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NEM TARTUNK IGÉNYT IDEGENEK SEGÍTSÉGÉRE
- Azonos szívvel, de másként a lokátorról -

A lokátor építéssel kapcso
latosan az Önkormányzat több
ségét képviselve a következőket 
gondolom fontosnak elmond
ani.

A lokátor mind 
beruházás mára az országban 
központi kérdéssé vált, már nem
csak Pécsváradon és környékén, 
hanem teljes hazánkban és úgy 
tűnik a határokon túl is a ter
mészethez kötődő és a ter
mészetet szerető emberek 
körében.

Azt, hogy a lokátorról mi a Hon
védelmi Minisztérium álláspont
ja, itt nem szeretném elismételni, 
hisz ezt számtalan lakossági és 
Önkormányzati fórumon megis
merhették, megismerhettük. A 
2003. január, február, márciusi 
tiltakozásokat követően ez év 
januárjáig lényegében csak annyi 
történt, hogy a Honvédelmi Mi
nisztérium megbízta a Budapesti 
Műszaki Egyetemet, hogy a 
lokátor állomás építését szolgáló 
jármű forgalom esetleges

károkozása miatt az útvonal 
mentén lévő épületeket vizsgálja 
meg és egy állapotrögzítő tanul
mányt tegyen le a Minisztérium 
asztalára. Ebben a csaknem egy 
éves időszakban a civil 
közösségek a tiltakozásnak szá
mos formáját cselekedték. Ezek 
közül azt hiszem a leglényege
sebb a Magyar Köztársaság 
Országgyűlése Elnökének átadott 
több mint 6000 aláírás. A 
tiltakozás ma már olyan mértékű 
és olyan vehemenciájú, hogy 
ezzel vagy el lehet érni a célt, 
vagy nem. Pécsváradon a lokátor 
építéssel kapcsolatban a nemnek 
vannak különböző fokozatai. 
Vannak akik úgy gondolják, 
hogy akár a gépek elé fekve is 
meg tudják a beruházást akadály
ozni, és vannak olyan emberek, 
ezek közé tartozom én is, akik a 
lokátort, ha megépül sosem 
fogják megszeretni de el fogják 
tűrni. Azt gondolom, hogy az 
ország megfelelő megfontoltság
gal döntött, amikor a NATO-ba 
kérte a felvételét. Ugyanígy gon
dolom, hogy ugyanilyen meg
fontoltan döntöttünk, amikor az 
Európai Unióba kértük a

felvételünket. Egy katonai 
szövetségnek és egy államok 
közösségének (az Uniónak) ter
mészetesen vannak belső sza
bályzatai. Az oda kívánkozó 
tagoknak ezeket a szabályokat el 
kell fogadni. A beruházás 1995. 
óta kormányokon átívelő 
szándék volt. Azt gondolom, 
hogy a NATO-val kötött 
szerződést ma csak a Magyar 
Kormány vagy a Magyar Ország- 
gyűlés kérdőjelezheti meg. Arra 
én nem tudok vála-szolni, hogy 
ez az esetleges megkérdőjelezés 
a szövetségi szerződést miként 
érintené.

Pécs várad Város 
Önkormányzata 1995. óta több
ször foglalkozott a lokátor 
kérdésével és ha egymondatosán 
próbálok válaszolni, az volt a 
vélemény, hogy ebben az ügyben 
próbáljunk úgy kijönni, hogy a 
településünk a lehető legjobban 
járjon. Ennek szellemében dol
gozott 1995. óta az Önkor
mányzat és dolgoztunk mi is. Az 
Önkormányzat 2003. tavaszi 
állásfoglalása szerint, amikor 
(folytatás a 2. oldalon)
Fotó: Baumann Mihály

TILTAKOZÁS A LOKÁTOR ELLEN
“Engedelmességével biztosítja a rendet, harciasságával a szabadságot” (Alain)

Február 11-15. között a 
környezetüket féltő és védő 
helyi lakosok blokádot alkotva 
megakadályozták a Zengőre ter
vezett NATO lokátorállomás 
építésének megkezdéséhez 
szükséges favágást. Az 
akcióhoz csatlakoztak az ország 
több pontjáról, sőt még külföld
ről is érkeztek környzetvédők. A 
tiltakozók fából épített úttor- 
lasszal, transzparensekkel és 
fához láncolással védték meg a 
fákat, a Zengőt. A kivitelezőnek 
február 15-ig volt engedélye a 
favágásra, ezt követően

legközelebb októberben lehet fát 
vágni a hegyen. így néhány 
hónap haladékot nyertek a loká
tor ellenzői. Eközben az Európai 
Parlament Zöld frakciója 
kezdeményezi annak kivizs
gálását a NATO-nál, hogy 
indokolt-e a környezetet jelen
tősen károsító beruházás.
A tiltakozók jelenleg is tartanak 
“ügyeletet” a Zengőn, hogy a 
kivitelező nehogy mégis 
megkísérelje megkezdeni a 
munkálatokat.
Fotó: www.index.hu 
Képes beszámoló a 7. oldalon.

PÉCSVÁRADI
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Határozat a helyi oktatási és 
közművelődési intézmények 
racionalizálásáról

A 2003. majd a 2004. 
évi országos költségvetés és a 
települési normatívák kénvsze- 
ritették az önkormányzatot, hogy 
saját költségvetési rendeletében is 
a lehető legnagyobb takarékossá
got gyakoroljon. Mivel az 
intézmények dologi költségein 
már nem lehetett tovább spórolni, 
a képvi-selötestiilet sajnos a 
bérköltségek csökkentésével biz
tosította a 2003. és 2004. évi helyi 
költségvetés stabilitását. Az ügy 
kapcsán az önkormányzat 
bizottságai és képviselőtestülete 
az elmúlt hónapban többször tár
gyalt és meghatározta azt az 
irányt, ami felé menni szeret
nének. illetve menni tudnak.

Zsáli János pol
gármester lapunknak elmondta, 
hogy beállították egy irányba a 
"kocsirudat". Van. aki húzza a 
kocsit, van aki ül rajta, de azt nem 
gondolja megoldásnak, hogy 
arról leszállva. illetve kiállva a 
húzók közül bárki is a kocsi elé 
álljon. Képviselőnek és alkalma
zottnak is le lehet szállni, ki lehet 
állni a sorból tisztességesen, de 
arra kér mindenkit, hogy ezt ne 
tegyék. Polgármester Úr elmond
ta azt is. hogy az intézkedések 
egész sora nincs a kedvében, min
den ellenkező híreszteléssel szem
ben ö is akkor érzi jól magát, ha 
jót tesz. örömet okoz másoknak. 
Szereti települését és annak 
lakosságát. de azokat az 
intézkedéseket, amik biztosítják a 
település gazdasági stabilitását, 
meg kell tennie és meg is teszi. 
Ehhez kéri az intézményekben 
dolgozók és a lakosság 
megértését és támogatását.

Az alábbiakban
közöljük az intézkedési terv 
határozatát.

Pécsvárad Város Képviselő
testülete 6/2004. (II.2.) számú 
határozata az ezt módosító 
9/2004.(11.6.) számú határozat
tal egységes szerkezetben az 
oktatási és közművelődési 
intézmények racionalizálásáról 

Pécsvárad Város Ön- 
kormányzata megismerve az 
ország 2004. évi költségvetésének 
tervezetét elké-szítette Pécsvárad 
Város 2004. évi költségvetési 
koncepcióját. A koncepció a 
jelenlegi létszám és béradatokat,

valamint a 2003. évi dologi költ
ségekre tett 10%-os növekményt 
47 millió Ft-os fedezetlenséget 
tartalmazott. Az önkormányzat
2003. december 2-ai ülésén a kon
cepció hiányát kiküszöbölendő 
egy ad hoc bizottság létre
hozásáról döntött, melynek tagjai 
a város polgármestere, alpol
gármestere és bizottsági elnökei. 
A bizottság több alkalommal tár
gyalt az intézményrendszer gaz
dasági racionalizálásáról és 
néhány szakmai kérdést is érin
tett. A polgármester a bizottsági 
ülésen tapasztalt véleményekre, 
vala-mint a Gazdasági Bizottság
2003. év elején tett javaslatára, 
tudomásul véve az önkormányzat
2003. júniusi döntését, tekintettel 
a 2004. évi koncepcióra és arra 
tényre, hogy az önkormányzatnál 
főállású belső ellenőr nem 
működik 2003. december I9-én 
külső szakértő szervezetet kért fel 
az oktatási és közművelődési 
intézmények átvilágítására.

A szakértői vélemény 
és a bizottsági megbeszélések 
eredményeként az alábbiakat 
javasoljuk az önkormányzat
2004. február 2-ai ülésén elfo
gadásra. Az intézkedések hatály
ba léptetésére általánosságban 
pedig 2004. február 10-ét java
soljuk.

Pécsváradi Óvoda

2004. június 15-ével az 
óvoda Vár utcai épületében 
fejezze be működését. A nyári 
szünetet követően a Gesztenyés 
utcai óvoda működik tovább 4 
csoporttal. Június 15. és szeptem
ber 1. között a Gesztenyés utcai 
óvoda látja el az ügyeletet. 2004. 
június 15-ig az önkormányzat 
végezze el a Gesztenyés utcai 
óvoda ÁNTSZ által is javasolt 
felújítását, figyelembe véve a 
szeptemberi 4 csoportos intéz
ményt. Az önkormányzat vállalja, 
hogy 2005. szeptember 1-jéig a 4. 
csoportszobához (ma üres tornas
zoba) egy szabványos (másik 
háromhoz hasonló méretű) 
öltöző, mosdó, WC blokkot alakít 
ki.

A Gesztenyés utcai 
óvoda konyhája az óvodás gyer
mekeknek és a kapacitástól füg
gően vendégeknek főz. A Vár 
utcai óvoda konyhája 2004. 
június 15-től átveszi az idősek 
otthona, a szociális étkeztetés és a

házi segítségnyújtás keretében 
nyújtott étkeztetés bonyolítását, 
valamint a kapacitástól függően 
vendégebéd biztosítását is. A 6 
konyhai dolgozó és az 
élelmezésvezető 6 órás napi 
munkaidőben alkalmazható.

Pécsvárad Város Önko
rmányzata támogatja a óvodai 
dolgozók kezdeményezését, hogy 
Pécsvárad városában a gyer
mekek 2 éves korától, szobatisz
taságot is figyelembe véve, óvo
dai előkészítő (bölcsődei) csoport 
induljon 2004. szeptember 1- 
jétől. A csoport elhelyezésére az 
önkormányzat ingyenesen biz
tosítja a Vár utcai óvoda konyhá
ja melletti csoportszoba együttest. 
Az önkormányzat a csoport 
indítását csak vállalkozói for
mában tudja támogatni, melynek 
forrása az állami normatíva és a 
szülői hozzájárulás lenne. A cso
port beindításához szükséges 
összes engedély beszerzése a vál
lalkozók feladata. Az óvodai dol
gozók létszámát 2004. február 10- 
ei hatállyal 13 főben állapítja 
meg. Az óvoda vezetője 2004. 
június 15-étől két helyettesi stá
tuszt egyre módosítsa. Az óvoda 
vezetője a 2004. szeptember 1- 
jétől felveendő gyermeklétszámot 
a 4 csoport, valamint az induló 
csoportnál a Közoktatási törvény
3. számú mellékletének 11(7) pon
tja szerint határozza meg.

Pécsvárad Város 
Képviselö-testülete utasítja az 
intézmény vezetőjét a fentiekben 
foglaltak végrehajtására és fel
hatalmazza Pécsvárad város pol
gármesterét a konyhákkal és az 
óvodai előkészítő csoporttal kap
csolatos tárgyalásokra és a fenti 
keretek között az egyezségek 
megkötésére.

Pécsváradi Alapfokú Művészeti 
Iskola

Pécsvárad Város 
Képviselö-testülete az iskola lét
számát 2004. február 10-ei 
hatállyal 8,75 főben állapítja meg.

Pécsvárad Város 
Képviselö-testülete felhatalmazza 
az intézmény vezetőjét és a pol
gármestert, hogy a vidéki tanulók 
esetében a társönkormányzatok 
vezetőivel a normatíván felüli 
költségek finanszírozására tár
gyalásokat folytassanak, a pol
gármestert e témában az önkor
mányzatok közötti egyezség

megkötésére. Azon telepü
lésekről, ahonnan a gyermekek 
utáni kiegészítő hozzájárulást 
eddig sem fizették és a jövőben is 
elzárkóznak, a gyermek nem 
vehető fel az intézménybe. Ezt a 
kiegészítő hozzájárulást szülő 
(egyéb szponzor) is felvállalhatja. 
Pécsvárad Város Képviselö- 
testülete hivatkozva a Közoktatási 
törvény 117. §-ára a térítési díjat 
az intézmény kiadásainak 8-10 
%-ában állapítja meg.

Pécsvárad Város 
Képviselö-testülete utasítja az 
intézmény vezetőjét és a pol
gármestert, hogy a szakértői 
jelentés a Zeneiskolára vonatkozó 
javaslatát, nevezetesen a vál
lalkozásba adás lehetőségét te
kintse át. Vállalkozásban működő 
zeneiskolák tapasztalatát hasz
nosítva, a jogszabályok intéz
ményre vonatkozó kitételeit is 
figyelembe véve 2004. április 1- 
ig az önkormányzat részére egy 
anyagot javaslattal ellátva állítson 
össze.

Pécsvárad Város 
Képviselö-testülete kéri az 
intézmény vezetőjét és az 
intézményben dolgozó munkatár
sait, hogy 2004. szeptember 1- 
jétől - tekintettel az intézmény 
nem kötelező önkormányzati fela
dat voltára - 10-15 %-kal a 
kötelező óraszámnál több órát, 
így több tanulót is vállaljon külön 
térítés nélkül.

"Fülep Lajos" Városi 
Művelődési Központ, 
Szabadtéri Színház, Könyvtár 
és Sportcsarnok

Pécsvárad Város 
Képviselö-testülete az intézmény 
létszámát 2004. február 10-étől
2004. június 30-ig 4,6, 2004. 
július 1-jétől 5,6 főben határozza 
meg. Ebből kötelezően 3 fő tech
nikai személyzet. (Könyvtár 
esetében 0,4 létszám iskolai 
ellátást szolgál.)

A könyvtár nyitva 
tartását 2004. március 1-jétöl 
hétfőn és szerdán 14-től 17 óráig, 
pénteken 15-tői 18 óráig köteles 
az intézmény biztosítani, az isko
lai könyvtár nyitva tartását ked
den és csütörtökön három óra 
időtartamban az iskolaigazgató 
által megszabott időintervallum
ban.
(folytatás a 3. oldalon)
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A Tourinform irodai 
feladat a Művelődési Házban 
10-től 16 óráig a fentiekben 
meghatározott létszámmal ellá
tandó.

A közművelődési 
feladatok, valamint az 
intézmény által a lakosság és 
civil szervezetek részére eddig 
is biztosított tevékenységek 
2004. február 10-étől továbbra 
is ellátandók. Az intézmény 
nyitva tartását a lakosság és a 
civil szervezetek részére hét
főtől péntekig 15 órától 21 
óráig kell biztosítani.

A Sportcsarnok nyit
va tartását és ügyeletét héttőtől 
péntekig 8-tól 21 óráig kell biz
tosítani. A Művelődési Ház és 
Sportcsarnok igénybe vételét 
hétköznapokon és hétvégeken 
igények szerint a fenti létszám
mal és a törvényes munkaidő 
keret figyelembe vételével kell 
megoldani. A képviselő-testület 
hozzájárul az intézményben 2 
fő polgári szolgálatos személy 
alkalmazásához. (Könyvtár, 
Müvelő-dési központ 1-1- fő.)

Pécsvárad Város 
Képviselő-testülete hangsú
lyozza, hogy a civil szervezetek 
számára a Művelődési Ház 
használatát a jövőben is biz
tosítja a rendezvényeik meg
tartására, továbbra is eltekint a 
helyiségbérlet és rezsiköltségek 
megtérítésétől. A vállalkozások 
részére történő helyiségbiz
tosítás díja, figye-lemmel a 
rezsiköltségek téli-nyári külön
bözőségére 2004. március 1- 
jéig felülvizsgálandó.

Kodolányi János 
Általános Iskola

Pécsvárad Város
Képviselő-testülete 2004.
február 10-ei hatállyal az iskola 
pedagógus létszámát 30 főben, 
technikai és egyéb létszámát 
11,5 főben határozza meg.

Az iskolában 2004. 
szeptember 1-jén indítandó 
osztályok számát 1-től 6. 
évfolyamig 2 osztályban, 7. és 
8. évfolyamon 3 osztályban 
határozza meg, azzal a kikötés
sel, hogy két év időtartam alatt, 
kimenő rendszerben a 7. és 8. 
évfolyam is 2 osztályos lesz. Az 
intézmény 2004. szeptember 1-

jétől a szakértői jelentésben 
foglalt gyermektúlterhelést a 
Közoktatási törvényben megfo
galmazottaknak megfelelően, a 
pedagógiai program átdolgo
zásával szüntesse meg. Az 
intézmény a szakértői jelentés 
pedagógusképzettségre vonat
kozó részét, valamint a közok
tatási törvény erre vonatkozó 
előírásait is figyelembe véve 
2004. szeptember 1-jétől 
maradéktalanul tartsa be.

A képviselő-testület 
utasítja az intézmény vezetőjét, 
hogy a választható képzési for
mák tekintetében - figyelemmel 
a szakértői javaslatra is - 2004. 
április 1-jéigaz iskola jövőbeni 
elképzelését terjessze elő. A 
szakértői jelentést is figyelem
be véve nem javasoljuk a 
túlórák elszámolásban az 
átalány-elszámolástól való 
eltérést. Javasoljuk azonban a 
túlórák elosztásánál a 
végzettséget, a tanított tárgyat 
és az etikai szempontokat is 
figyelembe venni. Ezt az 
intézmény 2004. február 10-ei 
hatállyal köteles figyelembe 
venni.

A képviselő-testület 
hangsúlyozza, hogy az iskola 
felszereltségére és a kor 
követelményeire is tekintettel 
2004. szeptember 1-jétől a 
számítástechnika tantárgy 
oktatását kiemelten kezelje.

Pécsvárad Város 
Képviselő-testülete hangsúly
ozza, hogy az intézményrend
szer fenti racionalizálása az 
intéz-mények szakmai szín
vonalát és a lakosság kiszol
gálását nem befolyásolja, és 
nem befolyásolhatja.

Pécsvárad Város 
Képviselő-testülete a költ
ségvetési törvénnyel és költ
ségvetési rendelettel meg
határozott gazdasági köve
telmények szerint cselekszik, 
az önkormányzat által biz
tosított források az 
intézményeknél a létszám- 
csökkentés ellenére is biz
tosítják az oktatás és a 
közművelődés magas színvo
nalú ellátását.

Zsáli János polgármester 
Dr. Fenyvesi János jegyző

(folytatás az 1. oldalról) 
ugyan nem szavaztunk -mivel 
sajnos nem tartozik Önkor
mányzati kompetenciába a 
beruházás- de állást foglaltunk 
meghatározó többséggel, hogy 
Pécsvárad Város Önkormányza
ta, Pécsvárad Polgármestere a 
kemény, de korrekt tárgyalá
sokat választja a Honvédelmi 
Minisztériummal és ha kell a 
Kormánnyal is. Az akkori elv, 
amit én ma is vallók, hogy ha 
közérzetromboló beruházás lesz 
a környéken, akkor próbáljuk 
Pécsvárad és a környék 
lakosságának közérzetét olyan 
beruházásokkal javítani, ter
mészetesen állami pénzből, 
vagy jórészt állami pénzből, 
amit a Honvédelmi Minisztéri
um támogasson, ennél több, lob
bizza ki hogy ezek a beruházá
sok megtörténjenek Pécs- 
váradon.

A civil szervezetek 
nem így gondolják. A civil 
szervezetek úgy gondolják, 
hogy a XXI. században ezek a 
beruházások - nevezetesen a 
tanuszoda építése, a város 
észak-nyugati részének szenny
víz csatornázása és a XXI. 
század iskolája programunk- 
megjárnak egy-egy település
nek. Ők úgy gondolják, hogy a 
lokátor építést meg lehet akadá
lyozni. Én ezt a szándékot na
gyon tisztelem, azt gondolom, 
hogy helyénvaló a szándék, én 
sem szeretnék lokátort, de én az 
előbb felsoroltak alapján bátran 
kijelentem, hogy nem a civil 
tiltakozások döntik el, hogy a 
Zengő csúcson megépül-e a 
lokátor vagy sem. Természete
sen lehet azt mondani, mint 
ahogy mondják is, hogy előtted 
is csak húzogatják a mézes 
madzagot, a Kormány úgysem 
teljesíti az ígéreteit. Én biztos 
vagyok benne, hogy felelős 
Magyar Kormányfő, felelős 
Magyar Kormány és felelős 
Miniszterek az ígéreteiket be 
fogják tartani. Nem abból kel
lene kiindulnunk, hogy majd az 
átverés következik, hanem 
abból, hogy a Kormány és a 
Honvédelmi Minisztérium és 
azok munkatársai teljesítik az 
ígéreteiket. Bízom benne és 
szeretném elhinni, hogy az 
elmúlt évi és a mostani civil 
akciók csak segítik és nem 
akadályozzák a Kormányzati

szervek ígéreteinek teljesítését. 
Szeretném hangsúlyozni, az 
ország jelenlegi gazdasági 
helyzetében a fent említett 
beruházásokra Pécsvárad 
városának talán kivételezettként 
a megyében és az országban a 
lokátor építés adhat lehetőséget. 
Azokba a szakmai vitákba ame
lyek négy kérdés körül csopor
tosulnak, igazából nem 
szeretnék beleszólni. Melyek is 
ezek:

A lokátor egészséget 
károsító hatása, elsődleges 
katonai célpont mivolta, az 
építéssel kapcsolatos természeti 
károsodás (a bazsarózsa 
állományt érő esetleges 
károsítást is beleértve), valamint 
a város és a környék idegenfor
galmi vonzásának csökkenése. 
Az előbbi veszélyek közül mint 
többször elmondtam, magam 
csak az érintetlen természetbe 
való beavatkozást sajnálnám. A 
többi veszélyt igazából nem tar
tom megalapozottnak.

Pécsvárad Város 
Önkormányzata és a város 
felelős Polgármestereként eddig 
is és ezután is mindent 
megteszünk azért, hogy ha a 
beruházás megvalósul, a város 
megfelelő közérzetet javító 
beruházásokat tudjon végrehaj
tani. Hiszem és meg
győződésem, hogy az előbb 
említett magatartás is Pécsvárad 
lakossága hosszú távú érdekét 
szolgálja. Ennek szellemében 
kértem január elején a Kor
mányfőt, a Minisztériumok 
vezetőit, a Kistérség Elnökét, a 
térség Kormányzati Szocialista 
Képviselőjét, hogy a tanuszoda 
pályázatunkat és a szennyvíz 
beruházási pályázatunkat támo
gassák. Hangsúlyozottan 
kértem, hogy a tanuszoda 
"címzett támogatása" elnye
réséről szóló értesítésnek meg 
kell előznie a lokátor építése 
ügyében tett első kapavágást is. 
Ez sajnos nem így történt, de 
rövid időn belül pótolható.

Ennek érdekében és 
ennek szellemében bízom 
benne, hogy az Önkormányzat 
és a Lakosság meghatározó 
hányadának támogatásával 
fogom a jövőben is a munkámat 
végezni, melyhez nem kérem 
idegenek segítségét.
Zsáli János
polgármester
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A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 
EGYESÜLETÉNEK HÍREI

A KODOLANYI JÁNOS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

A Mozgáskorlátozottak Egye
sülete január 29-én tartotta éves 
közgyűlését a megyei elnökség 
és a helyi vezetőséggel, Dr. 
Steindl László levezető elnök 
vezényletével. Az elmúlt idő
szakról Gungl János titkár tartott 
beszámolót, majd a megyei 
elnökhelyettes méltatta a tag
egyesület munkáját. Az 
egyesületi klub munkájáról 
Németh János klubvezető, a 
Segítőkéz Alapítvány részéről 
pedig Fenyvesi János elnök tar
tott tájékoztatót.
A négyéves ciklus elteltével új 
vezetőség választására került 
sor, amelynek eredményekén az 
új vezetőség tagjai az alábbiak 
lettek:
- Helyi Titkár: Németh János
- Titkár helyettes: Gungl János
- Pénztáros: Rácz Istvánná
- Vezetőségi tagok:
Győrkő Tiborné 
Gerber Mátyásné 
Póth Józsefné
- Megyei küldöttek:
Gungl János 
Győrkő Tiborné 
Gerber Mátyásné
- Helyi megbízottak:
Nagypall: Dobszai Jánosné 
Apádvarazsd - Zengövárkony: 
Moszlovácz József
Ófalu - Mecseknádasd - Hidasd:
Kőszegi Istvánné
Szellő - Kátoly - Máriakéménd:
Gerber Mátyásné
Erzsébet - Kékesd:
Benedek Jánosné 
Geresdlak - Maráza:
Stolcz Hajnalka 
Fazekasboda: Flink József 
Erdösmecske - Feked:
Gonda Lászlóné

Lovászhetény:
ifj. Merkás Györgyné 
Martonfa: Kiss János 
A megyei Felügyelőbizottság 
Enökjelötjének Dr. Steindl Lás
zlót választotta a közgyűlés.
A Megyei Elnökség Gungl János 
elmúlt tiz éves munkáját 
megköszönve, egy értékes órát 
ajándékozott, az uj vezetőségnek 
további jó munkát kívánva zárult 
a közgyűlés.
2004.évi munka terv
1. Sportnapon való részvétel a 
megjelölt létszámmal.
2. Családi est megszervezése.
3. Kirándulások szervezése.
4. Karácsonyváró megren
dezése.
- A rendezvények időpontjai a 
későbbi időpontban kerülnek 
meghatározásra, a vezetőség 
jóváhagyásával.
- A tagdijfitetési morál javítása.
- Tagnyilvántartás pontosítása, 
naprakész állapotba hozása.
- Helyi önkormányzatokkal fen
ntartott kapcsolat javítása.
- Szponzori kör bővítése.
A tagcsoport munkájának jobb 
propagálása.

A Mozgáskorlátozottak Egye
sületének Klubja február 3-án 
rendezte meg hagyományos 
farsangi bálját. A jelmezes, 
zenés, táncos rendezvényen min
denki jól érezte magát, (felső 
képen) A Klub ezúton mond 
köszönetét a tombolához nyúj
tott felajánlásokért a Terra Un- 
gheria Kft-nek, a Pécsváradi 
Aranycipó Kft-nek, a Link Vi
rágüzletnek, a SEVA Shop-nak, 
a Schiller Virágüzletnek és a 
Wolf Józsefné vállalkozónak.

FARSANG A FELSŐ 
TAGOZATBAN

Január 23-án került megren
dezésre a felső iskola farsangi 
bálja. A program a jelmezbe 
öltözött diákok felvonulásával 
kezdődött, majd a tánccal foly
tatódott.

A jelmezversenyen két 
kategóriában versenyezhettek a 
diákok. Az egyedüli illetve cso
portosan beöltözött diákokat 
héttagú zsűri értékelte. A zsűri 
elnöke Lőrinczi Albertné 
iskolánk igazgatónője volt.
Az egyéni kategóriában har
madik helyezést ért el a "Rózsa 
Sándornak" beöltözött Gubik 
Gergely a 7. a. osztályból. 
Második helyen végzett Bálint 
Rita, aki "Grinch"-nek öltözött 
be. Az előkelő első helyet pedig 
a Kovács Bálint, Hauk Mátyás 
és Hauk Máté alkotta trió nyerte, 
akik "MC Barby"-k voltak.

A csoportosan beöltözött tan
ulók közül harmadik lett az 5. b. 
osztály, akik focicsapatnak 
öltöztek be. Megosztott második 
helyezés született a kannibálok 
és a hippyk (utóbbiak kis 
képünkön) között. Kannibál
jelmezt a 7. a-sok öltöttek, hip- 
pynek pedig a 8. b-sek egy cso
portja öltözött be. Ebben a 
kategóriában a győztes az 5.b. 
lett, akik "Gospel" ruhába búj
tak.
Gratulálunk nekik! A büféről a 
nyolcadik osztályosok gondo
skodtak, a talp alá való zenét 
pedig a Phoenix biztosította.
A bál fél kilencig tartott. Min
denki nagyon jól szórakozott, 
reméljük lesz még erre alka
lmunk. Köszönjük szépen min
dazok közreműködését, akik 
segítették a farsang létrejöttét. 
IVeintraut Mária

Alsó képünkön az alsó 
tagozatosok farsangja

SZÜLÖK- NEVELŐK 
BÁLJA

A Kodolányi János Általános 
Iskola 2004. február 28-án, 
szombaton rendezi meg hagy
ományos bálját a művelődési 
házban, amelyre tisztelettel 
meghívnak minden érdeklődőt 
és szórakozni vágyót. A zenét a 
Phoenix Bánd szolgáltatja. 
Asztalfoglalás és jegyelővétel az 
iskola titkárságán: 72/465-315. 
Jegyárak:
- Felnőtt: 700 Ft
- Gyerek: 300 Ft
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VÁROSUNK ÉLETÉBŐL

PÉCSVÁRAD VÁROS 
OKTATÁSÁÉRT

Zsáli János magánszemélyként, 
polgármesterségének ideje alatt 
felajánl évi 120.000 Ft-ot helyi 
nevelési és oktatási tevékenység 
támogatására.
- az általános iskolában 1-8 
évfolyamon, évfolyamonként a 
legjobb matematika valamint a 
legjobb olvasás illetve magyar 
nyelv és irodalom tanulónak 5-5 
ezer forint értékű könyvutalvány,
- az általános iskola legjobb 
matematika valamint olvasás 
illetve magyar nyelv és irodalom 
tanárának 10-10 ezer forint 
értékű könyvutalvány,
- az óvoda utolsó évfolyamának 
legjobb két óvodásának illetve a 
legjobb óvodapedagógusnak 5-5 
ezer forint értékű könyvutalvány 
formájában.
A díjak odaítélésének és elne-

A ZENEISKOLA
HÍREI

Zeneiskolánkban véget ért a 
félévi beszámolók és tanszaki 
hangversenyek időszaka.
A növendékek már haza is 
vihették a félévi bizonyítványt.
- A hagyományos farsangi 
bálunkat február 14.-én rendez- 
ztük a Pécsváradi Művelődési 
Központban.
- 2004. február 10.-én az Ifjúsá- 
gi bérleti hangverseny sorozat
ban: Az orgona címmel tartott 
bemutató és ismertetőt Szamosi 
Szabolcs orgonaművész a 
Művelődési Központban.
- Zongorista növendékeink már 
javában készülnek Papp 
Gyuláné tanárnő vezetésével a 
febr. 20.-án a Pécsett megren
dezésre kerülő Megyei Zongora 
Találkozóra
- 2004. február 25.-én szerdán 
18 órakor a kőszegi Haydn 
vonósnégyes koncertezik a Pol
gármesteri Hivatal díszter
mében. Az együttes vezetője a 
Pécsváradról elszármazott 
Ágota Zoltán.
Műsorunkban egymást váltják 
majd a fülbemászó dallamok, 
kis vidámsággal fűszerezve. 
Mindenkit szeretettel várunk 
erre a rendezvényre is!

vezésének eldöntését a jövőben 
oldják meg, javaslatokat várnak. 

:, A díjak a közelmúlt kiváló
t nevelőiről, pedagógusairól
i lehetne elnevezni. A lehetséges
g nevek között szerepel Wéber

Mária, Szondi József, Péter 
3 Károlyné, Erdősi Tibor. A díjakat
a minden év júniusában a
a Városházában, a diákok részére

szervezett fogadáson adnák át.

A Városi Televízió február 12-i 
a adásában elhangzott felajánlást
s követően Füri Ferenc is csatlako-
t zott a kezdeményezéshez és fela-
t jánlott további 10 ezer forintot.

Ez adta az ötletet a folytatáshoz, 
k hogy alakítsák meg Pécsvárad
a neveléséért és oktatásáért, az
5 "Erdősi Tibor Baráti Kört",
y amelyhez várják a további tagok

és esetleges támogatók jelent
kezését. A közösség tevé
kenységének további céljait és 

-i formáit a megalakulás után
határozzák meg.

TANULMÁNYI 
ÖSZTÖNDÍJAK 

Pécsvárad Város Önkormányza
tának Szociális Bizottsága 
valamint az Oktatási, Ifjúsági és 
Sport Bizottsága közös döntése 
alapján a 2004. évi "Bursa Hun- 
garica" tanulmányi ösztöndíj
jal támogatott fiatalok névsora: 
Botló Gabriella, Brandt Ilona, 
Gros Anita, Gubik András, 
Hosszú Attila, Kovács Ágnes, 
Molnár Annamária, Pere 
Annamária, Szabó Eszter, Wágn- 
er Diána
A döntés értelmében a helyi fiat
alok 10 hónapon keresztül 5-5 
ezer forintot kapnak fejenként.

A NYUGDÍJASKLUB 
HÍREI

- Február 7-én tartotta farsangi 
bálját a helyi nyugdíjasklub, 
amelyen hirdi vendégek is részt 
vettek.
A klub vezetői ezúton mondanak 
köszönetét a rendezvény támo
gatásáért: Liza Butik, Bokréta 
Virágbolt, Kolhep 100 Ft-os 
Bolt, Fortuna Turka , Szikra 
Diszkont, Spani Vár, Gyógysz
ertárak, Tardos Bt. (Kossuth 
utcai 100 Ft-os bolt), Hock Ingrid 
fodrász, Ez+Az Bolt, Csibetanya, 
W & V Méteráru, Sant-At Kft., 
Dr. Dea Bt., Medi-Hut Kft., Link

Készül a művelődési központ előterének átalakítása, a galéria 
megépítése, a nyílászárók kicserélése. Ezt követően az üvegház 
felújítására kerül sor. Várhatóan április közepére készülnek el a 
NKÖM és a GYISM által támogatott munkálatok.

Virágüzlet, Frézia Virágbolt, 
Maddaléna Pizzéria, Coop ABC, 
Schenk Ernő vállalkozó, Winkler 
és Tsa Bt., valamint 
megköszönik a klubtagoknak és 
a komlói vöröskeresztnek a segít
séget, továbbá Gálosi Sándornak, 
aki zenéjével járult hozzá a bál jó 
hangulatához.
- Következő szokásos havi klub
napjuk március 9-én, kedden a 
Zengő Étteremben lesz, ahol 
Nőnapot tartanak. Jelentkezni a 
vezetőség tagjainál lehet 500 Ft- 
os részvételi díj befizetésével.
- Március 15-én Gunarasra 
szerveznek fürdőlátogatást, 
amelyre szintén várják a jelen
tkezőket.

A CSALÁD ÉS KÖZÖSSÉG 
ALAPÍTVÁNY HÍREI

- A Család és Közösség 
Alapítvány eddigi szolgáltatásai 
körét az utóbbi hónapokban 
jogsegély nyújtással bővítette. A 
szolgáltatás a Szent Márton Ca- 
ritas Alapítvány támogatásával 
működik.
- A Dél-Dunántúli Regionális
Forrásközponttal kialakult 
együttműködés keretében a 
Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálat székhelyén (Pécsvárad, 
Dózsa Gy. 13) február 2-tól 
személyre szóló foglalkoztatási 
szolgáltatásként minden
csütörtökön az Újra Dolgozom 
Program képviselője várja az 
érdeklődőket.

- Az IFS nemzetközi szervezet 
2003. Évi konferenciáján és 
szemináriumán novemberben 
Koppenhágában dr. Varsányi 
Erika képviselte a Család és 
Közösség Alapítványt. A ren
dezvényen a nagyhagyományú 
dán settlement mozgalom bemu
tatása mellett a Parlament Szo
ciális Bizottságának vezetője 
ismertette a civil szervezetekkel 
való együttműködés kialakult 
gyakorlatát, valamint előadások 
hangzottak el az ifjúsági klubok 
társadalmi szerepéről.

ANYAKÖNYVI
HÍREK

Házasságot kötött:
Ruppert Gábor és Kiss Rita

Elhunytak:
Móring Emil Vilmos 77 éves,

Gasteiger Ferenc 83 éves, 
Spath Péter 47 éves, 

Kárpáti Jánosné szül. Kis Éva 
71 éves, Csuma József 73 

éves, valamennyien 
Pécsváradon 
Születések:

Bachmann Balázs (jan. 1.) 
Kincse Konrád (jan.l.), 
Dénes Viktor (jan. 11.)
Pető Péter (jan. 23.),
Gál Bianka (jan. 25.),

Galambos Nóra (jan. 30.), 
Kárpáti Kristóf (febr. 1.), 
Kovács Zsolt (febr. 14.),

Nagy Balúr Ferenc (jan. 29.)
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KULTURÁLIS AJÁNLÓ

BESZÉLGETÉSEK A 
ZENGŐ ALJÁN 
A Pécsváradi Polgári Kör 
szervezésében, folytatva a si
keres programsorozatot február 
18-án 18 órakor Berecz András
sal, többszörösen elismert mese
mondóval, március 3-án 18 
órakor Eperjes Károly szín
művésszel találkozhatnak az 
érdeklődők a művelődési 
központban.

SZÍNHÁZJÁRÓ BUSZ
INDUL a művelődési központ 
szervezésében március 13-án, 
szombaton 14 órakor a Pécsi 
Nemzeti Színházba Molnár 
Ferenc: Az ördög című
vígjátékára. Jelentkezni 1900 Ft 
befizetésével (jegy+útiktsg) lehet 
a művelődési házban már. 9-ig.

A VÁRBARÁTI KÖR 
KÖZGYŰLÉSE
A Pécsváradi Várbaráti Kör éves 
közgyűlése február 23-án, hét
főn 18 órakor lesz a művelődési 
központban. A kör szeretettel 
várja minden tagtársát!

FOTÓKIÁLLÍTÁS ÉS 
TEAHÁZ
Az IHK Fotóklub és a Pécsvára
di Ifjúsági Önkormányzat 
február 19-én, csütörtökön 18 
órakor nyitja meg az IHK Fotó
klub tagjainak alkotásaiból 
készült kiállítását a művelődési 
központban.
A tárlatot megnyitja Fükő Béla 
szobrászművész, közreműködik 
a youJane együttes.
A kiállítás március 20-ig 
tekinthető meg.

VERSENYFELHÍVÁS

Kedves Ifjú Tojásdíszítök!
A Míves Tojás Múzeum a Tojás
díszítök Nemzetközi Társasága 
közreműködésével megnyitásá
nak évfordulóján, 2004. április
4.-én, Virágvasárnap Országos 
Ifjúsági Tojásfestő versenyt ren
dez.
A Múzeum a verseny meghirde
tésével is lehetőséget kíván biz
tosítani a hagyományos tojás
festéssel. díszítéssel foglalkozó 
fiatalok bemutatkozására, meg
mérettetésére.
A verseny résztvevője lehet min
den arra rátermett 10-15 év 
közötti fiatal, aki eddigi 
munkáiból két szép díszített 
tojást nevezési díjként 2004. 
március 11.-ig eljuttat a múzeum

címére. Kérjük mellékelni: a 
jelentkező nevét, postai címét, 
iskolája címét, és amennyiben 
meg kívánja nevezni: kitől tanul
ta a tojásdíszítést. A szakmai 
bíráló bizottság a beküldött 
munkák alapján választja ki a 
verseny résztvevőit.
A verseny helyszíne és ideje: 
Zengővárkony község kultúr- 
háza, április 4. 13.30 
Eredményhirdetés
a verseny befejezését követően 
egy órával a helyszínen.
Minden résztvevő emléklapot 
kap, s a legjobb három tojás
festőt jutalmazzuk.
7720 Zengővárkony 
Kossuth Lajos u. 6 
Tel: 06-72-466-605 
E-mail: tojas@museum.hu 
Honlap: ww. tojasmuzeum. ini. hu

VALENTIN-NAP, A SZERELEM VILÁGNAPJA

"Szabad-e még szeretnem... 
Szabadié még szeretnem Téged 
Öleléssel mely nem érhet véget. 
Csókkal, melyet még kérhetek 
Mikor igéző szemedbe nézhetek?"

A Kárpát- medencében az újabb 
keletű ünnepek közé tartozik a 
Valentin-nap, vagy ma-gyarosított 
változatában, a Bálint-nap. Ennek 
ellenére, hogy mindkét forma 
külön anyaköny-vezhető. Az ere
deti latin Valentinus a "valeo" 
szóból ered, ami azt jelenti: erős 
vagyok, illetve ennek "valentis" 
alakjából származik, ezért az igazi 
fordítás valahogy így hangzik: " 
ép, erős, egészséges". Az angol
szász országból elterjedt szokást, 
mint minden külföldről érkezett 
dol-got, ez is megosztotta a 
közvéleményt. Egyesek örülnek, 
hogy újabb alkalmuk van kedves
kedni szerelmüknek, mások vis
zont berzenkednek az idegen 
ünnep miatt.
Horvátországban a horvát 
államiság kikiáltása újította fel e 
hagyományt. Már 1758-ban a drá- 
vaszögi Kiskőszegen Bálint 
tiszteletére kápolnát szenteltek. A 
hagyomány szerint Bálint napján 
az öregek későn keltek és szorgal
masan imádkoztak. Akit frász, 
vagyis nyavalyatörés gyötör, 
megfogadta, hogy Bálint napját 
egész életében megböjtöli. A

gyermek helyett az édesanyja tesz 
fogadalmat. A szülő halála után a 
felnőtt gyermek a böjtöt továbbra 
is meg-tartja. Egyes vidék 
kőművesei e napon misére 
mentek, hogy a magas állványon 
dolgozva Bá-lint oltalmazza meg 
őket a leszédüléstől, leeséstől. 
Számtalan településen akár volt 
hó, akár nem ezen a napon, csíkot 
söprenek, vagyis utat vágnak az 
udvar azon részén, ahová nem fér 
oda az aprójószág, de az ég 
madarai igen. Ide mindenféle 
gabonaszemet, aszalt gyümölcsöt 
szórnak számukra. A 
szőlősgazdák napkelte előtt 
megkerülik a birtokot, hogy a 
tolvajokat és a madarakat távol 
tartsák a szőlőtől, sőt egyesek a 
szőlő négy sarkán a tőkéket is 
megmetszik. A hagyomány 
szerint ezen a napon jönnek vissza 
a vadgalambok, és sok helyütt a 
verebek védő-szentjeként tisztelik 
Bálintot, mert már nekik is kezd 
kedvezni az időjárás. A néphit 
szerint a madaraik ezen a napon 
tartják mennyegzőjükét. 
Valójában ki is volt Valentin, akit 
a szerelmesek, mint védőszen
tjüket tisztelik?
Valentint a korai kereszténység 
mártírját, II. Claudius császár 
vetette börtönbe és végez-tette ki. 
A vallásához hűen ragaszkodó 
Valentin a börtönben töltött időt

nem vesztegette el feleslegesen, 
ugyanis a hit erejével meggyógyí
totta az egyik börtönör vak lányát. 
A látását visszanyert lány első pil
lantása orvosára esett és azon 
nyomban beleszeretett. Sajnos a 
szere-lem, többek között a párt 
elválasztó rácsok és az uralkodó 
haragja miatt nem teljesedhetett 
be. A halálos ítélet végrehajtása 
után Valentin testét vörös 
rózsákkal borította a magtört lány. 
Egy másik hagyomány Rómába - 
a szerelmesek városába - helyezi 
Valentin történetét, és egy 
ünnephez köti. A rómaiak február 
15-én tartották Lupercalia - 
ünnepét, melyet Luperca istennő 
tiszteletére rendeztek. Ő a hitvese 
az erdők, mezők, tüzek urának 
Faunus-nak. Az emberek állat- és 
kenyéráldozatot mutattak be. Az 
áldozati kecskék bőréből szíjakat 
hasí-tottak, amivel - főleg a férfi
ak - megcsapkodták a közelükben 
álló lányokat. Ugyan ezen a 
napon Juno istennő tiszteletére 
egy faládába összegyűjtötték a 
lányok neveit, fiatal nőtlen fér
fiak húzták ki ezeket. Ily módón 
megismerkedhettek egymással, és 
ha szerelem lett belőle, össze is 
házasodtak a következő év 
ünnepén. így lett ez a februári nap 
a szerelmesek napja.
Még mindig nem válaszoltunk, 
hogy mitől lett Valentin-nap: 496-

ban Celasius pápa el-rendelte, 
hogy a Luperca (pogány) ünnep 
helyett Szent-Valentinre
emlékezzenek február 14-én, egy 
nappal korábban. A keresztény 
világban ez az új ünnep hamar 
elterjedt.
A középkor vége felé már az 
briteknél is annyira elterjedt, hogy 
egy 1446-os adat szerint a fiatalok 
apró ajándékokat és versecskéket 
küldtek egymásnak. Fran
ciaországban is ismert lett a 
szokás, ahol szív alakú piros 
dobozból húzták ki a fiúk a 
lányok neveit, ill. a lányok a fiúk 
neveit.
A XVI11. sz.-ban megjelentek az 
első Valentin verses kötetek. XIX. 
sz.-ban pedig a Va-lentin-napi 
üdvözlőkártyák, amit előszeretet
tel küldözgettek a szerelmesek 
egymásnak.
Ezen a napon nyíltan szabad 
emlékezni az elmúlt szerelmekre, 
nem szabad megsértődni, 
megharagudni. A Valentin napi 
szokás azt is lehetővé teszi, hogy 
egy plátói szerelem szenve-dő 
alanya küldjön üzenetet 
szerelmének. A mai nap mindkét 
nem képviselői tegyenek azért, 
hogy az örömé, a kedvességé, a 
figyelmességé legyen a főszerep.

Burján István
néprajzkutató

mailto:tojas%40museum.hu


2004. február____________________ II í r m o n d ó 7

VÁROSVÉDŐ

A régi patika a kevés 
fennmaradt rangos polgárház 
egyike a Kossuth u. 22. sz. 
házban. Herry József gyógysze
rész építette 1840-ben a Szent- 
háromságnak szentelt patikáját 
az egykori alsó vásártéren, a 
főutca, úgy is mint a régi Buda- 
Pécs országút és a Német utca 
sarkán. (Megépültéig a régi 
Hintsch-házban Kossuth u. 42. 
alatt tartott patikát.) Herry József 
leszármazottai, Dvorszkyak, Né- 
kámok 1980-ig látták el gyógy
szerekkel a város és a környék 
lakóit, s azok állatait is.

Fekvése - mivel patiká
nak épült - domináns a város 
központjában. A főutcán fogadja 
a központ felé érkezőt, mintegy 
keretét adva lent a lépcsőzetesen 
emelkedő történelmi panorámá
nak. Az épület a kornak 
megfelelő klasszicista stílus 
nemes arányait hordozza. Hom

lokzatának ritmusát az 
ablakok felett végigfutó 
párkány és a felettük 
kialakított félkörív adja 
meg. A két utcára nyíló sa
rokház fogadóterébe eredeti 
kőlépcsőkön majd tölgyfa
ajtón, szélfogón át lépünk.

A mai virágüzlet 
helyén volt maga a gyógy
szertár. Falait az épülettel 
egyidős tölgyfa szekrények 
övezték, latin feliratú tége
lyekkel. Ez és a további tel
jes berendezés - melyre ma 
sok város büszke lehetne - 
megsemmisült, amikor az 
Állami Gyógyszertári Válla
lat a patika eredeti funkcióját 
megszüntette.

Az épület keleti 
szárnyában, Német utcára néző 
helyiségekben volt az officina, a 
laboratórium, az ügyeletes 
szobája. A déli, főutcái szárny a

család lakásául szolgált: szalon
nal, ebédlővel, lakószobákkal. 
Az 1950-es években végzett áta
lakításokig e helyiségekben még 
álltak az eredeti henger alakú 
kandallók. A patika telkéhez tar
tozott és a család jövedelmét 
szolgálta a ma is álló üzletsor. A

műemléki helyreállítást, tekintet
tel az épület kiemelkedő 
építészeti és helytörténeti 
értékére, Pécsvárad város 
végezteti, hogy ott helyezze el a 
várostörténeti múzeumot.
Képünk a napokban készült 
Folytatjuk a sorozatot!

TILTAKOZÁS A LOKÁTOR ELLEN 
Lévai Gábor képes beszámolója
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1 %
Támogassuk a helyi egye
sületeket, alapítványokat! 
Adóbevallásunkban ez évben is 
rendelkezhetünk adónk 1 + 1%- 
ának felhasználásáról.
Az alábbiakban közzé tesszük a 
rendelkezésre jogosult helyi 
egyesületek, alapítványok adó
számát és nevét:
Pécsváradért Alapítvány 
(helyi kulturális és sport célok) 
Adószám: 19035615-2-02 
Pécsvárad Középfokú 
Oktatásáért
(II. Béla Középiskola) 
Adószám: 15330200-2-02 
Társadalmi Összefogás az 
Iskolai Nyelvoktatásért 
(Kodolányi János Alt. Isk.) 
Adószám: 19035550-1-02 
Pécsváradi Várbaráti Kör 
19029902-1-02 
Barátsági Egyesület 
Pécsvárad (Németklub) 
Adószám: 19031594-1-02 
Zengővárkonyi Hagy
ományőrző Művelődési 
Egyesület
Adószám: 18001629-1-02 
Család és Közösség 
Alapítvány
(Gyermekjóléti szolgálat) 
Adószám: 18312801-1-02
Zengő Néptánc Egyesület 
(Zeneiskolai gyermek nép
tánccsoportok)
Adószám: 19032502-1-02 
Pécsváradi Napköziotthonos 
Óvodák Alapítvány 
Adószám: 18314456-1-02 
Nyugdíjasok Körzeti 
Egyesülete
Adószám: 18317899-1-02 
Pécsváradi Spartacus 
Sportkör
Adószám: 19941091-1-02 
Míves Kézmíves Kht. 
Köszönjük mindazoknak, akik 
a 1996. évi CXXVI. törvény 
alapján 2002. évi jövedele
madója 1%-át a Míves Tojás 
Múzeum fenntartójának a 
Míves-Kézmíves Kht-nak aján
lotta fel! Kérjük, hogy 2003. évi 
jövedelemadója 1 %-ával 
továbbra is támogassa a 
múzeum munkáját. 
Adószámunk: 20655516-2-02

+1% az egyházaknak
Magyar Katolikus Egyház: 
0011
Magyarországi Evangélikus 
Egyház: 0035
Magyarországi Református 
Egyház: 0066

LABDARGÁS
Befejeződtek a Góliát Kupa téli 
fordulói a pécsváradi körzetben. 
Hat település, Pécsvárad, Kozár- 
misleny, Vasas, Mecseknádasd, 
Hidas és a pécsi TVT csapatai 
mérkőztek meg három kor
osztályban.
Eredmények:
U 9. (1995-96.)
1. Pécs (TVT)
2. Pécsvárad
3. Kozármisleny
4. Hidas
5. Vasas
6. Mecseknádasd 
U 11. (1993-94.)
1. Pécsvárad (képünkön)
2. Vasas
3. Kozármisleny
4. Mecseknádasd
5. Hidas
6. Pécs (TVT)

Előző számunkban már beszámoltunk a Blazsekovics Ferenc által 
vezetett küzdősport szakosztály nemzetközi sikereiről. A 
vezetőedző elmondta, hogy tavasszal is több versenyre készülnek, 
de ezúttal az országon belül. Köztük egy pécsváradi versenyt is ter
veznek. Képünk a pécsi edzőteremben készült.

SPORTHÍREK

U 13. (1991-92.)
1. Mecseknádasd
2. Hidas
3. Vasas
4. Pécsvárad 
Kiemelkedő pécsváradi 
játékosok:
U 9. Prigli Gergő, Kungl Ádám, 
Spannenberger Máté, Lembach 
Zoltán
Ull. Abelovszky András és 
Barna, Moschnitzka Ádám, 
Kőszegi Krisztosz 
U 13. Varga Mihály, Bérces 
Attila, Perényi Márió, Teiml 
Dániel
Edzők: U 9. Kajos Árpád 
U 11. és U 13. Gelencsér János 
A következő versenysorozat 
márciusban kezdődik Kodolányi 
Kupa néven az általános iskola 
szervezésében.
Gelencsér János

SPORTPROGRAM

- február 21. "Várad" női kézi
labda kupa
- február 28. Erdészet focitorna
- február 29. Baranyasüt Kézi
labda Torna
- március 6., 16 óra Pécsvárad - 
Kutas NB II. női ifi kézilabda
- március 6., 18 óra Pécsvárad - 
Kutas NB II. női kézilabda
- március 13. Öregfiúk focitorna

MEGHÍVÓ

A Pécsváradi Spartacus
Sportkör éves közgyűlését 

2004. február 27-én,
18 órakor tartja a 

művelődési központ 
nagytermében. 

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

HÍRMONDÓ
előfizetés!

Kérjük tisztelt eddigi 
előfizetőinket, hogy 

szíveskedjenek 
rendezni 2004. évi 

előfizetési díjaikat!,
Az előfizetési ár 2004. évre 
1100 Ft, amiért 11 számot 

kapnak kézhez.
Természetesen várunk 

új előfizetőket is!
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