
kező egyesülete. A sportöltöző a 
sportcsarnok a magasabb osztá
lyú igényeket is képes kielégíte
ni. Az új edzőpálya beüzemelésé
vel tavasztól már a nagypálya is 
megkímélhető' lesz.

A létesítményeket üzemeltető 
személyek igen szorgalmas mun
kája segítette még a kispályás 
városi labdarúgó bajnokság meg
rendezését, valamint az öregfiúk 
csapatának a megyei öregfiúk 
bajnokságban történt részvéte
lét. A városi bajnokságot kétszer 
egymás után a Vadászkürt csa
pata nyerte, míg az öregfiúk a 3. 
helyen végeztek.

Á sportkörön kívül, de igen 
szépen fejlődik a Koch Tenisz 
Klub is. Nagy örömünkre ezt a 
szép sportot tették népszerűvé a 
város lakói körében.

Egy mondatban azért enged
jék meg, hogy megköszönjem a 
sportkör elnökségi és FB tagjai
nak is az áldozatos munkájukat.

Működésünk a jövőben sem 
képzelhető el a tagság, az önkor
mányzat, a szponzorok és az ön
zetlen támogatóik nélkül.

A jövőről: mint minden évben 
az elmúlt évben is költségvetés 
szerint gazdálkodtunk, a jövő évi 
irányszámaink az inflációt kö
vetve, mintegy 20%-os mérték
ben az idei felett lesznek, így 
7.500.000 bevétel kiadási oldal
lal kell reálisan számolni.

A biztonságos működéshez 
8,5-9 milliós nagyságrend lenne 
szükséges, de forrás oldalról az 
5,5 milliós önkormányzati és 2 
milliós szponzori és egyéb támo
gatás látszik reálisnak.

Zsáli János 
spotrköri elnök
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