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Pécsvárad valamennyi polgárának békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván az Önkormányzat és
a Hírmondó Szerkesztősége!

Idősek napja 1998.
Mintha az időjárás is kö

szönteni szerette volna az 
idős embereket, amikor no
vember 8-án, gyönyörű, nap
fényes időben a város minden 
pontjáról a mú'veló'dési házba 
indultak.

Városunkban visszatérő', 
szép hagyomány az idó'sek 
napjának megtartása, a helyi 
Vöröskereszt ez évben 560 
meghívót küldött ki a 65 éven 
felüli pécsváradiaknak, és kö
zülük kb. 300-an vettek részt 
az ünnepségen.

Apaceller József önkor
mányzati képviselő megható 
szavakkal köszöntötte az egy
begyűlteket. Ezt követően a

Vár utcai óvoda nagy-középső 
csoportja, majd a Nyugdíjas 
Klub német- és férfikórusa, 
valamint az Asszonykar mu
tatta be műsorát, kellemes 
szórakozást nyújtva az idős 
embereknek.

Dr. Menczer Gábor, a he
lyi Vöröskereszt elnöke egy- 
egy szál virággal köszöntötte a 
legidősebb pécsváradiakat, 
akik közül egészségi állapotuk 
miatt sajnos csak kevesen tud
tak megjelenni. Pécsvárad legi
dősebb lakosai Báthory Júlia 
(96), Radnai Pétemé (92), 
Wagner János (92), Halmai 
Ferencné (90), Noll Istvánná 
(90), Szabó Endréné (90).

A pécsváradi házassági 
anyakönyv bejegyzése szerint 
ebben az évben két házaspár 
ünnepelte 50. házassági év
fordulóját. László Sándor és 
Gyenis Irén, Kövesi Fe
renc és Resch Anna.

Ezúton is szívből kívánunk 
mindannyiuknak jó egész
séget, és még sok boldog évet.

A meghívottakat a Vöröske
reszt és az Önkormányzat 
vendégül látta egy pohár ital
ra, egy kis süteményre. Külön 
köszönet illeti az Aranycipó 
Kft-t, hogy ebben az évben is 
(felajánlásként) pogácsával és 
finom kuglóffal kedveskedett 
az idős embereknek.

Nagy László:
Adjon az Isten

Adjon az Isten 
szerencsét, 
szerelmet, forró 
kemencét, 
üres vékámba 
gabonát, 
árva kezembe 
parolát,
lámpámba lángot, 
ne kelljen 
korán az ágyra 
hevernem, 
kérdésre választ 
ő küldjön, 
hogy hitem széjjel 
ne dűljön, 
adjon az Isten 
fényeket, 
temetők helyett 
életet ■
nekem a kérés 
nagy szégyen, 
adjon úgyis, ha 
nem kérem.

A rendezvényt megtisztel
te jelenlétével városunk pol
gármestere, Zsáli János, 
Vértes László és dr. Fel
edi Éva képviselők, Antal 
Géza plébános úr, Szabó 
Lászlóné lelkésznő. Eljött 
Pécsről Toller Lászlóné, a 
Megyei Nyugdíjas Képviselet 
alelnöke és Komlóról Ancsin 
Pálné, a városi Vöröske
reszt titkára. A kellemes 
hangulatú délután zenés
táncos estbe hajlott, köszö
net érte Kőberling Jenő
nek és zenekarának.

Kárpátiné 
Kovács Zita
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Idősek napja 1998.
Apaceller József ünnepi beszéde az idősek napján hangzott el, 

november 8-án, a Művelődési Házban

Ismét eltelt egy év. A  ha
gyom ányokhoz híven újra 
együtt vagyunk, hogy ünne
pélyes keretek között meg
emlékezzünk az idős embe
rekről, kifejezzük irántuk ér
zett hálánkat és tiszteletün
ket.

Jó, hogy vannak ilyen  
esem ények, m elyek kap
csán m élyebben is végig
gondolhatjuk azt, hogy mit 
is jelent nekünk, fiatalab
baknak a szü lé in k k el, 
nagyszü leinkkel, az id ő 
sebb emberekkel való kap
csolat.

Önök, akik ma itt jelen 
vannak, e század számos 
megpróbáltatásának szenve
dő részesei voltak. Részesei 
voltak háborúknak, forradal
maknak, kitelepítéseknek, 
elhurcolásoknak, megalázta
tásoknak, de talán sok olyan 
eseménynek is, mely nem 
csak szomorúságot, hanem 
öröm öt is jelentett eddigi 
életükben.

- A z Önök generációja  
volt az, akiknek életük során 
a kisgyerekkortól kezdve ke
mény munka, sok lemondás 
jutott osztályrészül. Önök 
azok, akiknek 12 évesen 
inasnak, szolgálónak, cse
lédnek kellett állni, hogy se
gítsék családjukat. Kitartá
sukon, erejükön, elszántsá
gukon és szorgalmukon mú
lott, hogy a semmiből ott
hont tudtak teremteni.

Hálásak vagyunk, hogy óv
tak, taníttattak, felneveltek 
minket és mint minden szülő 
azt akarták, hogy nekünk 
könnyebb legyen és előbbre 
jussunk az életben, mint ők te
hették.

- Ugyanúgy, mint gyerme
keink, talán mi sem fogad

tuk meg mindenkor tanácsa
ikat, intelmeiket. Felnőttként 
azonban mindannyian rájö
vünk arra, hogy ezt rosszul 
tettük.

- A  mai rohanó, elanyagi- 
asodott világban egyre keve
sebb időt szánunk egymásra, 
kevesebb időt fordítunk csa
ládunkra, rokonainkra. Ke
vesebb időt töltünk el be

szélgetéssel, felületesebbek 
vagyunk gyerekeinkkel, szü
léinkkel. Pedig Ők azok, 
akik egyre több gondosko
dást - törődést érdemelnek. 
Még mindig Ók azok, akik 
megfáradtán, betegen is mel
lettünk vannak. Bátorítanak 
minket és még most is segí
tenek a mindennapok gondja
inak leküzdésében. Jó ezt érez
nénk, hogy van egy biztos hát
országunk, Önök, az idősebb 
generáció.

Az Önök szeretete, megér
tése, feltételek nélküli önzet
len segítsége.

- Higgyék el, hogy nagy

szükség van az Önök tapasz
talatára, bölcsességére. Nem 
pótolja semmi, sem rádió, 
sem televízió az élő szót, a 
mesét, a történteket, melyet 
az öregektől hallottunk.

G yerekkorom ban szá
momra nagyon sokat jelen
tett, hogy együtt éltünk 
nagyszüleimmel. A  mai na
pig szívesen  gon dolok

vissza Merk ópapám meséi
re, katonaélményeire, regé
nyes történeteire, melyekben 
családjáról, Milos betyárról, 
a szibériai fogságról beszélt 
sok estén át.

Egy hete azokra a rokona
inkra, barátainkra, ismerőse
inkre emlékeztünk, akik már 
nincsenek közöttünk, hogy 
mit jelent a hiányuk, mind
annyian tudjuk, érezzük. 
Ővelük már csak gondolat
ban, emlékeinkben lehetünk 
együtt. Ezért kell még in
kább megbecsülnünk öregje
inket.

Örülnünk kell annak, hogy

együtt lehetünk velük és azt 
a sok tudást és tapasztalatot, 
melyet életük során szerez
tek, megosztják velünk.

Pécsvárad büszke lehet la
kosaira, az itt élő idős embe
rekre, hiszen ők azok, akik 
megteremtették azokat a fel
tételeket, melyekre ma építe
ni tudunk. Tehetségükkel, 
szorgalmukkal példát mutat

tak nekünk a fiatalabb nem
zedéknek. Kötelességünk 
ezeket az értékeket megőrizni 
és a települést, melyet előde
inktől örököltünk olyanná 
tenni, hogy arra mindannyi
an büszkék legyünk.

Továbbra is rangot jelent
sen mindannyiunknak az, 
hogy pécsváradi polgárok 
vagyunk.

Tisztelt Ünnepeltek, kívá
nok mindannyiuknak nyu
godt. békés öregkort!

Kívánom azt, hogy egész
ségben, szeretetben lelje
nek napjaik családjuk kö
rében!

Az 50. házassági évfordulóját ünneplő Kövest Ferenc és Resch Anna fogadja a gratulációt
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Pályázati nyeremény
A Pécsváradi Német Ki

sebbségi Önkormányzat által 
a Német Belügyminisztéri
umhoz benyújtott pályázaton 
10.000 DM-et nyertek. Az el
múlt hónapban ünnepélyes 
keretek között adták át a 
mintegy 1.200.000 forintért 
vásárolt felszerelési, berende
zési tárgyakat az otthon lakó
inak. (Egységes szekrények a 
szobákba, hűtőszekrény, mik- 
rosütő, kárpittisztító gép, te
levízió és hifi-torony, valamint 
kerti bútorok teszik kényel
mesebbé az idős emberek szá
mára az ottlétet és könnyítik 
az ott dolgozók munkáját.)

Baumann Mihály képvise
lő, a pályázat gondozója kö

szöntötte az idős embereket 
az ünnepségen, majd Kemer 
Lőrinc, a Magyarországi Né
metek Szövetségének elnöke 
kért szót. Közreműködtek a 
Nyugdíjas Klub kórusa, az 
Óvoda és a Zeneiskola növen
dékei. Végezetül Kárpátiné 
Kovács Zita, a Gondozási 
Központ vezetője mondott kö
szönetét mindenkinek és az 
otthon "alapító" lakójának, 
Dorottya Ló'rincnének, Irénke 
néninek emléklapot adott át, 
aki 20 évvel ezelőtt költözött 
be az intézet falai közé, és 
most hálás szavakkal köszön
te meg az otthon lakói nevé
ben az adományokat.

(Fotó: Bognár Gyöngyvér)

Platthy György ajándéka
Platthy György festőművész, aki ez évben töltötte be 90. éle

tévét, ismét bizonyította városunkhoz való kötődését. Évekkel 
ezelőtt életművének jelentős alkotásaiból álló gyűjteményt 
adományozott Pécsváradnak, a kiállítás a Városi Könyvtár 
emeletén található. Augusztusban a város önkormányzata 
"Pécsváradért Díj" kitüntetést adományozott Platthy György
nek. A művész november 26-án pécsi otthonában városunk 
polgármesterének, Zsáli Jánosnak átadta Sárkányölő Szent 
Györgyöt ábrázoló rajzát, kérve, hogy az a polgármesteri iroda 
falán kapjon helyet.

Fotó: Dretzky Katalin

1% az alapítványoknak
Az elmúlt évben is felajánlhattuk személyi jövedelemadónk 

1 százalékát helyben működő egyesületek, alapítványok támo
gatására. Az alábbiakban közzétesszük a végeredményt, ami
ről az elmúlt hónapban valamennyi alapítvány értesítést ka
pott az APEH-től.

1. Pécsváradért Alapítvány (helyi sport, kulturális célok)
193.194 Ft

2. Pécsvárad Középfokú Oktatásért Alapítvány 72.212 Ft
3. Társadalmi Összefogás az Iskolai Nyelvoktatásért

210.000 Ft
4. Pécsváradi Várbaráti Kör 55.597 Ft
5. Barátsági Egyesület Pécsvárad (Német Klub) 29.700 Ft
6. Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési Egyesület

24.000 Ft

Okiratmegújítás
A Pécsváradi Kresz és Fiedler Kft. 1998. november 5-én si

keresen megvédte okiratmegújító auditját, így a cégnél tovább
ra is a minőségbiztosítási rendszer szerint végezhetik munká
jukat.

1995. október 24-én az MSZ EN 29002:1992 (ISO 9002: 
1987) szabvány követelményeinek megfelelően auditáltak első 
ízben. E rendszer keretében évente ellenőrzik a cég munkáját, 
háromévenként pedig egy átfogó, minden részletre kiterjedő 
vizsgálat után lehet ismét elnyerni, vagy elveszteni az okirat 
megújítást.

A Kresz Erika ügyvezető igazgató által vezetett cégnél ez al
kalommal a példaértékű rendet és tisztaságot emelték ki, ami 
az egész üzem területén tapasztalható.

Természetesen csak ez nem lett volna elég ahhoz, hogy az el
múlt években a cég ismertebbé váljon, újabb és újabb megren
delők legyenek elégedettek a munka és a termék minőségével.

Főbb megrendelőik közül említünk néhányat:
Külföldön: BOSCH TELECOM
D-85504 Ottobrunn.
Ludwig-Bölkow-Allee, Dasa Tor 2.
és németországi leányvállalatai

Magyarországon: Samsonite Hungária Kft.
Szekszárd, Keselyűsi út 5.
KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft.
Kecskemét, Szegedi út 49.

Pécsett is: ENNI-KÉK
Október elején nyitotta meg irodáját Pécsett a francia ér

dekeltségű Sodexho Pass Hungária Kft. Magyarországon 
az étkezési utalványok kibocsátásában és forgalmazásában 
ez a cég birtokolja a piac legnagyobb szeletét. Hazánkban, 
havonta alkalmazottként 1400 forintot lehet fordítani adó
mentesen olyan utalványra, amely élelmiszerboltban és ét
teremben is beváltható, a melegétel-utalványra - amely 
azonban csak meleg étkezés igénybevételére jogosít - 2200 
Ft-ot. Az alapítás óta eltelt időszak alatt látványos fejlődés
nek lehettünk szemtanúi. 1993-ban, az alapok lefektetése 
után ugrásszerűen nőtt mind a felhasználók, mind az elfo
gadóhelyek száma.

Mára az ENNI-KÉK, illetve a melegétel-utalványokkal több, 
mint nyolcezer élelmiszerüzletben és étteremben lehet fizetni, 
és ezzel a lehetőséggel több, mint 300 ezren élnek.
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Helyi dokumentumok
A Pécsváradi Várbaráti Kör 

több alkalommal adott hírt 
értékes helyi dokumentumok 
felbukkanásáról. Ismerve a 
kör közel két évtizedes gyűjtő' 
és értékmentő munkáját évről 
évre megajándékozza váro
sunkat Raymann János pécsi, 
nyugdíjas vegyészmérnök.

A szenvedélyes amatőr 
gyűjtő, kutató az antikváriu
mokat, levéltárakat bújva, le
velezőlap-gyűjtők körében 
mozogva értékes pécsváradi 
anyagra találva, azt időről 
időre eljuttatja körünk szá

mára. Ezúttal a pécsváradi 
vasúti híd képeslapját (Szilcz 
Dávid 1918-as kiadásában), 
valamint Baranya Megyei Le
véltárban megtalálható régi 
pécsváradi egyesületek doku
mentumainak lelőhelyéről ér
tesítette a helyi egyesületet. 
Köszönjük Raymann János
nak és Molnár Zsuzsának, a 
középiskola nyugalm azott 
kollégiumvezetőjének, akinek 
közvetítésével jutnak el a kör
höz az anyagok.

Megkereste a Várbaráti 
Kört Hengl Ferdinánd, aki tele

püléstörténeti kutatásokat 
végez családtörténeti alapon. 
A Pécsett élő kutató tolnai és 
baranyai falvakban végzett 
munkái során számos pécsvá
radi vonatkozású adatra buk
kant, ezeket juttatta el a kör
höz, amit ezúttal is köszö
nünk és köszönettel vesszük 
a jövőben is.

Mindkettőjük munkája pél
daértékű lehet a pécsváradi- 
ak számára is. Figyeljünk ér
tékeinkre, becsüljük meg azo
kat!

PVBK vezetősége

Pécsváradi
adományok

Pécsváradi adományok a 
kárpátaljai árvízkárosultak 
megsegítésére. November utol
só két hetében a református 
egyházközség szervezésében 
három mikrobusznyi ruha- és 
ágynemű, valamint 21.000 forint 
készpénz jött össze és került be
szállításra a pécsi református 
egyház központjába. Mint azt a 
gyűjtés szervezője, Szabóné Kiss 
Mária lelkész elmondta, a pén
zen tartós élelmiszert vásároltak 
és az adományok már célba is 
értek.

Hesz Antaltól megtudtuk, 
hogy a M áltai Szere
tetszolgálat Pécsváradi Szer
vezete á lta l m egh irdetett 
gyűjtés eredményeként egy 3 
tonnás kocsi megrakodva ru
hával és élelmiszerrel, vala
mint 10.000 Ft került szintén 
a pécsi központba városunk
ból. Köszönet a szervezőknek 
és az adakozóknak egyaránt!

Adventi gondolatok
A karácsonyt megelőző négy 

hét az advent időszaka. Vára
kozás a karácsonyra, Krisztus 
eljövetelére. Sok embernek ez 
az idő készülődés az ajándékok 
vásárlására, készülődés arra, 
hogy másoknak örömet szerez
zenek. Mintha Isten szeretete 
különösen bőven áradna az 
emberek szívébe.

Visszatükröződése annak a 
szeretetnek, ami Isten szívé
ben van az emberek iránt. Is
tennek buzgó szeretete készí
tette elő Jézus Krisztus eljöve
telét a világra.

Hogy tudomást szerezzenek 
róla az emberek, a próféták ál
tal ígéreteket adott időről idő
re. Ezek az ígéretek táplálták 
azt a reménységet, hogy Isten 
nem feledkezett meg róluk és 
elküldi a Szabadítót. Ez a re
ménység teljesedett be kará
csonykor.

Nagyon hasznos a mai em
bernek is, ha ismeri Isten ígé
reteit. Csupán két verset néz
zünk meg a sok ígéret közül, 
ami még ma is érvényes és 
nagy örömünkre szolgálhat.

"Mert egy gyermek születik 
nékünk, fiú adatik nékünk, és 
az uralom az ő vállán lesz, és 
hívják nevét: csodálatosnak, 
tanácsosnak, erős Istennek, 
örökkévalóság atyjának, bé
kesség fejedelmének!

Uralma növekedésének és 
békéjének nem lesz vége... A 
seregek urának buzgó szerel
me nüveli ezt." (Esaiás. 9:6,7.)

Az uralom az O vállán lesz. 
Szinte szóról szóra egybevág 
azzal a kijelentéssel, amit Jé
zus Krisztus a feltámadása 
után mondott: "Nékem adatott 
minden hatalom mennyen és 
földön." Jó tudni, hogy olyan 
Úr kormányozza a világot, aki 
szeret bennünket és az életét 
adta értünk.

O a békesség fejedelme. Vi
gasztaló azzal a tudattal élni, 
hogy általa Isten a békessé
get munkálja ember és ember 
között, népek és nemzetek 
között, Isten és emberek kö
zött.

Uralma növekedésének és 
békéjének nem lesz vége. Is
tennek ígéretei gyógyító bal
zsamként hatnak a meggyö
tört emberi szívre. Ezekkel a 
vigasztaló, reményt adó gondo
latokkal adjon nekünk is ál
dott adventét, szerető Iste
nünk!

Szabóné Kiss Mária

Egyházaink ünnepi alkalmai

Római katolikus templomban
December 19-én, szombaton 17.30 órakor adventi hang

verseny, közreműködnek a zeneiskola tanárai és növendé
kei.

December 24-én, csütörtökön 2 órakor éjféli mise. Köz
reműködik a Művelődési Központ Női Kamarakórusa 
Kutnyánszky Csaba vezényletével.

25- én, pénteken 9 órakor karácsonyi szentmise, közre
működik a Zeneiskola Fúvós Kamaraegyüttese Wágner 
József vezetésével.

26- án és 27-én 9 órakor a Szentmise.
31-én szilveszteri szentmise.

A református egyházközség:
20-án, ádvent 4. vasárnapján
11 órakor istentisztelet a gyülekezeti teremben.
15 órától szeretetvendégség a gyülekezeti teremben.
24- én, csütörtökön 17 órakor Szenteste - istentisztelet 

a templomban.
25- én, karácsony első napján 11 órakor istentisztelet - 

úrvacsoraosztás a templomban.
26- án és 27-én 11 órakor istentisztelet a gyülekezeti te

remben.
31-én 18 órától szilveszteri istentisztelet.
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A Kodolányi János Általános Iskola hírei
November 2-13-ig tartottak 

a volt 4. osztályos tanulók 
osztályfőnökeinek, tanítóinak 
hospitálásai az 5. osztályok
ban.

November 3-án Németor
szágból, a bonni székhelyű 
"Inter Nationes" nyelvokta
tást támogató szervezettől 
kapott iskolánk egy hangosí
tásra is alkalmas magneto
font. A készüléket m ég az 
e lőző  tanévben  pályázta  
meg Wagner Jánosné, a ko
rábban ellopott magnetofon 
pótlására.

Novem ber 9-én 16.30- 
18.30-ig fogadóórát tartot
tunk iskolánkban a gyer
mekünk előmenetele után ér
deklődő' szülőknek.

November 9-27-ig szerve
zett háromhetes intenzív né
metországi továbbképzésen 
vett részt a Feketeerdőben 
Tóth Györgyi tanárnő.

Október-novem ber a 8. 
osztályosok számára már a 
továbbtanulás előkészítését, 
a tá jékozódást segítette. 
Számtalan középiskola tette 
lehetővé, hogy a tanulók nyílt 
napok keretében ismerkedje
nek az intézményekkel, azok 
képzési formájával. A helyi 
középiskola a nyílt nap mel
lett külön is tartott tájékoz

tatót tanulóinknak. Papp 
Gyula igazgató november 18- 
án látogatott el iskolánkba, 
ismertette a lehetőségeket és 
válaszolt az érdeklődő 8. osz
tályosoknak.

November 18-án megkez
dődtek a Kodolányi Kupa 
mérkőzéssorozatai. Az első 
fordulóban a 10-12 éves lá
nyok mérték össze kézilabda
tudásukat. Ebben a korosz
tályban a mecseknádasdi lá
nyok bizonyultak a legügye
sebbnek, őket követte Hosz- 
szúhetény, Pécsvárad és Hi
das.

November 20-án délután 
az alsó tagozaton olvasási 
versenyt rendeztünk, ahol a 
2., 3., és 4. osztályos tanulók 
legjobb olvasói mérhették 
össze egymással tudásukat.

A 2. osztályosok versenyén
1. helyezett: Csetényi Orsolya
2. b., II. helyezett: Farkas 
Dániel 2. a., III. helyezett: 
Hohmann Edina 2. b., a 3. 
osztályosok győztesei I. he
lyezett Böröcz István 3. c., II. 
helyezett Kovács Lilla 3. c., 
III. helyezett Simor Máté 3. 
b., a 4. osztályosok versenyé
nek legjobbjai: I. helyezett 
Szabó Anita 4. a., II. helye
zett Pere Orsolya 4. c., III. 
helyezett Keller Szabolcs 4. c.

Zenehíradó a Zenesuliból
Az év utolsó napjaiban általá

ban mindenki elkészíti a saját lel
tárát: mit is végeztem az év során 
becsülettel, jól tettem-e a dolgom? 
Igyekszem objektív maradni, mert 
a véleményalkotás az olvasó szub
jektuma. A pécsváradi zeneiskolá
ban -  14 településről -  összesen 
187 gyermek tanul zenét. Mecsek
nádasdi tagozatunkra Ófaluról és 
Óbányáról is látogatják a foglalko
zásokat. Tanévnyitó hangver
senyeinket mindkét helyen meg
rendezzük. Pótbeiratkozással lehe
tőséget biztosítunk azok számára 
is, akik csak későn tudják eldönte
ni szándékukat.

A Zenei Világnap tiszteletére 
(október 1.) a Reneszánsz kama
raegyüttes és a zeneiskola növen
dékei adtak hangversenyt a vár 
altemplomában.

Szeptember 8-án és október 
16-án az általános iskola rendez
vényein szerepelt Ormándi Ba
lázs, Gubik András (klarinét), 
Tolnai Gábor (trombita), Gubik 
Gergely (tenorkürt).

Október 19-én az ifjúsági fúvós
zenekar fújta a reggeli ébresztőt. 
Karnagy: Wagner József.

Október 29-én és november 
27-én havonkénti növendékhang
versenyünket tartottuk, melyek
ről rendszeresen részleteket hall
hatnak a városi TV adásaiban. A 
filharmóniai hangversenysorozat 
első előadása november 10-én volt a

Művelődési Házban. "Állathan- 
gok" címmel olyan zenedarabo
kat hallhattunk, melyekben álla
tok tulajdonságai, jellemzői je
lennek meg a hangszerek és a 
zene nyelvén.

November 13-án, az ÖNO-ban 
rendezett ünnepségen Napirana 
Viktória (gordonka) lépett fel. Itt 
adták át az idős lakóknak azokat 
a technikai berendezéseket, me
lyeket a német kisebbségi önkor
mányzat pályázatán nyert ösz- 
szegből vásároltak.

December 4-én 16.30-kor a 
rézfúvós tanszak Mikulás-hang
versenyét tartja.

December 15-én Mecsekná- 
dasdon 17 órakor adventi kon
cert a templomban.

December 16-17-én karácsonyi 
hangversenyre műsorral látoga
tunk el a pécsváradi óvodákba, 
iskolákba, gyógypedagógiára, va
lamint a zengóvárkonyi óvodába.

December 18-án karácsonyi 
hangversenyre várunk minden
kit a Művelődési Házba, 17 órai 
kezdettel.

December 19-én 17.30-kor
Pécsváradon a katolikus temp
lomban adventi hangversenyt 
adunk.

A zeneiskola tantestületének 
nevében kívánok mindenkinek 
boldog karácsonyt és várjuk 
Önöket rendezvényeinkre, hogy 
együtt ünnepelhessünk.

November 23-án 10 órától 
13 óráig tartottuk a már ha
gyom ányossá vált egész
ségvédelmi napot.

Az alsó tagozatosok prog
ramja a következő volt:

Zenés testmozgás Gungl 
Lászlóné és Schwarcz Éva ta
nítók irányításával.

Testi egészség és higiéné. 
Videofilmek megtekintése év
folyamonként más-más té
mában - majd megbeszélés 
Szatmári Józsefné iskola-vé
dőnő vezetésével.

Balesetmentes közlekedés: 
A legfontosabb szabályok, köz
lekedési táblák és tudnivalók 
ismertetése - rajzok készítése 
az osztályfőnökök vezetésével.

Hogyan tartsunk háziálla
tot? A veszettség tünetei. Elő
adó: dr. Simor Zoltán állator
vos.

Egészséges táplálkozás: vi
tam inokban gazdag gyü
mölcssaláta közös elkészíté
se, elfogyasztása, osztályon
ként.

A felső tagozatosok forgó- 
színpadszerűen szintén kü
lönböző előadásokon - bemu
tatókon vettek részt. Az előa
dásokat dr. Menczer Gábor, 
dr. Wilheim Andrea, dr. As- 
csillán Andrea, Szokodi Ist
vánná és Héjjas Lászlóné tar
tották, bemutatókat tartott 
Csenterics Csabáné, Illés 
Csaba és Kárász Rózsa. Az 
előadások közt egy kis test
mozgásra is nyílt lehetőség, 
melyet Gelencsér János vezé

nyelt le a tornateremben. Ez
úton is köszönjük mindany- 
nyiuknak, hogy segítették, a 
program sikeres lebonyolítá
sát.

November 24-én szakmai 
napot szerveztünk iskolánk
ban. A nap programja 8 órá
tól 8.45-ig bemutató tanítás 
az alsó tagozaton. Az 1. c. 
osztályban tartott kiadvá
nyokat ism erteit Somogyi 
Antal az Apáczai Kiadó szak- 
referense.

11 órától 11.45-ig a felső ta
gozaton tartott bemutató órát 
Lantos Istvánná szaktanár. A
6. b. osztályban tartott ma
gyar nyelvtan óra témája: A ki
jelentő módú igék helyesírása.

11.50-12.30-ig az óra meg
beszélése, majd azt a tan
könyv elemzése követte.

13.30-tól az elméleti to
vábbképzés témája: A tanu
lás és tanítás problémái.

November 24-én az 5. b. és
7. b. osztály Mecseknádasdra 
utazott, hogy megtekintse az 
iskolában rendezett fotókiál
lítást.

Alapítványunk a "Társadalmi 
összefogás az iskolai nyelv- 
oktatásért” Alapítvány az 
1997-ben befizetett 1%-okból
210.000 Ft támogatáshoz ju
tott, melyet ezúton is szeret
nénk m egköszönni mind
azoknak, akik úgy gondolták, 
hogy iskolánk tanulóit támo
gatják.

Vértes Lászlóné 
Wágner Jánosné

Novemberi számunkban helyhiány miatt kimaradt Gasteiger 
László Mecsek-környékbeli felújított házának fényképe. Most 
pótoljuk.
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Híradó a Gyógypedagógiáról
Mozgalmas év kezdődött 

szeptemberben iskolánkban. 
Alig foglalták el helyüket az 
otthon kis és nagy lakói, már
is háromnapos meghívásnak 
tehetett eleget a speciális ta
gozat tanulóiból alakult 
tánccsoport, akik Zánkára 
utazhattak a kulturális feszti
válra. Sikeresen szerepeltek 
és élményekben gazdagon tér
tek haza.

Egy szeptember végig nap
sütötte délután, "Kapkodd a 
lábad" játékos sportdélutánt 
rendeztünk az alsó iskola tor
natermében. Ezt követte egy 
hét múlva a mini maraton - 
távfutóverseny. A város új ne
gyedében 40 tanuló futotta 
végig a 3 kilométeres távot. 
Nagy erőpróba volt ez a gye
rekek számára, de mindenki 
becsületesen végigfutott a cé
lig. Ajutalom sok-sok déligyü
mölcs és vitaminos ital volt. 
Környékünkön érik a szelíd
gesztenye. Elmaradhatatlan 
csemege a leányvásáron. A 
gyerekek is nagyon szeretik. 
Közösen sütöttük meg az is
kola udvarán. Szállt a finom 
füstös illat, durrogtak a gesz
tenyék. Gyereknek és felnőtt
nek jutott belőle bőven. Nyolc 
kilót fogyasztottunk el jó ét
vággyal.

Ügyesebb gyerm ekeink 
szeptember eleje óta készítet
ték és gyűjtögették az ajándé
kokat, hiszen már nem elő
ször kedveskednek kis műsor
ral az öreg néniknek, bácsik
nak az idősek napközijében. 
Megható élményben volt ré
szünk, amikor Petőfi Sándor 
Füstbe ment terv című versét 
a szavaló kislánnyal együtt, 
könnyezve mondták végig az 
öregek. Továbbtanuló diákjaink 
szakmai tapasztalatcserén vet
tek részt Pécsett a bőrgyárban, 
majd a Hunyadi úton a kosár
fonás mesterségével, Pellérden 
pedig a fafaragással ismerked
hettek meg.

A kisegítő napközis csoport
ja a Gyermelyi Tésztagyár pá
lyázatára "Tészta-bulit" ren
dezett, ahol a sok, összegyűj
tött recept közül a rakott tész
tát készítették el. A jóízűen el
fogyasztott étel után különbö
ző játékokat készítettek tész
tákból. A jó  hangulatú dél
után vetélkedővel zárult. 
Nagy élményt jelent a zene
szakkör tagjainak, hogy min

den évben részt vehetnek a 
városunkban megrendezett if- 
júsági bérleti hangver
senyeken, a Művelődési Ház
ban. A hangversenybérleteket 
az iskola minden évben meg
vásárolja a tanulóknak. Az 
idén több, mint háromszáz is
kolás - köztük a mi gyereke
ink is - hallgatta végig a nagy 
tetszést aratott első hangver
senyt. A zeneiskola havonta

megrendezett koncertjeire is 
szívesen ellátogatnak. Októ
ber 23-án a speciális tagozat 
tanulói színvonalas műsort 
adtak az iskola udvarán.

November 19-én rendeztük 
meg a nagysikerű "Kölyök 
színpad" előadását, ahol tánc
cal, zenével, szavalattal, jele
nettel, bábozással mutatkoz
tak be gyermekeink, ahol fel
léptek a Kodolányi János Ál
talános Iskola és a helyi zene
iskola növendékei is.

Ez év júniusában az isko
lánkban működő "Küldj egy 
mosolyt" Alapítvány, pályáza
ton 400.000 forintot nyert. 
Ebből 200.000 forintot a hát
rányos helyzetű tanulók ru
házkodására fordítottunk.

12 tanuló részesült rend
szeres étkezési hozzájárulás
ban. További 200.000 forintból 
országos szakmai továbbkép
zést szervezünk.

Speciális tagozatunk gom
batermesztő osztálya szep
temberben telepített gombát 
az iskola pincéjében.

A gyerekek nem csak ter
mesztik, hanem árusítják is a

gombát, amely folyamatosan 
kapható az intézetben.

N ovem ber 26-án Ki mit 
tud? vetélkedőt rendeztünk a 
kisegítő és speciális tagozat 
számára.

Következő rendezvényünk 
december 8-án lesz a Művelő
dési Házban. Ajándék a téla
pónak - címmel Mikulás mű
sort adnak elő a színjátszó 
szakkör tagjai.

Már hagyományosnak 
mondható, hogy a téli szünet 
előtt karácsonyi műsort ad
nak elő gyermekeink az idő
sek napközijében.

További terveink:
December elején ruhabör

zét rendezünk. A befolyt ösz- 
szeget a gyerekek karácsonyi 
ajándékozására fordítjuk.

Januárban nevelési tanács
adók szakmai konferenciája 
lesz iskolánkban, ahol beszá
molnak a Baranyában műkö
dő nevelési tanácsadók és a 
logopédia munkájáról.

Áprilisban kétnapos, orszá
gos konferenciát rendez ala
pítványunk a gyermekek la
kóotthonos elhelyezésével 
kapcsolatban.

Á hónap második felében 
tartjuk az iskolai egész
ségnapot, ahol előadások, fő
zés, terítési verseny, és az 
egészséges életmóddal kap
csolatos vetélkedők lesznek.

Hajrá, gyerekek! További jó 
munkát és kellemes ünnepe
ket kívánunk az intézet tanu
lóinak és tanárainak!

Apaceller Józsefné

Mozgássérültek 

Klubjának hírei
Az ünnepekre való tekin

tettel klubunk november vé
gén tartotta idei utolsó össze
jövetelét. A klubdélután a ka
rácsonyjegyében zajlott. Fisc- 
her Józsefné ünnepi köszön
tője után minden jelenlévő
nek kis csomaggal kedves
kedtünk. Kőberling Jenő gon
doskodott zenéjével a jó han
gulatról. Köszönjük a helyi 5- 
ös ABC-nek és a 100 Ft-os 
boltnak, hogy adományaikkal 
gazdagabbá tették ezt a szép 
ünnepet.

Tájékoztatjuk tagjainkat, 
hogy a szilvesztert a Nyugdí
jasklubban közösen tartjuk. 
Aki ezen szeretne részt venni, 
Póth Józsefnénál, a 466-445 
és Györkő Tiboménál, a 465- 
418-as telefonszámon jelent
kezhet december 8-ig.

A klub legközelebbi összejö
vetelét 1999.január 26-án 
tartja.

Tagjainknak és támogató
inknak kellemes karácsonyi 
ünnepeket és örömökben gaz
dag, boldog újévet kívánunk!

Györkó' Tiborné

Telemázli-nyeremény
A pécsváradi „Segítőkéz a 

mozgássérültekért” Alapít
vány részt vett a Magyar Te
levízió Telemázli december 1- 
jei játékán, ahol tízen vettek 
részt Pécsváradról. A 3 veze
tőségi tag, Győrkő Tiborné, 
Poth Józsefné és Fischer Jó- 
zsefiié vett részt a játékban a 
sorsolást követően. Sikeres já
tékuk eredménye 72 500 fo
rint az alapítvány javára.

Köszönet a koszorúért
Link Józsefné adventi 

koszorút ajándékozott a 
Pécsváradi Idősek Ottho
nának, hogy ezzel is meg
hittebbé tegyék a kará
csonyra várakozás idősza
kát a benntlakók.

Köszönjük!

Köszönjük a gyerekek Leányvásár előtti munkáját, a sport
csarnok környékének takarítását és rendbetételét!
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Önkéntes segítők HÍREK

A Magyar Vöröskereszt Ba
ranya Megyei és Pécsváradi 
Szervezete önkéntesek részé
re szociális, valamint házi be- 
tegápoló-gondozó tanfolyamot 
szervezett 1998, szeptemberi 
kezdéssel Pécsváradon.

A 160 órás tanfolyamra 31- 
én jelentkeztek Pécsváradról 
és a környező' településekről 
(Szederkény, Máriakéménd, 
Nagypall, Óbánya, Mecsekná- 
dasd, Hidas, Apátvarasd, Er- 
dősmecske, Feked). A legfiata
labb résztvevő 18, a legidő
sebb 65 éves volt. A hallgatók 
között'volt munkanélküli, 
gyes-en lévő kismama, aktív 
dolgozó és nyugdíjas is. Mind- 
annyiukat a szociális problé
mák iránti érzékenység, a se
gíteni akarás motiválta a je
lentkezésre.

A tanfolyam célja volt: meg
felelő alapfokú ismeretrend
szerhez - szociális, pszicholó
giai, jogi- és készségekhez jut
tatni az önkénteseket úgy, 
hogy m egszerzett tudásuk 
birtokában segítői lehessenek 
a településeken élőknek és az 
önkorm ányzatok szociális 
munkájának.

A foglalkozásoknak heti 2 
alkalommal egész nap, a mű
velődési központ adott helyet. 
A 40 órás elméleti oktatást 48 
órás érzékenyítő tréning kom
munikációs és önismereti tré
ning egészítette ki.

A gondozási és ápolási te
repgyakorlatra a pécsi Ma
lomvölgyi Szociális Otthon

ban került sor. Itt a fekvő osz
tályokon a mindennapi ápolá
si munkát gyakorolhatták a 
résztvevők.

November végén Pécsvára
don került sor a három rész
ből álló záróvizsgára. Az el
méleti anyagból írásbeli és 
szóbeli vizsga volt, majd a 
Pécsváradi Szociális Gondo
zási Központban a gyakorlati 
munkában szerzett tudásuk
ról adhattak bizonyságot a 
hallgatók.

Rozsár Csabáné, a pécsi 
Malomvölgyi Szociális Otthon 
ápolási igazgatója, mint a 
vizsgabizottság elnöke 25 fő
nek adta át az eredményes 
vizsgát tanúsító igazolványt, 
megdicsérve a résztvevőket 
magas fokú felkészültségü
kért. A  három hónap alatt ki
tűnő csoportlégkör alakult ki, 
sokan sajnálták, hogy már 
vége van a rendszeres talál
kozásoknak.

A képzési program főszer
vezője Szűcs Edit, a Megyei 
Vöröskereszt szociális szolgá
latvezetője volt. A csoport ez
úton is köszöni segítségét.

A szociális problémák, a se
gítségre szorulók száma évről 
évre nő. Ezért nagy szükség 
van a jól felkészült, önkéntes 
segítőkre.

A végzett hallgatók névsora 
megtalálható a Pécsváradi 
Vöröskeresztnél (465-143) és 
a Családsegítő Alapítványnál 
(465-123).

K . Z.

Szilveszteri túra. December 
30-án, a Pécsváradi Baráti Kör 
hagyományos óév-búcsúztató ki
rándulására szeretettel hívunk 
mindenkit a Zengő' tetejére. Bő- 
vebb felvilágosítás és jelentkezés 
a Művelődési Központban legké
sőbb december 24-ig.

*

Önkéntes véradónap a Mű
velődési Központban december
9-én 9-14 óráig. A vér életet 
ment! Jöjjön vért adni, szükség 
van Önre!

A műtétekhez és egyéb gyógyí
tó tevékenységekhez több ezer li
ter vérre van szükség. Ha min
denki évente csak egyszer ad, 
már elég! Köszönjük a felkínált 
segítséget!

Baranya Megyei Vértranfuziós 
Állomás

*
Jön a Mikulás! Várjuk a pici

ket szüleikkel december 4-én, 
pénteken 16.30 órakor a Művelő
dési Központban, ahol ünnepi 
műsor keretében a Mikulás átad
ja a névvel leadott csomagokat.

*
Karácsonyi kézműves vá

sár a Művelődési Központban 
december 7-től 11-ig. A húsvéti 
vásárhoz hasonlóan ezúttal is 
meghívtuk a helyi és környékbe
li kézműveseket, hogy termékeik 
kínálatával megkönnyítsük áz 
ajándékvásárlást. (Csuhébáb, fa
játék, zengővárkonyi szőttesek, 
fazekasmunkák, rongyszó'nye- 
gek, stb.)

*

Egész decemberben tart még a 
karácsonyi könyvvásár a Mű
velődési Központ olvasójában. Fo
lyamatosan érkeznek új könyvek! 

*
Nyugdíjas szabadegyetem.

December 15-én 14 órakor, témá
ja: karácsony a képzőművészet
ben. Előadó: Pandúr József.

*
Tüdőszűrés: december 1-től

10-ig, szerdánként délután 13-16 
óráig, a többi napokon délelőtt 9- 
től 12 óráig.

*
KRESZ tanfolyam indul

1998. december 21-én 16 órakor, 
jelentkezni lehet a Művelődési 
Házban. Bővebb információ Link 
Antalnál. Ttelefon: 16/20/926- 
9061.

*

Nyugdíjas klub. December 8- 
án, kedden 16 órakor tartja ka
rácsonyváró klubdélutánját. De
cember 31-én, csütörtökön szil
veszteri mulatságot szerveznek 
a Nyugdíjas Klub és a Mozgás- 
sérültek Klubja a Művelődési 
Házban. Jelentkezni lehet de
cember 23-ig személyesen a 
Művelődési Házban vagy telefo
non, a 465-123-as számon.

*

Felvidékiek Klubja decem
ber 30;án, szerdán 17 órakor 
tartja Óévbúcsúztató klubfoglal
kozását.

*

December 11-én 21 órától
HOYCK-disco, december 12-én 
21 órától General’s-buli a Mű
velődési Házban.

Karácsonyi bál december 26- 
án, szombaton 21 órától az Aste- 
rix zenekarral.

*
A Városi Televízió decem

beri adásainak időpontja:
december 10., csütörtök: havi 

híradóműsor
11-én, pénteken: a csütörtöki 

adás ismétlése
december 18., péntek 17.00: A 

zeneiskola karácsonyi hangver
senyének élő, egyenes közvetíté
se a Művelődési Központ szín
házterméből

december 30-án: Szilveszteri 
különkiadás.

Szülőklub
A Pécsváradon működő Családsegítő, és Gyermekjóléti 

Szolgálat keretében hónapok óta gyerekklubot is működte
tünk. E programok során számos olyan problémáról sze
reztünk tudomást, amit szeretnénk megosztani a szülők
kel, s nyilván vannak olyan nevelési nehézségek, amelyek 
kezeléséhez más szülők is igénylik a támogatást.

A Pécsváradi Művelődési Házban szülőklub indítását 
tervezzük, amelyre ezennel meghívunk minden érdeklő
dőt.

A szülőklubot minden második pénteken 14-15.30-ig 
tartjuk, a foglalkozást dr. Wilheim Andrea gyermekorvos 
és dr. Varsányi Erika szociológus vezeti.

A részvétel lehetőség, hogy közösen beszéljünk olyan 
problémákról, amelyek több szülőt érintenek és együtt ke
ressük a megoldásokat.

Az első találkozó 1999. január 8-án, a Pécsváradi Műve
lődési Házban lesz.

Család és Közösség Alapítvány Családsegítő

és Gyermekjóléti Szolgálat
Fogadóórái:
Hétfő. 12-15 óra Nagy Ferencné szociális gondozó 
Szerda 12-15 óra dr. Varsányi Erika szociológus 

15-16 óra Önkéntes Segítők Klubja 
Péntek: 10-12 óra dr. Varsányi Erika szociológus
Gyerekklub:
hétfő-szerda-péntek 13-15 óra 

Molnár József tanár

Ampulla
A Család és Közösség Alapít

vány megköszöni mindazoknak a 
segítségét, akik felhívásunkra 
egy rákbeteg asszony kezeléséhez 
járultak hozzá.

Az önzetlen segítség azonban az 
előrehaladott állapotban lévő, kóros 
folyamatot már nem tudta megállí
tani. így az Ampulla jeligére eddig 
befolyt 40.350 FVot a következő 
kiadások terhére fordítottuk.

Kezelés: 26.328 Ft 
Útiköltség: 2.101 Ft 
Temetési költség: 9.400 Ft.
A hosszú szenvedés időszaká

ban a család anyagi nehézsé
gekkel is küzdött, így az ado
mány, ha az életet nem is tudta 
már megmenteni, de legalább a 
család anyagi terhein enyhí
tett. A család nevében is hálá
san köszönjük!
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Ki a mi híres emberünk?
Mi "Kétéltűek", a pécsvára- 

di Kodolányi János Általános 
Iskola 6. a. osztályos tanulói 
vagyunk. Mint iskolánk neve 
is jelzi, Kodolányi János, az 
író, szinte ide járt iskolába, 
tehát már egy híres embe
rünk van! Sajnos, de vele 
már nem készülhet riport.

Iskolánk több nevezetessé 
vált tanulójára lehet büszke, 
de mivel az Életrevaló Plusz 
első feladata éppen a váro
sunkban kétévenként megren
dezett, és már országos hírű 
Leányvásár idejére esett, rög
tön Tóttös Sándor bácsi jutott 
az eszünkbe. Tóttös Sándor a 
szomszédos faluban él, 25 éves 
vezetése alatt a zengóvárkonyi 
néptáncegyüttes igen híressé 
vált. Sok hazai és külföldi feszti
válon vettek részt, számtalan
szor kiváló minősítést szereztek.

Zengó'várkonyban csak alsó 
tagozat működik, a felsősök 
Pécsváradra járnak iskolába. 
Sanyi bácsi is annak idején 
ötödiktől nyolcadikig a pécs- 
váradi iskola tanulója volt. 
Felkerestük, hogy megtud
juk, miért is vált híressé?-  Sanyi bácsi, tudjuk, hogy 
Zengővárkonyban született, 
születése óta itt él. Beszéljen 
róla, milyen diák volt?

- Mindig érdekelt a törté
nelem, szerettem  olvasni, 
szerettem  a szép dalokat. 
Azonban sokszor meggyűlt a 
bajom a tanító úrral. Mi ak
kor még "mártogatós" tollal 
írtunk és én bizony gyakran 
toll helyett a lányok copflát is 
belemártottam a tintába.-  Szeretnénk elmondani, 
hogy az Életrevaló Plusz 
program célja, hogy megta
nuljunk egészségesen élni, vi
gyázzunk környezetünk tisz
taságára, legyünk járatosak a 
közügyekben. Hogyan volt ez 
Sanyi bácsiék idejében?

- Akkor még senki sem 
gondolt ilyen programra, mi 
azonban nem busszal és au
tóval jártunk iskolába! Ha
nem bizony naponta oda- 
vissza 3-3 kilométert gyalo
goltunk Pécsváradra. Rend
ben kellett tartanunk a sze
lídgesztenyést, és nem volt 
olyan falusi rendezvény, ame
lyen ne vettünk volna részt. 
Lehetett az istentisztelet, 
szüreti mulatság, nemzeti 
ünnep, lakodalom vagy egyéb 
- mi is ott sündörögtünk - fo
rogtunk a felnőttek között.

-  Sanyi bácsi több kitünte
tést, megtisztelő címet kapott, 
népi iparművész, a Népművé
szet Mestere. Milyen tevékeny
ségéért kapta ezeket a díja
kat?

- Láthattátok, a szobában 
még ma is ott áll az édes
anyámtól örökölt szövőszék. 
Tőle tanultam meg a szövés 
mesterségét. Gyűjtöttem és 
szőttem az eredeti zengővár- 
konyi mintákat. Ezekre a 
munkáimra figyeltek fel a 
néprajzosok, és néhány éve 
ezzel a címmel tüntettek ki. A 
mai napig is dolgozom, sok 
fiatalt megtanítottam már 
szőni, legutóbb a ti Angliából 
érkezett tanárnőtöket.-  Sanyi bácsi a szövés mel
lett a Zengóvárkonyi Néptán
cegyüttest is vezeti már 25 
éve. Hogyan kezdődött ez a 
munkája?

- A mi falunkban mindig is 
szerettek dalolni, táncolni, 
sokáig jártak viseletben. So
káig a tanító úr vezetésével 
működött a dalárda, majd a 
tánccsoport. Sajnos, a tanító 
úr súlyos beteg lett, úgy érez
te, hogy át kell adnia az irá
nyítást. Rám esett a válasz
tása. Ez a munka sok-sok ve- 
sződséggel jár, de egy-egy jól
sikerült szereplés után nagy 
örömet is okoz.-  Sanyi bácsi rengeteg érde
kes dolgot tudna elmesélni, 
amelyből mi sokat tanulha
tunk. Mégis mire a legbüsz
kébb?

- Azt hiszem, arra, hogy az 
elmúlt 25 év alatt közel 400 
táncos és 70 zenész megtanul
ta a hagyományok tiszteletét 
és ápolását. Megőrizzük Zen- 
gővárkony gyönyörű viseletét. 
Ennek a kis falunak a neve 
nemcsak Magyarországon lett 
ismertté, de Európa számtalan 
országában, ahol az, együttes
sel jártunk az Égei-tengertől 
az Atlanti óceánig.-  H ajlandó-e támogatni 
programunkat?

- Mindig örülök, ha olyan 
gyerekekkel, fiatalokkal ta
lálkozom, akik szeretik a jót, 
a szépet és ezért dolgozni is 
képesek. Köszönöm, hogy 
rám gondoltatok!-  Csapatunk nevében kívá
nunk még sok erőt, kitartást, 
jó  egészséget munkájához, kö
szönjük az interjút!

Kétéltűek

Freund János, Nádor Rudolfné, Tóttös Sándor a művészek
kiállításának megnyitóján. 

Hosszúhetény, 1998. november 29. 
Fotó: Kárpáti Árpád

Megyei I. osztály őszi végeredmény

1. Felsőszentmárton 15 9 2 4 33-7 29
2. Siklós 15 9 2 4 23-16 29
3. Lánycsók 15 8 4 3 31-16 28
4. PEAC-FEMEX 15 8 3 4 39-18 27
5. Sellye 15 8 3 4 27-20 27
6. Kozármisleny 15 7 4 4 26-16 25
7. Boly 15 7 3 5 28-21 24
8. Szigetvár 15 6 6 3 24-17 24
9. Szederkény 15 6 3 6 16-19 21
10. Hosszúhetény 15 5 4 6 20-22 29
11. Dunaszekcső 15 5 4 6 19-22 19
12. Újpetre 15 4 6 5 17-25 18
13. Pécsvárad 15 4 3 8 17-32 15
14. Bicsérd 15 4 1 10 15-25 13
15. Szentlőrinc 15 3 2 10 11-28 11
16. Somberek 15 1 2 12 11-53 5

Falusi vendégfogadók, 
FIGYELEM!

A Magyar Iparszövetség kellő számú jelentkező esetén 
"falusi vendéglátó" szakképesítést adó tanfolyamot indít 
Pécsváradon.

A képzés ingyenes.

Érdeklődni lehet: Tourinform
Pécsvárad, Kossuth L. u. 22.
Telefon: 466-487,
hétfőtől péntekig, 12-től 16 óráig.

Megbeszélést tartunk december 14-én, hétfőn 16 órakor 
a Művelődési Központban.
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Városi kispályás 
labdarúgó-bajnokság, 1998

November 30-án végétért a 
legnagyobb tömegeket meg
mozgató amatőr labdarúgó
bajnokság. Tíz csapat sorako
zott fel a díjkiosztó ünnepsé
gen, a városi sportcsarnok 
küzdőterén, akiket Haklik 
Lajos, a torna főszervezője kö
szöntött. Üdvözölte Zsáli Já
nos polgármestert, Speigl Jó
zse f sportköri elnököt, a 
szponzorokat, valamint min
den jelenlévőt.

Megköszönte a városi tele
vízió stábjának, hogy végigkí
sérték a bajnokságot, riporto
kat, összefoglalókat közöltek 
a helyi TV adásain.

Ugyancsak köszönetét 
mondott a sportcsarnok igaz
gatójának és munkatársai
nak, hogy rendelkezésünkre 
bocsátották a létesítményt és 
biztosították a zavartalan le
bonyolítást.

Ezúttal mondott köszönetét 
a szervezésben közreműkö
dőknek: legifjabb Botló Bélá
nak, Bosnyák Józsefnek, Kiss 
Istvánnak.

A rendezvény szponzorai 
voltak: KOLMA 2000 Kft,

GALANT Kft, Húsbolt Kft., 
Julianus Kávéház, Holsten 
Söröző, Várad Coop Vasbolt, 
Varga Sándor, Steigervald Jó
zsef, Budmil Sportbolt.

Díjazások:
Különdíjak
Kiss István játékvezető
legifjabb Botló Béla jegyző- 

könyvvezető
Legtöbb gólt kapott kapus: 

Jenei Sándor
Legjobb kapus: Juhos Fe

renc
Gólkirály: Gyurkity Zoltán
Legjobb mezőnyjátékos: So- 

ós Attila
Legsportszerűbb csapat: 

Pécsváradi ÁFÉSZ

Helyezések:
1. ICI Autocolor
2. Julianus-Oxiclor
3. Kolma 2000 Kft.
4. Ain-de-Batyu
5. Pécsváradi ÁFÉSZ
6. Toner Plus Kft.
7. Dóm FC
8. Torpedó
9. Jupiter
10. Szakiskola - Pécsvárad

Katonai- és munkaruha
vásár

Pécsváradon, 
a Művelődési Házban

december 18-án, 9-től 15 óráig.

Munkásöltöny, téli és nyári gyakorló, 
bélelt kabát, nadrág és mellény, 

szóló nadrág, kertésznadrág 
(extra méretekben is), 

sátorlap, szimattáska, hátizsák, 
fehérnemű, törölköző, ágynemű, 

pléd, csizma, sapka, zokni, 
horgászoknak, vadászoknak 
vízálló ruhák és köpenyek!

1Állati hangok"  címmel adtak az ifjúsági hangversenysorozat 
keretében műsort november 10-én a Művelődési Központban 400 
fős közönség előtt. Képünkön: Failoni Donatella - zongora, Pa
lásti Marietta - cselló, Bukszár Márta - ének.

Fotó: Bognár Györgyné

Anykönyvi hírek
november

Meghaltak
Pécsváradon:
Porth Etelka 45 éves 
Hornung István 81 éves 
Bősz Antal 50 éves 
Tóka János 50 éves 
Hering László 49 éves 
Erdősmecske:
Hock Mihály 79 éves 
Zengővárkony:
Fülöp Jánosné Brechler Er

zsébet 86 éves, Bögyös István
ná Vörös Julianna 47 éves

Házasságot kötöttek:
Viszt Péter István és Kiss 

Erika

25 éves házassági évfor
dulójukat ünnepelték

Szilágyi István és felesége, 
Kovács Mária Margit

Születtek:
Ábel Rusty Walker (Mar- 

tonfa), Kovács Viktória (Pécs
várad), Kincse Klaudió (Pécs
várad)

HELYREIGAZÍTÁS:
(Októberi számunkban hi

básan jelent meg, elnézésüket 
kéijük.)

Házasságot kötöttek:
Börcsök Krisztián és Gyenis 
Erzsébet, Véner Zoltán és 
Schunk Helga

November 13-án, pénteken rockfesztiválnak adott otthont a 
Művelődési Központ. A rockzene kedvelőit hat együttes szóra
koztatta, melyek között két helybeli banda is fellépett. A Tóth 
Szabolcs-Lovas Norbert-Kárpáti András alkotta trió (képün
kön), akik punk-rockot játszanak és az Abiogenezis egüttes, 
melyben Bognár András és Rumszauer Zsolt gitározik.
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Labdarúgás Sporthírek
Az 1997/98. bajnoki idény

ben a Pécsvárad felnó'tt lab
darúgócsapata a megyei I. 
osztályban a 13. helyen vég
zett. Az 1998/99. bajnoki évad 
őszi fordulóiban szintén a 13. 
helyre érkezett a gárda. Né
hány jellemzó'vel, statisztikai 
számmal megpróbálom ele
mezni a fiúk teljesítményét.

Nyáron az alábbi játékosok 
távoztak az egyesülettől: Bot
ló Tibor Hidasra, Somogyvári 
Tamás Bonyhádra, Spannen- 
berger János aktív pályafutá
sát befejezte, Fullér Zoltán is 
kacérkodott a befejezés gon
dolatával, de ő végül is foly
tatta a játékot.

A Pécsváradi Spartacus az 
évad megkezdése előtt szinte 
vonzotta a vidéki (elsősorban 
pécsi) játékosokat, az alábbi
ak kerültek közülük leigazo
lásra: Cseresnyés Zoltán 
Sásdról tért vissza rövid kité
rő  után, Molnár Sándor 
Nagykozárból, Schmidt And
rás Bogádról, Szőke István 
Dunaszekcsőről, Bogos Csaba 
Himesházáról, Fekete Tiva
dar, Tóth János, Rugási Ká
roly a PVSK-ból, Kovács Ger
gő a PFC-ből, Iván Zsolt a 
PMFC-ből és Tamás Péter 
Harkányból érkezett.

Keszler József edző egy 26 
fős (!) kerettel kezdte meg a 
bajnokságot. Az átlag életkor 
22,3 év a csapatban, a legidő
sebb 32, a legfiatalabb 17 
éves. Az új játékosok 40%-a 
még nem játszott felnőtt baj
noki mérkőzést. Ennek elle
nére idegenbeli győzelemmel 
indult az őszi szezon, az első 
öt forduló után a 7. helyen 
állt a csapat a tabellán. Utá
na zsinórban öt vereség kö
vetkezett, mire a gárda a 10. 
helyre csúszott vissza. Majd 
az utolsó öt fordulóban szer
zett 4 ponttal további süllye
dés következett, végül itt fe
jezte be az őszi idényt, a 13. 
helyen a csapat.

Összességében 4 győzelem, 
3 döntetlen, 8 vereség, 17 rú
gott és 32 kapott gól. A hazai 
mérleg: 2 győzelem, 2 döntet
len, 3 vereség.

Kiemelhető és sikeresnek 
könyvelhető el az őszi első 
Felsőszentmárton legyőzése, 
viszont elmarasztaló a PEAC 
elleni súlyos 1-7-es vereség, 
illetve a szomszédvár Hosszú- 
hetény elleni 2-3-as ered
mény.

Idegenbeli mérleg: 2 győze
lem, 1 döntetlen, 5 vereség. 
Viszonylag súlyosnak tűnik a 
Szigetvár és Boly elleni 1-5-ös 
eredmény. A csapat a kapott 
32 góllal a 2. legtöbbet kapta 
Somberek csapata után, a rú
gott 17 góllal a képzeletbeli 
tabella 11. helyét foglalná el.

Hazai pályán 9 gólt rúgtak, 
illetve 15 gólt kapott a kapus, 
idegenben ez az arány 8, illet
ve 17.

A fiúk 7 mérkőzésen szerez
ték a 15 pontot, 8 mérkőzésen 
nem ju tottak  egy ponthoz 
sem.

A rúgott gólokat tekintve a 
váradiak 2 mérkőzésen nem 
találtak a hálóba, 9 mérkőzé
sen egyszer (!) és 4 mérkőzé
sen kétszer. Egyetlenegy mér
kőzésen sem sikerült 3 gólt 
szerezni (!!). A mérkőzésen
kénti rúgott gól átlag 1,13. A 
kapott gólokat tekintve az el
lenfelek 5 mérkőzésen nem 
találtak a mi kapunkba (!), 1 
mérkőzésen egyszer, 4 mérkő
zésen kétszer, 2 mérkőzésen 
háromszor, illetve ötször, és 1 
mérkőzésen kétszer.

A mérkőzésenkénti kapott 
gól átlag 2,13. A gólokon az 
alábbi játékosok osztoztak:

Bogos 9, Tóth 2, Steiger- 
wald 2, Rab 1, Cseresnyés 1, 
Stolcz 1, Szőke 1. A gólok 58%- 
át (10 góllal) a középpályások, 
a 25%-át (4 gól) a védők és 
17%-át (3 gól) a csatársor rúg
ták. Egy tizenegyest értékesí
tettünk, illetve 2 tizenegyest 
ítéltek meg ellenünk.

A mérkőzéseken 4 játékos 
idő előtt térhetett zuhanyoz
ni, mivel piros lapot mutatott 
fel nekik a bíró, illetve 22 sár
ga lapon osztozhattak a játé
kosok. Rab Tibor és Fullér 
Zoltán az összes mérkőzésen 
játszott, Kovács Gergő nem 
lépett pályára Pécsvárad fel
nőtt csapatának mezében.

Meg kell említeni Gyócsi 
Tamást, aki a keret tagja, az 
edzéseken részt vett, de sérülé
se miatt szintén nem játszott.

Összességében ennyi. Ha 
jósolni lehet, a csapat háza 
táján a tavaszi idény előtt 
szintén játékosmozgások vár
hatók.

A csapatot 3-4 fővel meg
erősítve (elsősorban a csatár
sort), ez a gárda a végel
számolásban az első tízbe kell 
hogy kerüljön. Reméljük!

Spannenberger János

KÉZILABDA
Nó'i NB II. november 8. 

Pécsvárad TERNI-Pécsvárad 
AGROVER 23-22 

november 14. Pécsvárad 
AGROVER-Csurgó 38-19 

leány serdülő november 7. 
Pécsvárad TERNI-TÁSI 17-25 

leány ifi november 14. Pécs
várad AGROVER-Csurgó 18-21 

Férfi NB II.
november 1. Pécsvárad 

Spartacus-Zalaszentgrót 47-26 
november 14. Pécsvárad 

Spartacus-Harkány 26-24 
Megye I. november 1. Pécs

várad Spartacus-Mohács 34-32

KOSÁRLABDA
Férfi NB II. november 6. 

PVSK-Pécsvárad-PEAC 67-71

LABDARÚGÁS
Megye I. felnőtt 
november 1.
Pécsvárad-Felsőszmtmártan 1-0 
november 8.
Bóly-Pécsvárad 5-1 
november 15. 
Szederkény-Pécsvárad 0-0 
ifi: Október 24. 
Hosszúhetény-Pécsvárad 3-2 
október 31.
Pécsvárad-Szigetvár 6-1 
november 7.
Szederkény-Pécsvárad 0-0 
november 14.
Felsoszentmártan-Fécsvárad 58 
november 21. 
Pécsvárad-Bóly 2-0 
serdülő október 24. 
Hosszúhetény-Pécsvárad 0-23 
október 31.
Pécsvárad-Szigetvár 2-2

november 7.
Szederkény-Pécsvárad 1-1 
november 14.
Felsőszentmárton-Pécsvárad 03 
november 21. 
Pécsvárad-Bóly 0-4 
A serdülő focicsapat a tava

lyi eredményeihez képest óri
ásit fejlődött, akkor ugyanis 
az egy döntetlenen és az egy 
győzelmen kívül a többi 
meccsét mind elveszítette, a 
most folyó bajnokságban pe
dig a 2-2 döntetlené, illetve 
veresége mellett a többi mér
kőzést mind megnyerte, 60 
rúgott góllal a 4. helyen vár
ják a tavaszi folytatást.

Az ifi-csapat, bár több játé
kosa kimaradt tanulmányi el
foglaltságok miatt, megtartot
ta a tavalyi 7. helyezést.

_Az ifi- és a serdülőcsapat 
edzője egyaránt Nagy Károly.

A korán beköszöntött tél 
miatt a megyei labdarúgó
szövetség az utolsó két fordu
lót tavaszra halasztotta.

A Sportcsarnok 
decemberi programja
december 4. PVSK-Pécsvá- 

rad-Győri KC NB Il-es férfi 
kosárlabda-mérkőzés 

december 28-29. Megyei 
serdülő és ifjúsági labdarúgó 
teremtorna

december 30-31. szil
veszteri focitoma 

A szokásos szilveszteri fo
cikupára december 17-ig je 
lentkezhetnek a csapatok 
Haklik Lajosnál, a 465-230- 
as telefonszámon.

A Hírmondó IX . évfolyamába lép
1999 januárjában lapunk, a Pécsváradi Önkormányzat által 

kiadott Hírmondó IX. évfolyamába lép. Ezúton felhívjuk Tisz
telt Olvasóink figyelmét a jövő évi előfizetésre. 1998. decem
ber 31-ig lehet előfizetni a Művelődési Központban. Évi 
előfizetési díja 600 Ft, példányszámonként ára 50 Ft-ról 60 
Ft-ra emelkedik.

A Pécsváradi Önkormányzat havilapja.
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