
P E C S V A R A D I

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA • IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM • 1 999.  JANUÁR • ÁRA:  60 FT

Tisztelt Pécsváradiak!
Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal dolgozói nevében is nagy 
tiszteletű köszöntőm Pécsvárad minden lakóját és a családoknál az 
ünnepen itt tartózkodó minden kedves vendéget. 1998-99. forduló
ján, közeledvén a 2000 éves kereszténység ünnepéhez, különös oka 
van az év végi számadásnak és a felelősségteljes tervezésnek.

A sors kegyéből vagyunk a 
Földnek olyan lakói, akik a ke
reszténység történetének ez
redfordulóját éljük, élhetjük 
meg. Az ókori görög mondás 
szerint az élet olyan lenne ün
nepek nélkül, mint hosszú uta
zás vendégfogadók nélkül. 
Ezek az elsősorban családi ün
nepek késztetnek bennünket 
egy pillanatnyi megállásra, 
életünk egy szakaszának 
számbavételére és természete
sen egy picit a jövő terveinek 
megfogalmazására is. A  kará- 

jny és az újév ünnepe az az 
ünnepegyüttes, mely hagyo
mányosan a családok ünnepe. 
Ezekben a napokban szerette
inket keressük fel, vagy ők lá
togatnak meg bennünket. Ev 
közben alig említett barátok
nak, rokonoknak, ismerősök
nek küldünk most üdvözletét. 
Ajándékoztunk és örülünk az 
ajándéknak. Ezekben a napok
ban a kellemes karácsonyt) 
boldog új évet üdvözlések kö
szöntése különös, ünnepi kön
töst kapnak, a mindennapok 
üdvözlése helyett mélyebb tar
talmú, sokkal őszintébb meg
nyilvánulása az emberi kon
taktusnak, arról nem is beszél
ve, hogy jelenünkben a sikeres 
új esztendőt, boldogabb új évet 
már az egyén és környezete 
élete racionalitásaira is utal.

Kis országunk lakossága ez 
évben két választás kötelezett
ségének tett eleget. A rend
szerváltást követő harmadik 
választás az országot vezető 
koalíció összetételében és po
litikai irányultságában is is

iét újat hozott. Úgy tűnik, az 
n-edfordulók mindig lényeges 
lt.ozást hoznak népünk éle

tében. Szent István idejében a 
kereszténység felvételével si
került Európa nyugati fele szá
mára elfogadtatni magunkat. 
Ma az ateizmus és kommuniz
mus tagadása mellett a tech
nikai fejlődés, gazdasági lé
tünk a csatlakozás meghatáro
zó oka. Politikusaink, népünk 
keresik, keressük Magyaror
szág helyét Európában. A 
rendszerváltást követő gazda
sági átalakulásban pedig né
pünk, az egyén keresi a helyét 
saját országában.

Sokan kerültek önhibájukon 
kívül nehéz helyzetbe. Nem, 
vagy nehezen találnak az em
berek munkát, családok élete 
válik nehézzé, igen sok helyen 
még most, az ünnepen is sze
rényebben kerülnek javak az 
asztalra. Sok mindent lehet 
tolerálni, egyet azonban nem

lehet és nem is szabad soha, ha 
ezeknek az átalakulásoknak a 
károsultjai az ifjúság, a gyer
mekek, a gyermekeink lesz
nek. Nem szabad megengedni, 
hogy tehetséges ifjak csak 
azért, mert szüleik a rendszer
váltás viharaiban nem voltak 
a húsosfazék közelében vagy 
szerényebbek, visszafogottab
bak maradtak, ne jussanak, 
juthassanak képességeiknek 
megfelelő szerephez a jövő év
ezred Magyarországán.

Mi az önkormányzat felada
ta az elmondottak miatt is az 
elkövetkező évben, években?

Az hogy az előbb említett szo
ciális különbségeket a maga 
szerén lehetőségeivel egyen
gesse. Fokozottan figyeljen a 
helyi fiatalok és idősek prob
lémáira. Azt a bizalmat, amit 
a választópolgár a szavazatá
val októberben megadott meg
tartsa, figyeljen a vélemények
re és azt munkájában haszno
sítsa. Ha már a mindennapok 
asztalára sajnos nem tudunk 
többet juttatni, a város komfor

tosabbá tételével az itt élők 
közérzetét javítsuk.

A város rangját, elsősorban 
az idegenforgalom és a befek
tető tőke vonzása céljából párt
politika-mentesen növeljük. 
Remélem, az élet megerősít 
abban a meggyőződésemben, 
hogy a ma Magyarországán 
nem ott van a tisztességnek a 
határa, ahol a politika kezdő
dik.

Tisztelt Pécsváradiak!
A feldíszített karácsonyfa, 

amit ilyenkor akár jelképesen 
is körbeállunk, mindenkit ki
csit közelebb hoz egymáshoz. 
Karácsony és az új év Krisztus 
születése okán is a születés és 
az új élet kezdetének ünnepe. 
A fény, amit a fára tekintve 
látunk, a remény és a hit is 
egyben a jobb jövőre. E szebb 
és jobb jövő reményében és hi
tében kívánok az önkormány
zat és a munkatársaim nevé
ben is Pécsvárad minden lakó
jának jó egészségben eltölten
dő, békés, boldog, sikerekben 
gazdag új esztendőt!

Zsáli János 
polgármester

Zengett a Zengő. Tudósításunk az óévbúcsúztató túráról a 4. oldalon. Képünkön Zsáli János 
nnlaármester és Gállos Orsolya, a várbaráti kör elnöke
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Zenehíradó a 
zenesuliból
Karácsonyi hangver
sennyel zártuk az óesz- 
tendó't. Evek óta a leg
sikeresebb rendezvé
nyük ez. Bizonyítja ezt 
a nagyszámú közönség 
és a lelkes taps, melyet 
a produkciók kaptak.

Január 5-én volt a fil
harmónia ifjúsági bérleti 
hangversenysorozat máso
dik előadása, a Pécsi Szim
fonikus Zenekar előadásá
ban, Hándel: Vízi zene c. 
műve hangzott el.

Ism ertetőt m ondott 
K ircsi László.

Január közepétől kez
dődnek a félévi tanszéki 
hangversenyek, melyekre 
várjuk a szülőket és más 
érdeklődőket is a zeneisko
lába.

■ Január 19. fafúvós
■ Január 20. vonós
■ Január 21. zongora
■ Január 29. rézfúvós
Kezdési időpont minden

alkalommal 16.30 óra.

Február 6-án tartjuk 
farsangi bálunkat a műve
lődési házban.

Műsor, tombola és tánc
zene szórakoztatja a szü
lőket és gyerekeket.

Szeretettel várunk min
denkit a mulatságra!

Jelentkezni a zeneisko
lában lehet.

K. M.

Önkormányzati h írek
(Készült a képviselő-testület december 3-i és december 21-i ülésének jegyzőkönyve alapján)

December 3.
Jelen vannak: Zsáli János 

polgárm ester, valam ennyi 
képviselő, dr. Fenyvesi János 
jegyző, Wolf József aljegyző, 
Füri Ferenc vállalkozó, Kollár 
Erzsébet vállalkozó, Spannen- 
berger János a DÉDÁSZ Rt. 
képviseletében.

Spannenberger János tájé
koztatást adott a DÉDÁSZ ál
tal 1999. március végéig meg
valósuló beruházásról, mely 
mintegy 10 millió forintot je
lent. A Pécsvárad újtelepi és 
hegyi rész összekötését szolgál
ná, ezzel a fejlesztéssel bizton
ságosabb üzemeltetés valósul
hat meg a településen.

A vár működésével kapcso
latban Zsáli János tájékozta
tást adott a kincstárral törté
nő tárgyalásról. A képviselő
testület úgy határozott, hogy 
pályázatot kell kiírni a vár 
1999. január 1-jétől történő 
üzemeltetésére. Szükségesnek 
tartották a Pécsváradi Vár Ide
genforgalmi Kft. fenntartását, 
ugyanakkor elfogadták Gállos 
Orsolyának a kft. ügyvezetői 
tisztségéről való lemondását.

A pécsváradi kábeltelevíziós 
rendszer önkormányzati csa
tornájának működtetésére kö
tött szerződés módosításával 
foglalkozott a testület. P app  
Gyula, a városi televízió eddi
gi főszerkesztője 1998. decem
ber 31-ével leköszönt, január 
1-jével a képviselő-testület 
Füri F erencet bízta meg a szer
kesztői feladatok ellátásával.

Karácsony az idősek otthonában
„Húsz éve nem volt ilyen 
szép karácsonyom” -  
mondta Irénke néni, aki 
1978 óta az otthon lakója.

December 23-án a gondozá
si központ lakói és a klubta
gok karácsonyi ünnepségre 
gyűltek össze a társalgóban. 
Idős emberek, akiknek a csa
ládot ez a közösség jelenti, itt 
telnek hétköznapjaik és ün
nepnapjaik. A feldíszített ka
rácsonyfa mellett a gyertya 
lángja szimbolizálta a békét, 
szeretetet és meghittséget.

A pécsváradi keresztény fi
atalok műsora könnyeket 
csalt a szemekbe. Z sáli Já-

Ezen az ülésen került előter
jesztésre a helyi adókról szóló 
rendeletek módosítása. (Mel
lékletként közöljük a december 
21-i ülésen elfogadottakat.) A 
gépjárműadón, a törvény által 
megjelölt minimumértéken, 
600 Ft/100 kg-on a testület 
nem kívánt változtatni.

Az ülésen a polgármester be
számolt a Területfejlesztési 
Tanács 1999-98. évi pályáza
tain nyert pénzösszegek fel
használásáról, illetve annak 
megpályáztatásáról adott szá
mot. A képviselő-testület tény
feltáró bizottság felállításá
ra vonatkozóan 7 igen, 3 nem, 
1 tartózkodás és 1 fő nem sza
vazott arányban, a tagjaira vo
natkozóan 10 igen, 1 tartózko
dás, 1 nem szavazott arányban 
hozta meg döntését.

December 2 1.
Elsőként a testület közmeg- 

hallgatásos ülést tartott, 
amelyen 25 érdeklődő pécsvá
radi jelent meg.

Meghallgatták Zsáli János 
polgármester részletes tájékoz
tatását a helyi adókkal kapcso
latos központi szabályozásról, 
az érvényben lévő és tervezett 
helyi adók tételeiről. K resz E ri
ka, a Kereskedelmi és Iparka
mara képviselője hozzászólá
sában szükségesnek találta a 
vállalkozói kommunális adó
nál kedvezmény biztosítását. 
Véleménye szerint nem ütkö
zik jogszabályba, hogy toplis
ta készüljön a vállalkozók ál-

nos, polgármester hatalmas 
ajándékkosárral lepte meg az 
otthon lakóit, és meleg sza
vakkal biztatta őket sorsuk 
elviselésére. A pécsváradi kö
zépiskola képviseletében  
G erst M árton n á  és M oln á r  
Sára  adták át ajándékukat, 
a gyümölcskosarat.

Az otthon lakói köszönik 
mindenkinek, hogy gondoltak 
rájuk, hogy apró kedvességek
kel igyekeztek oldani magá
nyukat az ünnepek alatt. Pár 
szem szaloncukor, sütemény, 
kézim unkam inta, néhány 
könyv mind-mind az odafigye
lés jelei, hogy élnek közöttünk 
emberek, akiknek jó adni és ők 
boldogok, hogy kapnak.

tál befizetett helyi adókról. A 
jövőre vonatkozóan javasolja 
annak kidolgozását, hogy a 
vállalkozók ne külön-külön tá
mogassák a civil szervezeteket, 
hanem az összeg befizetése 
évente egy-két alkalommal tör
ténjék a Pécsváradért Alapít
ványba, amelynek felhasználá
sáról kuratórium  döntene. 
Majd a polgármester megkö
szönte a jelenlévők aktív rész
vételét és az ülést berekesztet
te.

Ezt követően a nyilvános 
ülésen jelen volt valamennyi 
képviselő, valamint a jegyző és 
aljegyző.

A képviselő-testület jelen vá
lasztási ciklus idejére nem kí
vánja ellátni a Pécsváradi 
Szakiskola, Szakközépikola és 
Gimnázium fenntartásával 
járó feladatokat. Az intézmény 
fenntartásával járó feladato
kat átadta a Baranya Megyei 
Közgyűlésnek.

A képviselő-testület elfogad
ta az 1999. évi költségvetési 
koncepcióról szóló előterjesz
tést, egyben felkérte az illeté
kes bizottságokat, képviselő
ket, hogy a tervezetben lévő fel
adatok, kiadási tételek közötti 
változásokra javaslatukat te
gyék meg.

Zsáli János polgármester tá
jékoztatta a testületet, hogy az 
István király Szálló bérleti jo
gára meghirdetett pályázatra 
egy megkeresés érkezett. Az 
abban leírtakból nem derült ki 
a szándék komolysága. Éppen 
ezért javasolta, 1999. január 5- 
től kerüljön a vár átvételre a 
jelen vállalkozótól, ezzel egy
idejűleg a temperálással kap
csolatos feladatokat az önkor
mányzat vállalta át.

A képviselő-testület vissza
m enőleges hatállyal, 1998. 
november 2. napjától kezdő
dően Arató Márton alpolgár
m ester tisz te le td íjá t havi 
bruttó 50 000 Ft-ban állapítot
ta meg, ugyanakkor megbízta 
a polgármestert, hogy az alpol
gármester munkavégzéséhez 
szükséges feladatmeghatáro
zást tegye meg.

Január 28-án, csütörtökön 17 
órakor kerül sor a következő 
nyilvános önkormányzati ülés
re, a polgármesteri hivatalban.
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Rendelet a helyi adókról
Pécsvárad Város Képviselő-testülete 12/1991. számú rendelete 
a helyi adókról (a módosításokkal egységes szerkezetben)

1. § Pécsvárad Város Képvi- 
seló'-testülete a helyi adóról 
szóló 1990. évi C. törvény (to
vábbiakban: Atv.) felhatalma
zása alapján 1992. január 1. 
napjától illetékességi területé
re az alábbi adókat vezeti be
a. építményadó
b. magánszemélyek kommu

nális adója
c. vállalkozók kom m unális 

adója
d. iparűzési adó

2. § (1) É pítm ényadó ter
heli a nem magánszemélyek 
tulajdonában álló épületeket.

(2) Egyazon helyrajzi szám 
alatt lévó' több épület (épület
csoport) alapterületét össze
vontan kell figyelembe venni.

(3) Az építm ényadó évi 
összege:
a. 10 m2 alapterületig 360 Ft
b. 11-50 m2 között 3600 Ft
c. 51-10 m2 között 7200 Ft
d. 101-200 m2 között 12 000 Ft
e. 200 m2 felett 18 000 Ft

3. § (1) M agánszem élyek  
kom m unális adója  terheli a 
belterületi utcasorban, vala
mint az utcaszerűen beépített 
egyéb lakóterületen lévő, ma
gánszemélyek tulajdonában 
álló lakásokat és nem lakás 
céljára szolgáló épületeket (üz
let, műhely, stb.), továbbá üdü
lőépületeket (hétvégi házakat) 
és üdülőtelkeket, valam int 
nem magánszemély tulajdoná
ban álló lakás bérleti jogával 
rendelkező bérlőket. (Atv. 24. 
§)

(2) U gyanazon a telken 
(helyrajzi számon) lévő lakás 
és nem lakás céljára szolgáló 
épületek (helyiségek) után kü- 
lön-külön adózni csak a bérbe 
adott, nem lakás céljára szol
gáló helyiség után kell.

(3) A lakásszövetkezeti ga
rázs abban az esetben adómen
tes, ha annak tulajdonosa nem 
rendelkezik másik olyan ga
rázzsal, amely után a (2) be
kezdés alapján adózni nem 
kell.

(4) Az adó évi összege:
a. lakástulajdon és lakásbérlet 

után
• egyszobás lakásnál 1800 Ft

• kétszobás lakásnál 2500 Ft
• három- és többszobás lakás

nál 3000 Ft
b. nem lakás céljára szolgáló 

helyiség (üzlet, műhely, ga
rázs, stb.) után:

• 50 m2-ig 1800 Ft
• 51-100 m2 között 2400 Ft
• 100 m2 felett 3000 Ft
c. Üdülő (hétvégi ház) és üdü

lőtelek után
• a Dombay-tónál és a felette 

lévő, aszfaltos úttal ellátott 
területen 2400 Ft

• egyéb területen 1800 Ft
(5) A magánszemélyek kom

munális adójának évi teljes 
összegét a közterületek, utak, 
járdák tisztántartására, a ház
tartási szemét elszállítására és 
kezelésére kell fordítani.

4. § (1) V álla lkozók  kom 
m unális adója  terheli a vál
lalkozót (Atv. 27. §), akinek 
akár a székhelye, akár telep
helye (részlege) az önkormány
zat illetékességi területén van.

(2) E rendelet alkalmázásá- 
ban vállalkozó, és így a kom
munális adó alanya
• az a magánszemély, aki bel

földön, saját nevében és koc
kázatára, haszonszerzés cél
jából üzletszerű gazdasági 
tevékenységet végez és vál
la lkozói igazolvánnyal 
(iparigazolvánnyal, műkö
dési engedéllyel) rendelke
zik, továbbá, akinek tevé
kenységét a magánvállalko
zásokról szóló törvény an
nak minősíti,

• jogi személyiségű és a jogi 
személyiség nélküli, vállal
kozói tevékenységet végző 
gazdálkodó szervezetek,

• ügyvédi, közjegyzői és jogta
nácsosi irodák, valamint la
kásszövetkezetek.

(3) A vállalkozói kommuná
lis adó alapja az önkormány
zat illetékeségi területén fog
lalkoztatottak (tulajdonos, al
kalmazott, tag, stb.) korrigált 
átlagos statisztikai létszáma 
(Atv. 28. §)

(4) Az adó évi összege 1.300 
Ft/fő.

5. § (1) Iparűzési adó alá 
esik az önkormányzat illeté
kességi területén végzett nye

reség, illetőleg jövedelmszer- 
zésre irányuló gazdasági, vál
lalkozói (iparűzési) tevékeny
ség (Atv. 35-36. §.)

(2) Az iparűzési adó alapja az 
értékesített termék, illetőleg 
végzett szolgáltatás éves net
tó árbevétele, csökkentve az 
eladott áruk beszerzési értéké
vel és az alvállalkozói teljesí
tések értékével.

(3) Az adó évi összege a (2 ) 
bekezdés szerint számított ár
bevétel után
• kereskedelmi tevékenység

re vonatkozóan évi 9%
• mezőgazdasági vállalkozás 

után évi 7%
• az ipari, szolgáltató, vala

mint egyéb jellegű vállalko
zások után 7,5%

• pénzintézetek évi 1%
(4) Az önkormányzat illeté

kességi területén ideiglenes 
(alkalmi) jelleggel végzett ipar
űzési tevékenységi adója:
a. vásározó kiskereskedelem 

esetén az első napra 3500 Ft 
átalány, minden további 
napon 1500 Ft átalány,

b. az egyéb iparűzési tevé
kenységet végzők esetében 
az egy hónapot meghaladó, 
de a három hónapot el nem 
érő időtartamú munkavég
zés, szolgáltatás, kivitele
zés, stb. időtartamú tevé
kenység esetén az elért net
tó árbevétel 1%-a.

5/a. § (1) Idegenforgalmi 
adókötelezettség terheli azt 
a 18 év feletti magánszemélyt, 
aki nem állandó lakosként egy 
vendégéjszakát meghaladóan 
az önkormányzat területén 
lévő kereskedelmi, vagy fizető
vendéglátó szálláshelyen, illet
ve időszakosan vendéget foga
dó szálláson tartózkodik:

(2) Hatályon kívül.
(3) Az adó mértéke szemé

lyenként és naponta, vendég
éjszakánként 50 Ft.

6. § (1) A képviselő-testület 
azt az adóalanyt, aki helyben 
működő sport- vagy kultúregye- 
sület (csoport) részére pénzbeli 
támogatást nyújt, kedvezmény
ben részesíti. A kedvezmény a 
támogatás 50%-a.

(2) képviselő-testület a helyi 
iparűzési és a vállalkozói kom
munális adóra három évig ter
jedő, 50%-os kedvezményt ad 
a legalább 10 fő, új munkahe
lyet biztosító vállalkozás szá
mára. A kedvezmény megszű
nik tárgyév január 1-jével, ha 
a létszám a kedvezményre jo
gosító mérték alá csökken.

(3) Annak a kezdő vállalko
zónak, aki az önkormányzat 
közigazgatási területén tárgy
év január 1-jén kezdte meg 
vállalkozását, ötmillió forint 
alatti nettó árbevétele után a 
képviselő-testület három évre 
szólóan teljes adómentességet 
ad az iparűzési adó megfizeté
se alól.

E bekezdés értelmezésében 
kezdő vállalkozó az új telephe
lyet létesítő vállalkozó is. Nem 
minősül kezdő vállalkozásnak 
az összevonással, szétválással 
és átalakulással létrejött vál
lalkozás.

(4) A megállapítható idegen
forgalmi adó 50%-át fizeti a 70 
év feletti, magyar állampolgár
ságú nyugdíjas.

(5) Az (l)-(2) bekezdésben 
meghatározott kedvezmények 
mértéke együttesen nem ha
ladhatja meg a fizetendő adó 
50%-át.

7. § Jelen rendeletben 
nem szabályozott kérdések
ben (adókötelezettség keletke
zése, az adó alanya, a mentes
ségek, kedvezmények, adóelő
leg-fizetés, önadózás, stb.) az 
adótörvény, valamint az adó
zás rendjéről szóló 1990. évi 
XCI. törvény rendelkezései az 
irányadóak.

8. § Ez a rendelet 1992. ja 
nuár 1. napján lép hatályba, 
ezzel egyidőben hatályát vesz
ti a településfejlesztésről szó
ló 16/1986. számú, a nem la
kás céljáró szolgáló helyiségek 
adójáról szóló 2/1986. számú, 
a közművesítések egyes kérdé
seiről szóló 6/1986. számú, a 
házadóról szóló 1/1987. számú 
tanácsrendelet, valamint az 
idegenforgalmi adóról szóló 9/ 
1991. számú önkormányzati 
rendelet 2. § b.) pontja, és a 4. 
§ b.) pontja.

Zsáli János 
polgármester, 

dr. Fenyvesi János 
jegyző

* M ódosította: 11/1992,
12/1994, 6/1995, 7/1998. sz. 

rendelet. Egységes szerkezetben.
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H am isíta tlan  verőfény fogad ta  a csúcson a túrázókat F otók : Czim ber G yöngyvér

A Pécsváradi Várbaráti Kör 1992 óta minden év december 30-án 
nekivág kis városunk szent hegyének. Az első évben 76 fő volt a 
„csúcsostromló", azóta ez a szám megközelíti a 200 főt. Idén sűrű 
ködben, barátságtalan időben indultunk hosszú, tömött sorokban 
(százhetvenen). Ködbeveszetten kígyózott menetünk végig a 
városon, fel a lőtérre, majd be, az erdei útra.

A bátrak elnyerték méltó ju
talmukat! A  nyereg feletti kis 
faháznál hamisítatlan téli ve- 
ró'fény, ropogó hó, sötétkék ég
bolt, csillogó, zúzmarás fák 
alatt jólesett egy kis pihenés. 
E pompás díszletek emlékeze
tessé tették a csúcson immár 
hagyományos szertartásain
kat: csúcs-csokoládé, G állos

1998. november 6-án Haus- 
manstáttenből a Jégteke 
Egyesület nevében na
gyobb mennyiségű ruhane
műt, valamint egy új mik
rohullámú sütőt kaptak a 
pécsváradi óvodák.

Az ajándékot H ans Lendl, a 
Jégteke E gyesület elnöke, 
Hausmanstátten képviselője 
és Johann W asshuber vállalko
zó hozta el, mindketten sza
badságukat áldozták erra a 
napra Johann Wasshuber pe
dig saját autójával hozta az 
ajándékokat, hogy mindkét 
óvoda óvodásainak öröm et 
okozzanak. A gyűjtési munka 
megszervezésében oroszlánré
sze volt frau J ohanna H afner- 
nek.

O rsolya  köszöntő szavai, ezút
tal Himnuszunk után felcsen
dült a bányász himnusz is, 
majd a pezsgó's üvegek durro
gása közepette kívántunk egy
másnak és Pécsváradnak bol
dog új évet! Sokan közülünk 
most látták először a májusban 
feltárt középkori lakótorony 
maradványait. Gállos Orsolya,

A ruhaneműket olcsón ér
tékesítettük. Bevételünket, 
81 000 Ft-ot az intézmények 
csoportjai karácsonyi játékvá
sárlásra használták fel.

Ezúton is köszönjük haus- 
manstátteni barátainknak, a 
Jégteke-Klub tagjainak önfel
áldozó segítségüket.

Nekik és családjuknak ered
ményes, egészséges új eszten
dőt kívánunk!

A másik igen jelentős, de
cemberi óvodai eseményünk a 
Télapó-ünnepély megszervezé
se, valamint a karácsonyi vá
sár megszervezése volt.

A délelőtt folyamán az óvo
da Mikulása és krampusza 
ajándékkal kedveskedett a vál
lalatok, üzemek, vállalkozók

körünk elnöke, akit külföldi 
szolgálatából is hazahívott a 
Zengő, ismét felhívta a figyel
met a csúcsra tervezett kato
nai objektum tervére, ki-ki a 
maga területén adjon hangot a 
civil társadalom tiltakozásá
nak a lokátor építése ellen.

Természetesen nem marad
hatott el az ünnepeltek köszön
tése (Jánosok, Évák), B öröcz  
Péterné, Orzsike ismét körünk
ben ünnepelhette születésnap
ját. Isten adjon még számára 
hosszú, egészséges életet, hogy 
velünk jöhessen a csúcsra jö
vőre is! A legfiatalabb túrázó

vezetőinek, akik támogatták a 
Pécsváradi Napköziotthonos 
Óvodák Alapítványát. Segítsé
güket ezúton még egyszer tisz
telettel megköszönjük!

A Télapó-várást és színvona
las ajándékkészítést munka
délutánok sorozata előzte meg 
mindkét intézményben. Elis
merés és köszönet illeti azokat 
a lelkes szülő munkaközössé
gi tagokat, szülőket, akik min
den alkalommal ittlétükkel, öt
leteikkel, segítőkészségükkel 
azon fáradoztak, hogy munká
juk során szebbnél szebb aján
dékok készülhessenek, ame
lyekből mindkét óvoda színvo
nalas karácsonyi vásárt rende
zett.

Óvodapedagógusok

a 3 éves O rbán É va  volt, a leg
idősebbeket S avanya  F rigyes  
(Frici bácsi) és R ózsahegyi F e
renc képviselte. Az ünneplés 
kellős közepén felértek F erling  
J ózsef v ez e tés év e l  a Hosszúhe- 
tényiek is.

Fájó szívvel hagytuk ott a 
csillogó mesevilágot és a köd
ben, igyekezve egymást szem 
elől nem elveszíteni, ereszked
tünk le Szász-völgybe. A vég
cél előtt sokan elfogadtuk 
M ansfeld  Lajos „életmentő” in
vitálását egy pohár borra. Kö
szönjük Lajos, nagyon jólesett!

A Kelet-Mecsek Rt. vendég
háza felől semmi mással össze 
nem hasonlítható „irányjelző” 
illatfelhő kúszott a völgyben fe
lénk, fokozva lankadó lépteink 
gyakoriságát.

Az üstök kiüresedése után 
hálás szívvel mondtunk köszö
netét házigazdáinknak: W alter 
Tivadarnak, aki második éve 
fogadta be csapatunkat, F uller  
M iklós  fővadásznak (aki meg
lőtte és hazavitte), V ogl F e 
rencnek, aki ezúttal főszaká
csunk volt (nagyon hiányzott 
M a yer  J á n os  „örökös szaká
csunk” , megemlegettük), és 
kollégáinknak, B ad a  S ánd or
nak  és K eresn y e i P á ln a k  az 
egész napos munkát. A kör ré
széről ezennel P oth M ária  és 
Papp Lászlóné, R ózsika  voltak 
segítségünkre, vállalták az elő
készítés, mosogatás, takarítás 
fáradtságos munkáját. Köszön
jük!

M egettünk egy szarvast, 
megittunk 45 1 bort (zömében 
forralva), 20 1 teát és még nem 
számoltam azt, ami a zsebe
inkben, zsákjainkban lapult, 
meg a pezsgőfürdőt. Csoda, ha 
vidám, boldog hangulatban bú
csúztunk az óévtől, üdvözöltük 
az újat az MTV pécsi kamerá
ja jelenlétében? Z sá li J án os  
polgármester is üdvözölte a 
város legnépesebb civil szerve
zetének tagjait és vendégeiket, 
külön a külországbelieket -  
németeket, svájciakat. Köszö
netét mondott a szervezőknek 
és a befogadóknak, hogy ennyi 
ember számára teszik felejthe
tetlen élménnyé az év végi ün
nepek egyikét. (Képünk a cím
lapon.)

Befejezésül nem maradha
tott el a kitartóbbak és a házi
ak közös nótázása sem. A köd
ben hazafelé többen „eltéved
ve” egy-egy baráti pincében 
folytatták az év utolsó óráinak 
elmúlatását.

Dretzky Katalin

Óvodai hírek

Zengett a Zengő . . .
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A Kodolányi János Általános Iskola hírei
December 1-jén az alsó tagozat 
tanulói és az érdekló'dó' felsó' ta
gozatosok a Bóbita Bábszínház 
János vitéz c. színvonalas elő
adását tekintették meg a mű- 
veló'dési házban.

December elsó' hetében az 
iskola tanítói és tanulói telet 
varázsoltak iskolánkba. Szép 
téli képek, légiesen áttetsző' 
hófehér és színes papírcsodák 
borítják az osztálytermek és 
folyosók ablakait, bejárati aj
tóit és a falakat.

•
November végétól december 

4-ig készültek az osztályok a 
BS-AXIS Kft. és a Pécsvárad 
Víziközmű Kft. által meghirde
tett gyermekrajzpályázatra. 
Zengó'várkony, Nagypall és 
Pécsvárad alsó tagozatos tanu
lói mérhették össze rajztudá
sukat. Iskolánkból 10 tanuló 
rajzát jutalmazták oklevéllel 
és apró ajándékokkal. S zabó  
M á ria  3. b. osztályos tanuló 
„Négy évszak” c. alkotásával 
értékes első' helyezést ért el a 
versenyen. Jutalma 2000 Ft-os 
értékes rajzeszköz, valamint a 
tervek szerint rajza fogja díszí
teni a kft. jövő' évi naptárának 
borítóját. A díjakat tagozatunk 
karácsonyi ünnepélyén vehet
ték át a tanulók. Gratulálunk 
a résztvevőknek és a gyó'ztes- 
nek a gyönyörű alkotásokért. 

•
December 4-én 10 órakor 

ajándékcsomagokkal megérke
zett az alsó tagozatba a Miku
lás. A gyerekek dalokkal, ver
sekkel, hangszerszólókkal kö
szönték meg az ajándékot.

Ugyanezen a napon este a 
diákönkormányzat suli-disz
kót szervezett az iskola torna
termében, melyen a zord idő
járás ellenére is szép számmal 
vettek részt a szórakozni vágyó 
tanulók.

Jónéhány osztály teadél
utánok szervezésére használ
ja fel a decemberi hétvégeket, 
mely egymás megajándékozá
sa mellett jó alkalom a kikap
csolódásra is.

Az Arany János nyelvi ver

seny országos döntőjébe isko
lánkból hat tanuló jutott be: 
Cseh Annamária 6.a., Dorn 
Nikolett 6.b., Czimber Gyöngy
vér 6.b., Fenyvesi Orsolya 7.a., 
Balázs Gábor 8.b., Józsa Eni
kő 6. b. A döntőben, Budapes
ten a népes, közel 600 fős me
zőnyben december 6-án ragyo
gó eredmény született. D orn  
N ik o le t t  (6.b.) II., C zim b er  
G yöngyvér  (6.b.) IV. helyezést 
ért el. Tanáruk: Lantos István 
ná. Gratulálunk a gyermekek
nek és tanáruknak!

December 7-én reggel érté
kelésre gyűltünk össze isko
lánk alsó zsibongóján. Az osz
tályok között két hónapja meg
hirdetett sorakozási és maga
tartási, valamint tisztaság-, 
rend-, fegyelem versenyünk 
eredményét ismertettük. A  fo- 
lyosónkénti tisztasági verseny 
győztesei az l.a ., 4.a., 2.c., és 
l.b . osztályok lettek.

A magatartási és sorakozási 
verseny két győztes osztálya az 
l.b ., és a 4. c. osztály lett.

Az említett osztályok két hó
napig lehetnek a vándor-okle
velek büszke tulajdonosai. 
Gratulálunk és felhívjuk min
den osztály figyelmét a továb
bi versenyre, mert két hónap 
múlva újra értékelünk. '

•
December 8-án délután és 

este összegyűltek a tanítók a 
tanáriban, hogy hagyománya
inkhoz híven elkészítsük az öt
letes koszorúkat, asztaldísze
ket, hogy az örökzöldek fanyar
friss illata lengje be az iskolát 
— a gyerekek nagy örömére.

•
December 11-én német nyel

vi versenyt és egyben előfelvé
telit rendeztek a pécsi Leőwey 
Klára Gim názium ban és a 
Magyar-Német Nyelvű Iskola
központban is a 8. osztályosok 
számára. Mindkét versenyen 
jól szerepeltek tanulóink. A 
Leőwey Gimnáziumban M o l
nár Z oltán  5. helyezést ért el, 
valamint jó teljesítményéért 
felvételt nyert még B állá  Z o l
tán, B a yer  A lexa n d ra , B otló

B éla  és P eisch er  Z so lt  is. A 
Magyar-Német Nyelvű Iskola
központban 3. helyezést ért el 
M ájer M arianna  és Tóth A le 
xandra , illetve jó teljesítmé
nyéért felvették még B alázs  
G ábor  8.b. osztályos tanulót. 
Mindannyiuknak gratulálunk 
a kiváló teljesítményhez!

Iskolánk nevelői az idei tan
évben is több pályázatot készít- 
tek el annak reményében, hogy 
az így szerzett támogatásokkal 
is növelhetik az oktatás szín
vonalát. A Baranya Megyei 
Közgyűlés decemberben 3 pá
lyázatunkat is támogatásra 
méltónak találta.

W ágner J ánosné  a német ki
sebbségi oktatás -  ezen belül 
a népismeret oktatásának fej
lesztésére 50 000 Ft-ot, K árász  
R ózsa  a művészeti nevelés és 
oktatás fejlesztésére 40 000 Ft- 
ot, Ló'rinczi A lbertn é  a számí
tógépes alapműveltség meg
szerzése érdekében számítógé
pes hálózat kiépítésére, Inter
netre való rákapcsolódáshoz 
400 000 Ft-ot nyert el pályá
zatával.

•
December 17-én 12 órakor az 

alsó iskolában, 18-án 9 órakor 
a központi iskolában mini 
hangversenyt adtak iskolánk 
tanulóinak a zeneiskola növen
dékei.

Tanárnak, növendéknek 
egyaránt köszönjük az ünnep
re hangoló, szép muzsikálást, 
saját készítésű ajándékokkal 
köszönve meg az élményt.

December 18-án reggel 8 
órakor karácsonyi ünnepélyre 
gyűltünk össze a szépen feldí
szített karácsonyfák alatt. Kö
szönjük a 4. osztályosok, illet
ve az 5. b. osztály szeretettel 
előadott, bájos műsorát. A mű
sor mellé minden tanulónak ez 
kis karácsonyi figyelmesség is 
járt. Ezután a felső tagozato
sok egy része osztálykeretben 
ünnepelt, mások a sportcsar
nokban a tanár-diák futball- 
és kézilabda-m érkőzéseken 
vettek részt, illetve szurkoltak. 
Az alsó tagozat tanulói pedig 
közösen szép karácsonyi dalo

kat énekeltek, majd tanár és 
diák a téli szünet röpke két 
hetére elköszönt egymástól, 
hogy pihenhessünk, ünnepel
hessünk és újra feltöltődhes
sünk a további munkához.

E nap délutánján iskolánk 
valamennyi dolgozója rövi- 
debb-hosszabb ideig együtt ün
nepelt.

Sporthíreink:
Az elmúlt hónapban a Kodo

lányi Kupa labdarúgó verseny
sorozatának két fordulója zaj
lott le. Az 5—6. osztályosok kor
osztályában H osszúhetény 
csapata nyert, a pécsváradi 
csapat negyedik lett. A 3-4. 
osztályosok versenyét Me- 
cseknádasd nyerte, a pécs
váradi csapat harmadik helye
zést ért el.

Komlón, a városi sportcsar
nokban rendezték a területi 
diákolimpia leány kézilabda
mérkőzéseit 5—6. osztályosok 
részére.

Eredmények:
K om ló-P écsvárad  4-6, 

Pécsvárad-Hosszúhetény II. 
11-4, Pécsvárad-H osszúhe
tény I. 1-15, Pécsvárad-Má- 
gocs 5-17. Gólszerzőink: Fullér 
Ivett, Molnár Andrea és Mol
nár Kitti.

Helyesbítés:
Sajnos a múlt havi számban 

rajtunk kívülálló okokból is
mét szerkesztési hiba csúszott 
híreinkbe, s így értelmetlenné 
vált a szöveg egy része. Ezúton 
is szeretnénk elnézést kérni az 
érintettektől, az olvasóktól. Az 
általunk leadott szöveg a kö
vetkező volt: November 24-én 
szakmai napot szerveztünk is
kolánkban. A nap programja: 
8 órától 8 óra 45 percig bemu
tató tanítás az alsó tagozaton. 
Az I. c. osztályban tartott ol
vasásóra témája: betűtanítás 
az Apáczai Kiadó tankönyvcsa
ládjából.

Tanította: M ártu sz A ntalné.
8.55-tól 9.40-ig korreferá

tum, melyet S chw arcz É va  ta
nító tartott, majd új kiadvá
nyokat ismertetett Somogyi 
Antal, az Apáczai Kiadó szak
referense.

Vértes Lászlóné, 
Wágner Jánosné
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Engedjék meg, hogy néhány 
gondolattal összefoglaljam a 
Németklub évi történéseit, Az 
1998-as év is igen mozgalmasra 
sikerült. Szinte minden hónapra 
szerveztünk olyan közös 
programot, amely nemcsak a 
klubtagok, de a külső érdeklő
dők számára is jó szórakozást 
biztosított. Ilyen volt mindjárt 
január hónapban a svábbál, 
amelyen a Lustige Bűben 
zenekar húzta a talpalávalót. 
Akik részt vettek ezen a bálon, 
tudják, hogy kitűnő zenéjükkel 
remek hangulatot teremtettek 
a mulatni vágyóknak.

Január 16-án a Püspöklak 
faluközpontját bemutató kép
anyagból kiállítást rendeztünk 
a műveló'dési házban, melynek 
ünnepélyes megnyitására dr. 
Tihanyi Csaba megyei főépí
tészt kértük fel.

A február már a télűzés, a ta- 
vaszvárás jegyében telt. Ta
valy második alkalommal tar
tottunk „H utzelsontag” -ot, 
amely a régi szokásoknak meg
felelően boglyaégetéssel kezdő
dött a klub melletti udvaron. 
A tűz a tél elriasztására szol
gált volna, amely azonban eb
ben az évben sem volt ijedős, 
ezért mi kényszerültünk a 
visszavonulásra. így a farsan
gi fánk elfogyasztására már a 
klubban került sor.

Március elején tisztújító köz
gyűlésre került sor. A vezetőség 
beszámolt az eltelt időszak ered
ményeiről, a felmerült problé
mákról, a klub gazdasági hely
zetéről. Az alapszabály módosí
tását kellett elvégeznünk, hogy 
az 1%-ból adódó adójuttatást 
felvehesse a klub, majd a javas
latok alapján szavazatainkkal 
megerősítettük tisztjében a ko
rábbi vezetőséget.

Már rendszeresen ismétlődő 
programja a társaságnak, hogy 
egy-egy színházlátogatáson ve
szünk részt a szekszárdi 
„Deutsche Bühne”-ben. Márci
usban kerítettünk sort erre, 
melynek keretében egy nagy
szerű operettválogatást nézhet
tünk meg. Ez a műsor azoknak 
is élvezetes volt, akik nem ér
tik pontosan a német nyelvet.

Áprilisban a városban tar
tott Országos Nemzetiségi If
júsági Fúvóstalálkozó megte
kintése szerepelt a terveink 
között. Ez az impozáns rendez
vény már évek óta Pécsvá- 
radon kerül megrendezésre, 
ahol a műfaj jeles művelői év

Németklub,  1998.

ről évre bemutathatják tudá
sukat, fejlődésüket. A fesztivál 
egyben verseny is, ahol szak
avatott zsűri bírálja el a zene
karok teljesítményét. A prog
ram csúcspontja az esti gála, 
amely a felszabadult szórako
zást jelenti a fellépőknek és a 
közönségnek egyaránt. Az áp
rilisi találkozót mindenkinek 
figyelmébe ajánljuk, aki szere
ti az igényesen művelt fúvós
zenét.

M ájusban ism ét nyitott 
programmal jelentkeztünk a 
városi események között. A 
szokásos májusfaállítás ebben 
az évben sem maradhatott el. 
A színes szalagokkal feldíszí
tett májusfát a klub férfitagjai 
együttes erővel emelték a ma
gasba a művelődési ház előtti 
téren. A munkálatok alatt a 
klubtagok gyermekeiből álló 
kis énekkar, az általános isko
la német nemzetiségi tánccso
portja és a Pécsváradi Ifjúsági 
Fúvószenekar szórakoztatta a 
népes nézősereget. A májusfa
állítás hagyományához Néme
tországban és Ausztriában az 
a szokás is kapcsolódik, hogy 
a férfiak ügyességüket bizo
nyítván megpróbálják meg
mászni a felállított májusfát. 
Ezt a szokást mi biztonsági 
okokból eddig nem elevenítet
tük fel, de minden évben egy- 
egy önkéntes próbálkozó bebi
zonyítja, hogy a feladat telje
síthető, hiszen másnapra a 
fára felkötözött borosüveg min
dig eltűnik. Egészségére kíván
juk a bátor vállalkozónak!

A június különleges hónap 
volt számunkra. Pécsvárad 
képviseletében látogatást tet
tünk a város németországi test
vérvárosában, Külsheimben. A

csoport tagja volt Kakas Sán
dor polgármester úr, néhány 
városi képviselő, régi kapcsolat
tartó polgárok és olyanok is, 
akik először vállalkoztak erre 
az útra és új kapcsolat kialakí
tására. A néhány napos kinttar
tózkodást a vendéglátók felejt
hetetlenné tették számunkra. 
Vendégszeretetük mélységét 
bizonyította az a körültekintő 
szervezés, mellyel biztosították 
a vendégek kényelmét és szó
rakozását. Természetesen ez 
számunkra is példát mutat 
arra, hogy az ő látogatásuk al
kalmával mi is biztosíthassuk 
számukra a kellemes itt-tartóz- 
kodást.

Augusztusban a Szent Ist- 
ván-napok rendezvénysorozat 
keretén belül ismét megrende
zésre került a hagyományos 
német est. Színvonalas bemu
tatókkal vártuk vendégeinket 
a vár udvarára. A programban 
szerepelt a pécsváradi óvoda 
nemzetiségi gyermek tánccso
portja (képünkön).

Vendégünk volt egy fúvósze
nekar és a Mohács-Somberek 
Palotabozsoki Fúvószenekar. 
A fellépők óriási sikert köny
velhettek el, hiszen a műsor 
hossza ellenére a nézők lelke
sek voltak, és hatalmas taps

sal honorálták a fellépők igye
kezetét. A klub a Német Ki
sebbségi Önkormányzat segít
ségével biztosított a résztvevők 
részére egy kis frissítőt és a 
vendégeknek pogácsát, kugló
fot kínáltak körbe.

A következő hónapok a klub
tagok számára lazábbak voltak, 
hiszen a város a leányvásárra 
és a választásokra készült.

Decemberben a tagok kíván
ságára autóbuszos kirándulást 
szerveztünk Gödöllőre. Az ide
genvezetéssel fűszerezett kas
télylátogatás és a Baracson el
fogyasztott finom halvacsora 
tette emlékezetessé ezt a napot.

Ebben a hónapban került sor 
még a karácsonyi ünnepsé
günkre, melyre évek óta egyre 
több érdeklődő látogat el. Szí
vesen fogadjuk a város idősebb 
polgárait, gyermekeink segít
ségével emlékezetes műsort 
adunk nekik. A feldíszített ka
rácsonyfa alatt most is szép 
karácsonyi dalokat énekeltünk 
a nyugdíjasklub énekkarának 
közreműködésével. A klubta
gok saját sütésű finomságok
kal kínálgatták egymást és a 
vendégeket. A  családi ünnep
re készülődve mindenkinek jól
esett ez a kis megpihenés, 
együtt töltött kellemes dél
után.

A klub életéről szóló ismer
tetőm talán kissé hosszúra si
került, de ez azt is jelzi, hogy 
tagjaink színes programokon 
vehetnek részt minden évben 
és saját elképzeléseiket beépít
ve a maguk kívánságára for
málhatják a klub mindennap
jait.

A Német Barátsági Egyesü
let továbbra is várja soraiba az 
új érdeklődőket, leendő klub
tagokat!

Egészségben és eredmények
ben gazdag új esztendőt kívá
nunk a város minden polgárá
nak! V ie l G lü ck  lm  N eu en  
J ahr!

Baumann Mihályné

Svábbál
A német klub szeretettel meghív minden érdeklő
dőt az 1999. január 30-án, 19 órai kezdettel meg
rendezésre kerülő svábbálra, a Zengő Étterembe. 
A zenét a Spitzbuben zenekar szolgáltatja. 
Jelentkezés a helyszínen, Bognárné Auth Máriánál 
vagy Baumann Mihálynál (465-266).
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Tourinform  Pécsvárad 1998.
Az iroda 1998. január 5-én nyílt 
meg a Magyar Turizmus Rt. 
támogatásával, illetve 
Pécsvárad és még 6 település 
(Hidas, Hosszúhetény, Mecsek- 
nádasd, Martonfa, Nagypall, 
Ófalu, Zengővárkony) összefo
gásával. Az iroda az országos 
Tourinform-hálózat szerves 
része.

Fő tevékenységeit (marke
ting, információszolgáltatás, 
értékesítés) két szem pont 
alapján végzi: non-profit mű
ködés és versenysemlegesség.

A Pécs vár adi Tourinform be
sorolása szerint területi infor
mációs és m arketingiroda. 
Alapvető feladata a bel- és kül
földi vendégek versenysem 
leges, naprakész, átfogó infor
málása a turisztikai szolgálta
tásokról, programokról, lehető
ségekről. A Tourinform tehát 
nem utazási idora, hanem egy
fajta bemutatóterem, amely 
elsősorban a térség, település 
kirakata, ahol a vendég a tér
ségi és országos turisztikai kí
nálattal is találkozhat.

Az iroda fontos feladata a te
lepülés, illetve kistérség ada
tainak meghatározott módon 
történő gyűjtése és továbbítá
sa a Magyar Turizmus Rt. 
Nemzeti Turisztikai A dat
bankja felé.

A Tourinform az információ
szolgáltatás mellett szervezi a 
turizmust, kiadványokat ké
szít, kiállításokon vesz részt, 
marketingfeladatokat lát el,
részt vállal helyi rendezvények 
szervezésében, koordinálásá
ban.

Legfrissebb kezdeményezé
sünk a Magyar Iparszövetség
gel közösen szervezett, 1999. 
január 5-én 40 fővel indult, in
gyenes „falusi vendéglátó” 
szakképesítést adó tanfolya
munk

Terveink között szerepel egy,
a térség szálláshelyeit (a fize
tővendég-látást és a falusi tu
rizmust is beleértve) összefog
laló kiadvány, illetve egy 
„Pécsvárad és környéke” c. in
formációs térkép megjelenteté
se. Pályázat útján nyertünk 
200 000 Ft-ot, mely összeget a 
pécsváradi múzeumok egysé
ges nyelvű feliratozására kívá
nunk fordítani. Részt veszünk 
országos kiállításokon (Utazás

’98, Utazás ’99, Welcome to 
Hungary). A médiával is kap
csolatban állunk, a térség 
programjairól, rendezvényeiről 
tájékoztatjuk a Nap TV-t és a 
TV2 „Jó reggelt, Magyaror
szág!” c. műsorát.

Az alaptevékenysége mellett 
folytathat a turisták komfort
ját szolgáló üzleti tevékenysé
get, melynek eredményét azon
ban minden esetben vissza kell 
forgatni az alaptevékenység 
finanszírozásába. Az iroda uta
zásszervezéssel és közvetítés
sel nem foglalkozhat. Az irodá
ban folyó kereskedelmi tevé
kenység kizárólag közvetítés
sel nem foglalkozhat. Az irodá
ban folyó kereskedelmi tevé
kenység kizárólag a turizmus
sal, illetve a belföldi kínálat
tal állhat összefüggésben.

A Tourinform bizományosi 
értékesítést is végezhet, így 
kapható irodánkban a Magyar 
Turizmus Kártya, illetve köt
hető Atlasz biztosítás. Árusí
tunk térképeket, menetrende
ket, képeslapokat, matricát, 
kitűzőket, turisztikai kiadvá
nyokat. Folyamatosan megúju
ló, ingyenes magyar, illetve 
idegen nyelvű kiadványkész
lettel is várjuk az érdeklődő
ket. Szolgáltatásaink közé tar
tozik még: szállás- és program
közvetítés, illetve ezek foglalá
sa, MÁV-, Volán-, MAHART- 
menetrend ismertetése, ide
genvezetés közvetítése. Iro
dánkat 1998-ban mintegy 450 
érdeklődő kereste fel személye
sen, levélben vagy telefonon. 
Szép számmal akadtak külföl

di vendégeink (elsősorban Né
metországból és Hollandiából), 
de Magyarország legtávolabbi 
vidékeiről és a fővárosból is 
rengetegen kerestek bennün
ket.

Az Interneten keresztül is 
elérhetó'ek vagyunk, ily mó
don legtöbben az Egyesült Ál
lamokból és Kanadából keres
ték meg az irodát. A legtöbben 
(340 fő) személyesen érdeklőd
tek, telefonon 85-en, levélben 
25-en. Sokan vásároltak, az ér
deklődők leginkább a progra
mok, a látnivalók és a szállás
helyek után kérdezősködtek 
(70%). Kevesebben kértek in
form ációt M agyarországgal 
kapcsolatban (15%), egyéb kér
dése a látogatók 15%-ának 
volt. Éttermet csak 3 alkalom
mal kerestek, pénzt pedig 8 
alkalommal szerettek volna 
váltani.

Felmérésünk szerint a tele
pülésünkön 1998 során több 
mint 160 fő vette igénybe a fi
zetővendég-látással foglalkozó 
családok szolgáltatásait. Kb. 
50%-ban külföldiek (Németor
szág, Hollandia, Svájc) és 50%- 
ban belföldiek, az ország leg
különbözőbb vidékeiről.

A Tourinform Pécsvárad Önt 
is várja a város központi, for
galmas helyén, a Kossuth L. u. 
22. szám alatt.
N yitva tartás: h étköznapon 
ként 12 .00 -16 .00  
Telefon és fax : 72/466-487  
E -m ail cím ünk: 
pecsvarad@ tourin form .hu

Fullerné Bősz Patrícia 
irodavezető

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜ LETTEK :

Pécsvárad:
Lovászhetény:
Nagypall:
Szilágypuszta:
Zengővárkony:

Marcsik Máté, Illés Kristóf 
Máté Csaba 
Schnell Márk 
Németh Ninetta 
Patócs Marcell

H ÁZA SSÁ GO T KÖ TÖ TTEK:
Selmeci Mónika és Tóth Ferenc

ELH UN YTAK:
Kulcsár József László (48 éves), Király József (69 éves), Hoyck 

Antalné született Pusch Katalin (73 éves), Straub Mihály (76 éves)

Feri bácsi
Bayer Feri bácsi önkéntes 
tűzoltó százados zubbo
nyán sok-sok kitüntetés 
je lz i önzetlen , odaadó 
munkáját. Négy évtizeden 
keresztül tevékenyen részt 
vett az önkéntes tűzoltók 
munkájában. Esténként, 
hétvégeken gyakoroltak, 
nevelték, oktatták a felnö
vekvő generációt is a tűz
oltóság kemény mestersé
gére, hivatására. Negyven 
éven keresztül sok-sok 
versenyt megnyertek és el
ismerést vívtak ki a tele
pülésnek. Ha tűz ütött ki, 
Feri bácsi is munkahelyé
ről rohant társaival együtt 
oltani a tüzet. Mindezt 
önzetlenül, ellenszolgálta
tás nélkül, a településért, 
az emberek iránt érzett 
szeretettől vezéreltetve.

A tanács, az önkormány
zat mindig segítette az ön
kéntes tűzoltók munkáját, 
biztosították a szükséges 
feltételeket. Büszkék vol
tak arra is, hogy kiváló fú
vószenekart alakítottak, 
muzsikájukkal is elisme
rést szereztek.

A kora ősz beköszönté- 
vel Feri bácsi 71 évesen 
meghalt. Temetésén nem 
méltatták több évtizedes 
önkéntes tűzoltói munkás
ságát. Virágot, koszorút 
csak a hozzátartozók, 
munkatársak, barátok tet
tek a sírhalomra. Az oly 
sokszor szerepelt zenekar 
nem kísérte el utolsó útjá
ra Feri bácsit, a parancs
nokhelyettest, és nem 
hangzott fel a fúvósok 
hangja.

A sírnál nem szólalt meg 
a kürt, a trombita és az 
emberi hang.

Sántha László

mailto:pecsvarad@tourinform.hu
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H Í R E K
S zín h ázjáró  busz. Január 

31-én, 14 órajsor indul Pécsre 
a művelődési ház elől Husz- 
ka Jenó': G ü l B aba  című 
n agyop erett e lőadására . 
Jegyelővétel a m űvelődési 
központban 800 Ft-os áron 
(jegy + útiköltség).

•
M a gyar k u ltú ra  n ap ja .

Január 22-én, pénteken Sikló
son rendezik meg a megyei 
központi ünnepséget, melyre 
meghívást kapott a művelődé
si káz női kamarakórusa.

•
N évtelen  levél. December

ben névtelen levél érkezett 
szerkesztőségünkhöz, mely
nek tartalmát sajnos nem áll 
módunkban közölni. Kérjük 
kedves olvasóinkat, hogy a jö
vőben csak névvel ellátott ész
revételeiket, véleményüket ju
tassák el hozzánk. Terveink 
között szerepel „olvasói véle
mények” című rovat indítása, 
amennyiben a fent említett 
módon kívánják a nyilvános
ság előtt elmondani közérdek
lődésre számottartó vélemé

nyüket. Köszönettel vesszük 
leveleiket.

G yógyszertári ügyelet: ja
nuár 4.-január 24. Szent Ist
ván patika (Kossuth u.8). Ja
nuár 25.-január 31. Szenthá
romság patika (Szenthárom
ság tér 9.). Február l.-február 
21. Szent István patika.

•
Bál: január 23-án, szomba

ton 21 órától G en eral’s bál 
lesz a Pécsváradi Művelődési 
Központban.

•
A P écsvárad i V árbará ti

K ör január 23-án, szombaton 
18 órakor a Zengő Étteremben 
tartja éves közgyűlését. Gállos 
Orsolya, a kör elnöke beszámol 
az elmúlt év munkájáról, pénz
ügyi helyzetéről, majd az idei 
év programját ismerteti. Ha
gyományaikhoz híven zenével, 
tánccal és vacsorával egybekö

tött rendezvényükre ezúton is 
hívják tagjaikat. Zene: Hoh- 
mann István.

•
A fe lv id ék iek  k lub ja  de

cember 30-án tartotta évadzá
ró klubfoglalkozását. Terített 
asztalok mellett negyvenen 
emlékeztek az év eseményeire, 
tervezték a következő eszten
dő programját. A város legfia
talabb közössége büszkén te- 
kinthettet vissza közel másfél 
éves múltjára. Az óhazával fel
újított kapcsolat eredménye
ként gyakran érkeznek a klub 
számára újságok, folyóiratok, 
irodalmi kiadványok Galánta 
környékéről.

Január 27-én, szerdán 18 
órakor a klub törleszti tavalyi 
adósságát és viszonozza a Som- 
bereki Felvidékiek Klubjának 
vendéglátását vidám, műsoros, 
farsangi est keretében.

„Luca vére”  Pécsváradon.
Pécsváradi borosgazda lett a 
Pécsett megrendezett Luca- 
napi borverseny abszolút győz
tese. A Pécsi Kulturális Köz
pont első ízben rendezte meg 
a Mecsek tájkörzet borainak 
mustráját december 13-án, azt 
a régi hagyományt felelevenít
ve, amikor a borosgazdák Már- 
ton-nap és Luca-nap között be
mutatták új boraikat.

A rendezők szándékai között 
szerepel a hazai, a mecseki táj
körzet borainak népszerűsíté
se a jövőben is. A bírálóbizott
ság elnöke dr. Diófási Lajos, a 
Szőlészeti Kutatóintézet igaz
gatója volt, munkáját többek 
között segítette Szendrődi Győ
ző, a Magyar Borrendek elnö
ke is.

Ezúton is gratulálunk a ver
seny abszolút győztesének, Kis 
Bocz Jánosnak, aki királyle
ánykájával elnyerte a „Luca 
vére” érmet, öregbítve a pécs
váradi borok valamikori hírne
vét. Gratulálunk, további sok 
sikert kívánunk!

•

Család és Közösség AlapítványNyugdíjasklub
hírei:

■ Január 12-én, kedden 16 
órakor tartja a művelődési 
ház nyugdíjas klubja évi ha
gyományos k özgyű lését. 
Beszámoló hangzik el az 
1998-as év munkájáról, a 
pénzügyi helyzetről tájékoz
tatást hallgatnak meg a je
lenlévők, valamint a klub 
vezetői ismertetik az ez évi 
terveket, várható esemé
nyeket.
■ Január 30-án, szombaton 
19 órától a nyugdíjasklub 
megrendezi farsangi m u
latságát vendég klub meg
hívásával, a m űvelődési 
központban. Reméljük, idén 
is számtalan ötletes jelmezt 
láthatunk!

1998 ja n u á r tó l  m ű k ö d ik  
Pécsváradon, a m űveló'dési 
központban  a Család és Kö
zösség A lapítvány Család
segítő-G yerm ekjóléti Szol
gálata.

Az alapítvány kuratóriumá
nak elnöke K árpátiné K ovács  
Zita, tagjai dr. B író F eren c  el
nökhelyettes, és dr. H ein d l  
P éter  jogász-tanár.

Az egyéves működés alkal
mával találkozóra hívták meg 
az alapító cégeket és Pécsvárad 
önkormányzatának képviselő
it, valamint azoknak a telepü
léseknek a polgármestereit, 
amelyekkel az alapítvány szer
ződést között.

A december 17-én a műve
lődési házban rendezett talál

kozón a Családsegítő Szolgá
lat részéről dr. V arsán yi E ri
ka  szociológus bemutatta a 
munkatársakat, akik külön
féle szolgáltatásokat nyújta
nak.

B odorkás Istvánné  műhely
vezetőt, B o ro s  É va  szociális 
munkás egyetemi hallgatót, 
dr. H utvágner R ozália  házior
vost, M ezey M ih ály  családgon
dozót, N agy F erencné  szociális 
gondozót, dr. W ilheim  A nd rea  
gyerekorvost, akik egyéni ta
nácsadást nyújtanak hétfőn, 
szerdán és pénteken, más te
lepüléseken csütörtökön; gye
rekklubot vezetnek; szülőklu
bot indítanak; családgondozást 
végeznek; megváltozott mun
kaképességűek számára fog
lalkoztató műhelyt szervez
nek; önkéntes segítők hálóza
tát építik; szakmai fórumokat 
rendeznek; munkanélküliek 
számára képzési programokat 
közvetítenek.

Az eltelt idő alatt a szolgá
lat arra törekedett, hogy a fel
merülő problémák megoldásá
hoz minél több személyes és in
tézményi kapcsolattal rendel
kezzenek.

A kellemes hangulatú össze
jövetelen a megjelentek olyan 
szakmai kérdésekről beszél
gettek, amelyekben az együtt
működés további lehetőségei 
rejlenek.

A Családsegítő- és Gyermek
jóléti Szolgálat ezúton mond 
köszönetét az UNO Kft-nek a 
szakmai programokhoz nyúj
tott támogatásért, az Erdészet
nek, az Építőipari Szövetkezet
nek, a Pécsváradi ÁFÉSZ ABC 
Áruházának, Brückner Tibor 
kereskedőnek, valam int az 
Aranycipó Kft-nek a különbö
ző rendezvényekhez adott 
nagyvonalú hozzájárulásu
kért.

Mind a szü lőklub , mind az 
önkéntes segítők klubja  nyitott, 
a fogadónapokon szívesen lá
tunk minden érdeklődőt!

A közeljövőben a munkatár
sak családokat keresnek fel, 
hogy alapvető információkat 
szerezzenek az egyes háztartá
sokról, s ennek alapján feltér
képezhessék az egész település 
szociális viszonyait. Ehhez a 
több hónapig tartó munkához 
kérjük a családok együttműkö
dését!

A városi televízió adásai:
■ Január 14-én, csütörtökön (15-én ismétlés)
18.30 Műsorkezdés, esti mese
18.50 Sport
19.30 HÍRADÓ: -  december 21-i önkormányzati ülés — Zsáli 

János polgármester lakossági fóruma — Karácsonyi aján
dék a Szociális Gondozó Központnak -  „Gyógyszergyár a 
város szélén...” -  Riport a Pannonpharma épülő létesít
ményéről — Hírek, események városunk életéből.

■ Január 28-án, csütörtökön (29-én ism.)
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A Pécsváradi Városi Könyvtár összefoglalója 
az 1998-as évről
Könyvtárunk ez évben is szünet 
nélkül az olvasók rendelkezésére 
állt. Célunk, hogy biztosítsuk 
Pécsvárad lakossága részére, a 
kulturális javak mind szélesebb 
köréhez való hozzájutást. 40 000 
kötet könyvünk e cél elérését hi
vatott szolgálni.

Könyvtárunkba idén 1073 fő 
olvasó iratkozott be, ebből 348 
fő 14 év alatti általános isko
lás és 725 fő felnőtt.

Anyagi lehetőségeinkhez 
mérten igyekszünk megvásá
rolni főként azokat a kéziköny
veket, lexikonokat, amelyek 
széles körű, korszerű ismere
teket ölelnek fel minden téma
körből. Természetesen a gyer
mek- és felnőttirodalomból vá
logatva is arra törekszünk, 
hogy mind több színvonalas 
művet gyűjtsünk. Nagy igény 
van a szórakoztató irodalomra 
is, ezeket akciósán vásároljuk. 
Könyvvásárlásra 1998. évben 
az önkormányzat jóvoltából 
több mint ötszázötven-ezer fo
rint értékben 520 db könyvet 
vásárolunk, több mint 1000 
forintos átlagárban. Akciósán 
pedig 110 ezer forintért 336 
kötethez sikerült hozzájut
nunk. Ajándékba kaptunk a 
Soros Alapítványtól 40 kötetet, 
a Magyar Fejlesztési Bank a 
Magyar Nagylexikon első 6 
kötetét küldte ajándékba. Pá
lyázaton nyertünk 90 ezer fo
rintot a Művelődési Miniszté
riumtól, amin 36 db kéziköny
vet, lexikont vásároltunk. Ol

vasóink is hoznak alkalman
ként ajándékba könyveket, 
amelyeket továbbra is szívesen 
fogadunk. K önyvtárunkba 
rendszeresen mintegy 30 féle 
napilap, folyóirat jár különbö
ző érdeklődési köröknek meg
felelően, naprakész informáci
ót szolgáltatva a világ esemé
nyeiről. Az olvasás és könyv
tárhasználat megszerettetése 
érekében idén 18 játékos fog
lalkozást tartottunk. Ez évben 
cseréltük ki bejárati ajtónkat 
is újra, melyet Pfiszter Géza 
asztalos készített. A cserét

Bada László végezte, lelkiis
meretes pontossággal. Az év 
folyamán elkészült új névtáb
lánk is, mely Csizmadia Lász
ló keze munkáját dicséri.

Munkánkban segítségünkre 
voltak az önkormányzat, a 
Gamesz és a művelődési köz
pont vezetősége és dolgozói, 
amit most szeretnénk megkö
szönni.

Minden kedves olvasónknak 
sikeres, boldog új esztendőt 
kívánnak a könyvtár dolgozói: 
A rn old  Istvánná  és G yöngyös  
Jánosné.

A nyugdíjas szabadegyetem 
programja
1999-ben is folytatódik a 
népszerű előadássorozat, 
amelyben kéthetente érde
kes és változatos előadáso
kat tartanak a témában jár
tas szakemberek. A progra
mokra mindenkit szeretettel 
hívunk és várunk. A hat elő
adásra szóló bérlet ára 350 
Ft, aki alkalmanként szeret
ne részt venni, az egy elő
adásra 80 Ft-ért válthat be
lépőt.

Az előadások ideje: min
den hónap második és negye
dik keddjén 15 órakor, helye: 
művelődési központ

Január 19. Mit kell tudni a
cson tritku lásról? Dr.

Marth Sándor nyugalma
zott belgyógyász, röntgen
szakorvos

Január 26. Ember és időjá
rás. Dragovácz Márk, a 
Pécsi Meteorológiai Állo
más vezetője

Február 9. Johann Strauss 
és muzsikája. Dr. Várnai 
Ferenc zeneszerző

F ebru ár 23. Házikertmű
velés. Búzás László ker
tészmérnök, tanár

M árcius 9. Színek és for
mák. Pandúr József festő
művész

M á rc iu s  23. Term észet
gyógyászat. Dr. Alexan
der Sztradzsej ukrán ter
mészetgyógyász

Névtelen alkoholisták
A városi TV képújságban sze
rényen húzódik meg egy felhí
vás, mely így hangzik: Alkohol
probléma? A Névtelen Alkoho
listák talán segíthetnek. És 
egy telefonszám látható. Szo
katlanul hangzik az általuk 
használt elnevezés, merthogy 
Névtelen Alkoholistáknak hív
ják magukat, holott már nem 
isznak. Ok azok, akik több hó
napja vagy éve letették a po
harat. Csöndben, észrevétle
nül jönnek össze hetenként 
Pécsváradon, hogy egymásnak 
segítsenek, immár fél éve, de 
most adtak jelt magukról.

Gábor, a csoport vezetője 
mondja: a Névtelen Alkoholis
ták olyan férfiak és nők közös
sége, akik megosztják egymás
sal, családtagjaikkal erejüket, 
és azon reményüket, hogy meg
oldhatják közös problémáju
kat, valamint segíthetnek má
soknak az alkoholizmusból a 
gyógyulás útjára lépni. A kö
zösséghez való tartozásnak 
egyetlen feltétele az ivással 
való felhagyás szándéka.

A hivatalos becslések szerint 
Magyarországon az alkoholiz
mus 1 millió embert érint. Em
beri tragédiák, családok szét

hullása, a társadalomból való 
kitaszítottság, ez késztette eze
ket az embereket, hogy gyó
gyultan térjenek vissza a tár
sadalom ba, a családba. Az 
összejövetelen már 15-en, 17-en 
vesznek részt. A kórházi gyógy
kezelésen már túlvannak, most 
saját akaratukon múlik, hogy 
végleg meggyógyuljanak.

Fontos a családi háttér is -  
mondja Gábor. Úgy sokkal 
könnyebb. Visszaemlékezve, 
megrázó történetek hangza
nak el. Közösségi munkájuk jó 
eredményt hozott. Elsődleges 
céljuk: józannak maradni és 
más alkoholistákat a józanság 
útjára segíteni.

Sántha László

Magán szakrendelések 
az egészségügyi 
központban:
■ Fül -orr-gége: kedd-csütör- 
tök, 17-19 óráig, dr. Hárságyi 
Erzsébet főorvos

■ Bőrgyógyászat: szerda 18 
órától, dr. Péter Iván bőr- és 
nemibeteggyógyász, kozmeto- 
lógus szakorvos

■ Ideggyógyászati szakrende
lés: kedd, 16-18 óráig, dr. Kiss 
T. Mária főorvos, ideggyógyász 
és aneszteziológus szakorvos

■ Nőgyógyászati rendelés: 
szerda, 1 7 -18  óráig, dr. 
Menczer Gábor. Baráthegyi 
gyógyházban hétfő 16-18 órá
ig dr. Fábián Zoltán

Társadalombiztosítás 
által finanszírozott 
szakrendelés:
■ Rheuma: hétfő és szerda, 16
18 óráig, dr. Bíró Ferenc rhe- 
umatológus szakorvos

■ Új fogorvos kezdte meg ren
delését az EÜ. Centrumban. 
Dr. Szabó Tamás tartós távol
létében dr. Kovács Ildikó látja 
el dr. Ascsillán Andrea mellett 
a fogászati szakrendelést janu
ár 4-től.

D r. K o v á cs  I ld ik ó :  hétfő, 
szerda, péntek, 8.30-13 óráig. 
Kedd, csütörtök, 13-18 óráig

Dr. A scsillán  A nd rea : hétfő, 
szerda, 13-19 óráig. Kedd, csü
törtök, péntek, 8-13 óráig.

A Hungária 
Biztosító Rt. 
szolgáltatásai
■ Gépjármű-, vagyon-, 

felelősségbiztosítások
■ Betegség-, baleset-, 

utasbiztosítás
■ Életbiztosítás
■ Magánnyugdíjpénztár
■ Ügyfélszolgálat: eladások, 

változások, károk 
bejelentése

Telefon: 465-253, 
484-006
Keppert Lászlóné (Ildikó) 
üzletkötő
Pécsvárad, Rákóczi u. 12.
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Teniszélet Pécsváradon
Kedves olvasók, 
sportbarátok és
teniszezők!

Már hagyományosan, így 
szezon után és előtt, szeretném 
röviden mérlegelni, mi is tör
tént 1998-ban a pécsváradi te
niszpályán, és milyen célokat 
szeretnénk kitűzni a követke
ző évre.

Az elmúlt évben is megren
deztük szokásos házi versenye
inket, a Koch Kupát tavasszal 
és az idényzáró teniszbajnok
ságot október elején.

Mindkét verseny egyértel
műen a fiatalok győzelmét hoz
ta, ők azok, akik az elsők vol
tak a tanítványaim között, és 
most már szoros meccseket ját
szanak velem és egymással is. 
Mindkét versenyt Vadász Csa
ba nyerte.

Megyei nyílt teniszversenyt 
másodízben rendeztünk szep
tember 18-20-án, a győztes a 
pécsi favorit, Takács Tamás 
volt.

Elmaradt viszont a szokásos 
testvérvárosi tenisztalálkozó a 
hausmannstátteniekkel, mi 
vagyunk a soros vendéglátók, 
meghívtuk őket, de sajnálatos 
betegségek és időszűke miatt 
kérték, hogy jövőre halasszuk 
a találkozót.

A tenisziskolák iránt idén ki
csit kisebb érdeklődés mutat
kozott, ez az a pont, ahol fel
tétlenül erősíteni kell a követ
kező évben. Szeretnék sokkal 
több tanfolyamot indítani már 
tavasszal, iskolaidőben is.

Általánosságban az mond
ható, hogy a leggyorsabban a 
13-16 éves korosztály tanítha
tó, a kisebbeknek több gyakor
lásra, nagyobb kitartásra van 
szükségük, de végső soron na
gyobb teljesítmény elérésére

képesek. Ezért biztatom azo
kat a tanítványaimat, akik 
már jártak korábban teniszis
kolában ha esetleg nem is volt 
igazán sikerélményük, jöjjenek 
újra, rengeteget jelent az, hogy 
megnőttek, megerősödtek és 
hogy korábban alapot szerez
tek.

Rengetegen kérdezik tőlem, 
hogy mi újság a focipálya mel
letti teniszpályával, mért nem 
működik. Kétségtelen, hogy 
megoldást kell találni, a pálya 
kihasználatlan, ebből adódóan 
minősége sem jó, hiszen a te
niszpályát a sok játék, folya
matos igénybevétel keményíti 
igazán. A tenisztanfolyamokat 
(lehetőség szerint minél töb
bet) ezen a pályán fogom tar
tani, de felmerült a gondolat, 
hogy miként lehetne a pályát 
esetleg több célra, más spor
tokra is hasznosítani. Erről a 
közeljövőben tárgyalni szeret
nék a város- és sportvezetőség
gel.

Összegzésképpen tehát el
mondható, hogy a szokásos 
házi és megyei versenyek mel
lett további versenyek, találko
zók szervezését tűzzük ki cé
lul, de a legfontosabb az után
pótlás kérdése, melyre meg
próbálok a következő évben 
nagyobb súlyt fektetni. Remé
lem, hogy ez évben is sokaknak 
lesz lehetőségük és idejük arra, 
hogy teniszezzenek, megismer
hetünk új arcokat is, nagy csa
ták és versenyek lesznek.

Azokat is várjuk, akik nem 
kimondottan versenyorientál
tak, csupán a mozgás örömét, 
a jó levegőt szeretnék élvezni.

Ehhez kívánok mindenkinek 
jó egészséget, eredményes, bol
dog új évet!

Szilveszteri
1998-ban is megrendezésre 
került a már hagyományos év 
végi teremlabdarúgó torna.

A kétnapos rendezvényen 
16 csapat indult Baranya me
gye egész területéről, köztük 
3 pécsváradi is a legjobb négy 
közt végzett. Az évről évre 
színvonalasabb sportesemé
nyen idén több profi játékos is 
megörvendeztette a nagyszá
mú közönséget. A torna sike
re mögött ismét Haklik Lajos
nak és segítőinek (ifj. Botló 
Bélának, Keszler Mátyásnak, 
Kiss Istvánnak) munkája di
csérhető.

A torna végeredménye:
1. MIZO Kékesd
2. Kolma Kék Pécsvárad

focitorna
3. ÁFÉSZ Pécsvárad
4. ÉPSZÖV Pécsvárad
A december 28-29-én meg

rendezett Megyei Ifjúsági és 
Serdülő Labdarúgó Teremtor
na végeredménye.
Serdülők:

1. Bonyhád
2. Pécsvárad
3. Beremend
4. Harkány
5. Szentlőrinc
6. Egerág

Ifjúságiak:
1. PMFC
2. Baranya I.
3. Harkány
4. Baranya II.
5. Pécsvárad
6. Serdülő válogatott.

A Sportcsarnok januári programja:
Old boys teremlabdarógó torna január 16-17. 
Kosárlabda NB II. férfi:
JANUÁR: 15., 19.15 PVSK-Pécsvárad: Marcali

29., 19.15 PVSK-Pécsvarad: Szombathely
FEBRUÁR: 5., 19 .15 PVSK-Pécsvárad : Bonyhád

26., 19 .15 PVSK-Pécsvárad: Várpalota
Kézilabda NB II. serdülő leány:
JANUÁR 30., I 1.00 TERNI-Pécsvárad: Tolna
FEBRUÁR 14., 10.00 TERNI-Pécsvárad: Szekszárd

23., 17.00 TERNI-Pécsvárad: Marcali

Strecker Rajmund

S A K K H Í R E K

fehéren
A pécsváradi sakkcsapat az őszi idényt 3 győzelem mellett egy 
szoros vereséggel az 5. helyen zárta úgy, hogy egy mérkőzéssel 
kevesebbet játszott.

Ez a részeredmény dicséretesnek mondható, főképp, ha figye
lembe vesszük 3 állandó játékosunk hiányát az ősz során, vi
szont lehetőséget adott arra, hogy fiatal utánpótlásunk tagjai 
közül is szerepelhessenek a csapatbajnokság küzdelmeiben. Őry 
Balázs Szigetvár elleni győzelme mellett Rein Viktor ellenfeleit 
csak Viktor rutintalansága mentette meg a vereségtől.

Eddigi eredmények:
Pécsvárad-Szentlőrinc 5,5-4,5 
Pécsvárad-Szigetvár 4,5-5,5 
Pécsvárad-Görcsöny II. 6,5-3,5 
Pécsvárad-Pécsi Erőmű 5,5-4,5

Februárban ismét megrendezzük szokásos évi iskolai sakk
versenyünket. Az általános iskolák számára kiírt megyei diák
olim pia döntőjét Pécsváradon szeretnénk megrendezni, 
amennyiben a verseny számára megfelelő nagyságú helyiséget 
és felszerelést tudunk biztosítani. Ezen szándékunkat a me
gyei sakkszövetség is támogatja.

Lantos Levente
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