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Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk Olvasóinknak 
Az Ónkormányzat és a Szerkesztőség

Képünkön az Életrevaló Plussz futóverseny startja a Szentháromság téren. Beszámolónk 8-9. 
a oldalon. Fotó: Lőrinczi Albert

Geönczy Zoltánné

Húsvétra
Harmadik nap hajnalán 

három asszony megy,
Kezükben az elkészített drá

ga kenet.
Mind a hárman szoronga

nak, töprengenek,
Ki hengeríti majd el azt a 

nagy követ...

El van az már hengerítve: 
üres a sír!

Mária Magdaléna keserve
sen sír:

Elvitték az Urat, de nem tu
dom, hova!

Majd háta megett megszó
lítja: Mária!

Hangosan vagy halkan a 
mennyei követ

Hozzánk is szól, előttünk 
vagy hátunk megett:

Ne hozzál! Nem kell nekem 
a drága kenet,

Csak nyújtsd felém üresen 
meggyötört kezed...

Pécsvárad 1848-as emlékei

Amit szépapáink cselekedtek
1848-1998

Az 1848 március 15-i pesti 
események híre Baranya me
gyében elsőként Mohácsra ér
kezik meg: március 17-én egy 
komáromi hajós hozza a hírt 
a Nádor nevű hajón, a szabad 
sajtó első' term ékeivel, a 
Nemzeti dal és a 12 pont ki
nyomtatott példányaival.

Akárcsak országszerte, 1848 
tavaszán szűkebb hazánkban 
is megindulnak a polgári de
m okratikus átalakulások. 
Pécsvárad ekkor Baranya 
10 m ezővárosának egyike 
2955 lakossal. (Lélekszám- 
ban a m ezővárosok közül 
csak Mohács és Dunaszek- 
cső előzi meg). A Közalapít
ványi Uradalom központja 
(a várban), az osztrák Har- 
degg vértes lovasok á llo

máshelye (Kollégium-Penta- 
gon-régimozi).

Pécsvárad lakosainak java 
része az uradalom jobbágya. Az 
uradalom és a mezőváros alkal
mazásában jelentős hivatalnok, 
gazdász és jogász réteg él a vá
rosban. A lakosság számára sú
lyos teher az itt állomásozó és 
átvonuló osztrák katonaság ab
rakkal, kiként szénával, fogat
tal való ellátása, a katonák 
bekvártélyozása. Ma is emlé
keznek rá, hogy a XVIII. száza
di régi német házakban (Pl. 
Mecsekkörnyék 24., Szent 
Gellért u. 11.) a nagyszoba 
melletti keskeny kamrát a 
katonáknak, kvártély céljára 
tartották fenn). A mezőváros 
10 holdnyi szántóföldje vala
mint 25 hold kaszálója adta a

term ényeket a katonaság 
számára.

' 1848 május 4-én véget vet
nek hazánkban a nemesi bí
ráskodásnak: megszűnnek az 
úriszékek (a pécsváradi vár
ban is), a megyei törvényszé
kek veszik át a polgári és 
büntetőperek intézését. Há
rom törvényszéket alakíta
nak Baranyában: Pécs, Siklós 
és Pécsvárad székhellyel. 
Börtönökül a megyei, a püs
pöki, a képtalani és a pécsvá
radi börtönöket jelölik ki.

A pécsváradiak lelkesen fo
gadták az 1848 júniusi népkép
viseleti választásokat, amikor a 
Mohácsi járás északi részében 
21 faluval önálló választókerüle
tet alakítanak -  ez lesz ezután 
1966-ig a Pécsváradi járás.

1848 június 20-án van a vá
lasztás Pécsváradon: minde
nütt gyorsan elintéződött, sza
vazásra egyedül Pécsváradon 
került sor. A hivatalos jelölt gróf 
Perczel Miklós, fóldesúr, szolga
bíró, Baranya eddigi követe (a 
szabadságharcos Percei Móric 
testvére) 1178 szavazatot ka
pott, míg ellenfele, Hegedűs 
Imre ügyvéd, a politikában 
teljesen ism eretlen ember 
1792 szavazattal győzött, az 
egész megyében nagy megle
petést keltve.

A pécsváradiak közül 
Resszer János bíró, Visy Ist
ván orvos, Gállos József vá- 
lasztványi tag nevét olvas
hatjuk az első népképviseleti 
választás jegyzőkönyvében.

(Folytatjuk)



2 Hírmondó 1998. április

Önkormányzati ülés - február
JEGYZŐKÖNYV

Készült a Pécsvárad Város 
képviselő-testületének 1998. 
február hó 23-án a Polgármeste
ri Hivatalban tartott üléséről. 
Jelen vannak: Kakas Sándor 
polgármester, Apaceller Jó
zsef, Arató Márton, Bau- 
mann Mihály, dr.Bíró Fe
renc, Gállos Orsolya, 
dr.Menczer Gábor, Müller 
Lajos, Papp Gyula, Vértes 
László, Zsáli János képvise
lők.

Dr.Fenyvesi János jegyző, 
Dretzky Katalin mú'v.központ 
igazgató, Wolf József aljegyző', 
pénzügyi csoportvezető'.

A lakosság köréből: 4 fó'.
A polgármester köszönti a 

megjelenteket és megállapítja, 
hogy az ülés határozatképes.

Ezután a képviselő-testület 
egyhangúlag az alábbi napiren
det fogadja el.

1. ) Jelentés a lejárt határidejű 
határozatokról

2. ) Az 1998. évi költségvetés 
tárgyalása

3. ) Javaslat az SzMSz módosí
tására

4. ) A Pécsváradi Vár Kft. mű
ködése

5. ) Pécsváradi Hírmondó mű
ködése

6. ) Pécsváradi Viziközmű Kft. 
működése

7. ) Pénzügyi és Gazdasági Bi
zottság előterjesztése

8. ) Javaslat Családsegítő Szol
gálat létrehozására

9. )Intézmények alapító okira
tának módosítása

10. ) Mentőállomás létesítése
11. ) Dombay-tó üzemeltetése
12. ) Védőnői szolgálat felsze

reltségével kapcsolatos pályázat
1. ) Jelentés a lejárt határi

dejű határozatokról
A napirendi pont tárgyalása 

írásbeli előterjesztés alapján tör
ténik. Ezt követőén a képviselő- 
testület egyhangúlag a 
11/1998.(11.23.) számú határo
zattal a jelentést jóváhagyólag 
tudomásul veszi.

2. ) Az 1998. évi költségvetés 
tárgyalása

A napirendi pont tárgyalása 
írásbeli előteijesztés alapján tör
ténik, melyet előzetesen a Pénz
ügyi-műszaki és Gazdasági Bi
zottság megtárgyalt és vélemé
nyét az anyaghoz mellékelte.

Müller Lajos Simsay István 
távollétében a bizottság írásban 
megfogalmazott megállapításai
hoz ad magyarázatot.

Zsáli János mint aki részt vett 
a költségvetés előzetes megtár
gyalásán, az anyagot elfogadja, 
de egyben javasolja annak meg
vizsgálását, hogy az önkormány
zati intézmények közhasznú tár
saságként működhetnének-e.

Dr.Bíró Ferenc véleménye sze
rint az önkormányzati intézmé
nyeknél közhasznú társaság lét
rehozását jogszabály tiltja.

Apaceller József Papp Gyula

képviselő' felvetésére válaszolva 
elmondja, hogy a NAT-tal kap
csolatos teendőket két forduló
ban tárgyalták, az intézményi 
költségvetéseknél igyekeztek a 
legszükségesebb kiadásokra szo
rítkozni.

Baumann Mihály a Sportkör
támogatásával kapcsolatban 
meg kell vizsgálni, hogy a támo
gatás az intézményekhez hason
lóan csak a legszükségesebb ki
adásokhoz kapcsolható-e.

Zsáli János véleménye szerint 
a településnek szükséges van a 
sport ilyen szinten való kezelésé
re, erre szakosztályonként külön 
igény jelentkezik. Dr.Bíró Fe
renc megállapítása szerint jelen
leg sportmecenatúra folyik, úgy 
érzi jelenleg vannak olyan csa
patok, melyekre nincs szükség. 
Aránytalanul sok a támogatás, 
anyagi és egyéb juttatások (te
rem, pálya stb.) terén is.

Zsáli János nem ért egyet dr. 
Bíró képviselő sporttal kapcsola
tos ilyen irányú véleményével.

Gállos Orsolya: a költségvetés 
széles körű egyeztetéssel ké
szült, tükrözi, hogy városunk 
gazdag a humánszféra terén, és 
ezért jelentős terheket vállal. 
Egyúttal saját polgárainak nyújt 
gazdag, nagyobb városokban is 
ritka szolgálatásokat. Ezt az erő
feszítést fenn kell tartani, ezzel 
tartozunk a polgároknak.

A polgármester bére a bizott
sági javaslatnak megfelelően 
1998. január 1. napjától kezdő
dően a jogszabályi előírások fi
gyelembe vételével bruttó 25.000 
ft-al emelkedne.

Ezt követően a képviselő-tes
tület egy tartózkodás 9 igen sza
vazat és - egy fő nem szavazott 
- mellett a 12/1998.(11.23.) szá
mú határozatot hozta:

A képviselő-testület Kakas 
Sándor polgármester havi bruttó 
illetményét 1998. január 1 napjá
tól kezdődően 185.000 ft-ban ál
lapítja meg.

A képviselő-testület a bizott
sági előterjesztéssel és a szóbeli 
kiegészítésekkel összhangban, 
egyhangúlag a 3/1998.(111.1.) 
számú rendeletet alkotta:

Az Önkormányzat 1998,évi 
költségvetéséről

3. ) Javaslat az SzMSz mó
dosítására

A napirendi pont tárgyalása 
a melléklet szerinti tartalom
mal, írásban történik. Ezt köve- 
tőleg a képviselő-testület egy
hangúlag a 4/1998.(111.1.) számú 
rendeletet alkotta. Az Önkor
mányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló többszörö
sen módosított 4/1991. számú 
rendelet módosításáról, (hiteles 
szöveg mellékelve)

4. ) A Pécsváradi Vár Kft. 
működése

A napirendi pont tárgyalása 
írásbeli előterjesztés alapján tör
ténik.

Dr.Fenyvesi János tájékoz
tatja a testületet, hogy a Pécsvá
radi Vár is pályáztatásra kerül, 
május hó végéig megjelenik a ki
írás, október hónapban várható 
döntés. Az 1998-as év még a je 
lenlegi megoldás alkalmazásával 
történik.

Müller Lajos kérdésére vála
szolva a jegyző elmondja, hogy a 
kiírási és működtetési feltételek 
még nincsenek meg.

Vértes László az 1998.évi kar
bantartási feladatokat szüksé
gesnek tartja felmérni, az akut 
problémákra a befolyó bérleti 
díjból áldozni kell, a megoldás 
érdekében a jó gazda gondossá
gával eljárni.

Simsay István képviselő idő
közben megérkezett.

Kakas Sándor: a májusban el
készülő mérleg szintén a testület 
elé kerül.

Ezt követőleg a képviselő-tes
tület egy tartózkodás mellett a 
13/1998.(11.23.) számú határoza
tot hozza:

A képviselő-testület a Pécsvá
radi Vár Kft. működéséről adott 
tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: értelemszerűen. Be
számolásra felelős: Gállos Orso
lya

5. ) Pécsváradi Hírmondó 
működése

A napirendi pont tárgyalása 
írásbeli előteijesztés alapján tör
ténik.

Gállos Orsolya tájékoztatja a 
testületet, hogy az anyagban 
szereplő ft-összegek a nyomda
költség esetében már a meg
emelkedett összeget tartalmaz
zák. Ezt követőleg a képviselő- 
testület egyhangúlag a 
14/1998.(11.23.) számú határoza
tot hozta, az önkormányzati lap 
működéséről illetve annak költ
ségeiről szóló tájékoztatót jóvá
hagyólag tudomásul veszi.

Határidő: értelemszerűen. Fe
lelős: Gállos Orsolya

6. ) Pécsváradi Viziközmű 
Kft. működése

A napirendi pont tárgyalása 
írásbeli előteijesztés alapján tör
ténik.

Kakas Sándor felhatalmazást 
kér a további tárgyalások folyta
tására illetve konkrét javaslatot 
a további üzemeltetés megoldá
sára.

Dr.Bíró Ferenc: a tényleges 
működési költségeket kell meg
vizsgálni, ehhez részletes szám
szaki adatok szükségesek.

Kakas Sándor: a közgyűlés
nek ugyancsak ezek az adatok 
szükségesek, ezt tudjuk kérni, 
tételeiben lebontva.

Dr.Bíró Ferenc: meg kell vizs
gálni van-e összeférhetetlenség 
a Kft. jelenlegi működésében.

Kakas Sándor: a képviselői 
felvetésekre folyamatos tájékoz
tatást ígér.

Müller Lajos: gazdaságilag 
van probléma, nem tudjuk

mennyi a víz tényleges ára, a 
szerződés módosítását tartja in
dokoltnak.

Zsáli János: a Kft. működése a 
szabályozástól nem tér el, a tár
sasági szerződés csak a BS- 
AXIS-al közösen módosítható.

Kakas Sándor: kéri hogy jelez
zék a testület tagjai, hogy mik a 
jogi problémák és ennek feloldá
sára tegyék meg konkrét javas
lataikat.

Vértes László: a szerződés jog
szerű, de ellentétes eredeti el
képzeléseinkkel. Jelenleg nem 
tudjuk mennyibe kerül egy köb
méter víz előállítása. Véleménye 
szerint a társasági szerződést 
módosítani kell, figyelemmel 
kell lenni a kinevezés és a hatá
rozatképesség kérdéseire.

Dr.Bíró Ferenc: véleménye 
szerint a társasági szerződés 
nem tartalmazza a többségi tu
lajdonos érdekképviseletét.

Arató Márton: a társasági 
szerződés jelenlegi megfogalma
zásával van gondja, az önkor
mányzat feladata, hogy a jelen
legi joghátrány kerüljön kikü
szöbölésre. Erezni lehet, hogy a 
jelenlegi céggel szemben bizalmi 
válság van.

Javasolja, hogy a polgármes
ter tárgyaljon a BS-AXIS-sal, 
ezt követően pályázat kiírása 
szükséges. Az új szerződés elké
szítéséhez gazdasági- és jogi sza
kértést és segítséget ígér.

Simsay István: véleménye sze
rint elkerülhetetlen a cég műkö
désével kapcsolatos részletes 
tényfeltárás, az elhangzottak 
alapján javasolja új határozati 
javaslat kidolgozását.

Dr.Bíró Ferenc: a jelenlegi 
szerződést az önkormányzat ér
dekeinek figyelembe vételével 
kell felülvizsgálni.

Vértes László: szűkebb egyez
tetést javasol a Gazdasági-mű
szaki és Pénzügyi Bizottság és 
az alpolgármester részvételével.

Dr.Bíró Ferenc: javasolja, hogy 
a testület bízza meg az alpolgár
mestert annak vizsgálatával, 
hogy a jelen szerződések érvé
nyesek-e, vizsgáltassa meg a 
szerződés felbontásának lehető
ségét és az üzemeltetést, ezt kö
vetően hirdettessék meg, erről a 
képviselő-testület kapjon tájé
koztatást a soron következő tes
tületi ülésen.

Ezt követően a testület egy
hangúlag a 15/1998.(11.23.) szá
mú határozattal megbízza Arató 
Márton alpolgármestert, a Pécs
váradi Viziközmű Kft. jelenleg 
érvényben lévő társasági és üze
meltetési szerződéseinek felül
vizsgálatára, egyben javaslatot 
kér az üzemeltetés jövőbeni for
májára, esetleges szerzódésfel- 
bontás lehetőségére, illetve an
nak következményére.

Határidő: soron következő tes
tületi ülés. Felelős: Arató Már
ton alpolgármester
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7. ) Kábeltv:
Az anyag tárgyalása írásbeli 

előterjesztés alapján történik.
Müller Lajos elmondja, hogy 

üzemeltetési szerzó'dést kell köt
ni a szolgáltatást igénybevevő' 
állampolgárokkal, meg kell vizs
gálni szükséges-e a jelenleg 
fenntartott 17 csatorna. Mibe 
kerül egy szűkítettebb változat 
a lakosság igényeire való tekin
tettel.

Zsáli János az RTTV Bt. ezi- 
deig benyújtott anyagai nem 
tükrözik a végleges álláspontot, 
a 350 Ft/hó karbantartási díj 
összegét elfogadhatónak tartja.

Kakas Sándor: amennyiben 
szükséges az üzemeltetés lehető
ségét pályázat útján meg kell 
hirdetni.

Ezt követően a képviselő-tes
tület egyhangúlag a
16/1998.(11.23.) számú határo
zattal a képviselő-testület a Pénz- 
ügyi-Gazdasági-Mú'szaki Bizott
ság javaslataival egyetértve, 
azok további pontosítását tartja 
szükségesnek, egyben elfogadja 
a kábel-tévé rendszer karbantar
tási díjának összegére vonatkozó 
szerződés-módosítási javaslatot, 
mely szerint 1998.január 1. nap
jától, június 30-ig bezárólag a 
karbantartási díj összege: 350 
ft/hó, melyből a tartalék-alap 
változatlanul 70 ft/lakás/hó 
összeget tesz ki.

Határidő: értelemszerűen. Fe
lelős: Simsay István bizottság el
nöke

8. ) Javaslat Családsegítő 
Szolgálat létrehozására

Kakas Sándor tájékoztatja a 
testületet, hogy a Családsegítő 
Szolgálatot jogszabályi kötele
zettség miatt létre kell hozni.

Feladat-ellátása történhet 
többféle módon is, így pld. ala
pítványi formában, avagy erre a 
célra külön megalapított hivatal 
működtetésével. A Családsegítő 
Alapítvány Pécsváradon létre
jött. Ez esetben a feladat-ellátás 
nem hatósági intézkedéseket je
lent elsősorban, de egy kötelező' 
feladat ellátásáról van szó.

Zsáli János: nem támogatja e 
célra alapítvány létrehozását.

Müller Lajos véleménye sze
rint a feladatot el kell látni, le
gyen megpályáztatva, vegyük fi
gyelembe a helyi lehetőségeket 
Sietve személyeket is.

Dr.Bíró Ferenc: újabb előter
jesztés előkészítését tartja szük
ségesnek, személy szerint támo
gatja a megalakult alapítvány 
működését, a pályázat kiírását 
nem tartja kizártnak, de hozzá
értők véleményének kikérésével.

Gállos Orsolya: a Családsegítő 
Szolgálat létrehozott alapít
ványt, illetve annak működését 
támogatja.

A napirendi pontra vonatkozó
an a testületi ülésen érdemi dön
tés nem született.

9. )Intézmények alapító ok
iratának módosítása

A napirendi pont tárgyalása a 
melléklet szerinti tartalommal 
történik.

Ezt követőleg a képviselő-tes
tület 11 igen szavazattal, 1 fő

nem szavazott, a 17/1998.(11.23.) 
számú határozatot hozta.

A képviselő-testület a Kodolá- 
nyi János ltalános Iskola és a 
Napköziotthonos óvoda Alapító 
Okiratát a melléklet szerintiek 
alapján módosítja.

Határidő: értelemszerűen. Fe
lelős: Dr.Fenyvesi János

10.) Mentőállomás létesítése
Kakas Sándor polgármester 

tájékoztatja a képviselő-testüle
tet, hogy lehetőség nyílik a Nép
jóléti Minisztériumhoz benyúj
tott pályázat alapján arra, hogy 
a városban mentőállomás léte
süljön.

A pályázható központi pénz
eszköz a kialakítás költségének 
80 %-át jelenti.

Dr.Bíró Ferenc: elöljáróban el
mondja, hogy vállalkozását a 
mentó'állomás létesítése nem be
folyásolja, ha az állomás állami 
finanszírozású, úgy akkor azt tá
mogatja, ha külön önkormány
zati költséget nem igényel. 
Amennyiben mentó'tiszt végzi a 
szolgálatot, úgy magasabb ellá
tást e forma nem jelent. Maga
sabb ellátást a rohamkocsival 
való szolgálat jelentené. Egész
ségügyi Bizottság tárgyaljon a 
napirendről.

Kakas Sándor kérdésként veti 
fel, hogy az idő rövidsége miatt e 
témakörben készüljön-e pályá
zat, ami végleges elkötelezettsé
get nem jelent, hiszen annak el
bírálására később kerül sor.

A képviselő-testület ezt köve
tően egy tartózkodás mellett a 
18/1998.(11.23.) számú határo
zattal felhatalmazza a polgár- 
mestert, hogy a városban létesü
lő mentó'állomás megvalósításá
hoz szükséges pályázatot az ille
tékes szaktárcánál nyújtsa be.

Határidő: azonnal. Felelős: 
Kakas Sándor polgármester

11) Dombay-tó üzemeltetése
Kakas Sándor polgármester 

felolvassa Fuchs Sándor vállal
kozó levelét, a Dombay-tó üzem- 
bentartásával kapcsolatban, mi 
szerint a több évvel ezelőtt meg
kötött szerződésben foglalt száz
ezer forintos önkormányzati tá
mogatás felemelését kéri, ami a 
szemét elszállítás és az egyéb 
működtetési költséget foglalja 
magában.

Baumann Mihály az üzemel
tetés jövőbeni formájára meg 
kell kérdezni a Dombay-tavi ér
dekképviseletet is.

Gállos Orsolya: minden lehe
tőséget meg kell vizsgálni az 
üzemeltetésre vonatkozóan, fel
hívja a figyelmet a szükséges 
útjavítások, valamint a felső 
iszapfogó tisztításának elvégzé
sére, amit tavaly a testület be
tervezett.

Arató Márton javaslata, hogy 
a polgármester folytasson tár
gyalást a vállalkozóval.

A képviselő-testület ezt köve
tően egyhangúlag a 19/1998. 
(11.23.) számú határozattal fel
hatalmazza a polgármestert, 
hogy a Dombay-tó működésével, 
annak költségtámogatásával va
ló tárgyalásokat a jelenlegi vál
lalkozóval kezdje meg.

Határidő: értelemszerűen. Fe
lelős: polgármester

12.) Védőnői szolgálat fel
szereltségével kapcsolatos 
pályázat

Dr.Fenyvesi János ismerteti a 
védőnői szolgálatban dolgozók 
kérelmét, mi szerint lehetőség 
nyílik arra pályázat benyújtásá
val, hogy az egyébként is kötele
zően előírt gép- műszer és felsze

relési tárgyak pótlása és beszer
zése megtörténjék. Az önkor
mányzat részéről 50 %-os költ
ségviselés szükséges.

Ezt követőleg a képviselő-tes
tület egyhangúlag a 
20/1998.(11.23.) számú határoza
tot hozta.

A képviselő-testület a védőnői 
szolgálat feladatainak ellátásá
hoz szükséges gép- műszer és 
felszerelési tárgyak beszerzésé
hez az 50 %-os hányad önkor
mányzati támogatást biztosítja.

Határidő: értelemszerűen. Fe
lelős: Dr.Fenyvesi János

Napirend után:
Gállos Orsolya: felhívja a fi

gyelmet arra, hogy a lomtalaní
tási akció időben kerüljön meg
hirdetésre, kéri hogy a társas
házak előtt lévő díszfák rendbe
tétele történjék meg.

Állagmegóvási kötelezettség
ként a könyvtár és a régi patika 
tetőjavítását említi meg.

A képviselők nemzeti ünnepe
ink megünneplésével kapcsolat
ban, úgy foglaltak állást, hogy 
azok ne szolgáljanak pártpoliti
kai célokat.

Apaceller József tájékoztatja 
a testületet, hogy a korábbi évek 
hagyományához híven pályázati 
pénzek igénybevételével, idén is 
meg kívánják rendezni az ifjúsá
gi fúvósfesztivált.

Kakas Sándor dr. Bíró Ferenc 
felvetésére támogatásáról bizto
sítja dr. Kecskés Iván pályázat
tal kapcsolatos kérelmét.

kmf.
Kakas Sándor polgármester
Dr.Fenyvesi János jegyző

Következő testületi ülés: 
április 27.
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Kamarai fórum 
a kisvállalkozóknak

Kisvállalkozók 
közös gondolkodással

Közös problémákkal küsz
ködnek a kisvállalkozók a ba
ranyai városokban: a szá
munkra nyitva álló lehetősé
gek jelenleg igen szerények. 
Ma már vannak kölcsönök, de 
egy legutóbbi fórumon kide
rült, hogy sokaknak viszony
lag kisebb összegre, 1-5 millió 
forintra van szüksége, hogy 
vállalkozását fejlessze. Ekkora 
összeg sokat segítene, mégis itt 
a legkevesebb a lehetőség. A 
kisvállalkozók nehezen kapnak 
segítséget, és csak a saját ere
jükre támaszkodhatnak.

A Pécs Baranyai Kereske
delmi és Iparkamara Pécsvá- 
rad városi elnöksége ezen a 
gondon szeretne segíteni a he
lyi vállalkozóknak. Ennek 
megfelelően szakmai osztá
lyonként szervezzük prog
ramjainkat.

Az a kevés középvállalkozó, 
aki az iparral áll kapcsolat
ban, másfajta segítségre vár.

Kérdése: Hogyan tudna beke
rülni a multinacionális cégek 
vérkeringésébe?

Felkínálja kiváló minőségű, 
jó  árfekvésű kapacitását, de 
nagyon nehezen sikerül győz
nie. Ha nincs m egfelelő 
mennyiségű munka, ha nincs 
megfelelő fejlődés, akkor be
hozhatatlan lesz a lemaradás. 
A betelepülő modem, tőkeigé
nyes technikával nem tudjuk föl
venni a versenyt, ha nem hasz
nálunk ki minden lehetőséget.

Itt volna szükség a megye, 
a város, a kamara összefogá
sára, hogy a térségbe települő 
nagyvállalatok a helyi vállal
kozókat foglalkoztassák. Ez 
fellendülést jelentene min
denkinek, városnak, vállalko
zásoknak és az itt élő embe
reknek egyaránt.

Kresz Erika 
a Pécs-Baranyai 

Kereskedelmi és Iparkamara 
Pécsvárad városi elnöke

Gazdatanfolyam tanulságokkal

A vá lla lk o zói engedé
lyek kiad ása jú liu stó l  
az ön k orm án yzatoktól 
átkerül a kam arákhoz. 
K om oly v izsgá lat után  
egy hónap leforgása  
alatt fogják kiadni a vál
la lkozói en gedélyeket. 
Megnézik, nem maradt-e 
el a kérelmező a köztar
tozások  k ifizetésé v el. 
Egy személy egy egyéni 
v á lla lk o zást tarthat  
fenn.

Ilyen és ehhez hasonló ak
tuális kérdésekről tartott fó
rumot márciusban a Pécs-Ba
ranyai Kereskedelmi és Ipar
kamara valamint a Kézmű
veskam ara a Városháza 
nagytermében. Kresz Erika, 
a PBKIK Pécsvárad városi el
nöke köszöntötte a vendége
ket, a másik házigazda Már
iusz Antal, a Kézműveska
mara városi elnöke volt.

A kézművesek 
kamarája

Cserkúti László, a Pécs- 
Baranyai Kézműveskamara 
alelnöke és munkatársa, 
Molnár László magát a 
megalakult kamarát mutatta 
be. Vissza kívánják állítani a 
"mester" cím rangját, ezt egy 
fórum, a kézműveskamara 
fogja intézni a megyében. A 
mestervizsgák, szakmai vizs
gák kérdéséről és a tanulótar
tásról is tájékoztatni tudják 
az iparosokat.

A kereskedelmi és iparka
mara valamint a kézműves
kamara Pécsváradon közös 
helyen, az Iparosházban mű
ködik. Takarékos működésre 
törekednek, és az érdekeltek 
képviseletére. Ez nem köny- 
nyű, mondották, mivel a kor
mányzat és az ország vállal
kozáspolitikája nem vállalko
zásbarát.

Növekvő 
kamarai szerep

Weiler János, a PBKIK
osztályvezetője elm ondta,

egyre inkább önigazgatási jel
legűek lesznek a kamarák. 
Intézni fogják a vállalkozói 
igazolványok kiadását, a ke
reskedők, vendéglátók, utaz
tatók, idegenvezetők, nagyke
reskedelmi cégek, színesfém
felvásárlók nyilvántartását. A 
gázszerelők, taxisok, belföldi 
fuvarozók nyilvántartása már 
itt történik. Fogyasztóvédel
mi békéltető testületet fognak 
működtetni valamint területi 
idegenforgalmi és vízügyi bi
zottságot is. Működik a 6-os 
út térségfejlesztési bizottsá
ga. Végül ismertette az idei 
pályázati lehetőségeket, ame
lyeket konkrétan ugyancsak 
a kamarai irodában lehet ta
nulmányozni.

Helyi adók 
változatlanul

Dr. Fenyvesi János jegy
ző a helyi vállalkozási feltéte
lekről tartott ismertetést. A 
helyi adók három éve nem 
változtak, 1996-ban annyiban 
módosították őket, hogy csak 
a törvény előírta változásokat 
vezették be. A pécsváradi ön- 
kormányzat eszerint vállalko
zásbarátnak mondható. Adó- 
kedvezményeket biztosít az 
új vállalkozók és az idegen
forgalomban működők szá
mára. Az adóterheket a ka
marai vezetők is Pécsváradon 
látják a legalacsonyabbnak a 
megyében.

A fórumon a falusi vendég
látás támogatásáról, a mun
kahelyteremtő pénzekről, a 
kisvállalkozások tb-kötele- 
zettségeiről kérdeztek a jelen
lévő kisvállalkozók.

A kam arai vezetők  el
mondták, valóban magasak 
a közterhek, és már az or
szág versenyképességét fe
nyegetik. Cserkúti László el
mondta, ez ügyben felszólal
tak m inden fórum on, de 
eredménytelenül.

Egyre több hasznos isme
retet lehet megtudni közvet
lenül a hasonló kamarai fó
rum okon. L egközelebb a 
vendéglátás, idegenforgalom 
területén érdekelt vállalko
zók találkoznak a Pécsvárad 
városi kamarák szervezésé
ben.

Második alkalommal zárult 
a pécsváradi gazdatanfolyam 
a művelődési házban. Szerve
zője, Gróf László gazdajegy
ző elmondta, az agrárkamara 
szervezésében, a Baranya 
Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Központ, a kamara és a Föld- 
művelési Minisztérium támo
gatásával 24 vállalkozó vett 
részt a tanfolyamon. A zömé
ben 35-40 éves gazdák általá
ban középfokú végzettséggel 
rendelkeznek (szakmunká
sok, technikusok, érettségiz
tek).

A tanfolyam alatt sok új 
emberi és üzleti kapcsolatot 
létesítettek egymással, hi
szen az összevéve sok száz 
hektáron gazdálkodó kör
nyékbeli termelők érdekei 
azonosak.

Gróf László: -  A tanulság 
az, hogy az ismert dolgokat is 
érdemes felidézni, összegezni. 
Idén kezdtük azt, hogy meg
hívtuk a környező nagyüze
mek szakembereit, akik a jö
vőbeni termelési feltételek, 
értékesítés témájában tartot
tak tájékoztatókat.

Kamarai rendezvények

Április 7. 10 óra nagyte
rem Változások a gazdasági 
jogterületén

Április 9. 10.30 óra nagyte
rem Exportfinanszírozási és 
export-hitelbiztosítási fórum 

Április 15. 14 óra nagyte
rem -  A régió fejlődésének 
banki támogatottsága 

Április 15. 13 óra 505. te
rem -  Idegenforgalmi alosz
tály ülése

Április 15. 14 óra 607. te
rem -  Minőségügyi kerekasztal 

Április 16. 17 óra 505. te
rem Magyar-belga üzletem
ber-találkozó

Április 21. 14 óra nagyte
rem -  Innovációs pályázati fó
rum

Április 22. 10 óra nagyte
rem -  Duális képzés -  fórum 

Április 23. 14 óra nagyte
rem -  Hitelekről hitelesen 

Április 27-28. Hotel Pátria 
-  Horvát-magyar üzletemberi 
találkozó

Április 27. 16 óra 607. te
rem -  Tőzsde klub 

A  rendezvények helyszí
ne a horvát-magyar talál
kozó kivételével a Pécsi 
Kereskedelmi Központ, 
7625 Pécs, Majorossy u. 36.
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Rangos szakmai díjak az Aranycipónak
Rangos szakmai fórum 

az UKBA a pék, cukrászat, 
húsipar számára. E Buda
pesten m egrendezett 
szakmai kiállítás mellett 
tartott versenyen másod
szor aratott díjakat a 
Pécsváradi Aranycipó Kft. 
Négy kategóriában nevez
tek, három rangos helye
zést szereztek: kenyér ka
tegóriában III. lett a köz
kedvelt tigriskenyér (1 ti- 
zedponttal maradtak le a 
II. helytől), amit tavaly ve
zettek be és nagy sikert 
arattak vele. Fantáziater
mék kategóriában II. lett 
Szent Miklós (a pékek vé- 
dó'szentjének) szobra, sü
temény kategóriában szin
tén II. lett gyüm ölcske
nyerük.

Az UKBA 1995, 1996-os 
versenyein is jól szerepelt, az 
ausztriai Welsból pár éve 7 
díjat hozott haza az 1990-ben 
ifj. Büki László által alapí
tott Pécsváradi Aranycipó 
Kft. Ma 140 alkalmazottal és 
30 tanulóval dolgoznak.

E szakmai sikerek Rózsa 
Zoltán, a cég technológusa és 
Keller Ferenc üzemvezető' 
nevéhez fűződnek. Segítőik az 
idei versenyben Borbás La- 
josné, Dunai Csaba, Hege
dűs Tibor, Heil István, Lő- 
rincz Gyula.

Cipók számítógéppel

Egy éve, 1997 elején vásá
rolta meg az Aranycipó a Vak 
Béla utcai 21 éves üzemet. 
Nyolc millió forint ráköltésével 
érték el, hogy az épület megfe
leljen a hatóságok, tűzoltóság, 
ÁNTSZ, stb. előírásainak. Az 
előző tulajdonos minden beren
dezést elszállított.

Wittenbart István üzem
igazgató mutatja be az új 
gyárat: Hefele gyártású bel
téri silókban tárolják a lisz
tet, innen számítógép adagol
ja a szükséges mennyiséget. 
Minden receptet a számító
gép tárol. A pék megnyomja a 
kiválasztott termék gombját, 
és a berendezés adagolja a 
megfelelő mennyiségű, minő
ségű és hőfokú lisztet, vizet. 
Az adalékanyagot, az élesztőt 
a munkás teszi a tésztába.

Számítógépen tárolják a 
boltok megrendeléseit, ame

lyek egy pillanat alatt áttekint
hetőek. Eszerint összesítik, 
mennyi anyag kell egy-egy mű
szakhoz, és eszerint adja ki a 
raktár az anyagokat. A pék így 
mindig ugyanazt a minőséget 
tudja előállítani.

A minó'séggel hódítanak

-  Milyen termékekre fordí
tanak legtöbb energiát?

-  Legnagyobb mennyiséget 
természetesen a tömegtermé
kekből gyártunk. Ilyen a há
zikenyér és a vizeszsömle. 
Egyre nagyobb mennyiség 
fogy a tigriskenyérből, amely 
a minőségével hódította meg 
a fogyasztókat az elmúlt év
ben. 1997-ben fejleszteni 
kezdtük a csomagolt termé
keinket, és 1998-ban erre fek
tetünk külön hangsúlyt. Vá
sárolni fogunk egy második 
szeletelőgépet is. Közel egy

éve szállítunk csomagolt ter
méket Budapestre -  mutatja 
Wittenbart István a Csizma
dia Lászó grafikusművész 
által tervezett, már jól ismert 
emblémával ellátott fóliazacs
kókat. A legújabb, a fonottka
lácsé ajándékcsomagolásnak 
is beillik. — A vákumcsomago- 
lásnál jobban szeretik a vá
sárlók a zacskóba helyezett 
kenyeret, süteményt. Erre fo
gunk áttérni. így általában a 
rozskenyereket kínáljuk.

300 partnernek 
szállítanak

-  Sokfelé lehet látni az 
Aranycipó szállítóit. Hová vi
szik a termékeket?

-  Friss áruval 30 kilomé
teres körben érdemes megje

UKBA díjait

lenni: 250 boltnak szállítunk 
naponta friss árut Pécs, Mo

hács. Szentlőrinc, Bicsérd, 
Siklós, Harkány, 
Komló, Bonyhád 
környékén. Több 
mint 300 a part
nerek száma, hi
szen Budapesten 
70 helyre szállíta
nak hetente 5 al
kalommal, 22 féle 
csomagolt termé
ket. 14 Toyota te
herkocsi végzi a 
szállítást, ugyan
csak a Toyota-cég- 
től vannak az 
Aranycipó sze
mélykocsijai is.

Az 1996-os nagy 
télben Aranyosgadányba 
egyedül az Aranycipó tudott 
bejutni. 15 embert hoztunk ki 
akkor a 6-os útra. A hó a ki
sebb akadály ezeknek a ko
csiknak, és a pécsváradi vál
lalkozó fuvarosok, mint Né
meth József is segítenek a 
kritikus helyzetekben. Cé
lunk, hogy a kenyér eljusson 
a fogyasztókhoz.

-  Nagy káruk száramzott a 
januári áramszünetből. Ho
gyan néznek szembe az ilyen 
veszélyekkel?

-  Agregátort vásároltunk, 
már használtuk is, és ezzel 
teljes üzembiztonságot tu
dunk elérni. Nálunk végzetes 
egy 20 percnél tovább tartó 
áramszünet. Megszakad a 
technológia, elromlik a tészta, 
leáll a kemence -  az újraindí

tás 3 órát vesz igénybe.
— A konkurencia hogyan fo

gadja ezt a viszonylag fiatal, 
de már széles körben ismert 
pécsváradi céget?

-  Pécsett pl. 66 más céggel 
kell felvennünk a versenyt. 
Sohasem törekszünk arra, 
hogy mi legyünk a legolcsób
bak. Inkább a minőségre, a 
külcsínre fektetjük a hang
súlyt, és akciókkal, verse
nyekkel próbálunk előbbre 
jutni. Minden pénz visszake
rül a termelés fejlesztésére.

Az új termékek népszerű
sítésére Both Ákos szakok
tató minden második pénte
ken k ósto lót tart a nagy 
ABC-ban. A bem utatott 2 
term ék m ásnap akciósán 
vehető meg.

Állandóan 66 féle terméket 
készítünk, de a tanulóképzés 
révén -  mivel nekik minden 
pékárut meg kell tanulniuk -  
Pécsváradon több mint 100 
féle termékünk kapható az 
ABC-ban.

Országos 
szakmai verseny

A pécsváradi sütőipari 
szakképzés gyakorlati bázisa 
a Pécsváradi Aranycipó. Már
cius 10-13. közötti országos 
szakmai verseny gyakorlati 
része is a Vak Béla utcai sü
tőüzemben zajlott le", és az 
Aranycipó igen nagy segítsé
get nyújtott a verseny lebo
nyolításához.

A díjnyertes Szent Miklós szobor 
-  tésztából

Képünkön Wittenbart István üzemigazgató veszi át az 
UKBA díjait
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Felvidék, május 1-3.
A Pécsváradon élő felvidékiek 

az ó'szi ünnepi megemlékezés és 
együtt töltött kellemes órák után 
létrehozták klubjukat. Program
jukban először egy hazautazás 
gondolata merült fel. A minden 
hónap utolsó szerdáján a Műve
lődési Házban találkozó tagság 
márciusi klubnapján készítette 
elő utazását.

Mézes Rudolf, a CSEMA- 
DOK helyi vezetője az öt Galán- 
ta környéki polgármester társasá
gában meghívta a pécsváradi fel
vidékieket május 1-3. időpontban. 

Program:
Május 1. Péntek 
12-14 órakor érkezés Galántá- 

ra, a város polgármestere fogad
ja  a pécsváradiakat a reneszánsz 
kastélyban. Este Nagymácséd 
nevezetességei.

Május 2. Szombat 
Galántai szabad program, 

NagyfÖdémes, Alsószeli és kör
nyéke nevezetességei.

Május 3. Vasárnap 
Felsőszeli: istentisztelet, neve

zetességek.
Szállás Deákin, a termálfürdő

ben.

T űzzománc-képek 
a Cifra Palotában

Pécsvárad Műveló'dési Há
za nagyszámú tűzzománc- 
képpel járult hozzá a Kecske
méten rendezett országos kiál
lításhoz. A tűzzománc táblaké
pek az 1960-as évek második 
felében jelentek meg hazai 
középületek homlokzataiban 
és belső tereiben. E táblakép 
fajta egyik első hazai műhelye 
működött Pécsett, a Lantos 
Ferenc köré csoportosuló Pé
csi Műhely és más művészek 
körében. A Kecskeméten, a 
Cifra Palotában látható nagy
szabású tárlat 1960-tól évtize
denként mutatja be e műfaj ál
lomásait, 120 művész mintegy 
400 alkotása tükrében.

Ennek részét képezik a 
Bonyhádi Zománcgyárban 
tartott szimpozion alkotásai, 
amelyeket 1968-tól 1973-ig ké
szítettek a Pécsi Műhely tag
jai: Lantos Ferenc, Bak Im
re, II. Barakonyi Klára, Fa
jó János, Ficzek Ferenc, 
Gyarmathy Tihamér, Kis- 
mányoki Károly, ifj. Koffán 
Károly, Szelényi Károly, 
Szíjártó Kálmán. A kecske
méti kiállításon az ugyancsak 
pécsi Horvát Olivér képei is 
szerepelnek.

Az alkotások jelentős része 
található Pécsváradon, a Fü- 
lep Lajos Művelődési Köz
pont és Könyvtár belső terei
ben. Az intézm ény akkori 
igazgatója, Kígyós Sándor ré
vén segítette intézményesen 
is a bonyhádi zománckép
programot.

Nyugdíjas klubok találkozója
Ötéves fennállása alkalmával a Pécsváradi Nyugdíjas Klub talál
kozót rendezett a körzet számára. A Műveló'dési Ház nagytermé
ben összegyűlt több mint 300 résztvevó't Kakas Sándor polgármes
ter köszöntötte, és adta át az okleveleket a műsor végén

A vendég klubok és a házigazdák ugyan
is műsorral mutatkoztak be Feked, Komló, 
Máriakéménd, Nagypall, Ófalu, Szabény 
községekből. A régi barátok közül eljöttek 
Nagy Ferencné vezetésével a berkesdi asszo
nyok, 40 fővel a bonyhádiak -  a Nyugdíjasok 
Tblna Megyei Képsieletének elnöke, Fenyve
siné Palkó Mária vezetésével. Polgármeste
rük, Niedlingné Grátz Erika kísérte el a 
nagypalliakat és ifj. Kófiás Endre az ófalusia
kat. A találkozón részt vett Szabó Lászlóné 
Kiss Mária lelkész és Apaceller József az ön- 
kormányzat kulturális bizottságának elnöke.

A Baranya Megyei Nyugdíjas érdekkép
viselet titkára, Toller Lászlóné és vezetősé

gének tagja, Keserű Árpád ajándékkal kö
szöntötte az öt éves pécsváradi egyesületet.

A nyugdíjasokat ismét megvendégelte 
kuglófjával az Aranycipó Kft. és önköltséges 
áron ebéddel látta vendégül a Vadászkürt 
Vendéglő. Az érdeklődőknek Szabó Éva ta
nárnő mutatta be a várat, és a klub igen sok 
tagja vett részt tevőlegesen is a vendégek fo
gadásában, a találkozó lebonyolításában. A 
szervezés oroszlánrésze ismét a klub titkárát, 
Kárpátiné Kovács Zitát dicséri.

A nyugdíjas szervezeteknek 10 területi 
központja van Baranyában. Ezek egyike 
Pécsvárad, amely először rendezett körzeti 
találkozót.

Zenehíradó a Zenesuliból
Január első hetében tar
tottu k  m eg tan szak i 
h a n g v e r s e n y e in k e t .  
M inden hangszeres kö
zön ség e lő tt h an gver
senyen lépett fel, m ely  
produkción eredménye  
a félévi jegyeket is befo
lyásolta.

-  Január 16. Megyei zongo
ra találkozón vettünk részt.

A mohácsi rendezvényen 
Kis Mária Ildikó képviselte 
iskolánkat, aki Patai Beáta 
növendéke.

Weiner L.: Marosszéki ke
ringő és Bach: Allemande c. 
művét adta elő.

Az Ifjúsági Hangver
senybérlet II. előadása január 
29-én volt, a Zengő Együttes 
népzenei műsorát láthatták 
az érdeklődők.

Január 30-án Magyar Bá
lint művelődési és közoktatá
si miniszter látogatott isko
lánkba. A kötetlen beszélgeté
sen az oktatás időszerű kér
déseiről volt szó.

-  Február 7-én tartottuk 
farsangi bálunkat.

A bál ünnepi műsorát a fú
vószenekar és a kórus előadá
sában hallottuk.

-  Február 13-án Zeneisko
lánk követségének közgyűlé
se volt Budapesten.

A szekcióüléseken az új 
tantervvel kapcsolatosan fel
merülő problémán és azok ki
dolgozásának megbeszélésére 
volt lehetőség.

-  Február 18. Az országos 
fafúvós versenyre készülő 
Művészeti Szakközépiskolá
sok játszották versenyprogra
munkat iskolánkban.

A fagott és klarinét koncert 
Paláncz Tamás igazgató 
kezdeményezésére jött létre.

-  Februári növendékhang
versenyünk a kisebb zené
szek m űsorával za jlo tt, 
mely egyben előzetes volt a 
Bolyban rendezett megyei 
fuvola találkozónak. Boris 
Gyöngyvér és Baumann 
Szilvia fuvolisták képvisel
ték iskolánkat. Mindketten 
ifj. Apaceller József nö
vendékei, közülük Boris 
G yöngyvér d icséretet ka
pott.

-  Sütőipari Szakmunkások 
Országos versenyének meg
nyitó és záróünnepségén 
Wagner József növendékei 
és az általa vezetett fúvósze
nekar lépett fel.

-  Március 15-én az ünnepi 
megemlékezésen közremű

ködött a gyermekfúvószene
kar.

-  Március 16. Pécsett ren
dezték a furulya szakmai na
pot. Téma a hangszer korlá
tozott képessége folytán elő
forduló intonációs problémák 
és különböző fuvástechnikák 
alkalmazása volt.

-  Március 24. Mozart mű
veltségi vetélkedő a Zeneisko
lában. Ötven gyere részvéte
lével zajlott. Eredményéről 
később adunk hírt.

-  Szokásos havi növendék- 
hangversenyünk március 25- 
én.

-  Március 27-én Pécsett 
megyei továbbképzés találko
zó.

Résztvevők: Bánhegyi Ro- 
land IV. TK, Szabó István II.
TK. (trombita), Wagner Jó
zsef növendékei és iskolánk fa
fúvós kamaraegyüttese. Ered
ményről szintén később tu
dunk beszámolni.

Végül szeretnénk meghív
ni minden kedves zenesze
rető olvasót és niederstát- 
teni vendégeinkkel közösen 
tartandó hangversenyre. 
Április 16-án, csütörtökön 
Mecseknádasdon 18.30 órai 
kezdettel, itt Pécsváradon 
17-én, pénteken 19 órakor 
a Művelődési Házban.
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Tatarozzák a várfalat
Tárgyalások a Kincstárral

A Kincstári Vagyoni Igazga
tóság Baranya megyei vezető- 
je, Kovács László és munka
társa Csepregi István már
cius 25-én tárgyalt a Pécsvá- 
radon, a vár ügyében. Pécsvá- 
radi részről Kakas Sándor 
polgármester, Gállos Orso
lya önkormányzati képviselő', 
a Pécsváradi Vár Idegenfor
galmi Kft. ügyvezetője, Kol
lár Erzsébet, az István Ki
rály Szálló bérlője, a vár üze
meltetője valamint dr. Feny
vesi János jegyző és Wolf 
József aljegyző vett részt.

Kovács László elmondta, a 
kincstár úgy értékeli, Pécsvá- 
rad példás magatartást tanú
sított vára ügyében. Jó volt a 
munkakapcsolat az önkor
mányzat és a kincstár között, 
a vár két éve Pécsvárad illet
ve az általa kiválasztott üze
meltető, Kollár Erzsébet ke
zelésében működik. A várat a 
kincstár a várak, várkasté
lyok kategóriába helyezi, és 
ősszel hosszú távra megpá
lyáztatja a kezelői jogát. Az 
önkormányzat illetve annak 
intézménye így jó eséllyel lép
hetne fel a pályázaton.

A kincstár költségére most 
állítják helyre a vár kerítőfa
lának koszorúját. A  munkát 
közbeszerzési pályázaton hir
dette meg a Kincstári Vagyo
ni Igazgatóság, több jelentke
ző közül a pécsi CINKFER 
cég nyerte el. Pécsváradi cég

nem volt a pályázók között -  
tudtuk meg Kovács Lászlótól.

Most pályáztatják pl. Siklós 
várát, amelyre mintegy 160 
millió forintot kell majd rá- 
költeni.

A kezelői jog megpályázásá
ról a végső döntés az önkor
mányzat kezében van.

Mint emlékezetes, 10 éve, 
1988 áprilisában adta át a ki
vitelező az István Király Szál
lót. Éppen két éve, 1996 ápri
lis 4-én nyílt meg a pécsvára
di vár a helyi önkormányzat 
üzemeltetésében, a helyi üze
meltetővel.

Előző kezelője, a Mecsek 
Tours Kft. számára akkor 12 
millió forintot szavazott meg 
a Megyei Közgyűlés, és fizet
tetett ki a vár berendezéséért 
a pécsváradi önkormányzat
tal. Pécsvárad önkormányza
ta vállalta ezt a terhet, így 
tudta átmenteni a várat jó ál
lagban az átmeneti idősza
kon. A Mecsek Tours pedig 
Pécsvárad 12 milliójával sem 
lépett a virágzó megyei cégek 
közé...

Az üzemeltető Kollár Er
zsébet tavaly kifestette és új 
dekorációval látta el az ét
termet és a konyhát. A múlt 
héten ugyanitt mázolást vé
geztek, hogy április 1-jén 
megkezdhessék a szezont. 
Az első csoportot április 2-án 
fogad ja  az István Király 
Szálló.

Az én erdőm címmel állította ki textilképeit Kindlovics Ka
talin komlói pedagógus. Kiállítását pécsváradi kollégája, 
Szántó Ferencné Bognár Éva rajztanár nyitotta meg.
Fotó: Kárpátiné Kovács Zita

A felső iskola átadása

Egyeztetés a Miniszterelnöki Hivatalban
A felső iskola ügyében tár

gyalt március 11-én Kövesdi 
János esperes és Kakas Sán
dor polgármester Budapes
ten, a Miniszterelnöki Hiva
talban, az Országházban, 
ahová Platthy Iván címzetes 
államtitkár hívta meg az ér
dekelteket. Ez alkalommal az 
egyház és a pártok képviselő
jének és a pécsváradi átadó, 
átvevő részvételével zajlott 
az értékelés.

Pécsvárad önkormányzata 
1992 végén foglalkozott először a 
felső iskola átadásának gondola
tával, mivel onnan az iskolai ok
tatás ki akart költözni, és az is
kola igazgatója, Lőrinczi Al- 
bertné kinyilvánította, hogy az 
iskolát vissza kívánják adni ere
deti tulajdonosának, az egyház
nak. A  kiköltözés 1994 márciu

sában megtörtént. Ezután a Ma
gyar Máltai Szeretetszolgálat lé
tesített itt állomáshelyet. '

Az iskolát kiváltó tetőtér költ
sége 7 millió forint volt. Az ön- 
kormányzat 1992-ben 1.191.000 
forintot, 1994-ben 55.000 forin
tot, 1995-ben 109.000 forintot 
fordított a hegyi ingatlan felújí
tására, karbantartására, első 
sorban a tetőjavításra.

Az önkormányzat a fennálló 
törvények értelmében az állam
tól kártalanítást kért, amit már
cius 11-i tárgyaláson 7.000.000 
forint értékben megítéltek szá
mára. Az átadást illetően vita 
nincs a felek között.

Kövesdi János esperes elmond
ta, az épületet katolikus közössé
gi ház céljára szeretnék használ
ni, ahol a helyi karitatív szerveze
tek továbbra is helyet kapnának.

Az óvoda életéből
A szülők kérésére március 21- 

én, szombaton a tavasz első' nap
ján tartottuk a Szülők-nevelők 
bálját a Művelődési Központban. 
Köszönjük a Művelődési ház ve
zetőjének és dolgozóinak a he
lyet és a segítségüket.

A rossz idő' ellenére a lelkes, 
vidám szülők és az óvodai dolgo
zók szép számmal jelentek meg 
és nagyon jó hangulatban töltöt
ték el az estét.

Ezúton köszönöm az óvodák 
Szülői Munkaközösségének és 
valamennyi szülőnek a bál meg
szervezésében - tombola árusítá

sa, sorsolás, táncverseny-leveze- 
tésében nyújtott segítségét. Kö
szönjük a felajánlott tombolatár
gyaikat és pénzbeli adományai
kat. A bál bevételéből az óvónők 
a gyermekek részére játékokat, 
mesekönyveket vásárolnak.

Remélem, hogy a bál a követ
kező évben is megszervezésre 
kerül. Ezzel a szülők kérését is 
tolmácsolom.

Köszönjük Link Józsefnek 
és családjának a II. sz. Óvodá
nak adott finom salátákat.

Magyari Gyuláné 
óvodavezetői

Gyapjúfonómesterség
Pécsváradon

Az elmúlt hetekben jelent 
meg a Magyar Néprajzi Társa
ság Beitráge kiadványának le
gújabb száma. A könyv a ma
gyarországi németek néprajzá
val foglalkozó írásokat jelenteti 
meg. A mostani kötetnek pécsvá
radi vonatkozása is van, ugyanis 
tartalmazza a Kodolányi János 
Általános Iskola némettanárnő
jének, Szabó Gyöngyinek az 
írását is: Gyapjúfonómesterség 
Pécsváradon címmel. A cikk a 
pécsváradi iparosok rövid bemu
tatásával kezd 1940-ig vissza
menőleg, majd részletesen meg
ismerteti a városban élő és dol
gozó gyapjúfonókat, Apaczeller 
Józsefet és Fullér Jánost.

Pécsvárad környékén nagy je 
lentőséggel bírt ez a szakma, mi
vel a környéken nem volt más fo
nó. A térségen tartott juhok gyap
jút itt dolgozták fel, amiből szebb
nél szebb holmik készültek.

A továbbiakban pontos képet 
kapunk a juhtenyésztésről, az 
elletéstól a birkanyírásig. Ez
után a munkafolyamatok részle

tes bemutatása következik: kár
tolás, szövés... stb. Az így feldol
gozott gyapjúk kézzel vagy gép
pel kötötték meg. Gépi kötés 
Pécsváradon 1972 óta van, ak
kor költözött ide Szabó János 
kötőmester, aki a szakmát Sze- 
bényben tanulta, egy igen tehet
séges autodidakta kötőtől, Kis 
Gáspártól. Jelenleg 3 gépen 
dolgozik, az elkészült darabokat 
a felesége állítja össze.

1950-ig a gyapjú felvásárlása 
a környező' falvak (Berkesd, 
Hird, Véménd stb.) lakóitól tör
tént a vásárokon.

A mesterséget szerencsére 
nem fenyegeti a kihalás veszé
lye, mert Fullér Tibor is apja 
nyomdokaiba lépett, valamint 
Apaczeller József menye is. Az 
írás végén szemléletes képek 
mutatják be az Apaczeller és 
Fullér család gyapjúfonó gépeit, 
Szabó János kötőgépeit és a 
gyapjúból készíthető' kötött da
rabokat.

Sántha László
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A Kodolányi János Általános Iskola hírei
A március igen mozgalmas hó

nap volt tanár és diák számára 
egyaránt, szinte minden napra 
jutott egy-egy verseny, bemutató, 
ünnepi esemény vagy egyéb dél
utáni elfoglaltság.

Március 3-án szakmai napot 
tartottunk az alsó tagozaton. A 
környék iskolái közül igen sokan 
fogadták el meghívásunkat. A 
szakmai nap matematika és ma
gyar bemutató órákból állt. (Ta
nított : Gungl Lászlóné tanító , 
korreferens : Göblné Németh 
Piroska tanító). Majd ezt követ
te az Apáczai tankönyvkiadó 
tankönyveinek, tanterveinek, 
tanmeneteinek bemutatója és 
szakmai eszmecsere. Köszönjük 
az említett kollégák munkáját.

Szülólt-ne velők bálja
Március 7-én rendeztük meg 

igen nagy sikerrel, közel 5oo 
résztvevővel a Szülők-Nevelók 
bálját. Ezúton is szeretnénk kö
szönetét mondani a műsorban 
szerepló' tanulóknak, felkészítő- 
iknek, a " Spitzbuben " zenekar
nak, a bált szervező' Poller 
Györgynek és segítőinek és a 
bált anyagilag támogató minden 
szülőnek és vállalkozónak , a 
tombolatárgyakat biztosító Pál
ma, Szikra, Ez+Az, Frézia, W- 
Papír, Séva, Kenguru, Reni- 
Sportbolt, Vadász-kürt, Xénia, 
Bella-szalon, Aranycipó, vezetői
nek. Vadász Mária. Till Gizella.

Beck Józsefné, Papp Mónika, Bi- 
szakné Brém Szilvia, Bálint 
Csongor, Brückner Tibor, Wolf 
Józsefné, Füri Ferenc, Link Jó
zsefné vállalkozóknak.

Kodolányi-nap
Március 13-án délelőtt isko

lánk névadójára, Kodolányi Já
nosra emlékeztünk a Vár utcai 
óvoda falán elhelyezett emlék
tábla előtt.

Ezt követően az alsó tagozatos 
tanulókkal bábelőadást tekintet
tünk meg a Művelődési Házban 
a Bóbita együttes előadásában.

A 150 éves évforduló
E nap délutánján szavalóver

sennyel folytattuk az ünneplést 
tagozatunkon. Az 1848-49-es for
radalom és szabadságharc 15o. 
évfordulójának és Petőfi Sándor 
a lánglelkű költő' születése 
175.évfordulójának tiszteletére 
1-4. osztályig igen sok tanuló ta
nult meg egy-egy szép Petó'fi-köl- 
teményt. A színvonalas verse
nyen 56 tanuló vett részt.

Helyezések
l.osztályosoknál: I. Farkas 

Dániel l.a., II. Wilhelm And
rás l.b., III. Bódis Richárd l.a 
2,osztályosoknál: I. Böröcz Ist
ván 2.c., II. Göbl Richárd 2.b., 
III. Fischer Dóra 2.a.

3.osztályosoknál: I. Hitra 
Zsanett 3.a., II. Németh Gá
bor 3.b., III. Szabó Anita,Er- 
dó'smecske

4.osztályosoknál: Iljin Kinga 
4,b., II. Dzsongov Miklós 4.c., 
III. Ratting Anita 4.b.

Gratulálunk nekik és minden 
résztvevőnek. Sok tanuló egy- 
egy Petőfi vers illusztrációját ké
szítette el rajzórákon. A legszebb 
alkotásokból készült kis kiállítás 
igazán méltó díszlete volt a szava- 
ló-versenynek. Felső tagozaton 
március 19-én rendeztük meg a 
Petőfi-versmondó versenyt.

Az 5-6.osztályosoknál: I. Bá
lint András 5.d., Müller Esz
ter 5.b. II. Lauer Mónika 6.d 
III. Brückner Lídia 6.c. Rum- 
szauer Gabriella 6.b.

A 7-8.osztályosoknál: I. Ta
kács Teodóra 7.b., Kis Mária
7. a. II. Sárközi Xénia 7.b. III. 
Tóth Gabriella 7.d.

Március 15-én a városi ünne
pélyen iskolánk 7.a osztályos ta
nulói elevenítették fel az 1848- 
49-es forradalom és szabad
ságharc eseményeit. A színvona
las műsorért köszönet illeti a 
műsor minden szereplőjét és fel
készítő tanáraikat, Gelencsér 
Jánost a 7.a osztály osztályfő
nökét és Poller György igazga
tóhelyettest.

Március 18-án az l-2.órában a
2.c.osztályban láthattak az ér
deklődő szülők igen színvonalas 
bemutató órákat matematika és 
német tantárgyakból.

Tanítottak : Tolnai Zoltánná 
, Flódung Anita. Köszönjük !

E nap délutánján igen sok al
sós tanuló vett részt nagy lelke
sedéssel a 6.a.osztály "Hangya
boly" csapata által meghirdetett 
"Jó futni! Plussz egészséges!" fu
tóversenyen, amelyről a későbbi
ekben részletesen is beszámo
lunk.

Március 19-én és 2o-án dél
után iskolánkban papírgyűjté
sen vettek részt a tanulók. A 
gyűjtés 27-ig délutánonként még 
folytatódik.

24-én és 25-én két első' osz
tályban tartottunk nyílt órákat 
az érdeklődő szülők részére és 
adtunk lehetőséget hospitálásra 
a geresdlaki tanítóknak.

24-én az l.a.osztályban 1- 
2.órában magyar nyelvből taní
tott Vértes Lászlóné az 
l.b.osztályban 1 órában mate
matika, 2.órában német nyelv 
tanított : Tóth Györgyi 25-én 
az l.a.osztályban az l.órában : 
matematika, 2.órában német 
nyelv tanított : Flódung Anita.

Köszönjük az említett tanítók 
munkáját.
Tanulmányi versenyek
Nemcsak iskolánk szervezett 

versenyeket a tanulók számára , 
hanem a megyei tanulmányi 
versenyek sorozata is megkezdő
dött.

A megyei Temesi Mihály he
lyesírási versenyen a következő 
tanulók szerepeltek: Dorn Ni
kolett 5.b.osztályos tanuló
(8.hely), Fenyvesi Orsolya 6.a 
osztályos tanuló (8.hely) Bayer 
Alexandra 7.d.osztályos tanuló 
(16.hely) Pintér Mónika
8. c.osztályos tanuló (14.hely)

A megyei német nemzetiségi 
versenyt március 18-án rendez
ték Pécsen, melyen 6 tanulónk 
vett részt. A kéttannyelvű kate
góriában Májer Mariann és 
Takács Teodóra 7.b. osztályos 
tanulók dolgozatát küldték to
vább az országos versenyre. A 
"Nyelvünkben élünk" megyei 
anyanyelvi versenyen az idei év
ben is két tanulónk vett részt : 
Pere Annamária 7.b. és Göbl 
Richárd 8.b. osztályos tanulók.

Komló Város Önkormányzatá
nak Hivatásos Tűzoltósága rajz
versenyt hirdetett. A pályázatra 
benyújtott 321 rajz közül pálya
munkájával II.helyezést ért el 
Németh Gábor 3.b.osztályos 
tanuló. Rajta kívül még Kempf 
Jolanda rajza jutott be a me
gyei rajzversenyre.

Lezajlott a Zrínyi Ilona orszá
gos matematikaverseny megyei 
fordulója. E rangos megmérette
tés egyik helyszíne iskolánk volt. 
A verseny rendben zajlott, a kö
zel 9o tanuló 4 tanteremben, 
nyugodt körülmények között 
kezdhetett a feladatok megoldá
sához.

Iskolánkból 23 alsós és 29 fel
sős tanuló versenyzett. A legjobb 
eredményt Dorn Nikolett
5. b.osztályos tanuló érte el , aki 
a ll.helyen végzett (korcsoport
jában), és részt vett az ünnepé
lyes eredményhirdetésen.

Tanára : Molnár Józsefné.
A 3.évfolyam legjobbja : Sza

bó Dániel (Tanára: Endrődiné 
Hornyák Mária)

A 4. Évfolyam legjobbjai : Re- 
in Viktor, Müller Éva (Tanára 
: Máriusz Antalné), Hohmann 
András, Ratting Anita (Taná
ra : Schwacz Éva)

Az 5.évfolyamból : Dorn Ni
kolett (Tanára: Molnár József
né) Fekete Anna (Tanára : 
Türk Ilona)

A 6.évfolyamból: Györkő 
Zsuzsanna, Matesz Mónika, 
(Tanára : Mester Károlyné), 
Antal Attila (Tanára: László
né Auth Mária)

A 7.évfolyamból : Horváth 
Zoltán (Tanára : Türk Ilona)

A 8.évfolyamból : Dorn Ani
ta (Tanára:Lászlóné Auth Má
ria)

A csapatverseny eredménye a 
következő':

3. évfolyam: 23.hely
4. évfolyam : 16.hely
5. évfolyam: 15.hely
6. évfolyam: lO.hely
7. évfolyam: 36.hely
8. évfolyam: 43.hely
A verseny lebonyolításáért kö

szönet Poller György igazgató 
helyettesnek és a matematika 
munkaközösségnek.

Életrevaló Plusssz
Az Életrevaló Plussz Prog

ram országos akciójában a Ko
dolányi János Általános Iskola
6. a.osztályának Hangyaboly 
csapata az ABC-ben saját ma
guk által rajzolt és kihelyezett 
plakáttal hívtuk fel a vásárlók 
figyelmét az egészségesebb élel
miszerekre.

Kodolányi János centenáriuma előtt
Iskolánk névadója, Kodolányi János (1899-1970) emléktáblá

jánál tartottunk megemlékezést. Lórinczi Albertné a 99 éve 
született nagy író életpályáját és Pécsváradhoz fízó'dó' kapcsola
tait idézte fel. Till Gabriella tanuló a Süllyedő' világ című öné
letrajz egyik pécsváradi vonatkozású részletét olvasta fel. Ez
után a Kodolányi János Általános Iskola (képünkön), a Pécsvá
radi Várbaráti Kör és az épületben ma élő óvodások helyezték 
el koszorúikat az emléktáblán.

Egyúttal megkezdődtek Kodolányi János születésének cente
náriumi előkészületei. A 100. évforduló alkalmával teljes élet- 
műkiadást jelentet meg a Mundus Kiadó, amelynek első köte
téhez Pécsvárad önkormányzata és vállalkozói is hozzájárul
nak.

Fotó: Lórinczi Albert
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Séta a várkertbenSport kicsiknek és nagyoknak 
címen játékos sportdélutánt 
szerveztünk az l.b.osztálynak, 
ahol Plussz-pezsgó'tabletták csö
veit használtuk fel különböző' 
ügyességi illetve sorversenyek
hez.

Március 22-re., a Víz világ
napjára készülve , az ezt meg
előző' héten vízvédelmi őrjáratot 
szerveztünk az iskolában illetve 
otthoni környezetben annak fel
mérésére, hogyan használják a 
vizet, takarékoskodnak-e vele? 
Jártunk az Önkormányzati Hi
vatalban, érdeklődtünk a lakó
helyünk vizeinek állapotáról , a 
tervezett vízvédelemről. Ezek 
után felhívást készítettünk "Óv
juk a természetet és takarékos
kodjunk a vízzel!" címmel. Ezt a 
felhívást több helyen kifüggesz
tettük a városban.

Március 18-án futóversenyt 
rendezett a csapat kicsiknek és 
nagyoknak, Pécsvárad kanyar- 
gozó utcáin, kb.3 km távon. A 
hirdetéseink, valamint a taní
tók, tanárok agitációs munkájá
nak eredményeként több mint 
3oo-an vettek részt a versenyen. 
A dimbes-dombos utak még a 
legnagyobbakat is kifárasztot
ták, így a célban mindenkinek 
jól esett a frissítő innivaló -  
Plussz pezsgőtabletta, rostos 
gyümölcslé, tea, víz, illetve enni
való -pogácsa, alma, sütemény, 
amit szponzorok (Aranycipó, 
Schenk zöldségbolt), szülők (Bá
lint Ildikó) ajánlottak fel.

Ugyancsak felajánlásokból 
adtunk ki 47 díjat, ajándékot a 
legjobb befutóknak.

A futóverseny támogatói : Kol- 
mann 2000 Kft. (Kovács Imre),

Építőipari Kisszövetkezet,
Aranycipó KFT, Kajos Árpád, 
Büki Tibor, Böröcz István vállal
kozók, TUR-MIX, Budmil sport
bolt, Schenk-zöldségbolt, W-pa- 
pír, Kodolányi János Általános 
Iskola, Pécsváradi TEXT.

Minden résztvevőnek, segítő
nek köszönjük a támogatást, 
amellyel hozzájárult akciónk si
keréhez

"Hangyaboly csapat"
Az 1998.március 18. FUTÓ

VERSENY DÍJAZOTTAI :
4 éves óvodás: Kugyelka 

Bence
l-2.osztály: Gungl Edit, Bó- 

dis Richárd, Kőhalmi Zsa
nett, Kuti Dániel, Sasvári 
Zsuzsanna, Reisch Miklós, 
Kutas Éva, Zselinszki Tamás 

3-4.osztály: Jagados Diána, 
Bella Ferenc, Wágner Klau
dia, Kovács Miklós, Ortmann 
Erika, Ljudovik Adrián, Mol
nár Kitti, Bálint Tivadar 

5-6.osztály: Valentai And
rea, Gungl Viktor, Végh Vik
tória, Tóth Adrián, Tamás 
Andrea, Friedrich József , 
Bálint Ólja , Gombor József 

7-8.osztály: Ónodi Valéria, 
Dénes Sándor, Bundzsáklia 
Mária, Kovács Roland, Weibl 
Mária, Pataki Zoltán, Tur- 
nacker Éva, Katona Gábor 

14 éven felül: Pintér Betti, 
Qvaiser Endre, Matoricz Krisz
tina, Szinger Zoltán, Vanyek 
Betti, Balogh Gábor, Szekszár
di Lívia, Kovács Péter

Speciális szakiskola: Arnold 
Balázs, Mezei Anikó, Pohl Jó
zsef, Sárics Réka, Ignácz 
Norbert, Gaál Mónika

Vértes Lászlóné

Egy február végi meleg, 
napsütéses délutánon sétálni 
mentem a várkertbe. Tud
tam, ha megmászom a dom
bot, akkor még hosszasan él
vezhetem a tavaszi nap dél
utáni melegét. A várfal tövé
ben leültem a fűbe, és érez
tem, ahogy a természet kö
rülvesz. A talaj a zöld fű friss 
illatát árasztotta, a mandu
lafák halványrózsaszín vi
rágruhában pompáztak. 
Nyugalom vett körül. A hatos 
út felól szűró'dő tompa zajt 
elnyomta a patak csörgede- 
zése.

Eszembe jutott, mennyire 
szerettem kisiskolás korom
ban ide kijárni. Akkor még 
nem ilyen volt a Várkert. 
Senkié volt, vad és burjánzó 
növényzettel, szemetes, el
apadt patakkal, mocsárral. 
Mégis jó volt a lehullott ro
hadt almákon átvergődve 
megmászni a kicsi, beteg fá
kat, és bevenni apró, kukacos 
gyümölcseiket. Emlékszem, 
egyszer kincset is találtunk, de 
az aranyrög, -  mire kiszabadí
tottuk a patakba dobált mű
anyag vackok és a kövek közül 
- ,  csak egy összegyűrt arany
sárga sztaniolpapír volt.

Bár kellemes emlékekre 
gondoltam  vissza, mégis 
örültem, hogy nem az a kép 
fogad már, mint egykoron.

Néhány éve a várhoz illő

igazi kis pihenőhellyé változ
tatták a mi kis kertünket. A 
beteg fákat kivágták, a nö
vényzetet rendbe rakták. A 
patakot kitisztították, és a 
vékony deszka helyett két fa
híd került fölé. A környezetbe 
szépen illeszkedő padok és 
asztalok mellett, fajátékok is 
helyet kaptak a megszépült 
várkertben.

Még szerettem volna gyö
nyörködni a tájban de a nap 
már nem adott meleget, így 
hazaindultam. A dombról le
felé jövet még egyszer szét
nézve döbbenten vettem ész
re, hogy nem azt látom, amit 
látnom kéne. Bizony, nem 
ilyen volt a várkert mint 
most...

A padokat talán ugyanaz 
az ismeretlen erő döntötte 
fel, ami -  vagy inkább aki? - 
a mérleghinta két lovát is a 
porba fojtotta. A játékok kö
zül épen már csak a favár 
állt, úgy ahogy az egy várhoz 
illik. Körbe-körbe szemét: ci- 
gisdoboz, kólásdoboz, papír
zsebkendő, papírfecnik.

Értetlenül mentem tovább, 
és az úton egy macskatetem: 
be botlottam. Ezek után va
lahogy elment a kedvem a 
várkerttől. Pedig olyan kelle
mes lehetne ott!...

Tóth Kinga 
egyetemi hallgató 

JATE

Sütőipari országos verseny
A sütő szakma kiváló tanulója országos versenyt 
rendezett m árcius 11-13. között középiskolán, a 
Szakm un kásképző In tézet, Szakközépiskola és 
Gimnázium. A versenyt megnyitotta dr. Hargitai 
János, a Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke, aki 
az eredményhirdetésen is részt vett.

A gyakorlati vizsgát a 
Pécsváradi Aranycipó üze
mében rendezték. Feladatuk 
briós és fonottkalács készí
tése volt.

Az ország 19 megyéjéből 
érkezett 30 versenyző közül 
13 kapta meg a verseny 
alapján szakm unkás-bizo
nyítványát.

Iskolánk tanulói közül 8. 
helyezést Horváth István, 
VIII. osztályos, az Aranycipó 
Kft. tanulója ért el.

9. helyezett Balogh Vero
nika, a Pécsi Sütőipari Rt. 

A Szalagavató nyitótáncosainak egy csoportja. tanulója

NYÁRON MÁR HŰSÍTI, TÉLRE KIFIZETI!

10% KEDVEZMÉNY!
Nyugdíjasoknok kamatmentes részlet!

MINI REDŐNY, RELUXA, 
HARMONIKAAJTÓ, valamint nagy 

színválasztékú SZALAGFÜGGÖNYÖK és i 
KÖNYÖKKAROS NAPELLENZŐK 

;  akár 1 2 HAVI RÉSZLETRE ISI 
b u d a i  7694 Hosszúhetény Iskola u. 40. 
RELUXA (72)  490-349BR

A jövő
nemzedékéért

I. díjat nyertek a Pécs
váradi Középiskola Sütő 
II. és Sütő III., Balogh 
Balázsné és dr. Fenyve
si Jánosné osztályai a 
Népjóléti Minisztérim 
Nemzeti Egészségvédelmi 
Intézetének pályázatán. 
Pályázatuk a 100.000 fo
rintos I. díjat és a NEVI 
különdíját, 50.000 forintot 
nyerte, amit április 1-jén 
vettek át Budapesten a

I Petőfi Csarnokban.
Az iskola tanulói, más 

osztályai már tavaly is el
őkelő helyezést értek el a 
Jövő Nemzedékéért című 
egészséges életmódot fej
lesztő országos középis
kolás programon. Önálló 
feltáró, elemző tevékeny
séget végeztek: nyilván
tartást vezettek étrend
jükről, alkoholfogyasztá
sukról, az adatokat össze
gezték, értékelték.
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Hírek

Nőnapi köszöntő a Nyugdíjas Klubban. Dr. Novotny Iván a klub elnöke köszönti a hölgytago
kat, Pécsi Lászlónét, Jung Józsefnét és Böröcz Petemét. Fotó: Kárpátiné Kovács Zita

Nőnap a Vadászkürtben
Március 8-án, vasárnap jó 

hangulatú nőnapi zenés va
csoraesten vettünk részt a 
Vadászkürt vendéglőben.

Ezelőtt 4 évvel jöttünk 
össze először. Ekkor a női ka
marakórus és az asszonytor
na csapat tagjaiból verbuvá
lódott a társaság. Hagyo
mányteremtési célzattal elha
tároztuk, hogy ezentúl min
den évben és mindig a napján 
tartjuk meg a vacsoraestet és, 
csak hölgyek lehetnek a meg
hívottak.

Egyszóval amolyan igazi 
női bulit szerettünk volna 
meghonosítani, ahol lehet be

szélgetni, bolondozni, táncol
ni, be lehet mutatni a legú
jabb divatot, stb.

Az első buli szerdai napra 
esett, de annak ellenére, hogy 
másnap munkanap volt, haj
nalig kitartott a csapat. Ettől 
a szokástól ezideig sem tér
tünk el.

Következő évre már híre 
ment a jó hangulatnak és az 
előző évi csapat kiegészült az 
Aranycipó nődolgozóival. Jó hí
rünk azóta is előttünk jár, mert 
minden évben újabb és újabb 
nőtársunkkal bővül a csapat.

Ha ez így folytatódik Ko
vács Józsinak bővítenie kell

a vendéglőt, hogy elféljünk.
Pár szót kell még szólni a 

kiszolgálásról is. Azt hiszem 
vendéglátónk minden évben 
igencsak kitett magáért, mert 
méltányos áron, bőséges, ki
váló vacsorával lepett meg 
bennünket, és a köszöntő 
mellé pohár pezsgő, szál virág 
is dukált. A  jó  hangulatról 
minden évben Hohmann 
István gondoskodott.

Remélem, hogy a hagyo
mány nem szakad meg és 
még sok-sok éven keresztül 
együtt ünnepeljük a nőnapot.

Ané

Húsvéti
szertartásrend

Katolikus egyház:
Virágvasámap, IV. 5. 9 óra

kor barkaszentelés a Minden
szentek kápolnájában. Onnan 
körmenettel vonulnak a hí
vek a templomba.

Nagycsütörtök, Nagypéntek 
szertartása 18 órakor

Nagyszombat 18 órakor fel
támadási körmenet.

Református egyház:
Virágvasámap 11 órakor a 

gyülekezeti teremben
Nagypénteken 18 órakor a 

gyülekezeti teremben
Húsvét vasárnap 11 órakor 

a templomban istentisztelet 
és úrvacsoraosztás

Húsvét hétfőn istentisztelet 
a templomban

Tourinform
A januárban megnyílott Tou

rinform Iroda iránt igen nagy az 
érdeklődés. Egyre többen kere
sik fel a helybeliek és a környé
künkről is. Sokan érdeklődnek 
utazások iránt, bár nem ez az 
iroda profilja. Egyre többen kér
nek információkat, adatokat 
programokról, látnivalókról. A 
falusi turizmusba belépni szán
dékozók is jelentkeznek. Készül 
a szállásadókról, szálláslehető
ségekről egy gyűjteményes ki
mutatás. Az iroda március utol
só hetében képviselte a Zengővi
déket a Budapesti Utazás '98 el
nevezésű idegenforgalmi, turisz
tikai vásáron, április első napja
iban pedig ismét részt vesz az 
iroda munkatársa Budapesten a 
„beutaztatok vásárán”. Remél
jük, hogy a kezdeti nehézségek, 
megtorpanások után felkészül
ten vátjuk a vendégeket.

ANYAK ÖN YV
Születtek: Hara András, Bor- 

bás Klaudia
Esküvő: március 28. Bagó

Gabriella -  János István 
Elhunytak: Pécsváradon:

Harmat Ferencné Jakab Irén 
(60 éves), Auth Henrikné Müller 
Anna (88 éves), Auth Henrik (89 
éves), Bittér János (70 éves), 
Weintraut Gáspámé, Nagy Imre 
(62 éves), Keszler Mária (85), 
Brunn Péter (67 éves) erdős- 
mecskei lakos.

Találkozás 
Bálint gazdával

1998. április 23-án, csü
törtökön este 19 órakor a 
Művelődési Központban 
Wekler Ferenc, ország- 
gyűlési képviselő vendége
ként dr. Bálint György ta
lálkozik a pécsváradi ér
deklődőkkel.

Városi Televízió. Április 9- 
10. 18.30 mese, 18.55 sporthí
rek, 19.30 Híradó: önkormány
zati ülés. Húsvéti előkészületek. 
Ötéves a nyugdíjas klub. Borver
seny előzetes. Koszorúcska. Hí
rek, események. 20.15 játékfilm.

Következő adás: április 23-24. 
*

Szőllősi Istvánná az MSZP 
országgyűlési képviselője, a Pe
dagógus-szakszervezet elnöke 
vett részt pedagógusfórumon a 
Pécsváradi Középiskolában.

A Zengővárkonyi Népie
gyüttes vendégszereplése. 
Április 25-én Szlovéniába, Ptuj 
városába utazik a Töttös Sán
dor vezette együttes. Részt 
vesznek a ptuji tavaszváró ün
nepségen és 4 fellépésen szere
pelnek a Dráva-parti városban 
és környékén. A turnéra 40 fővel 
utaznak, velük tart a Nyugdíjas 
Klub tánckara is Szlovéniába.

Környezetvédelemről a 
gyerekeknek. A Tetrapak or
szágos akciója keretében márci
us 27-én a modem hulladék- 
gyűjtéssel és -hasznosítással fog
lalkozó programot tartottak az 
általános iskolában Major Jó- 
zsefné biológiatanár szervezé
sében. A modern skandináv cso
magolócég autóbuszában számí
tógépeken tanulmányozhatták a 
gyerekek a különféle környezet- 
védelmi programokat.

Színházi Világnapon a 
színházban. Erkel Ferenc: Hu
nyadi László című operáját te
kintette meg pécsváradiak cso
portja március 27-én, a színhá
zak világnapján, a Művelődési 
Ház szervezésében. Az előadás 
kezdete előtt olvasta fel Rázga 
Miklós színművész Göncz Ár
pád köztársasági elnök köszön
tőjét.

Április 14-én, kedden este 
18 órakor kiállítás nyílik a 
Művelődési Központban De
ák Zsuzsa gafikusművész 
festményeiből 

A Villányi Borúiról. 
Megnyitja: Bükkösdi

László esztéta.
Közremőködik: a Pécsvá

radi Zeneiskola növendéke 
A kiállítás megtekinthető: 

április 30.

ANGOL
NÉPZENEI EST

április 21-én, kedden este 
18 órakor a Művelődési Köz
pontban

Fellépnek: a pécsi
SIMPLY ENGLISH együt
tes (Andy Rouse és Feny
vesi Béla) valamint Angliá
ból CHRIS FOSTER népze
nész.

Jegyek: 200 Ft.
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A Fülep Lajos Művelődési Központ április havi eseményei
Ifjúsági hangverseny
1998.április 3-án, pénteken 

a Művelődési Központban 
Műsoron: Vivaldi: Négy év

szak
Közrem űködik a Pécsi 

Szimfonikus Zenekar, vezé
nyel: Blázy Lajos 

Ismertetőt mond: Dobos 
László

*

Borosgazdák figyelem !
Zengő-alji borvidék telepü

léseinek (Hosszúhetény-Pécs- 
várad-Mecseknádasd)

Szent György Napi bor
verseny Pécsváradon 

Borminták leadása: április 
14 és 15-én, 8-16 óráig a Mű
velődési Központban 

M intánként két azonos 
(7dl.) üvegben, fajta és évjá
rat megjelöléssel.

Nevezési díj: 250 Ft/fajta 
Eredményhirdetés, értéke

lés: április 18-án, 18 órától 
19 órától: BOR - BÁL 
Zene: Hohmann István és 

zenekara
Sikeres felkészülést, jó bo

rokat, eredményes verseny
zést kivánnak a szervezők! 

Hegyközség 
Agrárkamara
Pécsvóradi Művelődési 

Központ

„Én, a Gyula, meg az 
Ottó, a Tótottó...” Bajor 
Imre műsora

Április 3-án, pénteken 
20 órakor.

Jegyek: 350 Ft-os áron 
elővételben is válthatók a 
Művelődési Központban.

Április 12-én, húsvét 
vasárnapján 18 órakor au
tóbusz indul a Pécsi Nem
zeti Színházba Csárdás- 
királynő' c. operett előa
dásra.

Jegyek a műv.központ- 
ban rendelhetők 800 Ft-os 
árban.

Április 3-án, pénteken 9 
- 14 óráig. önkéntes 
véradónapot szervez a 
helyi Vöröskereszt.

Segítsen, hogy segít
hessünk ! - A vér életet 
menthet!

Nyugdíjas Klub hírei:

Öt éves Nyugdíjas klub
14-én, kedden 16 ó. Klub

nap keretében sor kerül dr. 
Novotny Iván, klubelnök 
utibeszámolójára diavetítés
sel egybekötve.

- Háziünnepség a jubileum 
alkalmából.

22-én,szerdán. Kirándulás 
Gödöllőre.

*

A Pécsváradért 
Alapítványhoz 1998-ban 
benyújtott pályázatok .

Március 24-én ült össze a 
Pécsváradért Alapítvány Ku
ratóriuma Zsáli János el
nökletével. Megjelent tagok: 
Kakas Sándor polgármes

ter, Csukay Géza - ÁFÉSZ 
elnök, Botló Béla - Aranyci
pó, (ifj. Büki László helyett) 
és Bognár András - Szek
szárdi TŰZÉP vezetője.

Mint az ismeretes az almit 
évben lehetett első ízben az 
adónk 1 %-ának felhasználá
sáról dönteni. Városunk leg
régebbi alapítványára össze
sen 200.000,- Ft. érkezett. 
Zsáli János a kuratórium el
nöke kérdéseinkre a követke
zőket válaszolta:

- A pályázati felhívásra tíz 
pályázat érkezett. Több pá
lyázó hivatkozott arra, hogy 
saját alapítvány híjával, arra 
kérte tagjait, a szülőket, hogy 
erre az alapítványra kérjék 
pénzük átutalását.

- Az Általános Iskolától há
rom pályázat is érkezett. 
Ezek elbírálásánál figyelem

be vették, hogy az iskola saját 
alapítvánnyal is rendelkezik. 
Valamennyi pályázónak a je: 
lenlévő kuratóriumi tagok 
egyhangú döntése alapján a 
következő összegeket szavaz
tuk meg.

- Általános Iskola
Diáksportra, csoportok utaz
tatásának támogatására ka
pott 20.000 Ft. (Pályázat ér
kezett még a technikai és a 
képzőművészeti szakkörök
től is.)

- Diabétesz Klub - ta
pasztalatcserékre, utazási 
hozzájárulására 20.000,-

- Felvidékiek Klubja - Az 
őszi nagysikerű kiállítás do
kum entálására, kiadvány 
megjelentetésére 10.000 Ft.

- Műveló'dési Központ 
Nó'i Kamarakórusa - két 
évtizedes m unkájukért, a 
városi rendezvényeken va
ló színvonalas közreműkö
désükért a Missbachi úthoz 
va ló  h ozzá já ru lásk én t
40.000, -Ft.

- Műveló'dési Központ 
Nyugdíj ás Klubja - A város 
legnagyobb létszámú klubja, 
ötéves munkája alapján ki
rándulásaik támogatására 
20.000 Ft.

- Óvodák - gyermekjáté
kokra 20.000 Ft.

- Református Gyüleke
zet - Az ifjúság utazásához, 
akik az erdélyi Nagyenyeden 
vesznek részt találkozón
30.000, - Ft.

- Zeneiskola - hangszervá
sárlásra (tekintettel az Ifisági 
zenekar közszerepléseire)

Zsáli János elmondta, hogy 
döntéseiknél elsősorban az if
júság és az idős embereket 
foglalkoztató programok tá
m ogatását tűzték ki célul 
egyhangúlag.

A pénzek felhasználásáról 
legkésőbb szeptember 10-ig. 
kell elszámolni a támogatott 
szervezeteknek. Erről az ok
tóberi Hírmondóban adunk 
tájékoztatást.

A Pécsváradért Alapítvány 
Kuratóriuma kéri Pécsvárad 
polgárait, vállalkozóit, hogy a 
jövőben is támogasság adójuk 
1 %-val az itt működő csopor
tokat, együtteseket, és egyéb 
közösségi munkát végzőket, 
hiszen ez mindnyájunk érde
két szolgálja.

HÚSVÉTI VÁSÁR
1998.április 8-án, szerdán 9-18 óráig a Pécsváradi Műve

lődési Központban
Meghívott kézművesek:
Bozóné, Sárközy Márta - csuhébábok 
Freund János - faesztergályos 
Grádwohl Zsolt - fazekas 
Grádwohl Mónika - rongyszőnyegek 
Szabó István - fajátékok 
Ördög Béláné - zengővárkonyi szőttesek 
Tóttösné, Hevesi Éva és Szomorú Éva tojáshímzésből 

tart játszóházat gyermekek részére.
Könyvvásár - ékszervásár várja a kedves érdeklődőket!

VI. Baranyai Gyermek és Ifjsági Fesztivál 
Pécsváradi rendezvényei

Április 4.szombat: 9,30 ó.
A VII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínját

szó Találkozó Baranya Megyei Fesztiválja
Megnyitja: Bernáth József a Megyei Közgyűlés Okta

tási, Kulturális, Ifjsági és Sportbizottságának elnöke.
- IFJÚ ALKOTÓK - népművészeti és képzőművészeti ki

állításának megnyitója a Műveló'dési Központ kiállítóter
mében.

Április 25.szombat: Gyermek és Ifisági Fúvószenekarok 
Regionális Fesztiválja

8.45. Térzene a Müv.Központ előtti téren.
9.15. Fanfárok
Dr. Hargitai János a Baranya megyei Közgyűlés el

nökhelyettese megnyitja a rendezvényt.
9,30 - 13,30. Az együttesek szakmai bemutató prog

ramjai zsűri előtt
Résztvevő zenekarok: hagyományos fúvószenei kategóri

ában:
Pécs-Gyárváros, SOPIANAE - Pécs, Siklós, Szigetvár, 

Sásd.
Német nemzetiségi kategóriában induló együttesek:
Szászvár, Komló-Hosszűhetény, Magyarszék, Lippó, Pécs

várad, Mecseknádasd, Újpetre, Nagymányok, Véménd.
16,30. Gálaműsor - eredményhirdetés, díjátadás.

Dretzky Katalin
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• 1998. februárjában  meg

tartott első szurkolói ankéton 
25-30-an vettek részt. A tájékoz
tatót és a felmerült kérdésekre a 
választ Speigl J ózse f sportköri 
elnök adta.

• G ettó János az ifjúsági 
csapat első' győztes bajnoki mér
kőzése után leköszönt a vezető
edzői posztról. Utóda N agy Ká
roly  a Baranya válogatott ifi 
edzője lett.

• G yócsi Tamás labdarúgót 
megműtötték térd-keresztszalag 
szakadással, a bajnokságban 
nem állhat már a csapat rendel
kezésére.

• Som ogyvári G ábor labda
rúgó a Boly elleni mérkőzésen 
sérülést szenvedett, bokájából 
kivált egy csontdarab. Jelenleg 
járógipszet hord.

Zengő kupa
Harmadik alkalommal ren

dezték meg 4 csapat részvé
telével március 15-én a zengő' 
kupát.

A helyezések:
1. Pécsvárad Agrover
2. Mohács
3. VH Konzum
4. Pécsvárad Térni

• Stefán G ábor kapus bemu
tatkozása jól sikerült, ez idáig 
(Gödre, Boly) gólt sem kapott. 
Csapata legjobbjának bizonyult 
mindkét esetben. Sajnálatos, hogy 
korábbi könyöksérülése újból ki
újult, további védése kétséges.

• Grosics Norbert labdarú
gót (csatárt) az utolsó pillanatban 
sikerült leigazolni a PVSK-tól.

• B evezetésre került a zsí
roskenyér akció, melynek célja 
mérkőzések után a játékosok 
nyugodt körülmények között 
folytathatják eszmecseréjüket, 
fejthetik ki véleményüket és 
közben fogyaszthatják a közked
velt zsíroskenyeret.

• Szűcs Lajos 37-szeres volt 
válogatott labdarúgó végezte el 
a kezdó'rúgást a Pécsvárad-Bóly 
hazai labdarúgó mérkőzésen.

Győzelmek
NB H. férfi kosár PVSK- 

Pécsvárad-Marcali 100-92 PVSK- 
Pécsvárad-Fűzfő 122-66

M egyei I. o. férfi kézilabda 
Pécsvárad-Harkány 32-25

NB II. nó'i kézilabda Terni- 
Pécsvárad-Tamási 21-20 (11-10) 
Pécsváradi Agrover-Siófok 36-19 
(20- 10)

NB II. férfi kézilabda 03.
29. Pécsváradi Spartacus-Barcs 
39-24 (22-14)

A  h ú s v é t i ,ü r m e p e k r e
vásároljon az ÁFÉSZ üzleteiben!

Április 3-11. között 
több mint 100 féle terméket kínálunk 

rendkívül alacsony áron.
Figyelje az akcióval jelzett helyeken 

a piros árcímkéket!
Minden vásárlónknak

kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
*

Kiskert-tulajdonosok, figyelem!
Fémzárolt burgonya-, kukorica- és apró vetőmagok 

széles választéka kapható 
a Pécsváradi ÁFÉSZ Gazdaboltjában 

(a gáz-cseretelep mellett)

A BIG TESSILI Kft.
újonnan induló pécsváradi varrodájába 

gyakorlattal rendelkező

varrónőket keres felvételre.

Jelentkezni az alábbi címen lehet:

BIG TESSILI Varroda (volt Zengő Filmszínház) 
7 órától 15 óráig személyesen 
7720 Pécsvárad, Vasút u. 1.

Sakkhírek
Csapatbajnokság
Az 1997/98 -as bajnoki 

idényt március 29-én a DO- 
ZSO B. elleni 6-4-es győzelem
mel fejezte be a sakkcsapat. Az 
ország egyik legerősebb megyei 
bajnokságában elért 4. hely 
megfelel a papírformának. Az 
együttes legeredményesebb já
tékosa Borcsa Lajos volt, aki 
veretlenül 11 mérkőzésből 9,6 
ponttal fejezte a szezont.

Megyei diákolimpia
Az általános iskolák szá

mára kiírt megyei sakkver
senyt március 28-án Pécsett 
rendezték meg. A Kodolányi 
János Általános Iskolát 12 ta
nuló képviselte a különböző 
korcsoportban. Legjobb ered
ménnyel az alsó tagozatos fi
úk végeztek, akik 2. helyezést 
értek el korosztályukban úgy,

hogy csak 1,5 pont választot
ta el őket az országos döntőt 
jelentő első helytől. A csapat 
tagjai: Rein Viktor, Böröcz 
István, Peti Dávid, Kovács 
Miklós. Feltétlenül meg kell 
említeni Rein Viktor teljesít
ményét, aki minden ellenfelé
vel szemben jobbnak bizo
nyult.

A felsőtagozatos lányok 
Cseh Annamária, Györkő 
Zsuzsa, Györkő Tímea, Tóth 
Eszter) az utolsó két forduló
ra elfáradtak, így meg kellett 
elégedniük az 5. hellyel. A fel
sőtagozatos fiúk (Őry Balázs, 
Mezei Richárd, Makk Tamás, 
Kirchner Anikó) korosztályos 
világbajnoki 5. helyezést és 
több NB-s sakkozót is felvo
nultató ellenfelekkel szemben 
a 6. helyen végeztek.

Április 3. péntek: 19 ó. 
PVSK-Pécsvárad - Várpalota 

NB II. férfi kosárlabda mérkő
zés

Április 8. szerda: 19,15 ó. Me
gyei I.o. férfi kézilabda mérkőzés 

Április 7 - 10-ig. Németorszá
gi nó'i és férfi kézilabda-csapat 
edzó'táborozik Pécsváradon.

Április ll.szombat 15 ó. Pécs- 
várad-Terni - Fonyód megyei I.o 
17 ó. Pécsvárad-Agróver - Tamá
si, NB II.
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Megyei I. osztály
Szabadszentkirály-Pécsvárad győzelmet arattak a váradiak. 
3-0 Góllövő: Somogyvári T.
Rosszul sikerült a bemutatko- Pécsvárad-Bóly 0-0 

zás. Három egyéni hiba döntötte Irreális időjárási viszonyok 
el a mérkőzés sorsát. mellett, igazságos döntetlen.

Pécsvárad-Lánycsók 1-2 Ifjúsági Pécsvárad-Hosszúhe-
A rutinos vendégek megérde- tény 4-1 Szigetvár-Pécsvárad 3-3 

melten vitték el a három bajnoki Pécsvárad-Somberek 2-3 Pécs- 
pontot. Góllövő: Tóth várad-Újpetre 1-2

Gödre-Pécsvárad 0-1 Serdülő Szigetvár-Pécsvárad
Rossz talajú pályán, fontos 9-0 Pécsvárad-Somberek 2-3

Városi Sportcsarnok áprilisi eseménynaptára

Női kézilabda mérkőzések 
Április 12. vasárnap 10 ó. 

Pécsvárad Spartacus - Keszthely 
NB II. férfi kézilabda mérkőzés 

Április 24. péntek 19 ó. 
PVSK-Pécsvárad - Sárvár 
NB_ II. férfi kosárlabda mérkőzés 

Április 25. szombat 15 ó. 
Pécsvárad-Agróver - Fonyód NB 
II. 17 ó. Pécsvárad-Terni - Csur
gó megyei I.o.

M ájus 1. péntek 17 ó. Pécs
várad-Terni - Marcali Megyei 
I.o. nó'i kézilabda mérkó'zés


