
"E zt nem lehetett kivédeni"

Vészhelyzet volt Pécsváradon
✓  /

DED ASZ tájékoztató a viharkárokról

Spannenberger János üzemve
zető-helyettes január 20-án, 
kedden este úgy köszönt el fele
ségétől, hazaér, mire befejező
dik a népszerű szappanopera. 
Nem úgy lett, mert közben 
vészhelyzet állt elő Pécsvára
don is. Egy hét múlva, január 
27-én, Kisújbányán állt helyre 
a teljes rendszer. A katasztró
fa elhárításán 50-60 ember 
dolgozott, január 24., szomba
tig így is hajszálon múlt, hogy 
nem állt be újabb áramszü
net. A történtekről tájékoz
tatta lapunk olvasóit Vass Jó
zsef, aki január 1-jétől a DE- 
DÁSZ Pécsváradi Üzemének 
vezetője és helyettese, Span- 
nenberger János.

Mint a hurkapálcika
A fotókon pálcaként három

ba tört vasbetonszlopok, tőből 
kihajlított vasoszlopok, földön 
heverő magasfeszültségű ve
zetékek.

— Pécsváradot 6 vezeték 
táplálja, mind a hat egyszerre 
dőlt le január 20-án 20.05 
után. A vizes hó és az erős 
szél okozta terhelés ritkán áll 
elő egy időben. Most ez követ
kezett be -  mondja Vass Jó
zsef.

-  A vezetékekre méteren
ként 5 kilogrammos többlet- 
terhelés nehezedett, a 10 cm 
átmérőjű vizes hótól. A csatla
kozó vezetékekre 150 kg-os 
súly nehezedett, szálanként 
5-600 kg. Egy-egy villanyosz
lopot így 1500 kg terhelés ért 
oldalanként.

Az oszlopszerkezet nem bír
ta el a 10-szeresége hízott ve

zetéket, amelyre a merőlege
sen rázúduló szélterhelés is 
10-szeresre nőtt. Valamekko
ra zúzmaraterheléssel számol 
az áramszolgáltató. Zúzmara 
azonban szélcsendben jellem
ző. Szélviharral együtt rend
kívül ritkán jelentkezik.

-  Valamennyi kelet-nyugat 
irányú vezetékünk összedőlt, 
ugyanis ezek kapták merőle
gesen az erős északi szelet — 
mondja Spannenberger Já
nos, és hozzáteszi, ilyen mér
tékű katasztrófára a legidő
sebb villanyszerelők sem em
lékeznek. - Pécsvárad fő táp
láló vonala a Hosszúhetény 
felől,a Dömösalji soron érke
ző vezeték. Ezt a szél azonnal 
ledöntötte. Bármerre próbál
koztunk, rövidesen tapasz
taltuk, hogy minden vona
lunk tönkre ment. Tudtuk, 
hogy nagyon nagy a baj.

50-60 ember 
a helyreállításon

-  Milyen intézkedés követ
kezett?

-  Mind a kilencen végigdol
goztuk ezeket a napokat, a 
kolléganők a beérkező telefo
nokat fogadták. Másnap, 21- 
én, szerdán megjött a segít
ség: a Mohácsi Üzemvezető
ség 3 kocsival, 10 fővel, a pé
csi hálózatépítők 10-15 fővel, 
2 daruskocsival, 2 szállítójár
művel^ munkagéppel álltak 
munkába.

A Kelet-Mecsek Rt., Wal- 
ter Tivadar elnök 2 traktort 
küldött, ezek végig velünk 
voltak, és óriási segítséget 
nyújtottak. Nem győzzük 
megköszönni.

-  Mit kellett helyre állítani?
-  Először Pécsvárad ellátá

sát szerettük volna biztosí
tani. Ez minden erőfeszítés 
ellenére a fő utcán is csak 23 
óra elteltével sikerült. Ekkor 
helyreállt a szolgáltatás. A 
keleti lakónegyedben sajnos 
46 órás volt az áramszünet, 
mert a Pécsvárad-Zengővár- 
kony összekötő 20 krn-s veze
ték teljesen tönkre ment.

5 vonalunkon, különböző 
helyeken 31 nagyfeszültségű 
oszlop tört ki. 425 km2-en 32 
települést érintett a kataszt
rófa. Nagykozár-Berkesd-Ká- 
toly vezetéke két óra alatt 
helyre állt -  Kisújbányáé 
csak egy hét múlva.

-  21-én, szerdán reggel 
még beláthatatlan volt, hogy 
190 km magasfeszültségű és 
180 km kisfeszültségű vezeté
ket kell helyre állítanunk. 
Volt nap, hogy 50-60 ember 
dolgozott kint a hidegben reg
geltől késő estig.

-  Leálltak a központi futé-
(Folytatás a 4. oldalon)
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Önkormányzati ülés - január

Készült Pécsvárad Város 
képviselő-testületének 1998. ja 
nuár hó 26-án tartott üléséről, 
Pécsvárad, Városháza. Jelen 
vannak: Arató Márton alpolgár
mester, Apaceller József, Gállos 
Orsolya, dr. Menczer Gábor, 
Müller Lajos, Papp Gyula, Sim- 
say István, Vértes László, Zsáli 
János képviselők, dr. Fenyvesi 
János jegyző, Wolf József aljegy
ző. A lakosság köréből megjelent 
9 fő. Távolmaradt igazoltan: Ka
kas Sándor polgármester, dr. Bí
ró Ferenc és Baumann Mihály 
képviselők.

A polgármester távollétében 
az ülést levezeti Arató Márton 
alpolgármester, aki köszönti a 
megjelenteket és megállapítja, 
hogy az ülés határozatképes.

A napirend előtt
Az alpolgármester elmondja, 

hogy a lejárt idejű határozatok
ról szóló jelentés hiányzik, vala
mint a mai testületi ülés témája 
lett volna a Víziközmű Kft. mű
ködéséről szóló beszámoló. A ko
rábbi testületi ülésen meghozott 
írásbeli figyelmeztetés és a Vízi- 
közmű Kft. témájában elhang
zott kérdésekre válaszolva az al
polgármester javasolta, hogy a 
polgármester felépülését követő
en a soron következő ülésen tér
jenek vissza.

Zsáli János képviselő felveti, 
hogy a Családsegítő Alapítvány 
kérdésében a képviselő-testület 
már döntött, ezért nem érti mi
ért kerül ismét napirendre, illet
ve az éves munkatervbe ilyen 
szervezeti felállásban tájékoz
tatásra, a téma napirendről való 
levételét javasolja.

Dr. Fenyvesi János tájékoz
tatja a testületet, hogy jogszabá
lyi előírás alapján e feladat el
látása kötelező jellegű. A megva
lósítás formájában a képviselő- 
testület választhat. Az alpolgár
mester ezt követően az előter
jesztést szavazásra bocsátotta, 
melynek eredményeként a testü
let 5 igen és 4 nem szavazat 
mellett az 1/1998.(1.26.) szám 
határozatot hozta: a Családsegí
tő Alapítvány ellátási szerződé
sét, illetve annak tárgyalását a 
napirendről leveszi. Ezek után 
az alpolgármester javaslatára a 
képviselő-testület egyhangúlag 
az alábbi napirendet fogadja el:

1. ) Javaslat az önkormányzat 
pénzbeli és természetben nyúj
tott szociális ellátásairól szóló 
rendeletre

2. ) Javaslat az önkormányzat 
által a személyes gondoskodás 
körébe tartozó szociális ellátá
sokról, igénybevételéről, a fize
tendő térítési díjakról szóló ren
deletre

3. ) Javaslat az 1998. évi mun
katervre

4. ) Megállapodás körjegyzőség 
fenntartására

5. ) Az RT-TV-Bt. javaslata az

lajdonba adását kéri, előzetes 
döntés szükséges arra vonatko
zóan, hogy a képviselő-testület 
foglalkozik-e a kérelemmel.

Apaceller József: meg kell 
vizsgálni, hogy a vagyon-haszno- 
sítás ilyen formában lehetséges- 
e. Arató Márton: javasolja, hogy 
e témában a Pénzügyi-Gazda
sági - Műszaki Bizottság és az 
Egészségügyi Bizottság foglal
jon állást, történjék meg az esz
közök jelenlegi állapotukban va
ló piaci árának megállapítása. 
Ezt követően a képviselő-testü
let egyhangúlag hozta az 
5/1998.(1.26.) számú határoza
tot. Felkéri a Gazdasági-Pénz- 
ügyi-Műszaki Bizottságot, vala
mint az Egészségügyi Bizottsá
got, hogy Dr.Kecskés Iván ké
relmével kapcsolatos állásfogla
lását a soronkövetkező testületi 
ülésre teijessze elő. Határidő: 
értelemszerű. Koordinálásért fe
lelős: Dr.Fenyvesi János jegyző.

7. ) napirend:
A napirendi pont tárgyalása 

írásbeli eló'teijesztés alapján, a 
melléklet szerinti tartalommal 
történik. Ezt követőleg a képvi
selő-testület egyhangúlag hozta 
a 6/1998.(1.26.) számú határoza
tot. A képviselő-testület a Bara
nya Megyei Vízmű Vállalat köz
ponti működtető és vállalkozói 
vagyonának a belügyminiszter 
jogerős vagyonátadási határoza
ta alapján történt, volt üzemi
gazgatósági szintre történő fel
osztását elfogadja, egyidejűleg a 
mohácsi, szigetvári, siklósi üze
migazgatóság területén lévő ön- 
kormányzatokhoz kerülő vagyon 
esetében az önkormányzatot 
megillető tulajdonjogáról le
mond, amennyiben az érintett 
települések önkormányzatai is 
ugyanilyen tartalmú nyilatkoza
tot tesznek. Határidő: értelem- 
szerú'en.Felelős: polgármester.

8. ) napirend:
A napirendi pont tárgyalása 

írásbeli előterjesztés alapján a 
melléklet szerint történik. Ezt 
követőleg a képviselő-testület 
egyhangúlag hozta a
7/1998.(1.26.) számú határoza
tot: bánya településen lévő 48 
hrsz. alatt nyilvántartott 56 m2. 
nagyságú kertművelési ágban 
nyilvántartott tájvédelmi kör
zetben lévő építés és telekosztási 
tilalommal terhelt ingatlanra 
nem tart igényt. Határidő: érte
lemszerűen. Felelős: Dr.Fenyve
si János jegyző.

9. ) napirend:
A napirendi pont tárgyalása 

írásban a mellékelt tartalom 
szerint történik. Arató Márton 
alpolgármester a képviselők 
egyöntetű véleménye alapján a 
felkérés támogatását javasolja. 
Az egyhangúlag hozott 
8/1998.(1.26.) számú határozat a

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
előfizetési díjak emelésére

6. ) Dr. Kecskés Iván kérelme
7. ) Vizmű-vagyon felosztása
8. ) Ingatlan-felajánlás
9. ) Országos tanulmányi verseny 

megrendezésének támogatása
10. ) Dr. Menczer Gábor bead

ványa

1. ) napirend:
Müller Lajos: a gyermek

eknek juttatandó pénzügyi tá
mogatás esetében olyan felhasz
nálást javasol alkalmazni, hogy 
a szülő csak arra a célra költ- 
hesse el a pénzt, ami megállapí
tásra került.

Dr. Fenyvesi János: lehetőség 
van arra, hogy egyes támogatá
sok felhasználása egyenesen az 
érintett intézmény keretein be
lül legyenek megoldva. Dr. 
Menczer Gábor: a bizottság meg
tárgyalta a rendelet-tervezetet, 
azt tartalmánál fogva elfogadás
ra ajánlja. Kiemeli, hogy a szo
ciális "háló" sűrűbb lett, na
gyobb ellátási biztonságot nyújt.

Ezt követőleg a képviselő-tes
tület egyhangúlag az 1/I998.( 
II.l.) számú rendeletet alkotta 
az önkormányzat pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális 
ellátásairól (hiteles szöveg mel
lékelve).

2. ) napirend
Dr. Fenyvesi János: az előter

jesztésben szereplő térítési díj 
összegek csupán az infláció mér
tékét követik. Zsáli János kép
viselő kérdésére elmondja, hogy 
az alkalmazotti étkeztetések kö
re a konyhai dolgozókra vonat
kozik. Ezt követőleg a képviselő- 
testület egyhangúlag az 
1998.(11.1.) számú rendeletet 
hozta a személyes gondoskodás 
körébe tartozó szociális ellátá
sokról, azok igénybevételéről, a 
fizetendő térítési díjakról, (hite
les szöveg mellékelve).

3. ) napirend:
Gállos Orsolya az írásbeli elő- 

teijesztésben szereplő napiren
deknél február hónapban javasol
ja a 1848-as szabadságharc és a 
Szent István napi ünnepségekkel 
kapcsolatos teendők, szervezési
ellátási kérdések megtárgyalá
sát. Zsáli János: a Kft -k mérlegé
nek elkészítési időpontja május 
hónap. Pénzügyi összegzésről ek
kor kap teljes képet az önkor
mányzat. Ezt követőleg a képvi
selő-testület egyhangúlag hozta 
a 2/1998.(1.26.) számú határoza
tot, az 1998.évi, az ügyrendi Bi
zottság által javasolt és a testüle
ti ülésen kiegészítésre került na
pirendi javaslatokkal a melléklet 
szerinti munkatervet fogadja el. 
Határidő: értelemszerűen. Fele
lős: Dr.Fenyvesi János jegyző

A 4.) napirend:
A napirendi pont tárgyalása 

írásbeli előterjesztés alapján tör

ténik. A kepviselo-testuiet egy
hangúlag hozta a 3/1998.(1.26.) 
számú határozatot: felhatalmaz
za a polgármestert, hogy a jegy
zőkönyv mellékletét képező kör
jegyzőség fenntartási költségeire 
vonatkozó megállapodást írja 
alá. Határidő: értelemszerűen. 
Felelős: polgármester

5. ) napirend:
A napirendi pont tárgyalása 

írásbeli előterjesztés alapján tör
ténik. Andrics Márk tájékoz
tatást ad a kis- és középnagysá
gú településeken jelenleg ér
vényben lévő kábeltv-díjakról.

Müller Lajos: a jelenleg ér
vényben lévő árak megváltozta
tásához egy kalkuláció, költség- 
vetés szükséges enélkül nem tud 
véleményt nyilvánítani.

Vértes László: a leírt anyagból 
nem derül ki, hogy mennyi a be 
nem fizetett díj, hány százalékos 
a hátralékosok köre, milyen el
képzelések vannak a felújítási 
alappal kapcsolatban. Kérdése, 
jelenleg miért olcsóbb egy kábel- 
csatornára való rákötés, mint a 
kiépítés idején. Ugyanakkor a 
cég veszteséget mutat ki, az új 
bekötéseket olyan összegben kell 
megállapítani, hogy az önfenn
tartás biztosítható legyen. Ja
vaslata az, hogy a következő' 
ülésre ezek a kérdések keretbe 
foglalva kerüljenek vissza.

Arató Márton: Az emelés 
nagyságrendje nem jelentős, de 
a birtokban lévő ismeretek alap
ján a javaslat nem kezelhető', ér
zése szerint sem ó', sem a testü
let így döntéshelyzetbe nincs.

Ezt követően a képviselők ré
széről többféle módozatban tet
tek javaslatot az új ár megálla
pításra vonatkozóan javaslatot.

Arató Márton alpolgármester: 
a korábban elhangzott javasla
tok figyelembe vételével, misze
rint készüljön részletes gazda
sági kalkuláció, költségkimutatás, 
beleértve a hátralékok kimutatá
sát és annak kezelését, a Gazdasá
gi Bizottság véleményezése után 
a téma a következő testületi ülé
sen kerüljön ismét tárgyalásra és 
ott szülessen döntés.

Ezt követően a képviselő-tes
tület 7 igen, 1 tartózkodás, 1 el- 
lepszavazat mellett a 
4/1998.(1.26.) számú határozat
tal úgy dönt, hogy az RT.TV.Bt. 
előfizetési díjakra vonatkozó ja
vaslatát csak a működés költsé
geinek részletes kimunkálása 
mellett, a Gazdasági Bizottság 
előzetes véleményezése után 
tárgyalja meg. Határidő: soron- 
következő ülés. Koordinálásra 
felelős: dr.Fenyvesi János jegyző

6. ) napirend:
A napirendi pont tárgyalása 

Dr.Kecskés Iván kérelme alap
ján történik. Dr.Fenyvesi János: 
vállalkozó a jelenleg ingyenes 
használatban lévő eszközök tu-
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helyi Szakmunkásképző Intézet 
Szakközépiskola és Gimnázium 
megkeresésére az önkormányzat 
vállalja, hogy a sütőipari szak
mában rendezendő' Országos Ta
nulmányi Verseny egyik védnöke 
legyen,és a megrendezéshez
100.000 forint egyszeri támoga
tást nyújt. Határidő: értelemsze
rűen. Felelős: polgármester.

10.) napirend:
A napirendi pont tárgyalása 

írásbeli beadvány szerint törté
nik. Zsáli János a kérelemben 
foglalt indokokat nem tudja elfo
gadni. Simsay István javasolja, 
a tényleges költségek tisztázásá
ig a kérelemben foglaltak figye
lembe vételét.

A képviselő-testület 7 igen és 2 
tartózkodás mellett hozta a 
9/1998.(1.26.) számú határozatot. 
A képviselő-testület hozzájárul, 
hogy Dr. Menczer Gábor által 
megvásárolt Dr. Entz Béla 
Egészségügyi Centrumban lévő 
rendelő-rész közüzemi díjainak 
kiegyenlítése külön megállapo
dás alapján, 1998. június 30-ig 
bezárólag történjen. A fizetendő 
díj mértéke a ténylegesen le
számlázott közmú'díj 15 %-a, a 
határidő lejártával történik meg 
a felmérések alapján a végleges 
költség-elszámolás. Határidő: ér
telemszerűen. Felelős megállapo
dás megkötésére: jegyző.

Napirend után:
Dr. Fenyvesi János jegyző is

merteti a helyi újság nyomtatá
sával foglalkozó cég árajánlatát. 
Gállos Orsolya javasolja, hogy a 
Kulturális Bizottság foglalkozzon 
az árajánlattal, tárgyaljon a vál
lalkozóval és a következő ülésre 
terjessze elő ezzel kapcsolatos ja 
vaslatát.

Müller Lajos képviselő kéri, 
hogy a polgármester a DEDÁSZ 
és MATÁV felé jelzésértékkel 
történjék megkeresés arra vonat
kozóan, hogy a közelmúan ta
pasztalható szolgáltatás-kimara
dásról a lakosság megfelelő idő
ben és módon értesüljön, illetve 
ennek elkerülésére a szükséges 
intézkedéseket, karbantartás, 
felújítás során tegyék meg.

Müller Lajosnak a hivatali gép
jármű használatára és annak 
költség-elszámolására vonatkozó 
kérdésére Wolf József pénzügyi 
csoportvezető tájékoztatja a tes
tületet, hogy az a 74/1996.CXII.23.) 
számú önkormányzati határozat 
alapján történik, és az elszámolás 
bizonylatai a képviselők részére 
bármely időpontban rendelkezésre 
állnak és megtekinthetők.

Apaceller József képviselő tájé
koztatja a testületet, hogy 1998. 
január 30-án Magyar Bálint mű
velődési miniszter látogatást tesz 
a városban, ahol az intézmények 
vezetőivel és az önkormányzati 
képviselőkkel találkozik.

kmf.
Arató Márton 

alpolgármester, 
dr. Fenyvesi János 

jegyző'
Következő testületi ülés 
február 23. hétfő' 16 óra.

A Nyugdíjas Klub jelmezes farsangi bált tart berkesdi és szentlászlói vendégeivel. Fotó: Kárpáti

1998. első félévi munkatervÚtlevél-intézés
helyben

Útlevelünk megújítását 
a Polgármesteri Hivatal 
igazgatási osztályán, 
Schneider Zsuzsa főelő
adónál intézhetjük. Az 
ügyintézés mintegy 30 
napot vesz igénybe. A fo
kozott érdeklődés követ
keztében két hétig nem 
lehetett kérlólapot kapni 
a postán, de február első 
hetében érkeztek űrla
pok.

Kérőlap, 4000,- Ft ille
tékbélyeg a Postán sze
rezhető be. Két fénykép
pel és a régi útlevéllel ki
egészítve beadható a ké
relem a Polgármesteri Hi
vatalban. 18 éven aluliak
nak és 70 éven felüliek
nek 1000 forintos illeték- 
bélyeg szükséges.

Kakas Sándor 

sérülése
A polgármester január kö

zepén síbalesetet szenvedett, 
melynek következtében bal 
térde kifordult. A  sérült térd
szalagot combtőig érő fekvő- 
gipsszel rögzítették, ami ott
honához köti a polgármestert. 
Távollétében az SZMSZ-nek 
megfelelően Arató Márton 
alpolgármester helyettesíti.

Január:
SZMSZ korszerűsítése. 

Ügyrendi bizottság, jegyző.
Víziközmű Kft. működése. 

Gazdasági bizottság.
Ellátási szerződés a Csa

ládsegítő Alapítvánnyal.
Pécsváradért Alapítvány 

működése — Zsáli János elnök.
Február:
Költségvetés 1998.
A két önkormányzati Kft. 

működése. Vezetőik.
Pályázatok -  önrész, saját 

fedezet kérdése. Hogyan ke
zeljük? Polgármester

Március:
Idegenforgalom Pécsvára- 

don. A vár helyzete. Tourin- 
form iroda, szervezett progra
mok. Kulturális Bizottság.

Hogyan támogassunk új 
vállalkozásokat. Koncepció 
kialakítása.

Versenyeztetési szabályren
delet.

Művelődési Ház tevékeny
sége. Kulturális programok, 
rendezvények. Nyitvatartás. 
Sportcsarnok üzemelése. Kul
turális bizottság.

Április:
A város oktatási koncepció

jának kialakítása. Az általá
nos és a középiskola pedagó
giai programja. A középiskola 
fenntartása. Kulturális bi
zottság.

Május:
A Víziközmű Kft. éves mér

lege
A város útjainak, parkjai

nak, köztereinek védelme, 
karbantartása. Parkolók léte
sítése. Virágok, fűnyírás, 
szobrok védelme. Útjavítás, 
útszegélyek kialakítása. Mű
szaki csoport.

Pécsváradi krónika beszá
moló. Dr. Kófiás Mihály

Családsegítő Alapítvány ta
pasztalatai. Dr. Varsányi E.

Június:
Agusztus 20-i kitüntetések. 

Ügyrendi bizottság.
Ünnepi előzetes. Október

18. Leányvásár előzetes. Kul
turális bizottság.

Egyesületek. Sportélet. 
Szakosztályok. Költségvetés. 
Támogatások. Szabadidő- 
sport.

Augusztus:
Ünnepi ülés. A város kitün

tetéseinek átadása.

Szeptember:
Félévi pénzügyi beszámoló
A Családsegítő Alapítvány 

tapasztalatai. Dr. Varsányi 
Erika.

Leányvásár előkészítése
Választási ciklus értékelé

se, lezárása
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Vészhelyzet volt Pécsváradon
Folytatás az első oldalról

sek, a hűtőládák, bezártak a 
közintézmények. Hogyan fo
gadták a fogyasztók az áram
szünetet és a hideget?

-  Akik látták az erőfeszíté- 
seinket, átérezték a helyzetet, 
és segítettek: mint a tsz vagy 
Füri Ferenc képújsága. A 
12. és a 48. óra között vesztet
ték el legtöbben a türelmüket. 
De 10 reklamáló közül csak 2 
volt a pécsváradi -  mondja 
Spannenberger János.

Türelemmel viselték
-  10 fogyasztó használt 

durva hangot, egy valakivel 
kerültem éles szóváltásba, a 
tizedik durva sértés után — a 
10.000 fogyasztónak ez a 10 
ezreléke. Olyan kicsi szám, 
amilyen kicsi a valószínűsége 
az ilyen rendkívüli időjárás
nak. Ezt nem lehetett kivéde
ni -  mondja Vass József 
üzemvezető'. — A bántó az volt, 
amikor a jószándékunkban és 
a szaktudásunkban kételked
tek.

-  Van vélemény, miszerint 
elhanyagolta a DÉDÁSZ a 
rekonstrukciókat. Eire mit vá
laszolnak?

-  A szokásos, nem idős be
rendezések törtek ki nem egy
szer tőből, a hó és a szél mi
att.

-  Van aki tartalékforrást hi
ányol.

-  Valamennyi vezetékünket 
ledöntötte a rendkívüli időjá
rás. Villanyt pedig csak veze
téken lehet idehozni.

-  Mások szerint elhanyagol
ták az erdősávok gallyazását, 
és ez volt a hiba oka.

-  A legtöbb tőből kitört osz
lop nyílt terepen, szántóföl- 
dön található. Erdőkben pe
dig az erdőből kitépett fa sza
kított vezetéket, és nem a sáv 
szélén álló lehajló ágak. Agaly- 
lyazás egyébként a tulajdonos 
kötelezettsége. Erre a DE
DASZ mulasztás esetén fel
szólít, és ha ekkor sem törté
nik semmi, levágja maga az 
ágakat.

-A z  emberek kártérítést sze
retnének.

-  Minden fogyasztói szerző
dés idézi a villamosenergia
törvényt. Ez az áramszolgál
tató hibájáért pl. a szab
ványtól tartósan eltérő szol
gáltatásért tartozik kártérí
téssel. Elemi kár esetén nem.

-  Mekkora kárt okozott a 
hóvihar a vezetékekben?

-  A DÉDÁSZ Rt. 100 millió 
forintra becsüli a területén 
esett kárt. A Pécsváradi üze
megységet ért kárt még nem 
tudjuk felbecsülni. Az érintett 
terület az Abaliget-Kővágó- 
szőllős—Komló—Hosszúhetény- 
Pécsvárad-Lovászhetény-Er 
dősmecske vonal, amely léni

ával nyílegyenes kelet-nyuga
ti irányú vonalat ad ki. Komló 
12 vonalából 8 károsodott.

Szembe kell néznünk azzal, 
hogy az elemek tombolása ma 
is előidézhet néhány napos 
rendkívüli állapotot.

*

Megtudtuk, senki sem szen
vedett testi sérülést, nem bete
gedett meg a vihar és az 
áramszünet következtében. 
Egy kisebb koccanástól elte
kintve nem volt közlekedési 
baleset, bűneset nem követke
zett be.

Nem verekedtek a hóba rekedt autósok...
Forgalmi dugó 

Nádasánál
Január 20-án, kedden 15 óra

kor kisebb koccanásos baleset
hez hívták ki a pécsváradi ren
dőröket. Fél óra alatt végeztek 
volna, ám a csúszós út és az au
tósok fegyelmezetlensége továb
bá az autók műszaki állapota 
miatt példátlan forgalmi dugó 
keletkezett a mecseknádasdi 
szerpentinen. A rádió azt jelen
tette, verekedés tört ki az autó
sok között, amit a rendőröknek 
kellett megfékezni. P éter Já 
nos a Pécsváradi Rendőrőrs pa
rancsnoka cáfolja a hírt:

-  Nem volt szükség rendőri 
intézkedésre az adott helyszínen. 
Végig ott voltunk, de rendkívül 
neház volt felszabadítani az utat. 
Ha sikerült, mindjárt előre fúra- 
kodott valaki, és elfoglalta a har
madik szabad sávot is. Volt, hogy 
három sávban álltak egymással 
szemben a gépkocsik. Lehetetlen 
helyzet alakult ki.

Mivel megszűnt az áram, csak

rádiótelefonnal tudtunk érint
kezni egymással. Komlóról nem 
várhattunk segítséget, mivel a kol
légák Zobáknál voltak elfoglalva.

-  A közlekedők figyelmébe 
annyit ajánlanánk -  teszi hozzá 
Réger János parancsnokhelyet
tes, -  ha hóban így leáll a kocsisor, 
senki a maga sávját ne hagyja el. 
Ne kövessék túl közelről egymás, 
se a hóekéket, mivel azok így nem 
tudnak manőverezni.

-  Történt-e személyi sérülés a 
torlódás alkalmával?

-  Nem történt. Czim balm os 
doktor Mecseknádasdról több
ször kijött a helyszínre, amely 
23 órakor szabadult fel. Nivánk
kal bárkit el tudtunk volna szál
lítani, ha orvosi segítségre lett 
volna szüksége, de ilyen kérést 
nem kaptunk. Az autósok zöme 
türelmesen viselte a megpróbál
tatásokat, sokan kiszálltak, se
gítettek, hiszen a kocsik nem 
tudtak felkapaszkodni az emel
kedőn. A jelenlévők 10-20 száza
lékának viselkedése keltett csak 
zavart.

-  Hogyan sikerült végül fel
szabadítani az utat?

-  A nagypalli elágazónál le
zártuk a 6-ost, majd lassan fel
szabadítottunk egy sávot, és 23 
órára megszűnt a torlódás.

Boltok gyertyafényben
Az ABC kivételével minden 

bolt kinyitott és gyertyafénynél 
árusított Pécsváradon. Steiger- 
wald József elmondta, áram 
híján csak 10 órakor tudták 
üzembe helyezni a város legna
gyobb élelmiszerüzletét, és söté
tedés előtt zárniuk kellett. A vá
sárlók megértéssel fogadták, 
hogy kézzel írták a blokkot -  
hisz nem működtek a pénztárgé
pek, a fotocellás ajtót is kézzel 
nyitogatta egy alkalmazott, és 
régi mechanikus mérlegeket 
használtak e napon. A hűtőkben 
tárolt jégkréméket, zöldárukat 
kellett mintegy 100 ezer forint
nyi veszteségként elkönyvelni
ük.

Az ÁFÉSZ kára nettó áron
130.000 forint.

Milliós kár 
az Aranycipónál

Az Aranycipó -  bár az éjsza
kai áramszünet miatt nem tu
dott sütni -  12 órára mindenho
vá kiszállította a kenyeret.

W ittem bart István üzemi
gazgató elmondta, az Aranycipót 
milliós nagyságrendű kár érte 
1998 január 20-21-én. Folyama
tosan működő üzem lévén, fél
órás leállás esetén az egész fo
lyamatot újra kell indítani. Ez 
történt a január 20-án 19.30
utáni áramszünettel. Beindított 
folyamatok szakadtak meg. A 
koraeste elkészített pékárut ki
szállították, különben a Pécsi 
Sütőipari Rt. segítségét kérték, 
így jutott mindenhova kenyér 
21-én délben.

Az üzemben felmérik a kárt, 
és jogi úton keresnek rá orvos
lást -  tájékoztatott az üzemveze
tő.

A kárba veszett anyag, a ter
melés kiesése más helyi üze
meknél is tetemes kárt okozott.

Háromba tört a betonoszlop a pécsuáradi határban 
Fotó: Spannenberger János
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Művelődési és Sportközpontunk a számok tükrében

Képünkön a Német Klub most is látható építészeti kiállítása Püspöklakról a Műv. Házban. 
Fotó: Patonai Attila

Év elején mindenki elkészíti 
számvetését. A statisztikai szá
mok önmagukban is sokat el
árulnak egy-egy intézményről. 
Mindazok számára, akik rend
szeres látogatói a kulturális és 
sportrendezvényeknek talán ke
vésbé hatnak e számok meglepe
tésként. Természetesen mint 
minden összesítés, összegzés, ez 
sem teljes, de fő' vonalaiban reá
lis képet adhat a város e két 
nagy "szolgáltató" házáról.

A Csarnok jól debütált
A Városi Sportcsarnok máso

dik éve üzemel. Nyitvatartását 
az igények alakították a követke
zőképpen. Reggel 7,30-tól 16 órá
ig az Általános iskola testnevelés
órái, illetve az utánpótlás csapa
tok edzései töltik meg a csarno
kot. A fennmaradó délutáni, esti 
időpontokon 12 leigazolt csapat 
osztozik. (Néha komoly egyezteté
sek után sem sikerül mindenki
nek a legmegfelelőbb időpontot 
biztosítani.) Nevezetesen két ko
sárlabda, hat kézilabda, a téli hó
napokban három labdarugócsa
pat, valamint az aerobicos asszo
nyok. A felsoroltak edzéseiket és 
hazai mérkőzéseiket játsszák a 
csarnokban. Sportrendezvények
nek, tornáknak 31 alkalommal 
adtunk otthont, köztük országos 
versenyeknek is. A téli hónapok
ban mintegy 11 amatőr labdaru
gócsapat 86 alkalommal veszi 
bérbe a csarnok nyújtotta, min
den igényt kielégítő szolgáltatást.

A Művelődési Központ munká
ja az alábbi összesítő' adatok bir
tokában értékelhető. A napi nyit- 
vatartások száma 251 volt, 
13.758-an fordultak meg ezen al
kalmakkor. E számok az előtér, az 
olvasóterem forgalmát és a szol
gáltatásainkat igénybevevők szá
mát tükrözik (fénymásolás, hirde
tések felvétele, internet használók, 
idegenforgalmi tájékoztatás, hely- 
történeti kutatás, kiadványok áru
sítása, kölcsönzések).

Jeles napok
Az elmúlt évben sem szűköl

ködött városunk nagyrendezvé
nyekben, amelyek jelentősége sok 
pl. idegenforgalmi szempontból 
felértékelődik. Ugyanis ezek túl
mutatnak szűkebb környezetün
kön a tágabb régiók, országos sőt 
külföldi viszhangjuknál fogva. 
Április elején nálunk rendezték a 
VI. Weöres Sándor Országos Gyer
mekszínjátszó találkozó Baranya 
megyei Fesztiválját. Ugyancsak e 
hónapban rendeztük meg a már 
hagyományos Szent György-napi 
Borversenyt, városunk védőszent- 
jének napján. A  hónap végén ren
deztük az Ifjúsági Fúvószenekarok 
regionális fesztiválját két, nemzeti
ségi és hagyományos kategóriá
ban.

Augusztusban ismét gazdag 
program fogadta a Szent István 
Napokra látogatókat. Október
ben hármas ünnepségre gyűltek 
össze a meghívottak. A Határon- 
túli Magyarok Fesztiváljának 
keretében kiállítást nyitottunk a 
Várban. Megemlékezést rendez

tünk a felvidéki magyarok 50 
évvel ezelőtti kitelepítésének év
fordulóvá, nagysikerű kiállítás
sal egybekötve. A Gesztenyeszü
reti programok is sok érdeklődőt 
vonzottak, e dús hétvégét tetőzte 
a Hatos Lottósorsolás közvetíté
se a Sportcsarnokból.

Kiállítást 12 alkalommal mu
tattunk be a műv.központban és 
a nyári hónapokban a Vár kiállí
tótermében. Összességében eze
ket közel 11.000-en keresték fel.

Tácmulatságokban sem szű
kölködtünk. 27 alkalommal 
4000-en perdültek táncra. Ebből 
15 alkalommal a Rock Klub ren
dezvényein.

Szolgáltatóház
Hat közismereti, közhasznú 

és egyéb tanfolyamot látogathat
tak a pécsváradiak az elmúlt év
ben is: német nyelv, KRESZ-okta- 
tás 3 csoportban, tánciskola a 
nyolcadikosoknak, számítógépes 
tanfolyam. Népszerű volt az Ag
rár-kamara Gazdatanfolyama is.

Egyéb művelődési és szórako
zási alkalmak: gyermekek szá
mára 7-szer volt műsor, előa
dás, hangverseny 14 volt (ko
molyzenei, ifjúsági bérletes soro
zat, könnyűzenei stb.), színház
járó autóbuszt négy alkalommal 
indítottunk 173 résztvevővel.

A Művelődési Házban otthon
ra lelt csoportok, egyesületek 
száma örvendetesen nő. Ezek 
többsége heti rendszerességgel 
itt tartja összejövetelét, próbá
ját, fogadóóráját.

Amatőr művészeti együttese
ink: Női kamarakórus, Ifjúsági 
Fúvószenekar, ÖTÉ Fúvósze
nekara, Zengővárkonyi Népi 
Együttes, Nyugdíjas Klub Asz- 
szonykara és Tánckara, vala
mint a legrégebbi csoportunk az 
asszonyok kézimunka szakköre.

Klubok, körök: Nyugdíjas Klub, 
sakk-szakkör gyermekeknek és a

felnőtt szakosztály, Pécsváradi 
Várbaráti Kör, Mozgáskorláto
zottak Egyesülete, az év utolsó 
napjaiban kezdte meg működé
sét a Családsegítő Alapítvány.

Termet bérelt az Új Dunántúli 
Napló, a Poller Optika.

Á város továbbra is itt biztosítja 
az önkéntes Véradáshoz (évi két 
alkalom) és a tüdőszűréshez (de
cember hónapban) szükséges 
feltételeket.

Vásározók 65 esetben árusí
tottak, ezeket több mint 18.000- 
en keresték fel, termékbemuta
tót 10 alkalommal 950 fő' érdek
lődése mellett szerveztek.

Külső szervek 120 alkalom
mal vették igénybe a műv.házat, 
ezen alkalmakkor tízezerén for
dultak meg nálunk (városunk 
valamennyi önkormányzati in
tézménye, a gazdálkodó egysé
gek, vállalkozók, politikai szer
vezetek stb.)

A mecénás vállalkozó
Végezetül, de nem utolsó sor

ban új, pár éves jelenség váro
sunkban, ha lassan is de példa

értékűen elindult. Neveztesen a 
privatizáció során kialakult vál
lalkozói réteg mecénásként való 
megjelenését a kultúra terüle
tén. Külön köszönet érte mind
nyájuknak. (Név szerint egy-egy 
konkrét eset kapcsán évközben 
szoktuk nyilvánosságra hozni az 
adományozók neveit.)

Pécsvárad úgynevezett nagy- 
rendezvényeit évről évre igyeke
zünk pályázati pénzekből finan
szírozni, illetve rentábilissá ten
ni. Az ARANYCIPÓ és legutóbb 
a BORSODI SÖR is a támoga
tók között szerepel egy-egy na
gyobb összeggel. Köszönet illeti ifj. 
Büki Lászlót és Fuchs Sándort.

Reméljük, hogy az egyre szű
külő gazdasági feltételek mellett 
is újra és újra megtaláljuk azo
kat a forrásokat amivel a felso
rolt lehetőségek intézményünk 
falai között nem szűkülnek, ha
nem az igényeknek megfelelően 
bővülnek, illetve képesek le
szünk a jövőben is megfelelni az 
itt élő polgárok óhajainak.

D.K.

BÁLI SZE ZO N , 98
JANUÁR

17. Német klub sváb bálja a Zengőben 
24. Bátyus sváb bál a Műv. Házban 
24. Pótszilveszter a Vadászkürtben
30. Felső tagozat farsanja
31. Nyugdíjas klub és a berkesdiek farsanja 

FEBRÜÁR
7. Zeneiskola: Szülők-nevelők bálja

13. Alsó tagozat farsangja
14. Iparosbál a Zengőben
20. Szalagavató -  Sportcsarnok, Műv. Ház
21. Aranycipó családi estje
26. Kisegítő iskola farsangja
27. Sportbál a Zengőben
28. Óvodás szülők-nevelők bálja 

Vadászbál
MÁRCIUS

7. Általános iskolai szülők-nevelők bálja
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Magyar Bálint miniszter 
Pécsváradon

Felvidékiek klubja alakult

A Pécsváradi Zeneiskolába 
tett látogatást január 30-án 
Magyar Bálint mú'veló'dési 
miniszter, Wekler Ferenc or
szággyűlési képviselő' meghí
vására. A miniszter látogatá
sára meghívást kaptak a helyi 
óvodák, iskolák és művelődési 
intézmények vezetőit a német 
nemzetiségi oktatás vezetői és 
az önkormányzat képviselői.

A meghívásnak eleget tett 
Dretzky Katalin, Grünhut 
Gábor, Ló'rinczi Albertné, 
Magyari Gyuláné intéz
m ényvezetők és kollégáik, 
Apaceller József, Bau- 
mann Mihály, Gállos Orso
lya, Papp Gyula, Simsay 
István képviselők, Fenyvesi 
János jegyző.

Fúvóskvartett adott stílsze- 
rű bevezetőt, Wágner József 
növendékeinek előadásában.

Arató Márton alpolgár
mester köszöntötte a vendége
ket, mivel Kakas Sándor sí
balesete következtében nem 
tudott részt venni az esemé
nyen.

Arató Márton röviden vá
zolta Pécsvárad ősi múltjából 
fakadó mostani fejlődését, ha
gyományokon alapuló kultu
rális és sporttevékenységét. 
Jelezte, a költségvetés túlnyo
mó részét a város oktatására 
és művelődésére fordítják.

A házigazda szerepében 
Apaceller József mutatta be a 
22 éve önálló Zeneiskolát, 
amelybe 12 község gyermekei 
járnak.

Ezután kérdésekre vála
szolt Magyar Bálint.

—  Sok feszültséget okoz a 
kiem elkedő m unkát végző  
pedagógusok szeptembertől 
bevezetésre kerülő honorá
lása. Hogyan lehet ezt kezel
ni?

-  A jelenleginél nincs igaz
ságtalanabb rendszer, mivel 
ez bünteti a teljesítményt. Ez 
ma oda vezet, hogy a legjob
bak kétségbe esnek, elhagyják 
a pályát, lemondanak a mun
káról, önképzésről. Szükség 
van az ilyenfajta kiemelt bé
rezésre, erre lehet plusz pénzt 
kiragadni -  válaszolta a mi
niszter majd hozzá tette: -  
Ezt a feladatot magába foglal
ja az SZMSZ, így a plusz bére
zés szakmai és nem szakszer

vezeti, nem mozgalmi kérdés 
lesz. Az iskolák vitatják és ha
tározzák meg március végéig, 
hogy mely tevékenységeket 
kívánják honorálni. Erre idén 
5400, jövő  tanévben már 
10.500 forint adható szemé
lyenként.

-  Ez is az önigazgatás meg
jelenését jelképezi a kultúrá
ban, oktatásban -  tette hozzá 
Wekler Ferenc. -  A NAT és a 
helyi tantervek rendszere ál
tal eleve felértékelődött a he
lyi iskolák és a pedagógusok 
szerepe.

Ló'rinczi Albertné a külön
böző árakon kínált különböző 
hozadékkal járó továbbképzé
sekre kérdezett rá. Ma 11 pécs
váradi pedagógus vesz ugyanis 
részt 120 órás számítógépes to
vábbképzésen, amire pályáza
ton nyertek fedezetet.

-  Jó, hogy körülnéztek a pi
acon, és a legmegfelelőbb tan
folyamot választották -  felel
te a miniszter. — Ezért utaljuk 
a továbbképzési pénzeket a 
felhasználókhoz, és nem a 
szolgáltatókhoz. További lehe
tőség, hogy az iskola vagy az 
iskolák helybe hozzák a to
vábbképzéseket.

-  Ez történt a 22 baranyai 
zeneiskola esetében -  fűzte 
hozzá Apaceller József, és el
mondta, a szakmai kontroll 
meggyengült a szakfelügye
let megszűnésével.

Magyar Bálint elmondta, 
a minőségellenőrzés közpon
ti problém a az iskolában. 
Ezt az igazgató-választások
hoz szeretnék kötni, hiszen 
az igazgatói pályázatok 
évente átvilágítják az isko
lák egy ötödét, és megadják 
a megújulás, a javítás esé
lyét. Ugyancsak mércét je 
lentenek a felvételik és a ta
nulmányi versenyek.

Papp Gyula a VTV számára 
azt kérdezte a minisztertől, 
nem változnak-e a mostani 
feltételek, ha a választások 
után nem ő lesz a mú'veló'dési 
miniszter.

Magyar Bálint: -  A Nemze
ti Alaptantervet elfogadta az 
országgyűlés. Ez azt jelenti, 
hogy a program nem négyé
ves ciklusokra készült, és a 
miniszter személyétől függet
lenül is törvény erejű.

Klubot alapítottak a Pécs
váradon élő felvidékiek janu
ár 28-án, a Mú'veló'dési Ház
ban. Vezetőjévé Ló'rinczi Al- 
bertnét, a Kodolányi János 
Általános Iskola igazgatóját 
választották. Lőrincziné az 
alakulóülésen elmondta, ösz- 
szefűzi e családokat a közös 
múlt és a közös kultúra a tör
téntek után 50 évvel is. De 
nemcsak múltba nézéssel sze
retnének foglalkozni, hanem 
a mai örömökkel és gondok
kal is. Előadások, kirándulá
sok, társas összejövetelek al
kalmával várja a 26 alapító a 
Pécsváradon és a környező te
lepüléseken élő felvidéki csa
ládokat és az érdeklődőket.

Számtalan egyesület indult 
útnak a Művelődési Ház eme
leti klubjából -  mondta el 
Dretzky Katalin, a ház igaz
gatója. -  Több szervezet túl
nőtte annak kereteit, és önál
ló tevékenységével polgárok 
százait mozgósítják egy-egy 
nemes cél érdekében. El
mondta, mennyi köszöntőle
vél, ünnepi jókívánság és ked-

Adóbevallásunkban rendel
kezhetünk arról, milyen célra kí
vánjuk fordítani jövedelemadónk 
1 százalékát. Idén további 1 szá
zalékot rendelhetünk valamely 
egyház javára. Az alábbiakban a 
rendelkezésre jogosult helyi egy
házak, alapítványok adatait 
tesszük közzé.

Az adózó polgárok tavaly 
423.908 forintot utaltak pécsvá
radi célokra, amit a kedvezmé
nyezettek ezúton is megköszön
nek.

I. Egyházak:
(Templomok, intézmények 

fenntartása, renoválása, papne
velés, egyházi dolgozók, hitokta
tók munkabére, rászorulók segí
tése)

1. Magyar Katolikus Egyház
Technikai száma: 0011
2. Református Egyház
Technikai száma: 0066
3. Thimoteus Alapítvány (Pé

csi Református Gimnázium)
Technikai szám: 18301667-10-2
II. Helyi egyesületek, ala

pítványok
1. Pécsváradért Alapítvány
(helyi sport-, kulturális célok)
Adószám: 19035615-2-02
2. Pécsvárad Középfokú Okta

tásért Alapítvány
Adószám: 15330200-2-02
3. Társadalmi Összefogás az

vés meghívó érkezett az októ
ber 18-i felvidéki emléknap 
óta Pécsváradra. A viszonzás
ra május 1-3. közötti három 
napos ünnepen nyílna alka
lom. Ekkor a klub kirándu
lást szervez a Felvidékre, 
megegyezés szerint.

A jelenlévők aztán röviden 
bemutatkoztak, elmondták, 
ki honnan került Pécsvárad
ra. Volt, aki egy éve költözött 
ide, mégis hamar akadt közös 
téma az egykori szülőföld, a 
későbbi munkahelyek kap
csán.

Legközelebb február 25-én, 
szerdán, 17 órakor tartják 
összejövetelüket a Műv. Ház 
klubjában, ahol Füri Fe
rencnek az őszi megemléke
zésről készített videofelvétele
it tekintik meg.

Egyébként klubnapjuk 
minden hónap utolsó szerdája 
18 órakor, a Művelődési Ház
ban.

Valamennyi érdeklődőt sze
retettel várják, a programok 
előzeteseit lapunk hasábjain 
és a képújságban olvashatják.

Iskolai Nyelvoktatásért 
Adószám: 19035550-1-02
4. Pécsváradi Várbaráti Kör 
Adószám: 19029902-1-02
5. Barátsági Egyesület Pécs

várad (Német Klub)
Adószám: 19031594-1-02 
ö.Zengővárkonyi Hagyomá

nyőrző' Művelődési Egyesület 
Adószám: 18301629-1-02

*

Tisztelt SzülóTt, 
Pécsváradiak!

Köszönjük mindazok támoga
tását, akik a tavalyi évben adó
juk 1 százalékát az iskolánk
ban működő Társadalmi Össze
fogás az Iskolai Nyelvoktatásért 
Alapítványra átutalták. Az idei 
évben ismét szeretnénk kérni 
mindazok segítségét, akik a Ko
dolányi János Általános Iskola 
eredményeit ismerve, további 
célok -  számítástechnikai okta
tás bevezetése, nyelvoktatás to
vábbfejlesztése -  elérését anya
gilag is támogatnák.

Lőrinczi Albertné 
igazgató

A d ón k  1+1 százalékáról rendelkezhetünk
Támogassunk egyházakat, helyi egyesületeket, 

alapítványokat!
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Óvodai hírek
Szakmai programjainkról

Január 26-án tartottuk össze
vont szülőértekezletünket, ame
lyen az általános iskola igazga
tóhelyettese és a leendő' első' osz
tályos tanítónők tájékoztatták a 
nagycsoportos szülőket az I. és
II. sz. Óvodában a kétnyelvű és 
nemzetiségi oktatás feltételeiről.

A szülők választási lehetősé
get kaptak, hogy gyermekeiket, 
melyik osztályba kívánják be
íratni. Ezt követték a csoport- 
szülőértekezletek, amelyen a 
szülők által választott és az óvó
nők által ajánlott témában pl. 
iskolaérettség, követelmény- 
rendszer, óvoda -  család kapcso
lata, munkára nevelés, gondo
zás, önállóság, stb. tanácskoztak 
az óvónők és a szülők.

Szakmai programjainkat a 
helyi pedagógiai programkészí
tés témában tartjuk az I. és II. 
sz. Óvodában, minden hónap
ban. A szülők kérésére megszer
veztük a gyermekek számára az 
úszásoktatást, amely január 27- 
én kezdődik a Hullám-fürdőben 
hetente egy alkalommal, szülői 
kísérettel. Ötven fő vesz részt az 
úszásoktatásban.

-  Az óvodás gyermekek far
sangi bálja mind a hat csoport
ban február hónapban lesz a 
szülők kérésére nyilvánosan.

-  A  szülők-nevelők farsangi 
bátyus bálja február 28-án, 
szombaton lesz a Művelődési 
Házban.

-  Február első hetében tart
juk szülői munkaközösségi érte
kezletünket, a farsangi bál meg
szervezése, megbeszélése céljá
ból.

-  Pályázatot adtunk be a Ba
ranya Megyei Közgyűlésnek de
cember 19-i határidővel. A nem
zeti személyi feltételek jobbítása 
és az eredményesebb művészeti 
nevelés megvalósítása céljából. 
Az elbírálásról a későbbiekben 
adok tájékoztatást.

-  Örömmel értesítem a Hír
mondó olvasóit, hogy az I. sz. 
Óvoda kétnyelvű csoportja, gyö
nyörű karácsonyi műsort adott 
december 19-én a Baranya Me
gyei Kulturális Központ felkéré
sére Pécsett a Megyei Önkor
mányzat dísztermében, az álla
mi gondozott gyermekek és a 
nyugdíjasok számára. Az ünnep
ségen résztvettek a megyei veze
tők is. Elismerésüket és köszö- 
netüket fejezték ki a szép műso
rért.

A műsor összeállításáért és le
vezetéséért dicséretet érdemel

nek az óvónők -  Brandt Fe- 
rencné és Major Gyuláné.

Adományok az óvodák számá
ra

Ezúton köszönöm meg a pécs- 
váradi szülőknek az óvodáink 
csoportjai számára nyújtott 
pénzbeni adományait.

Köszönet ifj. Büki Lászlónak 
és családjának az I. sz. Óvoda 
kétnyelvű csoportja részére 
adott karácsonyi ajándéknak -
30.000 forintnak, mely összeg
ből fajátékokat és bábparavánt 
vásároltak az óvónők.

Külön köszönöm az Aranycipó 
Kft. főnökének a szakmai prog
ramjainkra adott finom sütemé
nyeit.

-  A hartbergi óvónőképző' ta
nárainak színvonalas óvodai 
programján, a komlói szakmai 
programunkon fogyaszthatták 
el a finomabbnál finomabb ter
mékeiket a résztvevő vendégek 
és óvónők.

-  Köszönöm az I. sz. Óvoda II. 
sz. Osztatlan csoportja szülői
nek pénzbeli támogatását, ame
lyet a gyermekeik csoportszobá
jának szépítése érdekében ado
mányoztak.

-  Pesti Jánosnénak is kö
szönjük az I. sz. Óvoda I. sz. 
Osztatlan csoportjának adott 
pénzbeli támogatását.

-  A II. sz. Óvoda vegyes cso
portja részére Spannenberger 
János és felesége egy nagy le- 
gót ajándékozott karácsonyra. 
Köszönjük.

-  A szülők által önként fel
ajánlott csoportpénzből mikulás 
és karácsonyi csomagokat és já 
tékokat vásároltak a gyermekek 
mind a két óvodában.

Köszönjük a szülők felajánlá
sait, gyermekük és a csoportban 
dolgozó óvónők nevében.

-  Végül, de nem utolsó sorban 
köszönjük a német kisebbségi 
önkormányzatnak az I. és II. sz. 
Óvodák számára felajánlott 
15.000-15.000 forintot.

Ebből a pénzből az I. sz. Óvo
da óvónői a gyermekek számára 
kékfestő' anyagból a lányoknak 
szoknyát, kendőt, a fiúknak kö
tényt varrattak.

Köszönjük az I. sz. Óvoda két
nyelvű csoportjában Scheich 
Jánosnénak Marikának, hogy 
vállalta valamennyi ruha varrá
sát.

-  A II. sz. Óvoda csoportjaiba 
játékokat, szemléltető eszközö
ket, könyveket vásároltak az 
óvónők a gyermekek számára.

Magyari Gyuláné 
óvodavezető

A Kodolányi János Általános Iskola segítséget nyújtott a 
környék iskoláinak a Nemzeti Alaptantervben előírt peda
gógiai program, a tantervek és az óratervek összeállításá
ban. Programjaikat átadták a körzeten kívül Hosszúhe- 
tény, Geresdlak, Palotabozsok iskolájának, Mecseknádasd- 
dal együttműködtek a kidolgozásban.

Egyenruhás szakmák 
városunkban

Közbiztonsági és határ- 
rendészeti fakultáció
Február 9-én lesz a meghall

gatás Pécsváradon azon nyolca
dikosok számára, akik érdeklőd
nek a gimnáziumban a közbiz
tonsági illetve határrendészeti 
fakultáció iránt. Ezt tudtuk meg 
róla Papp Gyula igazgatótól:

-  Nem rendőröket képzünk, 
hanem előkészítünk több közbiz
tonsági pályára. Magas óraszám
ban tanítunk idegen nyelveket, 
számítógépes ismereteket továb
bá testnevelést. Az első két osz
tályban történő alapozás után 
szakmai órákat tartanak a Bara
nya Megyei Rendőr-főkapitány
ság tisztjei, és ezzel mintegy be
vezetést adnak a közbiztonsági 
pályákhoz. Érettségizni is lehet 
rendvédelem szaktárgyból.

Pályaorientáció ez voltakép
pen, közbiztonsági, rendőri, ön
védelmi, jogi és egyéb képzéssel, 
amellyel az itt érettségiző to
vábbtanulhat a rendőr-szakkö
zépiskolában, a rendőrtiszti főis
kolán, vagy elhelyezkedhet a 
közbiztonság egyéb területein.

Hasonló alapozást ad a szep
temberben induló határrendé
szeti fakultáció is. A törvény ér
telmében a katonai sorállományt

az e célra kiképzett határőrök 
fogják felváltani határvédel
münkben. A Pécsi Határőrség in
dítványára és az általuk kidolgo
zott tantervvel kezdjük szeptem
bertől a határőr pályaorientáci
ót. Az előbbihez hasonló az első 
két év, utána fakultációs órake
retben jönnek a határvédelmi és 
egyéb szakismeretek -  mondta 
Papp Gyula igazgató. Mindkét 
fakultációnál kötelező és támo
gatást élvez a jogosítvány meg
szerzése.

-  Akik mindössze gimnáziumi 
érettségit szeretnének, és nem 
vonzódnak az egyenruhás pá
lyákhoz, nem ezekre, hanem 
más, pl. nyelvi, számítógépes fa
kultációkra iratkoznak.

A szakképzésben a 9-10. osztá
lyokban a 16 évnél fiatalabbak 
csak közismeretet tanulnak. A 
szakképzés (sütőipari, húsipari 
szakokon) csak ezután, a 11., 12. 
osztályban kezdődhet. E korosz
tályból azok jöhetnek szakmát 
szerezni Pécsváradra, akik betöl
tötték 16. életévüket, eleget tet
tek a tankötelezettségnek. Olyan 
diákot is fogadunk, aki félbe
hagyta középiskolai tanul
mányait, vagy aki érettségi után 
akar szakmát szerezni -  mondta 
a középiskola igazgatója.

Kodolányi János Általános Iskola hírei
Ilyenkor félév közeledtével 

minden diákot izgat már a bizo
nyítvány. Ezért január hónap is
kolánk mindkét tagozatán első
sorban a komoly tanulás, a kü
lönböző' felmérések ideje.

Alsó tagozaton ebben az idő
szakban adnak tudásukról elő
ször igazán számot a kis első 
osztályosok. Ezért talán ők ké
szülnek erre a legizgatottabban.

-  Január 12-én délután mun
kaértekezletre gyűlt össze isko
lánk minden pedagógusa. Igaz
gatónőnk értékelte és összefog
lalta az első félévben eddig vég
zett munkánkat és vázolta a má
sodik félév legfontosabb felada
tait.

-  Ezt követte este a fogadóóra, 
ahol tanulóink szüleivel talál
koztunk és folytattunk komoly 
eszmecserét a gyerekekről.

-  Még itt a tél, de már a tél 
temetését készítjük elő egy kicsit 
a harsány színű, meghökkentő 
álarcokkal, maskarákkal, színes 
lampionokkal. Ebben a tanévben 
a felső tagozatosok január 30-án, 
az alsó tagozatosok pedig febru
ár 13-án tartják karneváljukat a 
Művelődési Házban.

-  Január 26-án délután a le
endő' első' osztályos osztályfőnö
kök, a német tagozat vezetój'e és 
az alsó tagozat vezetője elláto
gattak mindkét óvodába, ahol 
szülői értekezletet tartottunk a 
leendő első osztályos tanulói szü
lei részére.

-  1998. január 18-án, vasár
nap rendezték a pécsváradi 
sportcsarnokban az általános is

kolák II. korcsoportos tanulói
nak (11-12 éves) téli teremtorna 
döntőjét. Pécsvárad csoportjából 
Mecseknádasd csapata jutott a 
döntőbe. A szabályok értelmében 
Gungl Viktor és Szakács Gá
bor a mecseknádasdi csapattal 
szerepelhetett, mint vendégjáté
kos. A hat csapat két hármas 
csoportban vívta mérkőzéseit. A 
döntőn Mecseknádasd és Pécs I. 
csapata játszott izgalmas mérkő
zést.

A végeredmény: I. Pécs, II. 
Mecseknádasd, III. Siklós, IV. 
Szigetvár, V. Dunaszekcső.

Legjobb kapus: Fürdó's Ba
lázs (Siklós), gólkirály Molnár 
Gábor (Szentlőrinc), legjobb já
tékos: Kresz Levente (Pécs).

Felhívás!

A pécsi Pollack Mihály építői
pari szakközépiskola és szakis
kola ifjúsági osztályt indít az 
1998/99-es tanévben, azon tanu
lók számára, akik augusztus 31- 
ig betöltik 16. életévüket és az 
általános iskola 8. osztályát el
végezték.

A két éves szakképzés ideje 
alatt a kőműves, ács-állványozó, 
festő-mázoló és hideg-, meleg
burkoló szakmák sajátíthatók el.

Jelentkezési űrlap és bővebb 
felvilágosítás az általános isko
lában kapható.

Gelencsér János 
Vértes Lászlóné 
Wágner Jánosné
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Vass József
A DÉD ÁSZ Pécsváradi Üzemének vezetője
Vass József is segített a 

múlt év végén a fó' utca kom
pakt égőkkel való kivilágítá
sában. Debütálása mégis az 
évszázad áramszünetével 
kezdó'dött.

-  Úgy látszik, viharok kí
sérnek utamon, mert Pécsett 
is az emlékezetes 1978. janu
ár 1-ji hóviharban kezdtem 
szolgálatomat.

Szekszárdon születtem, Pé
csett végeztem iskoláimat, a 
Zipernovszky után két évig 
villanyszerelőként dolgoztam. 
Örülök ennek, azt csináltam, 
amire most utasítást kell ad
nom. 1969-tól dolgozom a DE- 
DÁSZ-nál. A tervezéssel, 
hálózatépítési technológiával 
foglalkoztam, a Pécs városi 
kirendeltséget vezettem  
1978-85 között, 1985-98 kö
zött különböző' üzemviteli te
rületeken dolgoztam csoport
vezetőként, osztályvezetó'-he- 
lyettesként.

-  A DÉDÁSZ Rt. kétlépcsős 
szervezeti formát alakított ki. 
így a központhoz 31 üzemve
zetőség tartozik, köztük a 
pécsváradi is. Gazdálkodás
sal, építéssel, üzemeltetéssel 
egyaránt foglalkozunk.

-  Milyen elképzelést szeretne 
megvalósítani városunkban?

-  Korrekt üzemvitel és an
nál is korrektebb értékesítés 
a célom. Hogy a pénzükért ér
téket kapjanak a fogyasztók. 
Most több, sokrétűbb felada
tot kell ellátnunk. Területünk 
is kétszeresére, a fogyasztók 
szám a 1,5-szörösére 17- 
18.000-ra emelkedett és ör
vendetesen növekedik. A gaz
daság fejlődését jelzik ugyan
is a mind újabb kérelmek.

Végezetül szeretném meg
köszönni fogyasztóinknak a 
katasztrófahelyzet óráiban, 
napjaiban tanúsított türel
mét, megértését és segítsé
gét.

A PÉCSVÁR AD I V Á R B A R Á TI KÖR

1998.február 13-án, pénteken 18 órakor tartja 
É V E S  K Ö Z G Y Ű L É S É T  

vacsorával és táncmulatsággal egybekötve 
a Zengő Étteremben

Program:
- Gállos Orsolya elnöki beszámolója az elmúlt év munkájáról
- Gazdasági beszámoló
- Terveink az 1998-as évre 

Vacsora:
600 Ft/fő. (Zengővárkonyi-szelet, töltött csirkecomb, ve

gyes köret, káposztasaláta, desszert.)
Zene: Kőberling Jenő és Kreszits József
Jelentkezni lehet: február 10-ig a Művelődési Központban.

Gazdatanfolyam
Másodszor szervezte meg januárban a gazdatanfolyamot 

Gróf László gazdajegyző. Olyan gazdák látogatják ezeket a 
vizsgával és végbizonyítvánnyal járó órákat, akik fő hiva
tásként foglalkoznak mezőgazdasági termeléssel. A tanfo
lyam a legjobb megyei szakemberek által közvetíti a gazdál
kodási, vállalkozási ismereteket. Újdonságot képez azon fel
tételek megismertetése, amelyek az Európai Únióhoz törté
nő csatlakozás esetén lesznek kötelezőek a mezőgazdasági 
termelőkre.

K övesdi János  
esperesi kin evezése

Plébánosunkat nevezte ki a 
komlói egyházkerület espere
sévé Mayer Mihály megyés
püspök, a tisztet eddig betöltő 
Bors László helyébe, a ke
rületi gyűlés javaslata alap
ján. A több mint 20 községet 
magába foglaló esperesi kerü
let élére szóló kinevezés janu
ár 28-án lépett életbe, január 
31-én hirdették ki. Kövesdi 
János a pécsváradi plébánia 
szolgálata mellett látja el a to
vábbiakban esperesi teendőit.

Esti szentmisék
Februártól, péntek és szom

bat este ismét 18 órakor kez
dődnek az esti szentmisék a 
római katolikus templomban.

*

Evangélikus
istentiszteletek

Minden hónap utolsó csü
törtökén 18 órakor az Alsó Is
kolában tart istentiszteletet
Varsányi Ferenc pécsi lelkész.

*

Egyházi ünnepek
Február 2. Gyertyaszentelő 

Boldogasszony
Február 24. Húshagyó kedd
Február 25. Hamvazó szer

da. Nagyböjt kezdete

Heiner Tiborné
Színes egyénisége, 

sokrétű, gazdag tudása 
óriási veszteséget jelent 
m indazok számára, 
akik ismerték és szeret
ték. Hosszan tartó, sú
lyos betegségben Pé
csett hunyt el 1998 ja
nuár 29-én Heiner Ti- 
bomé Hertelendy Zsu
zsanna mezőgazdasági 
mérnöktanár, a Pécsvá
radi M ezőgazdasági.
Élelmiszeripari Szak
munkásképző és Szak- 
középiskola nyugalma
zott igazgatóhelyettese.

Nyíracsádon született, 
szülei, összes felmenői 
tanítók, papok voltak a 
Nyírségben. A Gödöllői 
Agrártudományi Egye
temen szerzett mérnöki 
diplomát 1956-ban. Itt ismerkedtek meg 
férjével, Heiner Tiborral, aki 1996-ban távo
zott az élők sorából.

A Heiner-házaspár egyik alapítója volt az 
1966-ban alapított Mezőgazdasági Szakisko
lának. Dr. Brezniczky József igazgató hívá
sára érkeztek Pécsváradra a lengyeli szakis
kolából, két gyermekükkel, Tiborral és Mó
nikával. Az iskola derékhadát alkották

mindketten, számtalan 
szakmai siker, újítás 
fűződik nevükhöz.

Heiner Tiborné első 
sorban a barom fite
nyésztést oktatta, tan
terveket készített, 
számtalan tankönyvet 
írt. Országos oktatási 
programok kidolgozá
sában vett részt, diák
ja i országos szakmai 
versenyeken tették is
mertté a nevét. Tanít
ványok százai gyászol
ják megye szerte.

1992-ben az alapító 
gárdával együtt vonult 
nyugdíjba.

Mezőgazdasági "Mi
niszteri Dicséret", "A 
Mezőgazdaság Kiváló 
Dolgozója" kitüntetés 

birtokosa. Pécsvárad önkormányzata 1996- 
ban "A Köz Szolgálatáért" kitüntetésben ré
szesítette.

Vezetőségi tagja volt a Pécsváradi Kol- 
ping Családnak, tagja a Pécsváradi Várba
ráti Körnek. 1997 őszén a Pécsváradi Nyug
díjas Klub elnökhelyettesévé választotta.

Őszinte gyász kíséri utolsó útjára február 
6-án fél 3-kor Pécsváradon.

1932-1998
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Karácsonyi
Jól sikerült az üzletek ün

nepi dekorációja, amit kedves 
szóval és ajándékkal köszön
tek meg a bolttulajdonosok 
K árász R ózsa tanítványai
nak. A csapat már a húsvéti 
dekorációt tervezgeti. Köszö
net illeti mindnyájukat, hi
szen ötleteikkel, kedvessé
gükkel új színt varázsoltak 
Pécsvárad fó'utcájára. Az 
alábbiakban az üzleteket és a 
dekoráló iskolások nevét so
roljuk fel:

W-Papír - Mayer Mariann, 
Papp Mónika Élelmiszer disz
kontja -  Bálint Ólja, Gyer
mekbutik -  Czimber Gyöngy
vér, Dili Box -  Obendorf Szil
via, Wolf-Zöldségbolt -  Mol
nár Zsanett, Takarékszövet
kezet -  Hilmer Melinda, Pál
ma Butik -  Heil Anett, Bud- 
mil -  Müller Eszter, Kínai

A N Y A K Ö N Y V

Születtek: Pécsváradon Pol- 
ler András, Gál Dávid, Lippert 
Klaudia, Erdősmecskén Balog 
Bence Attila, Hosszúhetényben 
Ferling Dalma Orsolya

Brandt Ferenc - Vászner And
rea

Elhunyt: Radnai János 72 
éves, Ács Sándorné Király Busa 
Erzsébet 85 éves, Heiner Tiborné 
Hertelendy Zsuzsanna 66 éves, 
Kopa Jánosné Kis-Hosszú Sára 
90 éves, Zengó'várkony Szép Já
nos 78 éves, Nagypall Schó'n Já
nosné Gödi Anna 78 éves, Erdó's- 
mecske Koncsag József 87 éves, 
Grubics Dezsó'né Balatinácz 
Amália 75.

Januári
sportered m én yek

NB II. Férfi kosárlaba 
Január 23.
Pécsvárad - Bonyhád 65:72 
Január 29.
Pécsvárad - Veszprém 103:77 

*
Februári NB II. férfi kosárlab

da mérkőzések: PVSK-Pécsvárad 
Február 13. péntek 16 óra PÁ- 

PA-PÉCSVÁRAD 
Február 27. péntek 19 óra HA- 

VÍZ-PÉCSVÁRAD

AKAR 0N FŰTÉSI ENERGIÁT 
MEGTAKARÍ TANI ?

Nyugdíjasoknak kamatmentes részlet. i 
MOST rendeljen ablakaira REDŐNYT, RELUXÁI |  

1 0 %  KEDVEZMÉNNYEL! 
M INIREDŐ NY, RELUXA, HARMÓNIKAAJTÓ 1  

valamint nagy színválasztékó szalagfüggönyök 
megrendelhetők AKÁR 12 HAVI RÉSZLETRE IS. 
n  T I  budai 7694  Hosszúhetény, ! 
■ Q  J A r e l u x a  Iskola u. 40.

( 72} 490-349

utózöngék
Diszkont — Lauer Mónika, 
Borozó -  Hegedűs Olívia, Mű
velődési Központ -  Bállá Zoli, 
Puch Sandra, Fenyvesi Orso
lya, Takács Teodóra, Zengő' 
Étterem -  Böröcz Júlia, Vesu- 
vio Pizzeria -  Józsa Enikő, 
Háztartási Bolt -  Balogh 
Andrea, Vas- Műszaki Bolt -  
Magyar Nikolett, ÁBC -  Pe- 
cho Zsanett.

*

Köszönet illeti a Pécsvára- 
di Erdészetet, amely 1997- 
ben Pécsvárad kará
csonyfáját adta. A szép fát új 
díszekkel ékesítették fel Ká
r á s z  R ó z sa  tanítványai. 
Csillogó égőivel, háttérben a 
kivilágított templommal és 
várral igazi ünnepi ékessége 
volt a téli estéknek. Jó, hogy 
hosszú évek óta először sér
tetlen maradt.

E LŐ ZE TE SE K  

Első Zengő-vidéki 
borverseny

A hagyományos Szent György- 
napi borversenyt kibővítik, idén 
a Mecseknádasd, Hosszúhetény, 
Pécsvárad bortermelőit hívják 
versenyre, egy leendő borút re
ményében.

Április 14-től lesz a borok le
adása, a borbált és a vacsorát 
18-án tartják.

Az Agrárkamara, a Hegykö
zség támogatásával a Művelő
dési Ház szervezi a versenyt.

*

Húsvéti vásár
Húsvét előtt megrendezi a 

Művelődési Ház a helyi és 
környékbeli kézművesek, to
jáshím zők vásárát. Vala
mennyiük jelentkezését vár
ják a műsorral, játszóházzal 
egybekötött ünnepvárásra.

Járőrözik a Polgárőrség
Húsz tagú a Pécsváradi Pol

gárőrség, amelynek elnöke 
Sch rem pf Károly, titkára Kál
mán László. Náluk valamint 
M iilei Sándornál jelentkezhet
nek azok a nagykorú magyar ál
lampolgárok, akik szeretnék ja
vítani Pécsvárad közbiztonsá
gát.

Az egyesületet bejegyezték, a 
polgárőrök rendszeresen járőr 
szolgálatot teljesítenek és mobil- 
telefonjaikkal állandó együttmű
ködésben állnak a rendőrökkel.

Váiják további polgárok, férfi
ak és nők jelentkezését.

Hírek
G yógyszertári ügyelet
Január 30-február 22. 

Szent István Patika. Február 
23-március 1. Szentháromság 
Patika. Március 2-22. Szent 
István Patika.

Nyitvatartás: Szenthárom
ság Patika 7.30-16.30 

Szent István Patika 8-16.30

nyai Kereskedelmi és Iparka
mara február 11-én 17 órai 
kezdettel fórumot tart a Pol
gármesteri Hivatal dísztermé
ben, amelyre tisztelettel meg
hívja tagjait. Beszámoló hang
zik el a kamarák 1997-es 
munkájáról, a helyi adókról, az 
adó- és tb-változásokról.

BIONET
H ogy tovább  élhess

Szeretettel meghívunk 
minden kedves érdeklődőt 
február 10-én, kedden 17 órá
ra a Művelődési Házba.

Dr. Tóth Ferenc, a termé
szettudományok doktora, a 
BIONET-klub főmunkatársa 
termékbemutatóval egybekö
tött előadására 

*
K am arai h írek

A Pécs-Baranyai Kereske
delmi és Iparkamara Pécsvá
rad Városi Elnöksége február 
14-én 14 órai kezdettel ülést 
tart, amelyen az idei munka
tervet egyeztetik.

*

F órum
A Baranya Megyei Kézmű

ves Kamara és a Pécs-Bara-

TB-nyomtatványok
Az Iparosházban (Kossuth 

u. 7.) lévő kamarai irodában 
megkezdték a TB-nyomtat- 
ványok értékesdítését. Ügy- 
félfogadás kedd kivételével 
8-15 óráig.

VTV M űsor 
F ebru ár 12-13.

M űsorkezdés 18.30. 
Sport 19 óra. Híradó 
19.30.

A tartalomból: Magyar 
Bálint Pécsváradon. In
tézmények térítési díjai 
1998-ban. Ferlvidékiek 
klubja alakult. Előfelvé
teli középiskolánkban. 
Hírek, események. 20.15 
Játékfilm.

Következő adás január 
26-27.

Krimi
A pénz szórakozásra kellett

Pécsváradi az elkövető
A rendőrség elfogta a Bem 

utcai kisbolt betörőjét, aki ka
rácsony éjszakáján rabolt.

Januárban állt össze a kép 
egy 1996 végétől sorozatban 
elkövetett bűnügyben, amit 
helyben, Hosszúhetényben és 
Pécsett követett el egy 24 
éves személy, alkalmanként 
2-3 társával. A lopott holmit 
orgazda által értékesítették, 
aki mindenről tudott, sőt se
gített is az elkövetőknek.

Pécsváradon több pincét 
tört fel és fosztott ki az illető. 
Közülük a Górica dűlő beli 
pincében okozta a legnagyobb 
kárt, kb. 150.000 forint érték

ben. Kapálógépet, permete
zőt, nagy értékű fúrót tulajdo
nított el Hosszúhetényi pin
cékből is. Itt kerékpárt és fú
rógépet lopott. Az ÉPSZÖV 
területéről 200 liter üzem
anyagot tulajdonított el. A 
lovardából talicskát gurított 
ki.

Szórakozni Pécsre járt tár
saival. Amikor elfogyott a 
pénzük, autókat törtek fel, to
vábbá óra- és ékszerboltokat. 
Az ezüstékszereket, Seiko és 
Casio órákat részben mind
járt a diszkóban eladták, és a 
pénzt elmulatták. A maradé
kot Pécsváradon adták el.

AU TÓ SISK O LA
Link Antal iskolavezető február 2-án 16 órai kezdettel 

gépjármű-vezetői tanfolyamot szervez a Művelődési Ház
ban

Tájékoztatás ugyanitt, a 465.123 és a 06.20.269.061 te
lefonon

Karácsonyi utózöngék
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r-f-i • ** " 1  'Tisztújító közgyűlés A Művelődési Központ
technikai jellegű szolgáltatásai

Spartacus Sportegyesület
Zsáli János leköszönte után 

a Pécsváradi Spartacus SE ja
nuárban megtartott közgyűlése 
régi pécsváradi sportembert, 
Speigl Józsefet választotta el
nökéül. Laköszönt az SE 12 tagú 
elnöksége, helyébe 5 tagú vezető
ség lépett: Fullér Ferenc (egyéb 
sportok) Gelencsér János (diák
sport, iskolai összekötői, Mészá
ros Beáta (kézilabda) Spannen- 
berger János (labdarúgás), 
Speigl József (elnök).

Kakas Sándor polgármester 
ismertette a közgyűléssel az ön- 
kormányzat költségvetési elkép
zeléseit és a sport támogatásá
val kapcsolatos elképzeléseit. 
Utalt rá, hogy az önkormányzat 
sporttámogatását több támadás 
érte képviselők részéről az el
múlt hetekben, a Spartacus SE- 
ben játszó "idegen"-nek mondott 
csapatok miatt. Kérte ennek a 
közgyűlés nyilvánossága előtt 
való megvitatását, de senki sem 
jelentkezett...

Zsáli János elmöki beszámoló
ját januári számunkban olvas
hatják. Leköszönése alkalmával 
elmondta, betegágyán döntött 
úgy, hogy erejét ezen túl az álta
la vezetett cégnek és önkor
mányzati képviselői teendőinek 
szenteli. Ezért lemond sport-el
nöki tisztéről. A helyi sportélet 
ezen túl is szívügye marad, és 
képviselőként, szurkolóként fog
ja azt támogatni.

Az elmúlt évek eredménye

ként sorolta fel a labdarúgók be
jutását a megyei I. osztályba, az
1994- ben avatott sportöltözőt és
1995- ben a Sportcsarnokot, amit 
egész nap használnak az iskolá
sok, a pécsváradi és a vendég- 
csapatok. A csarnok új létesít
ménye új sportágak, így a kézi
labda és a kosárlabda meghono
sítását tette lehetővé.

Speigl József, az új elnök el
mondta, tovább szeretné vinni a 
hajót, amit Zsáli János sikere
sen kormányzott mostanáig, és 
rangsorolás nélkül tovább éltet
ni azokat a sportágakat, ame
lyek ma is emberek százainak 
nyújtanak felüdülést és kikap
csolódást.

*

Együttműködés 
a PVSK-val

Kakas Sándor polgármester 
és Czerpán István, a PVSK el
nöke írta alá Pécsváradon, a 
Polgármesteri Hivatalban a ja 
nuári számunkban olvasható 
együttműködési szerződést a 
PVSK és a Pécsváradi Spartacus 
SE között. Az együttműködést 
az önkormányzati testület hatá
rozatban elfogadta.

*

Sportbál
Február 27. 19 óra a Zengő 

Étteremben
Belépődíj 1500 Ft,-
Zene: Spitzbuben

Városi Sportcsarnok - februári

mérkőzések
Február 12-15.
Edzó'tábor Dárda (Horvát

ország) nó'i kézilabdacsapata 
számára. A Várban laknak, 
napi két edzést tartanak a 
csarnokban.

Február 13. péntek:
19 ó. NB II. Férfi kosárlab-

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

Szerkesztő: Gállos Orsolya 
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, teijesztés:

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

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

Nyomási munkálatok: Molnár Csaba nyomdája, Pécs 
ISSN 1417-8974

v______________ ________________)

(Igénybevehetők a nyitvatartás ideje alatt munkanapokon 8 - 1 8  
óráig)

- Fénymásolás (A/4-es és A/3-as méretben)
- FAX (küldése és fogadása)
- Szkennerelés (fekete-fehér és színes)
- internet használata
- multimédia könyvtár (nyelvoktató és ismeretterjesztő CD-ROM- 

ok helybeni
használata előzetes időpont egyeztetéssel)
- Hirdetéseket veszünk fel az alábbi újságokba:
- Új Dunántúli Napló
- Hétvégi Hirdető (zöld újság)
- Pécsi Extra
- Pécsváradi Hírmondó
- Pécsvárad TEXT (TV képújság)
- A hírlaolvasóban megtalálható újságokat kölcsönözzük.(pl. Burda, 

Otthon, irodalmi és politikai heti/havi lapok)

*

működő közösségei
hétfő: 12,30. Család és Közösség Alapítvány fogadó órái.
18 ó. Díszítőművészeti szakkör 
18 ó. Női kamarakórus próbája
kedd: Minden hónap második keddjén Nyugdíjas Klub 
16,30. Sakkosok - gyermekek foglalkozása 
18 ó. Felnőttek sakk szakosztálya 
csütörtök: 9-12 ó. Mozgáskorlátozottak fogadóórái 
péntek: 9- 12 .  Poller Optika (Computeres szemvizsgálat)
10-14. Család és Közösség Alapítvány fogadó órái
16 ó. Sakk - gyermekeknek 
18 ó. Sakk - felnőtteknek
17 ó. A Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar próbája 
szombat: 8 -12. szövő tanfolyam
9- 10. Jazz balett (4 évtől 10 éves korig)
10- 12. Tánciskola (nyolcadikosok számára)

*

február havi eseménynaptára
L vasárnap: 9 ó. SAKKVERSENY (Pécsvárad - Siklós)
14 ó. Szinházjáróbusz indul Pécsre - áCsárdáskirálynő
2. hétfő: 16 ó. KRESZ tanfolyam indul
3. kedd: 13,30. Középiskolások táncpróbája 
17 ó. Gazdatanfolyam
5. csütörtök: 13,30. Középiskolások táncpróbája
17 ó. Gazdatanfolyam
8 ó. Szövőtanfolyam
7. szom bat: 9 ó. Jazz balett indul *
10 ó. Tánciskola indul
18 ó. ZENEISKOLA - Szülők-Nevelők
10. kedd: 10 ó.Bubu kalandjai - mesejáték.
A Budai Bábszínház vendégjátéka óvodásoknak, alsótagozatosoknak. 
13 ó. Középiskolások táncpróbája
16 ó. Nyugdíjas Klub: BIONET előadás természetgyógyászatról.
17 ó. Gazdatanfolyam
12. csütörtök  17 ó.Gazdatanfolyam
13. péntek: 13 ó.Alsótagozatosok farsangi mulatsága.
14. szombat: 8 ó.Szövőtanfolyam
9 ó. Jazz balett
10 ó. Tánciskola
17. kedd: 13 ó. Középiskolások táncpróbája 
17 ó. Gazdatanfolyam
18. szerda: 9 ó. Katona-munkaruha vásár 
17 ó. Kerékpárunk téli karbantartása
19. csütörtök: 13 ó. Középiskolások táncpróbaja 
17 ó. Gazdatanfolyam
20. péntek: Középiskola Szalagavató ünnepsége(Sportcsarnok)
Bál (Műv.Közp.)
2L szom bat: 8 ó. Szövőtanfolyam
9 ó. Jazz balett
10 ó. Tánciskola
22. vasárnap: 14 ó. Színházjáró Busz - CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ 
24. kedd: 17 ó. Gazdatanfolyam
26. csütörtök: du. A Kisegítőiskola Farsangi mulatsága
17 ó. Gazdatanfolyam - vége
28. szombat: 8 ó. Szóvőtanfolyam
9 ó. Jazz balett
10 ó. Tánciskola
ÓVODA - Szülők - Nevelők bálja
Előzetes: március 7. Általános Iskola - Szülők-Nevelők Bálja.

da mérkőzés PVSK-PÉCSVÁ- 
RAD - PÁPA 

Február 27. péntek:
19 ó. NB II. Férfi kosárlab

da mérkőzés PVSK-PÉCSVÁ- 
RAD - HÉVÍZ 

(A kézilabda mérkó'zések 
márciusban indulnak.)


