
„Kultúrával a Nyugat 
kapujában”

A millenniumi év ünnepségeihez 
kapcsolódva ezen a címen indul 
országos rendezvénysorozat már
ciusban. A tehetséges előadók kis
térségi bemutatókon keresztül jut
hatnak a megyei válogatóra, majd 
az országos döntőbe. A pécsváradi 
kistérségi bemutató 2000. március 
26-án, vasárnap kerül megrende
zésre a művelődési központban.

A  részletes program:
10.00- kor megnyitó: dr. Hargitai 

János, országgyűlési képviselő
10 .15-től bemutatók, sorrendben: 

I . Pécsváradi Ifjúsági Fúvószene
kar; 2. Nyugdíjasok Körzeti 
Egyesülete Népdalkor; 3. Pécs
váradi Női Kamarakórus; 4. Link 
József; 5. Nyugdíjasok Körzeti 
Egyesülete Férfikórus; 6. Pécs
váradi Reneszánsz Együttes; 7. 
Apaceller Péter és Czigola O r
solya; 8. Vogl Jakabné; 9. Nyug
díjasok Körzeti Egyesület Né
metkórus; 10. Till Gabriella

12 .00- 13.00 óráig ebédszünet
I . Ap’sons; 2. Must; 3. Nyugdí
jasklub Énekkara Mecseknádasd; 
4. Biszak Roland és párja; 5. Ma
gyar-N ém et Barátság Klub 
Nagypall; 6. Mecseknádasdi Né
met Nemzetiségi Néptánc 
Együttes; 7. Papp Éva; 8. Biszak 
Dénes és párja; 9. Német Nem
zetiségi Tánccsoport Mágocs; 10. 
Four Group Fazekasboda; I I . 
Német Nemzetiségi Kórus Ofalu 

kb. 15.00-kor szünet ( 10 perc)
12. Hidas Néptáncegyüttes; 13. 
Kölcsey-Gyurkó Sára; 14. Német 
Nemzetiségi Énekkar Szászvár; 
15. Veress Miklósné; 16. Egyhá- 
zaskozári Német Nemzetiségi 
Egyesület Énekkara; 17. Nyugdí
jasok Körzeti Egyesületének 
Tánccsoportja; 18. Nyisztor Ju
dit; 19. Német Nemzetiségi 
Együttes Véménd; 20. Köpüfa 
Együttes; 2 1. Domokos Pál Pé
ter Csángó Hagyományőrző 
Együttes; 22. Hagyományőrző 
egyesület Zengővárkony 

kb. 17.00-kor díjkiosztó. Zárszót 
mond: ZsáliJános polgármester.
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A millenniumi év megnyitója
Kodolányi-nap

Iskolánkban évek óta a tavaszi rendezvénysorozat első 
napja a Kodolányi-nap. Ebben az évben hetek óta láza
san készültünk mindannyian -  tanulók, tanítók, tanárok 
erre a jeles napra, hiszen ez a március 13-ai ünnepség
összeállítás egyben a millenniumi városi rendezvényso
rozat első iskolai rendezvényét is jelentette számunkra.

Fotó: Bognár Gy.

A nap első eseményének 
színhelye Kodolányi János író
nak, iskolánk névadójának em
léktáblájánál volt a Vár utcá
ban. Itt Ló'rinczi Albertné igaz
gatónő emlékezett Kodolányi 
Pécsváradon töltött gyermek
éveire és utalt azokra a felnőtt
kori művekre, melyekben a 
pécsváradi évek kitörölhetet
len emlékei, élményei bukkan
nak elő. Az óvodások és az is
kolások megkoszorúzták az 
emlékhelyet.

Az ünnepi műsor az alsó is
kolában folytatódott. Az isko
la igazgatónője köszöntötte 
vendégeinket: a város vezető
it, a vidéki iskolák tanulóit, 
tanítóit, valamint a Speciális 
Általános Iskola tanulóit, pe
dagógusait. Ezután felavatta 
azt a nagyméretű faliképet, 
„freskót”, melyet az alsó tago
zat 24 tanulója Vértes László- 
né irányításával az ezeréves 
államiság tiszteletére festett.

A falikép mérete: 5,8 x 2,6 m. 
Témája Pécsvárad gazdag tör
ténelmi múltjából villant fel 
fontos eseményeket és a tele
püléshez kötődő történelmi 
személyiségeket ábrázol. A fel
adat nagy kihívást és lehető
séget is jelentett az alkotók 
számára.

Ezt követte az első osztályo
soknak és a 2. b. osztály tanu
lóinak színvonalas, kedves kis 
műsora. Ezzel a színes össze
állítással köszönték meg első 
osztályos társaik nevében is 
azokat az értékes olvasó- és 
daloskönyveket, melyeket ezen 
a napon vehettek át a millen
niumi év alkalmából.

A délelőtt hátralévő részé
ben az iskolai „Ki Mit Tud?” 
helytörténeti vetélkedője zaj
lott. A vetélkedőt tagozaton
ként más-más helyszínen, 
más-más zsűri előtt, különbö
ző témakörökben rendeztük 
meg.

Az alsó tagozaton hat csapat 
(a 3. és a 4. évfolyam részvéte
lével) mérte össze tudását. A 
vetélkedő fő szervezője és leve
zetője Máriusz Antalné tanító
nő volt. A gyerekek — szurko
lók és csapattagok egyaránt 
igen alapos és széles körű hely- 
történeti ismeretről adtak szá
mot.

A nagyon izgalmas és szoros 
küzdelemben a 4. b. osztály bi
zonyult a legjobbnak. Ennek a 
nemes küzdelemnek igazán 
csak győztesei voltak. Minden 
résztvevő sokat tanult a ver
senyt megelőző hetekben. Kö
zülük bárki kalauzolhatná a 
városunkba tévedt idegent.

A felső tagozat tanulói is in
dultak a Ki Mit Tud?-on. A 
Pécsváradról szóló műveltségi 
vetélkedőn minden osztály öt
fős csapattal képviseltette ma
gát. A csapatok hét témakör
ből készültek fel.

A zsűri tagjai: Zsáli János 
polgármester, dr. Fenyvesi Já
nos jegyző, dr. Kófiás Mihály, 
Apaceller József, Horváth Já
nos és Ló'rinczi Albertné voltak, 
akiknek nem volt könnyű dol
guk, hiszen mind a 15 csapat 
nagyon alaposan felkészült. 
Szoros versenyben az 5—6. osz
tályosok versenyét a 6. a osz
tály csapata (Boris Gyöngyvér, 
Csetényi Bettina, Miiller Éva, 
Mester Alexandra és Biszak 
Márton), a 7-8. osztályosokét 
pedig a 8. b osztály csapata 
(Friedrich József, Antal Attila, 
Kreutz Mónika, Ferencz Rita és 
Garamvölgyi Tamás) nyerte.

Gratulálunk a győztes csapa
toknak és felkészítő tanáraik
nak! Köszönjük a verseny szer
vezését Wágner Jánosnénak és 
Gelencsér Jánosnak\

Vértes Lászlóné
igazgatóhelyettes
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREKZengővidék -  
Pécsvárad és környéke
Mindezidáig kevés színvo
nalas reklámanyag készült 
térségünkről, pedig ez felté
tele a helyi, illetve kistérsé
gi idegenforgalom növelésé
nek. Most azonban sikerült 
létrehozni egy olyan színes 
kiadványt, mellyel az or
szág összes régiójában ér- 
deklődést kelthetünk törté
nelmi vidékünk iránt. A 
„Zengővidék -  Pécsvárad és 
környéke” című idegenfor
galmi kiadvány március ele
jére készült el. A színes ki
advány 18 oldalon keresztül 
mutatja be a környék tele
püléseit, látnivalóit.

Nem volt könnyű megte
remteni a feltételeket egy 
ilyen kiadvány létrehozásá
hoz. Tavaly nyertünk 127 
ezer forintot pályázat útján 
a Délnyugat-Magyarországi 
Regionális Idegenforgalmi 
Bizottságtól, a hiányzó 450 
ezer forintot pedig a lakos
ságszám arányában a tele
pülések adták össze. Ezúton 
is köszönjük Pécsvárad, 
Nagypall, Zengővárkony, 
Hosszúhetény, Mecsekná- 
dasd, Ófalu, Hidas önkor
mányzatainak és polgár- 
mestereinek támogatását!

Az igényesen elkészült ki
adványban mindegyik tele
pülésről található egy rövid 
ismertető, illetve felsorolás
szerűen szerepelnek a tele
pülések vendéglátó- és szál
láshelyei. így az érdeklődők 
mindent megtudhatnak a 
térség látnivalóival, kultu
rális rendezvényeivel, tu 
risztikai lehetőségeivel kap
csolatban. A kiadványt Sár
közi Katalin, Kárpáti Ár
pád, Lantos Miklós gyönyö
rű, színes fotói díszítik.

Számítunk arra, hogy ez
zel a reklámanyaggal egyre 
több vendéget csalogatha
tunk Pécsváradra és kör
nyékére. Tervezzük még egy 
hasonló kiadvány megjelen
tetését angol és német nyel
ven, illetve egy, térségünk 
szálláshelyeit fotókkal be
mutató katalógus kiadását.

A kiadvány megvásárol
ható a Tourinform Irodában 
és a művelődési házban, ára 
100 Ft.

Fullerné Bősz Patrícia
irodavezető

Pécsvárad város képviselő
testülete 2000. február 8-án 
tartotta rendes ülését a vá
rosházán.

A legfontosabb téma termé
szetesen a 2000. évi költségve
tés volt. A rendelet alkotását 
hosszú hivatali és bizottsági 
munka előzte meg, így a kép

viselők olyan anyagot tárgyal
hattak, melynek főbb megálla
pításai, javaslatai már hóna
pokkal előbb ismertek voltak.

Jelentős eredmény, hogy az 
egyre rosszabbá váló finanszí
rozási feltételek mellett a vá
rosnak idén is olyan költségve
tése van, mely a kötelezettsé
gek teljesítésén túl a fejlesztés
re is fordíthat.

A konkrét tervek között sze
repel a Dombay-tónál elkezdő

dött m unkák befejezése, a 
Zengővárkony-Dom bay-tó 
összekötő út folytatása, egyes 
belterületi utak felújítása, a 
vár parkettájának kijavítása, 
az ivóvíz- és szennyvízcsator
na-rendszer fejlesztése, az 
A sztrik-szobor felá llítása, 
Samu Géza hagyatékának ál

landó kiállítása és nem utolsó
sorban a millenniummal kap
csolatos beruházások.

A középtávú programból, va
lamint a testület által koráb
ban meghozott döntésekből 
adódó és az év közben kihirde
tésre kerülő pályáztatási rend
szerhez kapcsolódó feladatokat 
az alábbiak szerint rangsorol
ták a képviselők:
-  Pécsi országúton négy busz

megálló kialakítása (kiviteli

tervek, szakhatósági véle
mények megvannak).

-  Szennyvízhálózat, ill. -telep 
bővítésének programjából 
adódó időszerű feladatok.

-  Tanuszoda engedélyezési és 
kivitelezési munkáinak elő
készítése, forrás megléte 
esetén kivitelezés elkezdése.

-  Volt gyógyszertár épület fel
újítására, finanszírozására 
pályázat benyújtása.

-  Könyvtárépület felújításá
ra, hasznosítására tervdo
kumentáció készítése.

-  Az új szeméttelep beindítá
sához szükséges szakható
sági -  tervezési eljárás be
nyújtása.

Az intézmények által 2000. 
évre vonatkozó igénylista az 
alábbiakban rangsorolható a 
pályázati viszonyok függvényé
ben:
-  Dombay-tavi tábor épületé

nek felújítása.
-  Fülep Lajos Művelődési és 

Sportközpontba 400 db. 
szék vásárlása és a parket
ta felújítása, a külső vako
lat felújításának folytatása.

-  Szociális Gondozási Köz
pont: a PHARE-program ke-, 
rétében kisebb apartmanok 
létesítése. Az épület mögött 
lévő kertben meg kell vizs
gálni újabb apartmanok ki
alakításának lehetőségét és 
igény szerint a tervek elké
szítését.

Természetesen az elképzelé
sek megvalósítása nagymér
tékben függ a tervezett bevé
telek teljesülésétől, a pályáz
ható céloktól.

Lakossági fórumot és vállal
kozói fórumot rendezett a 
pécsváradi önkormányzat. A 
találkozókon az önkormányzat 
meghallgatta a lakosság és a 
vállalkozói réteg elképzeléseit, 
hogy ezek figyelembevételével 
tudja a településfejlesztési 
koncepcióját kidolgozni, majd 
új rendezési tervét elkészíttet
ni. Az önkormányzat elképze
léseit Hübner Mátyás, a Pécsi 
Tudomány Egyetem Műszaki 
Karának tanszékvezető taná
ra, urbanisztikai szakértő és 
Zsáli János polgármester is
mertette a műszaki csoport két 
munkatársa, Bencze Réka és 
Bori Gábor segítségével.

Óvodai beiratkozás 2000. április 10-től 14-ig
Azoknak a gyerekeknek a jelentkezését várjuk, akik 2000. decem
ber 3 1 -éig, illetve 2001. május 3 1 -éig töltik be 3. életévüket. A be
iratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal a gyermek születési anya
könyvi kivonatát, valamint személyi igazolványukat.

Ovodayezető

A lakossági fórum számos érdeklődőt vonzott Fotó: B.Gy.

Készül a gázvezeték a várba Fotó: B.Gy.
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A  városi ünnepség
A Kodolányi János Általános 
Iskola rendezte városunk ha
gyományos ünnepi megemlé
kezését március 14-én. Megko
szorúzták Hegedűs Imre, a vá
ros 1848/49-es országgyűlési 
képviselőjének emléktábláját, 
majd a Kossuth-szobornál, a 
történelm i műsor u tán  Lő- 
rinczi Albertné, az iskola igaz
gatója mondott beszédet, me
lyet az alábbiakban közlünk.

1848 a magyar történelmi 
emlékezetben
A modern magyar nemzet a 
reformkorban formálódott ki 
és 1848-ban vált tömeges ér
zelmi és társadalmi realitássá. 
A rendies, származáson alapu
ló előjogokban részesülők po
litikai közösségét ekkor váltot
ta fel a jogegyenlőséget válasz
tó magyar nemzet. Három fo
galom jellemezte 1848-at: sza
badság, nemzet, haza.

A polgári nemzetté váláshoz 
anyagi fejlettség, biztonság és 
„közértelmesség”, azaz művelt 
és civilizáltan viselkedő ember
fők sokasága szükségeltetik — 
hirdették. S ez csak akkor való
sulhat meg, ha a polgár szabad.

A szabadság, nemzet, haza 
fogalma a modern politikai 
nyelvezet és szimbólumrend
szer alapvető elemévé lett. Je
lentőségét fokozta, hogy a val
lási azonosságot is háttérbe szo
rította az addigiakhoz képest.

Az univerzális és a vallási 
világkép mellé belépett a nem
zeti világkép. Megváltozott a 
szimbólumrendszer. Az ima 
nem zeti im ádsággá, Him 
nusszá lett. 1848 a Hymnuszt 
ténylegesen is Himnusszá tet
te, hiszen ekkor játszották el 
először abban a szerepben.

A piros-fehér-zöld 1848-ban 
lett törvény szerint is nemzeti 
szín. A Szent Korona fogalma 
is ekkor kezdett átértelmeződ
ni és egyre inkább az ország 
területi integritását jelentette. 
1848 hozta létre a szabadság
ban élő nemzet önvédelmének 
megtestesítőjét, a honvédséget.

48 megteremtette a modern 
magyar politika jellemzőit: a 
nyelvezetet, fogalmi kereteket 
és a tartós szimbólumrend
szert.

A szabadságharc leverése, 
tagadása sajátos módon élt to

vább. A márciusi forradalom és 
a közel egy éven át tartó fegy
veres szabadságharc a maga 
egyszerű és emlékezetes törté
nésével szinte azonnal folklór
rá vált. Főbb eseményeivel be
költözött a nép emlékezetébe. 
Egyetlen más történelmi ese
ménnyel kapcsolatban sem 
maradt fenn annyi igaz vagy 
kitalált történet, mítosz és le
genda. A szabadságharc meg
engedte, hogy a népi felfogás 
leegyszerűsítse a történeteket 
a jók és a rosszak, a magyarok

és az idegen elnyomók küzdel
mére, hiszen ezúttal a magyar
ság egységes volt. A bukás után 
a közvélemény jó ideig nem tu
dott beletörődni a valós helyzet
be, a remények szertefoszlásá
ba, az óriási nemzeti erőfeszí
tés kudarcába. A nép visszavár
ta Kossuth apánkat. Még több 
regényes képzelgésre adott al
kalmat Petőfi Sándor eltűnése 
a segesvári csatában.

Az elnyomás pedig felerősí
tette a reformkorban elindult és 
48-ban új szakaszába lépő fo
lyamatokat. A mindennapos 
kultúra részévé vált a hazasze
retet, egészen odáig, hogy ita
lozás sem múlhatott el honfibú 
nélkül. A vén cigány is elhúz
ta: Lesz még ünnep a világon.

1848-49 a társadalom min
den rétegét megmozgató és a 
megtorlások miatt hosszú éve
ken át érintő esemény volt.

1848-49 emléke folyamato
san él a magyar társadalom 
legszélesebb rétegeinek tuda
tában, sokkal inkább, mint a 
nemzeti történelem bármely 
más eseményeinek emléke.

Iskolai beíratás
Értesítjük a Kedves Szülő

ket, hogy a 2000/2001-es tan
évre a leendő első osztályosok 
beíratása 2000. április 10., 
11., 12-én (hétfő, kedd, szer
da) 8 órától 15 óráig a köz
ponti isk o la  ép ü letéb en  
lesz. (Pécsvárad, Tavasz u. 
12.) Tanköteles korú mindazon 
gyermek, aki 1993. június 1. 
és 1994. május 31. között 
született. Az 1994. június 1. 
és 1994. december 1. között 
született gyerekek is beiratha-

tók az iskolába, ha iskolaérett
ségüket az óvoda, illetve a ne
velési tanácsadó igazolja. 
Kedves Szülő!
Kérjük beiratkozáskor hozza 
magával:
-  Gyermeke születési anya

könyvi kivonatát.
-  Pszichológiai, pedagógiai 

vélem ényt (am ennyiben 
rendelkezik vele).

-  Az Ön személyi igazolvá
nyát.

Beiratkozáskor kérjük, nyilat
kozzon:
-  Kívánja-e, hogy gyermeke a 

német nyelvet tanulja?
-  Ennek lehetséges formái: 

nemzetiségi, illetve kéttan- 
nyelvű forma.

-  Hittanra be kívánja-e írat
ni gyermekét?

-  Napközis, menzás ellátást 
igényel-e a 2000/2001-es 
tanévre gyermeke számára?

Iskolavezetés

Helyesírási verseny
A közelmúltban rendezték 

meg, a Pécsi 2-es sz. Gyakorló 
Általános Iskolában a Temesi

Mihály Megyei Helyesírási 
Versenyt. Iskolánkból négy ta
nuló vett részt a versenyen, 
Ömböli Éva (8/b), Dorn Niko
lett (7/b), lljin Kinga (6/b) és 
Szabó Dániel (5/b). Közülük 
lljin Kinga 1., Dorn Nikolett és 
Szabó Dániel 2. helyezést ért 
el. C sap atversen yb en  a 
Pécsváradi Kodolányi Já
nos Általános Iskola első  
helyen végzett a megye isko
lái között. A felkészítő tanárok 
Galambosné Fónai Éva, Kis 
Bocz Jánosné és Lantos István
ná voltak.

Rajzpályázat
Idén is megrendezték a „Tu

rizmus 2000” utazási börze és 
kiállítást a pécsi városi sport- 
csarnokban. Ennek keretében 
hagyományosan meghirdetik 
az„Utazási élményeim”rajzpá
lyázatot, melyre rendszeresen 
küld munkákat a Kodolányi 
János Általános Iskola is. Kor
osztályában Obendorf Szilvia 
(7/b) 1., Kis Ilona (71a) pedig 2. 
helyezést ért el, de a kiállítan
dó, első 50 helyezett rajz közé 
bekerült Bállá Diána (6/b), 
Ortmann Erika  (6/b) és 
Winkler Viktor (5/a) munkája 
is. Felkészítő tanáruk Kárász 
Rózsa volt.

Az alsó iskola hírei
■ Az Apáczai Kiadó szervezé
sében megyei szavalóverse
nyen vett részt tagozatunkról 
Csetényi Orsolya 3/b és Böröcz 
István 4/c osztályos tanuló, 
ahol Böröcz István szép vers
mondásával III. helyezést ért 
el. Mindkettőjüknek gratulá
lunk.
■ A Zrínyi Ilona országos ma
tematikaverseny megyei for
dulóját iskolánkban tartottuk. 
Az alsó tagozatot 25 fő 3. és 4. 
osztályos tanuló képviselte. 
Közülük a legjobb eredményt 
Czimber Borbála 4/b osztályos 
tanuló érte el, aki 5. helyezett 
lett és Pécsen részt vett az ün
nepélyes eredm ényhirdeté
sen. Kiemelkedő teljesítmé
nyéhez gratulálunk. Felkészí
tő tan ára : Bognárné Auth  
Mária.

A felső tagozatot 35 tanuló 
képviselte. Közülük legered
ményesebb Matesz Mónika 
volt, aki 15. helyezést ért el e 
rangos versenyen.

A Kodolányi János Általános Iskola tanulói „millenniumi falat" festenek az 
alsó iskolában Fotó Czimber János
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Közintézmények ügyfélfogadási rendje:

Az alábbi szolgáltatásokat a 
Pécsváradi Polgármesteri 
Hivatalban vehetik igénybe:

Pécsváradi Polgármesteri Hivatal
Pécsvárad, Szentháromság tér 3. 

Hétfő: 7.30-15.30
Kedd: 7.30-15.30
Szerda: 7.30-15.30
Csütörtök: 7.30-15.30
Péntek: 7.30-14.30
Ebédidő: 12.00-13.00

Csütörtök: 8 .00-12.00 
Péntek: 8.00-12.00

Rendőrség Pécsvárad, Liszt Fe
renc u. 6/a. Tel.: 465-004 

Hétfő: 7.30-15.30
Kedd: 7.30-15.30
Szerda: 7.30-15.30
Csütörtök: 7.30-15.30 
Péntek: 7.30-12.00

Általános segélykérő szám: 119

Közjegyző, dr. Győrpál Árpád 
(Komló, Kossuth L. u. 117. Tel.: 
481-445). Fogadónap a Pécsváradi 
Polgármesteri Hivatalban minden 
páros pénteken: 9-12 óráig

Baranya Megyei Munkaügyi 
Központ Komlói Kirendeltsége
(Komló, Bajcsy Zsilinszky u. 9/1. 
Tel.: 483-088,483-613). Félfogadás 
Pécsváradon minden héten csütör
tök: 8 - 10 óráig.

FVM Baranya Megyei Hivatala 
Pécsváradi Iroda, tel.: 466-539. 
Falugazdászok fogadónapjai a pol
gármesteri hivatalban 

Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-10.00
Csütörtök: szünnap
Péntek: 8.00-12.00

Megyei Nyugdíjbiztosítási Igaz
gatóság Nyugellátási Főosztály
(Pécs, Mártírok u. 12. Tel.: 211- 
377). Ügyfélfogadást, tájékoztatást 
tartanak Pécsváradi Polgármesteri 
Hivatalban minden második hónap 
első péntekjén.
Március 3-án: 8 - 10 óráig; május 5- 
én: 8-10 óráig: július 7-én: 8-10 
óráig; szeptember I -jén: 8 - 12 órá
ig; november 3-án: 8 - 12 óráig.

Egyéb közérdekű információk:

Okmányiroda (személyi gazolvány 
kiváltása), polgármesteri hivatal, 
Komló, Városház tér 3. Tel.: 481 -150 

Hétfő: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-16.00

Földhivatal Komló, Berek u. 3. 
Tel.: 483-110 

Hétfő: 8.00-15.30
Szerda: 8.00-15.30

Rendőrség Komló, Berek u. 10.
Tel.: 481-013 

Hétfő: 12.00-16.00
Kedd: szünnap
Szerda: 8 .00-16.00

DÉD Á SZ Pécsváradi Kirendelt
ség Pécsvárad, Fáy A. u. 2. Tel.: 
465-006(hibabejelentés állandóan) 

Ügyfélfogadás Pénztár 
Hétfő: 7.00-15.00 7.00-14.00
Kedd: 7.00-15.00 7.00-14.00
Szerda: 7.00-15.00 7.00-14.00
Csüt.: 7.00-15.00 7.00-14.00 
Péntek: 7.00-15.00 7.00-14.00

Mecsekvidéke Takarékszövet
kezet Pécsvárad, Kossuth u. 10. 
Tel.: 465-125

Ügyfélfogadás Pénztár 
Hétfő: 7.30-17.00 7.30-16.00
Kedd: 7.30-16.00 7.30-15.00
Szerda: 7.30-16.00 7.30-15.00
Csüt.: 7.30-16.00 7.30-15.00 
Péntek: 7.30-15.00 7.30-14.00
Ebédidő: 12.00-12.30

O TP Bank Pecsvarad, Rákóczi u 
5. Tel.: 465- 028. 465- 845

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Ebédidő:

7 .45- 16.30
7 .45- 15.00
7 .45- 15.00
7 .45- 15.00
7 .45- 14.00 

12.00-12.30

Posta Pécsvárad, Vasút u. 4. Tel.: 
küldeményforgalmi ügyek: 465- 
I 16, pénzforgalmi ügyek: 465-010 

Hétfő: 8.00-16.00
Kedd: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-16.00 
Péntek: 8.00-16.00

Vízmű (Víziközmű Kft.) Pécsvárad, 
Kossuth L. 29. Tel.: 466-377. Hét
fő-péntek: 7-15 óráig. Ügyeleti 
szám (éjjel-nappal): 06-30-227-711 I

Tourinform  Iroda Pécsvárad, 
Kossuth L. u. 22. Tel.: 466-487 
Hétfőtől péntekig 10-16 óráig 
május l-jétől 9-17 óráig

Városi könyvtár
Kölcsönzési idő: hétfőtől péntekig 
13-17 óráig. Felnőtteknek csütör
tökön 10-12 óráig is.

Kutyakiállítás

Fotó: Kárpáti Á.

Egyszer volt Pécsváradon ku
tyavásár!? -  azaz kiállítás, 
melyet óriási érdekló'dés kísért 
február végén a tavaszt idézó' 
hétvégi napokon. A szervező' 
Magyar Ebtenyésztők Orszá
gos Egyesülete Pécsi Szerveze
te 1200 kutya, illetve gazdája 
jelentkezését fogadta el. A nem 
mindennapi esemény tömege
ket vonzott a sportcsarnokba, 
a művelődési házba és a felál
lított több mint 1000 m2-es sát
rakba. A sok ezer látogató az 
amúgy téli álmát alvó váro
sunkban nagy felbolydulást 
idézett elő a pécsváradi nézők, 
vendéglátók, szállásadók nem 
kis örömére és hasznára (ne 
legyünk szemérmesek). A vá
ros gazdagodott — és nem csak 
anyagiakban-, ezért a jövőben 
is szívesen lennénk házigazdái 
hasonló rendezvényeknek.

Az alábbiakban az egyik ver
senyző gazdájának rímbe fog
la lt élm énybeszám olóját 
tesszük közzé.

S jön egyszer, kétezerben, 
Épp februárban 
Pár jókedvű kutyás 
(Fenn laknak a várban). 
Vonzanak messzi tájról 
Sokfajta ebet:
Kicsi, nagyot, szépet, 
Szebbet, legszebbet.

A jóslat teljesült most.
Már csaknem vége 
A nagy shownak.
Pécsvárad népe 
Itt ül a lelátókon 
S az izgalom heves:
Best in show díszkupánk 
Gazdája ki lesz?

Nem mindegy, ki a győztes, 
Kit övez babér!
(Nem adnám ha tudnám 
Hét szem tarka babér’. ..)  
Várjuk hát a csattanót, 
Nem vagyunk jósok 
Akad itt esélyes 
Szép kutya jó sok!

Az utolsó percek

Kár, hogy a pécsváradi 
Szép kutyaünnep 
Percei, órái
Oly gyorsan tűnnek..., 
Ilyen helyről az ember 
Tán el se’ menne: 
Körülnézne, aztán - 
Letelepedne.

Őseink nem hiába 
Emeltek várat 
Itt, hol a tavasz is 
Korábban árad; 
Érezték: unatkozni 
Sohasem kell majd,
Jó kedvvel túlélnek 
Ezer év bút, bajt.

És majd ha -  döntés után -  
Vége a dalnak 
S kiürül a taps után 
Lassan a karzat,
Elvisszük jó hírét e 
Kiállításnak 
S elmondjuk örömmel 
Mindenki másnak:

Öröm volt Pécsváradon 
Ünnepet ülni,
Két napig kutyákért 
Fellelkesülni.
Miért volt ilyen jó itt, 
Miért nincs zokszó? 
Egyszerű a recept:
JÓ SZÓ és JÓ SHOW.

Aldobolyi Nagy György
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A Család és Közösség Alapítvány hírei Ez történt a II. Béla 
Középiskolában

2000. március elsején ünne
pélyes keretek között fel
avatták a Család és Közös
ség Alapítvány Családsegí
tő és Gyermekjóléti Szolgá
latának új székhelyét Pécs- 
váradon, a Dózsa Gy. u. 13. 
sz. házban. A meghívottak 
körét alkották az alapít
vány tevékenységét aktí
van támogató polgármeste
rek, vállalkozók, helyi szak
em berek, együttm űködő  
partnerek (képünkön).

Ez alkalommal Heindl Vera 
irányításával drámapedagó
giai gyakorlatokat játszottak a 
résztvevők:. A drámapedagógia 
különösen alkalmas az össze- 
hangolódás készségének, az 
empátiának, a spontaneitás
nak az eró'sítésére, s mind a 
gyerekeket, mind pedig a ve
lük foglalkozó felnó'tteket érzé
kennyé teszi a művészi élmény 
befogadására. A különlegesen 
élményteli program áprilisban 
folytatódik.

Dr. Varsányi erika beszámol az alapítvány munkájáról
Fotó: Kárpáti A.

A köszönetnyilvánítások kö
zött első helyen kellett ezúttal 
is kiemelni Kárpátiné Kovács 
Zita közvetítő szerepét, akinek 
köszönhető, hogy a szolgálat 
használatba  kap ta  Nékám  
Paulette örökösétől az épületet. 
S vele egyenrangú dr. Wilheim 
Andrea fáradozása, aki kime
ríthetetlen ötletességgel ren
dezte be a különböző funkció
jú helyiségeket. A berendezés 
kialakításához Rab Attiláné 
hosszúhetényi használtbútor
kereskedő nagyvonalú adomá
nyai járultak hozzá. Az épület 
toldaléka a pécsváradi önkor
mányzat segítségével alakult 
át műhellyé, ahol a továbbiak
ban a szociális foglalkoztató 
folytatja a Kresz és Fiedler, 
valamint az UNO kft-k által 
biztosított munkáját.

A Dél-Dunántúli Regionális 
Forrásközpont és a Pécsváradi 
Család és Közösség Alapítvány 
közös szervezésében múlt év 
novemberében indult gyermek- 
jóléti műhely keretében febru
ár 23-án került sor a harmadik 
találkozóra Pécsváradon.

A következő hónapok prog
ramjainak tartalm át és idő
pontjait az eddigi részvevők 
igényei alapján igyekeztünk 
összeállítani. A hónap utolsó 
szerdája tűnt eddig a többség 
számára leginkább elfogadha
tónak, ettől csak az előadó ki
fejezett kívánsága szerint tér
tünk el.

Ennek megfelelően: 
Március 29.:

Tóth Olga szociológus: Erő
szak a családban 
Dr. Ungár Zsuzsa ügyvéd: A 
családon belüli erőszak a 
jogi gyakorlatban 

Április 28.:
Heindl Vera: Drámapedagó
giai tréning 

Május 31.:
Dr. Horti Mária pszichiáter: 
Családi krízisek, a válás 

Június 28.:
Dr. Blümel Ferenc pszichiá
ter: A beszélgetés változta
tó ereje

Az előadásokat esetmegbe
szélések követik, amelyeken az 
előadók részvételével lehet fel

dolgozni a gyakorlatban felme
rülő kérdéseket.

Az egyes programok délelőtt 
10 órától 15 óráig tartanak. A 
részvételi díj egy-egy alkalom
ra 900 Ft, ami helyben fizeten
dő.

A Család és Közösség Alapít
vány egy olyan új szolgáltatás 
bevezetését tervezi, amely nem 
csak egy meghatározott cso
portot (gyerekek, fiatal anyák, 
m unkanélküliek, rokkant- 
nyugdíjasok stb.), hanem a te
lepülésen lakók közül bárkit 
érinthet.

Eddigi tapasztalat szerint 
többen igényelnek olyan sze
mélyes szolgáltatást, amely 
valamilyen családi helyzet 
(gyerekőrzés) vagy feladat (ta
karítás, vasalás) időleges meg
oldását biztosítaná. Ugyanak
kor számos esetben fordultak 
a Családsegítő és Gyermekjó
léti Szolgálathoz olyan asszo
nyok, akik különböző okból 
nem tudnak állandó munkát 
vállalni, de szívesen ellátná
nak családoknál olyan munká
kat, amelyeknél az időbeosztás 
kötetlenebb vagy csak alka
lomszerűen van szükség külső 
segítségre.

Amennyiben bárki, aki ilyen 
szolgáltatásra igényt tart, illet
ve ilyen feladatokra vállalko
zik, ezt a szándékát a Család- 
segítő- és Gyermekjóléti Szol
gálatnál bejelenti, munkatár
saink egy regisztert állítanak 
össze és közvetítenek.

Család és Közösség Alapítvány, 
Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 13. 

Tel.: 72/465-360

■ Az idei évben is megren
dezték a Sütő/Pék Orszá
gos Szakma Kiváló Tanu
lója Versenyt. Városunk 
iskolájából Szukán Zsolt 
és Kolonics Renáta III. 
éves szakmunkástanulók 
képviselték a II. Béla Kö
zépiskolát és gyakorlati 
képzőhelyüket, a pécsvá
radi Aranycipó Kft.-t és a 
Pécsi Sütőipari Rt.-t. A 
versenyt Székesfehérvá
ron rendezték március 1— 
3-án. Technológiai, gépta- 
ni és gyakorlati feladato
kat teljesítettek a verseny
zők. Szuhán Zsolt tanuló 2. 
helyezést ért el, felszaba
dult, szakmunkás-bizo
nyítványt kapott kitűnő 
eredményéért.

G ratulálunk nekik és 
felkészítő tanáraiknak , 
Balogh Balázsnénak és 
Valentai Józsefnek.

■ Közbiztonsági és határ- 
rendészeti fakultációs 
gim názium i tanuló ink  
tantervi programjuknak 
megfelelően januárban  
egyhetes sítáborban vol
tak Szlovákiban.

■ Április 14—15-én közép
iskolánk rendezi az ORFK 
és a Baranya Megyei Ren
dőr-főkapitányság támo
gatásával az V. Országos 
Rendvédelmi Csapatver
senyt. Bízunk a sikeres 
szereplésben!

Dr. Fenyvesi 
Jánosné

A BIG TESSILI Kft.
pécsváradi varrodájába folyamatosan 

felvesz gyakorlattal rendelkező
VARRÓNŐKET

Jelentkezni személyesen lehet 
az alábbi címen:

BIG TESSILI Kft.
Pécsvárad, Vasút u. I . 
Telefon: 72/466-458
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A vándorserleg ismét 
a Tanyacsárdába 
került

Aranyfácán leves fürj- 
tojással; mandulával tűz
delt vesepecsenye pikáns 
m ártással, párolt kerti 
zöldséggel; prósza házi 
szilvalekvárral. Ezzel a 
menüsorral sikerült a Ta
nyacsárda főnökasszo- 
nyának, Kollár Sándor- 
nénak (Zsuzsának) ismét 
megnyernie az Aranytá
nyér szakácsversenyt!

Február 25-én rendezték 
meg második alkalommal 
Pécsett a Delta Étteremben 
a rangos vetélkedőt, ahol 
hét pécsi étterem (Nokia, 
Cellárium, Angol Korona, 
Belvárosi Étterem, Fregat 
Arizona, Kalamáris, Mevid- 
Eszék, Pécsváradi Tanya
csárda) férfiversenyzőit uta
sította maga mögé Kollár 
Sándorné.

A Lukács István (három
szoros Oscar-díjas, világbaj
nok) és Várhelyi Miklós (aki 
szintén Oscar-díjas) nevei
vel fémjelzett zsűri hangsú
lyozta Zsuzsa kitűnő, egye
di, eredeti „szájízét”, a nagy
mamák zamatait varázsol
ja elő főztjében.

— Amit egyszer a kezembe 
veszek, azt nem engedem el! 
-  mondta Zsuzsa tréfásan, 
amikor a verseny előtt a ta
valy elnyert vándorserleget, 
mondván ki sem fényesítet
tem, úgyis hazaviszem!

Minden így sikerüljön! Az 
áprilisban esedékes mester- 
vizsga is, amire Kollár Sán
dorné nagyon készül. A kur
zust Lukács István vezeti, 
mellette sajátította el Zsu
zsa a szakma legújabb fogá
sait. Felkérte Pichler József, 
az Orfűi Kistó vendéglő 
igazgatója, hogy Lukács 
mester mellett vállalja el az 
új étterem konyhájának „be
főzését”. Azóta több ünnepi 
fogadáson ismerhették meg 
a vendégek főztjének ízeit.

Mi pécsváradiak örülhet
tünk az újabb gasztronó
miai sikernek, és biztatok 
ezúttal is mindenkit, hogy 
tessék megkóstolni a győz
tes „Aranytányér” fogásait a 
Tanyacsárdában.

Gratulálunk!
D. K.

A Zengdvidék Nagykanizsán
A második legnagyobb Zala 
m egyei város m űvelődési 
központjában volt látható 
három  h éten  k eresztü l 
Pécsvárad és a környező' 
települések néprajzi örök
ségét reprezentáló kiállí
tás.

Papp Ferenc, Szakács Gábor

Az „Örökségünk Magyaror
szág” sorozatban a Hevesi Sán
dor Művelődési Központ a mil
lenniumi év során több tájegy
séget hívott meg zalai bemu
tatkozásra.

Örömmel tettünk eleget a 
felkérésnek. Hidastól Hosszú- 
hetényig igyekeztünk bemu
tatni a Zengővidék sokszínű 
múltját, jelenét. „Megérött a 
fekete gesztönye...” énekelte 
Papp Éva, a Zengővárkonyi 
Hagyományőrző Együttes tag
ja, majd Papp Ferenc igazgató 
köszöntő szavai után Zsáli Já
nos, városunk polgármestere 
üdvözölte a házigazdákat és a 
szép számmal megjelent láto
gatókat. Rövid történeti beve
zetője után mint atyai ágon 
zalai származású, örömét fe
jezte ki, hogy lehetőséget ka
pott e különös „hazalátogatás
ra”. Dretzky Katalin —  a kiállí
tási anyag válogatója, összeál
lítója -  tárlatvezetésen mutat
ta be az anyagot, illetve a kiál
lító alkotókat, művészeket. 
Töttös Sándor szövőt, népi 
iparművészt, a Népművészet 
Mesterét, Ördög Bélánét, szö
vőt, népi iparművészt, Freund 
Jánost, faművest, népi ipar
művészt, Gradwohl Zsoltot, 
fazekast, népi iparm űvészt 
valamint Ömböli Bélánét és

Sárközi Katalint, tojáshímző
ket. Id. Apaczeller József gyap- 
júfonó műhelyét fotók mutat
ták be. Hidast a bukovinai szé
kelyek képviselték gyönyörű, 
régi szőtteseikkel, női és férfi
viselettel; köszönet illeti Hitter 
Zsolt népművelőt és Videcz

Ferencné tanárnőt, akik az 
anyagot válogatták. A pécsvá
radi óvodából kapott viseleti 
darabok, népviseletes babák és 
fotók adtak ízelítőt a németség 
kultúrájából. A hosszúhetényi 
és zengővárkonyi menyecskék 
színpompás, gazdag viseletét 
egy-egy felöltöztetett babán 
csodálták meg a látogatók.

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
archív fotói és az eligazodást 
segítő feliratai, idézetei kere
tezték a kiállítást, valamint 
Lantos M iklós fotóművész

■ A falusi vendéglátó-tanfo- 
lyamot főleg azoknak ajánl
juk, akik elsősorban családi 
vállalkozásban szállást, étke
zést, esetleg programot bizto
sítanak turistáknak. A meg
szerzett képesítéssel később 
„egyéb vendéglátóipari foglal
kozások” és „gazdaasszony, 
szobaasszony” munkakörök is 
betölthetők. A tanfolyam  
Phare-tám ogatással valósul 
meg, díja: 25 000 Ft, amely a 
vizsgadíjat is tartalm azza. 
Munkanélküliek képzési támo
gatást kérhetnek a területi 
munkaügyi kirendeltségtől, il
letve részletfizetési lehetőség 
is van.

pécsváradi és zengővárkonyi 
színes felvételeivel és a Tourin- 
form Iroda információs kiadvá
nyaival igyekeztünk minél so
koldalúbban bemutatni a Zen
gővidéket. A kiállítás megnyi
tójához szervesen hozzátartoz
tak a gasztronómiai örömök is. 
Az Aranycipó finom sütemé
nyeihez az elmúlt év borát 
Krammer János biztosította.

Töttös Sándorné, Éva asszony 
farsangi aprósüteményei és 
Freund Jánosné, Julika kuglóf
ja is nagy siker volt. Közben 
videofilmen ismerhették meg 
vendéglátóink a pécsváradi Le
ányvásárt, a gyapjúfonást, és 
történelmi örökségünket. A vá
rosi televízió és a sajtó is jelen 
volt, tudósított a rendezvényről. 
(Akárcsak a Pécsváradi TV és 
most a Hírmondó.)

Köszönet a meghívásért! 
Köszönet Papp Ferenc igazga
tónak, Szakács Gábor kollégá
nak a rendezvény gazdájának 
és munkatársainak, akik szé
pen megrendezték bemutatko
zásunkat és a felkészült terem
őrnek, aki mindvégig lelkesen 
kalauzolta -  mint hírlik — az 
igen nagy számú, érdeklődő 
kiállításlátogatókat. Népes 
küldöttségünket elkísérte Ör
dög Béla, Zengővárkony pol
gármestere, Apaceller József 
képviselő, a kulturális bizott
ság elnöke.

Búcsúzóul szeretettel meg
hívtuk házigazdáinkat a Zen
gővidékre, akik ígérték is, hogy 
eljönnek Pécsváradra.

■ A számítógépes tanfolyam
66 tanórás, alapfokú képzést 
nyújt. A tananyagba a Win
dows 98, a Word szövegszer
kesztő és az Excel táblázatke
zelő programok megismerése 
tartozik. A tanfolyam teljes 
költsége 23 700 Ft, amelynek 
2/3 részét a Baranya Megyei 
Vállalkozói Központ állja, 
ezért a hallgatóknak 7900 Ft- 
ot kell fizetni. A képzés 10 fős 
csoportokban történik, min
denkinek külön számítógép áll 
rendelkezésére. A tanfolyam 
végén vizsga tehető, melynek 
sikeres letétele után oklevelet 
vagy látogatási bizonyítványt 
kap a hallgató.

A nagykanizsai kiállítás megnyitóján Dretzky Katalin, Papp Éva, Zsáli János,
Fotó: Kárpáti A

Tanfolyamok a művelődési házban
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HÍREK RÖVIDEN

Készül Asztrik-apát szobra. Rigó István pécsi szobrászművész munkáját az 
augusztusi Szent István-napok keretében adják át a pécsváradi vár északi 
falánál Fotó: Füri Ferenc

„Szigetvár képeslapokon ” címmel nyílt kiállítás a művelődési központban feb
ruárban. Képünk a megnyitón készült, balra Dretzky Katalin, a művelődési 
központ igazgatója, középen Pálffy Cézár Károly, a gyűjtemény tulajdonosa, 
gondozója, jobbra pedig Gállos Orsolya, a Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke, 
aki a kiállítást megnyitotta Fotó: K. Á.

Anyakönyv
Születések: Bogdán Márió, 
Kucska Viktória, Werner Kata, 
Kelemen Róbert (Pécsvárad), 
Szabó Éva (Lovászhetény), 
Turnacker Alexandra (Erdős- 
mecske), Bérces Péter (Nagy- 
pali), Tóth Mónika Regina és 
Tóth Ferenc Sándor (Szilágy
puszta)
25 éves házassági évfordu
ló: Zsebe Sándor és Király 
Mária, Pencs Antal és Hang 
Ilona
Elhunytak: Wágner Péterné 
szül. Hegedűs Terézia (61 éves), 
Szekeres József (34 éves), Gerst 
Istvánná szül. Bachmann Her- 
min (85 éves), Tiszti Katalin 
(75 éves), Rosenberger János 
(75 éves), Bognár János (64 
éves) Zengó'várkony

VTV-adás
-  Március 30., csütörtök (is

métlés 31-én)

Patikaügyelet
-  M árcius 20—m árcius 26. 

Szentháromság Patika
-  M árcius 27.—április 16. 

Szent István Patika
-  Április 17-április 23. Szent- 

háromság Patika
-  Április 24,-május 14. Szent 

István Patika

Pécsi Est Pécsváradon is
Ezentúl Pécsváradon is hozzá 
lehet jutni a Pécsi Est című köz
kedvelt kulturális programma
gazinhoz, melyben a megye vá
rosainak (köztük Pécsvárad) 
kulturális, sport- és egyéb prog
ramjai jelennek meg kétheten
te. Városunkban a művelődési 
központban, a Szalon Söröző
ben, a Juliánus Kávéházban, a 
Holsten Sörözőben, a Várhegy 
Sörözőben, a Gesztenyés Ven
déglőben, a Zengő Cukrászdá
ban, a Tourinform irodában és 
a könyvtárban. A kiadvány in
gyenes, hirdetésekből tartja 
fenn magát

Színházjáró busz
Március 25-én, szombaton 18 
órakor a Pécsi Nemzeti Színház 
Carmen című, háromfelvonásos 
operájára, illetve április 8-án, 
szombaton 14 órakor a Viktó
ria című nagyoperettjére indul 
busz. További információ és je
lentkezés a művelődési köz
pontban (tel.: 72/465-123)

Kézműves kiállítás
A Baranyai Kézművesek Kiál
lítását március 6-án rendezték 
meg Pécsett. Térségünket több 
alkotó is képviselte, s mind- 
annyiuknak továbbjutott egy
két munkája az országos kiállí
tásra. Pécsváradról Freund Já
nos faműves gyermekek részé
re készített „ malom-asztal ”-a és 
Ömböli Béláné hímestojásai 
bizonyultak az országos tárlat
ra érdemesnek. Horváth Já
nosáé és Ördög Béláné szőtte
seikkel, Berta János famunká
ival Zengővárkony hírét öreg
bítették, Gradivohl Zsolt, me- 
cseknádasdi fazekas egyik ét
készletét mutathatja be az or
szágos kiállításon. Minden al
kotónak gratulálunk!

Ingyenes allergiatanácsadást
tart április 5-én 9-13 óráig az 
ügyeletes rendelőben dr. Hár- 
ságy Erzsébet. A tanácsadásra 
várják mindazokat, akik ilyen 
problémával küzdenek. Azokat 
a betegeket, akik már gyógy
szert szednek és szeretnének a 
vizsgálaton részt venni, arra 
kérik, hogy a vizsgálatot meg
előzően egy hétig ne szedjék 
gyógyszerüket.

Borverseny
Szent György-napi borversenyt 
rendeznek április 28-án a mű
velődési központban. Kérjük a 
„Zengővidéki” bortermelőket, 
minél nagyobb számban jelent
kezzenek és minősíttessék köz
tudo ttan  kitűnő boraikat.

Eredményes felkészülést és 
sok sikert kívánunk!

Pécsváradi képeskönyv

Március 24-én, pénteken 18 
órakor a művelődési központ
ban a Pécsváradi Várbaráti 
Kör k iadásában megjelenő 
könyv bemutatójára kerül sor, 
ahova szeretettel várnak min
den előfizetőt, támogatót, akik 
hozzájárultak a könyv kiadá
sához. Természetesen szíve
sen látják az érdeklődőket is, 
akik ezen a napon még egy
szer kedvezményes áron vásá
rolhatnak a kiadványból. A 
könyvet bemutatja Gállos Or
solya szerkesztő és Ferling 
József kiadó.

Koszorúcska
A 8. osztályosok hagyományos 
tánciskolája idén is „koszorúcs
kával” zárul, április 9-én, va
sárnap 17.00 órakor a műve
lődési központban, zene: Spitz- 
buben

Fesztiválnyitó rendezvény
Április 1-jén a Pécsváradi Mű
velődési Központ ad otthont a 
Baranyai Gyermek és Ifjúsá
gi Fesztivál nyitórendezvé
nyének, a baranyai gyermek 
néptánccsoportok találkozójá
nak.

Társaságok és 
vállalkozások teljes 

körű könyvelése, 
munkaügy, bér-, 
TB-ügyintézése. 

Telefon:
06-70/310-3659
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Pécsváradi sikerek a diákolimpián
Február végén rendezték meg a területi diákolimpiát Pé
csett. A verseny színvonaláról annyit, hogy kick-box 
Európa- és világbajnok versenyző' volt az indulók között. 
Ebben a mezőnyben értek el a pécsváradiak kiugró si
kereket.

Edzőjük, Blazsekovics Ferenc 
magáról nem beszél, csak a 
gyerekeket dicséri. 1988 óta 
foglalkozik velük, ahogy mond
ja „ véletlenül”, mivel csak gye
rekek jelentkeztek, amikor 
meghirdette a kick-box-tanfo- 
lyamot. A versenyeken elért

eredmények őket igazolják. A 
diákolimpián 25 kg-os súlycso
portban Baumholzer János 3. 
lett (ha más szabályok szerint 
értékelik, a 2. helyet szerezte 
volna meg, ami azért bosszan
tó, mert az első két helyezett 
jut tovább az országosra).

Talán nem felesleges meg
említeni, hogy ebben a súlycso
portban „hagyományosan” a 
Hauk-ikrek — Máté és Mátyás 
-  játsszák a döntőt, akik csa
ládi okok miatt nem indultak 
most.

Semi-contact 32 kg-ban Far
kas Dániel, aki az egyik legjobb 
és legrégibb tanítvány, az 1. 
helyen végzett. Két küzdés
módban is harcolt, light- 
contactban másodiknak bizo
nyult. Testvérének, Farkas Ba
lázsnak aznap sajnos nem úgy 
sikerü lt m int máskor, így 
„csak” a 3. helyet szerezte meg 
a 42 kg-os csoportban. Blazse
kovics Ferenc Hódosi Szabina 
nevét említi még. 0  ugyan 
mindkét mérkőzésén kikapott, 
ám a későbbi első, illetve má
sodik helyezettel sorsolta össze 
a véletlen, ráadásul a fiúk kö
zött indult.

Mit lehet még a fentiekhez 
hozzátenni? Mindannyiuknak 
gratulálunk és további sok si
kert kívánunk!

Kép és szöveg: B. Gy.

Sportköri közgyűlés
Ez év február elején tartot
ta szokásos évi közgyűlés
ét a Pécsváradi Spartacus 
Sportkör. Speigl József, a 
sportkör elnöke beszámolt 
a szakosztályok szereplésé
ről és hangsúlyozta, hogy 
az előző év volt a legsikere
sebb a sportkör történeté
ben.

A labdarúgó felnőtt csapat 
csak rosszabb gólkülönbség 
miatt lett második a megye I. 
osztályban, az NB Il-es férfi 
kézilabdázók megnyerték a 
bajnokságot, így most az NB I. 
B-ben szerepelnek. A női kézi
labdacsapat, a Pécsváradi 
Agrover az NB Il-es mezőny 
élvonalában játszik. Fiatal 
sakkozóink sorra nyerték a 
versenyeket és az országos 
döntőben is helytálltak.

Bár a TÉRNI női kézilabda
csapata Pécsre távozott, két új 
szakosztály is létesült.

Bognár Gyöngyvér irányítá
sával fiatalokból álló kosárlab
dacsapat szerveződött és in
dult a Pécs Városi Bajnokság
ban, Blazsekovics Ferenc pedig

kick-box-ot tanít a helybeli fi
ataloknak, akik máris sikere
sen szerepelnek a versenye
ken.

Speigl József beszámolójá
ban ismertette a sportkör elő
ző évi pénzügyi gazdálkodását 
is.
A  Pécsváradi Spartacus 
Sportkör 1999. évi 
kiadásai így alakultak:
-  kosárlabda 338 500 Ft

ebből a jelen csapat 16 900 Ft
-  kézilabda női I 038 000 Ft

férfi 803 700 Ft
-  sakk 250 900 Ft
-  labdarúgás 4 889 200 Ft
-  öltöző,

pályafenntartás 922 100 Ft 
-  működési költség 5 16 800 Ft 
Összesen: 8 759 200 Ft

A résztvevők egyhangúlag 
elfogadták az elnök beszámo
lóját. A közgyűlés második 
pontja a sportkör vezetőségé
ben történt változás megtár
gyalása volt. Sarlósi Adrienn 
családi okok miatt lemondott 
vezetőségi tisztségéről. Helyé
re a vezetőség Kakas Sándort

javasolta, melyet a közgyűlés 
megszavazott.

A hozzászólások közül egyet 
lehet kiemelni, mely a sport
pályán lévő telefon használa
tához kapcsolódott. A telefon 
nyilvános állomásként (pénz
érmés telefon) működik, de az 
épületen belül, ezért a sport
körnek havi fenntartási díjat 
kell fizetnie.

A telefon azonban nincs ki
használva, többen mobil tele
fonnal rendelkeznek, így a pén
zes telefon fenntartása ráfize
téses. Felvetődött az ötlet, 
hogy egy mobil telefon fenntar
tása gazdaságosabb lenne, job
ban ki lehetne használni. A 
téma és a közgyűlés zárása
ként a pécsváradi Aranycipó 
Kft. nemes gesztusként fel
ajánlotta, hogy vásárol a sport
kör részére egy mobil telefont, 
előfizetéssel! A sportkör veze
tői ezúton is köszönetét mon
danak az Aranycipó Kft-nek a 
felajánlásért!

A sportkör külön köszöni 
minden szponzorának az eddi
gi segítségüket és kéri, hogy a 
jövőben is támogassák lehető
ségeikhez mérten a sportkör 
működését!

Sportprogram ok:
Kézilabda NB II. nők:
Április I. Sz. 13.30 Pécsvárad-Ta- 

mási (felnőtt)
Április I. Sz. 15.15 Pécsvárad-Ta- 

mási (ifjúsági)
Április 15. Sz. 15.00 Pécsvárad-Ka- 

posvár (felnőtt)
Április 15. Sz. 17.00 Pécsvárad-Ka- 

posvár (ifjúsági)

Kézilabda NB I. B. férfi:
Március 25. Sz. 16.00 Pécsváradi 

Spartacus-RÉV ÉS TSA (felnőtt) 
Március 25. Sz. 17.45 Pécsváradi 

Spartacus-RÉV ÉS TSA (ifjúsá
gi)

Április I . Sz. 13.30 Pécsváradi Spar- 
tacus-Tamási (felnőtt)

Április I . Sz. 15.15 Pécsváradi Spar- 
tacus-Tamási (ifjúsági)

Április 8. Sz. 17.00 Pécsváradi Spar- 
tacus-Komló (felnőtt)

Április 8. Sz. 18.45 Pécsváradi Spar- 
tacus-Komló (ifjúsági)

Április 12. Szerda 17.00 Pécsváradi 
Spartacus-Siklós (felnőtt) 

Április 12. Szerda 18.45 Pécsváradi 
Spartacus-Siklós (ifjúsági)

Kosárlabda:
Március 2 1. Kedd 18.45 Pécsváradi 

Spartacus-HARCI 
Március 30. Csüt. 18.30 Pécsváradi 

Spartacus-KK
Április 13. Csüt. 18.30 Pécsváradi 

Spartacus-Szentlőrinc

Labdarúgás
(A sportpályán, Megye I.)
Április 2. V. 16.00 Pécsvárad-Hi- 

das (felnőtt)
Április 2. V. 9.30 Pécsvárad-Sziget- 

vár (serdülő)
Április 2. V. I I  .30 Pécsvárad-Szi- 

getvár (ifjúsági)

PÉCSVÁRADI

Hírmondó
A Pécsváradi 
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