
Nívódíjat kapott a Pécsváradi 
Női Kamarakórus

Fotó: Sárközi Katalin
Húsz év munkáját jutalmazták

A m űvelődési ház női kama
rakórusa január 22-re m eg
h ív á st k a p o tt  S ik ló s ra  a 
P écs-B aran ya i K u lturá lis  
Szövetségtől.

A magyar kultúra napja al
kalmából rendezett megyei 
ünnepségen jelen voltak Bo
kor Béla és Pörös Béla, a Ba
ranya Megyei Közgyűlés alel-

nökei, dr. Újvári Jenő, Pécs al
polgármestere, Siklós polgár- 
mestere: Máté János, vala
mint számos prominens sze
m élyisége Baranya megye 
kulturális életének. A vendé
geket és az ünnepeiteket prof. 
dr. Tóth József rektor, a szö
vetség elnöke köszöntötte. Ün
nepi beszédében méltatta me

gyénk gazdag, sokszínű 
műveló'dési hagyomá
nyait, örökségét, meg
köszönve mindazoknak 
munkáját, akik ennek 
az örökségnek ápolói és 
továbbvivői. A  neveze
tes eseményre számos 
érdekló'dó' gyűlt össze a 
siklósi műveló'dési ház
ban. Kórusunkon kívül 
meghívást kapott a sik
lósi Pelikán Néptánc
együttes, Gyurka Já
nosáé csángó népdal
énekes és Wache Já
nosáé komlói szájhar- 
monikás. Valamennyi 
díjazott műsort adott, a 
komlói díszítőművésze
ti szakkör, Kincses Ág

nes vezetésével színvonalas 
kiállításon mutatta be mun
káit.

Kórusunk karnagya, Kut- 
nyánszky Csaba változatos 
műsort állított össze erre az 
alkalomra Kodály-feldolgozás- 
tól a zulu népdalig. A  nagy si
kert aratott műsor után karna
gyunk és Mosonyi Katalin át

vette a csoport nevében a szö
vetség nívódíját.

Pécsvárad város képviseleté
ben részt vett a rendezvényen 
Zsáli János polgármester (aki 
virágcsokorral köszöntött ben
nünket), Apaceller József, a vá
rosi kulturális bizottság elnöke, 
Dretzky Katalin, a műveló'dési 
központ igazgatója. A  női kama
rakórus 1978-ban jött létre, s az 
évek során számtalan fellépést 
tudhat maga mögött. Ezalatt az 
idő alatt megkapta a Magyar 
Rádió Kóruspódiumának leg
jobb felvételéért járó emlékpla
kettet, a művelődési miniszter
től a Szocialista Kultúráért ki
tüntetést, a SZÖVOSZ nívódí
ját, Pécsvárad városának elis
merő oklevelét, az alapító tagok 
a Pécsváradért emlékplakettet. 
Az alapítástól Tóth Gézáné 
(Jutka), a zeneiskola egykori 
igazgatója volt a kórus karna
gya 1994-ig, azóta Kutnyánsz- 
ky Csaba vezényli a kórust. Az 
elmúlt húsz év munkáját, erő
feszítéseit és eredményeit jutal
mazta ezzel a díjjal a kulturá
lis szövetség.

Kertész Attila, a Kórusszövet
ség Pécs-baranyai Szervezeté
nek titkára az est során felkér
te kórusunkat a szövetség feb
ruár 4-i közgyűlésén való sze
replésre. B ognár G yöngyvér

Asztrik örökében
Pécsvárad megkezdte az elő
készületeket a 2000—2001-es 
év méltó megünneplésének ér
dekében. Nemeskürty István, 
milleniumi kormánybiztos fel
hívására pályázat készült a 
pécsváradi vár m űem lék
együttes felújítására (31 mil
lió) és a rendezvények, képző- 
m űvészeti alkotások, k iad
ványok (26 millió) költségére. 
Helyi és megyei tervek alap
ján Pécsvárad és a vár lesz a 
helyszíne a 2000-2001-es év 
központi megyei ünnepségei
nek.

Ennek érdekében pécsváradi

és megyei erők is mindent meg
tesznek az ünnepségek méltó 
megrendezése érdekében.

Milleniumi pályázatok
A vár felújítását illetően 

Pécsvárad a szálloda tetőze
tének felújítására pályázott 
(2 500 000 Ft), az olajfűtés 
gázfűtésre való felváltására 
(16 500 000 Ft), a műemlék 
külső-belső felújítására (zsin
dely, ablakok, külső faburko
latok, cserépfedés, szőnyegcse- 
re, parkett és tapéta helyreál
lítása, stb.) az alsó várudvar 
kutatásának befejezésére.

Kiemelt feladat a monostor
kápolna freskóinak kutatása 
és konzerválása (12 000 000 
Ft).

Valamennyi munkára rész
letes költségvetés készült a pá
lyázathoz.

A 2000 és a 2001-es év már 
hagyományos rendezvényei 
mellett jövőre országos gyer
mek- és ifjúsági fúvóstalálko
zó házigazdája városunk.

Önkormányzatunk Asztrik 
apát szobrának felállítását ter
vezi a monostor környékén. A 
Kodolányi-centenárium alkal
mával az író nevét viselő álta
lános iskola a névadó portré
szobrának — Vanyúr István al
kotása — felállítását tervezi.

Középiskolánk felvette II. 
Béla király nevét és dombor
mű elkészítését tervezi.

A  milleniumi pályázatot alá
írta Zsáli János polgármester, 
Apaceller József, az önkor
mányzat kulturális bizottságá
nak elnöke, Dretzky Katalin, a 
műveló'dési központ igazgató
ja és Gállos Orsolya, a Pécsvá
radi Várbaráti Kör elnöke.

Gazdag múzeumi program
Január 28-án mind a négyen 

felkeresték a Baranya Megyei 
Múzeumok Igazgatóságát, és 
egyeztették az elképzeléseket.

Folytatás a 2. oldalon.
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Önkormányzati összefoglalóA Német 
Kisebbségi 
Önkormányzat hírei
A Pécsváradi Német K i
sebbségi Önkormányzat két 
tagját, Poller Györgyöt és 
Baumann Mihályt képvise
lőnek választották a Ma
gyarországi Németek Or
szágos Szövetsége 53 fős 
testületébe. Poller György 
egyúttal a Baranyai Német 
Önkormányzatok Szövetsé
ge alelnöki tisztét tölti be. 
Baumann Mihályt az orszá
gos önkormányzat alakuló 
ülésén a felügyelő bizottság 
tagjává választották.

Zwei Abgeordnete dér De
utsche Minderheitenselbst- 
verwaltung dér Stadt Pécs- 
várad, György Poller und 
Mihály Baumann wurden in 
die 53 köpfige Vollver- 
sammlung dér Landesselbst- 
verw altung dér Ungar- 
deutschen gewáhlt. György 
Poller ist gleichzeitig Vi- 
zeprasident des Verbandes 
dér deutschen Selbstverwal- 
tungen in dér Branau ge- 
uiorden. An dér konstituie- 
rende Sitzung dér Landes- 
selbstverwaltung wurde Mi
hály Baumann in den Kont- 
rollausschuss gewáhlt.

JANUÁR 18.

Elsőként a vár üzemelteté
sével foglalkozott a testü
let. A Tükör Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt. képviseletében 
megjelent Hamar Endre. A 
koncepciójáról való beszámoló
ja után az önkormányzat ha
tározatában megbízta a pol
gármestert, hogy kösse meg az 
üzemeltetési szerződést. A bér
lő 1999. március 15. és 31. kö
zött lép birtokba, május 1-jétől 
október 15-ig üzem elteti a 
várat.(A szerződés aláírása 
azóta megtörtént). A  képvise
lő-testület számít arra, hogy 
megjelenik a kincstár pályáza
ta, azt mint üzemeltető meg
pályázza esetleg a jelenlegi 
bérlővel közösen.

•
Ezután a szennyvízhálózat 

bó'vítése és a vízdíj megál
lapítása került sorra. A 
szennyvízhálózat bővítésénél, 
azért, hogy a pályázati feltéte
leknek megfeleljen, hatásta
nulm ányt kell készíttetni. 
Ezért megbízták Horzsa Zol
tánt, a Pécsváradi Víziközmű 
ügyvezetőjét, hogy hatástanul

mányra árajánlatot kérjen, 
majd megállapították a vízdí
jakat. A lakossági vízdíj 120Ft/ 
m3 + ÁFA (10 Ft-tal kevesebb 
mint eddig), a közületi vízdíj 
175 Ft/m3 + ÁFA (változatlan), 
a csatornadíj egységesen 105 
Ft/m3 + ÁFA (változatlan). Az 
ÁFA 12%.

•
Végül a testület elfogadta az 

RT-TV Bt. által benyújtott ár
ajánlatot, ennek értelmében 
1999-ben a kábeltelevíziós 
rendszer havi előfizetési 
díja 510 F t .

•
Az ülésen megjelent Hargi

tai János, a választó körzet or
szággyűlési képviselője, aki 
megköszönte a meghívást és 
kérte, hogy a település és tér
ség problémáiról folyamatosan 
és ne utólagosan tájékoztas
sák, mert akkor van olyan 
helyzetben, hogy a szükséges 
segítséget megadja. Úgy érzi, 
hogy Pécsvárad, Pécs mellett, 
mindenképpen megyei szinten 
a millecentenáriumi rendezvé
nyeken második helyen legyen 
kiemelve.

JANUÁR 28.
A képviselő-testület hosszas 

vita és egyeztetés után elfogad
ta Pécsvárad Város Önkor
mányzatának munkatervét 
1999 évre. Eszerint kilenc al
kalommal tartanak testületi 
ülést (július: szünet).

A képviselő-testület 
üléseire állandó 
meghívottak:

1. Települési képviselők
2. Tanácskozási joggal: jegyző, 

kisebbségi önkormányzatok 
elnökei, választókerület or
szággyűlési képviselője

3. Egyéb meghívottak:
-  kamarák helyi képviselői
-  Új Dunántúli Napló
-  Pécsi Rádió tudósítója
-  Városi TV
-  Pécsváradi Hírmondó

Apaceller József, a Pécsvá
radi Kulturális Bizottság elnö
ke tájékoztatta a képviselő-tes
tületet a millenniumi ünnep
ségekre való felkészülésről, pá
lyázatok elkészítéséről. (Rész
letesen lásd azAsztrik örökében 
című cikkben.)

FELHÍVÁS
A Pécsváradért Alapítvány Kuratóriuma 
pályázatot hirdet az állampolgárok 1997. 
évi személyi jövedelemadója 1%-ának az 
alapítvány egyszámlájára érkezett össze
géből történő részesedésre.

Pályázhatnak azok a Pécsváradon működő 
amatőr művészeti csoportok, szakkörök, klu
bok, egyesületek, amelyek az egészségügyi el
látás, szociális gondozás; kulturális, oktatási, 
diák- és tömegsport; a környezet- és műem
lékvédelem, illetve természetvédelem terüle
tén fejtik ki tevékenységüket.

A pályázatokat Pécsváradért Alapítvány 
7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3. cím
re 1999. március 15-ig kérjük eljuttatni.

Pécsváradért Alapítvány 
Kuratóriuma

Asztrik örökében
Folytatás az I . oldalról.
A tárgyaláson részt vett Hu
szár Zoltán megyei múzeum
igazgató, Kárpáti Gábor ré
gész, főmuzeológus, a múzeum 
régészeti osztályának mb. el
nöke, Lantosné dr. Imre Mária 
néprajzos, főmuzeológus, Mül- 
ler Judit kulturális szervező.

Huszár Zoltán  elmondta, 
Baranya megyében Pécsvárad, 
az egykori bencés monostor és 
Pécs a történeti megemlékezés 
lehetséges helyszíne. Pécsvá- 
radra több állandó és vándor- 
kiállítást tervez a múzeum: 
Baranya az évezredek változá
sa tükrében címmel 2000 áp
rilis-májusban nyílna kiállítás 
Kárpáti Gábor rendezésében.

Ugyanekkor A keresztény
ség és az államiság emlékei a 
pécsi egyházmegyében és a 
Dél-Dunántúlon címmel nyíl
na kiállítás Kárpáti Gábor, 
Lantosné dr. Imre Mária és

Lantos Miklós fotóművész ren
dezésében.

Baranya szőlő- és borkultú
rája címen néprajzi kiállítást 
tervez a múzeum Burján Ist
ván néprajzos szervezésében.

A múzeum fel kívánja újíta
ni a vár kőtárát is, valamint a 
várkápolna freskótöredékét.

A programokat február 9-én 
a pécsváradi vár bejárásakor 
egyeztetik az érdekeltek, a mű
emlékvédelmi felügyelőség be
vonásával.

Pécsett 2000 augusztusában 
rendeznek nemzetközi egye
tem történeti konferenciát, 
Pécsváradon 2001-ben állam- 
alapítás-kori és várostörténe
ti konferenciát.

A  milleniumi megemléke
zésben részt vevő települések 
je lm ondatot választanak. 
Pécsvárad javasolt jelmonda
ta: „Asztrik örökében”.

G. O.
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A Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei
Kérdésünkre, hogy mivel 
foglalkozik, milyen progra
mokat szervez, mik az el
képzelései a kisebbségi ön- 
kormányzatnak, elnökük, 
Kőszegi Nándor az alábbia
kat sorolta fel.

— Decemberben volt az első 
nagyobb rendezvényük, ami
kor is Mikulás-estet szerveztek 
a hegyi iskola épületében. 80 
csomagot osztottak, több mint 
százan vettek részt a műsoros 
ünnepségen.

-  Ugyancsak a volt iskola 
épülete ad otthont a kétheten
kénti pénteki együttléteknek, 
melyeknek célja elsősorban a 
közösségteremtés. Meghívott 
vendégként fogadták már Zsáli 
János polgármestert, Antal 
Géza plébánost, Lőrinczi Al- 
bertné iskolaigazgatót.

Minden csütörtökön 15

A középiskolába és a szak
iskolába az 1999/2000. tan
évre -  előzetes, általános, 
rendkívüli eljárás kereté
ben vehetők fel a tanulók.

Az előzetes felvételi eljárást 
1999. február 8-22. között szer
vezheti meg a középiskola. A 
felvételről hozott döntésről 
1999. február 26-ig tájékoztat
ja a tanuló szülőjét és általános 
iskoláját. A jelentkezés és a fel
vétel a tanulót nem zárja ki az 
általános felvételi eljárásból.

Az előzetes felvételi eljárás 
a fegyveres erők és rendvédel
mi szervek által fenntartott 
nevelési-oktatási intézmény
ben és a művészeti középisko
lákban 1999. január 11. és ja
nuár 29. közötti időszakban 
szervezhető.

Az általános felvételi eljárás 
egy fordulóból áll.

A jelentkező tanulóról több, 
legfeljebb három jelentkezési 
lap állítható ki, ez lényeges 
változás az elmúlt évek gya
korlatához képest. Egy-egy je
lentkezési lapon egy iskola 
tüntethető fel, de azon belül 
több szakirány jelölhető meg. 
Az általános iskola március 
elsejéig továbbítja a jelentke
zési lapokat a középiskolák
nak, melyeknek igazgatói a fél

órakor ingyenes ruhaosztást 
szerveznek a rászorulóknak, 
elsősorban a sokgyerekes csa
ládoknak. A  ruhákat a kisebb
ségi önkorm ányzat a Kari- 
tastól kapja.

-  A polgármesteri hivatal 
épületében minden kedden 8 - 
12 óráig fogadóórát tartanak.

-  A Vadász kocsmában pén
teken és szombatonként zenés 
összejövetelt szerveznek, fiata
lok és idősek szórakoznak 
együtt, alkalmanként 100-110 
fő. Vállalták a felügyeletet, vi
gyáznak a rendre, italozásra.

-  Szerveznek családlátoga
tásokat, ellenőrzik a segélyek 
felhasználását, elsősorban a 
gyermekek védelmében, hogy 
ne ők szenvedjenek szüleik 
életmódjától, a környezetet, a 
tisztaságot is felügyelik.

Terveik között szerepel a

vételi kérelemről 1999. márci
us 19-ig döntenek és a tanulót 
erről március 24-ig értesítik. 
Tanulóink a szülővel közösen 
1999. március 31 -ig kötelesek 
nyilatkozni arról, hogy elfogad
ják-e az iskola felvételi aján
latát, több felvételi esetén ar
ról, hogy melyiket fogadják el. 
Ezt a nyilatkozatot 1999. áp
rilis 6-ig küldjük el az iskolák
nak.

A jelentkezési lapon nagyon 
fontos a továbbtanulási szán
dék pontos megjelölése, a vá
lasztott iskola neve és címe, 
ezenkívül a választott osztály, 
szak, valamint, ha erre lehető
ség van, a tanulni kívánt ide
gen nyelv. A szakmunkáskép
ző intézetbejelentkező a 9. 10. 
osztályt jelöli meg a szakmai 
orientáltság feltüntetésével. A 
jelentkezési lapot a tanuló szü
lei, továbbá, ha a tanuló a 14. 
életévét betöltötte, a tanuló is 
aláírja. Ha a tanulót az általa 
megjelölt helyekről elutasítot
ták, jelentkezési lapját a kö
zépfokú iskola igazgatója — 
amennyiben pécsi lakos a Pécs 
Megyei Jogú Város Polgár- 
mesteri Hivatal Közoktatási 
Közművelődési és Sportirodá
jának (7621 Pécs, Széchenyi 
tér 1. Pf.: 58.), ha nem pécsi

munkanélküliekkel való speci
ális foglalkozás, majd foglal
koztatás, ellenőrizni kívánják 
a jövedelempótló támogatást 
kapók kötelező munkavégzé
sét.

Tárgyaltak a város polgár- 
mesterével, kérve támogatását 
négy család ivóvízzel való el
látásához. A  Temető utcában 
négy háztartásban nincs veze
tékes víz. Vállalják társadalmi 
munkában a kivitelezést, csak 
az anyagvásárláshoz kértek 
költségtérítést.

Hosszú távú programként 
szeretnék elérni, ha megszűn
nének a cigánysággal kapcso
latos — nem mindig alaptalan 
— előítéletek és azon munkál
kodnak, hogy minden lehetsé
ges eszközzel ezt segíteni is 
tudják az érintettek bevonásá
val.

lakos, a Baranya Megyei Ön- 
kormányzat Pedagógiai Inté
zetének (7622 Pécs, Nagy La
jos király útja 15.) -  küldi meg.

Pályaválasztó 8. osztályosa
ink közül nyolcán már biztos 
hellyel rendelkeznek. Német 
nyelvi versenyeken elért ered
ményeik alapján felvételt nyer
tek a pécsi M agyar-N ém et 
Nyelvű Iskolaközpont és a 
Leőwey Klára Gimnázium né
met nemzetiségi osztályaiba.

Tanulóink novemberben meg
kapták már a Baranya Megyei 
Önkormányzat Pedagógiai Inté
zetének Pályaválasztási Tájé
koztatóját, melyben bemutat
koznak Baranya megye közép
fokú intézményei és megtudha
tók a jelentkezés feltételei is.

Major Józsefné 
pályaválasztási felelős

Adónk I + 1 
százaléka
Közeledik az adóbevallások 
határideje, s ez évben is ren
delkezhetünk személyi jöve
delemadónk 1+1%-áról. De
cemberi számunkban már 
közöltük, hogy városunk 
számára fontos alapítvá
nyokhoz milyen összeg folyt 
be a tavalyi évben. Az aláb
biakban közöljük az alapít
ványok nevét és számlaszá
mát.

Pécsváradért A lapítvány  
(helyi sport-, kulturális 
célok) adószám :
19035615-2-02 

Pécsvárad Középfokú Okta
tásáért Alapítvány adó
szám: 15330200-2-02 

Társadalmi Összefogás az 
Iskolai Nyelvoktatásért 
adószám: 19035550-1-02 

Pécsváradi Várbaráti Kör 
adószám: 19029902-1-02 

Barátsági Egyesület Pécsvá
rad (Német Klub) adó
szám: 19031594-1-02 

Zengővárkonyi Hagyomány- 
őrző Művelődési Egyesü
let adószám: 18301629-1- 
02

Timotheus Alapítvány (Pé
csi Református Gimnázi
um) adószám: 18301667- 
1-02

Az egyházaknak felajánlha
tó + I %  technikai száma:
Magyar Katolikus Egyház 
0011
Magyarországi Református 
Egyház 0066
Magyarországi Evangélikus 
Egyház 0035

Tiltakozunk!
A Pécsváradi Várbaráti Kör közgyűlési határozata alapján felemel
jük szavunkat a lokátor ellen, amit a Zengő-csúcsra, a Keleti-Me- 
csek Tájvédelmi Körzetbe kíván telepíteni a Honvédelmi Miniszté
rium.
Féltjük a Zengő természetes környezetét az oda tervezett műtár
gyaktól. Kérjük, keressenek olyan megoldást, amely tiszteletben 
tartja a természetet. (Sorszám, név, lakcím, szem. szám, aláírás.)
A Pécsváradi Várbaráti Kör tisztelettel kéri mindazok aláírását, akik
nek fontos, hogy milyen környezetben születnek, nőnek fel, élnek 
és dolgoznak a pécsváradi emberek. Az ívek aláírhatok a művelődé
si házban, a hegyen Müller Lajosné, Osváth Eszter fodrászüzletében 
és a kör aktivistáinál.

Az 1999/2000. tanév középiskolai és 
szakiskolai beiratkozási rendje
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Ismét megszépült egy régi patinás intézmény városunkban. 
Január 2 7-én bensőséges ünnepre gyülekeztek a pécsváradi 
posta elegáns, korszerűen felszerelt és berendezett helyisé
geiben a posta dolgozói, a Magyar Posta Rt. Pécsi Igazgató
ságának igazgatója, Kőhalmi István, dr. Gazda Ferenc 
pénzforgalmi területi üzletigazgató, munkatársaik, valamint 
a meghívott vendégek.

Kőhalmi István köszöntötte 
a megjelenteket, köztük: Zsáli 
János Pécsvárad és Ördög Béla 
Zengővárkony polgármesterét, 
dr. Fenyvesi János jegyzőt, a 
pécsváradi Architekt Kft. veze
tőit, valamint Pécsvárad intéz
ményeinek és gazdasági életé
nek vezetőit.

Ezek után Kőhalmi István 
igazgató úr részletesen beszá
molt a felújítási munkálatok
ról, annak költségeiről, igazi 
meglepetést okozott a posta 
volt és jelenlegi dolgozóinak és 
a vendégeknek a pécsváradi 
postaépület történetének fel
kutatásával.

Pécsvárad Baranya megye 
egyik legújabb, szépen fejlődő 
városa. A régi postaépület kül
ső-belső állapota már rég nem 
felelt meg a mai kor követel
ményeinek, az esztétikai, for
galmi és célszerűségi követel
ményeknek.

Az épület tetőszerkezetének 
és födémének rendkívül rossz 
állapota miatt annak felújítá
sa tovább már nem volt ha
lasztható, ezért ezen szerkeze
tek, valamint a külső homlok
zat felújítására már 1996. év
ben sor került. A  födémmeg- 
erősítési, tető- és homlokzat
felújítási munkákat a pécs
váradi Architekt Építőipari Bt. 
végezte bruttó 5,747 EFt 
összegben.

A belső átalakításra ekkor 
még a MATÁV telefonközpont 
működése miatt nem kerülhe
tett sor. Mivel a posta bővíté
se alapterület-bővítéssel nem 
volt megoldható (ezt egyébként 
a forgalom sem indokolta), az 
alapvető változást csak belső 
átalakításokkal, egyes helyisé
gek funkcióváltásával lehetett 
megoldani. Ily módon az épü
let adottságait és a postafor
galmi igényeket összehangol
va egy megújult, a funkcioná
lis és esztétikai, valam int

munkavédelmi igényeket egy
aránt biztosító posta kerülhe
tett kialakításra.

A rekonstrukció során az el
avult villamos hálózat teljes 
felújításra került, új lámpates
tek lettek felszerelve vala
mennyi helyiségben. A meglé
vő fűtési rendszeren kisebb vál
toztatások lettek végrehajtva 
egyes radiátorok áthelyezésé
vel, illetve pár új radiátor fel
szerelésével. A régi, gazdaság
talan olajtüzelésű kazánt gáz
üzemű kazánra cseréltük ki.

A belső átalakítás során a 
teljes bankpult elbontásra ke
rült a főpénztári válaszfalak
kal együtt. Az így szabaddá 
vált tágas térben lehetőség 
nyílt 4 db felvételi munkahely, 
1 csomagfelvételi munkahely, 
valamint egy nagyobb alapte
rületű főpénztár kialakítására 
az esztétikus m egjelenésű, 
előregyártott bankpultrend
szer beépítésével. Kialakítás
ra került a biztonsági szem
pontból elengedhetetlen fő 
pénztári előtér. A régi csomag
raktár, közlekedő és szélfogó 
átalakításával egy esztétikus 
és kényelmes postabolt és bő
vített darabszámú fiókbérlő

szekrény kialakítására volt le
hetőség.

A volt MATÁV telefonköz
pont helyén egy tágas pihenő
szobát alakítottunk ki a dolgo
zók részére. A  csomagraktár a 
volt távírda helyére lett áthe
lyezve, így a csomagok a felvé
teltől a legrövidebb úton szál
líthatók át a raktárba. Teljes 
felújításra kerültek a vizes
blokkok is. Új burkolatot kapott 
szinte valamennyi helyiség.

Az átalakítás a Hidrostop 
Kft. tervei alapján, a pécsvá
radi Architekt Kft. kivitelezé
sében készült el. A  tényleges 
kivitelezés 1998. augusztus hó
napban kezdődött el és röpke 
3 hónap alatt 1998. november 
23-án fejeződött be. A hivata
los műszaki átadás-átvételre 
1998. november 26-án került 
sor. A bútorokat alvállalkozás
ban a pécsi Naraba Bt. gyár
totta és szerelte, a villanysze
relési munkát a pécsi Treszner 
Kft. végezte. A kiviteli munkák 
teljes bekerülési összege brut
tó 12,885 E Ft volt.

A  század eleji Vasút utcában 
1916-ban épült családi házat 
10 évvel később 1926-ban a 
kincstár vette meg postames
terségnek és lakásnak Tisler 
József né sz. Korber Erzsébettől. 
Az épület 1965-ben kapja új 
formáját, ami a mostani felújí
tásig ismert volt. (A pécsi igaz
gatóságtól az épületre vonat
kozó régi dokumentumok má
solatát a Pécsváradi Helytör
téneti Gyűjtemény számára 
megkaptuk.) Postatörténeti 
érdekességekről is hallhat
tunk: 1960-ban szűnt meg a 
Morse-távíró, ezt követte a

TGX rendszer, 4 éve tértek át 
a faxra. Sokan emlékszünk 
még a kézi kapcsolásos telefon- 
központra, amely 1992-ben 
szűnt meg, azóta van a cross
bar rendszer. Megtudtuk, az 
utóbbi 40 év postamesterei, 
vezetői 1959-ig Benics Lajos, 
1960—1977-ig Polgár Jenő, 
1977—1983-ig Mesko László, 
1983-1998-ig Raub Bálintné, 
1998 szeptemberétől Feilné 
Csíki Márta.

Amint azt Kőhalmi István el
mondta, ezúttal Pécsváradon 
is megteremtődtek az integrált 
postahálózat alapjai. Ez évtől 
indul ez a program és a pécs
váradi posta az első 200 között 
kapcsolódott be ezzel a re
konstrukcióval.

A  korszerű technikának kö
szönhetően lehetővé vált a kül
demények nyomon követése 
feladótól a kézbesítésig.

Jelenleg a postán 20 fő dol
gozik, 8 fő a benti kiszolgáló, 
10 fő kézbesítő és két techni
kai dolgozó. Akiknek Kőhalmi 
István külön köszönetét mon
dott a közel 3 évig tartó mun
kálatok során való helytállá
sért, ugyancsak köszönetét 
mondott Pécsvárad lakóinak, 
akik látva a nehéz feltételeket, 
türelemmel viselték az átala
kítással járó nehézségeket. A 
1996-ban megkezdett tetőszer- 
kezet felújításától a munkála
tok miatt nem szünetelt a szol
gáltatás.

Feilné Csiki Márta, a pécs
váradi posta vezetője köszöne
tét mondott a pécsi igazgató
ságnak az elvégzett munkáért, 
a szakmai segítségért. Megkö
szönve a jelenlévőknek, hogy 
ezen a napon osztoznak örö
mükben, majd kellemes foga
dással, baráti beszélgetéssel 
ért véget a helyi posta nagy 
ünnepe.

FÜL-, ORR-, GÉGE- 
HALLÁSVIZSGÁLÓ 
SZAKRENDELÉS:

kedd, csütörtök 17-19 óráig
Dr. Hárságy Erzsébet
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Új vezető a posta élén
Feilné Csíki Márta vette át a 
pécsváradi posta vezetését a 
múlt szeptemberben. Harminc 
éve Pécsváradon érettségizett 
a Palotabozsokról származó 
Csíki Márta. Sikertelen egye
temi felvételi után, véletlenül 
került a Magyar Postához, és

azóta is itt dolgozik. -  Szeren
csém volt, mondja, sokat kö
szönhetek a postának. Félénk 
voltam, gátlásos, a munka ré
vén határozottabb, önállóbb 
lettem.

Az első' két év különösen em
lékezetes, amikor rendszeres 
helyettes, és utazik Baranya 
falvaiba, ahol éppen helyette

síteni kell. Gazdag idó'szak ez, 
regényt lehetne írni róla — ké
sőbb, a tanulóévekben kiváló 
alapot jelent a baranyai postá
kon ledolgozott idő'.

Márta 1968. augusztus 26- 
tól postai dolgozó, felvételi út
ján lép be, majd középfokú pos

taforgalmi tanfo
lyamot, 1972-től, 
Budapesten más
fél éves felsőfokú 
p o s ta fo rg a lm i 
tanfolyamot vé
gez. Ez is nagyon 
szép idő volt, sok 
helyre e lkerü l
tek, sokat láttak, 
tanultak.

Ezután Pécs 1. 
sz. postáján  
1974-től megyei 
általános előadó, 

1977 májusában a Pécsi Pos
taigazgatóság munkaügyi osz
tályán munkaverseny-előadó, 
4 megyére szóló illetékesség
gel.

1978 áprilisában házasságot 
kötnek Feil Jenővel (ma a 
MATÁV mérőtechnikusa), a 
gimnáziumi osztálytárssal, 
majd megszületik Nóra (ma 20

éves és Veszprémben környe
zetm érnök-hallgató), aztán 
Zoli (érettségi előtt áll az „508- 
asban” ). Márta megpályázta a 
pécsváradi helyi ellenőri posz
tot, amit 1982 december 1-tól 
1998 szeptem beréig, Raub 
Bálintné hivatalvezető nyug
díjba vonulásáig töltött be. 
Ekkor felkérték, majd kinevez
ték a hivatal élére.

Eseménydús volt a múlt ősz, 
november 27-re megújult a 
posta. — Könnyebb lett a mun
kánk, emberibb, szebb a mun
kahelyünk, mondja Feilné 
Csíki Márta, és ezúton is kö
szöni minden munkatársa ne
vében a pécsváradiaknak a fel
újítás idején tanúsított türel
mét. Kérik ezt továbbra is, mi
vel a postai munkát rengeteg 
előírás, szabály köti és a pos
tatörvény. Ezért van néha a 
sorbanállás, a várakozás.

Ugyanakkor mindig gyara
podnak a szolgáltatások: lehet 
a postán is kártyával pénzt 
felvenni, 5—6 m agánnyug
díjpénztárba beiratkozni, 4 
féle biztosítóval szerződni. La
kástakarék-pénztár működik 
a postán és idén itt is lesz 
fénymásoló.

G.O.

Kőhalmi István és Feilné Csíki Márta az 
ünnepségen Fotó: Kárpáti Árpád

fA  Kodolányi János Általános Iskola hírei
Január 4-én kezdődött isko

lánkban újra a tanítás. A  téli 
szünet óta eltelt idő elsősorban 
a tanulásé, a félévi felmérések 
és a tantárgyi javítások lehe
tőségének az időszaka volt. 
Ebben az időszakban rendez
zük az iskolai tanulmányi ver
senyeket is, melyeken kivá
lasztjuk a megyei tanulmányi 
versenyeken induló tanulókat. 

•
Január 11-től nyolchetes ta

nítási gyakorlatát kezdte el is
kolánkban két végzős főiskolai 
tanítójelölt hallgató: Gasteiger 
Eszter és Szalai Ilona. Sok si
kert kívánunk munkájukhoz 
mindkettőjüknek!

•
Január 11-én a felső tagoza

ton, 12-én pedig az alsó tagoza
ton tartottuk a gyermekek ta
nulmányi előmenetele és prob
lémái iránt érdeklődő szülők 
részére a fogadóórát.

•
Január 19-én a felső tagoza

tosok számára meghirdetett

helyesírási versenyen vehettek 
részt az osztályok legjobb he
lye sír ói.

A legeredményesebben sze
replő tanulók a következők vol
tak:

5. évfolyam : I. helyezett 
Ilijin Kinga 5. b., II. helyezett 
Ratting Anita 5. b., III. helye
zett Csetényi Bettina 5. a., 6. 
évfolyam I. helyezett Cseh An
namária 6. a., II. helyezett 
Dorn Nikolett 6. b., III. helye
zett Fekete Anna 6. a., 7. évfo
lyam I. helyezett Györkő Zsu
zsanna 7. a, II. helyezett He
gedűs Olívia 7. a., III. helye
zett Szűcs Vivien 7. a., 8. évfo
lyam I. helyezett Bayer A le
xandra 8. d., II. helyezett Tur- 
nacker Éva 8. c., III. helyezett 
Andrics Éva 8. a., Tóth Gabri
ella 8. d.

•
A komoly munka mellett ter

mészetesen lelkesen készülnek 
tanulóink a vidám farsangra. 
Harsány és ötletes álarcokat, 
díszes szemüvegeket és egyéb

kellékeket fabrikálnak techni
ka- és rajzórákon.

A felső tagozat január 29-én, 
az alsó tagozat február 12-én 
tartja hagyományos farsangi 
bálját a művelődési házban.

•
Alapítványunk, a „Társadal

mi összefogás az iskolai nyelv- 
oktatásért” alapítvány kurató
riuma ezúton is köszöni az ed
digi támogtást. Mint erről már 
korábban is hírt adtunk, a tá
mogatást tanulóink számítás- 
technikai oktatásának fejlesz
tésére használtuk fel.

•
Tisztelettel kérjük a szülő

ket, városunk lakóit, támoga
tóinkat, hogy a továbbiakban 
is támogassák alapítványun
kat s ezen keresztül iskolánk 
minden tanulóját adójuk 1%- 
ával. Alapítványunk adószá
ma: 19035550-1-02.
Előre is köszönjük!

Vértes Lászlóné 
Wágner Jánosné

Óvodai
hírek

1999 januárjában óvodá
ink a frankfurti származá
sú Karlheinz Sommer úr
tól és feleségétől kinder-to- 
jásokat és nagyobb 
m ennyiségű édességet 
kaptak.

Az adom ányt a stadt 
vilbeli tűzoltóság vezetőjé
nek és feleségének köszön
hetjük, valamint annak a 
két sofőrnek, akik szabad
ságuk terhére igyekeztek 
nekünk örömet szerezni.

Az óvodások és szüleik 
nevében ezúton is tiszte
lettel m egköszönjük az 
édességet.

1998 decemberében lét
rehoztuk „A Pécsváradi 
Napköziotthonos Óvodák 
A lapítványát” . M egkö
szönjük azoknak a vállala
toknak és magánszemé
lyeknek a segítségét, akik 
alapítványunk javára je 
lentős összegeket fizettek 
be.

•
Továbbra is számítunk 

megtisztelő támogatásuk
ra, valamint tisztelettel 
kérjük mindazok segítsé
gét, akik adományukkal 
szeretnének a lap ítvá 
nyunk támogatásához hoz
zájárulni, ahhoz, hogy óvo
dásainknak minél színvo
nalasabb szakmai munkát 
tudjunk biztosítani. Óvo
dáink udvarát baleset- 
mentes, esztétikus, kör
nyezetbarát m ozgásfej
lesztő játékokkal szeret
nénk ellátni.

Az alapítványunk javá
ra befizetett összeg 30%-a 
az adóból leírható.

•
A Pécsváradi Napközi

otthonos Óvodák Alapítvá
nyára az OTP Bank Rt. 
pécsváradi fiókjába lehet 
befizetni, a 
1173110420007298 
számlaszámra.

Schulteisz Józsefné 
óvodavezető
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A Pécsváradi Várbaráti Kör 
éves közgyűlése
A Himnusz eléneklésével kezdte meg ünnepi közgyűlését a Pécsvá
radi Várbaráti Kör 104 tagja, az egyesület fennállásának 18. 
évében, 1999. január 23-án, a Zengő Étteremben. Az elnöki 
beszámoló megemlékezett a vezetőség nemrég eltávozott tagjáról,
Merk József alapító tagról, aki maga volt a jó szándékú tenni 
akarás.

A kört további súlyos vesz
teségek érték az elmúlt évben: 
elhunyt Nékám Paulette alapí
tó tag, továbbá Bayer Ferenc, 
Hujder Vendel, Heiner Tiborné 
és Porth Etelka körtágok.

Az egyesület az idei évben 
fennállásának 18. évébe lép. A 
jelenlegi létszáma 320 fő. Az 
1981. november 12-i alakulás 
óta 392 fő lépett a tagok sorá
ba, elhunyt 35 tag, elköltözött 
13 fő, kilépett 22, betegség mi
att távol marad 2 fő.

Ezeréves évfordulók 
jegyében

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
küldetésének tekintette meg
alakulásától fogva Pécsvárad 
legfőbb kincse, a vár, a Szent 
István alapította bencés mo
nostor értékeinek megőrzését 
és megismertetését.

így tevékenyen részt vett 
olyan megemlékezések meg
szervezésében, amelyek a ma
gyar történelem nagy fordulói
hoz és egyben Pécsvárad tele
püléséhez kötődtek, és ame
lyeknek mindig jeles egyházi 
és állami személyiségek voltak 
a díszvendégei:

1988 Szent István halálának 
és a monostor felszentelésének 
950. évfordulója — Pozsgay 
Imre államminiszter.

1993 Pécsvárad város 600 
éves jubileuma, városi rangjá
nak helyreállítása -  Göncz Ár
pád  köztársasági elnök.

1996 a bencés rend 1000 
éves magyarországi jubileuma, 
a monostorkápolna újraszente- 
lése -  dr. Várszegi Asztrik ben
cés főapát.

1998 a monostor megalapí
tásának 1000 éves évfordulója 
-  Kari Jozef Rauber címzetes 
érsek, pápai nuncius.

Ezen alkalmakkor szerve
zett megemlékezéseink, kiállí

tásaink előkészületet jelentet
tek a közelgő ezredforduló és a 
magyar államalapítás méltó 
megünnepléséhez. Szent Ist
ván fontos szerepet szánt az ál
lamalapítás művében Pécsvá- 
radnak. Apjától, Gé
zától származó itte
ni udvarházát és két 
királyi kápolnát -  
melyből az egyik ma 
is megvan -  Asztrik- 
nak adományozta.
Asztrik és bencés 
rendtársai itt kezd
ték el hazánk déli 
részein a magyarság 
m egtérítését és a 
magyar állam meg
szervezését.

Európa 
védőszentje

Egyesületünk leg
főbb eseménye volt 
a monostor megala
pításának 1000 éves 
évfordulójáról tar
tott megemlékezés augusztus 
15-én, a várban, együtt a római 
katolikus egyházzal és a Ben
cés Diákok Pécsi Egyesületé
vel. Megboldogult Kövesdi Já
nos plébános — aki ezt a napot 
már nem érhette meg -  hála
adásra, szentmisére hívta a 
monostor egykori templomá
nak falai közé a híveket.

A szentm isét K ari J ozef  
R auber cím zetes érsek, a 
Szentszék magyarországi kö
vete celebrálta Mayer Mihály 
megyéspüspökkel és Csóka 
Gáspárral, a Győri Bencés 
Rendház főnökével.

E napon egyesületünk ünne
pi közgyűlést szervezett a vár
ban. Kárpáti Gábor mutatta be 
műemléki séta keretében az 
ezeréves monostort. Majd Csó
ka Gáspár házfőnök tartott elő
adást a korai bencés egyház

alapításokról, a kör elnöke pe
dig a pécsváradi monostor in
dulásáról és küldetéséről.

Ezután dr. Baróthy Béla, a 
Bencés Diákok Pécsi Egyesü
letének tagja, Tálos Zoltán, a 
Pannonhalmi Bencés Gimná
zium egykori tanára fotóiból 
szervezett és nyitott kiállítást 
körünk tagjai és a bencés diá
kok körében.

Szent Benedek korunkban 
az egyesült Európa védőszent
je. Szűz Máriának és Szent

Benedek tiszteletére alapítot
ta Asztrik a monostort abban 
a fejedelm i udvarházban, 
amely a vár területén ma is fel
fedezhető. Az ide kötődő gon
dolatkör és szellemiség 1000 év 
után különösen aktuális az 
Európa-csatlakozás küszöbén 
álló hazánkban.

Megyei és országos 
megemlékezések

Pécsvárad ezért több felhí
vást kapott az államalapítás 
1000. évfordulójára való készü
lődés jegyében, és ezekhez a 
Pécsváradi Várbaráti Kör is
mét hozzájárul a maga eszkö
zeivel. Elsősorban a kutató- és 
gyűjtőmunka eredményeivel 
segíti e hetekben a pályázatok 
megírását és az ünnepi előké
születeket.

Két további jubileum 
esik erre az évre:

100 éve, 1898. március 13-án 
született Kodolányi János és 
1969. augusztus 10-én halt 
meg. írói munkássága szem
pontjából meghatározó éveket 
töltött Pécsváradon (Boldog 
békeidők, Akik nem tudnak 
szeretni, Süllyedő világ, Juli- 
anus barát, stb.). Vár utcai la
kóháza helyét 15 éve, 1984. 
március 13-án emléktáblával 
jelölte meg a Pécsváradi Vár
baráti Kör. Idén megemléke
zést tart a Kodolányi János 
Általános Iskola, ahol Tüskés 
Tibor író idézi fel Kodolányi 
alakját.

40 éve, 1959. január 14-én 
Pécsváradon hunyt el dr. Entz 
Béla kórbonctan-professzor,

Fotó: Bognár Gyöngyvér

akinek házát 10 éve jelölte meg 
emléktáblával a Pécsváradi 
Várbaráti Kör, s akinek nevét 
utca és a helyi egészségügyi 
központ viseli Pécsváradon. A 
kör ez alkalommal ugyancsak 
megemlékezett a boldog emlé
kezetű Entz professzorról.

15 éve, 1984. november 4-én 
hunyt el Kígyós Sándor, aki
nek emlékére idén közművelő
dési konferenciát és kiállítást 
szerveznek kollégái, tisztelői. 
Egyesületünk alapítóként to
vábbra is részt vesz a Kígyós 
Emlékkor munkájában és a 
művész emlékének ápolásá
ban.

Megemlékezéseink

Egyesületünk minden évben 
koszorújával képviselteti ma
gát minden nemzeti és helyi

Tartalmas egyesületi élet immár 18 esztendeje
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ünnepünkön. így március 15- 
én Hegedűs Imre emléktáblá
jánál és Kossuth Lajos szobrá
nál, augusztus 20-án Szent Ist
ván szobránál, október 23-án 
a Szentháromság téri tűzharc 
emléktáblájánál és az 56-os 
emlékműnél. Március 13-án 
Kodolányi János emléktáblájá
nál koszorúzunk az általános 
iskolával. Egyre többen jönnek 
el halottak napján, november 
1-jén az I. és a II. világhábo
rús és 1956-os emlékhelyeink
hez, hogy ott gyertyát gyújtsa
nak közös halotta inkért. 
Ugyanígy koszorúnkkal tisz
telgünk egyesületi tagjaink ko
porsójánál is.

Túrák, kirándulások

Négy alkalommal szervez
tünk túrát a Mecsekbe: tava
szi túránk a Legénysírhoz ve
zetett, áprilisban  a régi 
pecsváradiak és várkonyiak 
nyomán jártunk Váralján, ahol 
megtekintettük a helyi ma
gyar-n ém et m úzeum ot és 
Bonyhádon a Völgység Múze
umot. Ismét részt vettünk dr. 
Novotny Iván vezetésével a 
Skóciai Szent Margit-túrán.

200 főt vonzott idén is szil
veszteri Zengő-túránk, ame
lyen a ködből kiem elkedő' 
csúcs, meleg és napsütés volt 
a túrázók jutalma. Idén is kö
szönet illeti a Kelet-Mecsek 
Rt.-t, amely pártfogolta óévbú
csúztatónkat mind a vendég
ház, mind a vadpörkölt bizto- 
sítával.

60 fó'vel látogattunk el Gö
döllőre, ahol tapasztalhattuk, 
hogy lelkes lokálpatrióták 
mint tették világszenzációvá 
az egykor teljesen tönkretett 
barokk k irályi kastélyt és 
műemlékegyüttesét.

Számos magyar történelmi 
emlékkel találkoztunk Auszt
riában tett kirándulásunkon, 
amelyen 28 fó' vett részt: Má- 
riacell magyar zarándokkápol
nájában magyar misén vett 
részt a csoport, amely fölkeres
te Göttweig és Melk bencés 
apátságait, valamint a Duna 
Wachaui-szorosának és a Bé
csi erdó'nek érdekességeit, 
hogy végül az Esterháziak vá
rában, Fraknón zárja barango
lását.

Idei tervünk az évszakokhoz 
kötó'dó' túrák mellett Szigetvár 
fölkeresése, találkozás a Szi
getvári Várbaráti Kör tagjai

val. Látogatás az Ormánság
ban, többek között Vajszlón, a 
Kodolányi Múzeumban.

Nagy túránkat Dél-Erdélybe 
illetve a költségek függvényé
ben Ausztriába kívánjuk meg
tenni június utolsó hetében.

A kör idén a Tihanyi Apát
ságba kíván ellátogatn i, 
amelynek perjelével, Korzen- 
sky Richárddal már felvettük 
a kapcsolatot. Tovább ápoljuk 
a kapcsolatot a Bencés Diákok 
Pécsi Egyesületével, amellyel 
közösen folytatjuk 1996 óta a 
jubileumi megemlékezéseket.

Gazdálkodásunk

Dretzky Katalin, egyesüle
tünk titkára számolt be a kör 
gazdálkodásáról és az 1998. ja
nuár 1.—december 31. közötti 
anyagi helyzetéről.

Bevételek:
Kiadványokból 770 Ft
Támogatásokból:
Nékám Krisztina 5 000 Ft
APEH 1% 55 597 Ft
Egyéb (kamatok) 25 625 Ft
Tagdíjak 36 180 Ft
Bevételek összesen: 130 172 Ft

Kiadások összesen: 104 264 Ft
(kiadványok, koszorúk, fotók, stb.)

1998. december 3 1 -i állapot
299 780 Ft

Banki egyszámlán
Lekötve 200 000 Ft
Készpénz 15 871 Ft
Összesen: 3 15 651 Ft

Egyesületünk ezúttal is ki
nyilvánította  köszönetét 
Dretzky Katalinnak, a kör el
nökének távollétében az egye
sület érdekében kifejtett mun
kájáért. Ugyanígy köszönet il
leti a műveló'dési központ in
tézményét és minden munka
társát az egyesület intézményi 
hátterének biztosításáért.

Támogatók

Aulenbacher-Nékám Kriszti
na mint korábban, a múlt év
ben is meghatározott összeg
gel, 5000 forint adománnyal 
támogatta a Pécsváradi Várba
ráti Kört.

Tovább gyarapodott azok 
száma is, akik a Pécsváradi 
Várbaráti Kör javára rendel
keztek személyi jövedelemadó
juk egy százalékáról. Vala

mennyiüknek köszönetét mon
dunk, és kérjük továbbra is 
megtisztelő' bizalmukat.

Gyűjtó'munkánkat ismét ér
tékes dokumentumokkal segí
tette Rayman János kutató, 
aki régi pécsváradi képeslapot 
adományozott, valamint Suzu
ki (Kígyós) Katalin, aki ugyan
csak pécsváradi dokumentu
mokkal járult gyűjteményünk
höz.

Ugyanígy a Pécsi Postaigaz
gatóság, amely a postánkra 
vonatkozó dokumentumokból 
adott másolatokat.

Kérjük továbbra is tagtársa
inkat, hogy a kezükbe kerülő 
pécsváradi dokumentumokat 
ne hagyják elveszni, hanem 
azok őrzését és közzétételét 
bízzák a Pécsváradi Várbaráti 
Körre.

Tiltakozás

Egyesületünk határozata ér
telmében tiltakozó listát te
szünk közzé aláírás céljára, 
amelyen a Zengőre tervezett 
lokátor ellen emeljük fel tilta
kozó szavunkat. Kérjük, minél 
többen járuljanak hozzá alá
írásukkal e tiltakozás kinyilvá
nításához.

Célkitűzéseink

Célunk továbbra is a tartal
mas egyesületi élet, a hely ér
tékeinek felmutatása és védel
me. Különösen most, amikor 
városunk története így egybe
cseng nemzetünk és a keresz
tény világ milleniumával.

Mindazok, akiket érdekel
nek történelmünk e jeles for
dulói, a Pécsváradhoz kapcso
lódó országos események, Ist
ván király, Asztrik, az Árpád- 
házi és a többi magyar uralko
dó városunkhoz fűződő kapcso
latai, valamint a vár sorsa, to
vábbra is tájékozódhat egyesü
letünk egyes programjain, sőt 
tevőlegesen bekapcsolódhat 
azokba. Ezek továbbra is nyil
vánosak valamennyi érdeklő
dő számára. Végcélunk pedig 
a várostörténeti múzeum lét
rehozása, az eddig összegyűj
tött dokumentumanyag meg
őrzése az utókor számára.

Gállos Orsolya, 
a Pécsváradi 

Várbaráti Kör 
elnöke

II. Béla Középiskola, 
Élelmiszeripari 
Szakiskola és 
Kollégium

1999. január 1-jétől a 
pécsváradi középiskola 
alapító okiratába beje
gyezték az oktatási in
tézmény névváltoztatá
sát.

A Baranya Megyei Köz
gyűlés, mint az iskola 
fenntartója, az elmúlt év 
végén hozzájárult és elfo
gadta az iskola vezetésé
nek javaslatát és támogat
ta azt.

Papp Gyula, az iskola 
igazgatója  elm ondta, 
hosszas munka előzte meg 
a név kiválasztását. Min
denképpen a városhoz kö
tődő személyben gondol
kodtak, és végül II. Béla 
király neve mellett döntöt
tek. (A lázadó Álmos her
ceg Bizánc felé menekülve 
vak fiát, Bélát a Vashegy - 
tövi monostor szerzetesei
re bízta. 1125-1128 között 
volt menedékhelye Vak 
Bélának a pécsváradi mo
nostor.)

Az ünnepélyes avatásra 
a későbbiekben kerül sor.

KIÁLLÍTÁS
,A  természet szépsége örök, 
és benne az ember képes 
hitével, bizakodásával, 
tettrekészségével emberibb 
világot teremteni”

Szakácsnő Kozári Piros
ka mottójával nyílik kiál
lítás a műveló'dési köz
pontban február 10-én, 
szerdán 16 órakor. A Pé
csi Nyugdíjas Egyesület 
Képző- és Kézműves Cso
portjának bemutatkozásá
ra kerül sor.

A közel húsz fős alkotó
gárda festményekkel, gra
fikákkal, zománcmunkák
kal, szövéssel, csuhébáb- 
bal, hímzésekkel, fafara
gással, gobelinnel szerepel 
a pécsváradi kiállításon, 
amely február 28-ig látha
tó, naponta 9-20 óráig.
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Pécsváradi meteorológia 1998.
Az / 998. esztendő a sokévi 
átlagosnál csapadékosabb, 
napfényben szegényebb és 
hűvösebb volt. Ez volt az utolsó 15 
év legcsapadékosabb esztendeje. A 
lehullott évi mennyiség 957,7 mm-t 
tett ki, ami a duplája volt az 1988. 
évi 487,4 mm mennyiségnek.

1998-ban
olyan 5 hónap volt, amikor a 

lehullott havi mennyiség meg
haladta a 100 mm-t. (Január
ban 124,2 mm, áprilisban 
100,3 mm, májusban 137,5 
mm, augusztus 105,8 mm, és 
szeptem berben 122,8 mm). 
Ugyanakkor február volt az 
utolsó 15 év legcsapadékszegé- 
nyebb hónapja, amikor csak 
egy olyan nap volt, amikor a 
lehullott csapadék meghalad
ta az 1 mm-t (1,7 mm) és a havi 
összmennyiség mindössze 2,3 
mm-t tett ki.

Csapadék szem pontjából 
mint ritka esetet meg kell em
líteni, hogy január 19-én 12.45 
órától 22-én 11 óráig folyama
tosan esett (eső, havas eső és 
hó), összesen 110,7 mm csapa
dék, ami kéthavi átlagos 
mennyiségnek felel meg.

Ami a hőmérsékletet illeti, 
ugyancsak szélsőségekről lehet 
beszámolni. Január hónap a 
sok évi átlagosnál enyhébb 
volt. Az átlagos napi középhő
mérséklet 2,5 °C fok volt. Ti
zenöt volt a fagymentes éjsza
kák száma és két olyan nappal 
volt, amikor a hőmérséklet a 
10 °C fokot m eghaladta. 
(Összefüggő hótakaró mind
össze 2 napig volt.)

Február hónapban szinte 
tavasz volt a télben. A  napi 
átlagos középhőmérséklet 6.3 
°C fok volt. Tizennégy volt a 
fagymentes éjszakák száma és 
18 olyan nap volt, amikor a 
csúcshőmérséklet elérte, vagy 
jóval meghaladta a 10 °C fokot. 
A  legmelegebb február 16-a 
volt, amikor a hőmérő 20 °C 
fokot mutatott.

Jóval barátságtalanabb volt 
a márciusi hónap. A  nappali 
középhőmérséklet 4,8 °C fok, 
és csak 11 volt a fagymentes 
napok száma. Március 10-től 
27-ig szinte télies volt az idő. 
Egy kivételtől eltekintve min
den éjszaka fagyott és a nap
pali csúcshőmérséklet is csak

3 esetben érte el, vagy haladta 
meg a 10 °C fokot.

A tavaszi hónapokat a hűvös 
és csapadékos időjárás jelle
mezte. Bár márciusban, a sok 
évi átlagnál valamivel keve
sebb, 29,1 mm csapadék hul
lott, ezt bőven pótolta az ápri
lisi és májusi 100-100 mm fe
letti mennyiség.

A nyári hónapok
időjárását is a szélsőségek 

jellemezték. Hűvös és kániku
lai melegek váltakozva követ
ték egymást.

A  sokévi átlagnál kevesebb 
volt a napsütéses napok száma 
és gyakrabban esett az eső. Jú
niusban 21,3 °C fok volt az át
lagos középhőmérséklet. így a 
strandolásra alkalmas idő alig 
néhány nap volt.

Július hónapban az átlagos 
napi középhőmérséklet 22,0 °C 
fok volt. Strandolásra az idő 
azonban csak a hónap második 
felében, 19-től a hónap végéig 
volt kedvező. Ebben az idő
szakban 11 olyan nap volt, 
amikor a maximum meghalad
ta a 30 °C fokot.

Ha így folytatódik, Pécsvárad 
gasztronómiai nagyhatalom 
lesz. A „Luca-vére” után most 
az Aranytányér is Pécsváradra 
került, a Tanya Csárdába. Kol
lár Sándorné, Zsuzsi beneve
zett a Magyar Nemzeti Gaszt
ronómiai Szövetség Regionális 
Szervezete által felú jított, 
nagy m últtal rendelkező 
„A ranytányér” szakácsver
senyre és nyert! Hozzá kell ten
nünk, igen rangos férfimezőny-

Augusztusban a napi átlagos 
középhőmérséklet ugyancsak 
22.0 °C fok volt. Ekkor a hó
nap első felében 1-től 18-ig tar
tott a napsütéses idő és 13-ig 
a kánikulai meleg uralkodott.

A legmelegebb nyári napok 
július 22. és 23-a, valamint 
augusztus 2., 3., és 4-e voltak, 
amikor a maximum hőmérsék
letek elérték a 35-36 °C fokot.

Az őszi hónapokat ugyan
csak az átlagosnál hűvösebb és 
csapadékosabb idő jellemezte. 
Nagyon kevés volt a napsüté
ses napok száma mind szep
tember, mind október hónap
ban.

Novemberben csak az első 4 
nap volt kellemesen enyhe. 
Ötödikétől fokozatosan hűlt a 
levegő és november 17-én meg
jelentek az első éjszakai fa
gyok, amelyek egészen a hónap 
végéig tartottak és december
ben is folytatódtak. Nappal is 
csak 0 és max. +4 fokig emel
kedett a hőmérséklet. A havi 
átlagos középhőmérséklet 3,4 
°C fok volt. Az első hó — 4 cm — 
november 21-én hullott, amit 
a másnap lehullott mennyiség

ben. A versenykiírás szerint „1 
főételt és 1 desszertet kell ké
szíteni maximum 20 főre, az 
ételek csak hazánkban előállít
ható és term elhető n yers
anyagból készülhetnek”.

A  megmérettetésre január 
15-én került sor Pécsett, a Bel
városi Étteremben vacsoraest 
keretében. A nagy „Aranytá
nyér” vándordíját, melyet, ha 
ugyanaz a személy háromszor 
elnyer, akkor saját tulajdoná-

„Aranytányér”

Kollár Sándorné, Zsuzsi a serleggel

10 cm-re növelt. Ez a hó, ha 
foltokban is, de egészen a hó 
végéig megmaradt. December 
1-jén és 2-án ismét csekély 
mennyiség -  2 cm -  hó hullott, 
amit 4-én és 5-én 22 mm csa
padék követett, ónos eső, ha
vas eső, majd hó alakjában. így 
a hóréteg 15 cm vastagságúra 
nőtt. Ez a hóréteg, bár folya
matosan apadt, 16-ig megma
radt. Ú jabb je len ték telen  
mennyiség csak 21-én hullott, 
mintegy 2 cm.

Az év leghidegebb hónapja
december volt. A havi közép

hőmérséklet 2,5 °C fok volt. 
Négy éjszakától eltekintve 
minden éjjel kemény fagyok 
voltak. Fagymentes nappalok 
száma is csak 12 volt, de ak
kor is csak 2-4  °C fokig emel
kedett a hőmérséklet fagypont 
fölé. A leghidegebbet december 
24-én és 25-én mértem, amikqr 
a hőmérő mínusz 11 °C fokot 
mutatott.

Összefoglalva elmondható, 
hogy az 1998-as esztendő nem 
sorolható sem a mezőgazdaság, 
sem a nyaralás szempontjából 
a kedvező évek közé.

Horváth János

ba kerül, egy más megyéből 
érkezett zsűri ítélte oda.

A győztes menü: koronás 
vad göngyölve, Zsuzsi csínyjé- 
re, burgonyagombócok, tökös
mákos kőtrétes.

Ezekkel az ínyenc falatokkal 
Zsuzsi maga mögé utasította 
Pécs jóhangzású éttermeit és 
azok mesterszakácsait (Arany
kacsa Étterem, Angol Korona 
Étterem, Bavaria Panzió-Ven
déglő, a Belvárosi, a Nokia és 
a Mevid Rt. éttermei.)

A képen látható óriás serleg 
mostantól a Tanya Csárdát dí
szíti egy éven keresztül, őszin
tén reméljük, hogy két év után 
végleg...

Amikor Zsuzsa beszámolt si
keréről, öröméről — hiszen elő
ször indult versenyen és mind
járt győzött - ,  irigyeltük a fel
készülés ideje alatt többször el
készített ételsor fogyasztóit, ki
próbálóit, kollégákat, családta
gokat. Aztán kiderült, hogy ők 
már nagyon „megunták” a ver
senyre való készülődést. Mi pe
dig azt várjuk, hogy mielőbb ott 
legyen a Tanya Csárda étlapján 
az „Aranytányér”-ra való.
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40 éve halt meg dr. Entz Béla
1877. március 10-1959. január 14.

,A  harmincas évek közepén tör
tént. Rendszeresen jártam ak
kor a kórbonctani előadásaira. 
Május volt. A boncterem déli 
oldalának nyitott ablakán be
hajolt a terembe egy vadgeszte
nyeág, halvány rózsás szirmok
kal tömötten, zsongó méhektől 
körülrajongva.

A virág alatt azonban, a 
boncasztalon egy asszony fe 
küdt. Végig felnyitott testének 
üregéből, a nagy rubin kehely- 
bői már hiányzott a szív, az 
öklömnyi világgá zsugorodott 
fájdalom. Egy fehér tálcán pi
hent az is, néma gazdája mel
lett, várva a bemutatásra.

A professzor úr bejött, s elkez
dődött a tanítás.

Elmondott mindent. Előbb 
jött az anamnézis, aztán a szü
lés lefolyása, majd az anya ha
lála. A szíve nem bírta el, de 
piciny lánya életben maradt.

Pillanatnyi csend volt, csak 
a méhek játszadoztak piciny 
melódiákkal.

Entz Béla egy kevéskét né
mán előre hajolt, mintha hódol
na az anya előtt, kinek viaszos 
mosolyán nem e világ nyugal
ma simult. Eleinte suttogva, 
mintha csak hozzá beszélne,

aztán szemében a fájdalom  
tiszta fényével felénk fordulva 
tanított:

-  A szív az, amely legutoljá
ra még közvetít a külvilág felé. 
A vég kezdete, amikor a szív 
megáll. Van mégis olyan halál,

amikor a szív tovább lük
tet, még ha az külön, egy 
hideg tálcán is fekszik. 
Amikor a szív tovább lük
tet egy új, piciny szívben, az 
új küldöttben, mialatt a ki
fáradt arc m osollyal 
visszaint: Megérte! Igen -  
megérte!

A költővé vált tudós 
hangja most megcsuklott: 

-  Fiatal barátaim! Itt a 
megnyitott anyai test előtt 
emelem fel szavamat. íté
lőszék előtt állunk. Több, 
nagyobb és mély felelőssé
get a nők, az anyák iránt. 
Gondoljanak meg minden 
szót, minden mozdulatot, 
mely őket illeti, mert áldo
zathozatalban mi őket 

soha meg nem közelíthetjük.
Néma csöndben távozott, 

csak a méhek döngtek a tavasz
ban. ”

Vörös Márton levéltáros em
lékezett így 40 éve Entz pro

Február 4-én
délután a pécsváradi Szent István Patika falán elhelyezett emléktáb
láját megkoszorúzták a Pécsváradi Várbaráti Kör és a róla elnevezett 
egészségügyi központ vezetői és képviselői.

fesszor halála után, a Dunán
túli Naplóban.

Pécsváradon hunyt el a ma
gyar kórbonctan iskolát terem
tő professzora, a tudós polihisz
tor. Ott, ahol 10 év óta emlék
tábla áll, és háza helyén gyógy
szertár szolgálja a betegeket és 
egészségeseket.

Pécsváradon utca és intéz
mény, az Entz Béla Egészség- 
ügyi Központ őrzi nevét. Szel
lemét, jóságát tanítványok és 
a tanítványok tanítványai. 
Entz professzor tudományos 
diszciplína lett, ugyanakkor le
gendává változott.

A patológiának, a kóros szer
vi elváltozások tudományának 
volt kiválóan eredményes ku
tatója, de legfőképpen nagysze
rű tanítómestere. A patológia 
minden betegségtannak alap
ja, minden orvosi szakműkö
dés igazságtevő elbírálója. A 
POTE egyetemi tanára volt, 
dékánja és rektora, a Magyar 
Tudományos Akadémia levele
ző tagja.

Erdélyi természettudós csa
lád sarja volt, aki óriási szere
pet vállalt a pozsonyi Erzsébet 
Tudományegyetem Pécsre te
lepítésében  Trianon után. 
Pécsvárad volt utolsó válasz
tott otthona, ahol házat vásá
rolt, és ahol élete utolsó 10 évét 
élte.

G. O.

szervezett tem etőtakarítás
ban, a Kossuth tér rendbetéte
lénél, később a várudvar felújí
tásánál. Kötelességének tar
totta, hogy az ünnepeinken, 
megemlékezéseinken, a koszo
rúzások alkalmával jelenlété
vel is demonstrálja lokálpatri
otizmusát.

Pécsvárad város „Pécsvára- 
dért” emlékplakett adományo
zásával köszönte meg munká
ját, akkor azt mondta „Pécsvá- 
radért mindig, mindent.”

A nyugdíjas klubunknak is 
alapításától fogva értékes, se
gítőkész, aktív tagja. Nagyon 
hiányzik a szűkebb és tágabb 
család számára, éppen ezek
ben a hetekben, amikor alkal
mak sokaságán vagyunk 
együtt és mindenhol rá emlé
kezünk.

Emléke velünk marad még 
sokáig, Merk József példát 
mutatott és példa lehet szá
munkra.

teség érte a testületet, nyi
latkozták társai.

Alapító tagja volt a Pécs
váradi Várbaráti Körnek, 
hosszú évekig vezetőségi 
tagként is segítette mun
kánkat ötleteivel és tevő
legesen is jelen volt a kör 
életében. Emlékszem szi
kár alakjára, amikor a vár
kert takarításánál éveken 
keresztül elsőként jelent 
meg, magával hozva uno
káját is a munkára, öröm 
volt számára, hogy a nagy 
kirándulásokra belföldön 
és külföldre is elkísérte 
Réka. Részese volt az 
egyesü let valam ennyi 
megmozdulásának. Leg
jobb barátjával, Rózsahe- 

ség testületének tagja, illetve gyi Ferenccel elsőként jelent
világi elnöke. Tisztességes, keztek a II. világháború áldo- 
becsületes helytállásával min- zatainak összegyűjtésére, szőr
űig segítségére volt a helyi plé- galmazták az emléktábla elké- 
bániának, pótolhatatlan vesz- szításét. Részt vett a kör által

A család és a rokonság mellett 
Pécsvárad nagy közösségei is 
gyászolják MerkJózsefet. Nyu
godt, csendes, segítőkész alak
ja sokáig fog még hiányozni.

Mindig büszke volt pécsvá- 
radiságára. Szerette lakóhe
lyét és tenni is kész volt érte 
mindenkor.

1922-ben született. Zengő- 
várkonyban tanulta ki a mol
nárm esterséget, ott is volt 
inas. Aztán a Pécsváradi Ma
lomba került, sokan tanulták 
meg tóle a szakmát és annak 
szeretetét, köztük a leendő ve
zető is. Később a Pécsi Bánya
gépgyárban új szakmát tanult, 
itt dolgozott 58 éves koráig, 
nyugdíjazásáig.

Nyolc éve özvegy, lányának 
és annak családjának biztos tá
masza volt.

Évtizedekig a rk. egyházköz-

Merk József ( 1922-1999)
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Korszerű 
közvilágítás 
a Vár utcában
1997 decemberében a 
város két utcájában 
(Kossuth L. és Rákóczi 
u.) került sor az új FD 
Axiál típusú, 36 W-os 
lámpatestek felszerelé
sére. Üzemvezetősé
günk részéről a beruhá
zás tapasztalata kedve
ző, a lakosság részéről 
a visszhang pozitív volt.

Ez év januárjától a Vár 
utca is kompakt fénybe 
burkolózott. Üzemvezető- 
ségünk a 16 db elörege
dett, karos, 125 W-os hi
ganygőzlámpák helyére te
lepítette a Dédász Rt. te
rületén található legkor
szerűbb lámpatípust.

A közvilágítás egyenle
tes fényeloszlása miatt az 
utca is világosabbá vált. 
Az üzemeltetési tapaszta
latok azt mutatják, hogy a 
kompakt fénycső égési idő
tartama minimum 2 év, 
így addig annak javítása 
szükségtelen.

Az új lámpatestek villa- 
mosenergia-fogyasztása 
harmada a régi higanygőz- 
lámpáénak.

Pécsvárad város önkor
mányzata a közvilágítás 
villanyszámláján egy év 
alatt 80-90 ezer forintot 
takarít meg, ami nem ele
nyésző.

Spannenberger
János

DÉDÁSZ Rt.

■ Lapzárta után kaptuk 
a hírt, hogy a Coop üzlet
lánc nyerem ényakciójá
nak fődíját Zsebe Sándor 
pécsváradi lakos nyerte. 
Ezúton is gratulálunk. 
(Részletes beszámoló követ
kező számunkban.)

•
■ Szellemi tevékenység 
végzéséhez agilis, tárgya
lóképes munkatársak je 
lentkezését várjuk. Tele
fon: 72/481-224.

Gyógyszergyár épül Pécsváradon
cég P écsváradon  fog 
működni.

Az ipartelepen épülő új gyógyszergyár

Pécsváradon nagy építkezés
be kezdett a Pannonpharma 
Gyógyszergyártó Kft. A  cég la
boratóriumot, irodákat és rak
tárhelyiségeket alakít ki az 
ipartelepen. Terveik szerint

júliusban költöznek ide Pé
csen bérelt, már kinőtt irodá
jukból, így az augusztusi mű
szaki átadás belakott állapot
ban történne, s ezután, egy bu
dapesti irodát leszámítva, a

A Pannonpharma Kft. 
tevékenységi körébe 
gyógyszergyártás, -cso
magolás és -forgalmazás 
tartozik. Jelenleg 36 főt 
foglalkoztatnak, amely 
létszám ot a költözés 
után 8-10 fővel bővíte
nék, elsősorban pécsvá
radi, szakképzett mun
kaerővel. További terve
ik között szerepel dra- 
zsírozó, tablettázó, kap
szulázó üzem és labora
tórium megépíttetése a 
hozzá tartozó szociális 
helyiségekkel (fürdő, öl
töző), majd ezekben ke

nőcsök, injekciók és oldatok 
előállítása. Távlati elképzelé
seik révén további 20—25 mun
kahely létesülne.

Fotó: Kárpáti Árpád 
Szöveg: (VTV Híradó alapján)

A nyugdíjas klub hírei
Január utolsó szombatján tar
totta hagyományos jelmezes 
farsangi bálját a nyugdíjas 
klub, ahol a komlói nyugdíja
sokat láttuk vendégül.

Jelmezes felvonulással kez
dődött a bál, nagy sikert arat
tak az ötletes maskarák. Az 
„Öreg ember, nem vén ember” 
közmondás ezúttal is beigazo
lódott, a nyugdíjasok fiatalokat 
m eghazudtoló jókedvvel és 
energiával ropták a táncot 
egész este.

A jó hangulatot Kó'berling 
Jenő és Gasteiger Ferenc zené
szek alapozták meg, köszönjük 
nekik! A sok értékes tombola-

Ez évben emlékezünk Kodo- 
lányi János születésének 100. 
évfordulójára. Március 12-én 
vers- és prózamondó versenyt 
tartanak az általános iskolá
ban. Másnap 15 órakor kerül 
sor az író em léktáblájának 
megkoszorúzására a Vár utcá
ban, majd az alsó iskolában 
rajzkiállításra, a központi isko-

tárgyatazABC, Vadász Mária, 
Frézia Virágüzlet, Rőfös Bolt, 
Wolf Józsefné zöldségboltja, 
Szikra Diszkont, Ez+Az, 100 
Ft-os bolt, Barta Lászlóné 
iparosház sportbolt, Rosen- 
berger Tünde kozmetikus, Bá
ling Krisztina fodrász, Link Vi
rágüzlet, Kenguru Cipőbolt és 
a Terra Unghery Kft. ajánlot
ták fel, ezúton is köszönjük 
nekik! Külön köszönjük az 
Aranycipó Kft. felajánlását!

Február 9-én tartjuk követ
kező összejövetelünket, kérjük 
a tagság minél nagyobb számú 
megjelenését, mert tisztújító 
választásra kerül sor.

Iában műsoros megemlékezés
re kerül sor. Meghívott vendég
ként Tüskés Tibor író beszél 
Kodolányi János munkásságá
ról.

Ezen a napon hívják meg az 
iskola egykori tanárait, a 
sportcsarnokban zenés-táncos 
esttel ér véget a találkozó.

i —............... ........ 1

Báli forgatagban
A  pécsváradiak ez évben is 
számos helyen hálózhat
tak, sőt februárban farsan
golhatnak még...

Januárban először a 
Pécsváradi Várbaráti Kör 
tartotta zenés, táncos köz
gyűlését, majd a Felvidéki
ek Klubja látta vendégül a 
somberekieket, őket az ál
talános iskola felső tagoza
ta követte. A  hónap végén 
a nyugdíjas klub tartotta 
meg immár hagyományos 
farsangi m ulatságát, a 
komlóiakat látva vendégül 
a művelődési házban.

Februárban a Zeneisko
la kezdi a sort február 6-án 
a szülők-nevelők báljával. 
A következő héten, 12-én, 
pénteken az alsó tagozato
sok farsangolnak, 13-án a 
Zengőben Sportbál lesz. 
Február 19-én a középisko
la tart szalagavató bált, az 
iparosok pedig a Zengő ét
terem ben hálóznak. A 
gyógypedagógia sem ma
rad ki a sorból, február 25- 
én, csütörtökön ők rendezik 
meg farsangjukat.

27-én, szom baton az 
Aranycipó a Zengő étte
remben családi estre jön 
össze.

Előzetes a márciusi eseményekről
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RÖVIDEN
ANYAKÖNYV
Esküvő: Gyöngyös Gábor és 
Deák Lívia
Született: Szakálos Fédra 
50 éve kötöttek házasságot: 
Kolhep Mihály és Baumholczer 
Anna
25 éve kötöttek házasságot: 
Ritter János és Seszták Ildikó, 
Rosenthal József és Fuller Va
léria
Elhunytak: Ható László 36 
éves, Merk J ózsef 76 éves, 
Fürstenhoffer János 66 éves, 
Merkás György 50 éves, Király 
Lajos 74 éves

BÁBSZÍNHÁZ
Február 22-én, hétfőn dél

előtt 11 órakor a Pécsváradi 
Művelődési Házban a Bóbita 
Bábszínház bemutatja Magyar 
Ágnes: Sárkányölő Vitéz Mi
hály című bábjátékát, 4—10 
éves gyermekeknek. A jegyek 
ára: 150,- Ft.

Megkezdte a tavaszi idény
re való felkészülést a Pécs
váradi Spartacus Sportkör 
megyei I. osztályú felnőtt lab
darúgócsapata ez év január 11- 
én. Heti négyszer alapoznak a 
fiúk, kétszer a sportcsarnok
ban és kétszer a szabadban, a 
világítással rendelkező füves 
edzőpályán. A csapat irányítá
sát Keszler József vezetőedző 
végzi.

•
A játékosigazolás ügyében 

még nem dőlt el semmi. Tucat
nyi név merült fel a „pakliban”, 
köztük néhány ism ert, pl. 
Nagy Tamás (volt NB I-es vá
logatott), Csoboth Róbert (Be- 
remend), Egri Krisztián (az itt 
focizott Egri János fia), Nyers 
József (PEAC), Vukmann Mik
lós (PVSK), stb. A vezetőség 3 - 
4 poszton szeretné erősíteni a 
csapatot, de elsősorban góllö
vő csatárok kerestetnek. Az 
átigazolási időszak február 15- 
ig tart, ez időre válik végleges
sé a keret. 1999. január 1-jétől 
Haklik Lajos személyében új 
szakosztályvezetője van a lab
darúgócsapatnak. Szintén ez 
időponttól Csaba Gábor lett a 
pécsváradi labdarúgó-szakosz
tály szaktanácsadója. Felada-

BOROS GAZDÁK, FIGYELEM!
Az elmúlt évek gyakorlatá

nak megfelelően ismét meg
rendezzük a Zengő-vidéki bor
versenyt. Időpont: április 30. 
(Eredményhirdetés, borbál.) 
Eredményes felkészülést kívá
nunk!

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szent István Patika: febru
ár 1-21-ig, március 1 -21-ig. 
Szenthárom ság Patika: feb
ruár 22-28-ig

A MOZGÁSKORLÁTOZOT
TAK KLUBJÁNAK HÍREI

Januári klubfoglalkozásunk 
vendége volt Zsáli János pol
gármester. Témánk: az esély
egyenlőségi törvény végrehaj
tásának lehetőségei Pécsvá- 
radon. ígéretet kaptunk arra, 
hogy még tavasszal foglalkozik 
e témával a képviselő-testület 
és megoldják a sportcsarnok és

ta a góliáttól a felnőtt csapatig 
bezárólag az egyesület szak
mai koordinációja, irányítása 
és ellenőrzése.

•
Tervezett edzőmérkőzések 

(kezdési időpontok később ke
rülnek meghatározásra). Feb
ruár 7. Pécsvárad—Boly; febru
ár 10. Pécsvárad-Szederkény; 
február 14. Egerág—Pécsvárad; 
február 18. PVSK ifi-P écs- 
várad; február 21. Szeder- 
kény-Pécsvárad; február 24. 
Pécsvárad-PVSK ifi; február 
27. Pécsvárad-Újpetre; márci
us 3. Pécsvárad-Bogád; már
cius 7. Pécsvárad-Egerág 

•
Sportbál '99! Ez évben is 

megrendezésre kerül a Pécs
váradi Spartacus Sportkör ha
gyományos sportbálja. A ren
dezvény időpontja február 13., 
19 óra. Helye a Zengő étterem. 
A  zenét a Spitzbuben szolgál
tatja, a belépőjegy ára: 1600 
Ft. Jegyek igényelhetők a vas
műszaki boltban.

•
Old Boys teremlabdarúgó 

torna. Január 16-17-én kétna
pos öregfiúk focitorna volt a 
sportcsarnokban. A 35 éves 
korhatár felett 16 csapat neve-

a művelődési ház akadálymen
tesítését.

NYUGDÍJAS
SZABADEGYETEM

Február 9-én, kedden 15 óra
kor a m űvelődési házban: 
Johann Strauss és muzsikája, 
dr. Várnai Ferenc zeneszerző 
előadása.

Február 23-án, kedden 15 
órakor: Természetgyógyászat, 
Alexander Sztrasnij

PÉCSVÁRADI OSZTÁLY  
A SZERENCSEKERÉKBEN

Fuchs Sándorné gimnázium 
III. (közbiztonsági) osztálya a 
Pécsváradi Szakközépiskolá
ból, bekerült a TV2 Szerencse- 
kerék című műsorának közép
döntőjébe. Adásban március 
12-én és 19-én lesznek. (Követ
kező számunkban bővebben be
számolunk.)

zett a megyéből. Végeredmény: 
1. Boly, 2. Bocz Kft., 3. Vörös 
Autóház Pécs, 4. Szentlőrinc. A 
torna legsportszerűbb csapata 
a pécsváradi Kolma 2000 lett. 

•
Kosárlabda NB II. férfiak: 

január 15. PVSK-Pécsvárad- 
M arcali 65-81. Január 29. 
PVSK-Pécsvárad—Szom bat
hely 91-75

•
Kézilabda NB II. serdülő le

ány: január 30. Térni Pécsvá- 
rad-Tolna 22-11.

A művelődési 
központban működő 
állandó közösségek:
HÉTFŐ:
1 2 - 15 óráig családsegítő és 

gyermekjóléti fogadóórái
1 3 - 15 óráig gyermekklub 
18-20 óráig női kamarakó

rus próba
18-21 óráig díszítőművésze

ti szakkör 
KEDD:
16 órától falusi vendéglátó 

tanfolyam 
18 órától sakk
■ Minden hónap második 

kedd 16 órától nyugdíjas 
klub

■ M inden hónap utolsó 
kedd 16 órától mozgássé
rültek klubja

SZERDA:
12- 15 óráig családsegítő 
15-16 óráig önkéntes segí

tők klubja
1 3 - 15 óráig gyerekklub
■ Minden utolsó szerda 18 

órától Pécsváradi Felvi
dékiek Klubja

CSÜTÖRTÖK:
9-12 óráig mozgáskorláto

zottak egyesületének fo
gadó órái 

PÉNTEK:
9 -  12 óráig Poller optika
1 0 - 12 óráig családsegítő 
13-15 óráig gyerekklub
16 órától gyermek és ifjúsá

gi fúvószenekar próba 
16.30 órától sakk gyerme

kek részére
18 órától sakk felnőtteknek 
SZOMBAT:
9 -  10 óráig mozgásművésze

ti tanfolyam
10- 12 óráig tánciskola

A sportcsarnok programja:
FEBRUÁR
5. 19.15 PVSK-Pécsvárad-Bonyhád NB II. férfi kosárlabda

13. 8.00 Megyei serdülő focitorna
14. 10.00 Terni-Szekszárd NB II. serdülő leány kézilabda
20. 9.00 Megyei utánpótlás labdarúgótorna 5-6. osztályosoknak 
23. 17.00 Terni-Marcali NB II. serdülő leány kézilabda
26. 19.15 PVSK-Pécsvárad-Várpalota NB II. férfi kosárlabda
27. 8.00 Góliát Focikupa, megyei döntő 5-6. osztályosoknak 
MÁRCIUS

7. I 1.00 Terni-Balatonboglár NB II. serdülő leány kézilabda 
12. 19.00 PVSK-Pécsvárad-Hévíz NB II. férfi kosárlabda.

Február 6- / 0-ig a sportcsarnok reklámfestés miatt zárva lesz! A kezdő 
körben lévő Baranyasüt Rt. macijának helyére a pécsváradi Aranycipó 
Kft. emblémája kerül.

Sporthírek
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Tiszta szívvel Pécsváradért
Részletek a Pécsváradi Spartacus Sportkör éves beszámolójából

tiszta szívvel teszi -  nem szabad 
megfosztani hobbijától. Ezrét ké
rem, hogy a most felsorolt szakosz
tályokat ha nem is fejleszteni, de 
mindenképpen erősíteni, támogat
ni szíveskedjenek.

Január 24-én tartotta éves köz
gyűlését a Pécsváradi Sparta
cus Sportkör. Az alábbiakban 
közöljük Speigl József sport
köri elnök beszámolóját.

A közgyűlés és a sportkör ez 
éves mutatószámait 6 000 000 Ft 
bevételi és kiadási oldallal hatá
rozta meg, melyben az önkor
mányzati támogatás 4,5-5 millió 
forinttal szerepelt, a többi bevételt 
a költségek fedezéséhez szponzori 
és saját bevételekből kellett telje
síteni.

Bevételek összesen: 7 377 572 Ft
Önkormányzati
támogatás 5 150 000 Ft
Alapítványi és egyéb 
támogatás I 430 000 Ft
Sportolói átigazolás 368 000 Ft
Tagdíj, bérlet, belépő 206 500 Ft
Terembérlet, báli bevétel 220 150 Ft
Telefonbevétel,
kamatjóváírás 2 922 Ft

Kiadások összesen:
Munkabér 
Közteher 
Kosárlabda 
Kézilabda női 
Kézilabda férfi 
Labdarúgás 
Sakk 
Aerobik

7 354 091 Ft
264 000 Ft 
140 160 Ft 
689 801 Ft 

I 491 802 Ft 
655 779 Ft 

3 147 933 Ft 
36 9 5 1 Ft 
26 550 Ft

Működési, fenntartási 
költségek 888 235 Ft
(áramdíj, gázdíj, telefon, pályafenntartás, 
nyomtatvány, stb.)

Kiegyenlítetlen kötelezettsé
günk, köztartozások december 31- 
én nem volt.

Záró pénzkészletünk a házi
pénztárban és az OTP számlán az 
év végén 28 804 Ft, mely összeg
ből az előírt december havi köztar
tozásokat kell rendeznünk január 
elején (úgy mint TB-járulék és sze
mélyi jövedelemadó), míg az ön- 
kormányzati támogatásból ellát
mányt kaphatunk.

Sakk
Andrics Márk vezetésével kezd

ték meg a munkájukat, melyet idő
közben Lantos Levente vett át. 
Megbízható középcsapatot alkot
nak a megyei I. osztályban, kik 
bármely ellenfélnek okozhatnak 
meglepetést. Külföldi sportkapcso
latokkal is rendelkeznek, melyhez 
idén a sportkör 50 000 Ft-tal járul 
hozzá. Ez egy 11 éves németorszá
gi kapcsolat. Igen jelentős az után
pótlás területén végzett munká
juk.

Kosárlabda
Ez a szakosztály két fronton 

működött, de sajnos az ifjúságiak

kal foglalkozó edző eltávozásával 
egy picit elmaradt a fejlődésben. 
Most újra éledezőben van Gelen
csér János testnevelő segítségével, 
ki az iskolás labdarúgás területén 
is komoly segítségére van a sport
körnek. A PVSK/Pécsvárad felnőtt 
csapat az NBII. 4—5. helyén tanyá
zik. Öröm, hogy a pécsváradi kö
zönséget ők tudták leginkább be
csalogatni a sportcsarnokba.

Kézilabda
Ez az a sportág, melyet a leg

több kritika ért, és jelenleg is a 
legfőbb bírálat egyike, főleg a fiúk 
személye. Női vonalon az általá
nos iskolában Sarlóst Adrienn, míg 
a szakiskolában Czakó Rita tanár
nők munkájának köszönhetően, 
most már egy felnőtteket is támo
gató utánpótlás-nevelés van kiala
kulóban. Ez a csapat jelenleg már 
az NB Il-es csapat utánpótlását 
biztosítja, mivel az új bajnoki év
ben ezt kötelező jelleggel előírták. 
Eddig ez a csapat a megyebajnok
ságban játszott. Felnőtt lányaink, 
a Pécsváradi Agrover az NB II. 
bajnokságban jelenleg az élről vár
ják a tavaszi folytatást, s minden 
esélyük megvan a bajnokság meg
nyerésére. A csapat ügyeit Mészá
ros Bea intézte, ki egyéb elfoglalt
sága miatt ezt a tevékenységét le
adta, és Szabó Kristóf edző vette 
át az ügyek intézését. A Térni 
Pécsvárad NB Il-es női kézilabda
csapat a sportkör anyagi támoga
tásában nem részesül, heti egy 
edzéséhez, valamint a hazai mér
kőzéseihez az önkormányzat biz
tosítja a sportcsarnokot.

A Pécsváradi Spartacus néven 
szerepelt NB Il-es férfi kézilabda
csapatunk a PMKC fiókcsapata
ként (és egyben az utánpótlást is 
adó gárdával) Kovács Jenő edző 
irányításával tavaly a 2. helyen 
zárta az évet, és idén is ragyogóan 
szerepelt. Jelenleg az első helyen 
várják a folytatást, megelőzve a 
Csurgó csapatát. Az NB Il-es csa
pat utánpótlását a tavalyi évig a 
szakiskola és néhány pécsváradi 
fiú alkotta, mivel egyre inkább el
fogytak, így az utánpótlás el is sor
vadt és ma már nem létezik. Ezért 
a sportkör vezetősége úgy döntött, 
hogy 1999 első félévében még tá
mogatja az NB Il-es férfi kézilab
dát, de az 1999/2000-es idényben 
már nem.

Labdarúgás
A legfőbb vitát és indulatot ki

váltó szakosztály. Tavaly a csapat 
a kitűzött célt sajnos nem tudta 
elérni és a 98-99. évi bajnokság 
félidejét is hasonlóan rossz pozíci
óban fejezte be. A csapat Keszler

József edző vezetésével játszotta és 
játssza a következő félévben is baj
noki mérkőzéseit.

A vezetés legfőbb feladata a csa
pat megerősítése. Ennek érdeké
ben mindent meg kell tennünk, 
hogy a csapat az önkormányzat és 
a nagyszámú szurkolótábor elvá
rásainak megfelelően szerepeljen.

Néhány szót a 
létesítményekről

Köszönhetően az önkormány
zat sportot is támogató szemléle
tének, létesítm én yein k ben  a 
Pécsvárad Spartacus a megye 
egyik legjobb feltételekkel rendel
kező egyesülete. A sportöltöző és 
a sportcsarnok a magasabb osz
tályú igényeket is képes kielégí
teni. Az új edzőpálya elkészülte 
(világítása) pedig alkalmat ad a 
nagy pálya megkímélésére is. A 
létesítményt üzemeltető személy 
nevét illik megjegyezni (Wágner 
János), hiszen szorgalma példaér
tékű lehet bárki számára. A  sport
körön kívül működik az öregfiúk 
csapata és a Haklik Lajos által 
szervezett kispályás bajnokság is, 
valamint a Koch Tenisz Klub és 
az asszonytorna.

Jövő
A jövő évi irányszámaink az inf

lációt követve mintegy 20%-os 
mértékben az idei felett lesznek, 
így 9-9,5 miihó Ft bevételi-kiadási 
oldallal lehet reálisan számolni. 
Ennek előteremtése óriási felada
tot jelent a vezetés számára. Ez 6 -
6.5 millió forint önkormányzati, 2 -
3.5 millió forint szponzori és egyéb 
támogatást tenne szükségessé. 
Ehhez kell az összefogás és össze
tartás, ami eddig, úgy érzem nem 
volt meg. Azon pedig, hogy csapa
ton belül nem csak pécsváradiak 
játszanak, túl kell lépni egyszer és 
mindenkorra. Mindenki számára 
legyen példaértékű, ahogy a vidé
kiek küzdenek Pécsváradért. Sem 
sportolót, sem szurkolót -  ha ezt

Szponzoraink voltak 
1998-ban:

Pécsvárad Város Önkormányza
ta (mint fenntartó), Agrover Rt., 
Kelet-Mecsek Mezőgazdasági Rt., 
Arany cipó Kft., DÉDÁSZ Rt., 
Víziközmű Kft., Mecseknádasdi 
Takarékszövetkezet, Építőipari 
Kisszövetkezet, Mecsek Fűszert, 
Bajor István vállalkozó, Beck Jó
zsef, Büki Tibor, Göbl Ferenc vál
lalkozó, Grubics Márton, Haklik 
Lajos, Hering László vállalkozó, 
Jáhn Jakab, Kajos Árpád vállal
kozó, Kreutz András, Steigervald 
József. A  felsoroltak közül többen 
természetben, munkával segítik a 
sportkört.

Köszönjük, és a jövőben is számí
tunk támogatásukra!

Speigl József 
sportköri elnök

Az elnöki beszámolót követően 
Zsáli János polgármester, a köz
gyűlés levezető elnöke ismertette 
a számvizsgáló bizottság jelenté
sét. Ezután javaslat hangzott el a 
sportkör vezetőségének létszám- 
bővítésére. A jövőben a jelenlegi öt 
fő (Speigl József elnök, Gelencsér 
János, Spannenberger János, 
Fullér Ferenc, Mészáros Bea) mel
lett plusz három főre: Haklik La
josra, ifj. Koch Lajosra, Fullér Ti
borra tett javaslatot a vezetőség, 
melyet a közgyűlés el is fogadott. 
A vezetőség Haklik Lajost a lab
darúgó-szakosztály elnökének már 
a közgyűlést megelőzően megvá
lasztotta.

Mészáros Bea egyéb elfoglaltsá
gai miatt lemondott vezetőségi tag
ságáról, egyben javasolta Sarlósi 
Adriennt, a helyi általános iskola 
testnevelő tanárát maga helyett. 
A közgyűlés egyhangúlag bevá
lasztotta a vezetőségbe.
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