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Képünkön az ünnepi műsor szereplői, tanárukkal. Gállos Orsolya felvétele

Tavaszi hittel
Pécsvárad 1848- 

as, egyben első or
szággyűlési képvi
selője, Hegedűs Im
re emléktáblájánál 
majd a Kossuth-szo- 
bornál emlékeztünk 
meg Március 15-ről. 
A zászlódíszbe öltö
zött szobor körül az 
iskolások adtak mű
sort Galambos Jenő- 
né betanításában, az 
Önkormányzat, az is
kola majd az üze
mek, a pártok és 
egyesületek helyez
ték el koszorúikat. Az 
ünnepi szónok Vér

tes Lászlóné Hor
váth Klára tanító  
volt. Az ő beszédéből 
idézzük a mának s az 
ifjú ság n ak  szóló 
gondolatokat.

Az idén nehezebb feladat 
párhuzamot vonni a múlt és 
jelen között, mint tavaly lett 
volna, hiszen akkor, ha kö
rülnéztem itt a téren -  min
denkinek a szemében biza
kodást láttam és dacot.

E rővel h ittük  és együtt 
akartuk, hogy teremtsünk 
valami újat, jobbat és főleg 
igazabbat a megkövült, fo j
togató régi helyett.

Március 15., Petőfi és tár
sai úgy jutottak eszünkbe 
akkor, hogy közben m a
gunkra is büszkék lehet
tünk. Valahol mi voltunk a 
folytatás, a folyamatosság.

Átérezhettük mi magunk is 
annak részegítő mámorát, 
amit ama régi március 15- 
én Petőfi érzett és mondott: 
„Kezdetnek nagyszerű, di
cső. Nehezebb a gyermek
nek az első lépést megten
nie, mint mérföldeket gya
logolni a meglett em ber
nek.”

Tavaly óta eltelt egy év. 
Sok tek in te tb ő l kihunyt 
közben a büszke, dacos 
fény. Ezek a bizonyos kez
deti lépések nehezebbnek 
bizonyultak, mint gondol
tuk -  és ma sokan kiábrán
dultak, elkeseredettek kö
zülünk.

A bajok igazak, és vannak. 
Ennek ellenére én ma még
is arról is szeretnék szólni 
Petőfiék példájával, hogy 
nem adhatjuk fel!

A m ik o r m ost e m lék e 
zünk, ne csak a régi március

15. jól ismert esemkényeire, 
eredményeire gondoljunk! 
G ondolnunk kell arra is, 
hogy az akkori március 15., 
a csoda után, a forradalom 
nehéz hétköznapjai jöttek, 
majd a szabadságharc vér
be, dicsőségbe, majd gyász
ba torkolló súlyos napjai - és 
ők, akkor vállalták a ször
nyű időket is.

Kedves Lányok és Fiúk!
E n g ed jé tek  m eg, hogy 

múlt-idézésem végén hoz
zátok forduljak!

Teszem ezt úgy is, mint 
szülő, de elsősorban mint 
tanító,-pedagógustársaim  
nevében is, akik hittel és 
akarattal vállaltuk, hogy ér
téket, tudást közvetítsünk- 
Nektek.

A tavasz, a március, az a 
régi március is, elsősorban 
hozzátok, rólatok szól. Hi
szen a tavasz a megújulást 
jelenti -  és mi felnőttek -  
Bennetek újulunk meg. De 
a forradalom, a tavasz je 
lenti a lendületet is, az újat, 
amit Ti képviseltek -  és fo
lyamatosságot is -  a jövőt -  
ez is Ti vagytok.

Szeretném, ha nem felej
tenétek el a Magyar Balá
zsok, a Gavroche-ok és Bal
ta Mózsik példáját sem a 
mai divatos sztárok és hő
sök mellett! Még jobban 
szeretném, ha m egértetté
tek és megéreztétek volna 
az idézett régi forradalmi 
márciusnak, Petőfiéknek -  
általam  fontosnak tarto tt 
üzenetét. Ez Petőfinek és 
társainak a rendíthetetlen 
hite és akarata.

Tanuljátok meg tőlük-ál- 
talunk, hogy hit és cél nél
kül, üres az élet!

H iggyetek  ö nm agatok 
ban, a tudásban, az életben, 
az igazságban -  és bennünk, 
mert mi nektek csak igazat 
akarunk ezután mondani!



Ö n k o r m á n y z a t
Helyi adót nem terveznek

Pécsvárad idei költségvetése
Százötvenmilliót tesz ki a 

pécsváradi önkormányzat 
1991. évi költségvetése. 
Ebből kell működniük az is
koláknak és óvodáknak, 
ebből kell biztosítani az 
egészségügyi és szociális 
ellátást, ebből kell fenntar
tani a közszolgáltatásokat 
és a lehetőséghez mérten 
bővíteni az ellátást, javítani 
a település komfortossá
gát.

Kérdés, hogy ez az összeg elégsé- 
ges-e vagy sem, illetve miért pont 
ennyivel gazdálkodhat a község?

Az országgyűlés az önkormányza
tok pénzellátását normák, egységes 
fejkvóták alapján állapította meg. 
Csak felsorolásszerűen: minden álta
lános iskolás után 30 ezEr, óvodás 
után 15ezer, szakmunkástanuló után 
53e2er,azidósekotthonában elhelye
zettek után 40ezEr,ésminden állandó 
lakos után -  különböző rímeken -  
összesen 3i500Ft jár állami támogatás 
form ájában. E za normarendszer arra 
szolgál, hogyazönkormányzatok egy
forma mérték alapján részesüljenek 
az állami hozzájárulásból, de arra 
nem alkalmas, hogya működést teljes 
mértékben biztosítsa, így például az 
egyóvodásraszámított ISOOOFt nyil
ván nem elégséges, mert a tényleges 
szükséglet gyermekenként 45000Ft. 
így az önkormányzat a községre iutó 
norma szerinti több mint százmilliós 
keretet azigényekhezigazodva kény
telen volt „szétosztani” azegyesintéz
mények között. Ezek nagyságrendjét 
a későbbiekben ismertetem.

Az adók
A másik nagy bevételi forrás

kor az adóbevétel. A személyi 
jövedelemadóból minden ál
landó lakos után 3200 forintot, 
összesen közel tizenhárommil
liót kap az önkormányzat. Mi
után ez évben már nincs tehó és 
boradó, helyi adót pedig nem 
vezet be a képviselőtestület, így 
a lakossági adóbefizetés évi 
összege alig haladja meg az egy
milliót. (Az adózásban csupán 
annyi a változás, hogy az üdü
lő- és hétvégi épületek után 
nem építményadót, hanem ide
genforgalmi adót kell fizetni, 
de változatlan összegben, üdü
lőnként átlag 500 Ft-ot). A he
lyi üzemek és gazdálkodók adó- 
befizetéseivel együtt a helyi adó 
az évi két és félmillió forintot 
sem éri el.

A harmadik nagy kör a m ükö- 
dési és egyéb bevételek csoport
ja, ami térítési dijakból, rendez
vények bevételeiből, telekérté
kesítésekből és a gázépítési

hozzájáruláskból (lakossági 
és közületi befizetésekből) áll, 
v a lam in t ide so ro lh a tó  a 
szomszédos községek azon 
hozzájárulásai, amelyek az 
általuk is igénybevett pécsvá
rad i in tézm ények (iskola, 
óvoda, stb.) működési költsé
gei egy részét fedezi.

Végül nem elhanyagolható tétel, a 
múlt évről megmaradt 16 millió, ami 
elsősorban a tavalymegkeaJett de be 
nem fejezett, egyes utcákat érintő gá- 
zépítésekfedezetéül szolgál.

Ebből tevődik tehát össze a százöt
venmillió és a kérdés már csak az, 
hogy ezmire elég?

A válasz! az év végével könnyebb 
lenne megadni, most csupán azt vázo
lom fel, hogy a képviselőtestület mi
lyen főbb feladatokra bontotta ezt a 
keretet.

Intézményeink
Az első nagy felhasználási kör 

a meglevő önkormányzati in
tézmények és szervek működési 
költsége. Ide tartozik az óvoda, 
iskola, napközi, zeneiskola, 
szakiskola, könyvtár és műve
lődési ház, egészségügyi és szo
ciális ellátás, az igazgatási ága
zat (körjegyzőség vagy polgár- 
mesteri hivatal) és az intézmé
nyeket kiszolgáló gondnokság 
(ismertebb nevén a GAMESZ).

A felsoroltak éves költségke
rete majdnem eléri a 110 milli
ót. Nincs hely valamennyi in
tézmény működési költségé
nek bemutatására és elemzésé
re, ezért talán hasznos lenne, 
ha e lap hasábjain, sorozatként 
az egyes intézmények maguk 
adnának tájékoztatást arról, 
hogy mire használják fel forrá
saikat és az mire elég és mire 
nem. Most csak annyit tájékoz
tatásul, hogy a szakmunkás- 
képző- és szakiskola 32 millió
val, az általános iskola 27, az 
óvoda 10, az egészségügy több 
mint 8, a szociális ágazat 7,5, a 
művelődési ház és a zeneiskola 
körülbelül 3-3, míg a könyvtár 
majdnem 1 millióval gazdál
kodhat, és hét-hét millió ju t az 
önkormányzat és hivatala, va
lamint az intézményi gondnok
sága működésére.

A második felhasználási terü
letet településüzemelés cím
szóval összegezhetem. E körbe 
tartozik a közvilágítás, azutak, 
járdák, közterek fenntartása, 
lakások, épületek, sportlétesít
mények, vízelvezetők karban
tartása, felújítása, az utak téli 
hóeltakarítása, a Dombay-tó 
üzemeltetése, a sportkör és 
más egyesületek (tűzoltó zene
kar, női kórus, stb.) támogatá
sa. Mindezekre hatmillió jut.

Ebből csupán egy tétel: a köz- 
világítási áram  évi díja 1,8 
millió forint.

A fejlesztések
És végül a harmadik nagy fel

használási kör a fejlesztéseket, 
az ellátások bővítését szolgába. 
Erre (a 16 milliós múlt évi ma
radvánnyal együtt) összesen 
30 millió áll rendelkezésre, ami 
tekintélyes összeg.

A képviselőtestület ezt a har
mincmilliót pályázat útján 
központi állami céltámogatás 
elnyerésével még növelni ki
várja. ezért pályázatot nyúj
tott be vízhálózati kapacitás- 
bővítésre, szennyvízetelp bőví
tésre és a hegyi iskola felújítá
sára. Végleges költségvetést 
majd csak akkor tud az önkor
mányzat összeállítani, ha dön
tés születik abban, hogy mire 
kap és mire nem állami céltá
mogatást. Az azonban már 
megfogalmazódott, hogy mit 
kíván ez évben a képviselőtes
tü let megoldani, illetve leg
alább elkezdeni. Ézek: szenny
víztelep bővítés, hegyi iskola 
felújítása, egészségügyi köz
pont kialakítása toldaléképít
kezéssel, vízellátás javítása, to
vábbi gázvezeték építés a Ró
zsa Ferenc utcától, a Mecsek- 
környéket érintve a Kossuth 
téren át az Iskola és Zengő ut
cákban, valamint a Várkert- 
közben, a József, Kodolányi, 
November 29, Honvéd és Dom- 
bay utcákat érintve, illetve 
azok egy-egy szakaszán, útépí
tés a Gesztenyési és Witt utcá
ban és várhatóan a lakásszö
vetkezeti házaknál, és végül 
egy-két intézmény gázfűtésre 
történő átállítása képezi a főbb 
tervfeladatokat. És ha minden 
a terv szerint történik, akkor a 
közel ötmillió tartalék felhasz
nálására nem kerül sor.

Mindezeken felül leginkább 
azt szeretné elérni az önkor
mányzat -  és ehhez kéri a la
kosság közreműködését is -, 
hogy lakóhelyünk mihama
rább rendezett, tiszta és meg
felelően gondozott legyen. 
Természetesen erre is áldozni 
kell a százötvenmillióból, de 
hogy mennyit és mi maradhat 
meg másra, az attól is függ, 
hogy mi pécsváradiak meny
nyire gondozzuk és ápoljuk 
köztereinket, mennyire vi
gyázunk lakóhelyünk rendjé
re és tisztaságára.

Pécsvárad, 1991 .március 13-án
Dr. Kófiás Mihály körjegyző

Az önkor
mányzat 

rendeletéi
Rendezett, tiszta, jól működő 

lakóhelyen szeretnénk élni. 
Ennek érdekében születtek 
meg az Önkormányzat rende
letéi, az együttélés írott szabá
lyai. Közülük most a kertekre, 
szőlőkre vonatkozó előíráso
kat ismertetjük.
A növényvédelmi ren
delkezést tartalmazó 
1/1991. számú rende

let főbb előírásai:
17A z üdülőterületen, háziker

tekben, gyümölcsösökben, illet
ve az üres (beépítésre váró) tel
ken a tulajdonos (használó, 
bérlő, stb.) köteles olyan műve
lést, növényi kártevők elleni vé
dekezést folytatni, hogy ezzel 
megakadályozza a szomszédos 
földterületek elgyomosodását, 
illetve fertőzését; - 

Gyomirtót és permetezőszert 
olyan mértékben és módon sza
bad használni, illetve alkalmaz
ni,hogy az a szomszédos terüle
ten kárt ne okozzon. Ennek ér
dekében köteles a szomszédot 
permetezés vagy vegyszeres 
gyomirtás előtt értesíteni ab
ban az esetben, ha ott már fo
gyasztásra alkalmas (beérett) 
gyümölcs, más konyhakerti ter
mény található.

Motoros permetezés esetén 
fokozott figyelemmel kell lenni 
a szomszéd érdekeinek védel
me miatt a permetezés irányá
ra, a széljárásra és a permedé 
szóródására;

2JAz üres telket, annak beépí
téséig, gyommentesen kell tar
tani, evégból évente legalább 
kétszer (május és augusztus hó 
végéig) a telken levő gyomnö
vényt le kell kaszálni;

37 Növényvédőszer maradék
kal, csomagolómaradvánnyal 
vagy növényvédőszerrel kezelt 
növényi hulladékkal kutat, fo
lyót, forrásvizet beszennyezni 
tilos;

47 Kerti és egyéb hulladékot 
egyéb növényi maradványt tüze
léssel megsemmisíteni csak őgy 
lehet, hogy a hulladékot össze 
kell gyűjteni, legfeljebb két kis 
területre és a tűzgyújtás során 
az állandó felügyeletet biztosí
tani nkell és a környezetet el
árasztó füst keletkezése esetén 
a tüzet fel kell szítani vagy el 
kell oltani. A terület egybefüg
gő égetése tilos, arra csak a nö
vényi károkozók jelentős elsza
porodása esetén, külön enge
dély alapján kerülhet sor;

57 Amennyiben gyümölcsöt 
vagy élelmezésre, takar
mányozásra szánt terméket a 
termelő piacon, vagy más for
mában értékesít, köteles per
metezési naplót vezetni és el
lenőrzésre bemutatni. ,

67 Aki ezen előírásokat meg
szegi, szabálysértést követ el, 
amiért háromezer forintig ter
jedő pénzbírság szabható ki.

Az Önkormányzat



Ö n k o r m á ti y z  a t
Közzétesszük azt a két álláspontot, amely Pécsvárad 

és társközségei között a február 11 -i együttes ülésen 
a vita tárgyát képezte. A vitát az érdekeltek lezárták. 
Szívesen helyt adunk minden olyan beszámolónak,
amely a pénzösszegek felhasználását ismerteti.

A szerkesztő

Közös pénzek, 
közös intézmények

Ö röm m el n y u g tá z h a tó , 
hogy a polgármesterek egyez
tetése végülis eredményt ho
zott, mert a társközségi felve
tést és érveket magam is meg
értem, annak indítékát nem 
is kívánom cáfolni. Igaz az is, 
hogy az egyenlőtleneket nem 
leh e tn e  egyenlő m ércével 
mérni. Mégis úgy vélem, hogy 
a felhalmozódott, vélt vagy 
valós, indokolható vagy indo
kolatlan különbséget, h á t
rányt nem lehet egy újabb, 
m ásfajta, ellenkező előjelű 
aránytalansággal orvosolni.

Az egyes települések közti el
látásbeli eltérések sem egyfor
mák (pl. Martonfán vagy Zen- 
gővárkonyban a jóminőségű 
belterületi utak aránya jobb, 
mint Pécsváradon, vagy a két 
községben kiépült vízhálózat 
van, más társközségben pedig 
nincs, stb.), továbbá ezek az el
térések nem kizárólag a koráb
bi „elosztáson” alapulnak. 
Ahol ma vezetékes víz, gáz, 
szennycsatorna, nagyközössé
gi tv-antenna rendszer van, ott 
a lakosságjelentős (összességé
ben az évek során 80-100 ezer 
forintos) összeggel járult ehhez 
hozzá. A közművek ugyanis 
vagy lakossági társu lássa l 
épültek, vagy ha nem, akkor 
azok után esetenként 5-13 ezer 
forintos közműfejlesztési hoz
zájárulást kellett fizetni.

A másik gond, hogy a közös 
pénzek és ezzel egyben a közö
sen ü zem elte te tt intézm é
nyek fen n ta rtásáh o z  való 
hozzájárulás községenkénti 
kiszámítása (felosztása) szin
te lehetetlen, pedig ez lenne a 
vitathatatlan megoldás. Csak 
egy példa: ha az iskolák évi 
költségeit tanulónként akar
juk  felosztani, különbséget 
kell tenni a helyben tanuló és 
a Pécsváradra bejáró diák kö
zött, m ert költségük nem azo
nos, de úgy is eltér az egy ta 
nulóra eső költség, hogy nap
közis-e vagy sem, kap-e szo
ciális kedvezményt, tanszer
segélyt vagy sem, továbbá, 
hogy milyen az adott iskola 
vagy osztály felszereltsége,

eszközellátottsága és adott 
tanévben melyik iskola vagy 
tanulócsoport kap jelentős ér
tékű szemléltetőeszközt, írás
vetítőt, stb., és legvégül még a 
fűtés módja is befolyásoló té
nyező. Lehet-e például „szét
osztani”, és milyen mérték
ben a gázfűtésre történő átál
lás költségeit, majd később az 
ebből eredő m egtakarítást? 
Ehhez hasonló a probléma az 
óvodai, a szociális és más in
tézményi ellátások terén is, 
hogy a költségeket befolyáso
ló változások, eltérések kö
vethetetlenek és így kiszámít
hatatlanok, pedig ez lenne az 
abszolút igazságos „osztozko
dási” módszer.

Éppen emiatt kellett azt a 
megoldást választani -  ame
lyet végülis a polgármesterek 
elfogadtak -, hogy a hét köz
ség lakónépességére és a közö
sen üzemelő intézményekre 
megállapított központi nor
m atív  tám o g a táso k  va la
mennyi tételét „egy kalapba” 
tettük, majd ebből kivontuk 
az üzemelő intézmények (is
kola, óvoda, stb.) működési 
költségét és a maradékon a 
községek létszámarányosan 
megosztoztak.

A számok alapján mindez 
így fest:

A hét község normatív tá 
mogatása IOO.73S.OOO Ft

Az intézmények költségke
rete 74.000.000 Ft

E lo s z th a tó  m ara d v án y  
26.733.000 Ft

így ju to tt minden lakosra 
4315 F t és népességarányo
san az egyes községekre a 
megelőző évinél négyszeresen 
nagyobb, szabadon felhasz
nálható pénzösszeg. Ehhez 
járul még a helyben képződő 
adó és a községi tu lajdon 
hasznosításából (bérlet, stb.) 
származó bevétel.

Nagyon bízok abban, hogy 
ezek a forintok célszerűen fel- 
használhatók és rövidesen 
kedvező hatása is meglátszik 
valamennyi településen.

Dr. Kófiás Mihály
körjegyző

Társközségek a költségvetésről

A közös kasszáról
A Pécsváradi Hírmondó I. 

év. 1. számának olvasói a 3. 
oldalon Pécsvárad és társ
községei február 11-i ülésé
ről olvashattak.

A  meglepetés erejével ha
tott ránk, amikor IrA közös 
kassza” címszó alatt taglal
ni kezdte a cikk írója a költ
ségvetési.

Véleményünk szerint a cikk írója 
nem értette m ez horn a társközségi 
polgármesterek milyen elvet vitat
tak.

A valódi okot szeretnénk most a 
tisztelt olvasókkal ismertetni mi, 
társközségi polgármesterek.

A költségvetési törvény elfoga
dásával a kormány célul tűzte ki, 
hogy a kisközségeket, az elmara
dott, hátrányos helyzetű települé
seket segíti. Megpróbálja ezeken 
a településeken is azokat az élet- 
körülményeket lehetővé tenni, 
megközelíteni, amelyek a nagy
községek jelentős részében már 
megszokottak voltak.

A Pécsvárad és társközségei 
együttes képviselőtestületi ülése 
előtt néhány nappal írásos előter
jesztést kapott minden polgár- 
mester. Az 1991. évi közös Üze
meltetésű intézmények költség- 
keretét és ennek kapcsán a külön
böző községekben felhasználható 
szabad pénzek tervezett mennyi
ségét ismertették velünk.

A sarokszámok azt tükrözték, 
hogy az intézmények működteté
séhez adott állami támogatás csak 
50 %-ban fedezi a tervezett tény
leges intézményi költségeket.

A kimutatás szerint 37 millió Ft 
hiányzott, amely összeget az egyes 
önkormányzatok lakosságará
nyosan (%-an) viselnék. Ezzel tel
jes mértékben egyetértettünk, és 
azzal is, hogy ez az összeg Pécsvá- 
radot, mint üzemeltető önkor
mányzatot illesse.

Az egyes községeknek adott ál
lami támogatásból ezeket a lakos
ságarányos közös költségeket le
vonva minden önkormányzat ki
számolhatta, hogy mennyi a saját 
településére fordítható szabad 
pénzeszköze.

E számítások alapján különbö
ző értékek adódlak 1 főre vetítve. 
Volt olyan község, ahol 7740 
Ft/fó, volt ahol 11440 Ft/fő, de 
Pécsvárad esetében ez az összeg 
csak 2538 Ft/fő volt. Ez a számítás 
igazságot szolgáltatott volna min
den településnek a költségvetését 
illetően.

A költségvetési tervezetben 
ilyen számítást mégsem kaptunk, 
de amely a társközségek részére 
újból hátrányos, olyant igen.

Amit vitattunk az a következő:
A községekben megmaradt sza

badon felhasználható pénzeket a 
tervezet szerint egy kalapba dob
va egy főre vetítve 4315 Ft fejkvó- 
tát kapunk, amelyet a cikk írója is 
említ. Ezzel az elosztással a Pécs
váradi Önkormányzat járt volna 
jól, ahol a fejkvóta 2538-ról 4315 
Ft/főre emelkedett volna. Egyér
telmű, hogy az előterjesztést a 
pécsváradi képviselőtestület elfo

gadta, hiszen ez kizárólag Pécsvá
rad részére volt előnyös, minden 
más község részére pdig hátrá
nyos. Ez az összeg viszont -fejle tt
ségi foktól függetlenül -  minden 
faluban egyforma lett volna, va-

gyis egyenlősdit játszottunk volna, 
z a játék véleményünk szerint 
csak akkor igazságos, ha:
1.1 minden községben vannak ál

landóan járható utak;
2./minden községben van vezeté

kes, egészséges ivóví;
3./ van szennyvízelvezetés és 

szennyvíztelep;
4./van gázvezeték;
5./ önálló orvossal rendelkezne 

minden önkormányzat stb.
A  fent említett feltételek szinte 

minden községben hiányoznak, 
kivéve Pécsváradot.

Mi társközségi polgármesterek 
tehát azt nem értettük, hogyan le
het egyforma az elosztás, na a fel
tételek még közel sem egyformák! 
Amíg a feltételek valóban nem 
egyenlőek, addig igenis kell r
kisközségbenakára 11.000,-1 is
fejkvóta is ahhoz, hogy felzárkóz
zunk Pécsváradhoz.

Ha első alkalommal elfogadjuk 
az előterjesztett költségvetést, ak
kor semmi nem változik az előző 
időszakhoz képest. A kisközségek 
sorvadása tovább folyt volna.

Soha nem lennének járható út
jaink, egészséges ivóvizünk, vagy 
olyan kisüzemünk, hogy akár egy 
200 fős kis településnek is legyen 
vonzereje. Ez volt az általunk vita
tott kérdés, és nem az, hogy a kö
zös költségek Pécsváradon ma
radnak-e vagy sem!

Ezért tartózkodtak a társközsé-

ti képviselőtestületek február 11 - 
n Pécsváradon a szavazáskor.
A pécsváradi testületet kivéve, a 

többiek ekkor felhatalmazást ad
tak saját önkormányzatuk polgár- 
mesterének, hogy február 13-án, a 
másodszori közös testületi ülésen 
egyszemélyben dönthessenek a 
költségvetést illetően. Február 
13-án érvek és ellenérvek felsora
koztatása mellett újra szenvedé
lyes vita alakult ki, mégis sikerült 
döntést hozni. Erre azért került 
sor, mert 1991-ben Pécsvárad, 
Nagypall, Lovászhetény és Erdós- 
mecske önkormányzata pályáza
tot nyújtott be az egészséges ivó- 
vízellátás feltételeinek megte
remtésére.

A vízművek megvalósítása je
lenleg a pécsváradi önkormányzat 
anyagi segítsége nélkül nem jöhet 
létre. Az említett községek részé
re Kakas Sándor Pécsvárad pol
gármestere a segítséget szóban 
megelőlegezte. Néhány módosító 
javaslat elfogadása után, kompro
misszumként döntöttek úgy a 
társközségi polgármesterek, hogy 
a február 11 -én benyújtott költ
ségvetést elfogadják.

Sajnáljuk, hogy az említett cikk 
nem a pontos testületi ülésről tá
jékoztatta a lap olvasóit. Remél
jük írásunk alapján tiszta képet 
tudtunk adni, minden önkor
mányzat területén élő embernek a 
február 11 -én és 13-án tartott kö
zös képviselőtestületi ülésről.
Társközségi Polgármesterek



„A kapukat nem fogjuk bezárni”

MEZŐGÉP helyzetkép
Az elmúlt hetekben gyakran kérdezték 

tőlem, üzemen belül munkatársaim , a 
községben barátok, ismerősök: mi van a 
MEZOGÉP-pel, nincs munka, becsukjá
tok a kapukat, keressünk más munkahe
lyet, átalakultok, lesznek elbocsátások? 
Mind megannyi kényelmetlen, kellemet
len kérdés. Akkor is, ha úgy érint és úgy 
reagálok rá, mint a gyáregység egy alkal
mazottja, de különösen akkor, ha az üzem 
érdekvédelmi szervezetének nevében kell 
véleményt formálnom,.

A politikai rendszerváltozást követő gaz
dasági átalakulás, a piacgazdaságra való 
áttérés gondjai különösen az állami válla
latokat hozták nehéz helyzetbe, így a Pécsi 
MEZŐGÉP Vállalatot és a Pécsváradi 
Gyáregységet is.

A belföldi beruházások visszafogása, le
állítása, a megrendelések csökkenésében 
jelentkezett, ami jelentős mértékben érin
tette és érinti vállalatunkat és a gyáregy
séget is. A KGST és különösen a szovjet 
piac beszűkülése következtében az eddig 
ezirányban orientált gépipari vállalatok
nál jelentős termelő kapacitásokat szaba
dított fel, amely konkurensünk lett a bel
földi és tőkés versenytárgyalásokon. Vál
lalatunk, amely a nyolcvanas évek elejé
től, minimális KGST-elkötelezettség mel
lett, jelentős tőkés exportot bonyolított le, 
nehéz helyzetbe került.

Bár hagyományos nyugati, elsősorban 
német megrendelőink továbbra is előny
ben részesítettek bennünket, sajnos az 
árakban nem tudtuk érvényesíteni a meg
növekedett költségeket. Az anyag és ener
giaárak emelkedése a forint leértékelés el
lenére is olyan költségnövekedést okozott, 
hogy a tőkés export jelentős része veszte
ségessé vált. így az 1989-ig folyamatosan 
jelentős nyereséget produkáló vállalat 
1990. évi eredményei alapján veszteséget 
volt kénytelen elkönyvelni.

Egyetlen pozitívum, hogy a magas kama
tok ellenére megőriztük hitelképességün
ket és fizetőképességünket. Sajnos az el
múlt évben gyáregységünk is a 89. évi 7 
millió F t nyereséggel szemben 5 millió F t 
veszteséget termelt. Biztatóak viszont ez 
évi első negyedéves eredményeink. A vár
ható árbevétel 27 millió F t lesz. Ebből kb. 
20 milliót képvisel az Orosházi Üveggyár 
részére a HUNGUARD Magyar-Amerikai 
V e g y esv á lla la t m e g re n d e lé sé re  a 
KERSCHGENS német cég közreműködé
sével gyártott 120 db üvegBzállító kaloda. 
A német LURGI cég megrendelésére ké
szült 42 tonna „JEMENI FILTER” acél- 
szerkezet is szállításra vár.

Legjelentősebb termékünk továbbra is a 
„Carborobot” és a „Plútómat” autom ati
kus széntüzelésű kazáncsalád. Sajnos 
ezek megrendelése az elmúlt évekhez ké
pest jelentősen csökkent. Míg 1990. évben

Szállításra kész üvegszállító kalodák.

A következő időszakban vállalati és 
gyáregységi szinten is kevés a megrende
lés, nehézségeket okoz a kapacitások lekö
tése.

Mindenképpen, elsősorban vállalati de 
gyáregységi szinten is jelentős változtatá
sokra van szükség, főleg a költségek csök
kentése érdekében. Jelen pillanatban fele
lőtlenséglenne nyilatkozni olyan tekintet
ben, hogy melyek lesznek a konkrét intéz
kedések, változások, a következő egy-két 
hónapban kell eldőlnie a vállalat és a gyár
egységek sorsának. A közös költségek 
csökkentése érdekében az elmúlt hóna
pokban létszámleépítés történt a vállalati 
központban és a központi üzemben. Sor 
került néhány épületrész bérbeadására, 
egyes gépek, járművek eladására.

Visszatérve az eredeti kérdésekhez, mi 
lesz a pécsváradi gyáregység sorsa?

Egy biztos a kapukat nem fogjuk bezár
ni, de a költségek csökkentése érdekében 
bizonyos karcsusodásra mindenképpen 
szükség van.

A szükséges minimumra kell csökkente
ni az improduktív és kiszolgáló létszámot. 
Ezt létszámfelvételi stoppal, szervezéssel, 
üzemen belüli áthelyezéssel, átcsoportosí
tással célszerű elérni. A karcsusodás so
rán szóba jöhet egyes épületrészek, műhe
lyek bérbeadása, ideiglenes bezárása, gaz- 
dasgágtalanul üzemelő járművek leállítá
sa, végső esetben létszámcsökkentés is. Ez 
utóbbi mindenképpen népszerűtlen intéz
kedés, még akkor is, ha az elmúlt évben 
módosított Kollektív Szerződés, a vállalat
nál eltöltött munkaviszony függvényében 
végkielégítésre kötelezi a vállalatot.

A produktív területen dolgozó jó képességű 
szakmunkások megtartására mindenkép
pen szükség van, ennek érdekében történt 
januárban a termelő műhelyekben 18 %-os 
béremelés. A gyáregység jövője nemcsak az 
itt dolgozók ügye, hanem mint Pécsvárad 
egyik jelentős 124 főt foglalkoztató üzeme, 
fontos szerepe van a község életében is.

921 db kazánt gyártottunk és értékesítet
tünk, addig 91-ben jó, ha a felére lesz vevő. 
A megrendelések elmaradásának fő oka az 
ismert szénellátási gondok mellett az is, 
hogy az alapanyagárak növekedését kény
telenek voltunk beépíteni a kazánárakba.

A jövőbeni változásokról mindenképpen 
beszámolunk a lap hasábjain...

Lantos

Közgyűlés után az elmúlt évről

40 éves 
az Építőipari 

Kisszövetkezet
Nagy múltra tekint vissza a Pécsváradi Épí

tőipari Kisszövetkezet. Negyven évvel ezelőtt 
-1951  szeptemberében -  18 fővel alakult meg 
Pécsváradon az Építőipíri Szövetkezet, mely 
három éve viseli a Kisszövetkezet elnevezést, 
de folytatva a negyven évvel ezelőtt megkez
dett tevékenységét, végzi szolgáltatásait a la
kosság számára is. Sokrétű feladatot lát el és 
tevékenysége az országhatárokon túl is ismert
té vált és szerzett jó hírnevet magának a szövet
kezetnek és Pécsváradnak is. Evekkel ezelőtt 
megjárták a dolgozói Irakot, ahol Bagdadban 
többszáz 60 hektós tölgyfahordót készítettek 
és a helyszínen szerelték össze a pécsváradi 
kádárok. Az elmúlt év folyamán a legjelentő
sebb szerződésük a kádár részleg munkájában 
hozott ismét pezsdítő változást, a 400 literes 
konyakoshordókat Franciaországba, a konyak 
hazájába szállítják teljes megelégedésre, és to
vább öregbítve a szövetkezet jó hírnevét.

A március 14-én tartott szövetkezeti éves 
közgyűlésén Zsáli János a szövetkezet elnöke 
szenvedélyes és kemény hangvételű beszámo
lójában ismertette a szövetkezet 1990. évi 
munkáját, eredményét. Külön kiemelte, hogy 
még mindig váratnak magukra a meghatározó 
törvények, így a számukra is igen fontos szö
vetkezeti törvény, de a házuk táján is sok még a 
tennivaló, hogy a kitűzött feladatokat sikere
sen megtudják valósítani.

Az 1990. évi tervükben 150 millió forintos 
árbevételt, 5 millió nyeresége és 15 %-os bér- 
fejlesztést terveztek z20 fős létszámmal. Ezzel 
szemben az árbevételüket 145 millióra, nyere
ségüket -  jóval meghaladva a tervezettet -  9,8 
millió forintra teljesítették és a tervezett 15 
%-os béremeléssel szemben 2 6 2  %-ra sikerült 
növelni a dolgozók átlagbérét. Az eredménye
ket kevesebb létszámmal, 201 fövei érték el. Az 
árbevétel tervtől való lemaradását a kereske
delmi tevékenységük és a mozaiküzem szeré
nyebb bevételei okozták. Várakozáson felül 
teljesített az építőipar, csaknem 5 millióval túl
szárnyalva előző évi teljesítését, annak ellené
re, hogy a múlt év során baljós előjelekkel 
indult, mert nem volt megfelelő munkalehető
ségük. A második félévben sikerült jó vállalko
zásokba fogni és most sikeres évet tudnak ma
guk mögött.

Az Iparcikk Áruház forgalma 5 millió forint
tal csökkent. Az építőanyagkereslet szűkülése 
miatt a boltban a már elkezdett profilváltást 
tovább kívánják folytatni és új árukínálattal 
megszerezni a vevőket. A szövetkezet legna
gyobb részlege, a mozaiküzem termelését szin
ten tartotta a nagy nehézségek közepette is. Itt 
szükséges lesz 2-3 éven belül a gépek teljes 
felújítása mivel a géppark már igen elörege
dett, de sürgősen javítani kell az üzem kereske
delmi tevékenységén és technológiai problé
mák megoldásán is. A készáru termelő kőfara
gó üzem nem maradt el az előző évi színvonalá
tól és jelentős árbevételt ért el annak ellenére, 
hogy itt is jelentkeztek értékesítési gondok és 
nehézséget okozott a gárnit alapanyag minő
sége is. Pénzügyi gazdálkodásukat a kiegyen
súlyozottság jellemezte, sorbanállásra mind
össze egy-két napig került sor, ugyanakkor je
lentős késedelmi kamat bevételre tettek szert 
a vevőik késedelmes fizetése miatt. Az áremel
kedéseket lassan már követni sem lehet, így 
azokat saját termékükben csak késve, vagy 
egyáltalán nem tudják majd érvényesíteni. 
Mindezek ellenére az 1991. évi árbevételüket 
150 millió, a nyereségüket 3 millió forintban 
állapították meg változatlan létszám mellett és 
a lehetőségekhez igazodva a béreket is növelni 
akarják.

-  Nehéz időknek nézünk elébe -  hangsúlyoz
ta Zsáli János elnök -  szemléletváltásra, haté
konyabb munkavégzésre, versenyszellemre 
lesz szükség a tervek valóraváltásAhoz. Az 
összefogás sok nehéz helyzetben segített már 
eddig is és bízom abban, hogy a jövőben is így 
lesz.

S.L.



A gázvezeték építéséről
Az 1990. évben elkezdett, jelenleg 

folyamatban lévő munkák állása: 
Társasházak, Vak B. u., Entz B. u.: 

nyíltárki szemle megtörtént, geodé
ziai rajzok készítésefolyamatban, az 
árok visszatemetése folyik.

Fákóczi u., Rózsa F. u.: szerelés 
befejeződött, nyíltárki szemle 1991. 
márc.21 -re megkérve.

Munkácsy M. u., Jókai u., Bem u. 
felső szakasza: Szerelés részben be
fejeződött, nyíltárki szemlére való 
felkészülés folyik.

Az 1990. évben elkezdett egyéb 
utcák földgázra való rákötése meg
történt.

Kérjük az - utcák polgárait, 
amennyiben a felesleges föld elhor- 
dása már megtörtént, illetve mihelyt 
megtörténik, a zöldsávok kiigazítá
sát és újrafüvesítését szíveskedje
nek elvégezni. Fűmagot a Polgár
mesteri Hivatal biztosít 4 dkg/m2 
mennyiségben.

A munkákról további folyamatos 
tájékoztatást adunk. Számítunk a la
kok megértésére és segítségére.

V.L.

Tejivó és ruházati bolt 
Ifi. Büki László a vállalkozásról

Március első napjaiban két új üzlet 
nyitotta meg ajtaját a vásárlók előtt 
Pécsváradon, az átalakított ruházati 
bolt épületében. Az egyik a kis terü
letre visszahúzódott ruházati cikkek 
boltja, a másik pedig a Pécsváradi 
Aranycipó Kft. kenyérüzlete és teji
vója. A helyi ÁFÉSZ eredetileg négy 
kis üzletté kívánta átépíteni a kihasz
nálatlanul nagy alapterületű boltját, 
de a kiírt versenytárgyaláson a vállal
kozni szándékozók meggondolták 
magukat. Kivétel az Aranycipó Kft., 
amellyel később mégis létrejött a 
szerződés, ó k  belevágtak.

-  Kényszerhelyzetben vagyunk -  
mondta a Kft. vezetője Büki László. 
-  A tavaly szeptemberben beindított 
pékség termelése megháromszoro
zódott és az árusításra már nem jut 
hely. 16 alkalmazottunk napi háro
mezer kilogram kenyeret és péksü
teményt süt. Ma már húsz helyre 
szállítjuk a nyolcfajta kenyeret és 
nyolcfajta süteményt. Legnagyobb 
megrendelőnk a pécsi Konzum Rt.

A tejivóban először csak poharas 
tejet, kakaót és tejeskávét kínáltak, 
azonban hamarosan megjelentek a 
szendvicsek és a hidegsaláták is. A 
Kft. dolgozói a két közeli iskola diák
jaira és a Pécsváradra látogató túris
tákra számítanak. A helybeliek vi
szont március közepétől kimért tejet 
vásárolhatnak az üzletben 18 forin
tos áron. A minőségileg ellenőrzött 
friss tehéntej a helybeli termelőszö
vetkezettől származik.

Büki László 28 éves, építésztechni
kus és fél éve vezeti az Aranycipó 
Kft-t. Pécsváradon szombatonként 
nem volt zökkenőmentes a kenyérel

látás, ezt többen észrevettük, de csak 
neki volt ötlete, tőkéje és bátorsága 
ahhoz, hogy egy pékséget létesítsen. 
Társult Valkai Pállal, akj pék. Kibé
reltek a pécsváradi ÁFÉSZ-tői egy 
használaton kívüli műhelyt és azt 
több millió forintos hitelből beren
dezték.

Ezenkívül építési munkákra is vál
lalkozik a Kft. A fent említett két 
üzlet teljes kialakítását is ők végez
ték. Rendelkeznek egy magasnyo
mású vízsugárral működő tisztítóbe
rendezéssel is, amellyel lépcsőket, 
templomtornyokat, sírköveket, 
csarnokokat lehet megszabadítani 
az éves során lerakódott szennyező
désektől. Büki László tele van ötle
tekkel, a közeljövőben még két 
újabb vállalkozásba kezd. Szükség is 
van a sokoldalúságra, hiszen a több 
milliós kölcsönt és a vállalkozásba
rátnak legnagyobb jóindulattal sem 
nevezhető 35 százalékos kamatot 
törleszteni kell.

A kenyérbolttal egy napon nyílott 
az újonnan berendezett, megszépült 
ruházati bolt is. A kisebb területen 
változatlanul kaphatók a rövid és kö
tött áruk, cipők, lakástextiliák, játé
kok, dzsekik és farmerruhák. Á ki
sebb létszámmal működő üzlet új 
szállítókkal, kistermelőkkel bővíti 
kapcsolatait, hogy a kínált portékák 
közelebb kerüljenek a vásárlók ízlé
séhez és igényeihez. A bolt végleges 
profilja egy-két hónap múlva alakul 
ki, amikor kiderül, mit érdemes vég
leg elhagyni és mivel érdemes to
vább bővíteni a kínálatot.

P.E.

Gázvezeték tervek az 1991 -re
AzÖnkormányzat 1991 .márc. 11 -i 

ülésén tárgyalta az 1991. évi pénz
ügyi tervet, ezen belül a gázvezeték 
építési lehetőségeit.

A Testület úgy döntött, hogy a ko
rábbi elképzelést megvalósítva a ve
zetéket megépíti a hegyre. A főveze
ték építésére olyan nyomvonalat je
lölt ki, hogy ezzel minél több utca, 
illetve szakasz utcagáztársulási for
mában csatlakozhasson.

A pénzügyi fedezet biztosításánál 
a másik alapszempont az volt, hogy 
olyan utcában, ahol valamennyi lakó 
csatlakozott a vezetéképítéshez, a 
hiányzó összeget az Önkormányzat 
biztosítja.

A megvalósítási terv részleteiben 
az alábbi:

Önkormányzati szervezésben 
épül meg:

Dombay utca Gesztenyési utca 
felöli vége kb. 50 fm. (Itt értékesítés
re váró önkormányzati tulajdonú 
telkek vannak.)

Felső iskola vezetéke: kb. 940 fm. 
A Rózsa F. utca jelenlegi végétől a 
Much-hegy megkerülésével a Me
csekkömyék utca nyomvonalán az 
iskoláig.

Kossuth tér: kb. 250 fm. Átkötés az 
iskola vezetékéről, északi és déli le
csatlakozó vezeték.

Zengő utca kb. 400 fm. Kossuth tér 
vezetékére kapcsolva.

Utcagáztársulási formában a 
pénzügyi fedezet kiegészítésével ja
vasoljuk megépíteni:

Várkert-köz: kb. 470 fm. entz B. u. 
Tavasz u. összekötésével Vár u.ezen 
szakasza mindkét oldalon rákap
csolható. Várkert-köz ezen vezeték
ről átkötéssel biztosítható!

Utcagáztársulási formában a köz
műfejlesztési összeg terhére építhe
tő meg: József A. u., Kodolányi u., 
November 29. u.. Honvéd u., Dom
bay u. mindkét szakasza, Iskola u.

Javasoljuk, hogy a felsoroltakon 
kívül a Mecsekkömyék u. keleti sza
kaszán, Mecsekkömyék u. ÉJNy-i ki- 
szögellésében, és a Muck-hegy felső 
szakaszának lakói szervezzenek ut- 
cagáztársulást.

A fővezeték nyomvonalának is
meretében kérjük az érintett polgá
rokat, hogy rákapcsolási szándéku
kat sürgősen tegyék meg, illetve a 
megalakítandó társulásokat szer
vezzék meg, hogy a kiviteli terveket 
megrendelhessük.

További információval a Polgár- 
mesteri Hivatal és magam is szíve
sen állok rendelkezésre.

Vértes László 
képviselő

Ha szerelik a gázvezetékeket...
A gázfűtés kényelmes, de amíg 

hozzájutunk, számtalan bosszúság, 
kellemetlenség, kár érhet bennün
ket. Pécsváradon szerveződnek az új 
gáztársulások, ezért az edduigi ta
pasztalatokat érdemes figyelembe 
venni. Az elmúlt évtizedekben 
ugyanis a kötött árak nem sok üzleti 
érzéket kívántak tőlünk. Ma azon
ban a szabadárak és a fogyasztói ér
dekvédelem hiánya óvatosságra int. 
1991 .január elsejével az eddig irányt 
mutató kisipari árjegyzék is érvényét 
vesztette. A jelenlegi helyzetben 
egy-egy szolgáltatásért annyit kér
hetnek, amennyit kinéznek a meg
rendelőből. Ez esetenként messze 
elkerülheti a ma még bizonytalanul 
körvonalazott tisztességes haszon 
fogalmát.

Az eddigi gáztársulások vezetője 
Vértes László a hozzákerült pana
szok alapján mondja: Ne az első ár
ajánlatot fogadjuk el, hanem kér
dezzünk meg több céget is, mennyi
ért vállalják a munkát. A Gázmúvön

kívül néhány iparos és Kft. foglalko
zik vele. Rögzítsék írásban, mit és 
mennyiért vállalnak, s nem árt egy 
tervrajz sem. Két bekötést azonban 
csak a Gázmű dolgozói végezhetnek, 
az óra és a nyomáscsökkentő besze
relését. Ezt körülbelül tízezer forint
nyi összeget tesz ki. Az eddigi tapasz
talatok alapján a Gázmű araival és 
szerelőivel többen voltak elégedet
tek, mint a Csőszer GMK ecetében.

Érdemes több árajánlat közül vá
lasztani, hiszen 10-20 ezer forint kü - 
lönbség is előfordulhat. Vértes 
László elmondta, a számlák ellenőr
zésekor néhány esetben kiderült, el
számolták a lefektetett csövek 
hosszát, de ez a félreértés minden 
esetben tisztázódott.

Panaszkodnak a Csőszer pécsvá
radi boltjára is. Hogy egy-egy eset
ben mi történt vevő és eladó között, 
nehéz utólag kideríteni, bizonyítani. 
Úgy látszik, egyre körültekintőbb
nek kell lennünk.

RE.

A Várad Kft. 
szolgáltatásai

Még egy esztendeje sincs annak, 
hogy Pécsváradon megnyitották a 
VARAD KFT Uzletházát valamint a 
szolgáltató szerviz műhelyét. Az el
telt rövid idő alatt kiegyensúlyozott 
lett a bolti forgalom és a szervízmű- 
helyben is serény munka folyik. A 
KFT igyekszik megszerezni a vevők 
bizalmát, hiszen nagy a konkurencia 
úgy a bolti forgalomnál, mint a szer
vizszolgáltatásnál. -  Meg kell küzde
ni minden vevőért -  mondja Bognár 
András ügyvezető igazgató -  töre
kedni kell a minőségi munkára, az 
udvarias kiszolgálásra és az árakban 
is versenyhelyzetet kell kialakítani, 
olcsóbb árakkal, szerényebb ha
szonkulcs mellett kívánjuk megnyer
ni a vásárlókat.

Az üzletben forgalmaznak gépko
csialkatrészeket, mezőgazdasági 
kisgépeket, azok alkatrészeit és tar
tozékait, kínálnak még különféle 
háztartási gépeket és eszközöket, de 
színesíti a választékot egyéb apróbb 
cikk is. megtalálhatók itt a gyermek- 
ruhák, autóápolási cikkek, motor
olajok és háztartási villanyégó is. Az

üzletükbe érdemes többször bete
kinteni, mert több alkalommal szol
gálnak valami meglepetéssel is. A fő 
profiljuk mellett ugyanis alkalmi vá
sárokat rendeznek. Kínáltak már a 
lakosság részére jóminőségű almát, 
burgonyát és vöröshagymát, ezzel is 
segítve a pécsváradi vevőknek, hogy 
minél olcsóbban jussanak alkalmi 
áron egyes alapvető élelmi
szerekhez.

A korszerűen berendezett szerviz- 
műhelyükben vállalják a gépkocsik 
és mezőgazdasági kisgépek kis és 
nagyjavítását, szervizet. Az elmúlt 
napokban bővítették szolgáltatásu
kat, így motorkerékpárokat, mope
deket is javítanak, kiterjedt a tevé
kenységük az autógumik szerelésére

és centírozásra is. A jól műszerezett 
műhelyben sokféle diagnosztikai 
mérést tudnak végezni. A megren
delők kívánságára az autók hatósági 
műszaki vizsgáztatást is vállalják.

Az elmúlt hetekben ismét újabb 
ötlettel álltak elő, bevezették az át
alánydíjas szerződés alapján a gép
kocsik rendszeres havi vizsgálatát és 
karbantartását. Az átalánydíjas 
szerződés kedvező feltételeket biz
tosít a megrendelőnek. Elvégzik a 
gépjármű havonkénti felül
vizsgálatát, mely magában foglalja a 
diagnosztikai méréseket, gyújtás-, 
szelephézagállítást, fényszórók be
állítását, CO mérést és beállítást, 
szükség esetén pedig az olajcserét is. 
A szerviznél a hibajegyzékben felso

rolt egyéb munkálatokat a megren
delő kívánságára soronkívül elvég
zik. A megrendelőnek nagy előnyt 
jelentjiogy telefonon vagy szemé
lyesen előjegyzést kérhet es a meg
adott időpontban végzik el a mun
kálatokat. így nem kell az autótulaj
donosnak hosszabb időre nélkülöz
nie kocsiját. A szolgáltatás alapdíja 
félévre 1.500,-Ft azévesdíj összege 
3.000,- Ft, mely az ÁFÁ-t is tartal
mazza. Az elvégzett munkáért hat 
havi garanciát nyújt a Kft. A meg
rendelő az egyéves szervizszolgálta
tás igénybevétele esetén a Kft-nek 
kifizetett díjból visszatérítésre jogo
sult, amennyiben további megren
delőt hoz a szerviznek és az általa 
hozott megrendelő után az éves díj
ból 5 % visszatérítés illeti meg.

Jelenlegi is azon fáradoznak, hogy 
a munkanélküliség enyhítésére 
mintegy 10-12 fő részére biztosí
tsanak valamilyen munkalehetősé
get, nők számára. A tárgyaláson fo
lyamatban vannak és szeretnék mi
előbb megvalósítani terveiket.

Sántha László



— Dr. Surján László népjóléti mi
niszter tartott találkozót március 9- 
én a Pécsváradi Vár konferenciater
mében. Az est házigazdája dr. Bíró 
Ferenc az MDF országgyűlési képvi
selője, vendége pedig dr. Freund Ta
más, az SZDSZ országgyűlési képvi
selője volt. A beszélgetést Feledy 
Péter vezette, az estről készült mű
sort március 11 -én láthattuk a televí
zió Létkérdés c. sorozatában.

— Dr. Bíró Ferenc országgyűlési 
képviselő március 21-én a Művelő
dési Házban találkozott a pécsvára
di polgárokkal.

— Nyugalomba vonult dr. Mátyás 
Ferenc körzeti állatorvos. 1959-ben 
kezdte meg a szolgálatot Pécsvára- 
don és a körzetéhez tartozó további 
hét községben. Tanulmányait Buda
pesten, az Állatorvosi Főiskolkán 
végezte. Négy évtizedes szolgálata 
után, amelyből három évtizedet 
Pécsváradon teljesített, jó egész
séget kívánunk neki. A körzet állat
orvosa 1991. január 1 -tői dr. Simor 
Zoltán.

— Beck József gépészmérnök lett 
1991. f ebruár 1 -tői az MDF Baranya 
megyei Szervezetének irodavezető
je-

— Kábeltelevízió. A jó idő bekö
szöntővel felgyorsultak a munkák. A 
szerelés a Kossuth Lajos utca elején 
folyik. Várhatóan április elejére be
fejeződik az első ütem, tehat a tár
sasházaktól keletre eső teljes terület 
kb. 350-400 bekötéssel. Ezután a 
munkák a Rózsa Ferenc utca illetve 
a Kossuth utca nyugati fele, a Pécsi 
országút felé folytatódnak.

— Városháza felújítás. 14 millió 
forintot juttatott Baranya Megye 
Önkormányzata az egykori pécsvá
radi Városháza, ma szakiskola 
Szentháromság téri épületének be
fejezésére. Az Országos Műemlék- 
felügyelőség, a Pécsváradi Önkor
mányzat és a többi érdekelt lapzár
takor tárgyalta meg a műemléki fel
újítás befejezéséhez szükséges ten
nivalókat.

— Béremelések. 20 százalékos bér
emelésben részesültek január 1-ig 
visszamenőleg az önkormányzatok, 
így Pécsvárad egészségügyi, szociá
lis, oktatási, művelődési intézmé
nyeinek dolgozói. Az oktatásügy, a 
pedagógusok bérét a tárca további 
10 százalékkal emelte. E béremelés 
vonatkozik a körjegyzőség illetve a 
polgármesteri hivatal dolgozóira is, 
náluk azonban még nem hajtották
végre f  béremelést.

— Útépítés. Az Önkormányzati 
Testület az 1991 -es pénzügyi terv
ben 1.000.000,- Ft-ot különített el 
útépítésre. Az összegből 3-5 m szé
les utat szándékozunk építeni. Vár
juk a kivitelezési javaslatokat, hogy a 
megvalósítás minél többünk egyet
értésével találkozzon.

— Nőnapi ünnepséget rendezett 
március 8-án a Pécsváradi Ipartestü
let. Ez az ünnep volt a legalkalma
sabb arra, hogy megvendégeljék az 
iparos nőket és a Nőbizottság tagja
it, akik az összejövetelek megszerve
zésében rendszeresen kivették ré
szüket. Hiszen ők voltak ott a Réka- 
völgyi kiránduláson, a kará
csonyesten és az iparosbál előkészí

H í r e k
tésében és megszervezésében. Egy 
szál virággal és hidegtállal kedves
kedtek a vezetőség tagjai a Hölgyek
nek, megköszönve kedvességüket, 
derűjüket, vidámságukat, szorgal
mukat és azt a sok-sok szeretet, 
amellyel szebbé teszik e gondokkal 
terhes életünket. Kellemes családi
as hangulatban telt el ez az idei nő
nap is.

— Sakkcsapat indul 1991.0 5.02-0 5 
között Pécsváradról a németországi 
Ulm város környékére, a fennmara
dó helyekre utazási lehetőséget biz
tosít a szervező kisszövetkezet. Uta
zási költség 2.000,- Ft + 30 DM. 
Jelentkezés a pécsváradi Építőipari 
Kisszövetkezet Békés Miklós el- 
ők.cs.vez.-nél.

— Zengő Táncegyütes. A Zengő- 
várkonyi Népiegyüttes a jövőben 
különvaltan kíván működni, míg a 
pécsváradi táncosok egyesületet al
kotva Zengő Táncegyüttes néven 
folytatják munkájukat, Molnár Já
nos néptáncpedagógus vezetésével.

— Társadalmi szervek, alapítvá
nyok létrehozása és gazdálkodása 
címmel a Pénzügyi Közlöny szer
kesztőségének gondozásában meg
jelent kiadványt ajáljuk az egyesüle
tek, alapítványok, társadalmi szer
vezetek és pártok figyelmébe.

A kézikönyv részletesen taglalja 
létrehozásuk és megszűnésük sza
bályait, a bírósági nyilvántartásba- 
vétel és a szervezet elnevezésének 
technikai problémáit, a tagokra vo
natkozó előírásokat. Különös jelen
tősége van a kézikönyvnek azok szá
mára, akik szabályosan kívánják le
bonyolítani az érintett szervezetek 
könyvelését, továbbá ott, ahol a 
szervezet tevékenységének megva
lósulását vállalkozási tevékenység is 
segíti.

A kézikönyv a Művelődési Köz
pontban kölcsönözhető!

— Megkezdtük a gyűjtést a II. világ
háború pécsváradi halottai emléké
nek megörökítése érdekében. Az in
duló összeget a Kakas Sándor pol
gármester, dr. Kófiás Mihály kör
jegyző, dr. Bíró Ferenc ország- 
gyűlési képviselő, továbbá az önkor
mányzat képviselői tettékmeg (1000 
Ft személyenként). A gyűjtést íve
ken végezzük, amelyeken az adomá
nyozó aláírásával hitelesíti adomá
nyát. Felkeressük a hozzátartozók
családjait, az egykori katonatársa
kat. Adományt jelentett be a katoli
kus egyház is. Adományát megteheti 
bármely pécsváradi polgár, akinek 
áldott a katonaként vagy polgári ál
dozatként elhúnyt pécsváradi hábo
rús halottak emléke. Az adományo
zás a művelődési házban elhelyezett 
listán és Oállos Orsolyánál is meg 
lehet tenni. A halottaink nevét meg
örökítő táblákat a régi Városháza 
jobboldali tornyán helyezzük el a 
felújítás befejezése után.

— A  Pécsváradi Várbaráti Kör
István KirálY Szálloda H 7720 

Pécsvárad Vár út 45. Hungaty
Az étteremnek március 20-tól új 

vezetője van, Faragó Imre.

Ételválasztékunk megváltozik a 
könnyebb, egészségesebb étkezés 
irányában.

Új szolgáltatásunk a fénymásolás!
— TÁRSADALMI SZERVEK, 

ALAPÍTVÁNYOK LÉTREHO
ZÁSA ÉS GAZDÁLKODÁSA 
címmel a Pénzügyi Közlöny szer
kesztőségének gondozásában meg
jelent kiadványt ajánljuk az egyesü
letek, alapítványok, társadalmi szer
vezetek és pártok figyelmébe.

— A  Református Egyházközség is
tentiszteleteit minden vasárnap dé
lelőtt 11 órakor tartják, Húsvéttól a 
református templomban. A hónap 
első vasárnapján, árpilis 7-én dél
után fél 3-kor ifjúsági órát tart a lel
készasszony. A hónap utolsó vasár
napján,28-án délelőtt 11 órakor csa
ládi istentiszteletet tartanak, amely
re szeretettel várnak minden csalá
dot a legkisebbektől a legidősebbe
kig.

Templomot 
fosztottak ki

Kik lehettek azok a szána
lomra és megvetésre méltó 
nyomorultak, akiknek a ró
mai katolikus templom per
selypénze hiányzott a megél
hetéshez? Mott János apát úr 
szavai szerint nem is a rablott 
összeg mennyisége a súlyos, 
hanem  az a szentségtörés, 
amellyel a tolvajok a temp
lomba betörtek. Nagy össze
get ugyanis sohasem hagynak 
a perselyekben, éppen bizton
sági okokból, ezért a tolvaj 
uraknak kár fáradozniuk. To
vábbá a biztonságot is meg
erősítik. Leginkább elszomo
rító  az a barb ár rongálás, 
amellyel a tolvajok a perselye
ket felfeszítették.

Anyakönyvi hírek
1991. fe b ru á r  - m árc ius

Születtek: Csille Éva, Gerst Gábor, Gál Ivett, Győri Nor
bert, Bada Sándor, Csille Daniella 

Házasságot kötöttek: Szekeres Zoltán 
és Gyuricza Eszter

Elhúnyt: Lovászhetény: Kirchner Ádámné (67)

MOZIMŰSOR 
Pécsvárad 1991. április

7. vasárnap Selyemgubó 
Színes amerikai sci-fi vígjáték
8. hétfő Revans
Színes amerikai vére szerelmi történet. Főszereplők: 
Kevin Costner, Anthony Quinn 
11. csütörtök Ovizsaru
Színes amerikai vígjáték. Főszereplő: Bud Spencer
15. hétfő Tűz, jég és dinamit
Színes német kalandfilm Főszereplő: Roger Moore
18. csütörtök Tini nindzsa teknőcök
Színes amerikai humoros, fantasztikus kalandfilm
21. v asá rn ap  Végtelen tö r té n e t II. — Az újfejezet 
Színes amerikai fantasztikus kalandtörténet
22. hétfő Egyenesen át
Színes amerikai tudományos-fantasztikus kalandfilm 
Főszereplők: Julia Roberts, Kiefer Sutherland 
25. csütörtök Reszkessetek, betörők!
Színes amerikai komédia
28. vasárnap Münchausen báró kalandjai 
Színes amerikai kalandfilm
29. hétfő Nicsak, ki beszél... még!
Színes amerikai vígjáték. Főszereplők: John Travolta, 
Kirstie Alley és három gyerek 
V2. csütörtök Keresztanya 
Színes amerikai vígjáték.
Az előadások hétköznap 7, vasárnap 3 árakor kezdődnek.

Pécsváradon mezőgazdasági áruk boltja nyílt
a Gesztenyési utcában (az új óvoda mellett).

Nyitva: 7,30-18,00
Vásárolható: táp, termény, vitamin, rózsatő, gyümölcsfa, díszcserjék, 

növényvédoszer, napos és előnevelt csirke.



Süss fel nap, 
Szent György nap!

Pécsvárad címerében és pe
csétjein a XVIII. századtól je
lenik meg Sárkányölő Szent 
György alakja. Az 1880. évi 
magyar cím ertár szerint a 
kék címerpajzson ezüst színű 
a lovon ülő szent alakja vala
m int a földön vergődő sár
kány, és bíbor a szent köpe
nye. A nemes egyszerűségű 
szép címert most Cszizmadia 
László, Pécsváradbn élő grafi
kusművész alkotja újra szí
nesben a község szám ára. 
M unkája nyomán elkészül
het Pécsvárad címeres zászla
ja  és az Önkormányzat pe
csétje. Helyi emléktárgyként 
emblémák, jelvények készül
hetnek. A sokszorosítás joga 
Pécsvárad Önkormányzatáé.

Szent György hitéért m ár
tírh a lá lt  h a lt ókeresztény 
vértanú, aki a legenda szerint 
megölte a Sylena várost re tte
gésben tartó sárkányt. Alakja 
felbukkan a magyar és a többi 
nép meséiben, mint a gonosz 
feletti győzelem, a város meg
szabad ítja , a férfias helyt
állás, az önfeláldozó emberség 
szimbóluma. Szent Györgyöt 
több európai tartomány, or
szág, pl. Anglia továbbá város, 
mint pl. Moszkva választotta 
patrónusául. Ő lett a lovagok, 
lovaskatonák, lóval foglalko
zó gazdák, pásztorok, napja
inkban pedig a cserkészek vé
dőszentje.

Pécsváradi tisztelete ugyan 
a török idők után bukkan fel, 
de hazáinkban már Szent Ist
ván király korában is tisztel
ték. Ugyanakkor tovább éltek 
a téltemető pogány népszoká
sok, hiedelmek is. A néphit 
szerint Szent György a ta 
vaszt szabadítja ki a tél fogsá
gából. Április 24. volt a kikelet 
ünnepe, vagyis az istállóban 
telelő jószágot ilyenkor haj
tották ki a mezőre. A hagyo
mány szerint a Szent György 
nap táján hulló meleg eső is 
aranyat ér a gazdának, s aki 
az ilyenkor hullott harm at
ban megmossa az arcát, az 
szép lesz.

Védőszentjükül választot
ták Szent Györgyöt a városok 
is. Pécsválradon az 1806-ban 
fe lá llíto tt Szenthárom ság 
szobor oltárképén, vagyis a 
védőszentnek kijáró főhe
lyen, az oltár felett látható 
domborműve. Az egykori me
zővárosi pecséteket a pécsvá- 
radiak felfedezhetik régi csa
ládi irataikon. A pecsétnyo
mók sajnos nyomtálanúl el
tűntek, akárcsak az a Szent 
György kép is, amely amikor 
a Sztálin képeket leszedték, a 
Vezér képének bélletében 
m ég m egvolt az ö tvenes 
évekbne. Kerek dombormű
vű ábrázolását azonban sike
rü lt megmenteni.

A készülő statútum  Pécsvá
rad ünnepéül Szent György 
n ap já t v á lasz to tta . Végül 
szóljon a köszöntés a név vise
lőinek. Fogadják jókívánsá
ga inkat április 24., Szent 
György napja alkalmából.

G.O
Képünkön a dombormű, 

Csizmadia László grafikája.

Szakmunkásképző,
Szakközépiskola

Felvételi elbeszélgetés volt 
1991. március 4-én iskolánk
ban -  a túljelentke zések miatt 
-  húsfeldolgozó, sütő szak
mákban és a szakközépiskolai 
osztályban (húsfeldolgozó 71 
fő, sütőipar 66 fő). A további 
jelentkezések miatt még 2 al
kalommal tartunk  felvételi 
elbeszélgetést. Továbbra is 
várunk jelentkezőket a szak
középiskolai osztályba, vala
mint állattenyésztő és barom
fihús-feldolgozó szakmára.

Versenyek
Kazinczy „Szép magyar beszéd” 

versenyen III. 14-én Bodró Móni
ka (Al.II.) és Csóti Erika (Slltö II) 
soztályos tanulók képviselik isko
lánkat.

SZKT országos versenyen -  sü- 
tőipariszakmábanIII.20-z 1 -22-én 
Szombathelyen Tóth János III. 
osztályos tanuló vesz részt

Sport
A szakmunkátanulók megyei tcr- 

naversenyén iskolánk csapata (Bá- 
torfi Csaba Hós. III/A. Tóth János 
sütó III, Balogh Csaba At. III..Nyári 
László Át.IIL, Jánics Iván Hús. 
IH/b, Bertók Róbert Hús.III/B) III. 
helyezést értei.

Egyéniben: 1. helyezett lett Bátor- 
fi Csaba, IV. helyezett Tóth János. 
Felkészítő tanáruk: Májusi Albert

Nagytakarítás.
Legnagyobb nemzeti ünnepünk, 

március 15-re készülve tanulóink 
iskolánk környékét rendezték, va
lamint vállaltak, a Szentháromság
tér és a Kossuth tér takarítását.

Pályázat.
Iskolánk a szakképzési alapból 

vágóhíd építésére pályázott -  a 
hentes- és mészáros képzéshez -  és 
eredményeképp 2x2 millió Ft-ot 
kapott a Földművelésügyi Minisz
tériumtól.

Ugyanezen szakma beindításá
hoz a Jlúsmívességért” alapít
ványhoz benyújtott pályázatunk 
április hónapban kerül elbírálásra.

Kodolányi János
Kirabolva

„ Járt utat a járatlanért el ne 
hagyj!” -  így szól a közmondás, és 
úgy tűnik ezt vallották azok is, akik 
feb4ruárban egyik éjszaka behatol
tak a központi sikolába és pontos 
„útvonalon” eljutottak azokba a he
lyiségekbe, ahonnan videomagnót 
lehetett elvinni.

Mivel az oktatás korszerűsítését 
szűkre szabott anyagiak határozzák 
meg, így többszörös veszteséget je
lent, ha a meglévő eszközöket kicsi
nyes, egyéni haszonszerzés céljából. 
eltulajdonítják.

Vers- és prózamonaas
Február 21-én, a Komló körzeté

hez tartozó általános iskolák felső 
tagozatos tanulói vers- és próza
mondóversenyen vettek részt. A né
pes mezőnyben eredményesen sze
repeltek iskolánk képviselői. Kele
men mariann ötödikes kislány első 
lett és ezzel bekerült a megyei dön
tőbe. Vele együtt Lauer Bálint és 
Keresztúri-Toth Koméi produkció
juk alapján meghívást kaptak a kö
zépiskolások versenyére, melyen 
bemutatják műsorukat. A fizika fel
adatmegoldó versenyen a megyei 
döntőbe került Göbl László hetedi
kes tanuló. Gratulálunk a gyerekek
nek és felkészítő tanáraiknak!

Általános Iskola
Úszásoktatás

Kezdők és haladók részére Tóth 
Györgyi és Gelencsér János meg
szervezték az úszásoktatást Bony- 
hádon. Jelenleg a harmadik turnus 
(40-45 fő, másodikostól nyolcadiko
sig) utazik át a  két nevelő kíséreté
ben heti egy alkalommal Bonyhád- 
ra. Az uszodában az említett taná
rok szakszerű irányítása mellett a 
gyerekek megtanulják szeretni és él
vezni a vizet, az egészséges mozgást.

Elsősök beíratása
Április 24-25-én reggel 8 órától 

délután 4 óráig kell beíratni a köz
ponti iskolában (Tavasz:u,' 12.) a le
endő első osztályosokat. Tankötele
sek azok a gyerekek, akik 1984. júni
us Lés 1985.május31.között szület
tek, és iskolaérettségüket az óvoda 
igazolja. Az 1985. május 31 -e után 
született gyerekekt csak az óvoda ja - 
vaslata, ül. pszichológiai szakvéle
mény alapján vesszük fel az iskolá
ba.

Beíratáskor a szülőknek nyilat
kozni kell, hogy a gyermekét milyen 
osztályba kívánja járatni (kéttany- 
nyelvű, német nemzetiségi, nor
mál), igénylik-e a napközit, a vallás- 
oktatást (hittan).

Kérjük, hogy a szülők hozzák ma
gukkal a személyi igazolványukat.

Nagy sikerrel zajlott le Az egész
séges életért Egyesület által szerve
zett reformkonyha főzőtanfolyam 
négyeiőadása márciusban a művelő
dési házban. A záró foglalkozásra 
április 2-án 18 órakor kerül sor. Té
ma: a hús élettani hatása. Előadó: 
Fekete István.

Szeretettel várjuk azérdeklődőket
A Művelődési Központ 
Áprilisi Programjából:
Tanfolyamaink, Szakköreink:
Hétfő: német nyelvtanfolyam (ha

ladó) 17,30
Díszítőművészeti szakkör 18,00
Tarokk klub 1800

Kedd: angol nyelvtanfolyam (kez
dő) 17,00

Lúdtalp és gerinctorna (alsó isk.) 
17,00

Sakk 1800
Szerda: német nelvtanfolyam 

(kezdő) 17,30
Társastánctanfolyam 14,30 
Csüt: Jazzbalett 16,30 
Péntek: Lúdtalp és gerinctoma 

(alsó Isk.) 17,00
Német nyelvtanfolyam (kezdő)

17.30
Sakk 1800
Néptáncpróba-utánpótlás 1800 
Szombat: társastánc tanfolyam

9.30

-  A Hosszúhetényi népie
gyüttes valamint annak né
met vendégtánccsoportja áp
rilis 12-én 19 Órakor kétórás 
közös folklórműsort ad a mű
velődési házban.

-A  hagyományos
KOSZÖRUCSKÁ BÁLLAL zá

rul 13-án 18 órakora 8. osztályosok 
társastánc tanfolyama,.

-  ASTERIX BÁL 27-én 20- 
01 óráig Belépő: 120,-

Pécsváradon családi ház 
ráfizetéssel elcserélhető 
társas lakásért. Érdeklőd
ni: napközben Pécsvárad’ 
10 tel.

este Pécsvárad 49 tel.

1 db 1,5 éves TRABANT 
és 1 db vy SIMSON ENDU
RO eladó . É rdek lődn i: 
Pécsvárad, Rákóczi u. 20. 
Dencsék
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SPORT-TÁRSASÁGI HÍREK-TÚRÁK

Asszonycsapat
ezért is választották, mert minden továbbra is szeretnének szépek, csi- 
porcikájukat átmozgathatják. A mai nosa, formásak maradni, ami ugye a 
mozgás nélküli világban az 6 heten- férjeknek, vagy a férfiaknak sem kő
ként! sportolásuk üde színfolt. Ok zömbös.

Családi összejövetel az asszonytornásoknál

Mindjárt egy sorozattal in
dítanánk új újságunk sport 
rovatát. Minden hónapban 
bemutatnánk egy-egy csapa
tot közösséget, a serdülő lab
darúgóktól az asszonytorná
ig. Szeretnénk ha megismer
nék azokat a srácokat, felnőt
teket, asszonyokat akiknek a 
sport szórakozást, örömet je
lent. Az illendőség azt kíván
ja, hogy először az asszonytor- 
násokat mutassuk be.

13 éve az öregfiuk sikeres hazai és 
külföldi sportkapcsolatán felbuz
dulva asszonyaink is sportolást kez
deményeztek. A kezdeti időszakban 
tomatanári felügyelet mellett gim- 
nasztikáztak, tornáztak és keresték 
a megfelelő játékot, amit űzhetné
nek. Annak ellenére, hogy aktívan 
soha nem kosárlabdáztak, ezt a játé
kot találták a legmegfelelőbbnek. 
Minden kedden fél hattól fél nyolcig 
kosaraznak. Tíz-tizenketten vannak 
alkalmanként.

A kosárlabdázás nem durva sport
ág, ügyességet, gyorsaságot, mozgé
konyságot, sok futást igényel. Talán

Kedves
Köszörűjük a sok észrevételt, 

dicséretet és bírálatot, amivel 
a Pécsváradi Hírmondó első 
számát fogadták. Köszönjük 
a közreműködést azoknak, 
akik tollat ragadtak, és hírt 
adtak egy-egy olyan kérdés
ről, amely sokakat érint. Más 
honoráriummal ezután sem 
szolgálhatunk. Viszont kész
séggel helyt adunk a hírek
nek, hirdetéseknek, amelyek 
közérdeklődésre tarthatnak  
számot.

Sajtóterkmék nem létezhet 
sajtóhiba nélkül. Ezt mi sem 
úsztuk meg, és ezért a Kedves 
Olvasó szíves elnézését kér
jük. Meg kell tennünk az első 
helyreigazítást is, hiszen a fél
reé rté s  m inden igyekezet 
mellett is velejárója a hírlap- 
csinálásnak. Nos, a Várkert 
köz lakói nem házanként, ha
nem összességükben igénylik 
a 250 ezer forint hozzájáru
lást, amelyről az összes igény 
beérkezte után születik döntés. 
Elnézésüket kérjük.

Ugyanakkor szeretettel kö
szöntjük első előfizetőinket,

Olvasó!
akik rendszeresen szeretné
nek tájékozódni a helyi hírek
ről. Számukra házhoz szállít
juk, illetve postán küldjük el a 
Pécsváradi Hírmondót min
den hónap első napjaiban.

Az első számot a pécsváradi 
iskolások valamint a Művelő
dési Központ m unkatársai 
ju tta ttá k  el a pécsváradiak 
otthonába a tagközségekbe és 
a helyi intézményekhez, üze
mekhez. Köszöryük frissessé
güket, amellyel a megjelenés 
napján terítették az újságot. 
Az előállítás költségeit az Ön
kormányzat állta, amint azt 
teszi a továbbiakban is. Csak
hogy ezután o tt lesznek a 
mérleg másik serpenyőjében 
az előfizetők, a hirdetők fo
rintjai is.Kialakul előfizető
ink tábora, számuk lapzárta
kor 15. Aki lapszámonként ki
várja megvenni a Pécsváradi 
Hírmondót, az üzletekben, a 
művelődési Házban, a Könyv
tárban találkozhat lapunk
kal.

A szerkesztőség

LABDARÚGÁS
Megyei Ifjúsági és 
Serdülő Bajnokság 

1990-91 . évi tavaszi 
sorsolása

IV. 6. szombat Pécsvárad 
-Gázmű
IV. 13. szombat Szentlőrinc 
-Pécsvárad
IV. 20. szombat Pécsvárad
-  P. Kinizsi
IV. 27. szombat Beremend 
-Pécsvárad
V. 4. szombat Pécsvárad
-  Komlói Bányász
V. 11. szombat Pécsi Postás 
-Pécsvárad
V. 18. szombat Pécsvárad 
-Szigetvár
V. 25. szombat PMSC -  Pécsvárad
VI. 1. szombat Pécsvárad 
-Vasasi Bányász
VI. 9. vasárnap PBTC -  Pécsvárad
VI. 15. szombat Pécsvárad
-  Töttös
VI. 23. vasárnap PFC-Bicsérd 
-Pécsvárad
A mérkőzések kezdési időpontja: 

serdülők 9.30 h. ifjúsági 1 l.OOh. 
Megyeil/Bosztaly 1990-91 .évi 
tavaszi sorsolása
IV. 7. vasárnap 16.30 Bükkösd 
-Pécsvárad
IV. 14. vasárnap 16.30 Pécsvárad
-  Villány
IV. 21. vasárnap 17.00 Dunaszek- 

cső-Pécsvárad
IV. 28. vasárnap 17.00 Pécsvárad
-  Drávafok
V. 5. vasárnap 17.00 Olasz 
-Pécsvárad
V. 12. vasárnap Pécsvárad: szabad
V. 19. vasárnap 17.00Görcsöny 
-Pécsvárad
V. 26. vasárnap 17.00 Pécsvárad 
-Szabadszentkirály
VI. 2. vasárnap 17.001 lelvchely
-  Pécsvárad
VI. 9. vasárnap 17.00 Pécsvárad -  

Kishárságy
VI. 16. vasárnap 17.00 Hidas -  

Pécsvárad

Köszönet a polgároknak
Ezúton fejezem ki Köszönetemet Pécsvárad polgárai

nak, üzemeinek, amiért Március 15-re tisztára varázsol
ták Pécsvárad utcáit és köztereit. Köszönet illeti a két 
iskola tanulóit, a katolikus és református egyházközség, 
továbbá a Magyar Demokrata Fórum és a Pécsváradi 
Várbaráti Kör mindazon tagjait, akik felhívásunkra meg
fogták a munka végét. Bízom benne, hogy az itt élők 
ezután is mindent megtesznek azért, hogy Pécsvárad 
tiszta és takaros legyen.

Kakas Sándor polgármester

Az évek során kialakult egy 6 -8 f ős 
társaság, akik szinte minden alka
lommal megtalálhatók a pályán. 
Alig várják a keddi napot, hogy vég
re találkozhassanak egymással, ki
kapcsolódjanak, ha csak két órára 
is, de elfelejtik a mindennapi prob
lémáikat. Főleg a szellemi faradság
ra van jó hatással, de a fizikait is 
elviselhetőbbé teszi a testmozgás. A 
sporton kívüli társas kapcsolataikra 
jellemző, hogy kirándulásokat szer
veznek, közösen voltak Kőszegen, 
Bugacon és Ausztriában. Családi 
esteket bálokat tartanak, gyerme
keikkel férjükkel, különböző játé
kokban összevetik erejüket.

Szóval csupa olyan jó dolgokat csi
nálnak, amilyenek egyre inkább hiá
nyoznak, kiesnek nagyon sok család 
életéből.

Mire ezen cikk megjeklenik már 
egy külföldi sportkapcsolaton is túl 
lesznek. Német testvérközségünk 
Külsheim asszonytomás csapatával 
mkérkőznek meg, kétszer is.

Remélem ez a találkozó egy to
vábbi lendületet ad a sportoláshoz, 
és még sok éven át együtt maradnak.

Keresztúri Tóth Sándor
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CARB OCOMTKFT. Pécs

Pécsváradi, 
környékbeli hírekkel 

a P écsvárad i 
H írm ondó 

Megjelenik évente 
10 alkalommal 

Egy szám ára 15,- Ft, 
előfizetés egy évre 140,- Ft 

Megrendelhető 
a Művelődési Házban 

és terjesztőinknél 
Hirdetési tarifák: 
lakossági hirdetés 
szavanként 5,- Ft, 

cégeknek, vállalkozóknak 
1 oldalas hirdetés 1200,- Ft, 

1/2 oldal 750,-Ft,
1/4 oldal 375,-Ft,
1/8 oldal 188,-Ft 

Terjesztők jelentkezését 
várjuk, lapszámonként 2,- Ft 
jutalékot fizetünk, éves előfi

zetésnél a jutalék 25,- Ft


