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Iskolatörténeti kiállítás
Az elmúlt évben, a millen
niumi program keretében a 
műemléki felújítás után új 
tartalommal töltöttük meg 
a „hegyi iskolát”, itt kapott 
helyet az emeleti helyisé
gekben Samu Géza szob
rászművész életműve.

fogadták a gondolatot. A Bara
nya Megyei Önkormányzat tá
mogatásával és szorgalmazá
sával, a Baranya Megyei Mú
zeumok Igazgatósága megke
resésével került a tanterem 
berendezése Pécsváradra. A 
szemléltetőeszközöket, a helyi

Már akkor többen megfogal
mazták, hogy valami módon 
jelezni kellene az épület 200 
éves múltját, tartalmát. A Ba
ranya Megyei Közgyűlés Kul
turális és Oktatási Bizottságá
nak egyik Pécsváradra kihe
lyezett ülésén Koltai Péter (ok
tatási bizottság elnöke) és Kal
lós Miklósné dr. (a Baranya 
Megyei Önkormányzat Hivata
la Művelődési és Sport Iroda 
vezetője) vetették fel, hogy az 
alsó szinten üresen álló volt 
tanári szobában rendezzünk 
be egy iskolatörténeti kiállí
tást. Apaceller József tolmá
csolta az ötletet a város veze
tőinek, ahol nagy tetszéssel

oktatás több évtizeddel ezelőt
ti dokumentumait a Pécsvá- 
radi Kodolányi János Általá
nos Iskola tanulói gyűjtötték 
össze tanáraik irányításával, 
illetve az iskola szertáraiból 
kerültek elő.

A Kulturális örökség napjai 
(október 22-23.) rendezvényso
rozat részeként az idén a régi 
oktatási intézmények kerültek 
a figyelem középpontjába, így 
természetes volt, hogy a szer
vezők ezt a napot választották 
az átadásra.

Köszöntőjében Lőrinczi Al- 
bertné, a helyi Kodolányi János 
Általános Iskola igazgatója el
mondta, hogy személyesen is,

mi események, rendezvények 
sorában. Itt avattak múzeumot, 
szobrot, színházat, adtak ki 
könyvet, monográfiát, rendez
vények sora mutatott túl a vá
ros, a megye határain.

Végezetül Zsáli János pol
gármester mondott köszönetét 
mindazoknak, akik sokat tet
tek ezért a napért. Visszaem
lékezett kisiskolás éveire, a 
csínytevésekre, a régi idők ta
nítóira, a pécsváradi oktatás 
ünnepének nevezve a mai na
pot. Külön köszönetét mondott 
Puskás Kati néninek a min
denkori és a most már örökös 
pedellusnak, aki ismét gondno
ka lett egy picit a tanteremnek.

Még egy kedves feladata 
volt polgármesterünknek. A 
képviselő-testület határozata 
alapján augusztus 20-án elis
merő oklevélben részesült: 
Bokor Béla, a Baranya Megyei 
K özgyűlés alelnöke, P écs
várad millenniumi programja
inak támogatásáért, a szerve
zésben és a lebonyolításban 
nyújtott segítségért. A  díszes 
oklevelet Bokor Béla megkö
szönte, mondván reméli, hogy 
megérdemelte, nagyon örül, 
hogy sok szép eseményen, kul
turális rendezvényen lehetett 
jelen, állhatott a pécsváradi 
ügyek és programok mellé, se
gíthette azokat és a jövőben is 
szeretné ezt tenni. „Már tisz
teletbeli pécsváradinak érzem 
magam”.

Az ünnepségen közreműkö
dött a zeneiskola rézfúvós 
kvartettje és szavalattal Muth 
Dávid 8/b. osztályos tanuló.

Ezek után Bokor Béla és 
Zsáli János átvágták a nemze
tiszínű szalagot, hogy a közel 
száz jelenlévő ismét beülhes
sen a régi iskolapadokba...

D. K.
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de kollégáival is többüknek 
szívügye már régóta egy isko
latörténeti állandó kiállítás 
létrehozása. (Az elmúlt évek
ben két ízben is bemutatták e 
gazdag örökséget az alsó isko
lában és a művelődési házban.) 
Személyes meghatódottság ér

képünkön Puskás Kati néni. az iskola örökös pedellusa, a kiállítás gondozója
Fotó: Tóth László

ződött szavain, 
hiszen 0  maga is 
és a jelen lévők  
zöme is e falak 
között kezdte 
meg iskolai ta 
nulmányait. Vé
gezetül köszöne
tét mondott ta 
nárkollégáinak a 
kiállítás megren
dezésében nyúj
tott segítségért 
(Vértes Lászlóné, 
Wágner Jánosné 
és Lőrinczi A l
bert). Megköszön
te Huszár Zoltán 
m úzeum igazga
tónak, K allós  
M iklósné, Z su 
zsának és Bokor 
Bélának a támo
gatást.

Az állandó kiál
lítást megnyitó és átadó Bokor 
Béla, a Baranya Megyei Önkor
mányzat Közgyűlésének alelnö- 
ke utalt arra, hogy a Kulturá
lis örökség napjai baranyai ren
dezvényeinek sorában számos 
helyen nyíltak meg ezen a na
pon régi, bezárt öreg iskolai 
épületek, sok helyen emlékez
tek meg az oktatás, a művelt
ség bölcsőinek otthonairól. Bo
kor Béla elmondta, hogy min
dig szívesen jön Pécsváradra 
ünnepelni, örül annak, hogy az 
elmúlt években számos esemé
nyen, rendezvényen lehetett 
jelen városunkban. Hangsú
lyozta Pécsvárad kiemelkedő 
szerepét a baranyai millenniu



2 H í r m o n d ó  2001. október

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K
Pécsvárad Város képviselő-tes- 
tülete 2001. szeptember 24-ei 
ülésén a köztisztviselők jogál
lásáról szóló törvény ez év jú
lius 1-jén hatályba lépett mó
dosítása miatt e tárgyban ha
tályos rendeletét hatályon kí
vül helyezte és a törvény fel
hatalmazása alapján az aláb
biak szerint állapította meg a 
helyi szabályokat: Pécsvárad 
Város Önkormányzatának 
5/2001. (IX. 27.) számú ren
deleté a képviselő-testület 
hivatalának köztisztviselői 
közszolgálati jogviszonyá
nak egyes kérdéseiről

Önkormányzatának képvi- 
selő-testülete a köztisztvise
lők jogállásáról szóló többször 
módosított 1992. évi XXIII. 
törvény (továbbiakban: Ktv.) 
4. §-ának felhatalmazása alap
ján a polgármesteri hivatalban 
(továbbiakban: hivatal) foglal
koztatott köztisztviselők köz- 
szolgá lati jogviszonyának  
egyes kérdéseit az alábbiak 
szerint szabályozza:

Bevezető rendelkezések I . §
(1) E rendelet hatálya a jegy

ző, a polgármesteri hivatal köz- 
tisztviselői (köztisztviselők) 
közszolgálati jogviszonyára 
terjed ki.

(2) E rendelet azokat a köz- 
szolgálati jogviszonyból szár
mazó jogosultságokat és köte
lezettségeket szabályozza, 
amelyekre a képviselő-testü
let a ktv. alapján lehetőséget 
kapott. A képviselő-testület 
hatásköre a különböző jutta
tások bevezetésére és a finan
szírozási mérték meghatáro
zására terjed ki. A juttatások 
mértékét, feltételeit és kifize
tési szabályait a jegyző hatá
rozza meg.

(3) A  foglalkoztatási jogvi
szonyban álló polgármesterre 
e rendelet hatálya akkor ter
jed ki, ha arról kifejezetten 
rendelkezik.

(4) A  részmunkaidőben fog
lalkoztatott köztisztviselőket e 
rendeletben szabályozott jogo
sultságok munkaidő-arányo- 
san illetik meg.

A munkaidő és a helyettesítés 
egyes szabályai 2. §

(1) A polgármesteri hivatal 
munkarendje: minden munka
napon 7.30-15.30 óráig, a hi
vatal egyes köztisztviselőinek

az eltérő munkaidő-beosztását 
a jegyző határozza meg figye
lemmel arra, hogy a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott 
köztisztviselők heti munkaide
je 40 óra.

(3) A hivatalban -  az ok
mányirodát kivéve — munka
időben állandó ügyfélfogadás 
van. Az okmányiroda ügyfélfo
gadási rendje a következő: hét
fő, szerda, péntek 7.30-15.30 
óráig,

(4) A  teljes munkaidőben, va
lamint a legalább napi 6 órá
ban foglalkoztatott köztisztvi
selő részére napi 30 perc mun
kaközi szünetet munkaidőben 
kell kiadni.

(5) A  rendkívüli munka és a 
készenlét elrendeléséről, nyil
vántartásáról és elszámolásá
nak rendjéről a jegyző külön 
rendelkezik.

Munkakörök, vezetői 
megbízások 3. §

(1) A köztisztviselő munka
köri megnevezését a szakmai 
területre utaló kifejezéssel kell 
megállapítani (pl.: építésügyi 
főelőadós, gyámügyi előadó, 
szociális főelőadó, stb.)

(2) A hivatal munkamegosz
tás szempontjából elkülönült 
szervezeti egységek vezetői 
csoportvezetők. A hivatalban 
adó- és pénzügyi csoport, mű
szaki csoport, igazgatási cso
port és okmányiroda működik.

A köztisztviselők díjazása 
(illetményalap) 4. §

(1) A köztisztviselő a közszol
gálati jogviszonya alapján ha
vonta illetményre jogosult. Az 
illetményt száz forintra kere
kítve kell megállapítani. Az il
letmény alapilletményből, va
lamint illetménykiegészítésből 
és illetménypótlékból áll.

(2) Az illetményalapot a kép
viselő-testület évente a költ
ségvetési rendeletében állapít
ja meg — a helyi érdekegyezte
tés keretében kialakított állás- 
foglalás, valamint az állam- 
igazgatásban érvényes illet
ményalap figyelembevételével 
— úgy, hogy az nem haladhatja 
meg az államigazgatásban ér
vényes, központilag megállapí
tott illetményalap mértékét, 
illetve annál legfeljebb 10% 
ponttal lehet alacsonyabb, és 
nem lehet kisebb a helyi önkor
mányzat képviselő-testülete

által megállapított előző évi il
letményalapnál.

Az egyéb juttatásokra 
vonatkozó szabályok

Jubileumi jutalom 5. §
(1) A köztisztviselőt, a pol

gármestert közszolgálati jogvi
szonya (Ktv. 72. §. (1),(2) be
kezdése) alapján -  a Ktv. 49/ 
E. §. szerint -  25, 30, 35, 40 évi 
közszolgálati jogviszonyban 
töltött idő után jubileumi juta
lom, illeti meg. A jubileumi ju
talom az említett közszolgála
ti jogviszonyban töltött idő be
töltésének a napján esedékes.

(2) A jubileumi jutalomra 
való jogosultság szabályait 
Ktv. 49/E. §. részletesen tartal
mazza.

Étkezési hozzájárulás 6. §
(1) A  köztisztviselőt és a pol

gármestert havonta étkezési 
hozzájárulás illeti meg étkezé
si utalvány formájában.

(2) A  juttatás kifizetésére a 
képviselő-testület az adómente
sen kifizethető összeg kétszere
sének megfelelő keretet biztosit.

Ruházati költségtérítés 7. §
(1) A  hivatal teljes munkaidő

ben foglalkoztatott köztisztvise
lőit és a polgármestert évente 
egy alkalommal természetbeni 
juttatásként ruházati költség- 
térítés illeti meg, melynek mér
téke az évente érvényes illet
ményalap 150%-a.

(2) A ruházati költségtérítés 
eljárási és technikai szabálya
it a jegyző külön intézkedésben 
állapítja meg.

A köztisztviselők szakmai 
képzésének támogatása 8. §

(1) A köztisztviselő részére a 
tanulmányai folytatásához ta
nulmányi támogatás biztosít
ható.

(2) A tanulmányi támogatás 
éves mértékét a képviselő-tes
tület az éves költségvetésben 
határozza meg.

Szociális, kulturális és 
egészségügyi juttatások

Illetményelőleg 9. §
(1) A köztisztviselők -  ideért

ve a polgármester is -  átmene
ti anyagi gondjaik enyhítése 
érdekében illetményelőlegben 
részesíthetők.

(2) Az illetm ényelőlegre 
évente az illetm énylap 25- 
szörösének megfelelő összeg 
használható fel.

Kegyeleti támogatás 10. §
(1) A Ktv. 49/M. §. szerint: 

„az elhunyt köztisztviselőt a 
jegyző közszolgálat halottjává 
nyíl vání thatj a.”

(2) A  közszolgálat halottjává 
nyilvánított személy temetési 
költségeit részben vagy egész
ben a jegyző döntésének meg
felelően az önkormányzat át
vállalja.

Temetési segély 11. §
(1) Temetési segély adható a 

köztisztviselőnek közeli hozzá
tartozója halála esetén. E ren
delkezés alkalmazása szem
pontjából közeli hozzátartozó
nak minősül: a házastárs, az 
egyeneságbeli rokon.

(2) A  temetési segély egysze
ri összege nem haladhatja meg 
a mindenkor érvényes közpon
ti illetményalap másfélszere
sét.

A köztisztviselő eredményes 
munkájának elismerése

Az eseti jutalmazás és a 
céljutalom megállapításának 
szabályai 12. §

(1) A hivatal eredményes te
vékenysége érdekében teljesí
tett szorgalmas, példamutató 
munkavégzésért, a szervezet 
szempontjából fontos, váratla
nul jelentkező feladatok elvég
zéséért, ezen eredmények köz
vetlen, rövid időn belül törté
nő ösztönzésére a hivatal köz- 
tisztviselői jutalomban része
síthetők.

(2) Az eseti jutalom keret 
éves mértékét a képviselő-tes
tület az éves költségvetésben 
határozza meg.

13. §
E rendelet 2001. október 1-jén 

lép hatályba, de rendelkezéseit 
2001. július 1-jétól kell alkal
mazni. Ezzel egyidejűleg az ön- 
kormányzat az „Önkormányza
ti dolgozók közszolgálati jogvi
szonyának egyes kérdéseiről 
szóló 7/1992. (X.24.) számú ren
deleté és az azt módosító 7/1994 
és 10/1995 számú rendelete ha
tályát veszti.

Zsáli János polgármester 
Dr. Fenyvesi János jegyző
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Kétszáz torokból szállt az ének

A Galántai Kodály Zoltán Daloskor

Régi tervét váltotta valóra 
a Fülep Lajos Művelődési 
Központ a Női Kamarakó
russal közösen. Szeptember 
22-én négy baranyai város 
-  Komló, Siklós, Szigetvár, 
a házigazda Pécsvárad -  va
lamint vendégként a felvi
déki Galánta kórusai adtak 
közös hangversenyt a Pécs- 
váradi Vár dísztermében.

Ötletadó a pécsváradi kar
nagy, Kutnyánszky Csaba volt. 
A karnagyok és a kórusok 
örömmel fogadták a rendez
vény gondolatát, ez jó alkalom 
egymás megismerésére, a ta
pasztalatcserére, s a vidéki 
kórusoknak oly ritkán adódó 
fellépésre. Mézes Rudolf közve
títésével érkeztek a galántaiak 
Pécsváradra. Felvidéki vendé
geink ugyanis, az alkalommal 
élve, a hétvégét Pécsvárad és 
Zengővárkony, valamint Pécs 
megismerésére fordították.

Szom baton kora délután 
kezdődött a találkozó a vár 
dísztermében. Apaceller József 
önkormányzati képviselő, a

A Pécsvárad Középfokú 
Oktatásáért Alapítvány kö
szönet mond mindazoknak, 
akik az 1999. évi személyi jö
vedelemadójuk 1%-át az ala
pítvány részére felajánlották. 
A támogatás összege: 110 268 
Ft, amelyből tanulóink részé
re színház- és hangversenybér
letet biztosítottunk. Pécsvárad 
Középfokú Oktatásáért Alapít
vány kuratóriuma

A Zengővárkonyi Művelő
dési Egyesület vezetősége és 
tagsága nevében megköszön
jük mindazok támogatását, 
akik jövedelemadójuk 1%-át 
segítségképpen felajánlották. 
A rendelkezésre álló 32 852 fo
rintot egyesültünk hangszerja
vításra költötte. További segít
ségükben bízva, köszönjük: 
Töttös Sándor művészeti veze
tő, Galam bosáé Fonal Éva 
egyesületi elnök

A Pécsváradért Alapít
vány az 1999. évi személyi jö
vedelem adóból 2000. évben

kulturális bizottság elnöke kö
szöntötte a részt vevő kóruso
kat és karnagyaikat. Beszédé
ben hangsúlyozta a rendez
vény fontosságát, kiemelte új
donságát. Elmondta, hogy mi
lyen sokat jelent egy-egy ama
tőr művészeti szakágon belül 
a rendszeres találkozó, a szak
mai megmérettetés. Hiszen a 
kisvárosok kórusai helyben 
gyakran fellépnek, de ritkán 
adódik számukra lehetőség

beérkezett 1%-okból az alábbi 
szervek kaptak támogatást a 
kuratórium egyhangú döntése 
alapján.
-  Család és Közösség Alapít

vány 45 000 Ft (Családse
gítő és Gyermekjóléti Szol
gálat támogatására)

-  Diabétesz klub 40 000 Ft 
(működési támogatás)

-  Nyugdíjasok Körzeti Egye
sülete 40 000 Ft (országjáró 
kirándulás támogatására)

-  Pécsváradi óvodák 40 000 
Ft (szakmai és hagyomány- 
őrző programok megvalósí
tására.)

-  Ifjúsági sakkcsapat 40 000 Ft 
(versenyekre, felkészülésre) 

Összesen: 205 000 Ft.
Kakas Sándor, 

a kuratórium elnöke

A Pécsváradi Várbaráti
Kör a 2000. évben érkezett (az 
1999. évi személyi jövedelem- 
adóból) 1%-ból kiadványt tá
mogatott. Rózsahegyi Ferenc 
Háborús naplójához adta az 
53 269 Ft-os‘ támogatást. Ez-

szakmai találkozóra. Említet
te a Pécsváradon megrende
zendő fúvóstalálkozókat, a 
néptáncegyüttesek kétéven
kénti országos seregszemléjét 
a Leányvásárokon. Reményé
nek adott hangot, hogy ezen a 
napon valami jó elkezdődött 
Pécsváradon — és bízva a foly
tatásban kívánt kellem es 
együttlétet. A hosszú délutá
non először a Pécsváradi Női 
Kamarakórus lépett fel Kut-

úton is köszönjük támogatóink
nak a segítségét. A  vezetőség.

A Pécsváradi Német Ba
rátság Egyesület az elmúlt 
évben 72 066 Ft-ot kapott a 
személyi jövedelemadókból fel
ajánlott 1%-ából, mely össze
get a hagyományőrző rendez
vényeinkre használtunk fel.

Farsangűző (Hutzelsonn- 
tag), Maifest, Deutscher Abend, 
német est a Szent István-na- 
pok keretében, testvérvárosok 
napja, Weihnachtsabend.

Köszönjük a támogatásokat. 
Német Barátság Egyesület ve
zetősége nevében Bognárné 
Auth Mária.

A Pécsváradi Kodolányi Já
nos Általános Iskola „Tár
sadalmi összefogás az iskolai 
nyelvoktatásért” alapítványa 
értesíti támogatóit, hogy az 
1999. évi SZJA-ból befolyt 248 
733 Ft-ot kaptak és azt a tanu
lók németországi utazásának 
finanszírozására használta fel. 
Köszönjük támogatásukat!

nyánszky Csaba vezényletével, 
aki megköszönte karnagy kol
légáinak, hogy elfogadták a 
meghívást. A  helybelieket a 
Siklósi Művelődési Központ -  
Siklós és Vidéke Takarékszö
vetkezet Vegyeskara követte, 
Kriszt Kinga, majd a szünet 
előtt a Szigetvári Tinódi Ve
gyeskar lépett fel, Halmi Gá
bor vezetésével. A  szokásosnál 
hosszabb szünetet az indokol
ta, hogy a hegyi iskola épüle
tében ekkor nyílt meg az isko
latörténeti kiállítás, s, hogy az 
érdeklődőknek alkalmuk le
gyen ott is jelen lenni. A má
sodik részre Bokor Béla, a Ba
ranya Megyei Önkormányzat 
K özgyűlésének alelnöke is 
megérkezett Zsáli János, Pécs
várad város polgármestere kí
séretében. A paceller József 
újra szót kérve külön köszön
tötte a Komlói Pedagógus Ka
marakórust, és karnagyukat, 
dr. Szabó Szabolcsot, valamint 
a Galántai Kodály Zoltán Da
loskört és karnagyukat, Józsa 
Mónikát. Mindkét kórus vas
tapsot kapott, a hangulat es
tére szinte izzott. Ráadásként, 
Józsa Mónika javaslatára a 
galántaiak és komlóiak egy
szerre kezdték énekelni Ko
dály Zoltán -  Balassi Bálint 
Szép könyörgését. Néhány dal
lam után azonban mintegy 
kétszáz torokból szállt az ének, 
mivel a nézőtéren helyet fog
laló kórusok is bekapcsolódtak.

A remek hangulat folytató
dott este a művelődési házban. 
Kreszits Margiték zenéjére már 
a vacsora előtt sokan táncoltak. 
A galántaiak, akiket, úgy lát
szik, nem fárasztott el sem az 
utazás, sem a kirándulás, sem 
az éneklés, olyan szíwel-lélek- 
kel járták, hogy a többiek is 
kedvet kaptak. Vacsora után 
pedig megtelt a parkett, az éne
kesek, megmutatták, táncolni 
legalább olyan jól tudnak, mint 
énekelni. Jutott azonban még 
a hangoknak is szerep, először 
a komlói énekkar köszönte meg 
egy gyönyörű dallal a vendég
látást, majd sorra a siklósiak, 
szigetváriak, galántaiak. A há
zigazdák sem akartak adósak 
maradni, így ők is énekszóval 
köszöntek el dalos társaiktól.

Búcsúzóul vendégeink meg
köszönték a pécsváradiaknak 
az első sikeres találkozó meg
szervezését, abban a remény
ben, hogy lesz folytatása!

Bognár Gyöngyvér

Köszönet a személyi jövedelemadók egy százalékáért
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Hírek az általános iskolából
Tanévkezdés a Kodolányi 
János Általános Iskolában

A 2001/2002-es tanév augusz
tus 29-én zökkenőmentesen 
kezdődött. Iskolánk tanulói
nak létszáma az elmúlt tanév
hez hasonlóan 496 gyerek. A 
nevelő-oktató munkát 35 peda
gógus végzi, a technikai dolgo
zók száma tíz. Mint minden 
tanév, az idei is egyre nagyobb 
követelményt, kihívást jelent 
tanárnak-diáknak egyaránt.

Bevezették első és ötödik 
osztályban a sokat emlegetett 
kerettanterveket. A  kerettan- 
tervek kötelezően meghatároz
zák a tananyagot és a követel
ményeket, melyet az ország 
minden iskolájában teljesíteni 
kell, ugyanakkor módot adnak 
helyi igények megvalósítására.

Az elmúlt tanévben elkészí
tettük iskolánk pedagógiai 
programját, melynek része a 
helyi tanterv. A pedagógusok 
felkészültek az új tantervek 
bevezetésére. Alapvető célunk: 
hatékony, alkalmazható tu
dást adó differenciált oktatás, 
nevelés, mely biztosítja a to
vábbtanulást és a társadalom
ba való eligazodás, beilleszke
dés lehetőségét. Alapfunkci
ónk: tudásközvetítés, tudás 
megszerzési képességének és 
szükségességének megtanítá
sa, felkészítés egy életen át 
való tanulásra.

A nevelés terén nagyon sok 
tennivaló van. Alapvető dolog 
a megfelelő magatartáskultú
ra, kötelességtudat, akaraterő, 
felelősségtudat kialakítása, 
fejlesztése. Nagyon fontos egy
más megbecsülése, tiszteleté
re, toleranciára nevelés. A ki
tűzött célokat csak a családdal 
együtt tudjuk megvalósítani, 
hiszen a gyerek számára a szü
lők példamutatása meghatá
rozó.

Az iskolai ok tató-nevelő 
munkánkban a hagyományos 
alaptevékenységek és progra
mok mellett újdonságok is van
nak az idei tanévben.

Az első osztályban emelt 
szintű testnevelés-oktatást, 
harm adik osztálytól angol 
nyelv oktatását vezettük be. 
Tanórán kívüli tevékenysége
ink is bővültek. December első 
hetében iskolai (városi) könyv
vásárt rendezünk, több könyv

kiadó részvételével. Német 
nem zetiségi oktatásunk 25 
éves. Májusban nagyszabású 
„Nemzetiségi nap” rendezését 
tervezzük.

A felújított Dombay-tavi tá
borunkban 2002 nyarán nyel
vi, kézműves, sporttábort kívá-

nunk szervezni. A  tanév során 
minden hónapban önálló olda
lunkon kívánunk beszámolni a 
az iskolánkban történtekről, 
eredményeinkről.

Lőrinczi Albertné
igazgató

Látogatás németországi 
partneriskolánkban

Szeptember 14-21-éig 27 fős 
diákcsoport tartózkodott küls- 
heimi partneriskolánkban. A 
csoportot Lőrinczi A lbertné 
igazgatónő, Vértes Lászlóné 
igazgatóhelyettes, Wágner 
Jánosné tagozatvezető és az 
utazó két osztály osztályfőnö
ke, Lőrinczi Albert és Kárász 
Rózsa kísérték el.

A diákokat a korábbi évek
hez hasonlóan most is csalá
doknál helyezték el, így a hét
végét s az estéket ott töltve al
kalmuk nyílt tanításon kívül is 
a nyelvgyakorlásra.

Hétfőtől az iskola tanárai 
szervezték a programot, mely
ben a délelőtti tanítás mellett 
szerepelt városnézés Küls- 
heim ben, üzem látogatás a 
Hofmann márványlapgyártó 
üzemben, Gaumburgban, mú
zeumlátogatás és séta Tauber- 
bischofsheimben, és a minden
ki számára nagy élményt nyúj
tó IAA Nemzetközi Autókiállí
tás megtekintése Frankfurt
ban.

A kísérőtanárokat fogadta 
Günther Kuhn polgármester 
és Külsheim város vezetői. A  
beszélgetésen az oktatásról, a 
két városban zajló fejleszté
sekről esett szó, illetve átad
tuk a 10 éves partnerkapcso
latról szóló kiállítás anyagát. 
A kiállítás megnyitójára Küls- 
heimben a felújított polgár- 
m esteri hivatal átadásával 
egy időben, várhatóan novem
berben kerül sor.

Többször nyílt lehetőségünk 
családias, kellemes hangula
tú beszélgetésen részt ven
nünk német kollégáinkkal, 
majd az utolsó estén közös 
szín h ázlátogatáson  H eil- 
bronnban.

Vendéglátóink mint mindig, 
most is igen változatos, érde
kes programot állítottak össze 
számunkra, köszönjük. Ben
nünket, pedagógusokat nagy 
örömmel tölt el, hogy újabb di
ákcsoport lehetett részese en
nek a diákok számára igen 
hasznos és élményekben gaz
dag programnak.

Reméljük az elkövetkezendő 
években is folytatódik ez a gyü
mölcsöző kapcsolat és még sok 
diákunk részesülhet hasonló 
élményekben.

Wágner Jánosné

A z  e z  évi tanévnyitó

Külsheimi kirándulás

Képek: Lőrinczi Albert
Az iskolamúzeum megnyitója
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Úti napló

2001.09.14.: Hajnali fél ötkor indulunk 
Külsheimbe. Már mindenki nagyon izga
tott és várakozással telve várja az elkövet
kezendő napokat. Az út azonban igen 
hosszú és kimerítő. Legszívesebben azon
nal ágyba dőlnénk, de előtte még elme
gyünk sétálni és ismerkedni a várossal, 
hogy aztán miután kipakoljuk bőröndje
inket, reménykedve bújjunk ágyba és vár
juk a holnapot.

09.15. : A délután ismét sétálással telik. 
Az estét mindenki a családdal tölti; legtöb
ben moziba mennek vagy a „Königshofer 
Messe”-t nézik meg. Ez egy vásár sok kör
hintával és árussal, melynek hangulata a 
Leányvásárt idézi számunkra.

09.16. : Erre a napra is a család szervez 
programot. Vannak, akik ma mennek a vá
sárra, mások Aschaffenburgba, vagy va
lamelyik közeli kisvárosba látogatnak.

09.17. : Ma találkozik először ismét min
denki az iskolában, ahol kiderül, hogy tár
saink közül ketten megbetegedtek. Mi, a 
többiek, akik állva maradtak, megismer
hetjük a német iskolarendszert. Az egyik 
órán lehetőségünk van német barátaink to
vábbtanulási lehetőségeit is megismer

nünk. Délután az egész csapat egy úgyne
vezett „Stadtrally”-n vesz részt, ahol cso
portonként egy kérdőívet kapunk, aminek 
kitöltéséhez végig kell járnunk a várost. Ez 
a program segít minket Külsheim megis
merésében.

09.18. : A délelőtt folyamán egy közeli 
márványlapkészítő üzembe látogatunk, 
ahonnan mindannyian kis márvány dara
bokat hozunk emlékbe. Néhányan még, a 
többieket egy nappal megelőzve, Tauber- 
bischofsheimbe is ellátogatnak.

09.19. : A mai nap ismét iskolával indul, 
ahol a betegeknek beszámolunk előző napi 
élményeinkről. így, hogy mind együtt va
gyunk, gyorsabban szalad az idő. Délutá
ni programként Tauberbischofsheimben 
megtekintjük a tájházat, majd az azt kö
vető másfél órát vásárlással és nézelődés
sel töltjük. A nap végeztével már minden
ki izgatottan várja a holnapot.

09.20. : A mai program igazán élmények
ben gazdagnak ígérkezik: Németország 
egyik legrangosabb, világszerte ismert ren
dezvényét, az IAA-t (Nemzetközi Autó
kiállítás) látogatjuk meg. Szinte elveszünk 
az autócsodák között, melyek nemcsak a 
fiúkat és férfikísérőinket nyűgözik le, de 
azt hiszem a lányokat és tanárnőket is. A

hétköznapi autók mellet a Forma-1 szerel
mesei is megtalálhatják kedvenceik autó
it. A vásárról prospektusokkal, ajándékok
kal, reklámszatyrokkal és rengeteg él
ménnyel gazdagodva indulunk haza. 
Amikor hazafelé kísérőink figyelmeztetnek, 
hogy ma este még pakolnunk is kell, ak
kor döbbenünk csak rá, hogy holnap már 
indulunk is haza. Ezen az éjszakán már 
mindenki az otthoniakkal álmodik.

09.21.: Reggel nyolc után, miután a su
linál gyülekezünk és mindenkitől búcsút 
veszünk, és néhányan talán egy pár könny
cseppet is hullatunk, a busz kigördül az 
iskola parkolójából. A Sárvár környéki 
dugó miatt kicsit megkésve, éjfél után tíz 
perccel érünk haza, ahol szüléink és test
véreink már izgatottan várnak minket. 
Rengeteg élménnyel a hátunk mögött gon
dolunk vissza az útra, és azokra, akiknek 
mindezt köszönhetjük:

Lőrinczi Albertné igazgatónőre, kísérő
inkre: Lőrinczi Albert tanár úrra, Wágner 
Jánosné, Kárász Rózsa és Vértes Lászlóné 
tanárnőkre, valamint a külsheimi iskola 
igazgatójára, Peter Vogelre és vendéglátó
inkra, akik ez alatt az egy hét alatt új ba
rátaink lettek.

Ilijin Kinga, Freund Ágnes

Hírek a  II. Béla Középiskolából
Nyári sikerünk

Július 16. és 22. között ren
dezték meg Csopakon az „Ép 
testben ép lélekkel a honvédő 
ifjakért” országos pályázat kö
zépiskolás fiúcsapatainak dön
tőjét. A Honvédelmi Miniszté
rium, a Belügyminisztérium, 
az Oktatási Minisztérium, az 
Ifjúsági és Sportminisztérium 
és az Egészségügyi Minisztéri

um védnökségével lebonyolí
tott pályázat eredményeként 
hét régió legjobb pályamunkát 
beküldő csapatait és országo
san három kiemelt csapatot 
hívtak meg a táborozásra. Itt 
a diákok megismerkedhettek a 
fegyveres testületek szakszol
gálatainak munkájával. Elő
adást hallgathattak a mentő

szolgálat és a Vöröskereszt 
m unkájáról, az egészséges 
életmódról, a helyes táplálko
zásról.

A hat nap alatt 12 verseny
számban kellett bizonyítani 
rátermettségét, fizikai erőnlé
tét, találékonyságát a hat 9. 
osztályos és hat 11. osztályos 
tanulónak. Volt itt egész napos 
túlélőtúra, foci- és kosárlabda

bajnokság, lövészverseny, ke
rékpáros ügyességi verseny, de 
még a körletrendet is értékel
ték.

Nagy küzdelemben sikerült 
megszereznie a csapatnak a 
győzelmet. Ezzel iskolánknak 
300 000 Ft-ot és különdíjként 
egy multimédiás számítógépet 
(szoftverekkel) hoztak haza.

Gratulálunk és büszkék va
gyunk csapatunkra, nemcsak 
a iskola, a város jó hírét is öreg
bítették: Breitenbach Balázs, 
Hengl Gábor, Gunszt Zoltán, 
Sánta István, Tyeklár Ramón, 
Horváth Bálint, Gruber Zsolt, 
Tyeklár Richárd, Hetesi Péter, 
Garamvölgyi Tibor, Nagy Ba
lázs, Mjkó Elek. A felkészítő 
tanárok: Fuchs Sándorné, 
Gungl Lívia, Molnár Zoltánné 
és dr. Fenyvesi Jánosné, aki 
elkísérte a csapatot.

Újdonságok
AII. Béla Középiskolában is 

elkezdődött a tanév szeptem
ber 3-án. A  tanévnyitó ünne
pélyre 16 osztály sorakozott 
fel. Immár hatodik éve indul 
közbiztonsági fakultációs gim
náziumi osztály; az idei tanév
ben a 9. A. osztályban 32 ta
nuló kezdte el a tanulmányait.

Újdonság a középiskola éle
tében a határrendész szakkö
zépiskolai osztály; a 9. B. 34 
tanulóval indult. A  8. osztályt 
befejezett, s később szakmát 
tanuló diákokat a pék és hús- 
feldolgozó orientációjú 9. osz
tályok várták, ők 24-en, illet
ve 34-en kezdték a tanévet. 
Szakképző évfolyamban pék 
szakmában 33-an, húsfeldolgo

zóban 31-en sajátíthatják el a 
szakma fortélyait. A  nagy ér
deklődére való tekintettel ez 
évében is indítottak hús -  hen
tesáru eladó osztályt, ide 18- 
an iratkoztak be.

Pécsvárad lakosságának régi 
igénye talált meghallgatásra, 
amikor esti gimnáziumi osz
tályt indított az intézmény, 
már szakmával rendelkező fel
nőttek részére. Ebben az osz
tályban 40 fő kezdte el a tanul
mányait, s reméljük, három év 
múlva érettségi bizonyítványt 
szereznek.

Diáknap
Szeptember 29-én, szomba

ton, az iskola diákönkormány
zatának szervezésében diák
napot tartottak sportvetélke
dőkkel, fiú majoréit csoport be
mutatkozásával és főzőver
sennyel. Ezt a napot a hagyo
mányteremtés szándékával 
másodszor szervezték meg a 
tanulók.

Jubileum
November 10-én az iskola 

fennállásának 35. évfordulóját 
ünnepeljük. Ezen a napon nem 
csak az eltelt évekről emléke
zünk meg, felavatjuk iskolánk 
névadójának emléktábláját is. 
Az ünnepségről fényképes tu
dósításban számolunk be a 
Hírmondó olvasóinak.
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Egy hónap, 
egy év (1995)

-  Januárban Garami Lász
ló „Ülő nő” szobra a mű
velődési ház elől áthelye
zésre került.

-  Februárban a sportkör
ben vezetőségválasztás 
volt, az új elnök Zsáli Já
nos lett.

-  Arató Mártont választot
ta alpolgárm esterré a 
képviselő-testület.

-  Dr. Győrffy Boldizsár 
„Egészségügyi és szociá
lis” díjban részesült. No
vem berben sajnos e l
hunyt a köztiszteletben 
álló főorvos.

-  Április 22-én felavatták 
Kígyós Sándor. Gömb és 
hasáb című alkotását.

-  Megnyílt a 6-os út mel
lett az új, modern MOL- 
benzinkút.

-  Május 20-án Kakas Sán
dor és Günther Köck pol
gármesterek aláírták Pécs- 
várad-Hausmannstátten 
partnerszerződését.

-  Júliusban igazgatóvá
lasztás volt az általános 
iskolában, újraválasztot
ták Lőrinczi Albertnét.

-  A várbaráti kör Szlovéni
ába, a középiskola diák
jai Nagy-Britanniába, a 
negyedikesek Görögor
szágba, a Zengővárkonyi 
H agyom ányőrző Népi 
Együttes Németország
ba, a Z en gővárk on y- 
Nagypall-Geresdlak Re
form átus Társegyház
község Svájcba szerve
zett utazást, az általános 
iskola Külsheimbe kirán
dult, az öregfiúk focicsa
pata pedig Nagymácséd- 
ra látogatott.

-  Augusztusban dr. Kófiás 
Mihály körjegyző A Ma
gyar Köztársaság Ezüst 
Erdemkeresztjét vette át 
Budapesten Kuncze Gá
bor belügyminisztertől, 
négy évtizedes szolgála
ta, nyugalomba vonulása 
alkalmából.

-  A Mecsek Tours felha
gyott a vár üzemeltetésé
vel.

-  Felavatták Dombay Já
nos emléktábláját a zene
iskola épületén, a régész 
egykori munkahelyén.

A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat eseményeiből
A nyárról:

A szünidőre is szerveztünk 
programokat. A kétszer egyhe
tes játszóház keretében egész 
napos programokat kínáltunk 
a gyerekeknek. A  rendkívül 
gazdag programot Bősz Zol
tánná és Gászné Bősz Berna
dett állította össze és vezette. 
A  nagyon jó hangulatú és hasz
nos elfoglaltságokat is nyújtó 
program a gyerekek számára 
különös élményt jelentett, ami
ért köszönettel tartozunk a két 
szervezőnek, akikkel az 
együttműködést továbbra is 
fenntartjuk.

Augusztus második felében 
a győri Széchenyi István Főis
kola szociális munkás hallga
tóinak 15 fős csoportja a szol
gálatnál tö ltötte  egyhetes 
szakmai gyakorlatát. Ennek 
során az ellátási körzethez tar
tozó Pereked falu ifjúsági klub
ja számára szerveztek sikeres 
klubdélutánt.

Az új tanév programjai:

A szakmai programok 
köre bővül azokkal az előadá

sokkal és a hozzájuk kapcsoló
dó beszélgetésekkel, amelye
ket a gyerekekkel foglalkozó 
helyi szakemberek (óvónők, 
tanítók, védőnő, gyerekorvos, 
jogász stb.) minden hónap utol
só péntekjén 13 órai_kezdettel 
tartanak. A  programok nyitot
tak mindem érdeklődő számá
ra!

A Gyerekklub délutánon
ként továbbra is működik azok
nak a gyerekeknek, akiknek a 
szülei B átaszéki Ferencné  
pszichopedagógussal ezt előze
tesen egyeztették. A délutáni 
foglalkozások kötetlen fejlesz
tő foglalkozásokat, tanulási 
felkészítést és egyéni támoga
tó beszélgetéseket foglalnak 
magukban.

Anyaklub. Minden csütör
tökön 13.30 és 15.00 óra között 
továbbra is működik az anya
klub, amelynek keretében Gu
lyás Gabi irányításával kéz
műves foglalkozások zajlanak. 
Az anyaklub bővítéseként ta
valy indult az asszonytorna, 
amely októbertől folytatódik az 
egészségügyi centrumban.

A gyereküket egyedül ne
velő szülőket minden hónap 
első péntekjén 15 órakor vár
juk. Jöjjenek, akik úgy érzik, a 
helyzetükkel járó problémái
kat szeretnék megosztani má
sokkal. Szintén pénteken 16 
órakor Gászné Bősz Bernadett 
vezetésével olyan programokat 
indítunk, ahol szülők és gyere
kek közösen játszhatnak.

Filmklub. Október 12-én, 
péntek délután 2 órakor kezdő
dik a fíkmklub, ahová 16 éven 
felül minden olyan érdeklődőt 
várunk, aki a filmtől több él
ményt szeretne kapni, mint 
amit a jelenlegi mozi- és tv-mű
sorok kínálnak: a régi és új 
művészfilmek megtekintését 
beszélgetések követik.

Babaruhabörze. November 
10-én, szombaton 10 órakor a 
Családsegítő- és Gyermekjólé
ti Szolgálat klubhelyiségében 
(Dózsa Gy. u. 13.) babaruha
börzét tartunk: mindenki el
adásra kínálhat még használ
ható gyerekruhát, babakocsit 
és -ágyat, játékokat és mese
könyveket!

N épfőiskolái h írek
A májusi megalakulás után 
szeptember 20-án találkoztak 
első alkalom m al az Anim a  
Waradiense Értelmiségi Klub 
tagjai. Az összejövetelt a pol
gármesteri hivatal dísztermé
ben rendezték meg, ahol Zsáli 
János polgármester látta ven
dégül az érdeklődőket. Beveze
tőjében ismertette a városban 
megvalósult, illetve folyamat
ban lévő beruházásokat, ezek 
anyagi hátterét, a pályázato
kon elnyert összegeket, vala
mint a további terveket. így 
megtudtuk, hogy például a so
kak által nagyon várt tanuszo
dához ugyan rendelkezik az 
önkormányzat a szükséges ön
erővel, de pályázat hiányában 
mégsem lehet elkezdeni az 
építkezést. A  polgármesteri be
számoló után kötetlen beszél
getéssel folytatódott az este. 
Molnár Zsuzsának, a klub el
nökének javaslatára mindenki 
dicsérettel kezdte hozzászólá
sát. Számos kitűnő javaslatot, 
ötletet hallhattunk, melyeket 
Zsáli János szorgalmasan fel

jegyzett, illetve reagált a kér
désekre. A résztvevők örömmel 
nyugtázták, hogy elkészült a 
kerékpárút, tisztább, rendezet
tebb környezetünk, valamint, 
hogy polgármesterünk jelen 
van minden rendezvényen. 
Felmerült ötletként például 
egy sport- és szabadidőközpont 
kialakítása a Dombay-tónál, az 
ifjúsági tábor területén. A ke
rékpárút megjelölése informá
ciós táblákkal, egy mindenre 
kiterjedő „programfüzet” szük
ségessége, alkalmas játszótér 
kialakítása stb. Szóvá tették 
többek között a mozi és a köny
vesbolt hiányát, észrevételez
ték a vár nyitva tartásának 
rendszertelenségét, lakodal
makra, zárt körű rendezvé
nyekre hivatkozva gyakran 
zárt kapukra találnak ideláto
gató vendégeink.

Következő alkalommal, ok
tóber 18-án, dr. Ascsillán  
Andrea vendégeiként a Koch- 
malomban teszünk látoga
tást. Szakértő vezetőnk Fre- 
und János lesz. Meghallgat

hatjuk Csetényi Sándor előadá
sát „A vízim alm ok szerepe 
Pécsvárad gazdasági fejlődésé
ben a XVJII-X1X. században” 
címmel. Mivel éppen Lukács 
napjára esik ez az összejövetel, 
Bősz Zoltánná az ehhez a nap
hoz kapcsolódó népszokásokat 
is feleleveníti. Jó időben 16 
órakor indulunk közösen a mű
velődési központtól gyalog, il
letve gépkocsikkal. Mindenkit 
szeretettel várunk, akinek 
kedve van egy jóízű beszélge
téshez!

Országos találkozó. Mol
nár Zsuzsa, a helyi népfőisko
la elnöke szeptember 26—27-én 
Pakson részt vett a Népfőisko
lák Országos Találkozóján. A 
találkozó során számos új in
formációt és tapasztalatot sze
rezhettek a jelenlévők. Örven
detes, hogy a népfőiskolái moz
galom hazánkban egyre na
gyobb mértékben terjed. Szá
mos településen kezdte meg 
működését ezen művelődési 
forma a kultúrházak bábásko
dásával és igen sokrétű tevé
kenységet folytatnak a mozga
lom hazai képviselői.
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A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat hírei
Sportnap. Szeptember 1-jén 

a PIFÖ sportnapot szervezett 
a Dombay-tónál. A  szép idő el
lenére, sajnos, a vártnál keve
sebben vettek részt a rendez
vényen, amelyen bemutatót 
tartott a Pécsváradi Spartacus 
Sportkör thai-box-szakosztá- 
lya — köztük az újdonsült világ
bajnok, Brunner Tihamér. A fő- 
zó'versenyt Dorn Adám csapa
ta, a dekázóversenyt a súlyos 
sérülése után visszatérő Wág- 
ner Tibor (Buxa) nyerte meg, 
ezenkívül voltak vetélkedők és 
kispályás labdarúgás is.

Régió tagcsoport. Alsómo- 
csoládon szeptember 8-án meg
alakult a Gyermek és Ifjúsági 
Önkormányzati Társaság Dél- 
Dunántúli Régió Tagcsoportja. 
A  PIFÖ képviseletében Fuchs 
Gábor, Varga Tamás és Kárpá
ti Árpád vett részt az alakuló 
ülésen, melyen az egybegyűl
tek Varga Tamást a tagcsoport 
alelnökévé választották. A  ré
gió tagcsoport megalakulása 
egy újabb, remélhetőleg ered
ményes fóruma lesz a régió if
júsági érdekképviseletei szá

mára. Az eseményen az is el
dőlt, hogy a tagcsoport követ
kező közgyűlését 2002 január
jában Pécsváradon tartják.

Akadályverseny. A Kodo- 
lányi János Általános Iskola 
hagyományos őszi akadály- 
versenyének szervezéséhez az 
ifjúsági önkormányzat is se
gítséget nyújtott. A PIFÖ tag
jai közül Fuchs Gábor polgár- 
mester, Adószegi A ttila  és 
Kleisz Anita képviselők vállal
tak állomásfőnöki feladatot. 
Reméljük, ez az esemény is 
elősegíti a PIFÖ és az általá
nos iskola közti viszony meg
erősödését és egy hosszú távú, 
gyümölcsöző kapcsolat kezde
tét jelenti.

Tapsztalatcsere. A PIFÖ
képviseletében Fuchs Gábor és 
Kárpáti Árpád Hosszúhetény- 
be utazott, ahol felvették a 
kapcsolatot a helybéli ifjúsági 
önkormányzattal. A  kölcsönös 
tapasztalatcsere mindkét fél 
számára hasznos volt, s meg
beszélték, hogy a felek ezután 
kölcsönösen meghívják egy
mást a rendezvényeikre. Első

közös programjuk az október 
22-ei PIFÖ-túra lesz.

Pályázati tájékoztatók.
Október 3-án Pécsen a Regio
nális Ifjúsági Szolgáltató Iro
da munkatársai a jövő évi ré
giós pályázatokról, október 4- 
én Szekszárdon az Ifjúsági és 
Sportminisztérium szakembe
rei pedig az országos, ifjúságot 
érintő pályázatokról tartottak 
tájékoztatót és egyéni konzul
táció keretében a pályázatok 
megírásához szükséges infor
mációkkal szolgáltak.

Ifjúsági estet tart a PIFÖ 
október 12-én a művelődési 
központban. A program 19.30- 
kor az „Hegycsúcsok bűvöleté
ben” című diavetítéssel kezdő
dik, majd Rock Club zárja az 
estet, melyre mindenkit szere
tettel várnak.

Gyalogtúra. Október 22-én 
a PIFÖ gyalogtúrát szervez 
Kisújbányára, ahol mindenkit 
vendégül látnak egy tányér 
pörköltre. Indulás 9 órakor a 
művelődési központ elől. Je
lentkezni október 18-áig lehet 
a művelődési központban.

ZENEHÍRADÓ
Jubileum

Önállóvá válásának 25 éves 
jubileumát ünnepli a Zeneisko
la a 2001/2002-es tanévben

Ennek jegyében kezdtük az 
idei tanévet 159 beiratkozott 
növendékkel, hét főállású és 
három részmunkaidős tanár
ral. (Zeneiskolánkban oktatott 
hangszerek: zongora, hegedű, 
gordonka, trombita, tenorkürt, 
harsona, tuba, furulya, fuvola, 
klarinét.) Ebben a tanévben új 
hangszer a szaxofon. Tovább
ra is nagy érdeklődés kíséri a 
táncoktatást, amelyen a ma
gyar és német néptánccal is
merkedhetnek a gyermekek.

A zenei kíséretet a növendé
keinkből alakult kisegyüttesek 
fogják játszani.

Visszatérve a jubileumi ren
dezvényeinkhez, melyet hír
adónk elején már jeleztem, sze
retettel várunk minden érdek
lődőt a művelődési központba 
november 23-án 17 órakor a 
zeneiskola 25 éves múltját idé
ző kiállítás megnyitójára, 18 
órakor az ifjúsági fúvószenekar 
koncertjére, november 29-én

17.30-kor a jubileumi műsor
ra, és 30-án, 18 órára a zeneis
kolába rendezendő régi növen
dékek koncertjére.

„A fuvola varázsa”
Az ifjúsági hangversenybér

let első előadását október 16- 
án, kedden 9 órakor tartják a 
művelődési központ színház- 
termében. A zeneiskola szerve
zésében az immár több mint 
egy évtizedes hagyományokra 
visszatekintő ifjúsági hangver- 
senybérlet-sorozat keretében 
ezúttal közreműködik Drahos 
Béla fuvolaművész és Kardos 
Kálmán  zongoram űvész. A 
hangversenyek nyilvánosak, 
érdeklődő felnőtteket is szíve
sen látnak a szervezők.

Zenei világnap -  október I .
A Pécsváradi Zeneiskola im

már sokadik alkalommal örven
deztette meg az egyre nagyobb 
számban részt vevő zeneszere
tő pécsváradiakat a Zenei világ
naphoz kötődő rendezvényével.

Ismét Scrempfné Kreszits 
Margit tanárnő volt a főszer
vezője és levezetője a kiváló 
hangulatú, másfél órás műsor
nak. A gyermekek figyelmét

ügyesen lekötötte a vetélkedő, 
a szellemesen, ugyanakkor 
tartalmasán összeállított zenei 
totóban elhangzott kérdések, 
az érte járó édességek és érté
kesebb tárgyjutalmak.

A Pécsváradi Zeneiskola nö
vendékeinek szóló zeneszámai, 
a rézfúvós kvintett, a kibőví
tett reneszánsz együttes újsze
rű „népdalcsokra”, valamint a 
vendégként fellépő Bonyhádi 
Zeneiskola szakszofon-kvar- 
tettje mindegyike zenei cseme
ge volt. Apaceller József igaz
gató, aki üdvözlő szavai után 
a koncert végén köszönetét 
mondott a rendezvényen köz
reműködő gyerekeknek, gratu
lált a vetélkedő nyerteseinek, 
a kollégáinak a felkészítésért, 
Papp Gyulánénak a közremű
ködést. Rem ényének adott 
hangot, hogy a mostanra „ki
nőtt” helyszín után a felújított 
művelődési ház ad otthont a 
következő programoknak.

S. Kreszits Margit elmond
ta, hogy ezt a rendezvényt volt 
kedves tanárának, majd kollé
gájának, Nagyági Zoltán em
lékének tiszteletére szeretné a 
jövőben is ajánlani.

D. K.

Pelle Olivér nem lehet 
többé közöttünk
2001. augusztus 21-én várat
lanul elhunyt.

1941-ben gazdálkodó család
ba született Péterfalván (Szlo
vákiában), a kitelepítést köve
tően egyre komolyabb felada
tok hárultak rá, elölről kezdve 
mindent Szederkényben. Hét
éves volt ekkor, és 12, amikor 
édesapja elhunyt. Családfővé 
vált, gazdálkodott és tanult. A 
gépek érdekelték, a lehetősé
gekkel teli technika. Jó tanu
lóként került Pécsre a Gépipa
ri Technikumba, majd a Buda
pesti M űszaki Egyetem re. 
Nem engedett magának pihe
nőt, építkezett (Pécsett) és dol
gozott mások életét is megha
tározó munkát felvállalva.

1972 ben a Pécsi Mezőgép 
Vállalat igazgatója lett és ma
radt 20 éven át.

Jelentős szerepet vállalt a 
pécsváradiak biztos munka
helyterem tésében, élet- és 
munkafeltételeik biztosításá
ban, nemcsak az üzem mun
kájának koordinálásában, ha
nem egy új és országos hírne
vet adó profil kialakításával is 
(Carborobot, plutomat kazá
nok) m elynek részletekbe 
menő tervezésében is közre
működött. így jöhetett létre a 
Pécsi Mezőgép Vállalat első 
gazdasági társasága, a jelen
leg is gazdaságosan működő 
M etallm as Gépgyártó Kft., 
melynek haláláig ügyvezető 
igazgatója volt.

A  társaság gazdaságos mű
ködése kitartásának, munka
társaiba vetett hitének, a dol
gozó kollektíva szakmai felké
szültségének, s elkötelezettsé
gének köszönhető. Döntő sze
repe volt abban, hogy jelenleg 
a kft. termelésének 90%-a el
sősorban szállítóberendezések, 
formájában — új profilként — 
exportra kerül (Ausztria, Né
metország).

Pelle Olivér tavasszal intéz
te nyugdíjaztatását, a nyugodt 
éveket várva, de addig nem 
nyugodhatott, míg mindent 
befejezettnek nem tudott, ren
dezetlen ügyeket nem hagyott 
hátra, gondoskodott a cég jövő
jéről.

Emlékét megőrizzük.

Metallmas Gépgyártó Kft.
kollektívája



8 H í r m o n d ó  2001. október

HÍREK RÖVIDEN
Anyakönyvi hírek:
Születések: Virág László, 
Emeneth Petra, Brandt Di
ána, Csányi Richárd (Nagy- 
pall)
25 éves házassági évfor
dulójukat ünnepelték:
Olejnik Lajos és Mezei Len
ke, Kiss András és Böröcz 
Julianna, Nagy Zoltán és 
Pap Éva Gizella.
50 éves házassági évfor
dulójukat ünnepelte: 
Schneider József és Baum- 
holczer Teréz Nagypallban. 
Házasságkötések: K e
mény Gyula és Csendes 
Éva; Hegyi András és Her- 
czeg Ildikó; D. Szabó Sán
dor és Szántó Ildikó; Sig- 
mond István és Schmidt 
Éva; Gönczi Gábor és Hor
váth Beáta; Halmai Zsolt 
és Speigl Anikó; Szederké
nyi Ferenc és Kőszegi Va
léria Mária; Lusztig Csaba 
és Budzsáklia Mária. 
Elhunytak: Gasteiger Fe- 
rencné, sz. Trattner Terézia 
(78 éves); Papp János (52 
éves, Zengővárkony); 
G yörkő B éla  (44 éves, 
Martonfa); Schnell József 
(49 éves, Nagypall); Hege
dűs János (49 éves); 
Sántha József Mihály (77 
éves); Bába M iklós (68 
éves); Kiss Gyuláné, sz. 
Pásztor Valéria (72 éves); 
Krőhnunk József (jól éves, 
Erdősmecske); Apaceller 
János (65 éves, Erdó's
mecske); Rajnai Gábor (50 
éves, M artonfa); Pusch  
Károly  (69 éves); Kopp  
Miklós (65 éves, Lovász- 
hetény).

Patikaügyelet:
Október 1-7. Szentháromság 

Patika
Október 8-28. Szent István Pa

tika
O któber 29.-n ov em ber 4. 

Szentháromság Patika

VTV-adás
Október 11., csütörtök (ism. 

12-én). A  tartalomból: Ze
nei V ilágnap a várban, 
Gesztenyeszüreti előzetes, 
hírek, események a város 
életéből.

Október 25., csütörtök (ism.
26-án)

Japán teaház
Óriási siker volt a japán tea

délután szeptember 24-én a 
művelődési központban. Ezen 
a napon m integy 50 pécs- 
váradi szorgoskodott az aszta
lok körül. A  hat fős japán pe
dagóguscsoport segítségével 
elsajátíthatták a jelenlévők a 
szárazvirág-kompozíciók ké
szítését, megismerkedhettek 
az origam i fortélyaival. Az 
ugróbéka elkészítését Wil- 
helm Andris mutatta meg a 
japánoknak, nagy derültség 
közepette.

A jelenlévő hölgyeket elbű
völte a kimonóba öltöztetés és 
a csodálatos anyagok látványa, 
tapintása.

A részvevők 5-től 70 éves 
korig mind jól érezték magu
kat, 2-3 saját kezűleg elkészí
tett munkát, és a vendégektől 
kapott kis ajándékot is haza- 
vihették. A  japánok többször 
hangoztatták a magyar gyere
kek kézügyességét, kreativitá
sát, kitartását, a felnőttek ér
deklődését. Számukra nagy 
élményt jelentett és többszörö
sen m egköszönték a pécs- 
váradiak meleg fogadtatását, 
figyelmességét.

Elkezdődik a művelődési 
központ várva-várt felújítása!

November 2—12-éig a nagy
termet festik-mázolják, javít
ják a fal burkolását, valamint 
az előcsarnokot festik, mázol
ják. Ezen idő alatt kérjük láto
gatóink megértését a részleges 
lezárások miatt. Türelmüket 
előre is köszönjük!

A Gesztenyésért Egyesü
let m unkájára felfigyeltek 
mások is. A  zengővárkonyi és 
pécsváradi szelídgesztenyés
ben évtizedek óta pusztító be
tegség elleni küzdelem hangot 
kap egyre gyakrabban a médi
ában is. Ennek köszönhető az 
alábbi reflexió is.

>yAz MTV 1 csatornán szep
tember 2-án a Főtér című mű
sorban láttuk az Önnel (Ördög 
Béla) részült riportot. A  Kecs
keméti Jókai Mór Természetba
rát Egyesület tagságával 2000 
áprilisában volt szerencsénk 
járni Zengővárkonyban a tojás
múzeumban, valamint ekkor

jártunk Rockenbauer Pál sírjá
nál is. Elszomorított bennünket 
a környék állapota, de legin
kább a gesztenyés pusztulása 
volt szívbemar kóló. A műsor
ban szakemberek beszéltek ar
ról, hogy a fák megmenthetők 
a gombás fertőzéstől oltóanyag 
segítségével. A tagság beleegye
zését kaptam az alábbi javas
lat megtételéhez Zengővárkony 
képviselő-testülete felé.

Természetbarát Egyesüle
tünk szeretne örökbe fogadni 
egy gesztenyefát Rockenbauer 
Pál sírja közelében. A fa oltá
sának, illetve gyógyításának 
költségét magunkra vállal
nánk, hiszen az az ezer forint 
nem nagy összeg, amennyibe az 
oltóanyag kerül. Természetesen 
ennél nagyobb összeget is haj
landók vagyunk áldozni egy fa 
életének m egm entésére. 
Amennyiben elképzelésünket 
megvalósíthatónak tartják, az 
országos szervezet segítségével 
megpróbálunk ötletünkkel el
jutni az összes természetbarát

egyesülethez, hogy mindenki 
vegyen részt a szelídgesztenyés 
megmentésében!

Jókai TE Kecskemét, Akadé
mia tér 67. Juhász Rózsa el
nök. ”

Pécsvárad -  millenniumi 
kiadványokban

Hivatalosan is véget ért a 
Magyar Millennium. Többször 
elhangzott az elmúlt másfél 
esztendőben, hogy Pécsvárad 
történelmi örökségének megfe
lelően vette ki részét a millen
niumi ünnepségek, rendezvé
nyek sorában. Létrehozott 
maradandó alkotásokat, érté
keket, könyveket, színházat 
stb. Külön öröm lehet szá
munkra, hogy ezek országos 
visszhangot is kaptak. Ezúttal 
három könyvre hívnám fel a 
figyelmet.

Örökségünk -  értékeink.
A Magyar Művelődési Intézet 
megjelentette a Nemzeti Kul
turális Örökség és a Budapes
ti Városvédő Egyesület 1999- 
ben meghirdetett pályázatá
nak nyertes munkáit. A  368 
oldalas kötetben megtalálható 
a Pécsváradi Várbaráti Kör 
pályázata, amivel a Pécsváradi 
képeskönyv kiadásához kap
tak támogatást, valamint a 
Zengővárkonyi Önkormányzat 
és a faluban működő egyesü
letek közös pályázata képes
lapsorozat kiadásához.

Magyarország egy napja. 
Millenniumi körkép. A Ma
gyar Művelődési Intézet és a 
Magyar Fotóművészeti Alkotó- 
csoportok Országos Szövetsége 
kiadásában megjelent fotóal
bum országunk egy napját, 
2000. augusztus 20-át örökíti 
meg. Mint azt már jeleztük, 
erre a pályázatra Kacsándiné 
Savanya Gizella és Kárpáti 
Árpád küldött be fényképeket. 
A  kötetben látható a Pécs
váradi Szent István-napok ren
dezvényén készült kép (K. Á.) 
és Papp Éva zengővárkonyi 
népviseletben (K. S. G.), vala
mint Szép Annabella „Zengő
várkony -  reggeli felvétel a te
metőről” készült képe. (Térsé
günkből szerepel még a kötet
ben: Kisújbánya -  3 db -  és 
Szilágy)

Historicum. Járatlan uta
kon — Borsos Mihály fotográfí-
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ái az ezeréves Magyarország
ról.

Baranya megye említett hat 
települése (Ibafa, M ecsek- 
nádasd, Palkonya, Siklós, Szi
getvár és Pécsvárad), illetve 
műemlékei közül a leírások 
mellett csak Pécsvárad szere
pel két képpel a kiadványban. 
(Freskótöredék az altemplom
ból és Borsós Miklós István- 
király szobra.

Mindhárom kiadvány a mű
velődési központban megte
kinthető'.

Budapesti bemutató
Szeptember 21-én tartották 

Budapesten a Pesti Magyar 
Színházban Pozsgai Zsolt Bol
dog Asztrik küldetése című 
színművének fővárosi bemuta
tóját. A  pécsváradi siker meg
ismétlődött, a pesti közönség is 
nagy tetszéssel fogadta a da
rabot.

Természetesen a szerző-ren
dező és a színészek már au
gusztusban meghívták váro
sunk vezetőit a fővárosi bemu
tatóra, aztán m egérkezett 
Iglódi István meghívólevele is.

A  Zsáli János vezette pécs
váradi küldöttséget (Zsáli 
Jánosné, Apaceller József és 
felesége, valamint Baumann 
Mihályné) „zavarba ejtő” fi
gyelmességgel és szeretettel 
vette körül a szereplőgárda. 
Megkülönböztetett kedvesség
gel üdvözölték és mutatták be 
a jelenlevőknek Pécsvárad 
képviselőit, akiknek így má
sodszor volt alkalmuk együtt 
örülni az alkotókkal a darab 
sikerének, amit mindenki a 
sajátjának érezhet. Az „ötlet
gazda” Bokor Béla, a Megyei 
Közgyűlés alelnöke és felesége 
ezúttal látták először a szín
művet.

Végre együtt volt mindenki, 
aki annyira szurkolt a pécs
váradi ősbemutatóért, a pécs
váradi nyári várszínház pre
mieréért. Mindenki úgy kö
szönt el, hogy „viszontlátásra 
nyáron Pécsváradon” ... Re
méljük! Külön öröm lehet szá
munkra, hogy a nekünk oly 
kedves „pécsváradi darabbal” 
avatták fel a Sinkovics Imré
ről elnevezett kamaratermet. 
A dombormű leleplezésén és 
az előadáson is jelen volt Gom
bos Katalin, a művész özve
gye. (Az MTV 1. október 2. 
„Pesti Szalon” című műsorá
ban riport hangzott el Pozsgai

Zsolttal, Béres Ilonával és 
Szakácsi Sándorral a pesti 
előadásról, miközben jelenete
ket is bemutattak.)

A Nyugdíjasklub hírei
Szeptember elején háromna

pos Eger környéki kirándulá
son vettek részt a nyugdíjas
klub tagjai. M ezőkövesd, a 
Zsóri-fürdő és Gyöngyös érin
tésével Bogácson szálltak meg, 
ahonnan ellátogattak a Szalaj- 
ka-völgybe, Szilvásváradra, 
Egerszalókra, a Recski parkba, 
Noszvajra, Párádra és termé
szetesen Egerbe.

— Október 2-án klubunk tag
jai viszonozták az Irgszem- 
csei Nyugdíjasklub tavaszi 
látogatását. Az ottani klub 
30. születésnapját ünnepel
te, m elyre m eghívták a 
pécsváradiakat is. A talál
kozó a szokásos kitűnő han
gulatban zajlott.

— Október 12-én Kozármis- 
lenybe látogat a klub, ahol 
a Nyugdíjasok Kulturális 
Seregszem léjén vesznek 
részt táncos asszonyaink és 
dalos férfikarunk.

— Október 13-ra meghívást 
kaptunk az immár harma
dik alkalommal megrende
zésre kerülő Dél-dunántúli 
nyugdíjasklubok találkozó
jára, Bonyhádra.

— Október 14-én délelőtt a 
helyi gesztenyeszüreti fesz
tiválon adnak műsort művé
szeti csoportjaink, kórusa
ink.

— Október utolsó hétvégéjén, 
26-27-én vendégül látjuk a 
Hausmannstátteni Színját
szó Kör tagjait, akik 27-én, 
szombaton 17 órakor szín
darabot adnak elő a műve
lődési központban.

Fogadóóra
Dr. Hargitai János országgyű
lési képviselő október 12-én, 11 
órakor fogadóórát tart a pol
gármesteri hivatalban.

Az 1956-os
forradalomra emlékezünk 
október 23-án, 10 órakor 

a Kossuth-téren.
Az ünnepségen 

közreműködnek a Kodolányi 
János Általános Iskola tanulói, 

ünnepi beszédet mond 
Poller György 

képviselő.

Gesztenyeszüret a Zengő alján 
2001. október 11-14. 

Pécsvárad
Október 11csütörtök:
A „Határon Túli Magyarok Fesztiválja” keretén belül:
I 7 óra: „A Szent Korona ezer arca” című kiállítás 

megnyitója a Pécsváradi Vár dísztermében. A 
kiállítást az anyag gyűjtői és szerkesztői, Sunyovszky 
Sylvia Jászai-díjas színművésznő és dr. Fekete György 
akadémikus, egyetemi tanár nyitja meg.

Október 12., péntek:
18 óra: A „Pécsváradi cigányság kulturális öröksége” 

című kiállítás megnyitója a művelődési központ 
kiállítótermében, a Pécsváradi Népfőiskola roma 
népfőiskolái programjának keretében. Megnyitja: 
Burján István néprajzkutató.

A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat szervezésében:
20 órától: Expedíció az Alpokban -  élménybeszámoló 

és diavetítés
2 1 órától: Rock-club a művelődési központban

Október 13., szombat:
13 órától: Térzene a művelődési központ előtt a 

Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekarral, kézműves- és 
kirakodóvásár (Kossuth L. u.), borok utcája (Dózsa 
Gy. u.)

14 órától: Zengővidéke gyermektánccsoportjainak 
találkozója a művelődési központ előtti téren 
(Hosszúhetény, Pécsvárad, Hidas, Vasas, Somogy, 
Nagypall csoportjaival)

16 órától: Gesztenyesütés a művelődési központ előtti 
téren

20 órakor: Tűzijáték
20.30-tól: Szüreti Bál a művelődési központ nagyter

mében. Zene: Phoenix

Október 14., vasárnap:
Egész nap: kézműves- és kirakodóvásár (Kossuth L. u.), 

borok utcája (Dózsa Gy. u.)
9.30 órától: Térzene a művelődési központ előtti téren 

a Pécsváradi Városi Fúvószenekarral
10 órától: néptánccsoportok és kórusok műsora a 

művelődési központ előtti téren (Nyugdíjasok 
Körzeti Egyesülete, Pörböly, Hidas)

I I óra: A MASZK Bábszínpad (Budapest) „Szelek 
szárnyán, várak ormán” című gyermekműsora, utána 
„Középkori gyermekjátékok” a művelődési központ 
előtt

13.00 órától: néptánccsoportok műsora a művelődési 
központ előtt (Hosszúhetény, Zengővárkony, 
Véménd, Hidas, Pörböly csoportjaival)

16 óra: Pécsváradi Big Bánd koncertje a művelődési 
központ előtt

17 óra: Gálaműsor a Mecsek Néptáncegyüttessel, a 
művelődési központ színháztermében
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SPORTPROGRAM
d

Megye I.
O k t . 7 ., 1 5 .0 0  P é c s v á ra d -H i-  

das
O k t .  14 ., 1 5 .0 0  P é c s v á r a d -  

S z e d e rk é n y
O k t .  2 1 .,  1 4 .0 0  P é c s v á r a d -  

M a g y a rszé k
O k t . 2 8 ., 14 .00  B o g á d -P é c s -  

várad
N o v . 4 . ,  1 3 .0 0  P é c s v á r a d -  

N ag yárp ád
Megyei serdülő és ifjúsági
Kezdési időpontok serd.: 9.30, 
ifi: 11.30
O k t . 6. P é c sv á ra d -S ze d e rk é n y  
O k t .  13. N a g y á rp á d -P é c sv á -  

rad
O k t . 2 1. P é c s v á r a d - P E A C  
O k t .  2 3 . K o z á rm is le n y -P é c s -  

várad
O k t . 2 8 . B ic s é rd -P é c s v á ra d  
N o v . 3 . M a g y a r s z é k - P é c s -  

várad
Megye III.
O k t .  6 ., 16 .00  P é c sv á ra d -M a -  

g y a rh e rte le n d
O k t . 14., 12 .0 0  P é c sv á ra d -V il-  

lány
O k t .  2 1 .,  11 .3 0  P é c s v á r a d -  

L o v á szh e té n y

KÉZILABDA
O k t . 7 ., 10 .00  P é c s v á ra d -M e -  

g ye  I. férfi
O k t .  13 ., 16 .0 0  P é c s v á r a d -  

S ze n te n d re  N B  I.B  férfi 
O k t .  13 ., 1 8 .0 0  P é c s v á r a d -  

S z e n te n d re  N B  I.B  férfi ifi 
O k t .  14 ., I 1 .3 0  P é c s v á r a d -  

C s u rg ó  N B  II. női 
O k t .  14 ., 1 4 .0 0  P é c s v á r a d -  

C s u rg ó  N B  II. női ift 
O k t .  2 1 ., 1 0 .0 0  P é c s v á r a d -  

M eg ye I. férfi
O k t . 2 7 ., 15 .4 5  P é csv á ra d -S ió -  

fo k  N B  II. női
O k t . 2 7 ., l7 .3 0 P é c s v á ra d -S ió -  

fo k  N B  II. női ifi 
O k t . 2 8 . 16 .0 0  P é c sv á ra d -S ik -  

ló s N B  I.B  férfi
O k t . 2 8 ., 18 .0 0  P é c sv á ra d -S ik -  

ló s N B  I.B  férfi ifi 
N o v . 5. 18 .15  P é c sv á ra d -M e -  

g ye I. férfi

KOSÁRLABDA
O k t . 2 5 ., 18 .3 0  P é c sv á ra d -V o -  

lán
N o v . 15 ., 1 8 .3 0  P é c s v á r a d -  

Közgáz
THAI-BOX

N o v . 4 . ,  9 .0 0  T h a i- b o x -  é s  
k u n g -fu -b em u tató  é s  -v e rse n y

S P O R T H Í R E K
alatt győzött le, nagy fölénnyel. 
O a WMTC profi szabályai sze
rint játszott.

Pécsvárad kupa
A szeptember 16-án, NB I.B-s 

kézilabdacsapatok részére ren
dezett előkészületi kupán a 
következő végeredmény szüle
tett:

I. Szigetvár
II. Pécsvárad

III. Siklós
IV. Nagykanizsa (Izzó SE)

Legjobb kapus: Fata Tamás 
(Szigetvár). Legjobb góllövő: 
Szappanos Gergely (Pécsvá
rad)

Képünkön a felnőtt csapat tagjai: első sor: László Miklós, Ljudovik Adrián, 
Szász Szabolcs, Szabó Tamás, Al-Hilal István, Sárközi Gergő, Fűzy András 
(edző), második sor: Kis László, Mayer György, Varga Máté, Novreczky Ár
pád, Séra Dénes, Botló Béla, Földvári Tamás

Fotó: Bognár Gyöngyvér

Megyei serdülő és ifjúsági
Szeptember 1. Szigetvár-Pécs- 

várad 4:0/1:1
Szeptember 8. Pécsvárad—Sik

lós 0:1/1:4
Szeptem ber 15. Szászvár— 

Pécsvárad (ifi) 0:8 
Szeptember 22. Pécsvárad- 

Hidas 1:1/8:1
Szeptember 29. Sellye-Pécsvá- 

rad 6:4/1:17 
Megye III.
Szeptem ber 2. P écsvárad - 

Kővágószőlős 1:0 
Szeptem ber 9. Pécsvárad— 

Drávaszabolcs 0:2 
Szeptember 16. Pécsvárad- 

Gerde 3:3
Szeptember 23. Pécsvárad- 

Vokány 1:3
Szeptember 30. PFC-Pécsvá- 

rad 2:1

Thai-Box
2001. szeptem ber 15-én, 

pénteken a Pécsi Napok kere
tén belül megrendezett küzdő
sportgálán ismét taroltak a 
pécsváradi thai-box-szakosz- 
tály versenyzői. Vulics József, 
aki a WKA amatőr szabályai 
szerint küzdött, -67  kg-os súly
csoportban első helyezést ért 
el. Újdonsült világbajnokunk, 
Brunner Tihamér a vb óta az 
első kihívójával mérkőzött, 
akit kevesebb, mint egy perc

EREDMÉNYEK
KÉZILABDA

Szeptember 13. Hosszúhetény- 
Pécsvárad—Szigetvár /Fiú 
serdülő OB. 24:21

Szeptember 16. Pécsvárad— 
Mágocs Megye I. férfi 45:21

Szeptember 22. Pécsvárad- 
Kozármisleny /NB II. női 
26:20

Szeptember 22. Pécsvárad— 
Kozármisleny /NB II. női ifi 
24:25

Szeptember 22. Hosszúhetény- 
Pécsvárad—Mecseknádasd / 
NB II. férfi 24:24

Szeptember 30. Hosszúhetény- 
Pécsvárad-Izzó SE /Fiú ser
dülő OB. 20:12

Szeptember 30. Pécsvárad-Ba- 
latonfüred /NB I.B férfi 
26:30

Szeptember 30. Pécsvárad-Ba- 
latonfüred /NB I.B férfi ifi 
29:30

LABDARÚGÁS
Megye I.
Szeptember 2. Sellye—Pécs

várad 0:1
Szeptember 15. Bicsérd-Pécs

várad 1:3
Szeptember 26. Pécsvárad- 

Szigetvár 4:2
Szeptember 30. Siklós—Pécs

várad 1:0

BÉRLETJEGY

A városi sportcsarnok őszi 
összes sportrendezvényé
nek látogatására bérletje
gyet árusítunk a művelődé
si központban és a sport- 
csarnokban a mérkőzések 
előtt. Ára: 2000 Ft

SPORT I a kábel-tv-n

A legutóbbi önkormányza
ti ülés határozata alapján 
október 15-étől a városi 
kábeltelevízión új adóként 
látható a népszerű Sport 1 
magyar csatorna. Az új 
csatornán elsősorban kül
földi labdarúgó-mérkőzé
seket és összefoglalókat 
láthatnak a sportrajongók.

PÉCSVÁRADI

H í r m o n d ó
A  P é csv á ra d i 

Ö n k o rm á n y z a t  havilapja  
F e le lő s  k iadó :

Z sá li Jáno s p o lg á rm e ste r  
S z e rk e s z tő : D r e t z k y  Katalin  

S z e rk e sz tő sé g , 
h ird e té sfe lv é te l, t e r je sz té s : 

m ű v e lő d é s i k ö zp o n t, 
P é csv á ra d , K o ssu th  La jo s u. 3 1. 

T e le fo n /fa x : (7 2 ) 4 6 5 -1 2 3  
A  sz e rk e s z té s b e n  

k ö z re m ű k ö d ik  a F e r lin g P R e ss  
N y o m d a i m u n k ák : 

M o ln á r N y o m d a  é s  K iad ó  Kft. 
IS S N  1 4 1 7 -8 9 7 4

A megújult kosárcsapat


