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-  Január 30-án zártuk is
kolánkban az első félévet. A 
felső tagozat tanulói a délutá
ni farsangi bálon, feledve az 
első félév fáradalmait, kap
csolódhattak ki. A már hagyo
mányosan igen jó hangulatú 
bál megrendezéséért köszönet 
illeti a rendező 7. osztályokat, a 
büféző 8. osztályokat, az őket 
segítő osztályfőnököket és szü
lőket, illetve a bált levezető 
Molnár Józsefhé tanárnőt.

-  Február 2-án délután 
tagozatonként tartottuk meg 
osztályozó konferenciánkat.

-  Február 4-én iskolánk 
minden kis - és nagydiákja 
megkapta félévi értesítőjét.

-  Február 5-6-án a diákok 
nagy örömére félévi szünet 
következett.

-  Február 9-én délután 
félévi értekezleten vett részt 
iskolánk valamennyi pedagó
gusa. A téma természetesen 
az elmúlt félév munkájának 
értékelése, valamint az ered
ményekből, esetleges problé
mákból kiindulva a 2. félév 
teendőinek meghatározása 
volt. Majd elfogadta a tantes

tület az iskola Pedagógiai 
programját illetve Szervezeti 
és működési szabályzatát.

-  Február 9-10-11-én az al
só tagozat minden évfolya
mán megtartottuk a 2. szülői 
értekezletet.

-  Február 13-án délután 
az alsó tagozat sok év után is
mét közösen tartotta farsangi 
karneválját. A kezdés nem volt 
éppen felhőtlen....A riadalom 
oka áramkimaradás volt. A ke
serves percek alatt sokunknak 
eszébe jutott a babona, mely 
szerint péntek 13 szerencsétlen 
nap...., de aztán ismét kigyúltak 
a fények és hamar elfelejtettük 
az egészet. A gyerekek fáradha
tatlanul ropták a táncot, igen 
jól érezték magukat együtt. Kö
szönet illeti a szülőket az íny
csiklandozó falatokért, a vállalt 
feladatok elvégzéséért. Fűin 
Ferenc zenéjével, egyéniségé
vel igazi jó hangulatot varázsolt 
mindnyájunknak. Hálás köszö
net érte. Köszönet Tóth Györ
gyi kolléganőnknek, aki meg
tervezte, megszervezte a vígas
ság forgatókönyvét és levezé
nyelte azt, valamint köszönet a

neki segédkezüknek és min
den kollégának.

- A hónap folyamán szá
mos tantárgyból házi ver
senyt rendeztek kollégáink, 
hogy ily módon válasszák ki 
a megyei versenyeken részt 
vevő tanulókat.

(folytatás a 2. oldalobn)

Március 15.
Megemlékezés

10 órakor:
Pécsváradi 48-asok 
Megemlékezés Hegedűs 

Imre márványtáblájánál 
Gállos Orsolya, a Vár

baráti Kör elnöke
Koszorúzás

*

10.30: a forradalom 150. 
évfordulója Megemlékezés 
a Kossuth téren 

Ünnepi műsor: 
Kodolányi János Általá

nos Iskola
Poller György igazgató- 

helyettes 
Koszorúzás

Pécsváradi
48-asok

150. alkalommal vir
rad fel március 15. 

napja, amely másfél 
évszázad távolából is 

fennen ragyog 
a magyar történelem  

égboltján.

Igen hosszú a névsor, 
amelynek élén Petőfi Sán
dor és Kossuth Lajos neve 
áll. Nemcsak híres hadve- 
zések, nemcsak a 13 aradi 
vértanú tábornok neve tün
dököl abban a névsorban, 
hanem a névtelen hősöké 
is: mert ükapáink, szépa
páink is ott voltak az 1848- 
as forradalom és szabad
ságharcban.

E nevek között egy haj
dan volt pécsváradi polgár, 
Hegedűs Imre nevét őrzi 
utcanév a keleti lakóne
gyedben. Tíz éve, a 140. év
fordulón Hegedűs Imre ne
vét márványtáblán örökí
tette meg a Városháza fa
lán a Pécsváradi Várbaráti 
Kör. A pécsváradi közala
pítványi uradalom majd a 
mezőváros ügyvédje volt a 
közrendi származású fia
talember. Ő lett 1848 júni
us 21-én Pécsvárad válasz
tókörzetének első népkép
viseleti küldötte, ő képvi
selte Kossuth Lajos parla
mentjében városunkat és 
környékét. Választási gyű
lése azon a főtéren zajlott, 
amerre Hegedűs Imre már
ványtáblája néz. Résztve
vői között ott találjuk üka- 
pánik, szépapáink nevét, 
csupa régi pécsváradi csa
lád őseit.

Legyen áldott a nevük 
és szent az emlékük!

Általános iskolánk hírei
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Február 10-én tartotta ülését 
az iskolaszék Baumann Mi- 
hályné elnök vezetésével. Fő té
maként Lőrinczi Albertné
igazgató mutatta be az iskola
szék tagjainak a Kodolányi Já
nos Általános Iskola pedagógiai 
tervét, és válaszolt a feltett kér
désekre:

Iskolánknak 541 tanulója van, 
jövőre kb 570 a várható létszám, 
a következő' öt évben 550-560 fóré 
számítanak. A pedagógusok szá
ma 43. Félállású könyvtárosra 
van szükség, aki kezeli a 10.000 
kötetes könyvtárat, a pedagógu
sok keze alá dolgozik.

Az új Nemzeti Alaptantervet
1. és 7. osztályban vezetik be, 
befejezése a középiskolában kö
vetkezik. A 7. osztályban, 12 
éves korban kialakuló elvont 
gondolkodás indokolja a beveze
tést. 6-12, 12-16 éves kor adja meg 
ezen túl az iskolai fokozatok közti 
váltást. A NAT jobban figyelembe 
veszi az életkori sajátságokat.

Helyi specialitások
Pécsváradon az iskolaszerke

zet nem változik, 8 osztályos 
rendszerben tanítanak továbbra 
is. Kiemelt jelentősége van a 
nyelv, az emelt szintű matemati
ka oktatásának. Az átlag osz
tálylétszám 20 fő.

Újabban alakuló profil a 
sport, ami jó fejlődésnek indult, 
és nagyon sok gyermeket moz
gat meg.

A törvény szerint hazánkban 
a többségnek is tudnia kell a ki
sebbség nyelvét -  nálunk a ta
nulók 80 százaléka tanul ilyen

módon németül.
A követelményrendszert, tan

tárgyakra bontva az iskola taná
rai dolgozták ki az elmúlt hóna
pokban. Rögzítették a tanítandó 
anyagot, a fejlesztés követelmé
nyeit és a minimális teljesít
mény szintjét az egyes tantár
gyaknál.

Ma 10 éves korban lehet gim
náziumot választani, de jellem
zően a jó iskolákat nem hagyják 
ott. Pécsváradot sem, mivel Pé
csett sem kapnának nagyobb vá
lasztékot a tanulók.

Ma általános követelmény a 
számítógép, amit Pécsváradon 
az egyes tantárgyaknál is sze
retnének alkalmazni.

Sport és gyerekek
Gelencsér János testnevelő

tanár mondta el, hármuknak 
minden órája ki van töltve, a 
Sportcsarnokot maximálisan ki
használják. Szeretnének focisulit 
indítani már az alsótagozatban. 
Gondolkodnak a csarnok kettéosz
tásán, hogy egyszerre két osztály 
is tarthasson testnevelés-órát.

Kérdésre elmondta, az úszás- 
oktatásra nem kaptak idén meg
felelő kínálatot, nem nyertek pá
lyázati pénzt, és enélkül ezt nem 
lehet vállalni.

Baumann Mihályné szóvá tet
te, a 10 perc nem elég a gyere
keknek a csarnokba való leérés- 
re. Válaszul elmondták, figyel
nek erre a kérésre.

Az osztályozás
Szó esett a készségtárgyak, 

ének, rajz, testnevelés osztályzá
sáról, melyeknél könnyítést kért

Művelődési és Sportközpont 1998. március

L vasárnap: 9 ó. Sakkverseny 
Pécsvárad - Sásd

2. hétfő: 8 ó. Gizus-Turi
3. kedd: 9 ó. Nyugdíjas Klu

bok Vezetőinek területi megbe
szélése 14,30 ó. ARANYCIPÓ - 
Munkavédelmi oktatás 16 ó. 
KRESZ-vizsga

4. szerda: 18 ó. Előadássorozat 
indul a HNA szervezésében szer
dánként. (Őszintén a dohányzásról, 
Helyes táplálkozás alapjai, Gyógy
növények korszerű felhasználása, 
Felelősség tetteinkért!, Miért szen
vedne ártatlan emberek?, stb. Előa
dók: háziorvosok, nővérek, lelké
szek, jogász, egészségnevelő stb.)

6. péntek: 17 ó. Kamarai fórum
7. szombat: 9 ó. Jazz-Balett
10.Ó. Tánciskola 14 ó. ARANY-

ClPÓ-gyűlés 19 ó. általános isko
la - szülők-nevelők bálja

8. vasárnap: 9 ó. Jazz balett 
10 ó. Tánciskola

9. hétfő: 9 ó. Katona- és mun
karuhavásár

10. kedd: 9 ó. Függöny és mé
terárú vásár 16 ó. Nyugdíjas 
klub - nőnapi köszöntő

12. csütörtök: 8 ó. Cipővásár
13. péntek: 10 ó. Bóbita Báb

színház előadása óvodásoknak és 
alsósoknak "Bőgős meg a fia" 
címmel

14. szombat: 9 ó. Jazz balett
10 ó. Tánciskola 9 ó. TAVASZI 

- TÚRA - a Pécsváradi Várbaráti 
Kör szervezésében. Útvonal: Bü- 
dös-kút - Antalkép - Kecske-hát - 
Legénysír - Zengővárkony. Je
lentkezni lehet a Müv.Központ- 
ban március 10-ig.

16. hétfő: 9 ó. Agyneművásár 
(Kalocsa)

21. szombat: 19 ó. Óvodák - 
szülők-nevelők bálja

25. szerda: 17 ó. ZENGŐ La
kásszövetkezet közgyűlése

27. péntek: Színházjáró busz 
pécsre, a színházi világnapon Er
kel Ferenc: Hunyadi László c. 
operájának díszelőadása Jegyek: 
(kedvező' áron) a Műv.Központ- 
ban igényelhetők. 450,- (útikölt
séggel együtt)

28. szombat: 10 ó. Nyugdíjas 
klubok területi találkozója. Az 5 
éves jubileumát ünneplő Pécsvá
radi Nyugdíjas Klub meghívásá
ra több mint 10 klub hozza el 
műsorát, az egész napos program 
bállal zárul.

29. vasárnap: 16 ó. Koszo
rúcska - a nyolcadikosok táncis
kolájának hagyományos ünnepi 
záróvizsgája, bemutató műsor 
keretében, majd az "első bál".

Iskolaszék a NAT-ról

Két jókedvű farsangoló az iskola bálján. Fotó: Lőrinczi Albert

az iskolaszék elnöke. Panaszolta 
a gyerekek túlterheltségét is.

Lőrinczi Albertné egyet értett, 
mindenki szenved a túlterhelt
ségtől, de elmondta, eleget sze
retnének tenni a követelmé
nyeknek, hogy a gyerekek bejus
sanak a középiskolákba.

A pécsváradi gyerekek évek óta 
mind továbbtanulnak. Évfolya
monként 2-3 nehezen kezelhető 
gyerek akad. Nálunk az a baj, hogy 
otthonról sem kapnak indíttatást a 
tanulásra, a komoly munkára.
Kik a "rossz gyerekek"?

Bátaszéki Ferencné fejlesz- 
tőpedagógus foglalkozik a maga
tartás-zavarral küzdő gyerme
kekkel és a szüleikkel is. Igen 
sok mindent ki lehet szűrni és

korrigálni is. Igen nagy segítsé
get nyújt -  elsősorban a gyer
mekeknek -  az iskolai védőnő, 
aki 4-5 éve, heti két alkalommal 
rendel az iskolában. A gyermek
ek bizalommal fordulnak hozzá 
problémáikkal. Ő is nagyon sok 
segítséget tud nyújtani.

A tanulás módszerének meg
tanítását, az alsó-felső tago
zat közötti átmenet meg
könnyítését illetően az igaz
gatónő elmondta, ez egyik ki
emelt feladatuk. Áttevődött, 
most 7. osztályban jelentkezik 
az átmenet minden nehézsé
ge. Erre figyelnek, és különfé
le módszerekkel felkészítik a 
tanulókat a nehezebb tan
anyagok elsajátítására.

Általános iskolánk hírei
folytatás az első oldalról

A versenyekre való beneve
zések megtörténtek, most a 
felkészülések kemény idősza
ka következik

-  Február 27-én délután 
iskolánkban rendezzük az álta
lános iskolás tanulóknak meg
hirdetett megyei Zrínyi Ilona 
matematika versenyt. A 3- 
4.osztályos tanulók közül 23- 
an, a felső tagozatosok közül 
29-en jelentkeztek a versenyre.

-  Február 26-án bemuta
tó tanítást tartunk iskolánk
ban német nyelvből a leendő 
első osztályos tanulók szülei 
részére.

-  Az 1.órában az l.b osz
tályban német órát, a 2.órá
ban a 4.b. osztályban német 
környezetismeret órát láthat
nak az érdeklődő szülők.

-  Bár a február a legrövi
debb hónap, sportesemények 
sora jellemezte a hónapot. A

kézilabda, kosárlabda, futball 
és sakk versenyekről bőveb
ben a sport oldalon számo
lunk be.

MEGHÍVÓ
A Pécsváradi Kodolányi Já

nos Általános Iskola 
1998.március 7-én 19 órai 
kezdettel tartja hagyományos, 
műsorral egybekötött bátyus 

SZÜLŐK, NEVELŐK 
BÁLJÁT

Szeretettel várjuk a kedves 
szülőket, hozzátartozókat és 
baráti társaságukat. A támo
gatást előre is köszönjük.

A bál helye : Pécsváradi 
Művelődési Ház.

Zene: Spitzbuben
Helyfoglalás az iskola tit

kárságán : Pécsvárad, Tavasz 
u.12. Tel: 465-315.

Lőrinczi Albertné 
igazgató
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Célunk, hogy a vásárló elégedett legyen
Mit kínál vevőinek az ÁFÉSZ üzletlánca

Eredményes évet zárt a Pécsvá- 
rad és Vidéke ÁFÉSZ: kiskereske
delmi forgalma 411 millió forint 
volt -  11 százalékkal magasabb 
az elózó' évinél. Ajanuári forgalom 
19 százalékkal nőtt az 5. számú 
nagy ÁBC-ban. Csukay Géza el
nök elmondta, a növekedés a sok 
akciónak köszönhető:

-  Minden hónapban két-két 
akcióval találkozhat a vevő' a 
COOP-boltokban, azaz a három 
pécsváradi ÁBC-ban. A COOP a 
legnagyobb hazai kereskedelmi 
hálózat, kiterjed az egész ország
ra. Akciós termékei felveszik a 
versenyt a multinacionális cé
gekkel. Ha a vevő figyeli akcióin
kat, itt is vásárolhat olyan ked
vezően, mint a multiknál. Továb
bá nálunk minőséget vásárol 
Magyarország legmegbízhatóbb, 
legismertebb élelmiszercégeitől.

-  Olyasmit beszélnek, hogy a 
helyi ÁFÉSZ megakadályozta a 
Penny idetelepedését.

-  Pécsvárad szóba sem került 
a Penny-lánc letelepülésekor, 
amely 10.000-nél magasabb lé
lekszámú helyeken nyit üzletet. 
Továbbá a kereskedelemben 
nincs mód az ilyen "megakadá
lyozásra". Mi az árainkkal, a vá
lasztékkal és a kényelmes vásár
lási körülményekkel vehetjük fel 
a harcot a konkurenciával. 
Olyan árakkal kell dolgoznunk, 
hogy senki nagy hálózatnak, kül
földinek ne étje meg ideteleped
ni. És ha így van, akkor a vevő 
itt vásárolhat, nem kell 20-30 ki
lométereket autóznia és hosszú 
sorokat végig állnia.

Figyelni kell az akciókat, és 
azokban folyamatosan minden 
cikket megtalálhat. Országos és 
megyei akcióinkról a postaládák
ba juttatott színes szórólapon 
adunk hírt. Emellett helyi akció
kat is indítunk, újabban friss 
termékekből, felvágottakból és 
tejtermékekből is. Itt is megbíz
ható minőségre számíthat a ve
vő, a DÉLHÚS, a ZALAHÚS, 
Baranya tej, Parmalat, Danone 
és a Pécsváradi Aranycipó, Pécs
váradi AGROVER termékeire. 
Más cégekkel ellentétben, mi

tartjuk a jelzett árakat és az ak
ciók határidejét is.

Kisebb boltjainkat is fölsze
reljük elektromos kijelzésű 
mérlegekkel, ami erősíti a vevő 
bizalmát. Szeptember óta 8 ilyen 
gépet helyeztünk el, 1 millió fo
rint értékben.

Következő meglepetésünk, 
hogy márciusban zene és reklám 
fogadja az ÁBC vásárlóit. A tu
ristaszezonban német nyelven is 
szólnak a reklámok. A FEMA és 
a Konzum mellett nálunk lesz 
egyedül kihangosítás Baranyá
ban.

-  Mit jelent még a COOP-üzlet
lánc önöknek?

-  A nagy ÁBC a Maxi COOP 
kategóriába lép március 1-től. Ez 
még szélesebb választékot jelent: 
bővül egyebek mellett a kozmeti
kai, vegyitermék választékunk. 
Január 1-jén kezdte meg műkö
dését a COOP Hungary Rt., 
amely az ÁFÉSZ-ek_ beszerzése
it koordinálja. 240 ÁFÉSZ nevé
ben kedvező beszerzési lehetősé
gekkel él, és ezzel mi is olcsóbb 
árakat tudunk kínálni. A kisebb 
üzletek a Mini COOP hálózat 
tagjai.

-  Júliusban választották el
nöknek Csukay urat Pécsvára- 
don. Hogyan összegezné az eltelt 
idő tapasztalatait?

-  Jól érzem itt magam. Örü
lök, hogy ilyen jó cégnél és ilyen 
kitűnő munkatársakkal dolgoz
hatom. Jó kapcsolatot sikerült 
kialakítanom a dolgozókkal, a 
helyi cégekkel, a város vezetői
vel. Sok tekintetben hasznosnak 
bizonyul, hogy az újpetrei 
ÁFÉSZ elnöke is vagyok, mivel 
két cég nevében nagyobb tétel
ben vásárolunk, így nagyobb 
kedvezményeket tudunk elérni a 
szállítóknál.

Január 1-jén 15-16 százalék 
béremelést kapott 80 fős gár
dánk az éves automatizmus ál
tal. Március 14-én családi estre 
hívjuk dolgozóinkat a Zengőbe, a 
télen nyugdíjasainkat hívtuk 
meg karácsonyi ünnepségre, 
szeptemberben dunántúli kirán
duláson vettünk részt.

ÁFÉSZ-AKCIÓK
Március 1-tól 2 literes Pepsi- 

akció: 149 Ft
6-14. Húsvéti idényárúk: édes

ség, torma, majonéz
Álapcikkek folyamatosan 

alacsony áron:
rizs 139,- Ft, rámakocka 99,- 

Ft, Vénusz étolaj 229,- Ft, 2 kg 
liszt 109,- Ft, literes Baranyatej 
99,- trappista akció 839,- Ft

Farsangi sörakció:
Gold Fassl 111,- helyett 65,- 

Ft; Húsvéti Aranyászok akció 
69,- Ft

Ajándékozásra ajánljuk:
Balaton szelet 29,- Ft, Edu- 

scho 250 gr 279 Ft, kínai gomba- 
konzerv 169 Ft, Milka táblacsoki 
129,- Ft, 100 db papírzsebkendő 
69,- Ft.

Böjti akció:
baranyai tejföl 49,- Ft, dobo

zostej 99,- Ft, dobozos almaital 
69 Ft

Együttműködés helyi cégekkel 
AGROVER-termékek kizáró

lagos forgalmazása.

Gazdálkodók részére 
Purina takarmány-koncentrá- 

tum egyedül a Gazdaboltban 
Sertés Optina 1 zsák 4680 Ft 
Csibe Purina broyler indítótáp 

1690 Ft
Nevelőtáp 1470 Ft

Ha követi akcióinkat, nem 
érdemes másutt keresnie!

Középiskolai Kollégium 
Vendégeink 1997-ben

Kollégiumunk egyik alap- 
tevékenysége a vendégfoga
dás. Ez nem egyszerűen szál
lásadást jelent, hanem az or
szág minden tájáról jövő' ki
rándulók megismertetését is 
Pécsvárad és a Keleti-Mecsek 
történelmi és botanikai neve
zetességeivel. Tavaly is emlé
kezetes, szép évet zártunk. 
Mintegy 600 vendégünk 1500 
éjszakát töltött nálunk. Fo
lyam atosan  ú jít ju k  fel és 
igyekszünk egyre komforto
sabbá tenni épületeinket, fel
szereléseinket, berendezése
in k et: az új szekrén yek , 
ágyak, ágyneműk, sporthelyi
ségek, konyhafelszerelések 
stb. szolgáltatásaink színvo
nalát emelik. Az esti beszél
getések  egy -egy  tábortű z  
mellett nagyszerű élményt és 
sok barátot adnak a vendé
gek fogadójának is.

Erre az évre is vannak már 
je len tk ező in k : m egú jítju k  
szerzó'désünket egy Express- 
irodával, kirándulók, táboro
zok, régi ismerősök és újak 
jelentkeznek. Tehát elindult 
az év.

Sajnos a vendégek étkezte
tése m indig gonddal jár. Az 
iskolai menza a hétvégeken 
és a szünetekben nem műkö
dik, a helyi vendéglátó egysé
gek vagy drágák vagy nem 
eléggé megbízhatónak bizo
nyu ltak  az olcsó és b iztos 
szálláshoz képest. így ha né
hány napra maradnak itt az 
em berek, többnyire Pécsre 
m ennek  étkezn i, ez pedig  
Pécsváradnak nem jó, nem 
hasznos. Egyelőre csak re
m énykedem  a fejleszthető
ségben.

Pálfai Erzsébet 
kollégiumvezető

Országos szakmai verseny
A sütőipari szakma kiváló tanulója országos verseny házi

gazdája lesz középiskolánk március 9-12-én. Az ország minden 
tájáról 32 fiatal versenyez Pécsváradon. Március 9-én, hétfőn 
este lesz az ünnepélyes megnyitó. Másnap délelőtt az írásbelik, 
délután a géptan-verseny zajlik az iskolában. A Pécsváradi 
Aranycipónál zajlik harmadik napon a gyakorlati verseny, 
majd szóbelivel zárul. Március 12-én 14 órakor a Művelődési 
Házban tartják a verseny ünnepélyes eredményhirdetését. A 
verseny idején tanítási szünet lesz középiskolánkban.

Szalagavató 1998
A Sportcsarnok adott ideá

lis helyszínt középiskolásaink 
idei szalagavatójához. Vange- 
lis Columbus-zenéjére vonult 
be ünnepélyesen a küzdőtérre 
az öt végzős osztály 108 diák
ja  osztályfőnökei kíséretében. 
A  nézőteret az alsóbb osztá
lyok és a szülők, a vendégek 
töltötték meg.

Most tűzték fel a szalagot a 
végzős gimnazistáknak, Blum 
Szilárd osztályának, a szak
munkások szakközépiskolája 
végzőseinek, Molnár Zoltán
ná osztályának. Idén ballag a 
szakm unkásképzősük közül 
Baracskai Lajos húsipari és 
dr. Fenyvesi Jánosné sütői
pari osztálya továbbá a pék 
szakmai osztály, melynek Far
kas Rudolf az osztályfőnöke.

Papp Gyula igazgató kö
szöntő szavai után Zakk An
na igazgatóhelyettes ünnepi 
beszéde következett, majd az

egyes osztályok felsorakoztak 
a kék szalagok feltűzéséhez.

Levonulásuk után a végző
sök nyitótáncában gyönyör
ködhettünk: halványkék sza
laggal övezett hófehér abron- 
csos ruhákban, kezükben kis 
báli csokorral lejtették a polo- 
nézt a lányok, gavallérjaik 
"Petőfi" fazonú öltönyt visel
tek. Üdítő színfoltot jelentett 
a mexikói tánc az ehhez illő 
piros-fekete ruhákban, a fiúk 
széles karimájú kalapjaival.

A  szalagavató bálnak a Mű
velődési Ház nagyterme adott 
otthont késő éjszakáig. Most 
a pécsváradi tanulóévek záró
szakasza következik, amelynek 
végén érettségi és szakmunka
vizsga várja a végzősöket.

Az emlékezetes ünnepséget 
Zakk Anna, Balogh Balázsné, 
Gungl Lívia, Májusi Albert, 
Májusiné Körmendi Katalin 
és osztályaik készítették elő.
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A Pécsváradi Várbaráti Kör közgyűlése

Mayer János főztje az óév-búcsúztató túra egyik fénypontja volt. A  túrázók a Szász-völgyi ven
dégháznál. Fotó: Bognár Gyöngyvér

Szerencsenapon február 13- 
án, pénteken gyűlt össze a 
Pécsváradi Várbaráti Kör tag
jai közül 140 az éves közgyű
lésre az újjávarászolt Zengő 
Étterembe. Gállos Orsolya 
alapító elnök beszámolója majd 
kétfogásos ízletes vacsora és 
mulatság töltöte ki az estét, 
Gasteiger Ferenc, Kőber- 
ling Jenő és Kreszits József 
muzsikájára.

Elnöki beszámoló:
A Pécsváradi Várbaráti Kör 

1981 november 12-én jött létre, 
a Művelődési Házban, Pécsvára- 
don. A megjelent 48 személy kö
zül 33 lépett az egyesületbe, és az 
év végéig további 6 fő. A kör te
vékenykedni kezdett, majd 1983- 
ban jegyezték be az illetékes 
Komló Városi Tanács Igazgatási 
Osztályán, később a cégbírósá
gon. A művelődési ház vezetője, 
Dretzky Katalin az egyesület 
titkári teendőit látja el. Munka
társaival sok támogatást nyúj
tanak a város legnagyobb civil 
szervezetének, amit ezúttal is 
megköszönünk.

Az egyesület nem részesül 
költségvetési támogatásban, de 
meghatározott és egyeztetett 
programjaikra a tanács, 1990- 
től pedig az önkormányzat tá
mogatást adott: így 1991-ben a 
II. világháborús emlékhely el
készítéséhez, 1994-ben a Kí
gyós-szobor felállításához.

Az önkormányzati testület az 
elsők között ítélte oda a körnek 
a város "Pécsváradért"-díját 
1993-ban, elnökének 1994-ben. 
Baranya Megye Közgyűlése 
1993-ban 100.000 forintos terü
letfejlesztési díjjal ismerte el az 
egyesületnek vár környezetében 
végzett sokéves munkáját.

A másfél évtized folyamán a 
Pécsváradi Várbaráti Kör részt 
vállalt Pécsvárad nemes törté
nelmi hagyományainak ápolá
sából: 1981-ben a pécsváradi 
vár dzsungellé vált környezet
ben állt, kérdés volt, megnyílik- 
e valaha. A  kör megalakulásától 
kezdve hozzáfogott a várkert 
megtisztításához. Később ehhez 
olyan városi közterületekéhez 
is, mint a Kossuth tér, a temető 
és 1996-ban ismét a várudvar. E 
munkákon az eltelt évek alatt 
500 pécsváradi dolgozott.

A kör alakulásától fogva fel
karolta, gondozta Szent István 
emlékét. Sürgette a várfeltárás 
befejezését, majd munkájával 
hozzájárult ahhoz, hogy az 
1988-as Szent István-évben 
megnyílhatott a vár, a monos
tor felszentelésének 950. évfor
dulóján. Megjelent a város tör
ténete és színes, képes turisz
tikai kiadvány is.

Helytörténeti kiállításokat

rendezett az egyesület a tagság 
által összegyűjtött tárgyakból 
Pécsvárad városi múltjából, a 
református magyarokról, a né
metségről -  egy helytörténeti 
gyűjtemény reményében.

Márványtáblákat helyezett 
el a kör Pécsvárad épületein 
gróf Széchenyi István, Hege
dűs Imre, Kodolányi János, dr. 
Entz Béla, Dombay János em
lékét megörökítendő. 1991-re 
felújíttatta Pécsvárad első és 
elkészíttette második világhá
borús emlékhelyét.

1992- es februári közgyűlé
sén a kör támogatást szavazott 
Pécsvárad várossá válásának. 
Ez évben segített történeti do
kumentációval a mezővárosi 
Szent György-címerünk re
konstrukciójához.

1993- ban Kígyós Sándor 50. 
születésnapján emlékkor ala
kult szobrának köztéri elhelye
zésére. A szobrot 1994 Szent 
György-napján avattuk a mű
velődési ház előtt.

Megültük az 1996-os mille- 
centenáriumi évet, a bencés 
rend ezer éves évfordulóját, az 
egykori bencés monostor 10. 
századi kápolnájának újra- 
szentelését.

Az 1997. évben eltávoztak 
közülünk: Adószegi Károly, 
Gungl Lászlóné, Köberling 
Jenóné, Valkai Pálné, Hei- 
ner Tiborné. Emléküket meg
őrizzük!

Tagjaink száma az 1998. évi 
közgyűlés idején 350 fő. Tavaly 
36-an iratkoztak be.

Ismételten megköszönjük 
mindazoknak, akik számunkra 
utalták át az SZJA1 százalékát, 
amelyből 32.200 forint érkezett 
számlánkra. Ezt tervezett kiad
ványunk költségeire fordítjuk.

Legfőbb eseményünk a műv.

házzal és a felvidéki családok
kal együtt rendezett felvidéki 
emléknap. Ebből a megemlé
kezésből is önálló egyesület 
alakult, amely vezetőjévé Ló'- 
rinczi Albertnét választotta. 
Gratulálunk és sok sikert kí
vánunk munkájukhoz.

Siklósi várbarátok, dr. Si- 
mor Ferenc elnök, Siklós al
polgármestere fogadott ben
nünket a nyáron. Megismertük 
a vár helyzetét, megtekintet
tük Siklós további nevezetessé
geit, felkerestük Máriagyűdöt, 
és hajókáztunk a Dráván.

Rokonlátogatóban jártunk 
ősszel a Sárközben, a reformá
tus magyarság emlékehelyein, 
Töttös Sándor, a népművé
szet mestere vezetésével.

Védnökséget vállaltunk az is
kolánk "Szomszéd várak" vetél
kedője felett: Pécsvárad, Sziget
vár, Siklós, Vajdahunyad, Arad 
iskolásai mérik össze e történel
mi helyekről való tudásukat.

Nagy kirándulásunkat ta
valy Itália városaiba tettük. 
Padova, Ancona, Rimini, Lore- 
to, Assisi, Gubbio, Perugia, Ra- 
venna, San Marino, Urbino, 
Velence csodáihoz zarándokol
tunk el együtt.

Túráink: 6. alkalommal bú
csúztattuk az óévet a Zengőn, 
kétszázan, és fogyasztottuk el is
mét Mayer János vadpörkölt- 
jét, aki betegen is vállalta a tár
saság lakomájának elkészítésaét. 
Tavaszi és őszi, Skóciai Szent 
Margit túránk is vonzotta a ter
mészet barátait. Dr. Novotny 
Iván kezdeményezéséből ez 
utóbbiból is hagyomány válik.

1998. évi évfordulók:
Március 15-én az 1848-as 

forradalom és szabadságharc 
150 éves évfordulóját ünnepli a

magyarság. Emlékezzünk meg 
a pécsváradi 48-asokról, üka- 
páinkról.

Az egyház idén ünnepli a 
pécsváradi bencés apátság 
1000 éves fennállását. Csatla
kozzunk az egyház megemlé
kezéseihez.

Platthy György 90. szüle
tésnapját köszöntöttük janu
ár 25-én. Kígyós Sándor 55 
éves volna július 3-án. Augusz
tus végén a Kígyós Emlékkor 
idén is megszervezi találkozó
ját, amely öt éve, az egyesü
letünk rendezte megemléke
zés folyamán jött létre, és az
óta szakmai-baráti találkozó
kat tart a művész és pedagó
gus emlékére. Idén 90 éves 
Nemes Nágel Lajos párizsi 
könyvkiadó. Február 14. dr. 
Gállos Ferenc helytörténész 
halálának 40. évfordulója. Öt 
éve nyertük vissza városi ran
gunkat. Jövő januárban van 
dr. Entz Béla halálának 40 év
fordulója. Táblájának rekonst
rukciója időszerű.

1999-ben országos megemlé
kezések lesznek iskolánk néva
dója, Kodolányi János szüle
tésének 100. évfordulója alkal
mával.

Előkészülünk Gianone Ágos
ton, a Városháza építőjének 
emléktábla avatására a Város
háza előcsarnokában.

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
célja továbbra is a tartalmas 
egyesületi élet, a hely értékei
nek felmutatása és védelme. 
Végcél pedig a várostörténeti 
múzeum létrehozása, az eddig 
összegyűjtött dokumentum
anyag őrzése a fiatalok, az utó
kor számára.

A beszámolót és a terveket a 
Várbaráti Kör közgyűlése elfo
gadta.
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Képünkön a klubtagok Esztergomban, a Bazilika előtt. Fotó: Kárpátiné Kovács Zita

Öt éves a Pécsváradi Nyugdíjas Klub
1993 - 1998

1993 máciusában a Műve- 
ló'dési Központ találkozóra 
hívta Pécsvárad és volt társ
községeinek nyugdíjasait. Az 
akkori adatok szerint ez 730 
hatvan év feletti nyugdíjast 
érintett. Célunk, segíteni az 
idó's em bereket, hogy napi 
gondjaikra, problémáikra vá
laszt kaphassanak. Ugyanak
kor rendszeres összejövetele
ket szervezni, hogy ezek az 
együttlétek kellemes perceket, 
könnyed kikapcsolódást jelent
senek szám ukra.Az alakuló 
gyűlésen 65 fő vett részt, mára 
a klub létszáma 170 fó'. A  klub 
vezetője 1997 nyaráig Kőber- 
ling Jenó'né volt, majd az ö  ha
lála után Dr. Novotny Iván.

Az eleinte havi egy alka
lomra tervezett összejövetelek 
sűrűsödtek havi 2-3 alkalom
ra. Az elm últ 5 év a la tt 
számtalan előadást hallgat
tak, bejárták Dél-Dunántúl 
m elegvizes fürdőit, évente 
egyszer 3 napos országjárá
son vesznek részt. Ezen kí
vül kikapcsolódási, szórako
zási együttléteket jelentenek 
a te a -d é lu tá n o k , k ará 
csonyváró ünnepségek, far
sangi m u latságok . A  klub 
tagjaiból aktív zenekar, kó
rus és tánccsoport alakult. A 
megye nyugdíjas klubjai kö
zött is egyedülálló a férfi kó
rus. Az igazi közösséggé ko-

vácso lód ott csop ort önálló  
műsoros esttel kedveskedik 
évente az Idősek Napján "kor
társainak". Tagjai közül töb
ben verset mondanak, szólót 
énekelnek 1996-ban megala
kult az asszonykar. Tizenkét 
asszony - részben saját költsé
gén - ruhát varrt magának és 
résztvettek  a N éptáncosok  
Országos Bemutató Színpa
dán, ahol kiváló m inősítést 
szereztek (a Zengővárkonyi 
Népi Együttessel közösen ) 
Ezenkívül gyakran szerepel
nek megyei és országos nyug
díjas találkozókon. (B uda
pest Orczy kert, Pécs és Kom
ló Megyei Nyugdíjas Találko
zó stb .) Több nyugd íjas 
klubbal tart fenn jó kapcsola
tot klubunk. Bonyhád, Ber- 
kesd, Pécs, Nagypall nyugdí
jas klubjaival közös progra
m okon veszünk  részt, k ö l
csönösen látogatjuk egymást.

1997 őszén  P écsváradon  
alakult meg a körzeti nyug
díjas klubok központja. N e
gyedévente itt találkoznak a 
körzet klubvezetői, hogy tá
jék ozta tók at h a llgassanak  
meg, ill. megbeszéljék a kö
zös problém ákat. A klubta
gok  aktiv itására  je llem ző , 
hogy a város minden társa
dalm i és kulturális rendez
vényén szép szám m al m eg
jelennek. (Szívesen segítet

tek a temető és a vár udvar 
rendbetételénél is). A  klub 
tagjai számára nagyon sokat 
jelent a "valahová tartozás". 
Sokuk számára a klub jelenti 
az egyedülléttől való félelem 
feloldását, várják az összejö- 
veteli napokat, szívesen van
nak együtt. Pécsvárad büszke 
lehet nagy létszámú, aktív cso
portjára. A Nyugdíjas Klub pe
dig köszöni a lehetőséget, hogy 
a Művelődési Központ otthont 
ad számukra.

A klubnak saját tagdíján kí
vül semmilyen bevétele nincs. 
A  tagdíjakat önmagukra for
dítják (Nőnapi, és Karácsonyi 
ajándék), programjaik költsé
geit sa já t m aguk  fedezik . 
Március 28-án fennállásának 
5 éves jubileum át ünnepli a 
klub. Erre az alkalomra Terü
leti Nyugdíjas Fesztivált szer
vezünk, ahol a klubok műso
rokkal mutatkoznak be, majd 
közös bállal zárjuk a napot.

A találkozó kb. 15 környék
beli Nyugdíjas Klubot érint. 
M eghívót kapott a rendez
vényre Feked, Ófalu, Hidas, 
Máriakéménd, Fazekasboda, 
Nagypall Mecseknádasd, Er- 
dősm ecske, B erkesd , Gör- 
csönydoboka, Szebény, Kom
ló, Hosszúhetény.

Kovács Zita titkár
Dr. Novotny Iván elnök

Dortmundban jártunk
A Városi Televízió és abban a 

Német Nemzetiségi Önkormány
zat hirdetésére, amely a falusi 
turizmus beindítása címen jelent 
meg, hárman jelentkeztünk 
Pécsváradról. Adószeginé 
Kiszt Magdolnával, Mayerné 
Hancz Lídiával hárman nyer
tük el a pályázatot, büszkék is 
voltunk erre, hiszen Magyaror
szágról összesen tizenöten men
tünk. Két hetet töltöttünk Dort
mundban, ebből a második hetet 
Hagenben. Ez Németország ipari 
centruma, a táj maga nem volt 
valami lenyűgöző, annál inkább a 
németek vendéglátása, fantaszti
kus vendégszeretete. Errefelé saj
nos nemigen hallottak még Ma
gyarországról. Nem ismerik lehe
tőségeinket, országunkról is hiá
nyosak az ismereteik, a vidékről 
meg fogalmuk nincs.

Rengeteg prospektust -vittünk 
az ország különböző vidékeiről, 
ezek láttán igen elcsodálkoztak 
német tanáraink. Első reagálá
suk az volt, jövünk hozzátok! So
kat reklámoztuk országunkat, 
csodás lehetőségeinket, nagy 
hangsúlyt fektetve a mi kis Pécs- 
váradunkra. Megállapítottuk, a 
mi kis városunk sokat és nagyot 
profitálhatna, megvannak a felté
teleink a vendégfogadásra -  a vá
ros festői környezete, a Zengő, a 
környező falvak, városok termé
szeti szépségei. Erre a nyugodt, 
szép környezetre vágyik a német 
turista, nem előkelő szállodákra!

Sok mindent megtanultunk 
abból, mit várnak a németek, ho
gyan bánjunk a vendéggel. Ami 
igen tanulságos, az a német em
ber optimista életszemlélete, 
mentalitása.

Közben sok szép helyre elju
tottunk, sok mindent láthattunk. 
Jártunk híres sörgyárukban, a 
DAB (Dortmunder Actien Braue- 
reiban, ahol szintén kimutatták 
nagy vendégszeretetüket. A kö
zelünkben volt Köln városa vi
lághírű dómjával. Ez volt a látni
valók csúcsa a maga lenyűgöző 
pompájával.

Érdekes embereket ismerhet
tünk meg, köztük igen sok befu
tott üzletembert, akiknek él
ménybeszámolói megszívlelen
dők voltak számunkra.

Szeretnénk, ha beindulna a fa
lusi vagy kisvárosinak nevezhető 
turizmus itt, Pécsváradon. Na
gyon nagy lehetőségeink vannak, 
aknázzuk ki, mert sok embernek 
megélhetést biztosíthatna. Ösz- 
szefogott, összehangolt, egységes 
és jól megszervezett információs 
bázisra, jól átgondolt és összefo
gott anyagra volna szüksége kör
nyékünknek. Reméljük, a most 
megnyílt Tourinform iroda min
den igényt felmérve összefogja és 
a világ elé viszi a mi kis város
kánk természeti szépségeit, nagy 
gazdagságát. És összefogva, 
összhangban mutassuk meg a vi
lágnak a mi gyönyörű szülőföl
dünket, a mi Pécsváradunkat. 
Kívánjuk, hogy így legyen! Le
gyünk büszkék a mi kis váro
sunkra, joggal megérdemli!

Gyöngyös Jánosné
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Rejtélyes haláleset
Dr. Ernyes Mihály dan 

dártábornok , B aranya m e
gye rendőrfőkapitánya feb
ruár 23-án Pécsett sajtótájé
koztatót tartott a megye év 
eleji bűnügyeiről, köztük a 
rejtélyes pécsváradi halottról.

Február 9-én este 24 éves 
fiatalem ber fóliába csavart 
holttestét találták meg egy 
bérelt pécsváradi lakásban. 
Hozzátartozója jelezte a ren
dőrségnek, hogy többszöri pró
bálkozás után sem tudott bejut
ni az albérletbe, ahol a fiatal
ember tavaly év vége óta egye
dül lakott. A  rendőrség a beje
lentő jelenlétében nyitotta fel a 
lakás belülről lezárt ajtaját.

A  három szobás albérlet elő
szobájában közvetlenül a be
járati ajtó előtt nylonfóliába 
csavarva, holtan feküdt a kere
sett fiatalember. Halála több 
nappal korábban állt be. Pécs- 
váradra a múlt év végén költö
zött, itt nem ismerték igazán, 
munkahelye Pécsett volt.

A  rendőrség rablógyilkos
ságra utaló nyomot nem talált 
a helyszínen. A  szobákat nem

forgatták fel, azokban rend és 
tisztaság uralkodott. A  fiatal
em ber testén  nem  találtak 
idegenkezűségre utalóo ütést, 
fojtogatás nyomait. A rendőr
ség sokakat kikérdezett a fia
talemberről, a bűnügyi tech
nikusok összegyűjtötték a la
kásban található nyomokat.

A rendőrség jelen leg  több 
verz ió t  tart va lószínű n ek , 
m ondta dr. Ernyes Mihály. 
Legvalószínűbb, hogy a férfi 
öngyilkosságot követett el, 
mivel volt már ilyen kísérlete. 
Lakásának ajtaja, ablakai be
lülről voltak bezárva, a vil
lany égett és a fűtés maximá
lisra volt állítva. Akik utoljára 
látták, elm ondták, egyedül 
ment föl lakására.

Az is lehet, hogy ba leset 
történt. A  nyomozás jelenlegi 
szakszában az sem zárható 
ki, hogy gyilkosság áldozata 
lett a fiatalem ber. E zért a 
nyomozást mindaddig folytat
ják, amíg meg nem győződnek 
a történtekről.

VTV-ÚDN

ELŐZETESEK
Első' Zengó'-vidéki 

borverseny
A  h agyom án yos Szent 

György-napi borversenyt idén 
a M ecseknádasd, Hosszúhe- 
tény, Pécsvárad bortermelőit 
hívják versenyre, egy leendő 
borút reményében.

Április 14-től lesz a borok 
leadása, a borbált és a vacso
rát 18-án tartják.

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

Villányi borút címmel áp
rilis 14-én 18 órakor nyílik 
Deák Zsuzsa Hosszúhetény- 
ben élő grafikusművész kiállí
tása a Művelődési Házban.

*
Húsvéti vásár

Húsvét előtt megrendezi a 
M űvelődési Ház a h ely i és 
környékbeli kézművesek, to
já sh ím zők  vásárát. V ala
mennyiük jelentkezését vár
ják a műsorral, játszóházzal 
egybekötött ünnepvárásra.

AN YAK Ö N YV

Születtek: Pécsváradon 
Jéhn Máté, Pataki Tamás, Er- 
dó'sm ecskén M áté M irella , 
Apátvarasd Loth Bernadett, 

Elhunyt: Pécsváradon Ko- 
pa Jánosné Kis Hosszú Sára 
89 éves, M arsai István  24 
éves, Vogl Henrikné Schillin- 
ger Terézia 65 éves.

AKARÓN FŰTÉSI ENERGIÁT 
MEGTAKARÍTANI?

Nyugdíjasoknak kamatmentes részlet. 
MOST rendeljen ablakaira REDŐNY^ 

RELUXÁT, 1 0 %  KEDVEZMÉNNYEL!
M INIR EDŐNX RELUXA, 

HÁRMONIKAAJTÓ, valamint nagy 
színválasztékú SZALAGFÜGGÖNYÖK 

megrendelhetők akár 12 HAVI RÉSZLETRE IS. 

O  T j  b u d a i 7694 Hosszúhetény, Iskola u. 1 
-D  J\.RELUXA (72) 490-349

Apró • Apró • Apró • Apró • Apró • Apró • Apró •

Állatszeretó' gazdira vár Piacvezető' biztosi- 
két három hónapos kistestű tótársaság főállású munka-
(tacskó keverék) kutyus. társat keres. (Alapfizetés+ju-

Érdeklődni: 490-306 talék+költségtérítés). Érdek-
ló'dlni 17 óra után 4811-224

Hírek
• VTV Műsor
Március 15.
Műsorkezdés 18.30. Sport 

19 óra. 19.30 Megemlékezés 
1848-ról.

K övetk ező  adás m árcius 
26-27. Híradás a hónap ese
ményeiről.

• Kerti hulladék elszál- 
btása. Értesítjük a város la
kóit, hogy takarékossági okok 
miatt az önkormányzat a ker
ti hulladékot (lemetszett faág, 
szőlővessző, stb.) április 6-ig 
nem szállítja el. Ezért kérjük 
a lakosságot, hogy ez időpon
tig ne rakják az utcára. Utá
na megadott időpontban vé
gezzük az elszállítást.

Polgármesteri Hivatal
• Batik-kiállítás. Kindlo- 

vics Katalin komlói rajztanár 
"Az én erdőm " cím ű já v a i 
technikával batikolt textilké- 
peiból nyílik kiállítás március 
10-én 17 órakor a Művelődési 
Házban.

• IV. Baranyai Gyermek- 
és Ifjúsági Fesztivál. Ápri
lis 4-én 10 órakor Pécsvára
don, a M űvelődési Házban 
nyílik a fesztivál 9.30-kor az

Ifjú  a lk otók  k iá llításáva l 
majd 10 órakor ugyanitt foly
tatódik a Weöres Sándor Or
szágos G yerm ekszín játszó 
Találkozó között

• Gyógyszertári ügyelet
Március 2-22. Szent István

Patika. Március 23-29. Szent- 
három ság Patika. M árcius 
30-április 19. Szent István 
Patika.

Nyitvatartás: Szenthárom
ság Patika 7.30-16.30

Szent István Patika 8-16.30
• Kamarai fórum. A Pécs- 

B aranyai K ereskedelm i és 
Iparkamara Pécsvárad Váro
si Elnöksége március 6-án 17 
órakor kamarai fórumot tart 
a vállalkozók számára a Mű
velődési Házban. Pályázati 
lehetőségeket, új kereskedel
mi előírásokat ismertetnek. 
Beszámoló hangzik el a ka
marák 1997-es munkájáról, a 
helyi adókról, az adó- és tb- 
változásokról.

• TB-nyomtatványok az 
Iparosházban (K ossuth  u. 
7.) lévő  kam arai irodában  
kaphatók . Ü gyfélfogadás 
kedd kivételével 8-15 óráig.

Adónk 1+1 százalékával támogassunk
egyházakat, helyi egyesületeket, 

alapítványokat!
Személyi jövedelemadónk 1+1 százalékára az alábbi helyi 

egyházak, alapítványok jogosultak. Az adózó polgárok tavaly 
423.908 forintot utaltak pécsváradi célokra, amit a kedvezmé
nyezettek ezúton is megköszönnek.

I. Egyházak:
1. Magyar Katolikus Egyház 

Technikai száma: 0011
2. Református Egyház 

Technikai száma: 0066
3. Thimoteus Alapítvány (Pécsi református Gimnázium) 

Technikai szám: 18301667-10-2

II. Helyi egyesületek, alapítványok
1. Pécsváradért Alapítvány 

(helyi sport-, kulturális célok)
Adószám: 19035615-2-02

2. Pécsvárad Középfokú Oktatásért Alapítvány 
Adószám: 15330200-2-02

3. Társadalmi Összefogás az Iskolai Nyelvoktatásért 
Adószám: 19035550-1-02

4. Pécsváradi Várbaráti Kör 
Adószám: 19029902-1-02

5. Barátsági Egyesület Pécsvárad (Német Klub)
Adószám: 19031594-1-02

6. Zengővárkonyi Hagyományőrző 
Művelődési Egyesület 
Adószám: 18301629-1-02
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Jövés-menés a pécsváradi focicsapatnál
_ A változások korát éljük. A focicsapat körül sem stagnált a levegő. 

Új edzővel -  Keszler József személyében -  új játékosokkal fejezte 
be a téli felkészülést és közben kezdte meg a tavaszi pontvadászatot 
a felnőtt csapat. Távoztak az egyesülettől: Ackermann Attila és Ja- 
gicza Gábor Kozármislenybe. Szigeti Szabolcs játékvezetői tevé
kenysége miatt felfüggesztette játékos pályafutását. Valkai Gábor 
munkahelyi elfoglaltságára hivatkozva nem állhat a csapat rendelke
zésére. Érkeztek: Adorján Zoltán, Csuka Gábor, Dózsa Gábor, 
Nádasdi Zsolt, Steiner Szilveszter, Kácsor Zsolt, Stefanek Ist
ván.

A Kodolányi János Általános Iskola sporthírei

A téli hónapokban számos 
terem kupán, mérkó'zéssoro- 
zaton vettek részt az iskola 
sportegyesületének labdarú
gó, kézilabda és kosárlabda 
csapatai.

Labdarúgás: G elen csér 
János 3 korcsoporttal foglal
kozik (3-4. o., 5-6. o., 7-8. o.), a 
gyerekek az edzések mellett 
résztvesznek az ó'szi-tavaszi 
rendszerű Kodolányi Kupán, 
N ádasd Kupán, H idas-K u
pán, TVT- és Jurisics Kupán 
(Pécs). A  7-8. osztályosok ja 
nuárban indultak egy vémén- 
di teremkupán is (3. hely). A 
3-4. és 5-6. osztályosok részt
vesznek a Góliát-focisuli ver
senyein.

M árciustól a Pécsváradi 
Spartacus Sportkör segítségé
vel Focisuli indul, ami a 1-4. 
osztályos fiúk alapképzését 
segíti, és rendszeres verseny- 
lehetőséget is biztosít.

Kézilabda: Sarlósi Adri
enn két korcsoportot készít fel 
=5-6 és 7-8. o.). Az ó'szi-tavaszi 
rendszerű Kodolányi Kupán és 
Nádasd Kupán kívül'először 
vesznek részt a többfordulós 
"Tej Kupán". A  Diákolimpia 
komlói csoportjában is rend
szeresen játszanak.

A  Tej Kupa pécsváradi for
dulója február 267án, csütör
tökön lesz.

Kosárlabda: Imreh Aj
tony kezdte el szeptem ber
ben a felkészítést (4-5-6. o.). 
Csapatai a Diákolimpia pécsi 
városi bajnokságában játsza
nak edző- és felkészítő jellegű 
mérkőzéseket.

Sakk: Február 20-án ren
dezte a Pécsváradi Spartacus 
Sportkör sakk-szakosztálya 
iskolánkban a hagyományos 
versenyét. H arm inc tanuló 
játszott helyenként izgalmas, 
színvonalas játszm ákat. A 
győztesek  érték es nyere
m ényeket kaptak , am it a 
sportkör (könyv) és Andrics 
Márk (walkman) ajánlott fel. 
Az Aranycipó kaláccsal és po

gácsával, az iskola üdítővel 
segítette.a sakkversenyt.

Labdarúgás-utánpótlás

Február 28-án kezdődik az 
utánpótlás csapatok tavaszi 
mérkőzéssorozata. Az ifjúsá
giaknál új edző, Gettó János 
vezette a téli alapozást. A  heti 
két edzés mellett teremkupán 
és edzőmérkőzéseken erősö
dött a csapat.

A  serdülők több korcsoport
ban is indultak a téli terem
tornában, és a heti két edzés 
mellett edzőmérkőzést is ját
szottak Somberek csapatával 
(Pécsvárad-Somberek 6-1).

A két csapat tavaszi mérkőzé
sei:

A hazai m érkőzéseken  a 
serdülők 9.30-kor, az ifjúsági
ak 11.30-kor játszanak.

Február 28.
Pécsvárad-Hosszúhetény 

Március 7.
Szigetvár-Pécsvárad 

Március 14.
Pécsvárad-Újpetre 

Március 21.
Pécsvárad-Somberek 

Március 28.
Lánycsók-Pécsvárad 

Április 4.
Pécsvárad-Sásd 

Április 11.
Bóly-Pécsvárad 

Április 18.
Pécs várad-Harkány 

Április 25.
PVSK-Pécs 96-Pécsvárad 

Május 2.
Pécsvárad-Gödre 

Május 9.
Szederkény-Pécsvárad 

Május 15.
Pécsvárad-Szentlőrinc 

Május 23.
Hímesháza-Pécsvárad 

Május 30.
Pécsvárad-Siklós 

Június 6.
Kozármisleny-Pécsvarad 

Gelencsér János

Dózsa Gábor
1976-ban születtem. Tíz éves 

korom óta foglalkozom a labda
rúgással, amit a PMSC-nél 
kezdtem el. A tartalék csapat
ban játszottam és a bővített fel
nőtt keret tagja voltam. Majd 
utána a PVSK, Nagykozár és a 
Postásnál voltam leigazolva és 
onnan érkeztem a Pécsvárad 
Megyei I. o. csapatába. Közép
pályán játszom legszívesebben, 
hiszen mind a két lábbal jól rú
gok.

Jó közösségbe kerültem, jó fel
tételek közé és bízom benne, 
hogy az ősszel megszerzett hato-

Nádasdi Zsolt
Sportoló szülők gyermekeként 

1978. október 30-án születtem 
Pécsett és már óvodás koromtól 
kezdve vonzódtam a focilabdá
hoz. A sporttal a JPTE 1. sz. 
Gyakorló Iskolájában kezdtem 
aktívabban foglalkozni. 1990- 
ben a PVSK tehetségkutató tor
náján történt sikeres bemutat
kozás után igazolt serdülójáté- 
kosként szerepelhettem tovább. 
Az akkori teljesítményem alap
ján Bódi Zoltánnak köszönhe
tően meghívást kaptam a Bara
nya válogatottba is. Balatincz 
László volt az első igazi edzőm, 
aki kiváló szakmai tudással, és 
nagy odaadással kovácsolta 
össze azt a csapatot, amellyel 
többször nyertünk hazai korosz
tályos bajnokságot. Ennek kö
szönhetően jutottunk el meghí
vásos alapon: Olaszországba, a 
volt Jugoszláviába, illetve bemu
tatkoztunk Németországban, és 
Ausztriában is. Az eredményes 
külföldi szereplések révén a csa
pat Spanyolországban egy 20-as 
létszámú nemzetközi tornán 
csak a döntőben, 11-esekkel ma
radt alul. Az ifi csapatban jobb
oldali középpályást, és éket ját
szottam. Ebből a korosztályból 
kiemelve, az akkori vezetőedző 
Réfí Gábor felfedezettjeként 
1997. januárjától a PVSK felnőtt 
csapatában is megmaradtam 
ezeken a posztokon. A PVSK és 
a Pécsi 96’ FC fúziója után az 
anyaegyesületemnél maradtam,

Steiner Szilveszter
Született: Pécs, 1978. 07. 27.
Egyesületei: PVSK, Boda
-  Azért választottam Pécsvá- 

radot, mert:
-  nagyon jó körülmények van

nak (sportcsarnok, öltöző, két fü
ves pálya, az egyik világítással)

-  jó a csapaton belül a hangu
lat

-  itt kispályázok már fél éve 
és hallottam, hogy itt mennyire 
szeretik a labdarúgást.

-  több ismerősöm és régi csa
pattársam játszik ebben a csa
patban.

Legjobban középpályást sze
retek játszani, de ha kell elját- 
szok több poszton is.

dik helynél csak feljebb kerül a 
csapat, amiből szeretnék nagy 
részt vállalni én is.

de jelenleg az első csapat külső 
kerettagjaként, egy kölcsönszer
ződés alapján a Pécsvárad fel
nőtt csapatának tagjaként folyt
atom a labdarúgást. Ebben a 
csapatban véleményem szerint 
több van, mint amennyit a felké
szülési mérkőzések alatt muta
tott, ezért csapattársaimmal 
együtt mindent megteszünk, 
hogy az amúgy szimpatikus 
pécsváradi szurkolók eredmé
nyesebb szereplés utáni vágyát 
kielégítsük. Az edzővel és a játé
kosokkal jól megértjük egymást, 
s ez szerintem a minket körülve
vő' családias légkörnek köszön
hető, amit a lelkes szurkolók biz
tosítanak. Nagyon tetszett, hogy 
még az edzőmérkőzéseket is 
szép számmal látogatták. Ez
úton szeretném megköszönni az 
edzőm, illetve a szurkolók és a 
csapattársak megelőlegezett bi
zalmát, amit immár pécsváradi 
színekben és pécsváradi szívvel 
szeretnék meghálálni.

Szeretnék a csapatba bekerül
ni és a játékommal segíteni a 
csapatot a minél jobb eredmény 
érdekében.
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UEFA-edzőközpont
Pécsváradon?

Hazánk harm adik UEFA- 
edzőközpontjának pécsváradi 
kialakításáról tárgyalt váro
sunkban febru ár 11-én dr. 
Mezey György volt labdarú
gó szövetség i kapitány, az 
MLSZ edzőképző-központjá- 
nak iga zg a tó ja , ak it dr. 
Fenyvesi János jegyzó ' és 
Speigl József, a pécsváradi 
Spartacus SC elnöke fogadott 
a Városházán.

M ezey Györgyöt az MLSZ 
elnöksége megbízta e terv ki
dolgozásával és lebonyolításá
val. A tekintélyes futballszak- 
em ber elm ondta, az UEFA 
szintjére kell hozni a hazai 
edzó 'képzést, eh hez rég iós 
központot keresnek Baranyá
ban. Ö rü ln én ek  egy nem 
nagyvárosi helyszínnek:

- Pécsvárad nagyon tetszik, 
adottságaival, a sportpályák
kal, sportcsarnokkal ideális. A 
várban megfelelő szállást ta
láltunk a dél-magyarországi 
edzőképzés területi bázisá
nak. Kecskeméten már műkö
dik, Zalaegerszegen most in
dul a képzés, Pécsváradon áp
rilisra tervezzük az indulást. 
S zom bath elyen , G yőrben , 
Szolnokon  és D ebrecenben 
tervezünk hasonló központot.

-  Miért van szükség az UE
FA edzői képzésre ?

-  Mivel a volt "szocialista" 
országok  edzőképzése  sem 
volt sehol elfogadott a világ
ban. Az EU 1991 óta egységes 
edzőképzési rendszert alakít 
ki, és U EFA-edzői diplom a 
szerezhető ilyen úton, edzőink 
így bárhol munkát vállalhat
nak a kontinensen  és azon 
túl. H azánk E urópa úniós 
tagsága feltételezi ezt a kép
zettséget. E dzőképzésünk

múgy is reformra szorul.
Gyermek-, serdülő-, fiú-, le

ány-, am atőr kategóriában 
végzik majd az edzőképzést 
országos szaktekintélyek. A 
program  önköltséges, Bara
nyában megvannak a szemé
lyi feltételek, kiváló labdarú
gók várnak erre a lehetőség
re. A  város számára folyama
tos bevételt jelent, mivel ha 
beindul, ez évről-évre folya
matos jelenlétet jelent.

-  Egy rögös út elején tar
tu n k  -  m ondta  dr. M ezey 
György -  ennek a végcélja a 
hazai labdarúgás helyreállítá
sa. K észü l a sporttörvény, 
amelyben rögzítik, ki és mi
lyen feltételekkel lehet profi, 
hogyan támogatható a sport, 
hogyan zárhatóak ki a fekete 
pénzek, stb. A  profi szint a kira
kat, ami a vonzerőt jelenti. E 
sportág közegészségügyi jelen
tősége rendkívüli, h iszen a 
népbetegségnek számító kerin
gési rendellenességeket moz
gással lehet egyedül megelőzni.

-  Kinek az ötlete volt Pécs
váradi

-  A PVSK-val kötött együtt
működés alkalmával vetődött 
fel a gondolat -  veszi át a szót 
Rónai István, a PVSK Lab
darúgó Szakosztályának igaz
gatója, az MLSZ instruktora. 
— Szerettünk volna segíteni 
az érdekelt kollégáknak, hogy 
ne Zalaegerszegre kelljen jár
niuk a kívánt végzettségért. 
Pécsett nem ideálisak a fel
tételek, és a városban rend
k ív ü l ro ssz  a la b d a rú g á s  
m e g íté lé se . P écsv á ra d on  
egészen más a helyzet, a vá
ros fogadókész a sport iránt, 
az adottságok kiválóak. Ezért 
javasoltuk az Önök városát.

Városi Sportcsarnok
március 7. szombat:
17 ó. PMKC - DUNAFERR 

férfi kézilabda
18 ó. PMKC - DUNAFER if

júsági kézilabda
március 13. péntek:
19 ó. NB-II. férfi kosárlabda 

PVSK-PÉCSVÁRAD - MAR
CALI

március 15. vasárnap:
"MÁRCIUSI KUPA" NB-II. 
KÉZILABDATORNA 

március 20. péntek:
19 ó. NB-II.férfi kosárlabda 

PVSK-PÉCSVÁRAD - FŰZFŐ

március 21-22. 
szombat-vasárnap
Old Boys terem-labdarúgó 

kupa
március 28. szombat:
15 ó. NB-II. nó'i kézilabda 

PÉCSVÁRAD-AGROVER 
SIÓFOK

17 ó. TÉRNI - TAMÁSI 
március 29. vasárnap:
16 ó. NB-II. férfi kézilabda 

Pécsvárad - Barcs
április 3. péntek
19. ó. NBII férfi kosárlabda
PVSK-Pécsvárad-Várpalota

EREDMÉNYEK
NB II. férfi kosárlabda
Február 13. Pécsvárad-pápa 

97:82 Február 27. Pécsvárad- 
hévíz 73:83

Nó'i kosárlabda NB I. A- 
c sop ort, 11.25. PVSK-Dália 
Dalmand Rt. - Kecskemét 66- 
45 (40-22)

Dromi-Varga Kupa
Dunántúli városok teremfoci 

kupája, Pécs, II.7. A döntőben 
részt vett: Pápa, Nagykanizsa, 
Várpalota, Pécs II., Kaposvár, 
Sopron, Pécsvárad (Vadász
kürt), Székesfehérvár, Dunaúj
város, Szigetvár, Keszthely, Ta
tabánya csapata. A pécsváradi 
kispályás labdarúgók, a Va
dászkürt csapata képviselte 
Baranya megyét 19 csapat kö
zött a döntőben. Az első találko
zón a pécsváradiak fölényesen 
nyertek. Ezek után az utolsó 
mérkőzésen a döntetlen is elég

lett volna számukra. Miután a 
második félidőben gólt kaptak, 
még nyolc percük volt az egyen
lítésre, de három nagy helyzetből 
egyet sem sikerült értékesíteniük. 
Ezzel elestek a kupától, pedig kö
zel álltak hozzá. Eredmények: 
Pécsvárad-Tatabánya 4:1, Duna- 
újváros-Tatabánva 1:0, Pécsvárad- 
Dunaújváros 0::1 

A Vadászkürt csapata: Ju
hos, Bánfai, Soós, Somogyvári, 
Nagy, Pál, Tóth, Botló, Fuller, 
Spannenberger. Edző: Keszler 
Mátyás. Gólkirály: Nagy, aki a 
döntőben háromszor talált a 
hálóba.

Törjék Antal- 
emléktorna, Véménd,
Öregfiúk focitorna: 1. Vé

ménd, 2. Somberek Hobby, 3. 
Somberek II. 4. Palotabozsok 5. 
Pécsvárad 6. Tevel 7. Villány 8. 
Görcsönydoboka

Farsangi
terem-labdarúgó bajnokság
Tizenhat csapat részvételével 

látványos, helyenként izgalmas, 
nívós labdajáték folyt.

A selejtezőkből nyolc csapat 
jutott tovább a középdöntőbe. A 
középdöntő két első helyezettje 
játszotta a döntőt AS-COMA 
Kékesd együttese és a Pécsvá
radi Fény-ÁR, melyek közül a 
Kékesdi AS-COMA nyerte 
nagy izgalmak közepette a 
Farsangi tornát, a pécsváradi 
Fény-ÁR a második helyen 
végzett, de becsületükre legyen 
mondva, hogy a pécsváradi csa
pat ezen a napon játszotta a se
lejtezőket is és nagypályás fo
cin is részt kellett venniük ami 
azt jelenti, még a Kékesdiek 
négy mérkőzést, a pécsváradi

ak 7+ nagypályás focit is ját
szottak éppen ezért a döntőre 
nagyon kevés erejük maradt. A 
torna fővédnöke Puck László 
országgyűlési képviselő volt, 
aki támogatta a torna lebonyolí
tását és fölajánlotta az I-IV he
lyezés díjait is, amit a torna vé
gén személyesen át is adott. A 
tornát támogatta még Bartha 
Lászlóné vállalkozó. Rendezője: 
Haklik Lajos volt. Segítői: ifj. 
Botló Béla, Keiszler Mátyás 

K ü lö n d íja k : gólkirály:
Gyurkity Zoltán AS-COMA, 
legjobb kapus Zombár István 
Jurisits-FC, legjobb játékos So
mogyvári Tamás Fény-ÁR, leg
sportszerűbb csapat: FC-RA- 
DO (Komló).
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