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Taksony faluban, Taksony vezér sírjánál a Felvidékiek Klubja.
Fotó: Kárpátiné Kovács Zita

Hazalátogattunk 
Galánta környékére

Első útjára indult a Felvidé
kiek Klubja Lórinczi Albert-
né vezetésével május 1-3-án. A 
82 százalékban magyar ajkú 
Udvard községben, a kitelepí
tettek, elhurcoltak emlékmű
vénél várt bennünket Száraz 
József polgármester, majd be
mutatta a Szent István egykori 
udvarházának helyén emelt 
kálváriát, ahol 1309-ben Ká
roly Róbert elrendelte az estéli 
harangszót, az őrangyalát. 
Mézes Rudolf, CSEMADOK 
Galánta járási elnöke, a prog
ram megszervezője hívta egybe 
azon falvak polgármestereit, 
amelyeknek polgáriait 50 év
vel ezelőtt Pécsváradra tele
pítették.

G alánta
Az 1992-ben restaurált re

neszánsz Esterházy-kastély-

ban fogadta a 41 pécsvaradit 
élén Kakas Sándor polgár- 
mesterrel Galánta polgármes
tere Horváth Zoltán és Hla- 
vati K ároly  alpolgármester 
továbbá N o sze k  F e r e n c  
Nagym ácséd, Borovszky 
László Nagyfödémes, Pleva 
László Alsószeli, Lénárt Já
nos Felsőszeli polgármestere 
valam int Mézes R udolf a 
CSEMADOK részéről.

A Csehszlovákiai Magyarok 
Dem okratikus Közössége 
B arta los  O ttm ár tanárúr 
szem élyében kisérőt adott 
csoportunk mellé a három 
napra, aki minden érdekes
ségre fölhívta figyelmünket. 
Csatlakozott csoportunkhoz 
Bugár István, Kovács End
re sógora, aki a kapcsolatok 
kiépítésében volt segítsé
günkre.

Galánta járási székhely a 
Mátyusföld keleti szélén, la
kosainak 56 százaléka szlo
vák, 46 százaléka magyar, és 
magyar az önkormányzati 
képviselők többsége is. A vá
ros jellegét teljesen elszürkí- 
tette az elmúlt évtizedek pane
lépítkezése. A két Esterházy- 
kastély és a templom ad némi 
támpontot az egykori város
képről. A köszöntők után Ga
lánta polgármestere ebéden 
látta vendégül a pécsváradia- 
kat, megnéztük a kastélymú
zeumot, a város nevezetessége
it, majd elfoglaltuk szállásun
kat a deáki termálfürdőben.

N agym ácséd
Este Nagymácsédra vártak 

a kitelepítettek és elhurcol
tak tavaly, az 50. évfordulón 
avatott emlékművéhez és az

Folytatás a 6. oldalon

A felvidéki látogatás 
résztvevői

Galánta
Kovács Endre 
Kovács Endréné 
Kárpáti Antal 
Kárpátiné Kovács Zita 
Várkonyi Imre

Nagymácséd
Gál Imre 
Gál Imréné 
Gál Ágnes 
Cséri Linda
Lakatos Béláné Gál Márta 
Gál Vendel 
Kovács Adámné 
Molnár Béláné 
Valentai Imréné 
Valentai József 
Valentai Józsefhé

Nagyfödémes
Merk Antalné Gombai Rozália 
Szabó Éva

Alsószeli
Lórinczi Albert
Lórinczi Albertné Vörös Júlia
Deák Imre
Deák József
Matesz Mónika
Balogh Pálné Deák Erzsébet
Vókó Péter

Felsó'szeli
Hajnal Károlyné Gyurcsi Etelka 
Takács Árpád 
Takács Árpádné

H ontfüzesgy armat
Bittér János 
Bitiemé Molnár Csilla

Garam szentgyörgy
Szabóné Füri Gizella 
Pomsár Sándor 
Pomsámé Szabó Tímea 
Magyari Gyula

Ipolyhídvég
Abelovszky Gézáné

Pécsvárad:
Paksi Rozália 
Mayer János 
Mayer Jánosné 
Dretzky Katalin 
Sárközi Katalin 
Gállos Orsolya
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Önkormányzati ülés - április
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Pécsvárad Város 
Képviselő-testületének 1998. 
március hó 30-án tartandó 
üléséről, Városháza, Pécsvá
rad. Jelen vannak: Kakas 
Sándor polgármester, Arató 
Márton alpolgármester, Apa- 
celler József, Baumann Mi
hály, dr. Bíró Ferenc, Gállos 
Orsolya, dr.Menczer Gábor, 
Müller Lajos, Papp Gyula, 
Zsáli János képviselők, 
dr.Fenyvesi János jegyző, 
Wolf József aljegyző. A lakos
ság köréből 4 fő. Távolmaradt: 
Simsay István igazoltan.

A képviselő-testület egyhang- 
lag az alábbi napirendet fogadja 
el:

1. ) Jelentés a lejárt határidejű 
határozatokról

2. ) Tájékoztató a Viziközmű 
Kft. alapító okiratának szakértői 
véleményezéséről

3. ) Tájékoztató a Megyei Köz
gyűlés döntéseiről (Intézmény- 
működtetés és ingatlan-kezelés
sel kapcsolatos ügyek)

4. ) Kovács és Kovács Mezőgaz
dasági, Kereskedelmi és szolgál
tató Kft. kérelme

5. ) RTTV Bt. működésével és 
szerződése

6. ) Javaslat a versenyeztetési 
szabályrendelet megalkotására

7. ) Javaslat a szavazat-szám
láló bizottságok tagjainak meg
választására

8. ) Ingatlanvásárlás
9. ) Pénzügyi támogatások

L) Jelentés a lejárt határi
dejű határozatokról

Kakas Sándor tájékoztatást 
ad arról, hogy a Szakmunkás- 
képző és Szakközépiskola si
keresen rendezte meg a sütői
pari tanulók országos verse
nyét. Továbbá elmondta, hogy 
jelenleg a Tourinform iroda 
vezetését Fullérné Bősz Pat
rícia látja el. Szülési szabad
sága idején helyettesíti Adó
szegi Magdolna

Ezt követően a képviselő-tes
tület a 21/1998.(111.30.) számú 
határozatot hozta, a lejárt ha
táridejű határozatokról szóló 
előterjesztést, a szóbeli kiegé
szítésekkel együtt jóváhagyólag 
tudomásul veszi.

2.) Tájékoztató a Viziköz
mű Kft. alapító okiratának 
szakértői véleményezéséről

A napirend tárgyalása írás
beli anyagok alapján történik, 
az előzetesen jelzett egy szakér
tői véleménnyel szemben három 
került a testület elé.

Dr. Bíró Ferenc: kérdése, hogy 
miért van több szakértői véle
mény az anyag mellett?

Kakas Sándor: a döntés illetve 
a további munka elősegítése ér
dekében került a testület elé a 
három szakvélemény.

Dr. Fenyvesi János: arról tájé

koztatja a testületet, hogy a 
szakvélemények elkészítéséhez 
a polgármesteri hivatal szem
pontokat nem adott meg, a tár
gyilagos vélemények megisme
rése végett. El kell dönteni, 
hogy a testület mit kíván tenni, 
a szakvélemények lehetőséget 
adnak a továbbiak megítélésére 
illetve a feladat meghatározá
sára.

Müller Lajos: mindenképpen 
célszerűnek és szükségesnek 
tartja a költségek ismeretét, és 
az ésszerű üzemeltetést. Ehhez 
tudni kell, mennyibe kerül 1 
m3 víz és a maradvány pénz
eszközök beforgatását a szüksé
ges munkálatok elvégzését kell 
elérni.

Arató Márton: a Kft. ügyében 
érezhetően bizalmi válság van a 
működtető irányában. Per nél
küli megoldás lenne a legcélsze
rűbb, hogy senkinek ne legyen 
hátránya. A BS-AXIS vonuljon 
ki a Kft.-bői, legyen új ügyve
zető, akit az önkormányzat 
delegál.

A felügyelő bizottságnál két 
ember képviselje az önkormány
zatot, hogy a többsége minden
képpen adott legyen. A polgár- 
mester tárgyaljon a BS-AXIS ve
zetőjével, próbáljon egyezségre 
jutni, amennyiben nem, úgy jogi 
útra kell terelni az ügyet.

Dr. Bíró Ferenc: meg kell vizs
gálni az önkormányzatnak azt, 
hogy a jelenlegi üzemeltetési for
mát és szolgáltatási szerződést 
fenn kívánja-e tartani. Meg kell 
vizsgálni a Társasági Szerződés 
esetében kimondható-e, hogy ér
vénytelen. A vízdij csökkentése 
veszélyeztetheti az ellátást. A 
számlázás rendjét utólag is meg 
lehet vizsgálni, a Kft- és a BS- 
AXIS között.

Kakas Sándor: kéri a testület 
egyetértését dr.Szalai Gábor és 
dr.Gál Sándor jogászok megbízá
sához - a tárgyalások ered
ménytelensége esetén - szüksé
ges további lépések megtételé
hez, hogy az a soronkövetkező 
testületi ülésen tárgyalható le
gyen, illetve a testület döntés- 
helyzetbe kerüljön.

Zsáli János: kéri annak ellen
őrzését, hogy a cégbíróságnál 
mely szerződés van bejegyezve 
és az esetleges módosítás testü
let elé került-e.

Dr. Bíró Ferenc: egy hét határi
dőt javasol a BS-AXIS-sal való 
tárgyalásra.

Ezt követően a képviselő-tes
tület egy tartózkodás mellett a 
22/1998.(111.30.) számú határo
zatot hozta: megbízta a polgár- 
mestert, hogy a Pécsváradi Vízi
közmű üzemeltető és Szolgáltató 
Kft.Társasági Szerződésének fel
bontása érdekében folytasson 
tárgyalást a BS-AXIS Építőipari 
Kft. vezetőjével, amennyiben e 
tárgyalások eredménytelenül vég
ződnek, úgy független jogászok

bevonásával készüljön előter
jesztés a soron következő testü
leti ülésre arra vonatkozóan, 
hogy a Társasági Szerződés- il
letve az azzal kapcsolatos egyéb 
kötelmek miként bonthatók fel.

Határidő: egyeztető tárgyalás
ra 1998.április 6-a, meghiúsu
lás esetén előterjesztés 1998. áp
rilis 27-i testületi ülés.

Felelős: Kakas Sándor polgár- 
mester

3.) Tájékoztató a Megyei 
Közgyűlés döntéseiről (intéz
ményműködtetés és ingat
lankezeléssel kapcsolatos 
ügyek)

A napirendi pont tárgyalása 
írásbeli előterjesztés alapján tör
ténik, az előterjesztés 3.oldal 2.) 
pontjában felsorolt ingatlanok 
átminősítését, valamint az érté
kesítésre vonatkozóan a pályá
zat kiírásánál a Gazdasági-Mű
szaki Pénzügyi Bizottság véle
ményezését tartják szükséges
nek a képviselők.

A 0192/2 ingatlan esetében 
az értékesítés után befolyt 
összeg korábbi döntés értelmé
ben az intézményt illeti meg, a 
0151/2-es ingatlannál a 2 millió 
forintos visszatérítendő pénz
eszköz szintén az intézményt il
leti, az értékesítés során fenn
maradó 2 millió forint fennma
radó összeg felhasználásáról az 
önkormányzat későbbiekben 
dönt.

Zsáli János: javasolja, hogy a 
Szakközépiskola további működ
tetésével kapcsolatos kérdéseket 
az illetékes bizottságok az igaz
gató bevonásával tárgyalják 
meg.

Ezt követően a képviselő-tes
tület a 0192/2 ingatlan esetében 
10 igen és egy ellenszavazat, a 
0151/2 hrsz ingatlannál 10 
igen és egy tartózkodás mel
lett, valamint az intézmény 
jövőbeni működésével kapcso
latos anyag előkészítésére vo
natkozóan egyhangúlag a 
23/1998.(111.30) számú határo
zatot hozta.

A képviselő-testület a 0192/2 
hrsz. és a 0151/2 hrsz. ingat
lanok korlátozott forgalomké
pességének megszüntetéséhez, 
annak átminősítéséhez hozzájá
rul

A képviselő-testület felkéri a 
Pénzügyi-Gazdasági és Műszaki 
Bizottságot a fent nevesített in
gatlanok pályázati kiírásának 
véleményezésére.

A képviselő-testület szüksé
gesnek tartja, hogy az illetékes 
bizottságok Szakközépiskola és 
Gimnázium jövőbeni működésé
re vonatkozó elképzeléseket 
egyeztessék az intézmény igaz
gatójával.

A képviselő-testület a 0151/2 
hrsz- ingatlan értékesítéséből 
származó bevételből 2 millió fo
rintot az intézmény feladat-el

maradásból meg nem valósult 
pályázati pénz-visszafizetési kö
telezettségének teljesítésére for
dít, a fennmaradó összeg fel- 
használásáról a későbbiekben 
dönt.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: koordinálásért - pol

gármester és az intézmény igaz
gatója

4. ) Kovács és Kovács Mező- 
gazdasági, Kereskedelmi és 
szolgáltató Kft. kérelme

A napirendi pont tárgyalása 
írásbeli előterjesztés alapján tör
ténik.

Vértes László: a víz átvezetés 
szolgalmi jogról a kft-t kizárni 
nem lehet, meg kell vizsgálni 
csökken-e az ingatlan forgalom- 
képessége az átvitellel.

Dr. Bíró Ferenc: a kft-nek a 
víznyerési lehetőségéhez a pá
lyázatban elnyert pénz és a mű
ködés beindításhoz van szüksé
ge.

Arató Márton: amennyiben 
olyan döntés születik, a szolgál
tatás árát meg kell határozni.

Müller Lajos: a vízvezeték
rendszer kiépítésének költségei
ben jelentős részt vállaló AGRO- 
VER részére kompenzálni kell 
költségtérítést.

Kakas Sándor polgármester : 
a kérelemben foglaltakat szava
zásra bocsátotta. Az átvezetésre 
vonatkozó kérelmet 4 igen támo
gatta, 6 tartózkodás és egy ellen- 
szavazat mellett, így e kérdés
ben döntés nem született.

5. ) RT TV Bt. működése és 
szerződése

A napirendi pont tárgyalása 
írásbeli előterjesztés alapján tör
ténik.

Vértes László: a szerződés-ter
vezetben foglalt feltételekkel 
nem ért egyet. Ki kell dolgozni a 
rendszer további működésével 
kapcsolatos feladatokat, ezt tár
gyalta és határozta meg a bizott
ság is. A rendszert továbbra is 
fenn kell tartani, figyelemmel 
kell lenni annak korszerűsíté
sére, és a folyamatosságot az 
üzemeltetés terén biztosítani 
kell.

Müller Lajos: a bizottsági ülé
sen az RT TV Bt.-tői a költsé
gek bemutatását kérték, ami a 
jelen anyagban ismét nem úgy 
jelenik meg. Mindezek mellett 
továbbra is indítványozza, hogy 
meg kell kérdezni a szolgálta
tást igénybe vevő' polgárt is ar
ról, hogy mely csatornákat kí
vánja nézni és előfordulhat, 
hogy ezek után a költségek sem 
emelkednek jelentősen.

Zsáli János: a bizottság és a 
képviselő-testület több alkalom
mal foglalkozott az RT TV Bt. 
szolgáltatásával, megnyugtató 
választ, illetve annak alátá
masztására szolgáló, írásbeli 
anyagot a mai napig nem ka
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pott. Amennyiben szükséges, a 
szerződés felmondását és pályá
zat kiírását tartja szükségesnek.

Papp Gyula: a jelenleg a tes
tület elé került szerzó'dés-terve- 
zet tartalmát kellene pontosíta
ni. Meg kell vizsgálni olcsóbb 
üzemeltetési megoldást,
amennyiben nem jön létre 
egyezség, a pályázat kiírása 
szükséges.

Kakas Sándor: javasolja, hogy 
a testület az előterjesztésben 
szereplő' a.) és b.) pontban foglal
takról döntsön, illetve egészüljön 
ki azzal, hogy újabb tárgyaláso
kat folytatnak a BT-vel. A fel
mondásra vonatkozóan szavazás 
eredményeképpen 9 tartózko
dás, egy igen szavazat és egy fó' 
nem szavazott, határozat nem 
született.

A képviseló'-testület az előter
jesztésben a.) pont alatt szereplő 
ajánlatot egyhanglag elutasítja, 
az újabb tárgyalásra, illetve an
nak meghiúsulása esetén pályá
zat kiírására 9 igen, és egy tar
tózkodás mellett, egy fő nem sza
vazott, a 24/1998.(111.30.) szám 
határozatot hozta:

A képviselő-testület az RT TV 
Bt. által tett - írásbeli anyagban 
szereplő megállapodás terveze
tet - nem fogadja el.

A képviselő-testület szüksé
gesnek tartja a jelenlegi üzemel
tetővel a szerződés-tervezettel 
kapcsolatos további tárgyaláso
kat, annak eredménytelensége 
esetén, jelen szerződés felmontá- 
sát és működésre vonatkozó pá
lyázati kiírás meghirdetését.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: véleményezésre Gaz

dasági-Műszaki Pénzügyi Bizott
ság

Egyeztetésre: Dr.Fenyvesi Já
nos jegyző

6. ) Javaslat a versenyezte
tési szabályrendelet megal
kotására

A  napirendi pont írásbeli előter
jesztés alapján történik.

Dr.Fenyvesi János jegyző 
elmondja, hogy egy viszonylag 
könnyebben kezelhető sza
bályzat-tervezet van a testü
let előtt és ennek véleménye
zését kéri.

Zsáli János: kéri hogy a terve
zet kerüljön az illetékes bizottsá
gok elé.

Ezt követőleg a képviselő-tes
tület egyhangúlag a
25/1998.(111.30.) számú határo
zatot hozta: felkérte a Pénzügyi- 
Gazdaság és Műszaki Bizottsá
got, hogy a versenyeztetés rend
jéről szóló rendelet- tervezetet 
véleményezze.

Határidő: soron következő tes
tületi ülés

Felelős: Simsay István a bi
zottság elnöke

7. ) Javaslat a szava
zatszámláló bizottságok tag
jainak megválasztására

A napirendi pont tárgyalása 
írásbeli előterjesztés alapján a 
melléklet szerinti tartalommal 
történik.

A képviselő-testület egyhan
gúlag a 26/1998.(111.30.) számú

határozatot hozta:
A képviseló'-testület a szava

zatszámláló bizottságok tagjait a 
melléklet szerinti névsorral 
megválasztja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr.Fenyvesi János 

jegyző

8. ) Ingatlanvásárlással 
kapcsolatos

Kakas Sándor tájékoztatja a 
testületet, hogy a Pécsvárad, 
Kossuth L.u.26. szám alatti la
kóingatlan eladó, mely egyéb
ként az önkormányzat Rendezé
si Terve szerint a belváros továb
bi fejlesztéséhez későbbiekben 
szükséges. Eladó vételárként 2 
millió forintot jelölt meg.

A képviseló'-testület a vételi 
javaslattal egyhangúlag egyetér
tve a 27/1998.(111.30.) számú ha
tározatot hozta:

A képviseló'-testület úgy dönt, 
hogy özv.Schillinger Mihályné 
Pécsvárad, Kossuth L.u.26.szám 
alatti lakostól a Pécsváradon lé
vő 918 hrsz., 509 m2 alapterüle
tű lakóház, udvar, gazdasági 
épület megjelölésű ingatlant 
2.000.000,- azaz kettőmillió fo
rintért megvásárolja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kakas Sándor polgár- 

mester

9. ) Pénzügyi támogatások
kal kapcsolatos

Kakas Sándor polgármester 
ismerteti, hogy a Zengővárkonyi 
hagyományőrző Művelődési 
Egyesület a két önkormányzat
tal - Pécsvárad, Zengővárkony 
önkormányzataival közösen mű
ködtetett és fenntartott tánccso
port 1998. évre vonatkozó költ
ségvetését, melyhez támogatást 
kérnek.

A református egyház templom 
feljításának befejezéséhez szin
tén támogatást kért.

Dr.Romváry Ferenc levelét ol
vassa fel "Minden értelmetlenül 
meghalt ember" emlékezetére cí
mű kiadvány megjelentetéséhez 
való támogatásra, melyhez a te
herbíráshoz igazodva, 50.000 fo
rintot kémek.

Ezt követőleg a képviseló'-tes
tület egyhangúlag a 28/1998. 
(III.30.) számú határozatot hoz
ta:

- a Pécsvárad, Zengővárkony 
Önkormányzatok által közösen 
működtetett Hagyományőrző 
Művelődési Egyesület részére 
1998. évre 250.000 forint egysze
ri pénzügyi támogatást állapít 
meg.

- A pécsváradi Református 
Egyház templomrekonstrukció
jához 100.000 Ft forint egyszeri 
vissza nem térítendő támogatást 
ad.

- A "Memento Móri" Pécs-Ba
ranya című kiadvány megjelen
tetéséhez 50.000 Ft forint tá
mogatást biztosít.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kakas Sándor polgár- 

mester

NAPIREND UTÁN:

Gállos Orsolya részletes tájé

koztatást adott a Kincstárral a 
Vár üzemeltetésére vonatkozó 
feladatokról (olvasható legutóbbi 
számunkban).

Kakas Sándor tájékoz
tatásképpen ismerteti az AGRO
KÉMIA eladásával kapcsolatos 
megkeresést dr. Kelemen 
László részéről.

Kakas Sándor felolvassa 
Mayemé Hancz Lídia beadvá
nyát, melyben sérelmezi, hogy a 
Kulturális Bizottság üléseire 
nem hívja meg.

Dr. Bíró Ferenc: a bizottsági 
tag mandátuma nem szűnt meg, 
mivel hogy a testület nem dön
tött. Amennyiben munkájával 
elégedetlenek, a bizottság erről a 
testületet tájékoztassa. Dr. 
Menczer Gábor: a bizottság a 
kültag munkájának mellőzéséért 
kérjen elnézést.

Mayerné Hancz Lídia szót 
kérve elmondja, hogy továbbra 
is tagja kíván lenni az Oktatási- 
Kulturális Bizottságnak. Az el
maradt javadalmazására vissza
menőleg igényt tart.

Apaceller József elmondja 
hogy a tagok idő-elfoglaltsága 
miatt az ülések időpontjának 
meghatározása nehézkes, szó
ban hívják össze a bizottságot, 
és mivel Hancz Lídia az ismert 
alkalommal távozott az István 
király Szálló éléről, nem nyert 
meghívást. Bizottsági tagsága a 
turizmussal kapcsolatos állásá
hoz kötődött. Miután Mayerné 
Hancz Lídia bizottsági tagsága 
nem szűnt meg, és nem is kíván
ják megszüntetni, így határozat- 
hozatalra nem került sor. 
(Mayerné Hancz Lídia április 
16-án felvette a bizottsági tagsá
gért a nettó 88.128 forintot.)

Gállos Orsolya felhívja a fi
gyelmet arra, hogy a temetőben 
lévő szemét lerakóhelyek - legá
lis és illegális - a húsvéti ünne
pekre való tekintettel kerüljenek 
felszámolásra.

A Dombay-tónál a felhajtó ág
nál lévő' sövény-nyírást a Polgár- 
mesteri Hivatal végeztesse el, a 
kerékpár út mentén kialakult, 
de nem engedélyezett szemétte
lep felszámolására a Hivatal te
gye meg a szükséges intézke
dést.

Apaceller József tájékoztatja 
a testületet, hogy a közeljövőben 
a Niederstátteni Zeneiskola nö
vendékeit és tanárait fogadják.

Azt követően kerül sor a Ha- 
usmanstátten testvérvárosi kül
döttségének látogatására.

Müller Lajos a Dombay-tónál 
lévő tábor hasznosítására vál
lalkozó jelentkezett 15-20 éves 
bérleti időtartamra, kérdése 
hogy kivel tárgyaljon. Kakas 
Sándor: az Általános Iskola igaz
gatójával, vagy személy szerint 
őt keressék meg.

kmf.
Kakas Sándor 
polgármester 

Dr. Fenyvesi János 
jegyző

A következő testületi

H ausm annstátten

adom ánya

Osztrák testvérvárosunk 
testületé úgy döntött, 20.000 
schilling támogatást nyújt 
Pécsvárad önkormányzatá
nak a templom díszkivilágí
tásához. Az összeg átadását 
látogatással kötötték össze 
Günther Köck polgármes
ter vezetésével, Johann 
Lendl rendőrkapitány, ön- 
kormányzati képviselő a mi 
részünkről Apaceller Jó
zsef képviselő szervezésében.

Május 1-jén a Vadászkürt 
Vendéglőben fogadta a 40 fos 
vendégsereget Kakas Sán- 
dorné dr. Hutvágner Ro
zália, a galántai látogatáson 
tartózkodó polgármester kép
viseletében és Apaceller Jó
zsef, Baumann Mihály, ön- 
kormányzati képviselők, akik 
köszöntötték a vendégeket. A 
hausmannstátteniek nagy 
része nem járt még Pécsvára
don, ezért a vendéglátók be
mutatták nekik a város neve
zetességeit, a várat, id. Apa
celler József gyapjúfonó- 
műhelyét, majd a Gódor 
András pincéjében vacsorá
val zárult az első este. Szom
baton délelőtt Pécsre, dél
után Villánykövesdre láto
gattak, ahol a Polgár-pincé
ben kóstolták meg a borokat.

Szom bat este a Tanya 
Csárdában adott vacsorát az 
önkormányzat, amelyen a 
pécsváradi képviselők közül 
részt vett Apaceller József, 
Baumann Mihály, Müller 
Lajos, Papp Gyula, Vértes 
László képviselők. Günther 
Köck átadta a testület Pécs- 
váradnak szóló adományát, 
20000 schillinget Kakas 
Sándornak azzal a céllal, 
hogy azt a város a templom 
felújítása alkalmával a dísz- 
kivilágítás költségeire fordít
sa. Ha akkor erre jönnek a 
stájeri vendégek, jóleső ér
zéssel látják majd, hogy ne
kik is részük van a szép esti 
látványban. Itt köszönt el 
egymástól a két testület a to
vábbi együttműködés remé
nyében. Egy hónap múlva a 
Pécsváradi Várbaráti Kör lá
togatását fogadják Haus- 
mannstáttenben.



Pécsvárad térségének fon
tos összeköttetést jelent majd 
az autópálya, amely részben 
a 6-os út nyomvonalán épül 
meg. Dr. Wekler Ferenc tér
ségünk országgyűlési képvi
selője kezdem ényezője és 
szervezője az út ügyének. A 
mozgáskorlátozottak számá
ra szervezett koncert után be
szélgettünk arról, Pécsvárad 
és környéke számára mit je
lent majd ez az autópálya:

-  Jobb közlekedési feltéte
leket távolsági és nemzetközi 
viszonylatban. Ez a nemzet
közi autópálya a Balti-tenger
től az adriai horvát Plocse vá
rosig épül ki, és itt halad át a 
mi közvetlen környezetünk
ben. Összeköttetést jelent Bu
dapest felé illetve az európai 
autópálya-hálózathoz. Szek- 
szárd után Bátaszék, Vé- 
ménd, Himesháza, Szeder
kény, Boly, Villány mellett 
halad el, és Illocskánál hagy
ja el az országot Eszék irá
nyába.

Pécsváradról Szederkényen 
vagy Geresdlak, Himesháza 
irányában vagy a régi 6-oson, 
Szekszárdnál lehet rá csatla
kozni. Úgy halad át térségün
kön, hogy jobbról és balról 20- 
20 falu köthető' hozzá.

-  Hol tart jelenleg az ügyi
-  A VATI rövidesen elkezdi a 

hatásvizsgálatokat. Ugyanis a 
rácsatlakozó összes utat rendbe 
kell tenni. Regionális Terület- 
fejlesztési Tanácsot alakítot
tunk, 9 minisztérium, az összes 
érdekelt kamara és területi ön- 
kormányzat részt vesz a prog
ramban. Mivel nemzetközi pro
jekt része ez az út, a felsoroltak 
valamennyien pályázhatnak 
európai úniós pénzekért.

-  Hogyan lett dr. Wekler Fe
renc egyik mozgatója az autó
pálya ügyénekl

-  Véletlen és szerencse is 
közrejátszott abban, hogy si
került információkhoz jutni a 
megfelelő pillanatban. Időben 
sikerült ezt továbbítani Lotz 
Károly illetékes miniszter

nek, aki Helsinkiben nemzet
közi fórumon is képviselte a 
hazai álláspontot a Gdansk- 
Plocse út ügyében.

Ez a mi vidékünknek, Ke
let-Baranyának 2004-re autó
pályát jelenthet, ami annál 
értékesebb, mivel ez egyéb
ként csak 2030 utánra szere
pelt a tervekben.

-  Mit jelent egy ilyen út egy 
adott vidék számárai

-  Az építés szakaszában 
rengeteg beszállítási lehető
séget nyújt, hiszen kell a kő, 
a homok, a sóder. Sok mun
káskézre van szükség egy 
ilyen útnál és a csatlakozó 
számos infrastruktúránál. Va
gyis az út munkahelyeket hoz.

Ma a gazdasági beruházá
sok 70 százaléka Győr és Szé
kesfehérvár környékére tele
pült, mivel oda vezetett út. 
Most már Kecskemétet is el
érték, az autópályákat köve
tik a beruházások és a tőke- 
invesztíciók. Ugyanakkor Ba
ranya, Somogy és Tolna me

gyébe a hazai tőkeberuházá
soknak csak 2,5 százaléka ér
kezik, mivel nincs út. Aki 
munkát hozna, nem tud szál
lítani, nem tud utazni. A dél
vidéki háborút követő fellen
dülést sem tudtuk kihasznál
ni ugyanezen okból.

A falvakban szinte minde
nütt ott a víz, a gáz, a telefon. 
E tekintetben a csatornázás ki
vételével a kilencvenes évek
ben utolértük a nyugat-euró
paiakat. Az út nélkül azonban 
nem lehet gazdasági fejlődést 
várni. Az autópálya viszont fel
gyorsítja a Duna-híd építését 
és a fellendülés megélhetést ad 
az itt élő embereknek.

-  Miéli kerüli el az autópá
lya a nagyobb városokat, mint 
Pécset vagy Mohácsotl

-  A 20-30 kilométeres meg
közelítés nem jelent elkerü
lést. Inkább a környezetet vé
delmezi, ha egy ilyen európai 
nagyút nem a közvetlen kör
nyezetünkön halad át. Mégis 
itt lesz szinte a kertek alatt.

✓

A Kodolányi János Általános Iskola hírei
A tavaszi szünet előtti utol

só két héten az alsó tagozatos 
osztályban lázas munka folyt. 
Különböző technikákkal ké
szültek a nagyméretű nyuszi
fejek, nyuszik és szebbnél 
szebb hímes tojások.

A legszebb munkákkal fel
díszítettük az osztályterme
ket és a folyosókat.

A tanítás utolsó napját kü
lönösen az 1-2. osztályosok 
várták nagy izgalommal. Har
matos fűből, illatos virágokból 
puha nyuszifészkeket készítet
tek a gyerekek, várva az aján
dékot. Majd következett a vár
va várt tavaszi szünet.

Április 15-én, a szünet utá
ni első nap délutánján mun
kaértekezletet tartottunk is
kolánkban. Fő témája a még 
hátralévő időszak feladatai
nak és a minőségi bérezés 
kritériumainak megbeszélé
se, megvitatása volt.

Április 15-tól az alsó tago
zatot ellepték a főiskolai hall
gatók.

15-16-án Békés A drienn 
I. éves főiskolai hallgató hos- 
pitált az I. a. és I. b. osztály
ban Tóth Györgyi, F lódung

Anita, Vértes Lászlóné órá
in, illetve délután Patacsi 
Antalné napközis csoportjá
nak foglalkozásán vett részt.

16-tól G asteiger E szter 
III. éves főiskolai hallgató a 
2. b. osztályban vett részt ta
nítási gyakorlaton. Mentora: 
B ognám é Auth Mária.

Ugyancsak 16-tól töltötte 
itt tanítási gyakorlatát Szá
lai Ilona III. éves hallgató az 
I. c. osztályban. Mentora: Pa- 
tonainé Link Zsuzsanna.

Április 27-től két pedagó
giai asszisztens kezdi meg 
két hetes pedagógiai gyakor
latát nálunk. Mentoraik: 
M áriu sz A n taln é, Tolnai 
Zoltánná, illetve délután La
katos Béláné és Váradi La
jo s  kollégák lesznek.

A hallgatók mindegyikének 
sikeres örömteli tanítást kí
vánunk.

A kömyezetismereti verseny 
megyei középdöntőjén Peré- 
nyi Lívia 6. d. osztályos tanu
ló 3. helyezést, Szűcs Vivien 
6. a. osztályos 5. helyezést, 
Czim ber G yöngyvér 5. b. 
osztályos 3. helyezést és Jó- 
zsa Enikő' 5. b. osztályos 5.

helyezést ért el. Felkészítő ta
náraik: Gyó'rffy Zsuzsana 
és M ajor Józsefné.

Ugyancsak szép sikert ér
tek el tanulóink a Magyaror
szág és Baden-Württemberg 
Európában témakörben meg
szervezett „Határokat átszelő 
diákvetélkedőn”. A vetélke
dőn részt vevő 11 tanuló a 
szekszárdi Német Színház 
egy előadásának megtekinté
sét nyerte.

Három tanuló: M ájer Ma
riann 7. b., Gungl Adrienn 
8. b. és K ófiás Tamás 8. b. 
pedig Baden-Württembergi 
körúton vehet részt április 
26-tól május 3-ig. Felkészítő 
tanáraik: M ájem é Petz An
n a , S c h á ffe r  J ó z s e f  és 
Wágner Jánosné.

Megyei környezetvédelmi 
rajzpályázaton 1. helyezést 
ért el Bálint Ólja 6. a. osztá
lyos tanuló.

Iskolánk nem csak az első 
díjat hozta el ezen a pályáza
ton, hanem szép sikerként 
könyvelhettük el azt is, hogy 
az 54 kiállított rajzból 8 pécs- 
váradi tanulóé volt.

A pedagógiai intézet által

meghirdetett rajzverseny me
gyei döntőjébe jutott Téglás 
Anita és Puch Szandra 6. 
a. osztályos tanulók és Májer 
M ariann 7. b. osztályos ta
nuló. Felkészítő tanáruk: Ká
rász Rózsa.

Gratulálunk minden ver
senyzőnek és felkészítő taná
raiknak és további sikeres 
munkát kívánunk!

Április 20-án délután az al
só tagozaton, 21-én pedig a 
felső tagozaton fogadó órát 
tartottunk a szülők részére.

Április 24-én délelőtt 8 órá
tól 10 óráig az érdeklődő ta
nulók két csoportban hallgat
ták meg Figura Ede ismert 
gyermekversekből összeállí
tott verses, zenés, humoros 
gyermekműsorát.

A Hírmondó előző számá
ban tévesen jelent meg a Ko
vács Imre által vezetett KOL- 
MA 2000 Kft. neve, amely
20.000, azaz: húszezer forint
tal támogatta a Hangyaboly 
csapat fúvósversenyét. Elné
zést kérünk, és még egyszer 
köszönjük a támogatást.!

V értes L ászlóné 
W ágner Ján osné

Látóhatáron az autópálya
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Baranyai ifjúsági 
fúvószenekarok 

Pécsváradon
A Fülep Lajos Műveló'dési 

Központ és a Pécsváradi Ze
neiskola közös rendezvényén 
hívta találkozóra a megye if
júsági fúvószenekarait. Az 
április 25-i megnyitón a Mű- 
veló'dési Ház eló'tt térzenét 
adott minden zenekar. (Ké
pünkön) A magyar Himnusz 
mellett felhangzott a magyar- 
országi német kisebbség 
Himnusza is. Kakas Sándor 
polgármester köszöntötte az 
ifjú fúvósokat, majd dr. Har
gitai János, a Baranya Me
gyei Közgyűlés alelnöke nyi
totta meg a szemlét. Zárása
kor az össz-zenekari számot 
valamennyi fiatal részvételé
vel a verseny egyik rendezója, 
a Pécsváradi Zeneiskola 
igazgatója, Apaceller József 
vezényelte.

Az évek óta városunkban 
bemutatkozó együttesekről 
dr. Várnai Ferenc, a zsűri 
tagja elmondta, várakozások 
felüli csúcsot hozott a feszti
vál. A zsűri több éves óhaja 
vált valóra az előadott mű
vek színvonalát illetően, hi
szen óriási a fiatal fúvósok 
fejlődése. Az előző évek dor
gálásai hatottak, az együtte
sek igazi színpadi produkció
kat adtak elő.

Óriási javulást állapítottak 
meg a pécsváradi együttesnél 
is - hangsúlyozta Apáthy Ar-
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pád karnagy, a zsűri tagja. 
Pécsváradon egyébként mint
egy 100 fiatal folytat zenekari 
muzsikálást, ami a Zeneisko
la pedagógiai munkájának 
eredménye.

F ód i Árpád zsürielnök, a 
Magyarországi Német Zene
karok Szövetségének elnöke 
elmondta, érdemes ‘volt eljön
ni az ország másik végéből a 
Zengő aljára, és hallani a re
mekül muzsikáló fiatalokat. 
Báling József, a Magyaror
szági Németek Szövetségé
nek alelnöke németül köszön
tötte a fesztivál résztvevőit, 
hiszen Pécsvárad a német if
júsági együtteseknek is talál
kozóhelye szokott lenni. Bo
kor Béla, a Baranya Megyei 
Kulturális és Idegenforgalmi 
Központ igazgatója a kulturá
lis fesztiválok városaként üd
vözölte Pécsváradot.

Eredmények:
Hagyományos fúvószene ka

tegóriában induló zenekarok:
- A Baranya Megyei Gyer

mek- és Ifjúsági Fesztivál gá
lájára meghívást kapott és a 
Baranya Megyei Gyermek és 
Ifjúsági Közalapítvány 5000,- 
forintos díját nyerte a Pécs 
Gyárvárosi Ifjúsági Fúvósze
nekar. Vezényelt Kerekes 
Csaba.

-  A Baranya Megyei Kultu
rális és Idegenforgalmi Köz

pont 5000,- forintos díját 
nyerte a Szigetvári Ifjúsági 
Fúvószenekar. Karnagya 
Dreichler András.

-  A Rácz-Brass Kft. 6000,- 
forintos vásárlási utalványát 
a Sásdi Városi Fúvószenekar 
nyerte. Karnagy Elek Péter.

-  A siklósi várfesztiválra 
meghívást kapott a Sopianae 
Ifjúsági Fúvószenekar. Kar
nagy Mátyás Tibor.

-  Pécsvárad város 20.000 
foritnos nagydíját megoszt
va kapta a Siklósi Ifjúsági 
Fúvószenekar. Karnagy Szó'- 
ke Sándor és a Sopianae If
júsági Fúvószenekar. A díjat 
átadta Kakas Sándor, Pécsvá
rad polgármestere.

Német Fúvószene kategóri
ában:

-  A Triangulum Hangszer
bolt 10.000 forintos vásárlási 
utalványát megosztva kapta 
a Pécsváradi Ifjúsági Fúvós-

Fotó: Patonai Attila
zenekar, karnagya W agner 
József és a Szászvári Ifjúsá
gi Fúvószenekar, karnagya 
M arócsik Dezső'. A szászvá
riak meghívást kaptak a Ba
ranyai Gyermek és Ifjúsági 
Fesztivál gálájára.

-  A Pécsváradi Német Ki
sebbségi Önkormányzat
10.000 forintos díját megoszt
va nyerte a Komló-Hosszúhe- 
tény Ifjúsági Fúvószenekar, 
karnagya Altorjai József és 
a Mecseknádasdi Ifjúsági Fú
vószenekar, karnagya Wág- 
ner József. A díjat átadta Ba- 
um ann Mihály, a kisebbségi 
önkormányzat elnöke.

-  A Baranya Megyei Német 
Önkormányzatok Szövetsége
20.000 forintos díját megoszt
va kapta a Gász Mihály ve
zette Véméndi Ifjúsági Fú
vószenekar és a M aronics 
Zsolt vezette Magyarszéki 
Német Fúvószenekar.

Zenehíradó a Zenesuliból
Két márciusi esemény ered

ményéről szeretnénk Önöket tá
jékoztatni. Az egyik Pécsett a to
vábbképzők találkozón született. 
Iskolánk fafúvós kamara- 
együttesét a zsűri dicséretben 
részesítette. Az együttes tagjai: 
Veit G yöngyi, Vályi V iktória, 
A paceller András, Cseri Ist
ván, Gungl Dániel. Tanáruk: 
S. Kreszits Margit.

A másik rendezvény az iskolai 
Mozart műveltségi vetélkedő' 
volt. Ötven zeneiskolás versen
gett, ki tud többet a szerző életé
ről és műveiről. A győztes csapat 
tagjai: Ő ry Balázs, Kiss M ária 
Ildikó, Baum ann Szilvia, Kiss 
Ilona, Ö m böli Éva, H artung 
Kitti, tanáraik: N. P odányi 
Eszter, Szabó H edvig, M ódos 
Anita.

Április 1. Húsvéti hangver
senyünket tartottuk Mecsekná-

dasdon. A már lassan hagyo
mánnyá váló koncertre nagyon 
sok érdeklődő jött el.

Április 3. A filharmóniai hang
versenysorozat utolsó koncertjé
re került sor a Művelődési Ház 
nagytermében. A pécsi szimfoni
kusok előadásában Vivaldi: 
Négy évszak c. művét hallottuk.

Április 4. A VI. Baranyai 
Gyermek- és Ifjúsági Fesztivál 
megnyitóján a fafúvós kamara- 
együttes játszotta Bartók: Ma
gyar gyermekdal-feldolgozásait. 
Tanáruk: S. Kreszits Margit.

Április 13-19-ig a németorszá
gi Niederstetten-i zeneiskolások 
voltak a vendégeink. Kirándulá
sokkal, közös koncertekkel kelle
mesen telt el a hét. Termé
szetesen a szakmai tapasz
talatok megbeszélése sem ma
radt el. Ezúton is köszönjük a 
tisztelt szülők segítségét, vala

mint az Aranycipó Kft. és az Ag- 
rover Rt. támogatását.

Április 14. D eák Zsuzsa fes
tőművész kiállításának megnyi
tóján a rézfúvóskamara együttes 
lépett fel magyar gyermekdalok
kal, tanáruk: W ágner József.

Április 25. A Baranyai ifjúsági 
fúvószenekari fesztiválon Wág
ner József vezetésével a pécsvá
radi és a mecseknádasdi zenekar 
lépett fel. Német fúvószenekari 
kategóriában a Triangulum 
hangszerbolt különdíját a Pécs
váradi Ifjúsági Zenekar nyerte 
megosztva a szászváriakkal.

A Pécsváradi Német Kisebbsé
gi Önkormányzat 10.000 Ft-os 
díjat szintén megosztva kapta a 
Mecseknádasdi Fúvószenekar.

Gratulálunk zeneiskolásaink
nak és a tanár úrnak.

Április 28-án növendékhang
versenyen léptek fel tanulóink

valamennyi tanszakot képviselve.
Április 29-én a Baranya me

gyei zeneiskolák hegedűs és vo
nós kamarazene találkozóján 
léptek fel növendékeink, Czim- 
ber Borbála hegedű és iskolánk 
vonóskamaraegyüttese. Műso
ruk: Küchler: G-dúr koncert I. 
tétel (hegedű), Haydn: D-dúr 
Trió III., IV. tétel.

Tanáruk: N. Podányi Eszter, 
Szabó Hedvig.

Április 30-án zeneiskolánk ta
nári hangversenyén a romanti
kus szerzők mellett könnyűzenei 
dallamok is felcsendülnek.

Szeretnénk felhívni tisztelt fi
gyelmüket egy májusi progra
munkra. Május 7-én a sásdi zene
iskolával tartjuk közös növendég- 
hangversenyünket a zeneiskolá
ban. Szeretettel várjuk Önöket!

S. Kreszits Margit
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Hazalátogattunk Galánta környékére
Folytatás az első oldalról

ott felépített helytörténeti 
múzeumhoz. Az iskola diákjai 
és tanárai megható műsor
ban tettek hitet magyarsá
gukról, majd Noszek Ferenc 
rézbe metszett emléklapot 
adott át Kakas Sándornak 
valamint egy kis zacskó nagy- 
mácsédi földet azok sírjára, 
akik Pécsváradon kerülnek 
végsó' nyugalomra.

Ezután Kakas Sándor, Lő- 
rinczi Albertné és Dretzky 
Katalin helyezte el Pécsvá- 
rad város, a Gál-család tag
jai a kitelepítettek, Noszek 
Ferenc pedig a helybeliek ko
szorúját a nagymácsédi em
lékmű talapzatán.

Ezután néztük meg a hely- 
történeti múzeumot, ahol 
számos régi tárgy mellett őr
zik a falu 1848-as emlékeit, 
így a papjuk, Mészáros Dávid 
képét, aki életét adta a ma
gyar szabadságért. Kiderült, 
a Pécsváradon éló', galántai 
származású Várkonyi Imre 
leszármazottja a 48-as hős
nek. Közös vacsora követke
zett, ahova megérkezett Ró
zsa Ernő országgyűlési kép
viselő: a galántai járásból a 
17 magyar egyike a szlovák 
parlamentben. Szóba került 
Noszek Ferenc és Kakas Sán
dor sokadik találkozóján, 
hogy a sok összekötő kapocs 
miatt időszerű a testvérkap
csolat Nagymácséd és Pécs- 
várad között.

Nagyfödémes
Galántai városnézéssel, vá

sárlással telt a szombat, majd 
Nagyfódémesre vártak finom 
ebéddel. A 80 százalékban 
magyarok lakta 5000 lelkes 
faluban is régi ismerősök, Bo- 
rovszky László polgármester 
és Horváthné Molnár Irén, 
Manczal József, Varga Ba
lázs képviselők fogadták cso
portunkat. Borovszky László 
külön köszöntötte a falu szü
löttét, Merkné Gombai Ró
zsikét, aki egy palack pécs- 
váradi borral viszonozta az 
emlékplakettet.

Nagyfódémesen idén tart
ják a megemlékezést a 47 kü
lön helyre szétszórt 230 kite
lepített kálváriájára. Lőrinczi 
Albertné viszonozta az üdvöz
lő szavakat és bemutatta be

az idén alakult Felvidékiek 
Klubját.

Valamennyi polgármester 
és Mézes Rudolf is a tavalyi 
megemlékezésekből a Sárkö
zi Katalin által összeállított 
albumot, a Füri Ferenc ké
szítette videofilmei, a Csiz
madia László készítette

pécsváradi zászlót és a Hír
mondó vonatkozó példányait 
kapta emlékül.

Nagyfödémes temetőjében 
állították fel a második világ
háború áldozatainak emlék
művét, amit a város és a klub 
képviseletében koszorúztunk. 
Elvezettek Takáts Pál 48-as 
honvédszázados és Méhes 
Károly lelkész, nemzetőr-ka
pitány (a pécsváradi Méhesék 
rokonának) sírjához. Megille- 
tődve láttuk, mint gondozzák 
az 1848-as hősök sírját a fel
vidéki magyarok, és azt is, 
milyen nagy rendben tartják 
temetőiket.

A helyi iskolások műsora 
aratott tetszést a takaros 
nagyfödémesi kultúrházban, 
egy csoport a polgármesteri 
hivatalba látogatott.

Diószeg, Taksony
Diószeg megtekintése mel

lett fölkerestük a temetőben 
nyugvó hozzátartozókat, és 
az itt született Kovács Endre

helyezte el koszorúnkat le
ánya és felesége valamint Lő- 
rinczi Albertné kíséretében.

Taksony faluban a vezér 
szobrát az itt született Várko
nyi Imre koszorúzta Lőrinczi 
Albertnéval. Itt mesélte el az 
innen származó Mézes Rudolf 
a szoborállítás viszontagságait.

Alsószeli
Este Alsószeliben várt régi 

ismerősünk, Pleva László és 
a teljes képviselőtestület. A 
temetőben megkoszorúztuk a 
második világháborús emlék
művet, és a faluból elszárma
zottak fölkeresték szeretteik 
sírját. Pleva László bemutat
ta a takaros és módos falut, 
ahol különösen az új házas
ságkötő-terem aratott tet
szést a pécsváradiak körében.

A kultúrház falán két tábla 
hirdeti szlovák illetve magyar 
nyelven az elhurcolt 270 csa
lád, a 1000 számkivetett sor
sát. Az emlékezés után közös 
vacsora következett a kultúr
házban, majd közös tánc és 
nótázás zárta a napot.

Deáki
Vasárnap reggel Deáki 

templomába mentünk, amely 
bencés kolostor, Szent István 
emlékét idézi. E templomban 
őrizték a Pray-kódexet, az el
ső magyar nyelvemlékkel, a

Halotti Beszéddel és a Pécs- 
várad monostorára vonatkozó 
legrégibb említéssel.

A szentm isén szlovákul 
majd magyarul hangzott el 
a jó  pásztorról szóló evan
gélium. Nagy élmény volt 
látni a szentistváni kápol
nát, és hallgatni a Pécsvá- 
raddal oly rokon történetét 
Deákinak.

Felsőszeli
Itt ért véget az utunk, a fa

lu megtekintése után itt kö
szöntük meg házigazdáink 
magyaros vendégszeretetét, 
Lénárt János polgármester
nek, Mézes Rudolfnak, a 
CSEMADOK vezetőjének, 
Bartalos Ottmár tanárúmak 
a szíves kalauzolást, a galán
tai Bugár Istvánnak és Kár
pátiné Kovács Zitának, 
Dretzky Katalinnak a Fülep 
Lajos Művelődési Központ ve
zetőjének a kapcsolatfelvétel 
és az utazás megszervezését. 
Nem utolsó sorban pedig Lő
rinczi Albertnénak, hogy föl
vállalta a Felvidékiek Klubjá
nak ügyét, hogy összefogják 
és képviseljék közös szándé
kaikat, törekvéseiket.

Pécsvárad város önkor
mányzatát e sorok írója kép
viselte.

Nem gondolta talán senki, 
hogy a tavalyi Pünkösdkor, a 
református templomban tar
tott megemlékezés, a Lu
kács-napkor a Pécsváradi 
Várbaráti Kör és a Művelődé
si Központ által szervezett ki
állítás és em léknap gyü
mölcse újabb egyesület lesz 
Pécsváradon. Ez a látogatás 
is azt bizonyította, hogy szük
ség volt minderre. Hiszen 
minden faluban volt valaki
nek ismerőse vagy kedves ha
lottja, ott álltak még az apák, 
nagyapák emelte épületek, a 
szülőház, iskolák, templomok 
és az emlékműveken ott sora
koztak az ism erős nevek, 
amelyekhez mindenütt az ott 
születettek helyezték el ko
szorúinkat és vitték el az itt- 
maradottak üzenetét erre a 
zarándoklatra.

Gállos Orsolya 
önkormányzati 

képviselő

Kakas Sándor és Noszek Ferenc a nagymácsédi emlékmű 
előtt. Fotó: Kárpátiné Kovács Zita
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Nékám Paulette
1912-1998

Az egyik legrégebbi helyi polgárcsalád 
Pécsváradon éló' utolsó tagja, Nékám Pau
lette zenetanámó' távozott 1998 április 15- 
én az élők sorából. Mélyen pécsváradi kötő
désű, érzelmű és hagyományú igazi lokál- 
patrióta volt, akinek dédapja, Herry József 
alapította a város régi piacterén álló patikát 
1842-ben. A védetté nyilvánított 150 éves 
épületben 1983-ig látták el gyógyszerrel a 
pécsváradiakat és a környékbelieket egya
zon család tagjai: a Herry, a Dvorszky és a 
Nékám-leszármazottak. Legutoljára a most 
elhunyt fivére, Nékám Károly (1914-1981). 
Herry József hagyatékában maradt fenn az 
egyik legkorábbi Pécsvárad-ábrázolás az 
1860-as évekből.

Polett néni, ahogyan mindenki ismerte az 
elhunytat, vérbeli zenepedagógus maradt éle
te végéig. A Pécsi Zeneiskola zongoratanára 
volt, a pécsi zenei képzés jeles és elismert 
résztvevője. Sok tanítványa áll helyt sikerrel a 
hazai és a nemzetközi zenei életben.

Nyugdíjazásakor 1967-ben hazajött, és a 
Művelődési Ház akkori igazgatója, Kígyós 
Sándor felkérésére szolfézsoktatást, zongora
tanfolyamot indított. Ezzel elkezdődött a szer
vezett zeneoktatás Pécsváradon. Polett néni 
maga gyűjtötte össze az első 17 növendéket, 
számuk a következő évben 45-re majd 120-ra 
emelkedett. 30 év telt el a kezdetektől, ame
lyek elindítója egész mostanáig örülhetett az 
eredményeknek: a sok muzsikáló pécsváradi 
fiatalnak, a szép zeneiskolának.

Maga mesélte, ha tanított, számára meg
szűnt a külvilág. Nagyon szerette a gyere
keket, mindig jó hangulat, vidámság volt az 
óráin, és a fiatalok mindezt szeretettel viszo
nozták.

1972-ben iskolanyitási engedélyt szerez
tek, s a Pécsváradi Zeneiskola első igazgató
ja Polett néni lett. Amikor az iskola 1976 ja
nuár 1-jén önállóságot nyert, továbbra is az 
ő vezetése alatt, már nyolc tanár oktatta a 
130 növendéket. Polett néni 1977 szeptem
ber 1-ig állt az iskola élén. Ezután az Apa- 
gyi Mária és Lantos Ferenc nevével fém
jelzett művészeti kört vezette Pécsvára
don.

Sírjánál Apaceller József, a Pécsváradi Ze
neiskola igazgatója emlékezett Polett nénire:

"Nemcsak a hangszert oktatta növendé
keinek, hanem egész személyiségükre ha
tott. Alakította és fejlesztette azt. Büszke 
vagyok arra, hogy növendéke lehettem, és 
nagy megtiszteltetés számomra, hogy igaz
gatóként folytathatom azt a munkát, amit ő 
elkezdett. Polett néni idős kora ellenére 
szinte minden zenei és egyéb kulturális ren
dezvényen részt vett, tanácsaival és észre
vételeivel segített bennünket."

Pécsvárad városa 1994-ben "A köz szolgá
latáért" kitüntetéssel köszönte meg eddigi 
munkáját.

Húsvét negyednapján ment el, a feltáma
dás Iliiével és reményével. Nyugodjék béké
ben!

Egyházi
hírek

Elsőáldozás május 31-én, 
vasárnap, a 9-es szentmisén

Bérmálkozás május 17-én, 
vasárnap 16 órakor.

A Húsvét ünnepére meg
újult a plébániatemplom több 
értéke: K övesdi János espe
res felújíttatta a templom ba
rokk csillárját, amely egyidős 
lehet az 1767-ben elkészült 
templommal. Nem tudni, hol 
lehet a további két kisebb 
csillár, amelyek felújítva tel
jessé tehetnék az együttest.

Most állították helyre a kör
meneteknél, így az idei feltá
madásnál használt baldachint 
is, amely új kárpittal, átfestve 
áll most a szentélyben. A feltá
madt Krisztus ugyancsak 18. 
századra tehető szobra is meg
újult a restaurátor kezében a 
Húsvét idei ünnepére.

A feltámadási körmenetet 
mindezek mellett a W ágner 
Józse f vezette fúvószenekar 
tette ünnepélyesebbé, amely 
a feltám adási szertartást 
Hándel Allelujájával zárta. 
Ismét a Vár és a Kossuth tér 
felé vonult a körmenet, részt
vevőinek jó  része gyertyát 
vitt kezében a feltámadás és 
az örök élet jelképeként.

Akár egy könnyű rozé
A Szent György-napi borverseny alkalmával nyílt meg és 

május 11-ig látható a Művelődési Házban Deák Zsuzsa grafi
kusművész színes tájkép-sorozata a Siklós-villányi borúiról. A 
30 életvidám színtől ragyogó krétarajzot Bükkösdi László 
esztéta szavaival és a pécsváradi zeneiskolások közreműködé
sével vette birtokba a közönség. Bükkösdi László, aki több 
mint harminc évvel ezelőtt maga is vezetője volt a pécsváradi 
művelődési háznak, a borok közül a könnyű rozéhoz hasonlí
totta ezeket a harsány pasztellképeket, amelyek a táj szere- 
tetét, az életörömet tükrözik, egyúttal mindenünnen a legjel
lemzőbb vonásokat emelik ki.

Képünkön Bükkösdi László és Deák Zsuzsa. Fotó Patonai Attila

Niederstätteni 
zeneiskolások látogatása
Egy több éves szakm ai 

kapcsolat gyüm ölcseként 
Húsvét után érkeztek meg 
Niederstátten német város
ka zeneiskolájának tanárai 
és diákjai. Régi ismerősök, 
akik legutóbb 1995 tava
szán jártak itt. Több csere
látogatás folytán baráti és 
szakmai kapcsolat alakult 
ki a két tantestület között. 
A kapcsolat egyik mozgató
ja, tolmácsa német részről a 
magyar G eyer P iroska. A 
vendégeket, köztük Her- 
m ann-Josef B eyer igazga
tót a Városházán fogadta 
K akas S ándor polgármes
ter, majd részt vettek D eák 
Zsuzsa kiállításának meg
nyitóján.

A vendégek pécsváradi csa
ládoknál laktak. Több kirán
dulást tettek a hét folyamán 
Pécsvárad, Mecseknádasd, 
Óbánya majd Siklós, Har
kány és Pécs nevezetességei
hez. Az együttlét közös hang
versennyel zárult, amelynek

szép pontja volt Haydn kama
radarabjának közös előadása 
Beyer igazgatóúr vezényleté
vel. Az esten hallottuk az is
kola számunkra érdekesség 
számba menő harmonikaze
nekarát Geyer Piroska ve
zényletével, valamint tapasz
taltuk, hogy Németországban 
a rock és a gitároktatás is ze
neiskolai program.

Az est végül magyar illet
ve orosz zenei egyveleggel 
zárult, A pace ller József, a 
Pécsváradi Zeneiskola igaz
gatójának vezényletével. A 
búcsúesten az önkormány
zat tagjai közül részt vett 
A r a tó  M á rto n  a lp o lgár
mester, Baum ann M ihály, 
a Német Kisebbségi Önkor
mányzat elnöke, Gállos O r
solya és Sim say István.

A Pécsváradi Zeneiskola 
ezúton is köszönetét mond a 
vendéglátásban segítséget 
nyújtó Kelet-Mecsek Rt-nek, 
AGROVER-nek és az Arany
cipónak.
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Születésnapi tortával, pezs- 
gó'vel ünnepelte ötödik szüle
tésnapját a Pécsváradi Nyug
díjas Klub: 1993-ban 15 alapí
tó tag volt a kezdeményező': 
Bősz Mátyásné, Dénes Já
nos, Ferencz Jánosné, He
ring Sándor, Keller István, 
K e lle r  Istvá n n é , K ov ács  
Jánosné, K őberling Jenő', 
K ungl Ján osné, P fa ff Jó- 
zsefn é , Savanya F rigyes, 
S ch n e id er  Ján osn é , Vogl

1-3. Hazalátogatás: a Pécs
váradi Felvidékiek Klubja há
romnapos kiránduláson vett 
részt Galántán és a környék
beli magyar településeken.

4-én, hétfó'n 9 órától Mű- 
anyagvásár.

19 órától H abjanecz Ti
b or képviselőjelölt (MDF) 
vendége dr. A n d rásfa lvy
Bertalan, néprajzkutató.

6- án, szerdán 16 órától 
Kresz gépjárművezetői tanfo
lyam egészségügyi vizsgája.

7- én, csütörtökön 18.30 
órától Többpárti fórum: Dr. 
W ekler F eren c meghívott 
vendégei tartanak tájékoz
tatást.

8- án, pénteken 9 órától 
Használtruha-vásár.

16 órától Kresz tanfolyam - 
elméleti oktatás.

9- 10-én, szombaton-vasár-

Jakabné, V örös Mihályné, 
Walter Jenó'né. K árpátiné 
Kovács Zita, a klub életre hívó
jának felvételén az alapítók egy 
csoportja látható az emléklappal.

Pécsvárad egyik legaktí
vabb és leghangulatosabb 
egyesületének ma 150 tagja 
van, akik egy éve dr. No- 
votny Ivánt választották el
nökül. A klub szervezeti teen
dőit a titkár Kárpátiné Ko
vács Zita, a székhelyül szolgá-

nap: Néptáncosok országos 
bemutató színpada (szomba
ton 9 órától a következő 
együttesek lépnek fel: Bara
nya, Mindszentgodisa, Baros, 
Báta, Csopak, kalocsai „Bok
réta”, makói „Máros”, Baja, 
Pécs, Bag. 14 órától: Zengő- 
várkony, Mágocs, kalocsai „Pi
ros Rózsa”, Bogyiszló, Mo
hács, Ocsény. Vasárnap 9 órá
tól: pécsi Tanac, Mórágy, Ma- 
gyaregregy, Kásád, Kecske
mét, Siklós.)

Az együttesek bemutató 
műsora nyilvános. Várjuk a 
néptáncot, népzenét kedvelő
ket!

12-én, kedden: 11 órától A 
Szekszárdi Holló Együttes mű
sora „60 perc alatt a fóldkörül” 
címmel zenés versen program 
az általános iskolásoknak.

9 órától Függönyvásár.

ló Művelődési Központ mun
katársa látja el. Legutóbb Gö
döllőn és Máriabesnyőn néz
ték meg a nevezetességeket, 
12-i klubnapjukon orvosi elő
adást hallgatnak, 17-én a Vi
rágcsokor társklub meghívá
sára látogatnak Pécsre, és ké
szülnek a Szász-völgyben tar
tandó hagyományos majáli
sukra.

Fotó: Kárpátiné Kovács Zita

16 órától: Nyugdíjas Klub - 
dr. N ovotn y  J u d it egész
ségügyi előadása.

14-én, csütörtökön 8 órától 
Cipővásár.

16- án, szombaton 9 órától a 
Pécsváradi Várbaráti Kör tú
rát szervez Váraljára.

17- én, vasárnap a Nyugdí
jas Klub Pécsre látogat „Vi
rágcsokor” Nyugdíjas Klub 
meghívására „Férfinapra”.

22-én, pénteken 11 órától 
Halász Judit műsora gyer
mekeknek. A művésznő dr. 
Wekler Ferenc országgyűlési 
képviselő vendégeként érke
zik Pécsváradra. Belépője
gyek ára: 150 Ft. A teljes be
vételt az Általános Iskola 
képzőművészeti nevelésére 
ajánljuk fel.

29-én, pénteken 9 órától: A 
K-Mecsek Rt. évi közgyűlése.

Borverseny
kiváló minőséggel

Az év borosgazdája 

Gódor András

Rendkívül jó borokat hoz
tak a gazdák a Művelődési 
Házban negyedik alkalommal 
mergrendezett Szent György- 
napi borversenyre -  fogalma
zott Csepeli Zoltánná, a Pé
csi Pezsgőgyár igazgatója, a 
zsűri elnöke. Sok dicséretet 
aratott az igen jónak minő
sült tavalyi évjárat. A 45 gaz
da — közülük 11 vidéki Me- 
cseknádasdról, Kékeseiről, Er
zsébetről, Nagypaliból - 84 
bormintával nevezett a ver
senyre, amit Csepeli Zoltán
ná, Fekete Péter és Havrán 
István zsűrizett.

Összteljesítménye alapján 
G ó d o r  A n drás nyerte el 
1998-ban a "Pécsvárad leg
jobb borosgazdája" megérde
melt címét. 7 bormintájából 
2 arany, 5 ezüst minősítést 
szerzett.

A Kelet-Mecsek Mezőgaz
dasági Rt. ajándékát, 60 má
zsa szervestrágyát Mező' J ó 
zsef nyerte (3 bormintából 2 
arany, 1 ezüst).

A Pécsváradi ÁFÉSZ Gaz
daboltjának növényvédő-sze
reit Gradwohl Ádám nyerte 
(3 borm intából 2 arany, 1 
bronz).

A Pécsváradi ÁFÉSZ ABC 
boltjának pohárkészletét 
B rückner Zoltán kapta, a 
második legmagasabb pont
számot elért fehérboráért.

Az Agrárkamara díját Kre- 
utz A ndrásnak  ítélték  (4 
bormintából 2 arany, 2 ezüst).

A Pécsi Hegyközség külön
ülj át Kis B ocz János kapta 
(4 bormintából 2 arany minő
sítést kapott).

A legjobb fehérbor Gódor 
András chardonnay-ja.

A legjobb vörös bor Kram- 
m er János kékfrankosa

A verseny alkalmával is
mét elhangzott, közös össze
fogásra van szükség, ha a 
pécsváradi bortermelők és 
az idegenforgalommal fog
lalkozók komolyan gondol
ják a borturizmus fellendí
tését a feh érb or-term elő  
Zengő-vidéken. Ezt a célt 
szolgálja  a 9 év óta októ
berben megnyíló pécsvára
di borok utcája is.

A Művelődési Központ május havi eseménynaptára

Öt éves a Nyugdíjas Klub
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HÍREK
Városi TV m űsora. Május 

14-15. 18.30 Mese, 19.00 Sport, 
19.30 Híradó: Majális a Dom- 
bay-tónál. Választási pártren
dezvények városunkban. Problé
mák a kábel-tv körül. Fúvósta
lálkozó. Hazalátogattak a felvi
dékiek. Következő' adás: Május 
28-29.

Véradás. Április 3-án, a 
Pécsváradi Vöröskereszt és a pé
csi Véradóállomás szervezésé
ben a Művelődési Házban 72 
személy adott vért.

Vadászati írások. Verőfény 
és alkonyat címmel jelent meg 
Videcz Ferenc hidasi tanár, va
dászati író újabb kötete a Nim
ród kiadásában.

Patikaügyelet. Május 17-ig 
Szent István Patika, május 18- 
24. Szentháromság Patika, má
jus 24-június 14. Szent István 
Patika.

Anyakönyv

Születtek: Pécsváradon Benc- 
ze Beáta, Fullér Botond, Hannl 
Patrik, Krausz Ágota, Scheich 
Richárd, Nagypaliban Baráth 
Bertalan

H ázasságot kötött: Baracs- 
kay Mária és Gradwohl Róbert 

Meghaltak: Pécsváradon Sza
bó József 52 éves, Brückner Já- 
nosné Király Busa Erzsébet 94 
éves, Hoyck Antal 73 éves, Szend- 
rő János 83 éves, Nékám Paulette 
86 éves, Apátvarasdon Horváth 
Győző 67 éves, Zengővárkonyban 
Nagy Imre 52 éves, Erdósmecs- 
kén Kleics Ilona 91 éves.

Pártrendezvények
J óték on y sá g i k o n ce rt  a
m ozgássérü ltek  ja v á ra
A parlamenti választásokat 

megelőzően több vezető politikus 
látogatott városunkba: M edgyesi 
Péter pénzügyminisztert P uch  
László MSZP-képviselő hívta 
meg április 17-én. P ok om i Zol
tán, a FIDESZ frakcióvezetője dr. 
Hargitai János képviselőjelölt, a 
Megyei Közgyűlés alelnökének 
vendége volt. Dr. Wekler Ferenc 
országgyűlési képviselő Bálint 
Györgyöt, Bálint gazdát hívta 
meg a tavaszi teendőkről szóló el
őadásra, április 26-án pedig a 
népszerű Pa-Dö-Dö kettősét, akik 
a Segítő Kéz a Mozgássérültekért 
pécsváradi alapítványa javára 
énekeltek nagy sikerrel a Művelő
dési Házban. A koncert bevétele 
66.600 forint volt, amit Györkó' Ti- 
bom é Schraub Zsuzsanna vett 
át és mondott érte köszönetét.

Pécsváradi Várbaráti Kör 
túrát szervez Váraljára

Indulás: 1998. május 16- 
án, szombaton 9 órakor.

Művelődési Központ -  
Kossuth tér -  Büdös kút -  
Antal-kép -  Vadászlak... 
Döngölt árok -  Óbánya (fa
lumúzeum) -  Csörgő rét -  
Váraljai völgy (Pihenő 
Parkerdő) -  Váralja (Falu
múzeum) -  autóbusszal 
Bonyhádra (Völgység Múze
um) -  Pécsvárad. Túraveze- 
tő: Dretzky Katalin. Je len t
kezni, érdekló'dni: a Mű- 
veló'dési H ázban lehet.

Környezetvédelmi oktatás 

a Kodolányi János Általános Iskolában
A környezetvédelem ügye az 

elmúlt néhány évtized alatt a 
társadalmak, az emberek érdek
lődésének a homlokterébe ke
rült. Egyre mélyebben és súlyo
sabban jelentkeznek azok a kör
nyezeti problémák, amelyek a je
len és jövő generációnak a meg
felelő környezethez való jogát, a 
tiszta levegőt, az egészséges ivó
vizet, hulladékmentes környeze
tet veszélyeztetik.

Ezért örömmel és készségesen 
csatlakoztunk ahhoz a program
hoz, amelyet a Tetra Pák Hun
gária Kft. szervezett és hirdetett 
meg 1997 őszén, a 9-12 éves kor
osztály számára, és amelyet a 
Magyar Köztársaság környezet- 
védelmi és területfejlesztési mi
nisztere hitelezett. Március 27- 
én egy oktatóteremmé alakított 
busz kereste meg iskolánkat. 
Gyerekeink tanórák keretében, 
szakképzett oktató irányításával 
válhattak aktív részévé a kör

nyezetvédelmi oktató program
nak. Megismerték a szelektív 
hulladékgyűjtés lényegét, fon
tosságát, a hulladékok újrahasz
nosítását. A buszban elhelyezett 
számítógépek segítségével gya
korolhatták a helyes hulladék- 
gyűjtést egy interaktív játék- 
programon keresztül. Tanulóink 
őszinte érdeklődéssel és nagy 
aktivitással vettek részt az órá
kon. Szívesen üdvözölnénk ez
után is hasonló, a környezetvé
delmet szolgáló programot, hi
szen jövőnk szempontjából kívá
natos a környezeti szemléletre 
való átállás.

Az iskolának és a családi kör
nyezetnek fokozottan kell csele
kednie azért, hogy a felnövő ge
neráció egyre érzékenyebb le
gyen a környezetvédelem iránt 
és érvényesíteni tudja, hogy kör
nyezetünket védeni kell!

Major Józsefné

Fesztivál-megnyitó
Pécsváradon, a Művelődési Házban nyílt meg április 4-én délelőtt 

a VI. Baranyai Gyermek és Ifjúsági Fesztivál az ifjú alkotók kiállítá
sával és a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Ba
ranya megyei fesztiváljával.

A Pécsváradi Várbaráti Kör 

tisztelettel meghívja Önt 

ez évi külföldi utazására
Ausztria (Steierm ark és 

Alsó-Ausztria)
Időpont:
1998. június 24-28.

Utazás: autóbusszal.
Szállás: Annaberg, Jugend- 

herberger, 4 ágyas szobákban.
Ellátás: félpanzióval (regge

li, vacsora)
Részvételi díj: 26.000 Ft 

(utazás, szállás, étkezés, biz
tosítás, belépők).

Jelen tkezés: április  23- 
tól a M űvelődési Központ
ban, szem élyesen útlevél
lel és 16.000 Ft előleg befi
zetésével.

Tekintettel a magashegyi 
környezetre, kérjük, meleg 
ruhát, esőköpenyt és túracipőt 
csomagolni szíveskedjenek.

Június 2-án 18 órakor tar
tunk m egbeszélést az uta
zók számára, ezen kérjük a 
fennmaradó összeg befize
tését is.

Program:
24- én, szerdán indulás 5 

órakor a Művelődési Háztól -  
Szentgotthárd-Hausmanstat 
ten (fogadás testvérvárosunk- 
ban)-Graz (városnézés)- fel a 
Mura-völgyén Annaberg-be.

25- én, csütörtökön: Maria- 
zell (városnézés, kegytemp
lom). Délután séta a csodála
tos Erlauf-tó környékén.

26- án, pénteken: autóbu
szos körút az osztrák Duna 
vadregényes szakaszán -  Wa- 
chau -  Göttweig (bencés ko
lostor) -  Krems (városnézés) -  
Dümstein-Melk (bencés apát
ság) -  vissza a szálláshelyre.

27- én, szombaton Túra az 
Oscher Természetvédelmi 
Parkban, végig a festői Öts- 
chergráben szakadékvölgyben.

28- án, vasárnap (indulás 
hazafelé) Lilienfeld (ciszterci
ta kolostor) -  Mayerling -  Ba- 
den -  Frakno-vára.

Érkezés az éjszakai órákban.

AKCIÓ - AKCIÓ - AKCIÓ
Az ÁFÉSZ COOP ü zlete iben  m ájus 5-16-ig 

k ü lö n b ö ző  é le lm iszerek , háztartási vegy i- és 
p ap íráru k  a k ciós  fogya sztó i á ron  vásárolh atók !

Tartósan alacsony áron kínáljuk:

Kristálycukor 1/1 
Finomliszt 2 kg 
Venus étolaj 1/1 
Rizs B 1/1
Crepto e.ü. papír 4 tek.

129,- Ft/kg 
129,- Ft/csg 
249,- Ft/fl 
145,- Ft/kg 

99,- Ft/csg

BIG-TESSILI Kft.
újonnan induló pécsváradi varrodájába 

gyakorlattal rendelkező 

varrónőket keres felvételre.

Jelentkezni az alábbi címen lehet:

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

Jelentkezni az alábbi címen lehet:

BIG TESSILI Varroda (volt Filmszínház) 
7 órától 15 óráig személyesen 
7720 Pécsvárad, Vasút u. 1.
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A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara SPORT* SPORT* SPORT* SPORT® SPORT* SPORT

május havi rendezvényei
• Marketing ismeretek -  

tanfolyam
Időpont: május 4-június 8. 

(05. 04., 05. 06., 05. 11., 05.
18., 05. 20., 05. 25., 05. 27., 
06. 13., 06. 08.)

Helyszín: Pécsi Kereskedel
mi Központ (7625 Pécs, Majo- 
rossy I. u. 36.)

További információ: Katona 
Petra (72/211-755)

• Műszerbemutató MTA- 
MMSZ

Időpont: május 5., 11.00
Helyszín: Pécsi Kereskedel

mi Központ nagyterem (7625 
Pécs, Majorossy I. u. 36.)

További információ: Szó'nyi- 
né Kovács Adrién (72/211- 
755)

•Az innovációs tevé
kenység elem ei -  tanfo
lyam

Időpont: május 5-június 4. 
(05.05., 05. 07., 05. 12., 05.
14.. 05. 19., 15. 21., 15. 26., 
05. 28., 06. 02., 06. 04.)

Helyszín: Pécsi Kereskedel
mi Központ (7625 Pécs, Majo
rossy I. u. 36.)

További információ: Králik 
Ivánná (72/211-602)

•A 97. évi mérlegekkel 
kapcsolatos feladatok

A M un ka törvénykönyv vál
tozásai

Időpont: Május 5. 9.00
Helyszín: Pécsi Kereskedel

mi Központ nagyterem (7625 
Pécs, Majorossy I. u. 36.)

További információ: Bóra 
Katalin (72/211-602)

• Horvát-magyar üzlet
ember találkozó

Időpont: Május 6. 11.00
Helyszín: Eszék

További inform áció: Ze- 
mulczky Nándor (72/211-755)

• Európa nap 
Időpont: május 12., 10.00 
Helyszín: Pécsi Kereskedel

mi Központ nagyterem (7625 
Pécs, Majorossy I. u. 36.)

További információ: Králik 
Ivánné (72/211-602)

• Küldöttgyűlés 
Időpont: május 13., 15.00 
Helyszín: Pécsi Kereskedel

mi Központ nagyterem (7625 
Pécs, Majorossy I. u. 36.)

További információ: titkár
ság (72/211-602)

• 11. szakmai osztály  
szakmai napja

Időpont: május 22. 10.00 
Helyszín: Pécsi Kereskedel

mi Központ nagyterem (7625 
Pécs, Majorossy I. u. 36.)

További információ: Róna
széki Lenke (72/211-602)

• Az iparjogvédelem  
helyzete az egyetemi okta
tásban -  kerekasztal be
szélgetés

Időpont: Május 13-án 10.00 
Helyszín: JPTE AJK ((7621 

Pécs, Rákóczi u.)
További információ: Szőnyi- 

né Kovács Adrién (72/211-755)
• Tó'zsde Klub 
Időpont: május 25. 16.00 
Helyszín: Pécsi Kereskedel

mi Központ (7625 Pécs, Ma
jorossy I. u. 36.)

További információ: Bunna 
Julianna (72/211-755)

• Az egyetem és társada
lmi környezete

Időpont: május 29. 10.00 
Helyszín: JPTE PMMFK 
További információ: Róna

szegi Lenke (72/211-602)

MEGHÍVÓ

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Városi 
Elnöksége 1998. május 6-án 15 órai kezdettel elnökségi 
ülést tart a Kresz és Fiedler Kft. irodaházában, melyre ez
úton szeretettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a városi iroda működéséről
2. A márciusi hó folyamán megtartott fórum-ok értékelése
3. Egyebek.

Kresz Erika 
elnök

Napos csibe rendelhető 50 Ft/db. 
Érdeklődni: 237-127.

Labdarúgás: A Kodolányi János Általános Iskola I. korcso
portos fiú labdarúgócsapata az elmúlt hónapban két mérkőzés
sorozaton vett részt. Az első a „Góliát-Kupa” volt, itt második 
helyen végeztünk. (1. Véménd, 2. Pécsvárad, 3. Mecseknádasd, 
4. Meszes, 5. Kozármisleny). A Mecseknádasdon rendezett 
„Nádasd-Kupát” pedig megnyerte csapatunk. (Ezen Kovács 
János lett a gólkirály.) A csapat tagjai: Kovács János, Danka 
Dávid, Szabó János, Kovács Miklós, Koch Gergő, Pataki 
Gábor, Teket István, Bálint Tivadar, Winkler Viktor, 
Gyenis Tamás.

Gelencsér János

A Sportcsarnok májusi eseményei

május L, péntek: 17 órától NB II. női kézilabda
Temi-Pécsvárad-Marcali
május 6., szerda: 19.15 órától
Megyei I. o. férfi kézilabda
május 9., szombat: 11 órától NB II. férfi kézilabda mérkőzés
Pécsváradi Spartacus-Szentgothárd
17 órától NB II. női kézilabda
Pécsvárad-Agrover-Terni-Pécsvárad
május 17., vasárnap: 10.30 órától NB II. női kézilabda
Temi-Pécsvárad-Nagyatád
május 22., péntek: 15 órától NB II. női kézilabda 
Pécsvárad-Agrover-Csurgó
17 órától NB II. férfi kézilabda 
Pécsváradi Spartacus-Csurgó
május 30., szombat: 14 órától NB II. kézilabda mérkőzések
Terni-Pécsvárad-Siófok
16 órától Pécsváradi Spartacus-Kaposvár
18 órától Pécsvárad-Agrover-Nagyatád.

Csapatainknak eredményes küzdelmeket, nézőinknek kelle
mes szórakozást kívánunk!

Elegendő a csapadék
100 mm eső esett áprilisban, közölte Horváth János a me

teorológiai szolgálat pécsváradi megfigyelője. Csapadékos volt 
a január a mintegy 120 mm csapadékkal, és száraz a február, 
amikor 22 mm eső esett. Horváth János elmondta, a mostani 
eső pótolta a téli hiányt.
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