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LeányvásárKülsheimben

Seit 700 Jahren 
STADT 

1292-1992

Pécsvárad -  Külsheim testvérkapcsolatának ünnepélyes aláírása
1992. május 21-én

Ez évben ünnepli Külshe
im, a B aden-W ürttenberg  
tartománybéli városka fenn
állásának 700 éves évfordu
lóját.

A már közel három éves 
kapcsolat hivatalos megpe- 
csételésére kerül sor a május 
21-i Magyar Napon, a ven
déglátóink külön kérésére, le
ányvásári keretek között.

A Magyar Nap
programja:

10 óra: Ünnepi mise (ce
lebrálja Mott János pécsvá- 
radi címzetes apát).

11.30 óra:
Az okirat aláírása.
12 óra:
Kiállítás megnyitása
a lovagteremben.
13.30 óra:
Közös ünnepi ebéd.
15 óra:
Leányvásár -  együttesek 

m űsora, népm űvészetünk 
bemutatkozása (szövés, kék
festő, fafaragó, gyapjúfonó).

20 óra: Sváb bál.
Többhónapos előkészítő

munka után a végső prog
ramegyeztetésre a Polgár- 
m este ri H iva ta l pénzügyi 
csoportjának vezetője, Wolf

József vezetésével já rt kinn 
küldöttségünk április 24—26 
között.

Huszonnegyedikén pénte
ken este mi is részt vehettünk 
az első, a nyitóprogramon, 
ahol Günther Khun, Külsheim 
polgármestere bemutatta az 
évfordulóra megjelent, a vá
ros által kiadott „Külsheim, a 
kutak városának története” c. 
két kötetes, gyönyörű kivite
lezésű könyvet, s köszöntötte 
a szerzőket.

A mintegy 250 főnyi hall
gatóság nagy része megvá
s á ro lta  és d e d ik á lta tta  a 
könyvet, amit 3500 példány

KÜLÚHEfM
Festwoche vöm 15.-24.5 /  Q0

bán adtak ki. Az esten hall
hattuk a helybeli zeneiskola 
gyermekzenekarát, a templo
mi kórust és a férfikart.

A májusi programokon közel 
200 pécsváradi vesz részt.

Május 19-én az Iskola Nap
ján a két iskola tanulói bemu
tatják a Projektben végzett, két 
és féléves munkajákukat., A 
komplex programban kiállítás, 
videofilm, dolgozatok vallanak 
az eltelt időszaktanári és diák
munkájáról.

Május 21 -én fellép a Pécs
v á ra d i „Z e n g ő " N éptánc 
Egyesület, a Pécsváradi Ön
kéntes Tűzoltóegyesület Fú
vószenekara, az általános is
kola német tánccsoportja , 
valamint a pécsváradi német 
klub tagjai gondoskodnak a 
magyaros ízekről. Vásári kör
nyezetben az együttesek mű
sorával, a környékünket re
prezentáló népművészeti ér
tékeink bemutatásával igyek
szünk ízelítőt adni a leányvá
sári hangulatból. A Városhá
za lovagtermében állítják ki 
„Pécsvárad régen és m a” 
címmel a Pécsváradi Vár ba
ráti Kör archív anyagából, és 
Lantos M iklós képeiből ké
szült fotóanyagot.

Rengeteg feladat vár még a 
pécsváradi szervezőkre, köz
reműködőkre, hogy a távol
ság okozta  nehézségeket 
megoldva színvonalas prog
rammal képviseljük szűkebb 
hazánkat Külsheimben.

Dretzky Katalin
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Védőszentünk 
Sárkányölő Szent György

Készül a címer
Pécsvárad felújított mező

városi címere május 15-én de
bütál Külsheimben. Csizma
dia László Pécsváradon élő 
grafikusművész áprilisban 
egyeztette terveit Kakas Sán
dor polgármesterrel és az ön- 
kormányzat kulturális bizott
ságának tagjaival, valamint 
Szilágyi Domokos építésszel.

A gonoszt jelképező sár
kányt legyőző Szent György 
alakja ezüst színben, bíbor pa
lásttal, kék háttér előtt jele
nik meg az íves címerpajzson, 
amely felett a „Pécsvárad” 
felirat olvasható (képünkön).

A címer 2 x 4  méteres fehér 
selyemzászlóra felnagyított 
változata már elkészült. A 
zászlót Ritter Jánosné varrta 
meg, s erre került műanyagra 
nyomtatva a címer -  ebben a 
kivitelben ugyanis bírja majd 
az időjárás viszontagságait.

A Polgármesteri Hivatal el
készítteti Pécsvárad Szent 
György címerét további szá
mos változatban: textilre 
nyomtatva homlokzati és asz
tali zászlók, papírra nyomtat
va falra helyezhető címer for
májában, továbbá autós illet
ve bőröndcímkék, kitűzők is 
készülnek. A címer többféle 
méretben megrendelhető a 
Polgármesteri Hivatalban il
letve a Művelődési Házban.

Végezetül levélpapír és bo
ríték valamint körpecsét is 
készül a Szent György címer
rel a Polgármesteri Hivatal 
számára. Nem utolsó sorban 
pedig a hímzett községzászló, 
amely méltó párja lehet a tűz
oltóság és az ipartestület mu
zeális értékű régi hímzett 
zászlainak.

Pécsvárad jelképe és egyben 
méltó emléktárgya a XVHI. 
századtól élő mezővárosi cí
mer, amely hosszú szünet 
után ismét megjelenhet intéz
ményeinkben és a polgárok 
körében.

G.O.

önkormányzati híradó
1992. április 27.

Igazgató-
választások

Pécsvárad önkormányzatának 
tagjai Kakas Sándor polgármester 
elnökletével teljes létszámban vet
tek részt az ülésen, amelynek fő 
napirendi pontja volt két önkormány
zati intézmény igazgatójának megvá
lasztása. Az ügy lebonyolítására az 
elmúlt ülésen bizottság alakult, 
amely a pályázatok mellett kikérte 
más érintett fórumok véleményét is. 
A választást titkos szavazással, mi
nősített többséggel kellett lebonyolí
tani az önkormányzati törvény sze
rint. A minősített kétharmados több
ség esetünkben 8:3 arányt jelentett

Szakiskola
A Pécsváradi Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakmunkásképző 
és Szakközép isko la  igazgatói 
posztjára dr. Brezniczky József 
nyugdíjba vonulása miatt hirdetett 
pályázatot az önkormányzat. Egy 
pályázat futott be, Papp Gyula mér
nöktanár részéről. A kiírás „műsza
ki mérnöktanár” végzettségre szólt, 
mivel az intézményben továbbra is 
a szakképzés dominál. Az egyetemi 
végzettség egyébként nem akadály 
az ilyen posztok betöltésénél.

A Szakmunkásképző tantestüle
tének 92%-a nyilvánította ki véle
ményét, 38 főből 35, és közülük 
26-an Papp Gyula mellett szavaz
tak, 9-en tartózkodtak. Ellenszava
zat nem volt. A választás előkészí
tésére alakult bizottság támogatta 
Papp Gyula jelölését.

Papp Gyula önkormányzati kép
viselő nem vehetett részt a titkos 
szavazáson, melyen 1 ellenszava
zat és 1 tartózkodás mellett az ön- 
kormányzat tagjai mellette voksol
tak.

Papp Gyulát 1992. augusztus 
16-tal nevezte ki az önkormányzat a 
nevezett intézmény igazgatójául, ha
vi munkabérét nyílt vitában és vele 
egyeztetve 41 000 forintban állapít
va meg. Az új igazgató munkájához 
jó erőt, sok sikert kívánunk.

Zeneiskola
A Pécsváradi Állami Zeneiskolá

ban e tanévvel jár le a négyéves 
igazgatói megbízatása Tóth Gézá- 
nénak, s a következő ciklusra pá
lyázatot kellett benyújtani. Tóth Gé- 
záné mellett benyújtott pályázatot 
Apaceller József is, a zeneiskola 
tanára.

A Zeneiskola tantestületének 9 
tagja közül (3 fő tartósan távol van) 
5 fő szavazott Apaceller József, 3 
fő Tóth Gézáné mellett, 1 szavazat 
érvénytelen volt. A szülői munkakö
zösség 7 tagjából 6 fő vett részt 
szavazáson, melynek eredménye 
5:1 Tóth Gézáné javára. Az igazga
tóválasztás előkészítésére alakult 
ideiglenes bizottság 5 tagja Apacel
ler József jelölése mellett foglalt 
állást. Dr. Várnai Ferenc megyei 
ének-zenei szakértő Tóth Gézáné 
igazgatói k inevezésének meg
hosszabbítását, Apaceller József 
igazgatóhelyettesi megbízását ja
vasolta.

Ez esetben is titkosan szavazott a 
testület, kivéve Apaceller József aki 
lévén az önkormányzat képviselője, 
nem vehetett részt a szavazáson.

Az érintettek szóban egészítették 
ki írásbeli pályázatukat, majd a tes
tület zárt ülésén vitatta meg a két 
jelölt eddig végzett munkáját és a 
várható eredményeket. A Szakisko
la igazgatóválasztása előtt is zárt 
vita volt.

A Zeneiskola igazgatói posztját 
illetően a szavazásnak mind az el
ső, mind a további vita után lebo
nyolított második fordulója ered
ménytelen volt, mivel nem született 
meg a törvény szerint szükséges 
minősített, kétharmados többség. 
Tóth Gézáné mindkét szavazásnál 
4, Apaceller József pedig 7 szava
zatot kapott.

Mivel a szavazás nem hozott 
eredményt, augusztus 15-től ideig
lenes igazgatót kell választani a Ze
neiskolában a teendők ellátására. E 
feladatokat a tanév végéig Tóth Gé
záné látja el. Egy tanév lejártával 
újabb pályázatot kell kiírni az igaz
gatói posztra.

A vállalkozók 
panasza

Múlt számunkban már hírül ad
tuk, hogy a Pécsváradon működő 
kereskedők kifogásolják a Művelő
dési Házban folyó kereskedelmi te
vékenységet, hátrányosnak érzik 
az akciós vásárokat. Ilyen tartalmú 
levelet juttatott el decemberben a 
Fodrászipari Szövetkezet -  nem pe
dig a Pécsváradi Ipartestület, mint 
azt múlt számunkban tévesen kö
zöltük. A téves közlésért elnézést 
kérünk. A Pécsváradi Ipartestület — 
kereskedő tag ja in ak  nevében 
ugyancsak aláírta azonban e leve
let a Pécsvárad és Vidéke Áfész és 
az Ipartestület. Hármuk és a keres
kedők ismételt nagyszámú jelenlé
tében folyt e kérdés megvitatása.

A Művelődési Ház 1991-ben 25, 
idén eddig 5 alkalommal tartott 
árusítást, terembér fejében (49 
200 Ft 1991-ben), alkalmanként 
150-300 vásárló részvételével.

Miután a korábbi tiltó rendelke
zések hatályon kívül kerültek, a ke
reskedők minden külön engedély 
nélkül árusíthatnak székhelyükön 
kívül is. A művelődési házak és 
más helyiségtulajdonosok is sza
badon rendelkeznek helyiségeikkel, 
és befogadhatják az árusokat, vál
lalkozókat. A helyi adó külön adóté
telt tesz lehetővé az alkalmi tevé
kenységre, így az árusításra is -  
így szólnak tehát a jogszabályok.

A vita és az érintett pécsváradi 
kereskedők meghallgatása után a 
testület egyhangúlag határozott: 
megbízta a gazdasági bizottságot 
valamint a Pécsváradi Ipartestüle
tet, vegyenek részt annak ellenőr
zésében, hogy az alkalmi kereske
dők rendelkeznek-e az áruk szár
mazási igazolásával, megfizették-e 
a helyi iparűzési adót, betartják-e a 
jogszabályokat. Továbbá ugyanez a 
kör dolgozza ki a helyi iparűzési 
adó jövő évi módosítását.

Vagyis a döntés nem zárta ki a 
további olcsó áruakciók lehetősé
gét a pécsváradi vásárlók előtt.

A gimnázium 
előkészületei

Dr. Brezniczky József, a Szak
munkásképző és Szakközépiskola 
igazgatója a gimnáziumi előkészü
letekről számolt be az önkormány
zatnak: jó döntés volt a gimnázium 
felé való nyitás, mondotta, intéz
ményük megfelel az átlag középis
kola színvonalának. A közismereti 
tantárgyak tárgyi ellátottsága jó: 
fakultációban számítástechnikai 
szaktantermet, német idegen nyel
vet és a szakképzéssel közösen 
háztartási ismereteket tudnak kí
nálni. Angol-magyar szakos tanárt 
keresnek. Egyetemi végzettsége 3 
tanárnak van, 2 most végzi az 
egyetemet, 3 tanár főiskolai vég
zettséggel, de el tudja látni a gim
náziumi feladatokat. Heti ének-ze
ne óra, önálló kórus révén a helyi 
Zeneiskolával, a nyelvoktatásban 
pedig a helyi Általános Iskolával 
szeretnék felvenni a kapcsolatot.

Az újonnan induló gimnáziumi 
osztályba 21 tanuló jelentkezett, 
19 nyert felvételt. Pécsváradról 8, 
Zengővárkohyból 2 tanuló kezdi itt 
ősszel a gimnáziumot, továbbá szi
lágyi, mecseknádasdi, erzsébeti, 
villanyi, egerági, bakócai, bogdásai 
és pécsi fiatalok,

Á beszámoló illetve az új igazga
tó kinevezése után Kakas Sándor 
polgármester megköszönte dr. Brez
niczky József igazgatói tevékenysé
gét, amit 1967 óta az iskola alapító
jaként ellát az idei tanév végéig.

20 éves a Krónika
Talán kevesen tudják, hogy egy 

szélesebb körű mozgalom kereté
ben 1972-ben kezdődött Pécsvá
radon a krónikaírás. Készítője a 
20 év folyamán dr. Kófiás Mihály 
körjegyző , aki összegyű jtö tte  
ezen igen fontos két évtized vala
mennyi pécsváradi eseményének 
dokumentációját. Ebből adott íze
lítőt ezen a tesületi ülésen. La
punk egy következő számában 
mutatjuk be, mit tartalmaz a köz
ségkrónika. Megjegyezzük, hogy 
dr. Kófiás Mihály az egyetlen Ba
ranyában, aki ezt a missziót folya
matosan e llá tja . Jó volna, ha 
mindez könyvalakban is megje
lenhetne. A képviselő-testület kö
szönetét és elismerését fejezte ki 
a krónika készítőjének.

Utcanév
változások

Pécsvárad nem vitte túlzásba az 
utcák átkeresztelését, csupán 4 
esetben tett erre javaslatot az ön- 
kormányzat. Három utcánál ez ta
lálkozott az o|t élők többségének 
szándékával. így a Rózsa Ferenc 
utca visszakapja régi nevét, azaz 
ism ét Szent Gellért utca lesz. 
Ugyancsak a Szentháromság tér 
és a Vasút utca is. A körjegyzőség 
a változásokkal kapcsolatos intéz
kedéseket megteszi, a lakosokat 
nem terheli a házszámtáblák költ
sége. Csak okmányaikba kell át
vezetniük a változást a körjegyző
ségen.
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A November 29. utca esetében 
nem talált visszhangra a névváltoz
tatásra történő javaslat. 21 lakásból 
15 válasz érkezett, ebből 12 úgy 
nyilatkozott, hogy „jó ez az utcanév” 
illetve „foglalkozzon mással az ön- 
kormányzat” . Névváltoztatást ilyen 
esetben senki sem kíván erőltetni, 
noha November 29. az 1944. évi 
orosz bejövetel évfordulója. Remél
jük, idővel méltóbb neve lesz ennek 
az utcának is.

Közterület 
felügyelő : 

Krebsz József
A meghirdetett önkormányzati 

posztra 7 fő jelentkezett a Polgár- 
mesteri Hivatalnál. Közülük a legin
kább alkalmasnak Krebsz József és 
Vörösvári Károly személyét találta a 

te s tü le t, majd titkos szavazáson 
döntöttek, melyen egyszerű többség 
elérése volt szükséges: Krebsz Jó
zsef 8, Vörösvári Károly 4 szava
zatot kapott, így a képviselő-testület 
1992. május 1. napjától Krebsz Jó
zsefet kinevezte közterület felügye
lőnek. Nehéz munkájálioz jó erőt, 
sok sikert kívánunk.

Árverés
A volt temetkezési lerakatot, az 

egykori tűzoltó szertárat visszaadja 
a községnek a Temetkezési Vállalat. 
A helyiség megvásárlására ketten 
jelentkeztek, elsőnek Horváth Imré- 
né (Zengő utca), másodiknak Schil
ler Józsefné (Kossuth utca). A tes
tület egyhangúlag támogatta az épü
let eladását: a jelentkezők között ár
verést fognak tartani 100 000 forint 
indulási árral.

Gáztársulati
hozzájárulás

A testület nem változtatott a gáz
társulási hozzájárulás korábban 
megállapított mértékén, s nem vál
lalja át az egyes bekötéseknél az 
áttervezési díjat -  született az egy
hangú döntés két beérkezett kére
lemre.

Házhelyek, árak
24 házhely vásárolható meg je

lenleg Pécsváradon, árukat minden 
évben a piaci árakhoz alakítva, újó
lag állapítja meg az önkormányzat. 
Az 1992. évi árak a 150-200 000 
forint körül járnak, függően az adott 
terület közmüvesítettségétől.

Pécs váradért 
Alapítvány

Hét alapítóval „Pécsváradért Ala
pítvány" született az alapítók és az 
önkormányzat képviselő-testületé
nek kezdeményezésére. Ehhez a 
képviselő-testület is csatlakozik, s e 
célra 500 000 forint hozzájárulást 
állapít meg.

Az alapítvány az egészségügyi el
látás és szociális gondozás, a kultu
rális, oktatási, diák- és tömegsport 
tevékenység, a környezet- és mű

emlékvédelem, a természetvédelem 
céljait szolgálná, s mindig meghatá
rozott célokra adná támogatását.

A kuratórium elnöke Zsáli János, 
alapító tagjai Kakas Sándor, dr. Gye- 
nis László, Molnár József, Mihály 
Sándorné, Büki László, Bognár And
rás. Az alapítók, Pécsvárad Képvi- 
selő-testülete 500 000 Ft, a Pécsvá
rad és Vidéké ÁFÉSZ 150 000 Ft, a 
Pécsváradi Állami Gazdaság 100 
000 Ft, a Pécsváradi Építőipari 

'Kisszövetkezet 100 000 Ft, az Intéz
ményi gondnokság 100 000 Ft, az 
Aranycipó Kft. 60 000 Ft és a Várad 
Kft. 50 000 Ft vagyoni hozzájárulást 
tettek. Az alapítvány nyitott, ahhoz 
hazai vagy külfö ld i természetes 
vagy jogi személy csatlakozhat. 
Részletes ismertetésére egy későb
bi számunkban térünk ki.

A címert 
elfogadták

Pécsvárad Sárkányölő Szent 
Györgyöt ábrázoló, XVIII. századtól 
élő címerét, annak Csizmadia László 
grafikusművész által rekonstruált új 
változatát a testület egyhangúlag el
fogadta, s hozzájárult ahhoz, hogy a 
címert ábrázoló zászlók, matricák, 
kitűzők készüljenek 241 500 Ft ér
tékben. Értékesítésük bevétele az 
önkormányzaté.

Segély elutasítás
Az egészségügyi bizottság eluta

sító döntése után Kőszegi Valéria a 
képviselő-testülethez Fellebbezett 
segély ügyében. A testület a felleb
bezést egyhangúlag elutasította.

Mi lesz a 
mozival?

Baranya megyében minden város 
és nagyközség átvette a Baranya 
megyei Moziüzemi Vállalat tulajdo
nát képező mozikat és az alkalma
zottakat, s vállalták a mozik korábbi 
üzemeltetését. A pécsváradi testület 
az ingatlan átvétele mellett foglalt 
egyhangúlag állást -  a kezelősze
mélyzetet azonban nem vette át. A 
mozi működtetéséről később hoz 
döntést.

Entz utcai rendelő
Három képviselő, Beck József, 

Müller Lajos és Vértes László bead
ványt intézett a testülethez az Entz 
utcai rendelő ügyében. Az épületben 
a Baranya megyei Munkaügyi Köz
pont munkaügyi irodát nyitna. Napi 
2 órában szociális tanácsadást, he
lyi munkaközvetítést folytatna. Ez le
hetne a Máltai Szeretetszolgálat ál
lomáshelye. A központ párszázezer 
forinttal hozzájárulna az épület fel
újításához, s ezt idővel, csekély át
alakítással egyéb célra is használni 
lehetne.

Mint emlékezetes, korábban dr. 
Bíró Ferenc a rendelő, a Komlói Ren
dőrkapitányság rendőrállomások 
céljára fejezte ki vásárlási szándékát 
az épületre, melynek felértékelése 
jelenleg van folyamatban.

A testület úgy döntött, az épület
ről a felértékelés után határoz, a 
munkaügyi közvetítőt, a Máltai Sze

retetszolgálatot azonban szívesen 
fogadja a községben.

Nyugdíjbavonulás
Kőberling Jenőné, a Gondozási 

Központ vezetője táppénzes idejé
nek lejártával nyugdíjba készül. A 
képviselő-testület megbízta az eü. 
és szociális bizottságot, hogy a so
ron következő ülésen tegyen javas
latot a megüresedő vezetői poszt 
betöltésére.

Nehéz terep
Az Uniterm Gmk. a gázszerelési 

munkák során a József Attila, az Is
kola, a Szent Gellért utcákban és a 
Mecsekkörnyékén 6. és 7. osztályú, 
nehéz terepen is dolgozott, ezért 
243 ezer Ft plusz költségre jelentet
te be igényét. A4estület 100 000 
Ft-os ajánlat megtételére hatalmazta 
fel a polgármestert.

Osztozkodás
Az önkormányzati vagyon, amely 

Pécsvárad és 6 társközsége között 
oszlik meg, végleges szétosztásra 
vár, hogy a későbbi vitáknak vala
mennyi érdekelt elejét vegye. Kakas 
Sándor arról adott tájékoztatást, 
hogy a 6 község kiegyezne a 11,5 
millió forint végkielégítésben, amit 
Pécsvárad idén és a jövő évben f i
zetne ki számukra A testület felha

talmazta a polgármestert az akció 
lebonyolítására.

Napirend után
Kolumbárium: mint láthattuk, a 

Pécsváradi Építőipari Kisszövetke
zet igényes, szép kivitelezésében el
készült a kolumbárium a temetőben, 
a ravatalozótól jobbra. Zsáli János, 
a szövetkezet elnöke felajánlotta a 
tavalyi, 100 000 forintos áron a má
sik oldalon egy további 36 urna el
helyezésére alkalmas kolumbárium 
felpítését, valamint azt, hogy társa
dalmi munkában elvégzik a ravatalo
zó tatarozását.

Várkert köz: a köz útja a gázsze
relés következtében megrongáló
dott, s javítása meghaladja az e cél
ra visszatartott 30 000 Ft-ot.

A képviselők mindkét esetben 
úgy döntöttek, hogy előzetesen tájé
kozódnak a helyszínen.

Műszaki csoport: Kakas Sándor 
tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
Polgármesteri Hivatal műszaki cso
portjából eltávozott Schafhauser 
Katalin csoportvezető, valamint Kol- 
mann József. A műszaki előadó 
posztjára id. Winkler Györgyöt vette 
fel a hivatal, a csoportvezető helyé
re pedig pályázatot írnak ki.

A délután 5 órakor kezdődött ülés 
este 23.30 órakor ért véget.

áasretettel köszöntjük 
az Edesan)ékat és a Nagymamákat!

Fotó:Patonay Attila
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Az Ipartestület életéből
A Pécsváradi Ipartestület, 

amelynek jelenleg 172 tagja 
van községünkben, továbbá 
Mecseknádasdon és Hidason, 
többféle segítséget kínál az ér
dekelteknek. Segítséget tud 
nyújtani vállalkozások beindí
tásánál, kezdő és már működő 
iparosok könyvvezetéséhez. 
Tűzrendészed és balesetevé- 
delmi vizsgákat szervez, s az 
adóbevallások idején szakta
nácsadást tart az APEH mun
katársainak közreműködésé
vel. Irodája, ahol Kuti Ferenc- 
né látja el a titkári teendőket, 
naprakész inform ációkkal 
szolgál a sűrűn váltakozó jog
szabályokról. Ezeket a szolgál
tatásokat a tagság ingyenesen 
veheti igénybe.

A testület önfenntartó, bér
lemények és tagdíjak képezik 
bevételeit. Pécsett az Iparos
házban 14 ni -es irodahelyiség
gel rendelkezik, melyet bérbe 
ad. A pécsváradi Iparosház bé
rei jelentik további bevételeit. 
Az iparosok vagyonát a vezető
ség gazdaságosan és nyeresé
gen működteti.

Az Ipartestületek Országos 
Szövetsége országos konferen
ciáján melyen magam is részt 
vettem, nemrég úgy döntött, 
hogy az IPOSZ Kézműves Ka
maraként fog működni. E ka
marához tartoznak majd a kis
vállalkozók, s ebben a tagság 
kötelező lesz. Vagyis minden 
egyéni vállalkozónak tevé
kenysége mértéke szerint vala
melyik kamarához kell tartoz
nia. A Kézműves Kam ara 
egyébként a Vállalkozók továb
bá a Gyáriparosok Kamarája 
után alakult meg.

A pécsváradi iparosok régi 
vágya teljesül az új iparosház 
megépülésével. A terveket Szilá
gyi Domokos építészmérnök ké
szítette, s azokat a Művelődési 
Házban meg lehet tekinteni.

8-10, egyenként 22 m alap- 
területű üzlet kap helyet az 
épületben, továbbá iparosven
déglő, a tetőtérben irodahelyi
ség, tanácskozó és nagyterem. 
A vállalkozni kívánó egyének 
május 10-igjelentkezhetnek az 
üzletek és a vendéglő megépí
tésére az ipartestületi irodá
ban. A Pécsváradi Ipartestület 
képviselni kívánja nyugdíjas 
tagjainak érdekeit is. Kérvényt 
a d o tt be a T ársad a
lombiztosítási Igazgatósághoz 
az alacsony jövedelmű nyugdí
jasok nyugdíjkiegészítése érde
kében, és 500-800 forintos 
emelést sikerült elérni.

A Pécsváradi Jípartestület 
most a tanulóképzésre szeret
né irányítani figyelmét: szeret
nénk felmérni, milyen mester
emberek dolgoznak Pécsvárad 
vonzáskörzetében, s szeret
nénk körükben népszerűvé 
tenni a tanulóképzést. Szoro
sabbra kívánjuk fonni a kap
csolatot az általános iskolák
kal, továbbá a polgármesteri 
hivatalokkal, az iparosságot 
érintő döntések előkészítésé
ben is.

A testület a szórakozásról, 
kikapcsolódásról sem feledke
zik meg: nagy sikere van évek 
óta júliusi családi kirándulá
su n k n ak  a Réka-völgybe. 
Ősszel nyugdíjasaink számára 
rendezünk találkozót, s itt 
szoktuk elbúcsúztatni a nyug
díjba vonuló iparostársakat is.

Karácsonykor a gyermekek 
részére rendezünk műsoros 
ünnepséget, majd farsangkor 
kövtkezik a hagyományos ipa
rosbál, amelynek rangja van, 
kitűnő hangulatával, értékes 
nyereményeivel, játékaival az 
iparosbál rendkívül vonzó ren
dezvény.

Mártusz Antal 
a Pécsváradi Ipartestület 

elnöke

Új gazda a MEZÉP-nél
A Mezép Kft. (volt ÉSZKV) 

üzletrészét 100%-ban meg
vásárolta a Várad Kft. A tu la j
donába került május elsejé
vel és a további működtetést 
fog ja biztosítani. A Mezép 
Kft. ügyvezetését a Várad 
Kft. ügyvezetője fogja ellátni 
és ennek megfelelően a két 
Kft. működik majd a Kossuth 
Lajos utca 3. szám alatt. 
Ugyanis a jelenlegi székhe
lyét a Várad Kft. visszaadja a 
DÉDÁSZ-nak és az új helyre 
költözik. A Mezép Kft. tevé
kenységét felülvizsgálták és 
csak a versenyképes tevé
kenységeket fogják működ
tetni az építőipari tevékeny
séget pedig leépítik. Tovább
ra is működni fog az aszta
los, a lakatos részleg és a 
készbetonkeverés és tervez
nek újabb szolgáltatásokat, 
így sor kerül tehergépkocsik 
javítására, nagykereskedelmi 
tevékenységet is kívánnak 
■folytatni, mint mezőgazdasá

gi termékek és iparcikkek te
rületén. Az Agrolánc kereté
ben a 3 lóerős kisgépektől az 
58 lóerős gépekig és azok al
katrészeinek forgalmazására 
is gondolnak, kiskereskedel
mi forgalm azásban. A vá
lasztéko t bővíten i akarják 
kommunális gépek forgalma
zására is, és azok garanciális 
futójavításával kibővítve.

Az átvételkor dolgozó sze
mélyzet már nem volt, így a 
munkáslétszámot ezután kí
vánják feltölteni, ezt 30 főre 
tervezik. A Várad Kft. a régi 
telephelyét visszaadja és on
nan kiköltözik május 1-vel és 
a Mezép Kft. épületrészeiben 
fog majd működni. A régi te
vékenységét azonban tovább 
kívánja folytatni, így a mű
szaki boltjukat is az új helyre 
költöztették, és a személy
autó és kisgépek javítását 
már az ipartelepen lévő mű
helyekben látják el.

S. L.

Mini ABC a benzinkútnál
Nagyon rövid idő, mindössze 

hat hét volt szükséges ahhoz, 
hogy Szalai Józsefék kis büféje 
felépüljön a benzinkút mellett. 
A harminc négyzetméter terü
letű vegyesbolt és büfé április 
6-a óta várja az autósokat és a 
pécsváradiakat egyaránt. Élel
miszereket, mosószereket, üdí
tőt, kávét kínálnak, s az áru- 
választék az igények szerint is 
módosul. A csokonyavisontai 
származású Szalainé rokon
szenves üzletpolitikát tűzött 
maga elé: kis haszonnal biztos 
vevőkört szeretne kiépíteni és 
néhány forinttal olcsóbban kí

nálja termékeit, mint a többi
üzlet.

A bolt nyitvatartása a ben- 
zinkútéhoz igazodik, és reg
gel fél 6 órától este fél 7 óráig, 
szombaton délután négy órá
ig vásárolhatunk. Vasárnap 
egyelőre délelőtt 10 órától 
délután 4 óráig ta rt nyitva. 
Az eddigi tapasztalatok sze
rin t a vasárnapi forgalom 
nem sokkal marad el a hét
köznap szokásostól, hiszen 
vasárnap is kiderülhet, hogy 
nemcsak kenyérből és tejből 
van kevés otthon.

R E .
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A z  önkormányzat 
1991. évi gazdálkodásáról

Az elmúlt év zárszámadásáról a 
testületi ülés hírei között szólt a lap 
az elmúlt számában.

A teljesség igénye nélkül -  mivel 
ezt az adatok terjedelme nem teszi 
lehetővé de mégis érzékeltetve, 
megismertetve az elmúlt évi munkát 
és eredményeket, tájékoztatnám a 
Tisztelt Olvasót a bevételek és kiadá
sok alakulásának főbb tételeiről.

Az önkormányzat 179 978 343 Ft 
bevétellel zárt, melynek jelentős há
nyada az állami költségvetési hozzá
járulás 81 694 000 Ft-tal, céltámo
gatási pályázatok támogatása 6 868 
000 Ft-tal, személyi jövedelemadó 
12 771 200 Ft-tal, különféle célra 
(így pl. lakossági közműfejlesztés 
15%-os visszafizetésére, Városháza 
felújítására) igényelt és átvett pénz
eszközök 22 063 277 Ft-tal, a saját • 
helyi bevételekből a (lakossági adó, 
kamattérítés, gázbefizetések közület 
és lakosság részéről, valamint ingat
lanok és telkek eladása) 41 054 866 
Ft-tal ebből lakossági adó 2 412 
411 Ft, az előző évi pénzmaradvány 
15 526 000 Ft-tal járult hozzá.

A kiadások 162 252.994 Ft ösz- 
szeggel teljesültek, ebből a hagyo
mányos értelemben vett községgaz
dálkodás (v illanyvilág ítás, állat- 
egészségügy, Dombay-tó, temető
fenntartás, park és köztisztaság, 
sport és tüo. egyesületek támogatá
sa, stb.) 8 663 851 Ft-ban. A Szak
munkásképző Intézet támogatása 
32 426 000 Ft-ot tett ki, míg a többi 
intézménynek (eü. centrum, általá
nos iskola, zeneiskola, művelődési 
ház, ÖNO, könyvtár, körjegyzőség, 
óvoda, segélyezés) a Pécsváradi 
Önkormányzatra eső finanszírozási 
hányada 37 504 000 Ft-ba került.

A fejlesztések nagy hányada a 
kommunális ellátási szint javítását 
szolgálták. A Duna-vízvezeték to
vábbépítése, Dombay és Szőlő ut
cákban hálózatbővítés 18.3 millió Ft. 
költséggel készült el. Az önkormány
zat utat építtetett a társasházaknal, 
Fáy Witt János utcákban és a Gesz- 
tenyési úton 2.6 millióért. Tovább 
folytatódott a gázhálózat építése: 
Pécsi országút, Gyenes T. u „ Bem- 
köz, Ipartelep, Vak B., Entz, Kálvin 
Petőfi, Zengő, Vár, Honvéd és a tár
sasházak területén.

Mindezekre 21.3 millió Ft-ot fizet
tünk ki.

Az Egészségügyi Centrum új 
szárnyának építésé, valamint a régi 
rész felújítása 17.3 milliós ráfordí
tással készült el.

Az Általános Iskola gázfűtésre 
történő átállítása és az iskolakonyha 
teljeskörű felújítása, berendezése, 
cseréje 3 900 000 Ft-ot tett ki.

A volt városháza épület felújítása 
-  külső-belső átalakítás, fűtésrend
szer korszerűsítése, gázra történő 
átállítás -  14 300 000 Ft-ért készült 
el.

A polgármesteri hivatal gázellátá
sa, fűtéskorszerűsítése 303 000 Ft- 
ot tett ki.

.Az új vásártéren WC épült, a KÖ
JÁL előírásoknak megfelelően, víz- 
és szennyvízhálózatra rácsatlakoz
tatva 310 00 Ft-ért.

Fentiekből érzékelhető, hogy a 
testület elsődlegesen az intézmény- 
hálózat megfelelő színvonalú mű
ködtetését tekintette, de e mellett je
lentős fejlesztések is megvalósul
hattak.

Wolf József 
a pénzügyi csoport vezetője

Nagypall önállóságra törekszik
Nagypall válni szeretne 

Pécsváradtól, hogy létrehoz
za az önálló helyi hatóságot, 
ezért a közeljövőben meghir
detik a jegyzői álást. A mint
egy ötszáz lakosú települé
sen csak a segélykérelmeket 
tudják helyben intézni, az 
összes többi közigazgatási 
ügyben a Pécsváradi Kör
jegyzőséget kell felkeresni
ük. Néhány esetben, amely 
nem kíván személyes megje
lenést, a polgármesterasz- 
szony intézi az ügyet pécsvá
radi utazásai során.

Ha lesz jegyző, úgy a köz
ség gazdasági ügyeinek inté

zésére felvesznek még egy 
embert, és egy háromtagú 
apparátus irányítja majd a 
település életét jövő év janár 
elsejétől.

Útlevél miatt jövőre talán 
már nem kell utazniuk a 
nagypalliaknak, de néhány 
szakhatósági ügy például az 
építési engedélyek kiadása 
továbbra is Pécsváradhoz 
tartozik.

A jegyzői állás jogi vagy 
államigazgatási főiskolai 
végzettséghez kötött, és az 
önálló jegyzőség feltétele 
Nagypall önállóságának.

P.E.

MDF-gyűlés Pécsváradon
Baranya megye MDF-szervezetei március 27-én Pécsváradon, 

a Művelődési Központ nagytermében tartották megyei gyűlésü
ket, amelyen részt vett Für Lajos, az MDF ügyvezető elnöke, 
honvédelmi miniszter. Az ülésen részt vett és a Bős-Nagymaros 
vízierőmű ügyének jelenlegi állásáról tartott beszámolót Keresz
tes K. Sándor környezetvédelmi miniszter. Bethlen István, az 
MDF elnökségének tagja a párt helyzetéről és a megkezdődött 
választási időszakról beszélt. A programon részt vett dr. Bányai 
Elek, a Baranya megyei Választmány elnöke is.

Pécsvárad Nagyközség képviselő-testületének 
4/1992. számú rendelete

A lakások bérének megállapításáról és 
a lakbér megfizetésének támogatásáról

(Kivonatos szöveg)

1 . § -

(1) A képviselő-testület az önkor
mányzat tulajdonát képező lakások 
havi lakbér mértékét az alábbiak 
szerint állapítja meg:

a) összkomfortos lakás esetében 
40 Ft/m2,

b) komfortos lakás esetében 
30 Ft/m2,

c) félkomfortos lakás esetében 
25 Ft/m2,

d) komfort nélküli lakás esetében
20 Ft/m2, ___

(2) Az egyéb tulajdonú lakások 
bérét a bérbeadó és bérlő megálla
podása határozza meg, ez azonban 
nem haladhatja meg az (1) bek. sze
rint megállapítható havi lakbér két
szeresét.

(3) Az önkormányzati lakásoknál 
a havi lakbér mértéke az intézményi 
és a többlakásos, továbbá a műsza
kilag gyenge állagú épületben levő 
lakások esetében 20%-kal csökken
tendő.

2 . § .

a) A lakbérkülönbözet teljes ösz- 
szegére vonatkozó támogatás illeti 
azt a bérlőt, akinek az egy főre eső 
havi nettó jövedelme a minimálbér 
(jelenleg 8000 Ft) alatt van. Egye- 
dülélés esetén támogatás adható 
annak is, akinek a nettó jövedelem 
ennél legfeljebb 50%-kal magasabb.

b) A lakbérkülönbözet fele össze
gére részesül támogatásban akinek 
az egy főre jutó nettó jövedelme az 
a) pontban meghatározott mértéket 
legfeljebb 25%-kal haladja meg.

c) A lakbérkülönbözet egyene- 
gyedére részesül támogatásban az 
a bérlő, ahol az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem az a) pontban írt 
mértéket legfeljebb 50%-kal haladja 
meg.

5. §.

Az önkormányzati lakások béré
nek és a támogatások megállapítása 
a körjegyző hatáskörébe tartozik. A 
méltányossági kérelmek elbírálásá
ban a képviselő-testület szociális bi
zottsága jár el.

(1) A lakbéremeléssel érintett ön- 
kormányzati lakások bérlői részére a 
korábbi és az új lakbér különbözeié
nek m egfizetéséhez tám ogatás 
nyújtható.

6 . § .

Ez a rendelet 1992. április 1. nap
ján lép hatályba.

Pécsvárad Nagyközség képviselő-testületének 
3/1992. számú rendelete 

a közterületek fenntartásáról 
és felügyeletéről

(Kivonatos szöveg)

1 .§ .

A képviselő-testület Pécsvárad 
közigazgatási területére közterületi 
gondnokságot hoz létre.

2 . § .

(1) A gondnokság feladata a köz
területek rendjének védelme és el
lenőrzése, valamint közterületfenn
tartási (gondozói) feladatok ellátása.

(2) Az (1) bekezdésben meghatá
rozott feladatokat a képviselő-testü
let által kinevezett közterületfelügye
lő végzi.

3. §.
(1) A felügyelő feladata különö

sen:
a) a közterületek rendjére és tisz

taságára vonatkozó jogszabályok 
betartásának ellenőrzése,

b) a közterületek rendjét vagy 
tisz taságát sértő  cselekmények 
megelőzése,

c) a közterületeken folytatott tevé
kenységek (közterületfoglalás, útburko
lat-bontás, árusítás stb.) ellenőrzése,

d) a köztisztasági és közterület
gondozói munkák, illetve munkások 
irányítása.

4. §.

(1) A felügyelő feladatai ellátása 
érdekében jogosult, illetve köteles:

a) rendszeres ellenőrzést végezni 
a település közterületein,

b) a szabálysértés elkövetőit f i
gyelmeztetni, helyszíni bírsággal súj
tani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatá
rozott rendészeti feladatok mellett 
feladatkörébe tartozik a közterületi 
építmények, berendezések és fel
szerelések megóvása, javítása, fel
újítása.

5. §.
(1) A felügyelő a Polgármesteri 

Hivatal alkalmazottjaként, mint hiva
talos személy működik.

(2) A felügyelő közvetlen irányítá
sát a polgármester látja el.

6 . § .

Ez a rendelet 1992. április 1. nap
ján lép hatályba.

Pécsvárad, 1992. március 16.

Kakas Sándor Dr. Kóliás Mihály
polgármester körjegyző
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Út a Zengő alján
Hosszúhetényiek Pécsváradon

Három hosszúhetényi kép
zőművész kiállítását nyitotta 
meg április 6-án a Művelő
dési Házban Nádor Rudolf- 
né, Hosszúhetény polgár- 
mestere, a Baranya megyei 
Közgyűlés kulturális bizott
ságának elnöke. A megnyi
tón részt vett Kakas Sándor, 
Pécsvárad polgárm estere. 
Mint a két település elsőszá
mú közjogi méltóságának vi
selői kijelentették, szép vol
na, ha Hosszúhetény és Pécs
várad a régi jószomszédság 
folytatásaként szorosabbra 
fonná kapcsolatait -  ennek 
egyik első lépése a képzőmű
vészeti kiállítás. Nádor Ru- 
dolfné vetette fel, jó volna, ha 
megépülne idővel az út a két 
község között, a Zengő lábá
nál. A javaslatot Pécsvárad 
polgármestere is helyeslőleg 
fogadta, és jelképesen meg is 
tette a lépéseket a hosszúhe
tényiek felé.

Először Deák Zsuzsa képeit 
láthattuk Pécsváradon. Talán 
nem mindenki tudja a szent- 
lászlói Falusi Galériát megala

pító grafikusról, hogy a napos, 
decis dobozostej tervezőjeként 
ő nyerte a csomagolástechni
kai világkiállítás nagydíját. Jól 
ismerjük emblématerveit, hi
szen ő készítette számtalan 
baranyai és országos cég emb
lémáját, így a Pécsi TY a Ba- 
ranyatej vagy a Sopianae ciga
retta jól ismert cégjeiét. Ná
lunk festményeit mutatta be.

Május 16-ig Grosch Szilárd 
festményeit láthatjuk -  a fia
tal alkotó rajzot tanít Hosszú- 
hetényben. A képzőművészeti 
indítást Lantos Ferenctől és 
Dechant Antaltól kapta.

Május 18-június 6. között 
Ilovay Zsuzsa ékszereit lát
hatjuk. A Leányvásáron is 
találkozhattunk már mun
káival, amelyek sárgarézből, 
gyöngyből, ezüstből féldrága
kövek fe lh a szn á lá sá v a l, 
egyedi hurkolásos techniká
val készülnek. Nemrég Pá
rizsban m utatta be egyedi 
műalkotás számba menő ék
szereit.

G. 0.

Szabó László művei Heidelbergben

Szabó László Pécsváradon élő 
szobrásznak májusban kiállítása nyí
lik egy heidelbergí magángalériában. 
Szabóék közel nyolc éve költöztek 
községünkbe, felesége Kiss Mária a 
református gyülekezet lelkipásztora.

Közel tíz éve faragja a fát Szabó 
László. Első munkái a népi fafaragás 
körébe sorolhatók. Arcokat, kezeltet, 
embereket, görnyedő, dolgozó, álló 
alakokat mintázott. A mesterség nél
külözhetetlen fortélyait a Szigetvá
ron élő festőtanártól Zágon Gyulától 
tanulta. Formavilágát az évek során 
főiskolai végzettség nélkül alakította 
ki. Könyvek, kiállítások anyagát ta
nulmányozta és közben szobrai le
tisztultak, egyszerűbbé váltak. Ma a 
legtöbb segítséget, barátjával Bocz

Gyulával a Hosszúhetényben élő 
szobrásszal folytatott beszélgetések 
adják. Szabó László is vallja, amit a 
sokak által csodált világhírű szob
rász ír egy vallomásában: „A legmé
lyebben az ember érdekel” .

Magasbatörő karcsú szobrai Né
metországban Svájcban, Angliában 
és Magyarországon ékesítik a laká
sokat, kerteket és belső tereket. Egy 
alkalommal megrendelésre is készí
tett szobrot, a pécsváradi Kossuth 
téren álló 56-os emlékművet. Ma 
már úgy látja, azt a szobrot kőből lett 
volna jó kifaragni.

Május elején nyíló heidelbergi tár
lata az utóbbi évek alkotásainak javát 
mutatja be a német közönségnek.

RE.

Isk o la i h írek . rö v id en
-  A szakemberek megkezd

ték a hegyi iskola tetőszerke
zetének javítását és cserepezé- 
sét. A központi iskola épületé
ben folyamatosan zajlik a fel
újítás.

-  Május első vasárnapja 
anyák napja. A gyerekek osz
tálykeretben köszöntik az édes
anyákat, nagymamákat.

-  Április 23-án délután 2 
órakor zajlott le az Országos 
Matematikai Verseny iskolai 
fordulója. A továbbjutók név
sorát a következő számban 
tesszük közzé.

-  Az Országos Hermann Ot
tó Biológiai verseny megyei 
fordulójára április 25-én ke- 
rütlTsor. Iskolánkból kéf tanú-' 
ló is bejutott a megyei döntőbe: 
Kröhnung Helga 7. a., Pohl 
András 7. c. osztályos tanulók. 
Felkészítő tanáruk: Major Jó- 
zsefné.

-  Április 30-án (csütörtökön) 
este 8 órakor a Művelődési Ház
ban mutatták be műsorukat a 
Külsheimbe utazó tanulók.

-  Május 11-én rendezzük a 
területi anyanyelvi vetélkedőt

a hidasi, hosszúhetényi, me- 
cseknádasdi és pécsváradi ta
nulók részvételével.

-  Iskolánk 30 tanulója és 10 
tanára május 15-25-ig Külshe- 
imben tartózkodik, hogy részt- 
vegyenek Külsheim várossá 
nyilvánításának 700. évfordu
lóján rendezett ünnepségsoro
zaton, egyben zárják kétéves 
projektmunkájukat.

Az iskola napját 19-én ren
dezik.

A két iskolaigazgató mond be
szédet, majd megnyitják a kiál
lítást, ahol látható lesz a két 
éves projektmunka (videón és 
diafűmen folyamatosan), a pécs- 
váfadi népviselet, a kézműves 
ipar termékei és fotókiállítás 
Pécsvárad, Vár, Kodolányi J. Ál
talános Iskola témakörökből.

Este közös műsort adnak a 
külsheimi diákokkal (tánc, ze
ne, próza) a többi napon kirá- 
dulnak, részt vesznek az ün
nepi programokon.

Reméljük, hogy hazaérve 
szép élményekről, eredményes 
munkáról számolnak majd be.

A Szakiskola hírei
1. Szakma Kiváló Tanulója 

Országos Versenyen sütőipari 
szakmából egy tanuló képvi
selte iskolánkat. A Budapesten 
1992. március 17-20. között 
megrendezett versenyen Csóti 
Erika sütőipari 3. osztályos ta
nuló VIII. helyezést ért el.

Kiváló eredménye alapján 
megkapta kitűnő minősítésű 
szakmunkásbizonyítványát.

Felkészítő tanárok: Parragi 
Antalné, Farkas Rudolf, Rózsa 
Zoltán, Valentai József.

2. Szakmunkástanulók Or
szágos Közismereti Tanul
mányi Versenyén -  Gödöllőn -  
fizika tantárgyból Gacska Mi

hály húsfeldolgozó II/A. osztá
lyos tanuló XII. let.

Felkészítő tanára: Pifkó Mi- 
hályné.

3. Ballagás: Május 9-én déle
lőtt 10 órakor ballag első vég
zős szakközépiskolai osztá
lyunk. A tanulmányait befeje
ző 19 tanuló a ballagást követő 
héten megkezdi írásbeli érett
ségi vizsgáit.

Május 23-án délelőtt 10 
ó rak o r ballagnak  végzős 
szakm unkástanulóink: két 
húsfeldolgozó, egy sütőipa
ri, egy á lla tten y ész tő  és 
egy baromfihúsfeldolgozó 
osztály.

A magyar néptánc ünnepe
A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében március 28-án a 

Sportcsarnokban Magyar Néptánc címmel gálaműsort ren
deztek, melyen nyitószámmal szerepelt a Zengővárkonyi Ha
gyományőrző Tánccsoport.

A műsorban húsz együttes mutatta be Magyarora-ág tája
inak és Erdélynek a táncait. A leghíresebb táncegyüttesek (pl. 
Magyar Állami Népi Együttes, Budapest, Duna, Vidróczky, 
Honvéd stb.) mellett Dunántúlról mindössze a Szekszárdi 
Gyermekcsoportot és a zengővárkonyiakat hívták meg a 
programra.

Csodálatos, felejthetetlen élmény marad számunkra mind 
a gálaműsor, mind pedig az azt követő országos táncháztalál
kozó színes, kavargó’forgataga. Különös örömöt jelent, hogy 
ilyen sok fiatal lelkes és értő elkötelezettje van a néptáncnak, 
a népzenének.

Galambos Jenőné, az egyesület elnöke
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Zengő-blues

Botond
Évente többször m egérkezik 

Pécsváradra, hogy a Zengő utcai re
gi házban eltöltsön néhány hetet. 
Árra is futja idejéből, hogy találkoz
zon a régi ismerősökkel, barátokkal, 
s érdeklődjön arról, mi történ ik 
Pécsváradon. Fénymásolót ajándé
kozott a Várbaráti Körnek, dijakat 
adott az iskola rajzpályázatának a 
legjobbak számára. Szót emelt a 
Zengő kivágott fáiért.

Botondrol van szó, a Pécsett szü
letett, 1979 óta Németországban élő 
képzőművészről, aki -  ha nincs 
Pécsváradon, Nürnbergben éli a 
művészek messziről könnyűnek tű
nő, ám küzdelmes életét. Ez a küz

d e lem , azonban az évek folyamán 
számos eredményt, elismerést ho
zott. Németországban való letelepe
désének első évében már kiállította 
műveit, amelyek azóta bejárták Né
metország városait, majd Olaszor
szágot, Bécset, Budapestet is.

Nürnbergben most épül az a met
róállomás, amelyet felkérésre Bo
tond tervezett. A földalatti objektum 
a gyökerek képét elveníti meg. Az 
élő természet iránti tisztelet nyilvá
nul meg Zengő című térinstallációjá
ban is, amely a községünk felett ma
gasodó hegy tiszteletere és kivágott 
fáinak emlékére készült. Számos né
met város, köztük Nürnberg, Mün
chen, Mannheim, Köln után Buda
pesten és a japán Nagoyában is járt 
a Zengő-kiállítás. Igen sok munka, 
így a plasztikák mellett rajzok is szü
lettek a Zengő témájára, amely a jö
vőben Riga, Szentpétervár, Krakkó 
és Prága közönsége előtt lesz látha
tó.

Ehhez a témakörhöz csatlakoznak 
a város témájára alkotott munkák. 
Egy következő pedig a könyv témája, 
amellyel két évvel ezelőtt lépett a 
közönség elé Botond, a náci könyvé

getések évfordulóján, s azok színhe
lyén, Nürnbergben, az egykori náci 
stadionban.

Nagyobb összegező munkára ké
szül, amellyel a könyveknek szeret
ne emléket állítani. Ez a mű az iszlám 
által elpusztított ókori alexandriai 
könyvtár szellemét kívánja megidéz
ni,-egy olyan oszlopcsarnok által, 
amely a mai Alexandria mellett épül
ne fel az egyiptomi sivatagban.

Ennek a projektnek előkészülete a 
most júniusban, Münchenben, szep
temberben pedig Nürnbergben meg
nyíló kiállítás -  ezek előkészületei 
képezik Botond nyári programját.

Amióta hazajár, egy szellemi mű
hely kialakítását tervezi a Zengő ut
cai házban. E célra alakítja át az egy
kori gazdasági épületet. Hogy eljö- 
hesenek ide a szellem emberei, mű
vészettörténészek, filozófusok, iro
dalmárok, képzőművészek, itt ad
hassák át ismereteiket egymásnak 
és magyarországi kollégáiknak, az 
egyetemistáknak.

E látogatások már megkezdődtek, 
hiszen itt született Achim Göttert-Za- 
dek német zeneszerző kompozíció
ja, a Zengő-blues sorozat, melynek 
novemberben, Nürnbergben volt az 
ősbemutatója. Megjelent a mű kottá
ja is Botond illusztrációjával.

S a munkák, a tervek sora még 
hosszan folytatható'. A legközelebbi 
látogatás alkalmával jó alkalom te
remtődik erre.

G. 0.

Egyházi Hírek
Református egyház
Május hónaptól a vasárnapi 

istentiszteletek ismét a temp
lomban lesznek 11 órától.

-  Hétfőn du. 3 órakor kon
firmációs előkészítő.

-  Pénteken de. 10 órakor az 
Idősek Gondozási Központjá
ban istentisztelet, du. fél 4 óra
kor foglalkozás a középső cso
portnak.

-  Vasárnap de, 11 órakor a 
legkisebbek hittanórája.

Május 28. Áldozócsütörtök -  
istentisztelet du. 6 órakor a

templomban.
Május 31. 11 órakor. Konfir

máció a gyermekeknek iszten- 
tisztelet keretében.

Katolikus egyház

Május 1-31-ig minden este 7 
órakor Májusi litániák.

Május 31. a reggeli mise ke
retében elsőáldozás hatvan 
gyermek, köztük Lovászhe- 
tény, Erdősmecske, Feked, és 
Erzsébet község gyermekei
nek részvételével.

Helyreigazítás
Lőrinczi Albert szerkesztőségünkhöz eljuttatott fotói alól 

több ízben, így legutóbb is elmaradt a szerzőt jelző aláírás. A 
mulasztásért elnézést kérünk, s a jövőben ezt megpróbáljuk 
helyrehozni, hiszen számítunk a szép felvételekre.

A szerkesztőség

HÍREK
-  A komlói körjegyző tart 

helyszíni ügyfélfogadást és 
ügyintézést a pécsváradi kör
jegyzőségen, minden páros hét 
szerdáján, 14-16 óra között. 
Az első félfogadási idő május 
13-án szerdán, 14 órakor lesz.

-  Barkas a rendőrségnek. A 
Mezép Kft. új vezetője egy Bar
kas vegyeshasználatú autót 
adott el áron alul 100 ezer fo
rint értékben a komlói rendőr
ségnek azzal, hogy a fele ösz- 
szeget, 50 ezer forintot a ren
dőrségi alapítványba helyez a 
Kft. és ennek fejében a komlói 
rendőrség biztosítson egy sze
mélyautót a Pécsváradi Ren- 
dőrállomás részére. Aíliégállá" 
podás és az ügylet létrejött, a 
pécsváradi rendőrség megkap
ta a második személyautót, 
mely nagy segítséget nyújt a 
mindennapi munkájukhoz a 
pécsváradi rendőröknek.

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK
Április 1. Künsztler Dávid (Bíró 

Judit és Künsztler Tibor)
Április 3. Bernát Zsanett (Gáli Éva 

és Bernát Tibor)
Április 5.Török Márk (Vargyas Tí

mea és Török József) -  Lovászhe- 
tény

Április 24. Ratling Rita (Gerst 
Györgyi és Ratling Zoltán)

HÁZASSÁGKÖTÉS
Április 4. Reith Mónika (Szilágy

puszta) és Buszlauer Péter (Erdos- 
mecske

HALÁLOZÁS
Pápai Lászlóné sz. Orsós Rózsa 

(33 éves,) Mentolai János (62 éves) 
Nagypall, Pesti Jánosné sz. Udvari 
Mária (69 éves) Kékesd, Imhof Já
nosné sz. Wagnőder Katalin (84 
éves)

-  Gönczy Zoltánné nyugal
mazott rajztanár a pécsváradi 
Egészségügyi Centrum részé
re ajándékozta nyolc darab 
festményét, hogy hangulato
sabbá tegyék az orvosi váró
szobákat. Örömmel és köszö
nettel vették át a kedves aján
dékot az egészségügy dolgozói

-  A Dombay-tó új bérlője 
Fuchs Sándor a napokban mé
retes halakat telepített a tóba, 
hogy a horgászni kívánók már 
mihamarabb élvezhessék a 
horgászás örömeit.

-  Asterix bál május 23-án 20 
órától a Művelődési Házban.

-Ajazz-balett tanfolyam zá
ró, bemutató foglalkozása má
jus 28-án 17.00-kor a Művelő
dési Házban.

-  Alesis bál ugyanitt, május 
30-án 20 órától.

Háziorvos 
a gyermekeknek

Értesítjük a lakosságot, 
hogy a háziorvosi rend
szer szerint a 14 év alatti 
gyermekek csak gyermek- 
orvost választhatnak házi
orvosként, a 18 év felettiek 
pedig csak felnőtt körzeti 
orvost választhatnak.

14-18 év közötti fiatalo
kat akár gyermekorvos, 
akár felnőttorvos elláthat, 
illetve gyermekorvos vagy 
felnőtt körzeti orvos egya
ránt választható.

Barátai, tisztelői felállították Rockenbauer Pál síremlékét a 
zengővárkonyi gesztenyésben, ahol a tragikus körülmények 
között elhunyt filmrendező nyughelyén pihen.

Fotó: PotOnay Attila
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Az egészséges életért
Az elmúlt másfél évszázad 

alatt az egész Földön jelentő
sen megváltozott a lakosság 
élelmének összetétele, minő
sége és mennyisége. Ezzel pár
huzamosan terjednek az ún. 
civilizációs betegségek (szívin
farktus, a fogszuvasodás, ér
rendszeri betegségek).

Az ősi társadalmak hagyo
m ányos é te lren d je  nagy 
mennyiségben teljes értékű, fi
nom ítatlan gabonaféléken, 
gyümölcsféléken, kevés állati 
eredetű fehérjéket tartalmazó 
élelmen alapult. Egészségesebb 
életmódjuknak köszönhetően 
egészségesebbek voltak. Nem 
ismerték az előbb említett be
tegségeket sem.

Ezeket felismerve két évvel 
ezelőtt alakult egy egyesület 
községünkben is. A neve takar
ja a munkáját: „Egészséges 
É letért”. Igyekszünk egész
séges életre nevelni önmagun
kat és környezetünkben lévő 
érdeklődő embertársainkat. 
Elmek érdekében életre hív

tunk egy kis élelmiszerboltot, 
Reformbolt néven. Natura re
form élelmiszerek árusítására 
rendezkedtünk be.

Igyekszünk (a lehetősége
inkhez képest) olcsón kínálni 
áruinkat, melyek kalória sze
gény termékek, növényi fehér
jéket nagy mennyiségben tar
talmazó és koleszterin szegény 
élelmiszereket, tartósítószer 
mentes rostos gyümölcslevek, 
magvak, gabonaipari és szója- 
termékek, fogyókúrás segéd
anyagok.

Ingyenes vérnyomásmérést, 
fogyókúrás tanácsadást, do
hányzásról leszokni vágyók
nak tanácsadást tartunk.

A két év alatt sok e kérdés
ben járatos vendégünk volt, 
akik nagyon érdekes előadáso
kat tartottak a természetes 
gyógymód témájából.

Ezt szeretnénk folytatni ez
után is lehetőségeinkhez ké
pest.

Pintér Róbert

Litván kórus Pécsváradon
Virágvasámap (április 12-én) a római katolikus templomban a 

barkaszentelés és a gyermekek körmenete után a szentmisén 
közreműködött, majd az istentisztelet végén félórás hangver
senyt adott a Litvániából érkezett Suvalkija Kórus, akik igen 
nagy sikerrel szerepeltek a Pécsett megrendezett Nemzetközi 
Kórusfesztiválon. Képünkön a kórustagok a templom bejáratá
nál litván népviseletben.

Fotó: G. 0.

Pécsvárad -  tv előzetes
Nagy Tam ás ren d ő rp a 

rancsnok nyilatkozik a falu tv 
következő adásában, május 
25-én hétfőn este, a szokott 
időben. Tájékoztatást kapunk 
a közbiztonság helyzetéről.

Walter Tivadar a Zengőalja 
Mgtsz elnöke a tsz-t érintő át
alakulásokról tájékoztatja a 
falu tv nézőit.

Ekkor láthatunk majd ösz-

szeállítást a 700. éves fennállá
sát ünneplő Külsheimből. A 
műsor beszámol a magyar nap 
eseményeiről valamint a Pécs- 
várad-Külsheim kapcsolatát 
megpecsételő okmány ünnepé
lyes aláírásáról is.

A Pécsvárad TV továbbra is 
rendelkezésére áll mindazok
nak, akik hirdetni, reklámozni 
szeretnének.

A z Alesis zenekar bemutatkozik
1990. szeptemberében ala

kult a zenekar magja, City.. 
Club néven, majd 4 hónap gya
korlás és intenzív munka után 
december 31-én léptünk a 
nagyközönség elé már új né
ven, mint ALESIS együttes.

A bemutatkozás után 6 hó
nap szünet következett, amit 
gyakorlással, a felszerelés gya
rapításával és korszerűsítésé
vel töltöttünk. Később a zene
kar egy ötödik fővel gyarapod
va 1991. júliusától teljes erőbe
dobással folytatta a munkát.

Az azóta eltelt 10 hónap alatt 
84 fellépésünk volt -  egy része 
kisközségekben. Jelen pillanat
ban 17 olyan fellépési helyünk 
van, ahol rendszeresen találkoz
hat velünk a közönség.

Eleinte csak 10-20 km-re me
részkedtünk székhelyünktől 
Berkesdtől, majd a közönség 
gyarapodását látva nyugodtab- 
ban vállaltunk bálokat távolab
bi helyeken pl. Siklóson is.

Úgy érezzük, a munkánk 
lassan meghozza gyümölcsét, 
bár a piac a zene területén is 
diktálja a tempót, és mi átla
gon felülit szeretnénk nyújtani 
annak, aki eljön hozzánk. 
Ezért sok munkát és pénzt kell 
fektetni a zenekarba.

A zenekar felállása: Gyenis 
Tamás gitár, Szegvári József 
bass gitár, Bátai Zsolt és Sár

közi Róbert billentyű, Takács Já
nos dob. Zenei stílusunk az úgy
nevezett disco fox műfaj, ebbe a 
kategóriába tartoznak a 60-90- 
es évek slágerei és a hagyomá
nyos úgynevezett báli zene.

Pécsvárad előttünk eddig 
csak „bevehetetlen várként” 
tornyosult, de hívtak és mi szí
vesen jöttünk, mert be akar
tuk bizonyítani és ez sikerült 
is, hogy megálljuk a helyünket 
még ott is, ahol nem ismernek 
bennünket.

Szeretjük a pécsváradi kö
zönséget, és reméljük minél 
töb jóhangulatú bált játszha
tunk Önöknek.

Terveink közé tartozik a ze
nekar reklámtevékenységének 
fokozása. Szívesen reklámo
zunk cégeket, vállalkozásokat, 
fő szponzorunknak a Hétfői 
Hirdető újságnak sokat kö
szönhetünk.

Szeretnénk piacra dobni 
műsoros kazettánkat a nyár 
elején, és vele egyidőben készül 
el a zenekar videoklipje.

Köszönjük, hogy bemutat
kozhattunk újságjukban és 
sok szeretettel várunk minden 
szórakozni vágyót báljainkba.

Ne feledjék, nekünk fontos 
az, hogy Önök jól szórakozza
nak, ha eljönnek hozzánk!

Takács János 
Alesis

Moziműsor
Pécsvárad, Zengő Filmszínház

1992. május3: Hook Színes, magyarul beszélő amerikai kalandfilm
4.: Törvényre törve Színes, magyarul beszélő amerikai akciófilm 
7.: Nagy durranás Színes, magyarul beszélő amerikai paródia
10. : Fiúk, ki jön az ágyamba? Színes, magyarul beszélő olasz filmvígjáték
11. : A szerelem Harley Davidsonon érkezik

Szines, magyarul beszélő angol filmvígjáték 
14.: Börtöncsapda Színes, amerikai akciófilm
17. : Tűzmadár-akció Színes, magyarul beszélő amerikai akciófilm
18. :A mélység tílka Színes, magyarul beszélő amerikai sci-fi
21 ,:A bárányok hallgatnak Szines, magyarul beszélő amerikai bűnügyi film
24. : Zsoldoskatona Színes olasz filmvigjáték
25. : Hudson Hawk -  Egy mestertolvaj aranyat ér

Színes, magyarul beszélő amerikai film 
28.: Reszkessetek, betörők! Színes, magyarul beszélő amerikai filmvígjáték 
31.: A hal neve: Wanda Színes, magyarul beszélő angol filmvígjáték 
Június 1. : Kevin Costner -  Robin Hood -  A tolvajok fejedelme 
Színes, magyarul beszélő amerikai kalandfilm 
4.: Sálon Kitty Színes, olasz erotikus film



Személygépkocsik javítása, 
vizsgára felkészítés, 

vizsgáztatás

Zöldkártya ügyintézése

Gulyás Sándor autószerelő
Pécsvárad, November 29. u. 9.

Hűtőgép
háztartásigépjavítás

Villanyszerélés
Kiss Gyula

Pécsvárad Honvéd u. 12. 
Hibabejelentés du. 4 óra után.

Holmi turkáló
Május 22-én 9 órától 
a Művelődési Házban

50-100 Ft-os 
darabáron!

Figyelem!

Pécsváradon is leadhatja hirdetését 
az Új Dunántúli Naplóba

(reklám, apróhirdetés, halálozás, köszönet).

Hirdetésfelvétel a Művelődési Házban. 
Hétköznap 8-16 óráig.

PflSTA
B Á N K

Minden út hozzánk vezet... 

Bankszolgáltatások a lakosság részére:

-  Betétgyűjtés
-  Betétszámlakönyv
-  Postatakarékjegy
-  Takarékszelvény

Szolgáltatásaink 
igénybevehetők a pécsvára- 

di postahivatalokban.

A bank, amely igazán közel áll Önhöz.

Olcsó fénymásolás 
a Művelődési Házban!

Hétköznap 8-16 óráig.

Kiváló minőség nagy tételben is. 
Kicsinyítés, nagyítás!

A kció
a  Livi tu r k á h a n !

Sok újdonság -  férfi nadrág 50—60-ig. 
Olcsó cipő, papucs, 
sok más érdekesség

Böröczné,
Kálvin u. 12.
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Ismét működik a 
Koch-tenisz

Érdekes színfolttal bővült 
tavaly a sportolási lehetőségek 
köre Pécsváradon. Két pécsi 
egyetemista -  Ascsillán And
rea és Stecker Raymond (aki 
edzőként is hozzájárul az üze
meltetéshez) -  egyéni vállalko
zásként teniszpályát létesített 
a Dombay-tó elágazásánál, a 
Koch-malom melett.

A 91-es próbaév tapasz
talatait figyelembe véve, úgy 
tűnik, megérte vállalni a koc
kázatot, hiszen a kb. 40 állan
dó bérletes vendég bizonyíték 
xá, hogy sokan igénylikba sza
badidő ilyen nemű, fárasztó, 
de egészséges eltöltését. Akik 
mozgásigényüket e sportág se
gítségével szeretnék kielégíte
ni, azoknak optimális lehető
séget biztosít a község közelé
ben fekvő, tiszta levegőjű, 
ideális környezetben elhelyez
kedő teniszpálya. A salakos 
pálya -  bár jóval több gondo
zást igényel a beton vagy mű
anyag borítású pályáknál, biz
tonságosabb, és megfelelő ala
pot biztosít a játékra. Elsősor
ban a lakosok, fiatalok, és a 
Dombay-tónál pihenők éltek a 
lehetőséggel, a külföldiek kö
zül kevesen fedezték fel. Mint 
az üzemeltetők elmondták, ez 
találkozott is várakozásaikkal, 
és a későbbiek folyamán is el
sősorban a helybeliek igényeit 
szeretnék kieglégíteni. A sze
zon április elejétől október vé
géig, november elejéig tart, az 
időjárástól függően. Az egész
napos nyitvatartás rugalma
san igazodik az igényekhez, a

napokban elkészült világítás 
segítségével akár éjfélig is le
het teniszezni.

A pálya beosztása kéthetes 
ciklusokban történik, akár elő
ző napi jelentkezést, pályafog
lalást is elfogadnak. Az egész 
évre váltható, korlátlan alka
lomra szóló bérlet díja felnőt
teknek 2500 Ft, diákoknak 
1500 Ft. Alkalmanként a te
niszpálya bérleti díja 180 Ft 
(független attól, hogy hányán 
játszanak a pályán), esti vilá
g ítá sn á l 280 F t, Term é
szetesen felszerelést is tudnak 
kölcsönözni. Egy ütő díja 50 
Ft/óra. A tréner óradíja 400 Ft. 
Nagy hangsúlyt helyeznek a 
tenisziskolák indítására, min
den korosztály számára (isko
lásoknak 7 éves kortól). Tavaly 
mintegy 25-30 növendék je
lentkezett, akik idén már a ha
ladó csoportba léphetnek. Idén 
nyáron indulnak az iskolák, az 
elsővel június végén, július ele
jén, a másodikkal augusztus
ban (kívánság szerint autóval 
biztosítják a növendékek utaz
tatását).

A tenisz iskola diákoknak 
3000 Ft, felnőtteknek 4000 Ft. 
Ez négy héten keresztül heti 4 
x 1,5 óra edzést jelent 4 fős 
csoportokban, kívánság sze
rint egyénileg is. A vállalkozás 
sikerét az alacsony árak mel
lett a szolgáltatások színvona
lával és folyamatos bővítésével 
kívánja elérni. A tervek közül 
már többet sikerrel megvalósí
tottak. A pálya mellett kialakí
tották a parkolót, és biztosí

tani tudják az öltözési és zuha
nyozási lehetőséget is. Pihené
si célokra kialakítottak egy” 
klub-szobát, a büfében palac
kozott italokat lehet fogyasz
tani, de a választék bővítését 
(jégkrém, édesség, stb.) itt is 
tervezik. Táblákkal, plakátok
kal szeretnék segíteni a tájé
koztatást. Hosszútávú terveik 
között szerepel a telefonvonal 
bevezetése, amely jelentősen 
megkönnyítené az egyeztetést, 
a pálya beosztását. Valószínű
leg a közeljövőben megépítik a 
második pályát is a már meg
lévő mellett. Ezt az is szüksé
gessé teszi, hogy jövőre szer- 
tetnének létrehozni egy pécs- 
váradi teniszcsapatot, mellyel 
elképzeléseik szerint indulná

nak a megyei II. o. bajnoksá
gon. Évente két alkalommal 
(nyitás után, és ősszel -  szezon 
végén) a „belső” (pécsváradi) 
tagoknak korosztályos ver
senyt szerveznek, mely a ké
sőbbi „Koch kupa” vándorver
seny alapját képezi. (Az idei 
nyitóverseny május 1-én ke
rült megrendezésre.) Nyár kö
zepére terveznek még amatő
röknek egy megyei versenyt is. 
P écsvárad  spor té le t ének  
szempontjából is jelentős ha
tással bír tehát a teniszpálya 
működése. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak a helyszí
nen, ahol bővebb felvilágosí
tással is szolgálnak.

Patronai Attila 
Fotó: Koch-Stecker

Helyreigazítás
Nagy Tamás pécsváradi rendőr parancsnokot bemutató 

írásunkba értelemzavaró hiba csúszott, amelyért szíves elné
zést kérünk. Nagy Tamás a Rendőrtiszti főiskola közrendé
szeti szakán végzett.

A szerkesztő

Süss fel nap!
Tavaszvárás az új óvoda udvarán.

r
Pécsváradi, környékbeli hírekkel 
a Pécsváradi H írm ondó

Megjelenik évente 11 alkalommal 
Egy szám ára 15,-Ft.előfizetés egy évre 150,-Ft 

Megrendelhető a Művelődési Házban és terjesztőinknél

Hirdetési tarifák:
lakossági hirdetés szavanként 10,-Ff cégeknek, 

vállalkozóknak 1 oldalas hirdetés 1500,-Ft 
1/2 oldal 800,-Ft, 1/4 oldal 500,-Ft, 1/8 oldal 250,-Ft

Pécsváradi Hírmondó

a Pécsváradi Önkormányzat havi lapja 
Felelős kiadó: Kakas Sándor, polgármester 

Szerkesztő: Gállos Orsolya 
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, terjesztés: 

Művelődési Központ, Pécsvárad, Kossuth u. 31. Telefon: 123 
Tipográfia: F-PRESS Kft.

Nyomási munkálatok: Carbocomp Kft. Pécs

Fotó: Patonay Attila


