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Húsvét előtt
„Halott voltam, de íme élek örökkön örökké..."

Reform átus egyház
Istentiszteletek rendje: Va

sárnaponként 11 órakor a gyü
lekezeti teremben (Kálvin u. 2.) 
tartjuk az istentiszteletet és 
ezen idő alatt a gyermekek hit
tanóráját szintén itt.

Kivétel: az ünnepi húsvéti is
tentiszteleteket a templomban 
11 órakor tartjuk, 19-én vasár
nap úrvacsoraosztással, és 
Húsvét hétfőn 20-án.

Katolikus egyház:
Áprilistól minden kedden és 

csütörtökön a templorpban elő
készítő oktatást tartunk az el

sőáldozásra készülő gyerme
keinknek. Az elsőáldozás idő
pontja május 31-én, vasárnap 
reggel 8 órakor.

Április 12-én virágvasárnap 
a 11 órás szentmisén barka
szentelés.

Április 17-18-án elnémul
nak a pécsváradi harangok is, 
Jézus halálát gyászolva.

Április 18-én du. 6 órakor 
feltámadási körmenet a temp
lom körül.

Április 19-20-án Jézus Krisz
tus feltámadásának örömün
nepén ünnepi istentiszteletek, 
reggel 8 és 11 órakor.

így fogalmaz maga a feltá
madott Jézus Krisztus a Jele
nések könyvében. (1:18.)

Sokakat foglalkoztattak 
azok a vallomások, amelyeket 
azok mondtak el, akik a klini
kai halálból életre keltek. Van- 
e túlvilág, milyen az, ha bepil
lanthattak oda? Ez érdekelte 
leginkább az embereket. Ezek
re a fontos kérdésekre azon
ban nem kaptak választ.

Az tud erről hitelesen beszél
ni, aki már megjárta ezt az 
utat. Halott voltam -  mondja 
Jézus Krisztus, aki a bűnein
kért önként vállalta a golgotái 
késztet és a halált. De íme élek 
örökkön örökké, mondja to
vább az Úr.

Érthetetlen, megmagyaráz
hatatlan a nyitott sír csodája. 
Isten felséges hatalma árad a 
húsvéti csodán keresztül a vi
lágba. Valamit megélhetünk 
ebből a hatalomból. Az örökké
valóság titkába enged Isten be
pillantani az embernek. Mert 
ahogyan Istennek volt hatal
ma feltámasztani Jézus Krisz
tust a halálból, úgy van hatal
ma bennünket is feltámaszta
ni a halálból az utolsó napon. 
Isten bizonyította előttünk új
játeremtő erejét.

De mi is a mi hasznunk ab
ból, hogy Jézus Krisztus feltá
madott? O feltámasztatott a 
mi megigazulásunkért. Ezt 
ígérte tanítványainak: én vele
tek vagyok minden napon a 
világ végezetéig. Az a hasz
nunk a húsvéti csodából, hogy 
nem vagyunk egyedül. Van, 
aki ismer és szeret bennünket, 
aki ismeri tetteinket és gondo
latainkat. Úgy, ahogyan va
gyunk szeret, hogy megváltoz
zunk, megtisztuljunk és meg- 
igazuljon az életünk.

H ányszor tap asz ta ltu k , 
hogy nagy és szent ígéreteink 
hogy megváltozunk, szerte
foszlottak.

O, a feltámadott Úr meg 
tudja cselekedni hatalma által, 
újjáteremtő ereje által, amire 
női képtelenek voltunk.

A húsvét, a tavasz, az újjá
éledő természet is erre a nagy 
csodára mutat és emlékeztet 
bennünket szüntelenül.

Szabó Lászlóné 
református lelkipásztor

Képünkön:
Istentisztelet után.

A Nagyhét ünnepei
Á ld o tt, b é k é s  

húsvéti ü n n ep eket 
kívánunk

m inden ked v es  olvasónknak.
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A társközségek polgármeste
reinek és képviselőinek részvé
telével közös ülésen tárgyalták 
a testületek a térség állategész
ségügyi helyzetét, dr. Simor 
Zoltán állatorvos előterjesztése 
alapján. Az 1991. január 1. óta 
hivatalban lévő állatorvos a 
körzet 7 helységében és a Pécs- 
váradi Mgtsz-ben látja el fel
adatát. Számot adott a háztá
jik b an  t a r t o t t  á l la tá l
lományról, majd további két 
fontos ügyre hívta fel a figyel
met: mint lapunkban olvasha
tó, az önkormányzatok ponto
sítják az ebek összeírását, és 
ennek alapján kötelezővé kí
vánják tenni oltásukat. Kör
nyékünkön ugyanis fokozott 
veszélyt jelent a veszettség, így 
a feladat közérdek. Pécsvára- 
don m egtörténd a kutyák 
összeírása, létszám uk 868, 
nyilvántartásukat folyamato
san fogják vezetni. A kutya 
gazdájának be kell jelentenie, 
ha kutyát vesz, ha a hozzá ke
rült eb 3 hónapnál idősebb, il
letve ha elhullik -  mindezt a 
közegészség érdekében. Ami a 
gazdátlan, kóbor ebeket illeti, a 
vadásztársaságok mindenütt 
az országban dúvadirtást ren
deznek a tavasz folyamán. 
Pécsvárad környékén nincs 
megoldva az állati hullák táro
lása, elfóldelése: a szakhatósá
gok bevonásával ki kell jelölni 
az állati hullák temetőjét, és 
azt mielőbb ki kell alakítani.

A közös ülés elnapolta az 
Egészségügyi központ szervezeti 
és működési szabályzatával fog
lalkozó napirendi pontot, vala
mint dr. Bíró Ferencnek az új 
ellátási forma bevezetésére irá
nyuló kísérletének tárgyalását. 
Az ok, mint az a pécsváradi tes
tület februári ülésén is megfo
galmazódott: nincsenek meg a 
központi jogszabályok

A társközségekkel közös 
vagyon

A pécsváradi képviselő-tes
tület lemondott a társközségek 
területén lévő ezidáig közös va
gyonról (pl. iskolák utak, já r
dák, stb), amellett, hogy Pécs
várad továbbra is biztosítja az 
alapellátást s egyben kérte, 
hogy a társközségek is tegyék 
meg ezt a lépést.

A társközségi viszonyban lé
vő 7 településnek eszerint 1/7 
rész járna minden közös tulaj
donból, ami a további műkö
dést rendkívül bonyolulttá 
tenné. A lemondás egyedül a 
Költségvetési Üzem tárgyában 
kérdéses. Zengővárkony pol
gárm estere Boris Sándor,

egyeztetést kért azirányban, 
miről kell lemondania, Erdős- 
mecske ugyancsak. Nagypall 
és Lovászhetény nem mond le 
térítésmentesen az üzemről, 
Martonfa és Apátvarasd sem.

Kakas Sándor polgármester 
elmondta, hogy a Költségvetési 
Üzemet a Nagyközségi Közös 
Tanács hozta létre 200 000 fo
rintjából és 300 000 forint me
gyei támogatásból, húsz évvel 
ezelőtt. Azóta a vagyon gyara
podott, elmúlt négy éve veszte
ségmentes volt. Látványos be
ruházást bankhitelből tettek 
amikor két éve a fűrészüzemet 
megalakították. Ma a vagyon 
2/3 része ebből származik. Mi
vel ezekhez a fejlesztésekhez a 
társközségek nem já ru ltak  
hozzá, kérte Pécsvárad, hogy a 
többi közös vagyonhoz hason
lóan erről is mondjanak le.

A polgármesterek további 
egyeztető tárgyalásokon fogják 
megvitatni ezt a kérdést.

Pécsvárad 
önkormányzati ülése

A testület Fogl József kivéte
lével teljes létszámban vett 
részt az önkormányzati ülé
sen. Az 1991. évi költségvetés 
zárszámadása 179 978 343 Ft 
tényleges bevételt mutat, a cél- 
támogatás 6 869 000 forint 
volt. A kiadási oldalon 162 252 
994 Ft szerepel, így az év végi 
maradvány 17 725 349 Ft. A 
kiadásokból beruházásra 61 
329 658 Ft, felújításokra 14 
325 103 F t került. A társközsé
gekkel közös intézmények és a 
körjegyzőség működtetése 69 
930 000 Ft volt.

Az adózás tapasztalatai
Dr. Kófiás Mihály körjegyző 

az adórendszer működéséről 
adott szóbeli tájékoztatót az 
önkormányzatnak. Pécsvára- 
don 21 cég van, 50 épülettel 
rendelkeznek. Nettó adóbeval
lásuk 292 millió Ft, 2 454 000 
F t adóbevétel várható idén a 
lakossági adókból. 69 lakos 
kérte helyi adójának elengedé
sét, közülük 53 kérésnek tet
tek eleget szociális indokok 
alapján. Gépkocsi adóbevallást 
1110 lakos és 110 közület tett 
Pécsváradon. Eddig a helyi 
adókból 1 600 000 Ft folyt be.
Közterület felügyelő kerestetik

Mint lapunkban olvasható, 
az önkormányzat olyan felelős 
személyt keres pályázat útján, 
aki működtetni képes Pécsvá
rad közterületi gondnokságát, 
hogy utcáink, tereink jó karban 
legyenek, aki ha kell, hatóságilag 
eljár ennek érdekében. Ügy
mond, községgazdaként tölti be

nem könnyű feladatát. A tes
tület április 10-i jelentkezési 
határidővel pályázatot ír ki, s a 
személy kiválasztásáról a kö
vetkező ülésén hoz döntést.

Lakbérrendelet
Áprtilis 1-től lép életbe a tes

tület 1992/4. számú rendelete 
a bérlakások lakbéréről.

Ennek lényege, hogy a laká
sok komfortosságához igazodó
an emelkednek a lakbértéte
lek, ugyanakkor a régi és az új 
lakbér különbözetét a bérlők 
szociális helyzetére figyelem
mel az önkormányzat teljes 
mértékben, illetve fele- vagy 
negyedrészben lakbértámoga
tás formájában megtéríti.

Ahol az egy főre jutó nettó 
jövedelem nem éri el a minden
kori minimum bért (jelenleg 
havi 8000 Ft), ott a bérlőnek 
nem kell a jelenleginél maga
sabb lakbért fizetnie.

Dombay-tó üzemeltetése
A képviselő-testület jóváha

gyásával megszületett a szer
ződés Fuchs Sándorral a Dom
bay-tó hasznosításáról. A 6 ol
dalas megállapodás 10 évre 
szól, 1992. április 1-től. Fel
mondása csak holtszezonban 
lehetséges. Ez idő alatt a vállal
kozó kereskedelmi, szolgáltató 
egységeket telepíthet, haszno
síthatja a faházakat, gépjármű 
parkolót üzemeltethet, üdülés, 
pihenés célját szolgáló szolgál
tatásokat vezethet be -  mint 
azt lapunkban Sántha László 
írása bemutatja. A tónál lévő 
ifjúsági tábort továbbra is a 
Kodolányi János Általános Is
kola üzemelteti. Fuchs Sándor 
vállalkozó jogosult 1993-ban 
vagy az azt követő évben a für
désre szolgáló részt szilárd 
burkolattal bevonni 500 m2-en, 
az átadó költségére és a költ
ségvetés előzetes bemutatása 
m ellett. Nem kötelezhető 
azonban olyan generális beru
házásokra, mint a tó kotrása.

Fuchs Sándor beadványa 
után Kotsch lászló, aki büfét 
üzemeltet a tó mellett, a büfé 
előtti közterület és a tó nyugati 
oldalán lévő pincerész megvé
telét kérte. A testület úgy dön
tött, hogy . a Fuchs Sándorral 
kötött szerződés értelmében a 
büfé előtti területre vele kell 
szerződést kötnie, a jelzett pin
ce ügyében pedig az önkor
mányzattal.

Szeméttelepünk
A pécsváradi szemétlerakó, 

amely egyébként tsz-terület, 
3-4 éven belül megtelik, és leg
később 1995-ben új telepet kell
létesíteni. Költsége mintegy 6

millió forintra becsülhető, az 
évi üzemelési költség 600 000 
forint. A telepet jelenleg Pécs
váradon  kívül M artonfa, 
Nagypall, Zengőrvárkony lakói 
is használják, Apátvarasd is 
csatlakozni kíván. Pécsvárad 
lakossága szerint 75%-ban ve
szik igénybe a szeméttelepet, s 
üyen arányban indokolt a költ
ségek viselése is. Ez évtől fogva 
három éven át indokolt, hogy 
az érdekelt önkormányzatok 
biztosítsák az új telep kialakí
tásához szükséges (3x2 millió 
Ft-ot), illetve arányosan visel
jék az évi üzemelési költsége
ket (3x600 000 forint).

Az önkormányzat ezzel az 
ajánlattal fordul az érintett köz
ségek polgármestereihez, eluta
sító válasz esetén pedig 1992. jú
lius 1-től megtiltja a közös sze
méttelep használatát. A részlet- 
kérdések megtárgyalásával 
megbízza Kakas Sándor polgár- 
mestert és Zsali Jánost, a gazda
sági bizottság elnökét.

Kárpótlási fórum
Müller Lajos képviselő, mint 

az önkormányzatnak a kár
pótlást igénylők érdekegyezte
tő fórumába delegált tagja is
m ertette a termelőszövetke
zettel folytatott érdekegyezte
tő tárgyalás eredményét.

Az érdekeltek 9 fős bizottsá
got választottak Kiss István 
vezetésével, ehhez csatlakoz
tak a tsz részéről Tamicza Já
nos és Walter Tivadar elnök, az 
önkormányzat részéről Müller 
Lajos. A tsz elnöke rendelkezé
sükre bocsátotta a szövetkezet 
földjeinek térképeit, s a fórum 
tagjai kiválasztották a terüle
teket a Malomtetőn, a nagy- 
palli oldalon, a tsz-major és a 
vasút közé eső részen. Továbbá 
szántókat, gyümölcsösöket, 
zártkerteket, szőlőket. Az ér
dekegyeztető tárgyalás vita 
nélkül zajlott le -  számolt be az 
önkormányzatnak Müller La
jos képviselő.

„Pécsváradért” alapítvány
Az önkormányzat „Pécsvá

radért” elnevezéssel alapít
ványt hoz létre, amellyel mindig 
az éppen aktuális helyi kezde
ményezéseket támogatja.

Utcanév változtatások
Pécsváradon 50 utca, illetve 

tér létezik. Az önkormányzat 
négy esetben tartotta szüksé
gesnek a névváltoztatást. A 
Felszabadulás térnek az erede
ti Szentháromság tér, a Ságvá- 
ri Endre utcának a közhaszná
latú Vasút utca nevet adomá
nyozza. Meg kívárya változtat
ni az önkormányzat a Rózsa 
Ferenc és a November 29. utca 
neveit is, itt azonban kikérik a

önkormányzat i híradó



lakók véleményét, mivel a dön
tés az előbbi kettőnél összetet
tebb. A testület javasolja a Ró
zsa Ferenc utca eredeti nevé
nek visszaállítását Szent Gel- 
lért utcára. (Szent Imre nevelője 
ui. hosszabb időt töltött Pécsvá- 
radon is.) A November 29. utcá
nál a Kelet-Mecsek egy védett 
virágának nevére a Hunyor ut
cára való átkeresztelésnél kéri ki 
az ott lakók véleményét.

A házszámtáblák költségeit 
az önkormányzat magára vál
lalja, az ott élőknek személyi 
irataikba kell csak bejegyeztet
niük az átírást -  remélhetőleg 
szívesen megteszik ezt az u t
cák, illetve a terek lakói.

Nem drágul a szemétszállítás
Nem kívánja felemelni a sze

métszállítás díját az önkor
mányzati testület. A Költségve
tési Üzem 25 Ft-ra kívánta azt 
emelni a korábban közösen 
megállapított 18 Ft heléyett. A 
testület a 18 Ft-os helyiségen- 
kénti díj mellett voksolt.

Igazgatói bérek
Mint ismeretes, március 31-i 

hatállyal megpályázható a Ze
neiskola, valamint a Szakisko
la igazgatói posztja. Hogy a Pol
gármesteri Hivatal tárgyalni 
tudjon a jelentkezőkkel, dönte
ni kellett a fizetendő munka
bérről. A községben működő 
intézményvezetők bérének és 
pótlékainak figyelembevételé
vel a Szakmunkásképző maj
dani igazgatójának bérét 38 
000-43 000 Ft, a Zeneiskola le
endő igazgatójának bérét 28 
000-33 000 Ft keretben állapí
totta meg, illetve felhatalmaz
ta a polgármestert és a körjegy
zőt, hogy a jelentkezőkkel ilyen 
értelemben tárgyaljanak.

Licit a puskára
A mezőőrzési feladat meg

szűntével feleslegessé vált az ön- 
kormányzat által vásárolt fegy
ver, amelyre a volt mezőőr, Ma- 
gyari Gyula jelentett be vásárlási 
igényt. A testület a fegyver érté
kesítéséhez -  árverés útján, licit
feltételek mellett -  hozzájárul.

Telekvásárlási igények
Kresz István pécsváradi la

kos meg kívánja vásárolni az új 
vásártér melletti területet -  
ehhez a testület a vásártér to
vábbi terjeszkedése érdekében 
nem járult hozzá. Továbbá be 
kívánja kötni a gázt a volt tsz- 
istállókban fenntartott üzemé
be. Ez utóbbinak mértékéről az 
adott rendeletek alapján a pol
gármesterrel kell megtárgyal
nia a költségek mértékét. Te
lekvásárlási igényt jelentettek 
be Papp Mónika és Hajnalka 
pécsváradi lakosok a Vak Béla 
utcában, a Szakiskolával szem
ben. Megvásárolandó telkükhöz 
a Sütőüzem telekkiegészítést 
hajlandó adni. Az 544 mz ingat

lant 500 Ftán2 áron, 36 000 Ft 
gázbekötési hozzájárulás mellett a 
testület eladja a kérelmezőknek.

Déli autópálya
A korábbi tervektől eltérően 

más nyomvonalon közelíti meg 
településünket a Nagykanizsá
tól Dombóváron, Bonyhádon 
át Debrecenbe, illetve Ukraj
nába vezető Déli autópálya. 
Pécsváradró l Bonyhádnál 
csatlakozhatnánk az útra. 
Megépítésében az önkormány
za t részvényesként vehet 
részt, a költségvisszatérülés 
hosszabb távon realizálódhat
na. A testület 3 ellenszavazat, 
1 tartózkodás mellett megsza
vazta, hogy 250 000 Ft törzstő
kével az építéshez hozzájárul, s 
ezzel korábbi elutasító dönté
sét felülvizsgálta.

Orvoskongresszus
Pécsváradon

Az országos Orvoskong
resszust Pécsváradon rendezik 
meg ez év májusában. Mivel a 
rendezvény Pécsvárad megis
m ertetését, népszerűsítését 
szolgálja, dr. Menczer Gábor ja
vaslatára -  a gazdasági egysé
gek mellett -  az önkormányzat 
is támogatja 20 000 Ft-val.

A testület hozzájárult ahhoz, 
hogy a Művelődési Központ költ
ségvetése terhére megvásároljon 
egy új, korszerű Konica fénymá
soló gépet -  amely időközben 
meg is érkezett, s azon a ház 
bérmásolást is végez.

Napirenden kívül -  
kereskedők és a Művelődési 

Ház
A pécsváradi képviselő-tes

tület ezen ülésére megérkezett 
mintegy 15 fő a Pécsváradi Ipar
testület elnöke, Mártusz Antal 
vezetésével. A testület decem
berben beadványban tiltakozott 
a Polgármesteri Hivatalnál a 
Művelődési Házban folytatott 
időszakos árusítások miatt. A hi
vatal erre azzal az intézkedéssel 
válaszolt, hogy az alkalmi áruso
kat a terembér melett az 500 
Ft/nap vállalkozási adó megfize
tésére kötelezte.

Az Ipartestület -  amelynek 
vezetője és tagjai több képviselő
vel is beszéltek előzetesen, az 
ülés napirendjére azonban nem 
vétették fel problém4jukat -  azt 
kívánta, hogy az önkormányzat 
ez alkalommal foglalkozzék a 
kérdéses üggyel. Mivel azonban 
a kérdéskör összetett, és nem 
volt az említett módon előkészít
ve, érdemben az önkormányzat 
ezúttal azzal nem tudott foglal
kozni. Meghallgatva a jelenlévő 
ipartestületi tagok véleményét, 
azt kérte, hogy részletes előter
jesztéssel éljenek, amely után 
kellő mérlegeléssel döntés szü
letik az érintettek által felve
tett kérdésekre.

Gállos Orsolya

Közszolgálati Díj
Dr. Kófiás Mihály körjegyző

Dr. Kófiás Mihály körjegyző ve
hette át Március 15.-ke alkalmá
ból első ízben a Baranya megyei 
Közgyűlés által alapított Közszol
gálati Díjat. Nem kis dolog az ilyen 
elismerés közvetlenül egy rend
szerváltás után. Ennek kapcsán 
kértünk interjút a körjegyző úrtól.

-  Nem halmoztak el kitünteté
sekkel, bár 1982-ben megkaptam 
a Munka Érdemrend bronz foko 
zatát. A mostani Közszolgálati Díj 
indoklásában az áll, hogy azt az 
ö n k o rm á n y z a ti és ig a z g a tá s i 
munka színvonalának emelése ér
dekében végzett sokéves munká
mért kaptam. Ebben benne van a 
korábbi évek elismerése is, h i
szen önkormányzatok csak 1990 
ősze óta léteznek.

-  Rólad azt beszélik, hogy az 
éjjeliszekrényeden is ott állnak a 
jegyzeteid, és mindig felírod ha 
hallasz valami új megoldást.

-  Ez igaz. Hónapokkal, hetekkel 
előbb kezdek el készülni egy be
számolóra, rendeletalkotásra, és 
erre noszogatom a munkatársai
mat is. Megvan, amit az év fo lya
mán el kell végezni, sőt hosszabb 
távon is. Ha aztán valahol olva
sok, hallok egy jó módszert, ta
paszta latot, azt összegyű jtöm . 
Akkor is fogalmazok, ha a kony
hakertünkben bíbelődöm. Amikor
leülök írni a gép elé, már készen
áll a terv a fejemben. Most azon
ban nehéz követni ezeket a nagy 
változásokat. Odafent is sietnek, 
kevés az idő, és jó volna, ha a 
jogalkotás nyugvópontra érne.

-  Majd négy évtizedet töltöttél 
el a közigazgatásban. Hogyan 
kezdődött?

-  Szinte a közigazgatásban 
nőttem fel, hiszen édesapám is 
körjegyző volt, s én már gimnazis
ta koromban a nyári szünetekben 
is dolgoztam a községházán. Az 
érettségi után statisztikus voltam 
a Pécsváradi Járásnál 1954-től, 
majd Szilágyon kezdtem dolgozni 
1957-ben. Ez nagyon jó iskola 
volt, teljesen egyedül kellett cs i
nálnom mindent, s édesapámat 
kérdeztem meg naponta, ha vala
m it nem  tu d ta m  m e g o ld a n i. 
Mondhatom, hogy az ő nyomdo
kain választottam pályát. Mindig 
úgy próbáltam eljárni, hogy a lé
tező jogszabályokból azt keres
sem, hogyan tudok eleget tenni a 
kérelmezőknek.

Szilágy után 1962-ben a Pécs
váradi Járás titkárságára kerül
tem, de még kijártam Szilágyra, 
és helyettesítettem Nagypaliban, 
Kátolyban, Perekeden, Berkes- 
den. Mikor 1959-ben Pécsvárad 
községhez kerültem, először meg
futamodtam a feladattól. Túl nagy 
volt a terület, akkor zajlottak az 
első házhely-kialakítások, a Gép
állomás államosítása -  megijed
tem. Miután Szilágyot és a többi

községet körzetesítették, 1965- 
ben kerültem a Pécsváradi Járás
hoz, amely 1966  jún ius  1-én 
megszűnt. Pécsvárad 1970-ben 
lett nagyközség, 1979-ben szűnt 
meg a Pécsi Járás, és kerültünk a 
Komlói Járáshoz, 1983-ban vég
leg eltűntek a járások, s lettünk 
városkörnyék. Hasonló lebontás 
játszódik le most a megyénél is, 
de úgy érzem, ez a faktor hiá
nyozna a hazai közigazgatásból. 
Nem a megye pénzelosztó funkci
ója, hanem a konzultáció lehető
sége miatt. Az utólagos kontroll 
kevés, és érezhetően hiányzik a 
közvetítő közeg a kormányzat és 
a települések között. A létrehozott 
megyei hivatalok léte is erre utal, 
a megyerendszer azonban tisz
tább képlet volt.

-  Szeretnél-e részt venni ab
ban a közigazgatási lépésben, 
amellyel Pécsvárad várossá vá
lik?

-  Nagyon szeretnék, ezt jelez
te m  a m u n k a te rv e m b e n  is . 
Ugyanis közigazgatási szakem
berek, magánemberek általában 
csodálkoznak azon, hogy Pécsvá- 
radnak nincs meg a város rangja, 
holott múltja, jellege, intézményhá
lózata szerint a hely máris város.

-  A körjegyzőnek, korábban a 
tanácstitkárnak sokszor kellett s 
kell népszerűtlen döntéseket 
hoznia. Ezt te hogyan viseled?

-  Lehet, hogy illúzió, de mindig 
úgy érzem, engem szeretnek az 
emberek. Nem érzem, hogy m i
után k ikérték a véleményemet, 
összesúgnának a hátam mögött. 
A legnehezebb az, amikor a vitázó 
felek, civakodó szomszédok között 
kell igazságot tennem, amikor a bé- 
kítés kilátástalan. Olyankor valame
lyikük megharagszik rám, sokkal 
jobban, mint arra, akivel a vitája 
volt. Az ilyen esetek elszomoríta
nák. Egészen más az a helyzet, 
amikor az adott jogszabályok alap
ján határozott döntést tudok hozni.

-  Milyennek látod az 1990  
szeptemberében megválasztott 
önkormányzati testülettel való 
együttműködést?

-  Az önkormányzat tagjai sok
kal nagyobb felelősséggel és sok
kal többet válla lnak Pécsvárad 
gondjaiból, mint a korábbi testüle
tek. A változást legjobban azokon 
a testületi tagokon tudom lemérni, 
akik korábban is tanácstagok vol
tak. Akkor inkább a szakigazga
tásra hagyták a feladatok megol
dását, noha akkor is számítottunk 
a véleményükre. Ez a testület sok
kal fe le lősségte ljesebben vesz 
részt a rendeletek megalkotásá
ban, határozatok kim unkálásá
ban. Bizonyára a demokratikus 
változásoknak köszönhető, hogy 
m inden szinten valóban gazdái 
akarnak lenni Pécsváradnak.

Gállos Orsolya

Kövezetkező önkormányzali ülés 1992. április 27. du. 5 óra
1. A Szakmunkásképző és a Zeneiskola igazgatói pályázatának 

eredményhirdetése, igazgatók kinevezése.
2. Községkrónika 1991. évi összegezése.
3. A Pécsváradi Hírmondó egyéves munkájának értékelése.
4. Szóbeli tájékoztatás a gimnázium indításának előkészületeiről.
5. Alkalmi árusítással kapcsolatos helyi kereskedők észrevételei

nek megvitatása.



Február 28-án újabb segélyek érkeztek a Horvátországból 
Pécsváradra menekült közel száz ember és száz őket befogadó 
család számára, ezúttal Bajorországból. Altötting vöröskeresztes 
szervezetének küldöttsége két kamionnal érkezett és Baranya 
megye tíz települését kereste fel. Herbert Vilsmaier úrtól, a 
csoport vezetőjétől megtudtuk, összesen kilenc tonna élelmiszert 
és három tonna testápoláái cikket, higiéniai terméket osztanak 
szét néhány napos baranyai tartózkodásuk alatt. A kamiont 
kísérő csoport tagjai szabadságukat fordították a vöröskeresztes 
munkára. E

Részközgyűlés az ÁFÉSZ-nál
A Pécsvárad és Vidéke ÁFÉSZ tagjai 

figyelemreméltó érdeklődésével és közre
működésével március 2-5 között 19 tele
pülésen tartotta meg részközgyűléseit, az 
új szövetkezeti törvény és az átmeneti tör
vény szabályozása szerint.

A szövetkezeti tagság tájékoztatást kapott az 1991. évi 
eredményekről, valamint a vagyonnevesítésről.

A szövetkezet az egyre nehezedő gazdasági körülmények 
ellenére eredményesen gazdálkodott. 545 162 millió Ft for
galmat bonyolítottak lo megfontolt gazdálkodással, a dolgo
zók 34,4%-os átlagjövedelem növekedése mellett 12 577 mil
lió Ft nyereséget realizáltak. A szövetkezet vagyonát 24 
millió Ft-tal gyarapították.

A szövetkezeti törvényhez kapcsolódó átmeneti törvény 
alapján 1992-ben 30-31 millió Ft vagyont nevesítőnek, mivel 
az elmúlt években már 72,7 millió Ft-ot a tagok nevére írtak.

A részközgyűlések fontos feladata volt a küldöttek megvá
lasztása. A korábbi 100 fő küldöttlészám 55 főre csökkent, 
ennek alapján Pécsvárad szövetkezeti tagságát a következő 
16 küldött képviseli:

Arató Márton, Benács Gézáné, Dolha Boldizsár, Fullér 
Józsefné, Fullér Sándor, Gerst Márton, Hesz Antal, Keszler 
Ferencné, id. Koch Lajos, Krammer János, Schweitzer Kál- 
mánnmé, Somogyvári Ferencné, Speigl József, Steigerwald 
József, Müller Lajos, Zsáli János.

Az új tagokból álló küldöttgyűlés dönt a vagyonnevesítés 
végrehajtásáról, majd a későbbiek során az új alapszabály 
megállapításáról és a tisztségviselők újraválasztásáról.

Speigl József 
igazgatósági tag

M á r c iu s  
16-án  sz e 
r e lté k  fe l  
P écsvárad  
helységnév 
-táb lá in ak  
német nyel- 
vű változa
tát a Közúti 
Igazgatós 
ág előírásai 
szerint.

Egy hónap sem múlt el az
óta, hogy a Pécsváradi Önkor
mányzat tagjai Kakas Sándor 
polgármester vezetésével feb
ruár 29-március 1-én látoga
tást tettek a Graztól 10 kilomé
terre fekvő Hausmannstätten 
városkában, amely testvérvárosi 
kapcsolatot kezdeményezett 
Pécsváraddal -  és március 21-én 
megérkezett Pécsváradra a má
sodik stájer segélyszállítmány a 
nálunk tartózkodó 90 horvátor
szági menekült számára Ötta
gú csoportjukat, amely egy mik- 
robusznyi és egy személyautónyi 
szállítmánnyal érkezett, Jo
hann Einfalt polgármester-he
lyettes vezette. Az első, január 
30-i szállítmány 25 000, a mos
tani 19 300 schilling értékű 
ágyneműt, takarókat, higié
niai kellékeket, tartós élelmi
szert tartalmazott a pécsvára- 
diak, illetve a menekültek ké
rése szerint. Mint Marianne 
Sabutsch, hausmanntätten-i 
tanácstag elmondta, széleskö
rű gyűjtést rendeztek, az e cél
ra szervezett jótékonysági kon
certet is beleértve. Az ado

mányt Kakas Sándor polgár- 
mester vette át, és köszönő 
szavaihoz csatlakozott a mene
kültek nevében a szentlászlói 
Kelemen Mihály, akinek felesé
ge, Juliska néni és a várdaróci 
Bisztrica Mária frissen sült 
kiflivel, pogácsával kedveske
dett a vendégeknek. Az ado
mányok átvétele után, ame
lyeket március 23-án vehet
tek á t az érdekeltek, a hasu- 
mannstätteniek, pécsváradi- 
ak és szentlászlóiak körülülték 
az asztalt, s arról beszélgettek, 
mint alakítja ki a sors és az em
beri segíteniakarás az újabb, 
hárm as, magyar-osztrák-hor- 
vát testvérkapcsolatot.

A hasumannstätteni láto
gatás két napján a pécsváradi 
testület megtekintette a 2000 
lelkes kisváros vízmüvét, ki
válóan felszerelt iskoláját, ta 
lálkozott a helyi egyesületek, 
így a tűzoltók, a sportkör, a 
kórus képviselőivel, előkészít
vén a későbbi kölcsönös láto
gatásokat és a testvérvárosi 
kapcsolat felvételét.

G.O.

Képünkön a hasumannstátteniek,, a szentlászlóiak és a pécs- 
váradiak. Fotó: ADaceller Józset

A stájeriek ismét segítettek

A menekültek megköszönik
-  Sehol nincs olyan soruk a menekülteknek, mint Pécsvá- 

radon -  mondta társai nevében is a szentlászlói Kelemen 
Mihály, azt kérve szerkesztőségünktől, tolmácsoljuk vala
mennyiük köszönetét a pécsváradiaknak és Pécsvárad Ön- 
kormányzatának. Nem csupán a Steier tartományból, az 
önkormányzat kapcsolata révén vagy a Szabó Lászlóné Kiss 
Mária pécsváradi, és a dr. Kiss Ervinné zengővárkonyi re
formátus lelkészek és a katolikus Caritas által szervezett 
segélyadományok okán fejezik ki hálájukat, vagy a pécsvá- 
radiak által szervezett karácsonyi koncert bevételéből ka
pott adományért. Úgy érzik nap mint nap, hogy Pécsvárad 
lakói valóban befogadták őket, és jó szóval, barátsággal 
próbálnak enyhíteni gondjaikon. Eddig két család távozott 
haza Eszékre, viszont újabb három család, összesen tíz fő 
érkezett, így létszámuk Pécsváradon 90 fő. Köszönetüket jó 
szívvel tolmácsoljuk.

A Szerkesztőség



Az új rendőrparancsnok
Különösen alakulnak az em

beri sorsok. Némi romantika is 
átszövi a végleges elhatározá
sokat, döntéseket. így válasz
totta hivatásának a rendőri 
munkát a most 26 éves Nagy 
Tamás törzszászlós, a Pécsvá- 
radi Rendőrállomás parancs
noka. Rendőrökről szóló ripor
tot olvasott az Ifjúsági Maga
zinban, mely meghatározta 
pályaválasztását. Az érettsé
gin és a katonai szolgálaton túl 
volt, mikor jelentkezhetett az 
egyetemre és a rendőrségre. 
Fél év telt el az egyetemen, 
mikor a rendőrséghez is felvé
telt nyert. Az olvasott riport 
emléke meghatározó szerepet 
játszott a végleges döntésében.

1986 márciusában került 
Budapestre a XXI. kerületi 
rendőrkapitánysághoz, ahol 
járőrként kezdte, majd időköz
ben elvégezte a rendőrzászlós- 
képző iskolát és azután járőr
vezetőként szolgált, majd 
néhány  hónap  e lte ltév e l 
már alosztályvezető-helyet
tes lett. Közben jelentkezett 
a ren d ő rtisz ti főiskolára, 
ahol sikeres felvételit nyert 
a környezetvédelmi szakon 
és a főiskolát a közelgő he
tekben fejezi be. Jelenleg 
az állam vizsgájára készül, 
és ham arosan kézhezvehe- 
ti diplomáját, m int rendőr
tiszt.

Hogy közelebb legyen a 
szülői házhoz, 1990 m árciu

sában  k érte  áthelyezését 
Komlóra, ahol a kapitány
ságon nyomozóként, majd 
vizsgálótisztként dolgozott 
pécsváradi kinevezéséig.

Komlón él a szülői ház
ban, és naponta já r Pécsvá- 
ra d ra  sa já t autójával, de 
szeretne véglegesen új o tt
hont teremteni, és azt remé
li, hogy s ik e rü l mielőbb 
pécsváradi lakosnak lennie. 
Mint nőtlen Fiatalember a 
m egm aradó  szabad idejé t 
term észetjárással tö lti el 
szívesen, és hódolhat másik 
szenvedélyének, a fotózás
nak is -  m ár amennyire erre 
ju t ideje.

Szeretné a rendőri m un
kát h ivatástudattal ellátni 
és azon igyekszik, hogy a la
kosság megelégedésére tud 
ja  végezni ezt a nehéz fel
adatot.

Sántha László

Pécsváradi autófosztogatók

Rendőrségi hírek
Március elején eseményte

len napok voltak a rendőr
ségnél. Sajnos március 9-én 
súlyos gépjármű-baleset tör
tént Mecseknádasdon 17 óra 
20 perckor, mikor a Gungl 
József által vezetett traktor 
pótkocsijával a lejtős úton 
felborult, és vezetője a hely
színen életét vesztette.

Mácius 11. és 12-én a 
pécsváradi rendőrség elfogta 
a 12 főből álló autófosztoga
tó társaságot, akik túlnyomó
részben fiatalkorúak és pécs- 
váradiak. Azt elkövetők már 
1991 novemberétől több 
mint 30 gépjárművet feszítet
tek fel a lefülelés napjáig, és 
vittek el különböző értéktár
gyakat. A fosztogatáson kí

vül nem kímélték a benzin
tankokat sem, azokat rend
szeresen megcsapolták, a 
benzint ellopták. Tevékenysé
gi területük az eddigi vizsgá
latok alapján Pécsvárad, Me- 
cseknádasd, Óbánya, Hidas, 
Bonyhád és Somberek hely
ségekre terjedt ki. A helyi 
rendőrségi felderítés után a 
folytatás már a komlói kapi
tányságon történik. Ezúton is 
kéri a helyi rendőrség, hogy 
akinek sérelmére elkövettek 
hasonló esetet, és eddig nem 
tett.feljelentést, az személye
sen vagy telefonon tegye 
meg a Pécsváradi Rendőrál
lomáson. Telefon: 4 -  hét
köznap 8 -1 0  óráig.

S. L

Megkezdődött 
a telefonközpont építése

A múlt év decemberében 
ismertették Pécsvárad la
kosságával a távhívásos te
lefonközpont kiépítésének 
lehetőségét. Önerős akció
ban lá tták  a megoldást, 
hogy a 800 állomású köz
pont megépítésére sor ke
rülhessen. A lakosság részé
ről 40 000 forintot kellett 
befizetni, melyhez az önkor
mányzat is jelentős összeg
gel járult hozzá. A feltétel az 
volt, hogy a meglévő 400 elő
fizetőn kívül legalább 200 új 
előfizető jelentkezzen, hogy 
a szerződést megköthessék 
a Távközlési Igazgatósággal. 
Az igény a vártnál jóval na
gyobb lett, mert a 200 új el
őfizető helyett 400 jelentke
zett, és fizette be a fenti 
összeget, sőt további igények 
is felmerültek. Újabb jelent
kezések történtek, amit saj
nos már nem tudtak figye
lembe venni. így tehát a 
szerződés aláírása megtör
tént és a tervezet szerint 
1993 második felére várható 
a korszerű digitális telefon- 
központ megépítése és a táv

hívásba bekapcsolódhat 
Pécsvárad. Úgy tűnik máris 
kicsinek bizonyul a terve
zett központ, de remény van 
arra, hogy a további jelent
kezőket is ki tudják majd 
elégíteni, és sikerülni fog a 
központ bővítése, tehát nem 
maradnak telefon nélkül az 
újabb igénylők sem. Ennek 
technikai részleteiről még 
természetesen korai lenne 
beszélni, de a szükséges tá
jékoztatást időben meg fog
ják adni. Jó hírként lehet 
azonban közölni, hogy a 
Távközlési Igazgatóság a 
m unkálatokat m ár meg
kezdte. A telefonközpont be
fogadására kijelölt épület
nek az átalakítását és felújí
tását az elmúlt hetekben 
már megkezdték és a mun
kálatok jó ütemben halad
nak. Bízni lehet abban is, 
hogy a további munkálatok 
sem szenvednek késedelmet 
és a, MATÁV a szerződésben 
foglaltaknak megfelelően 
határidőre befejezi a mun
kálatokat.

Sántha L.

A  Dom bay-tó  m egújul
Nagy népszerűségnek ör

vend a Dombay-tó, hiszen az 
üdülési szezonban többezren 
látogatnak ide. A gondtalan pi
henéshez szükséges megterem
teni a kulturált körülménye
ket és biztosítani kell az idelá
togatóknak a kellemes pihe
nést, szórakozást és kikapcso
lódást. Ennek érdekében az ön- 
kormányzat márciusi ülésén 
úgy döntött, hogy bérbe, illetve 
az üzemeltetését magánvállal
kozásba adja, remélve, hogy ez
zel javítani lehet a szolgáltatá
sokat, és a tó környékének 
szebbé telét is biztosítva látja 
majd. Fuchs Sándor pécsvára
di magánvállalkozóval kötöt
ték meg a szerződést és a sze
zonkezdéstől a remélhetőleg 
megszépült környezetben és 
több szolgáltatással várhatja 
majd az üdülőket a népszerű 
Dombay-tó.

Mint azt Fuchs Sándortól 
megtudtam, megvannak az el
képzelései. Ügyelni fog a tó vi
zének tisztántartására és meg
kísérli már a befolyó patak vé
delmét, ezzel is csökkentve a 
szennyeződést. Megpróbálko
zik halak betelepítésével is -  
növényevő halakra gondolva -, 
de egyúttal lehetőséget is kínál 
majd a horgászni vágyó vendé

geknek úgy, hogy a fürdőzést az 
ne zavarja. Nagy gondot fordít 
a tó körüli zöldterületekre, és 
annak tisztántartására, ezért 
több szeméttárolót fog elhe
lyezni és időben gondoskodik a 
szemét elszállításáról is. A tó 
környéki sávba géprjáműveket 
nem engednek be, egyrészt kí
mélve az ott üdülők nyugalmát 
és egyben a tókömyéki zöldte
rület megóvását is szeretnék 
ezzel elérni. A parkolás érdeké
ben a már meglévő két földes 
parkolót rendbehozzák, terep- 
rendezést végeznek és zúzott 
kővel fogják beteríteni. Gon
dolnak a vendégek szórakozta
tására is a meglévő csónakázás 
melett vizibicikliket is fognak 
beállítani. A tó környékén 
sport- és játékeszközöket léte
sítenek^ játékoskedvűek hasz
nálhatják majd a nyújtót, súly
zót, a tekét, a gyermekek részé
re hintákat is felszerelnek. Egy 
zuhanyzót is építenek még.

Fuchs Sándor a jó ellátás ér
dekében két büfét fog üzemel
tetni, az egyikben mindig kap
ható lesz olcsó egytál étel. A 
meglévő faházakban alakítják 
ki a másik büfét, majd egy zöld
ség-gyümölcs pavilont, egy kis 
vegyesboltot is nyitnak.

Sántha L.



Tisztelt Leendő Ügyfelünk! j
Teljeskörű ügyvitelének íolyamatos ellátását f

felelősséggel vállalja az J

I INFO könyvelő iroda. (
j Szolgáltatásaink:

-  kettős könyvvitel vezetése, szükség szerint devizával is |
-  Naplófőkönyv, pénztár vezetése I

!  -  Adóbevallás készítése |
-  Elmaradt könyvelések elvégzése
-  Hitelkérelmek, pályázatok készítése |

I  -  Társaságok alapításával kapcsolatos tanácsadás,
ügyintézés

I -  Mérleg készítés és hitelesítés
-  könyvvizsgálat |
-  Vállalkozást segítő jogi tanácsadás
-  Társaságok, vállalkozások menedzselése

I Cím: Mecseknádasd
Munkácsy M. u. 10. 

| Telefon: 47.

Értesítem leendő vásárlóimat, 
hogy

Mini diszkont
üzletemet megnyitottam 

a Witt János utcában.
Olcsó élelmiszer
(liszt, cukor stb.)

Háztartási és vegyi áru 
(mosópor, öblítők, samponok stb.) 

Papíráru
(eü. papír, papírzsebkendő, füzetek stb.)

NYITVA TARTÁS:
Hétfőtől—péntekig de. 8-9 óráig 

du. 5 -7  óráig 
szombaton de. 8-10 óráig

Matesz Ernőné Deák Ibolya Pécsvárad, 
Witt János u. 16.

Mindenkit szeretettel várok!

„Zengő” virágföldcsalád
kapható:

általános, perlites és muskátli virágföld 
2, 20, 40 kg-os kiszerelésben. 

Hőkezeléssel (vegyszer nélkül) csírátalanítva. 
A termékcsalád rendelkezik a forgalmazáshoz 

kötelezően előírt,
Földművelésügyi Minisztériumi engedéllyel.

Pécsváradon kapható:
a Link és a Schiller Virágüzletekben, 
valamint a gyártónál Böröcz István 

Pécsvárad, Munkácsy M. u. 42.

Keresse a Pünkösdirózsás emblémát!

Tur -  Mix turkáló
Használt felnőtt-, gyermek ruházat, lakástextil

500 Ft/kg-os áron.
Bővítettem árukínálatomat: 

új póló 1 6 0 -2 5 0  Ft 
fürdőlepedő 390 Ft 

zoknik 6 0 -6 5  Ft

Olcsó játék nagy választékban!

a Pécsváradi M űvelődési Központban
Április 16-án 8-17 óráig,

17- én 8-17 óráig,
18- án 8-12 óráig.

Játék, ajándék, papucsok, kerámiák, szőttesek 
és sok egyéb.

Szeretettel várom a kedves vásárlókat
Cserni Adám né.

HÚSVÉTI VÁSÁR



Pécs várad 
Zengő Mozi műsora

Április 5.
vasárnap
Trükkös halál 2.
FX 2
Színes magyarul beszélő 

amerikai krimi

Április 6.
hétfő
The Addams Family 
Család család 
Színes m agyaru l be

szélő am erikai film v íg 
játék

Április 9.
csütörtök
Air America
Színes magyarul beszélő 

amerikai kalandfilm.

Április 12.
vasárnap
A szerelem erejével 
Dying young 
Színes amerikai film.

Április 13.
hétfő
Robotzsaru 2.
Színes magyarul beszélő 

amerikai sci-fi.

Április 16.
csütörtök
Osztálytalálkozó 
Színes olasz film v íg 

játék

Április 19.
vasárnap
Krumplirózsa 
Frankie and Johnny 
Színes amerikai film.

Április 20.
hétfő
Jobb ma egy zsaru, mint 

holnap kettő 
The hard way 
Színes magyarul beszélő 

amerikai bűnügyi film.

Április 23.
csütörtök
Visszakézből
Ricochet
Színes magyarul beszélő 

amerikai krimi.

Április 26.
vasárnap
Rövidzárlat 2.
Színes magyarul beszélő 

amerikai sci-fi.

Április 27.
hétfő
Az istenek fegyverzete 2. 
Színes magyarul beszélő 

hong-kongi kalandfilm.

Április 30.
csütörtök
Négykezes géppisztolyra 
Mobbsters
Színes magyarul beszélő 

amerikai gengszterfilm.

apró apró apró apró apró apró apró
Csöves kukorica eladó. Ér

deklődni: Pécsvárad, Vár u. 
23. Tel.: 394.

•
1200-as piros Lada 75 

ezer km-rel megkímélt álla
potban eladó. Érdeklődni: Ti- 
benszky László Pécsvárad, 
Kossuth L. u. 8. Tel.: 233.

•
Eladó 400 n.öl szántó gyü

mölcsössel és ugyanott gyü
mölcsös, gesztenyefákkal, 
szántóval (kb. 1600 n.öl). 
Érdeklődni: Kincse, Templom 
u. 2.

12-es csehszlovák BOCK 
sörétes vadászpuska, 16-os 
távcsővel szerelt váltócsővel 
eladó. Érdeklődni: Pécsvá
rad, Munkácsy M. u. 48.

•
Pécsvárad, Rákóczi út 45. 

a latt bútor eladó. Szek
rénysor, Gabi-heverők, reka- 
mié, fotelek és asztalok.

•
Eladó újszerű állapotban 

lévő ágyneműtartós kanapé. 
Érdeklődni: Pécsi út 49. Tel.: 
266.

apró apró apró apró apró apró apró

Utazzon kedvezményes 
áron Stuttgartba!

Az alábbi időpontokban vehető igénybe a 
kedvezményes díjtétel: 10 000 Ft 
minimum 6 fős csoport esetén: 9000 Ft.

Budapest-Stuttgart 1992. április 29.
1992. május 27.
1992. május 28.

Stuttgart-Budapest 1992. május 3.
1992. május 31.

Helyfoglalás, jegyvásárlás:
MALÉV Dél-dunántúli Területi Igazgatóság 

7621 Pécs, Széchenyi tér 16.
Tel.: (72)24-360, 24-378 

Fax: 24-360 
Telex: 12 611

Hűtőgép
-  háztartási gép 

javítás, villanyszerelés.
Kiss Gyula

Pécsvárad, Honvéd u. 12.

Hibabejelentés du. 4 óra után.
------------------------------------------------------------------------- -

Akció a Livi turkában!

Minden ruhanemű
50%-os árengedménnyel 

vásárolható április 2-tól 
a Kálvin u. 12-ben.

LÍVI T U R K Á L Ó
V________________________________________ )



Kötelező eboltások Játszótér a várkertben
Pécsvaradon és a hozzá tartozó 6 

faluban várhatóan április első felé
ben lesz a veszettség elleni kötelező 
eboltás. Az idén jónéhány előírás 
megváltozott, ezért az előző évekhez 
képest lényegesen többe kerül a 
vakcinazás.

1 1992-ben az oltóanyag árát 
(37,50 Ft) az állam nem vállalta ma
gara, ezért azt az állat gazdájának 
kell megfizetni, vagy -  ahol átvállalja 
magára -  az önkormányzatnak (ezt 
minden falu önkormányzata maga 
dönti el).

2. Az illetéktörvény alapján min
den kutya oltása után az á llam 
kasszába be kell fizetni 50 Ft-ot, 
amit szintén a gazda fedez, így azt is 
az oltás során kell beszedni.

3. A veszettség elleni oltással 
együtt történik a fereghajtás is (or
só- és galandféreg ellen), amelynek 
anyagköltsége, munkadíja valamint 
az oltási helyszínekre történő favar 
költsége összesen 30 Ft/eb.

A három  összeg  e g y ü tte s e n  
117,50 Ft, előreláthatólag ennyit kell 
az oltás helyszínén fizetni (illetve 80 
Ft-ot, ahol az önkormáflyzat fedezi a 
vakcina árát). Ha valaki házánál kí
vánja oltatni kutyáját, annak az előí-

Közterület-felügyelő
kerestetik

Az önkormányzat közte
rület-felügyelőt alkalmaz. 
A felügyelő feladata a köz
területi rend biztosítása, a 
szab á ly sértő k  felelős- 
ségrevonása és a közterü
leti brigád munkájának 
irányítása

Bérezés megállapodás 
szerint. Jelentkezés a Pol
gármesteri Hivatalban áp
rilis 10-ig.

rások szerint kiszállási díjat és fu 
varköltséget kell fizetnie az említet
teken kívül.

Az idén minden állatot német vak
cinával oltunk, amely sokai jobb m i
nőségű az eddigi oltóanyagnál.

Köztudott a veszettség vesze- 
lyessége és a környék rókáinak i 
fe r tő z ö tts é g e , ezért kérek m in- | 
den ku tya ta rtó  gazdát, hogy o l
tássá be kutyáját!

Simor Zoltán j 
körzeti állatorvos ,

Ebtartók figyelem!
I

Felhívjuk az ebtartók figyel- I 
mét, hogy ezentúl folyamato- j 
san be kell jelenteni a Polgár- 
mesteri Hivatalban az ebek 
összeírása után bekövetkező 
változásokat, az eb elhullását, 
tartási helyének megváltozá
sát, illetve háromhónapos kort 
elérő ebek tartását.

Tv-Pécsvárad
Áprilisban is két alkalom- j 

mai jelentkezik az önkor
mányzat tv-adása. Húsvét 
hétfőjén a szokott 19 órai 
kezdettel az ünnepkör vallási i 
és népi szokásait mutatják j 
be. Április 27-i adásukban az ; 
aktuális hírek, reklámok mel
lett az édesanyákat köszöntik 
Anyák napja közeledtével.

An y a k ö n y v i  h í r e k

Születések
Február 23. Horváth Ivett 

(Szilágypuszta). Szülei: Hor
váth Klára és Németh János.

Március 9. Czimber Zsófia. 
Szülei: Bognár Gyöngyvér és 
Czimber János.

Március 13. Marjanovics 
Mónika (Lovászhetény). Szü
lei: Kalotai Rózsa és Marjano
vics Mihály.

Házasságkötések
Március 13. Weixl Agnes és 

Marcsik Zsolt.
Március 28. Reit Mónika és 

Buszlauer Péter.

Halálozás
Február 22. Trábert János 

80 éves (Apátvarasd).
Február 26. Farkas Ferenc- 

né sz. Sohonyai Mária Katalin 
48 éves (Zengővárkony).

Február 28.
Pifkó Rezső 85 éves 
Március 5.
Pélez Jakab (Erdősmecske). 
"Március 10. Székely József- 

né sz. Gróf Ágnes 63 éves. i j 
Március 15.
Cserős József 72 éves. 
Március 15.
Hajdú Györgyné sz. Takács 

Magdolna 49 éves.
Március 16.
Ócsai István 82 éves.
Március 19.
Weixl Ferenc 57 éves.

Házassági évforduló
25 éves házassági évfordu

lójukat ünnepük április 29-én 
Nidling Anna és Gál J á 
nos pécsváradi lakosok.

Szívből gratulálunk és még 
sok boldog együtt töltött évet 
kívánunk nekik. i

V- _____________ J

Új játszótér készült el márci
us elején a pécsváradi vár kert
jében. A szép környezetbe szí
vesen viszik gyermekeiket az 
anyukák. A MEFA Pécsváradi 
Erdészete a közjóléti alapból 
ÁFA-val együtt 180 000 forintot 
fordított a hinták és az apró 
vár elkészítésére, felállítására.

A tervezéssel és kivitelezéssel 
egy pécsi vállalkozót bíztak 
meg. Ötletesek, színesek a fából 
faragott hinták, de ha.a hagyo
mányos lengőhintákat két na
gyobb gyerek hajtja, bizony mo
zognak a tartóoszlopok. Talán 
néhány ezer forinttal többért 
stabilabbak lennének az igazán 
szép hinták.

Az erdészet évek óta csinosít
ja a vár környezetét az elfoga
dott rendezési terv alapján. A 
padok és a szalonnasütő tavaly 
kerültek a kertbe. Idén még híd 
készül a kis favár elé, folytató
dik a parkosítás, és a forrás 
környékének rendezésére is sói
kénál. Talán a kivitelezők is, 
akik a kerten áthúzódó vízve
zetéket lefektették, helyreállít
ják az általuk megbolygatott 
területet. Ha minden elkészül, 
maradéktalan örömmel sétál
hatunk a vár kertjében.

R E.

Fotó:
Breitenbachné Lutz Ágnes

A  Zengőalja Mgtsz zárszámadása
Ebben az évben alacsonyabb 

áron tudtuk eladni a kukori
cát, mint az előzőben -  mond
ta beszámolója elején Walter 
Tivadar, a termelőszövetkezet 
elnöke. A megyében a jobbak 
között számontartott pécsvá
radi szövetkezet sem tudta ki
védeni a mezőgazdaságot sújtó 
körülményeket, és 20 millió fo
rintos veszteséggel zárt.

A március 16-án tartott zár
számadó közgyűlésen, a Mű
velődési Központ zsúfolásig 
megtelt nagytermében első
sorban a vagyonnevesítés fog
lalkoztatta az embereket. A 
szövetkezeti tulajdont magán
kézbe kell adni, ezért már ki
jelölték azokat a táblákat, 
amelyek a résztulajdonosok, a 
földdel rendelkező nyugdíja
sok kezére kerülnek. Ezenkí
vül a földtulajdonnal nem ren
delkező tagok 30 aranykorona 
értékű, az alkalmazottak 20

aranykorona értékű földdel 
számolhatnak.

Vita kerekedett a személyes 
hozzájárulás megítéléséről, hi
szen ennek alapján a vagyon 
negyven százaléka osztható 
fel. Végül azt az előterjesztést 
fogadták el, amely a bérek 
alapján differenciál. A magas 
jövedelmek esetében a maxi
mum az éves bevétel másfél- 
szeresét nem haladhatja meg. 
Ha a kárpótlásra jogosult gaz
dák nem tartanak igényt az 
elkülönített földterület egé
szére, úgy a maradék föld is az 
átmeneti törvény szerint ke
rül nevesítésre.

A törvény mindenki számá
ra lehetőséget nyújt az önálló 
gazdálkodásra, de a megjelen
tek közül senki sem jelezte, 
hogy egyedül, vagy néhány 
társával kiválna a jelenlegi kö
zösségből.

RE.

Helyreigazítás
Elnézést kérünk a Tanya Csárda gazdáitól, Kollár 

Sándortól és feleségétől Zsuzsától, amiért éppen az ő 
nevük maradt le  a csárdát bemutató írásról,

A Szerkesztőség



A Kodolányi-napok keretében a Művelődési Ház előcsarnoká
ban rajzkiállítás nyűt a hidasi, hosszúhetényi, mecseknádasdi és 
a helybéli tanulók munkáiból. Ezekkel a rajzokkal a gyerekek 
még további országos pályázatokon vesznek részt.

A pécsváradiak felkészítő tanárai: Kajos Valéria, Szántó Fe- 
rencné és Vértes Lászlóné.

Megyei furulya találkozó
A Baranya megyei Pedagógiai Intézet és a Pécsváradi 

Önkormányzat támogatásával március 4-én zajlott a Hl. 
Megyei Zeneiskolai Furulya találkozó a zeneiskola rendezé
sében.

Mintegy nyolcvan növendék és fafúvós tanár látogatott 
településünkre. Az értékes szakmai programon kívül volt 
lehetőség a Vár megtekintésére is.

A megnyitón dr. Kófiás Mihály körjegyző köszöntötte a 
vendégeket és Koch Renáta szavalatával kezdődött a déle
lőtti hangverseny.

A háromtagú szakmai bizottság a találkozó jellegét meg
őrizve három, kettő és egy csillaggal értékelte az elhangzó 
produkciókat, szóló és kamarazenei kategóriákban egyaránt.

Kiemelkedően jó eredményt nyújtott a Pécsi Liszt Ferenc 
Zeneiskola és a Szigetvári Állami Zeneiskola.

A mintegy negyven műsorszámból a vendéglátó Pécsvára
di Zeneiskola is két „két csillagot” produkált. Megérdemlik, 
hogy név szerint említsük őket: Horváth Ibolya (mecsekná
dasdi tagozat), tanára Füri Ildikó. Kamarazene kategóriá
ban: Pitz Mariann, Veit Gyöngyi, Schiszler Éva, Mosonyi 
Katalin, Horváth Ferenc, Réger Anikó, felkészítő tanáruk 
Apaceller József.

Úgy szakmailag, mint a vendégek elmondásából arra kö
vetkeztettünk, hogy emlékezetesen jól sikerült a rendezvény, 
melyhez a varázslatosan szép tavaszi időjáráson kívül jelen
tősen segített a Művelődési Központ, ahol ilyen jól érezhet
tük magunkat. Köszönjük!

Tóth Gézáné 
Zeneisk. lg.

Hulladékgyűjtés

Kodolányi-nap 
az iskolában

A Diákönkormányzat kérésére is
kolánkban sorkerült egy előzetes 
hulladékgyűjtésre. Március 11-én 
délután és 12-én egész nap hozhat
ták a gyerekek a hulladékokat. Az 
átvétel a helyszínen folyt az Erdé
szetben és a központi iskolában. Az 
összegyűlt papírt és vasat még 
pénteken elszállította a bonyhádi 
MÉH vállalat. Vasból 24 to., papírból 
4 to. gyűlt össze.

A hulladékért járó pénzt 37 000  
Ft-ot már hétfőn elhozhattam. A 
befolyt pénzösszeg egy részét az 
év végi jutalomkönyvek vásárlá
sára, a leendő vetélkedők díjazá
sára, a Gyermeknap lebonyolítá
sára fordítjuk.

Dicséret illeti a következő osztá
lyokat

Vasgyűjtésben: 6 . A. 1 3 1 ,7  
kg/fő, 6. B. 98 kg/fő, 5 .C .9 6  kg/fő.

Papírgyűjtésben: 5 . A . 2 8 ,1  
kg/fő, 6. A. 20,3 kg/fő, 5. C. 16,5 
kg/fő.

Sajnos néhány osztály nem érde
mel dicséretet, mert alig-alig gyűj
töttek valamit.

Köszönöm minden szülőnek, akik 
gyerekeiknek segítettek a hulladék 
szállításánál, a gyerekeknek akik a 
gyűjtésben igen aktívan részt vet
tek, s kollégáimnak akik az átvétel
nél segédkeztek.

Molnár Józsefné

Nagy örömmel m ondha
tom,, hogy a Kodolányi J á 
nos Általános Iskola tanulói 
igen színvonalas, nagy él
ményt nyújtó Ki mit tud? 
versenyt adtak. Igen szép 
számban vettek részt a ta 
n u ló k  ö tö d ik  o sz tá ly tó l 
nyolcadik osztályig.

Március 13-án került sor a 
megrendezésre a „Kodolányi 
János emléknapok” kereté
ben, ami azt hiszem m ár 
kezd hagyománnyá válni az 
iskolában, és legyen is így! 
Külön köszönöm a meghívást 
és a megtiszteltetést, hogy 
részt vehetek minden évben 
ezeken a Ki mit tud? verse
nyeken a zsűri elnökeként 
mint SZMK vezető.

M indig nagy öröm szá
momra, hogy végignézhetem 
a versenyt, boldogan mond
hatom nagy élményben van 
részem, mikor a lelkes, izgu
ló, az izgalomtól kipirult arco
kat láthatom. Boldog érzés önt 
el ezeket a gyerkeket látni, 
hallgatni, mi mindenre képe
sek, mi minden rejlik bennük. 
Sok kis tehetséget vélünk fel
fedezni olykor, nem is gondol
va, mi minden lakozik gyerme
keinkben. Valóban igen szín
vonalas, a gyerekek bátor, ki
tartó szorgalmáról tanúskodó 
műsort láthattunk.

A versenyen szép számban 
vettek részt a tanulók különbö
ző kategóriákban. Volt ének-ze
ne, jelenet, vers és próza, vala
mint egyéb kategóriák. 23 mű- 
sorszámmal 70 gyerek indult.

É n ek -zen e k a teg ó r iá 
ban: I. helyezett lett Apaczel- 
ler András 6. B. tanuló le
nyűgöző zongorajátékával, va
lamint saját szerzeményével is 
bemutatkozott. 2. helyezett 
Schneider Attila 7. A. tanu
ló szép harmonika szólójával. 
3. helyezett Keszler Gábor 
és Müller Gábor 8. A. tanu
lók, akik szintetizátoron já t
szottak nagy sikerrel.

J e len et kategóriában: 
Holtversenyben két első helye
zett lett, a „Família Kft.” 6. 
D. tanulók, „Pancsoló kis
lány” 5. B. tanulók. Két má
sodik helyezett lett szintén 
holtversenyben „A pad alatti 
posta” 7. A. tanulók, és a 
„Telefonos játék” 7. B. ta

nulók. Harmadik helyezett A 
„Kőbezárt lélek” című jelent 
7. A. tanulók részvételével.

Egyéb kategóriában: Első 
helyezett „A török szultán  
álm a” 5. B. tanulók. Máso
dik helyezett „Madonna” c. 
tánc 6. A. tanulók. Harmadik 
helyezett „B űvész” (Bö- 
röcz Lívia) 5. A. tanuló.

Jutalmul szép könyveket, 
csokoládét, okleveleket vehet
tek á t a győztesek. A gyere
keknek csak szívből gratulál
ni tudok, bátran mondhatom 
minden szülő nevében is! Jó len
ne sort keríteni arra, hogy minél 
több szülő is végignézhesse eze
ket a nagyon színvonalas, nagy 
élményt nyújtó produkciókat.

Köszönöm még egyszer, 
hogy részt vehettem, sok si
kert, és még sok ilyen nagy 
élményt nyújtó Ki mit tud?- 
ra való felkészülést, kedves 
gyerekek! Külön köszönet a 
tanárbácsiknak, tanárnénik
nek a lelkes felkészítésért, és 
gyerekeinkre való odafigyelé
sükért.

Gyöngyös Jánosné 
SZMK vezető

A Kodolányi-napot, hagyománya
inknak megfelelően a Vár utcai em
léktábla megkoszorúzásával kezd
tük. Iskolánk igazgatója, Lőrinczi Al- 
bertné megemlékezett Kodolányi Já
nosról, majd Kis Bocz Éva 5. C. osz
tályos tanuló az író „Baranyai uta
zás" című művéből olvasott fel rész
letet.

Körzeti mesemondó versenyt rendeztek az Általános Iskola szervezésében 
a Művelődési Házban március 20-án délután. A körzet iskoláiban lezajlott 
selejtezők után 12 tanuló vett részt a pécsváradi döntőben, flső  helyezést 
ért el Agg Andrea (Erzsébet) 4. osztályos tanuló. Második Ory Levente 3 
osztályos pécsváradi tanuló lett. Harmadik helyen Szabó Emese 3. osztályos 
hosszúhetényi tanuló végzett.



Kinek az érdeke?
-  gondolatok egy vita kapcsán -

A címben felvetett kérdés 
egyelőre megválaszolatlan 
marad. A cikk egy konkrét 
problémával kapcsolatban 
hívja az olvasót együttgondol
kodásra. Kérdésfelvetéseket 
tartalmaz csupán, és egymás
nak ellentmondó érveket pró
bál felvillantani a teljesség igé
nye nélkül.

A konkrét előzményt a helyi 
kereskedők és iparosok veze
tőségének beadványa jelenti, 
melyben kérik a Polgármeste
ri, Hivatalt, vizsgálja felül, 
folytathat-e „kereskedelmi te
vékenységet” a Művelődési 
központ. A levél megfogalma
zói saját érdekeik védelmében 
ellenzik azt -  az egyébként or
szágosan bevett gyakorlatot 
hogy a Művelődési Központ 
helyet biztosít olyan vállalko
zóknak, vállalatoknak akik 
nagytömegű, olcsó árujukat 
kínálják megvásárlásra. A he
lyi kereskedő, aki egész évben 
biztosítja szolgáltatásaival a 
község lakóinak ellátását, és -  
helyi adója révén hozzájárul 
az önkormányzat bevételeihez 
-  nem tudja áraival felvenni a 
versenyt (üzlethelyisége fenn
tartási költségei stb. miatt) az 
„átvonuló”, egy-egy napra, il
letve rövid időre megjelenő, 
kampányjellegű vásározókkal, 
a konkurrenciával szemben. 
Mivel azok vásárlóerőt von
nak el, a helyi kereskedők 
egyenlőtlen, hátrányos hely
zetbe kerülnek.

A művelődési intézmények 
évek, évtizedek óta felvállal
ták olyan feladatok ellátását, 
olyan lakossági igények kielé
gítését, melyek nem sorolha
tók közvetlenül a kulturális 
tevékenységek körébe (pl. fel
nőttképzés, újabban a munka- 
nélküliek átképzése, mene
kültügyek stb.). A Művelődési 
Ház helyiségeinek bérbeadása 
a kereskedők számára -  anél
kül, hogy az zavarná a hagyo
mányos kulturális munkát 
két jól körülhatárolható terü
letet fog át: egyrészt gazdasá
gi, másrészt szociális vonatko
zásai léteznek. A Művelődési 
Központ az önkormányzat 
egyetlen bevételre kötelezett 
intézménye (költségvetésének 
harmadát-negyedét „megter

meli”.) Az egyre súlyosbodó 
gazdasági helyzetben -  műkö
dési feltételei m egtartása, 
szolgáltatásai színvonalának 
biztosítás érdekében -  pézbe- 
vételeinek növelésében érde
kelt. Megvizsgálva ezen tevé
kenységtói befolyó bérleti dí
jak nagyságát, megállapítha
tó, hogy ez az összeg a bevétel 
töredéke. Gazdasági oldalról 
tehát ezen tevékenységből be
folyó összegek kiesése lényegi
leg nem veszélyeztetné a Mű
velődési Központ működését. 
A szociális vonatkozások felől 
vizsgálva a problémát azon
ban bonyolultabb képet ka
punk. A magyar gazdaság vál
sága súlyosan érinti a társada
lom széles rétegeit, a lakosság 
jelentős része él a létminimum 
alatt illetve annak közelében. 
Hogy valós lakossági igény 
mutatkozik az akciós, olcsó 
vásárok, olcsó áruk iránt, jó) 
szemlélteti az utóbbi cipővá
sár, vagy a katolikus Caritas 
jótékony célú ruhavásárainak 
tömeges látogatottsága, de he
lyi példáknál maradva, az 
MDF Tulipán boltjának tevé
kenysége, továbbá a leraka
tok, discont boltok, turkálók 
forgalma is.

A képviselők tehát nehéz 
helyzetben vannak. A helyi 
kereskedők érvei, aggodalmai, 
érthetők. Másfelől a vitatott 
„kereskedelmi tevékenységet” 
semmiféle jogszabály nem tilt
ja. Létezik.e jó döntés? Milyen 
mértékben sértik a helyi ke
reskedők érdekeit, és milyen 
mértékben szolgálják a lakos
ság jobb ellátását, a kínálat 
élénkítését a sokszor szociális 
jelleggel is bíró vásárok? A 
Művelődési Ház kulturált kö
rülményei között csak enge
déllyel rendelkező kereske
dők, a bérleti díjon felül janu
ártól helyi iparűzési adót fi
zetve árulhatnak. Egy esetle
ges tiltó döntés hatására, 
nem alakulhatnának-e ki -  a 
község valamely portáján -  
„KGST-piaci” állapotok? 
Nem szaporodnának-e el a 
vállalkozói engedély nélkül 
működő zugárusok? A kérdé
sek tehát nyitottak.

A Művelődési Ház dolgozói

Győrffy György történész, akadémikus, a Pécsváradi Vár
baráti Kör tiszteletbeli tagja, Szent István korának jeles 
kutatója a Széchenyi-díjat vette át március 15-én a Parla
mentben „példaértékű történészi munkássága elismerése
ként”. A magas elismeréshez szívből gratulál a Pécsváradi 
Várbaráti Kör.

Művelődési Ház program
Ismét vendégszerepei Pécs- 

váradon a Művelődési Házban 
a pécsi Bóbita bábszínház. Ez
úttal a nagysikerű Hókirálynő 
előadást mutatják be két alka
lommal április 6-án délelőtt 10 
órakor az óvodásoknak, majd 
14 órakor az alsótagozatos kis
iskolásoknak. Igény esetén meg
szervezzük a társközségi kis
gyermekek beszállítását is. Je
gyek 30 Ft-os árban kaphatók.

A társulat az alábbi gondo
latok jegyében ajánlja az előa
dást: „A melegség, a szeretet, a 
barátság, a hűség küzdelme a 
fagyos hideggel, szívtelenséggel, 
álnokságul, rossz szándékkal. A 
mindennapok harcai ezek. Eb
ben az előadásban együtt próbál
juk a jégcsapot megolvasztani, a 
meleget erősíteni a néző gyere- 

I kék szívében is.”
♦

Táncos rendezvények! Apri- 
! lis 10-én pénteken, 20-24 óráig 
I Blues Kantin az Unicum zene

karral. Szombaton 11-én 20- 
01 óráig Randy bál. Húsvéti 
bál április 20-án az Alesis zene
karral.

♦
Virágvasárnapi hangver

seny a katolikus templomban.

Április 12-én 11 órás misén 
közreműködik a Pécsi Nem
zetközi Kórusfesztiválra érke
ző litván „Suvalkia” kórus, 
majd az istentisztelet után rö
vid hangversenyt adnak balti
kumi vendégeink.

♦
Hagyományainkhoz híven 

ez évben is megszervezzük a 
Húsvéti játszóházat. Gyerme
keink mellett ezúttal meghív
juk az itt tartózkodó horvátor
szági menekült gyerekeket is. 
Bódogné Szomorú Éva mutat
ja be, tanítja gyermekeinknek 
a többszáz éven át fennma
radt motívumokat, a gereb- 
lyést, a konkolyost, a rózsást, 
a tulipánost, a tikszemest, a 
réce talpast stb.

Április 11-én szombaton, dél
előtt 9 órától várjuk az érdek
lődőket, akik kettő darab főtt 
tojást hozzanak magukkal.

Mód nyílik még húsvéti jel
képeink elkészítésére filcből 
(kakas, nyuszi stb.).

♦
A tavaszi szünetben video- 

programokkal várjuk a gyere
keket, és ping-pongozási lehető
séget is biztosítunk számukra a 
Művelődési Ház előterében.

Háromszor három hét 
Hosszúhetényi művészek 

kiállítás sorozata Pécs váradon
Április elejétől szorosan egymást 

követve, háromhetes ciklusokban, 
bemutatkozási lehetőséget ajánlott 
fel a Pécsváradi Fülep Lajos Műve
lődési Központ négy Hosszúhetény- 
ben élő képzőművész számára.

Deák Zsuzsa g ra fikusm űvész, 
Grosch Szilárd grafikustanár, aki va
lójában félúton van a Hosszúhetény- 
be való letelepedésben, de szárma
zását tekintve nyugodtan vallhatja 
magát falubelinek, és llovay Zsu
zsanna kézműves vállalták közremű
ködésüket, míg Bocz Gyula a közel
múltban Kossuth-díjra is felterjesz
te tt szobrászm űvész sajnos nem 
tudta „menetrendjébe" illeszteni ezt 
a szereplést.

Egyiküknek sem az első nyilvánosság 
előtti feBépése ez az elkövetkezendő há
rom-négy hét, hiszen Deák Zsuzsa már 
igen komoty múlttal és eredménnyel ren- 
delkező művész, de llovay Zsuzsanna és 
Grosch Szilárd is több alkalommal megmu
tatta már keze és szelleme terméséi, így 
szűkebb hazájukban, Hosszúheténybenis.

Deák Zsuzsa nem csak mint a község
ben élő művészt emlegethetjük, hanem ő 
az, aki a fautói északra fekvő Püspökszent- 
lászlón magángaéria hozott létre, lehető
séget adva az arra érdemes alkotóknak, 
hogy ebben a csodaaos fekvésű, ma m a  
üdülőterületként létező fauban léphesse
nek az ideiaogaó érdeklődők elé.

llovay Zsuzsanna hét éve él Hosz- 
szúhetenyben és körü lbelü l négy 
éve foglalkozik ékszerek készítésé
vel, sárgaréz, gyöngyök és féldrága
kövek felhasználásával. Mind az öt
let, mind a technika saját szellemi 
szüleménye, tehát nem tanulta, ha

nem autodidakta módon fejlesztette 
a majd Pécsváradon is látható szint
re. Kézművesnek vallja magát, bár 
munkái kétségtelenül művészi érté
ket képviselnek.

Grosch Szilárdhoz rokoni szálak 
fűznek, így tudom, már gyerekkorá
ban nagyon szeretett és tudott raj
zolni. Időközben tanítói oklevelet 
szerzett, de mindig első szenvedé
lye maradt a rajzolás, a grafikai kife
jezésmód. Mint már említettem, ma 
még Pécsről jár nap mint nap mun
kahelyére a Hosszúhetényi ÁMK-ba, 
de röv idesen k ikö ltöz ik  újonnan 
épült házába felségével és két gyö
nyörű pici lányával.

A kiállítássorozatot Deák Zsuzsa 
műveivel nyitják meg, ezt követik 
Grosch Szilárd hasonló munkái, vé
gül llovay Zsuzsanna próbálja a szé
pet kedvelők lelkét melengetni.

N. G.
A Fülep Lajos Művelődési Köz

pont szervezésében 1992. április 6- 
án hétfőn, este 18 órakor Nádor Ru- 
dolfné Hosszúhetény polgármeste
re, a Megyei Közgyűlés Kulturális Bi
zottságának elnöke nyitja meg a 
Hosszuheté.nyi művészek kiállítás
sorozatát. Április 6—25-ig láthatják 
Deák Zsuzsa gra fikus alkotásait, 
majd 27-tő l Grosch Szilárd festé
szetével ismerkedhetünk, és a sort 
llovay Zsuzsa kézműves, sárgaréz
ből, gyöngyből és féldrágakőből ké
szült ekszerei zárják május 18—júni
us 6-ig.

A kiállítások az emeleti klubban 
tekinthetők meg munkanapokon 9 -  
19 óráig.



Március 15. 
ünnepe

Nemzeti ünnepünk alkalmával megemlékezést tartottak Pécsvá- 
radon Hegedűs Imre emléktáblájánál, valamint a Kossuth szo
bornál, ahol a Kodolányi János Általános Iskola tanulói adtak 
emlékezetes műsort, Lantos Istvánná betanításában. A szobor 
talapzatánál a pécsváradiak mellett a nálunk tartózkodó horvát 
és magyar menekültek is elhelyezték koszorúikat. Az ünnepi 
megemlékezést Papp Gyula önkormányzati képviselő tartotta. 
Beszédét az alábbiakban közöljük.

Tisztelt megemlékezők!
A magyar szabadságharc hő

seiről, az akkori eseményekről, 
1848 eseményeiről jö ttü n k  
össze megemlékezni. Ez a for
radalom már a századelőtől ér
lelődött. A költő által hajnal- 
csillagnak nevezett esztendő
ben az elnyomott népek felke
léssel és forradalmakkal töre
kedtek az uralmi rendszerek 
megdöntésére, önrendelkezés
re. Nálunk ezidőtájt a költők és 
írók ódákkal, drámákkal buz
dítanak a rendületlen hazasze
retetre, a nemzeti független
ségre. A reformországgyűlések 
a polgárosodást és jogegyenlő
séget szorgalmazzák. Széche
nyi írásai és gyakorlati kezde
ményezései serkentőleg hat
nak, nem kevésbé Kossuth 
Pesti Hírlapja. Március har- 
madikai felirati javaslata az 
uralkodóhoz a polgári átalaku
lás és Magyarország valódi ön- 
kormányzatát foglalja magá
ba. A március 13-án kirobbant 
bécsi felkelés gyors cselekvésre 
készteti a radikális pesti ifjúsá
got. Petőfi, Vasvári, Jókai veze

tésével a többi forradalmi szel
lemmel átitatott polgár átveszi 
a hatalmat Pesten. Megalakul 
az első, független, felelős ma
gyar kormány, nyáron pedig 
összeül az első népképviseleti 
országgyűlés. A Habsburgok 
ellenállása ellenére a lelkese
dés általában töretlen. Boldog 
a magyar nép! A nemzetgyűlés 
tagjai egy új hazát készülnek 
teremteni, úgy tűnik a respub
lika elfoglalja majd a kerek vi
lágot, a költők dala az elsöprő 
forradalmi vihar előjele. De 
közben egyre gyakrabban meg- 
kondulnak a ' vészharangok. 
Váltogatják egymást a honvéd
sereg sikerei és kudarcai, a 
győzelmeket vereségek köve
tik. Egyre jobban kidomborul a 
két sereg közötti különbség: 
felszereltségben, szervezett
ségben, létszámban. Európa le- 
csendesül, a szent háború ször
nyű időbe torkollik Világosnál, 
Aradon.

A túlélők azonban nem felej
tenek!

A 48-as márciusi fiatalok fő

Labdarúgás, 
felnőtt csapatunk

Megkezdődött a tavaszi 
pontvadászat a labdarúgó 
bajnokságban. Megye ll-es 
felnőtt csapatunk kitűnő ala
pozás és eredményes edző
meccsek után nagy remé
nyekkel vágott neki a tavaszi 
rajtnak. Három mérkőzésen 
vannak túl.

Szemet gyönyörködtető, 
gólratörő, látványos játékkal 
15:3-as gólaránnyal, repülő 
rajtot vettek.

Bár ellenfeleink nem az 
erősebb kategóriába tartoz
tak, mégis elismerés illet já

tékost, edzőt egyaránt. Lutz 
Jakab vezető edző munkájá
nak gyümölcse most kezd 
beérni csapatánál. Szurkoló
ink elégedettek, ami minden
nél többet mond. Várjuk a jó 
folytatást!

^ HAJRÁ PÉCSVÁRAD! )

Eredmények:
Pécsvárad-Geresdlak 6:1 
Egerág-Pécsvárad 2:5 
Pécsvárad-Kozármisleny 

4:0

kérdésére adott válasz válto
zatlanul aktuális: Mit kíván a 
magyar nemzet? Legyen béke, 
szabadság és egyetértés!

Magyarországon ma béke 
van. Magyarországon ma sza
badon élhetünk. De a harma
dik kérdésre a válasz még nem 
teljesen jellemző mai életünk
re. Nincs meg még az igazi 
egyetértés! Még olyan magas -  
demokratikusan választott -  
fórumon is mint a Magyar Or
szággyűlés előfordult már nem 
egyszer, hogy a viták szemé
lyeskedésekbe, vádaskodások
ba torkollottak. Hiányzik még 
az igazi egyetértés! Egymás 
megbecsülése, egymás munká
jának elismerése.

A példa előttünk áll: az 1848- 
as szabadságharc eszméje. Meg 
kell próbálnunk vállvetve, egy
mást segítve tevékenykedni.

Mindenki ott, ahol tenni tud! 
Ne legyünk közönyösek és tud
junk örülni a szerény ered
ménynek is.

Hatalmas lehetőség előtt áll 
az ország. Európa kapuja nyitva 
áll előttünk. Az út hosszú és rö
gös, de úgy gondolom megéri!

Tisztelt ünneplők!
Ehhez a nem kis feladathoz 

kívánok a mai márciusi fiata
loknak -  a 48-as elődök nyo
mába lépve -  kritikus elmét, 
alkotó fantáziát és a még hi
ányzó mielőbbi egyetértést!

Kérem, az ünnepi műsor 
után helyezzük el a megemlé
kezés koszorúit az emlékmű 
talapzatánál!

Köszönöm figyelmüket

Képünkön a menekültek 
a koszorúzás után.

Álló sor: Mester 0., intéző. Bazsonyi, Botló, Weisz, Abelovszki, Mester K , 
Zsáli, Fullér F., Fuller t ,  Lutz Jakab edző, Keszler kapus-edző 

Guggolnak: Szalonnás, Fullér Z„ Wagner, Kleisz, Katona, Spannenberger, 
Magyar. Kapusok: Brand, Michl



Pécsváradi serdülők

Képünkön: Szokics Ferenc edző, Kárpáti Árpád, Ungvári Leven
te, Pere Gábor, Menczer Csaba, Kolmann Balázs, Bencze Szabolcs, 
Takáts Zsolt játékosok, Varga Sándor edző, Bisztrica Roland, 
Friedszám Balázs, Szokics Zsolt, Stolcz Viktor, Steigerwald József, 
Varga Tamás, Talló László, Keszler Gábor és Valkai Pál játékosok.

Serdülő csapatunk őszi 
harmadik helyezéséről rövi
den már esett szó. Átlagon 
telüli teljesítmény volt, és eh
hez csak gratulálni tudok. De 
úgy érzem, e kis csapat más
tél éve tartó becsületes és 
odaadó munkájával kiérde
melte, hogy bővebben írjak 
róluk.

Miért tartom nagy ered
ménynek az őszi harmadik 
helyezést? Mert egyből a 
„mélyvízbe” dobtuk be őket, 
ami nem mást jelent, mint a 
megyei első osztályban való 
szereplést. Nem kisebb ellen
felekkel kellett hétről-h.étre 
szembenézni, mint például a 
PMSC Pécsi Sportklub, Pé
csi Postás, Pécsi Bőrgyár és 
még sorolhatnárfi tovább a 
nagyobb múltú csapatokat, 
ahol már hosszú évek óta fo
lyik serdülő korosztállyal va
ló foglalkozás. Ez meg is lát
szott a mérkőzések során 
mind játékban, csapatszel
lemben és nem utolsósorban 
eredményben is. így az első 
6 mérkőzésen tíz-tizennégy 
golkülönbségű vereségeket 
is szenvedtünk.

Es most hadd térjek ki pár 
sorban, miért is tisztelem, 
szeretem ezeket a fiúkat. 
Mert egy csúfos vereségso
rozat ellenére egy percre sem 
éreztem, hogy feladják, vagy 
nem érdemes tovább folytat

ni, hanem még becsü
letesebb és nagyobb erőbe
dobással edzettek, és „fog
gal-körömmel" küzdöttek a 
hétvégi bajnoki mérkőzése
ken.

Odaadó munkájuk, becsü
letes hozzáállásuk a '91 -es 
tavaszi bajnokság vége felé 
kezdett lassan beérni. Elér
tünk egy-egy döntetlent és 
megszületett az első, régen 
várt győzelem.

Sosem fogom elfelejteni 
azt a nagy örömöt, ünnep
lést, ami a mérkőzés után 
zajlott le az öltözőben. 14 
gyerek szájából kitörő öröm
mel megszólalt az első, talán 
nem a legrövidebb, de szá
momra legkedvesebb dal, 
ami így szól: „...pécsváradi 
serdülők héja-hája-hó” . Ez 
egy olyan kedves megnyilvá
nulás volt számomra, s most 
talán nyilatkozhatok Szokics 
Feri barátom nevében is, ami 
mindkettőnk számára még 
nagyobb erőt és szeretetet 
adott a további munkához.

Elérkezett a '91 -es őszi 
bajnokság kezdete, a nyári 
példamutató edzések ered
ménye sorban hozta csapa
tunk győzelmeit. És egyre 
többször megszólalt a ked
ves dal: ....pécsváradi ser
dülők héja-hája-hó".

Röviden ennyit akartam 
mondani, remélem, soraim

ból kiderül, mit jelent nekünk 
az őszi harmadik helyezés. 
Köszönöm, fiúk!

A ’92-es bajnoki évről rö
viden: január 25-én kezdtük 
meg a felkészülést a Pécsvá
radi Mezőgazdasági és Élel
miszeripari Szakmunkáskép
ző Intézet és Szakközépisko
la tornatermében, ami úgy 
érezzük, jól sikerült. Ezúton 
szeretném megköszönni dr. 
Brezniczki József igazgató
nak mindig segítőkész hoz
záállását, mert nemcsak mi, 
serdülők kaptunk helyet, ha
nem az ifjúsági és a nagy 
csapat is edzhetett a téli ala
pozás megkezdésére. Még- 
egyszer a sportkör vezetősé
ge nevében is köszönjük. A

serdülő csapatról még any- 
nyit, a tél folyamán két játé
kost sikerült igazolni, név 
szerint Bisztrica Rolandot, és 
Ungvári Leventét a pécsi 
Zsolnay csapatából. Pár hó
napi ismeretség után bátran 
ki merem jelenteni, hogy úgy 
játéktudásukban, mint embe
ri hozzáállásban segíteni tud
ják csapatunk sikeres sze
replését a jövőben. A tavaszi 
rajt első mérkőzését hazai 
pályán kezdtük, az őszi má
sodik helyezett Sásd csapata 
ellen, ami után 2:1-es győ
zelmet könyvelhetünk el.

Befejezésül még egyszer 
sok sikert, további jó ered: 
ményt kívánok a jövőben.

Varga Sándor

Köszönet a segítségért!
Köszönő szavaink a múlt számból technikai
okból kiamaradtak,
így ezúton fejezzük ki köszönetünket
HAKLIK LAJOSNAK,
a Gesztenyés vendéglő tulajdonosának,
GRUBICS MÁRTONNAK,
a Sport boltnak
valamint IFJ. KOCH LAJOSNAK

a Spartacus Sportkör Labdarúgó 
Szakosztályának nyújtott 
hathatós támogatásáért.

r  ;
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