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A pécsváradi leányvásár
A  Mecsek-hegyaéghez tarto

zó Zengő alján a történelmi ne
vezetességű Pécsvárad, az év
százados gesztenyefákkal kö
rülölelt Zengővárkony ősi tele
pülései túlélték a török hábo
rúk viharait, és népe a hitújí
tás idején Kálvin tanítását fo
gadta be, csakúgy m int még 
néhány más Zengő-ajji falu: 
Várajja, Nagypall, Náda9d és 
Hidas magyar lakói, akikkel 
egy népcsoportot alkottak.

Ezek a falvak mind kitűntek 
pom paszeretetükkel, kényes 
viseletűkkel, gazdag szőttese
ikkel, hímzéseikkel, melyek
hez hasonlót csak mintegy 50 
km-re keletre, a Duna mentén, 
a Sárközben találunk. A  zen- 
gőajjiak össze is házasodtak a 
sárköziekkel: az egym ástól 
nagy távolságra élő fiatalok fő

képpen a híres Lukács-napi le
ányvásárokon, október 18-án, 
a várkonyi gesztenyeszüret 
idején találkoztak , am ikor 
minden háznál távoli vendé
get, beszálló rokonokat vártak, 
sü töttek-főztek , kínálták a 
frissen sült gesztenyét. Az es- 
téli nagy bálban ismerkedtek 
meg a fiatalok, az azt követő 
napon, Pécsváradon rendezett 
országos vásáron már vehet
tek mézesbáb vásárfiát a sze
relmes legények választottjuk
nak.

A leányok legszebb ruhájuk
ban sétáltak fel s alá az utcá
kon, nótáztak, karikában „lép
tek” , „futottak” és „ugrottak” , 
szállt a rőzsetűz füstje, és a 
serpenyőkben piruló gesztenye 
illata.

Ifjúsági találkozó volt ez, is

merkedő, barátságkötő, szere
lem ébresztő alkalom . Este 
nagy bál volt a várkonyi nagy
kocsmában, másnap pedig a 
pécsváradi vásár sátraiban 
m egvásárolhatták m ár a báb- 
sütőkből a m ézeskalács szíve
ket...

ünnepet nevezték el tréfásan 
leányvásárnak...

Andrásfalvy Bertalan nyomán
★

Képünkön a Zengővárkonyi 
H agyom ányőrző E gyesület 
táncosai a várkonyi tájház ud
varán.Ezt a kedves-izgalmas régi
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Két év mérlege:

Lépéshátrányból lépéselőny
Interjú Kakas Sándor polgármesterrel

Második éve polgármester 
Pécsváradon Kakas Sándor, előtte 
öt évig tanácselnökként dolgozott. 
M ikor az eltelt két év eredményeiről, 
tapasztalatairól kérdeztük a teljes 
hét esztendő is szóba került A 
polgármester emellett nyilatkozik a 
dr. Bíró Ferenc egy éve ellene tett 
leijelentése nyomán lezajlott 
vizsgálatsorozatok állásáról is.

Modern
életfeltételeket

-  Milyen koncepció sze
rint tervezted el a munká
dat, amikor 1985-ben a 
nagyközség élére kerültél?

-  Az első két év volt rettene
tes nehéz, mármint 1985-től: 
nehéz volt megismerni a teen
dőket úgy, hogy nem kaptam 
kimondottan segítséget min
denkitől. Műszaki ember lévén 
akkor arra gondoltam, hogy 
Pécsváradot olyan jellegű in- 
frastuktúrával kellene ellátni, 
amely hosszú távra meghatá

ből született, de azzal bocsá
tottuk útjára, ha majd önálló 
stúdiót kell kialakítani, azt az 
önkormányzat támogatja.

A  gázvezeték lefektetése 
után feltétlenü l az utakra 
akar koncentrálni a testület, 
az útjavításokat, útépítéseket 
idén nagyobb lépésekben el
kezdtük, ez folyamatos lesz.

A  szennyvíztelepünk még 
elviselhető szinten működik, 
pá lyáztu n k  tám ogatásért, 
hogy bővíthessük a mostani 
kapacitás duplájára. A  kezdeti 
lépéseket megtettük. Ezután 
kapcsolódhat erre Zengő vár- 
kony, készülhet el a Dózsa 
György utca, a hegyi rész és a 
keleti lakónegyed egy részének 
csatornázása.

A  föld alá mentek ezek a 
beruházások, szömyülködtek 
rajta önkormányzati tagok is. 
De ezzel harm inc-negyven 
esetleg ötven évre letudtunk 
egy-egy nagy feladatot.

-  A vízhiányt idén már 
nem szenvedtük, viszont 
mi a magyarázata a víz sár
gás elszíneződésének?

Fontosak a testvérkapcsolatok: Günther Köckkel, az ausztriai 
Hausmannstátten polgármesterével és a pécsváradi képviselőkkel
rozó lehet. Az elmúlt években 
biztonságos lett a vízellátás, 
újólag lehetőség nyílt a gáz be
hozatalára.

Most, hogy a második ütem 
is elkészült, műszaki szem 
pontból az egész faluban min
denkinek lehetősége van a gáz 
bevezetésére. A  telefonhálózat 
munkái előrehaladtak, egy év 
múlva már az egész faluban 
közvetlen kapcsolással lehet 
telefonálni -  a bekötéseket ta
vasztól kezdik meg. A kábelté
vé a lakosság önszerveződésé

-  Még nem kaptunk rá meg
nyugtató választ. Jelenleg is 
vizsgálják, két ízben visszaöb
lítették a vezetéket Hirdig, 
m ost javu lt, de gyökeresen 
nem tisztult ki a Duna víz.

-  Az önkormányzat tag
jaival többször beszéltünk 
arról, mi lehet a következő 
program a fenti beruházá
sok után. Te, mint polgár- 
mester milyen javaslato
kat tennél a további fej
lesztésekre?

-  Először a hegyi utcák ala

pos, hosszú távra szóló burko
lása szükséges, a régi, termé
szetes vonalakat követve -  lé
vén ezek egyben a lerohanó víz 
útjai is. Az út homorú felület
tel készülne, ez a vízelvezetést 
is megoldaná pl. az Ady Endre, 
a Táncsics Mihály utcában. Ez 
így többe kerül, de ezzel a meg
oldással nem mossa alá a víz 
az aszfaltozást. A  fenti kis ut
cákat, közöket ily módon sze
retnénk a jövő évben leburkol
ni. A szennyvízcsatornákat, 
m ivel arra széles előkertek 
vannak, ezekben fektetnénk 
le. Meggyőződésem, a lakosok 
megengedik, s az úttal így nem 
kell megvárni a szennyvíztelep 
kibővítését.

Aztán a község virágokkal, 
fákkal való csinosítására gon
dolok, jó  volna, ha a DÉDASZ- 
szal, Postával meg tudnánk 
egyezni, hogy eltűrjenek ezek 
a betonoszlop-erdők, mivel itt 
megy a távvezeték, a községet 
ellátó és a szétszóró-vezeték, s 
ez a panorámánknak nem tesz 
jót. Központi tereinkre szökő
kutakat tudnék elképzelni víz
visszaforgató berendezéssel. A 
művelődési házzal szemben le
rakott burkolatot másutt is 
folytatni lehetne, és a magán
házakat is csinoeabban kellene 
tartani. Jó lenne, ha a falu 
minden részében természetes 
igény volna nemcsak a szép 
otthon, hanem a ház környé
ke, a csinos porta is.

-  Hogyan vált be az a k öz
terület-fenntartó csapat, 
ami Krebsz József vezetésé
vel alakult májusban?

-  Elégedett vagyok velük, 
megbizonyosodtunk róla, hogy 
szükség volt e csoport kialakí
tására. R etten felm ondtak, 
mert a munka több lett, ma
radt öt fő Krebsz József veze
tésével. Árkokat tettek rendbe 
a nyáron a vásártér környé
kén, az Erzsébeti úton, a Pécsi 
országúton. A tanulság: folya
matos karbantartás szüksé
ges. Portalanító vásárlásáról is 
beszéltünk az önkormányzat
ban -  Csapó úr szerelné fel 
gépére ezt a berendezést, így 
télen  hótakarítást, nyáron 
portalanítást végezhet. Heten
te egyszer így össze lehetne sö
pörni, nemcsak a központban, 
hanem a mellékútvonalakon 
is. És akkor talán az emberek
ben is megváltozna a szemlé
let. De ha arra gondolok, hogy

olyan kisebb tereken milyen 
változások történtek a nyá
ron, m int a Honvéd utcai tér, 
akkor valóban bizakodóbb le
szek. Itt nagy szerepe volt Vér
tes László képviselőnek, aki 
mindig szorgalmazza az ilyen
fajta rendcsinálást, amit én 
nagyon tisztelek bennek. Az 
ősszel lefedik a temető előtti 
árkot, ott parkolni lehet, a 
Zengő utcai szurdok tömedé
kelése, a víz útjának elgátolása 
is folyamatban van -  ezek ta
lán nem látványos munkála
tok, és Pécsvárad természetes 
fekvése folytán nem tudjuk a 
víz rombolását tejesen meg
akadályozni, de ilyen előmun
kálatokkal, e brigád folyama
tos munkájával sokat javítha
tunk az utak állapotán. Azon, 
hogy egy nagy zápor után nem 
lesz tele ennyi törmelékkel a 
Bem utca sarka.

A pénz forgatva jó
-  Hogyan került pénz 

ennyi mindenre most, süni
kor úton-útfélen azt hall
juk, milyen szegények az 
önkormányzatok.

-  Az állam az önkormányza
tok működését támogatja: ha
vonta megérkezik a pénz az 
intézmények működéséhez az 
óvódétól kezdve az öregek 
napköziotthonáig. Intézm é
nyeink jó l működnek, de a 
már évekkel ezelőtt megho
zott takarékossági intézkedé
sek következtében nem gaz
dálkodnak pazarlóan. Mi to
vábbra is ezt kérjük tőlük, és 
ha biztonságos a működésük, 
akkor a többi pénzzel is jobban 
tudunk gazdálkodni. Szeren
csénk volt, a váltás, a régi 
rendszer leköszönése és az új 
belépése idején ki tudtuk hasz
nálni mind a régi, mind az új 
pénzügyi lehetőségeket -  pl. a 
régi Városháza felújítására ek
kor sikerült 14 millió forintot 
szerezni a Megyétől azonnali 
leutalással, és ezt egy évig tud
tuk kamatoztatni.

Ha az embernek van egy kis 
pénze, oda teszi, úgy köti le, 
ahogy az a legkedvezőbb. Most 
is vannak anyagi tartalékaink, 
az állami támogatás mellé le
teendő önkorm ányzati há
nyad rendelkezésünkre áll. 
Másrészt olyan kivitelezőkkel 
sikerült megállapodunk, akik 
olcsón  dolgoztak. Kaptunk
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Günther Kuhn ée Kakas Sándor polgármesterek aláírják a 
Külsheim és Pécsv árad együttműködését megpecsételő okmányt. 

A viszonzásra október 7-én kerül sor Pécsváradon.

ezért kritikát is, pl. a gáz ese
tében, amely igen olcsón, tíz 
milliós nagyságrenddel olcsób
ban került Pécsváradra, mint 
máshova. Egyszerűen sikerült 
a tárgyalásokon az árat lesró
folnom, a Gázmű beismerte, 
buktak a pécsváradi gázbekö
téseken, a falu számára vi
szont ez óriási nyereséget je 
lentett.

-  Áll ez a telefonnál is? 
Bírálják az önkormányza
tot, illetve a polgármestert, 
hogy drága boltot kötött a 
telefonnal.

-  Beszálltunk 6 millió forint
tal, volt miből megelőlegezni az 
induláshoz, ami sok bírálatot 
kapott. De ez korántsem kido
bott pénz, m ert enélkül a MA- 
TÁV a tervei szerint évekkel 
később kerített volna sort a 
pécsváradi telefonhálózat kor
szerűsítésére -  és ez került vol
na sokba. Ez a pár év előny 
nem 6, hanem sokkal több mil
lió forintot eredményez ne
künk, a pécsváradi magánem
bereknek, vállalkozóknak, cé
geknek.

-  Pécsvárad évtizedeken 
át úgy érezte, méltatlanul 
elmarad a többiektől lehe
tőségeihez képest. Szerin
ted mikor következett a 
fordulat? Mikor hoztuk be 
a lépéshátrányt, s mikortól 
kezdtek végre kamatozni 
lakóhelyünk jó adottságai?

-  A  fordulat most következett 
be 1990-91-ben, az önkormány
zat felállásának idején. De az 
előkészítése éppen a rend
szerváltás előkészítésével egyi- 
dőben zajlott. Ebben benne volt 
az is, hogy a betanulási időn én 
öt évvel korábban túlestem.

Újra város
-  Mennyiben látod adott

nak Pécsváradon a várossá 
válás feltételeit?

-  A Pécsváradi Várbaráti 
Kör indította el ezt a gondola
tot februári közgyűlésén. Azo

nosulni tudtam vele, és büsz
kén felvállalom. Hisz mi a fel
tétele egy várossá válásnak? 
Pécsvárad esetében a visszaté
résnek a városi státuszhoz. 
Hogy az emberek nyugodt, bé
kés körülmények között élhes
senek. Az élet feltételei városi
ak legyenek, és Pécsvárad fent 
vázolt fejlesztésének koncepci
ója mind ezt célozta. Mi nem 
táplálunk nagyvárosi vágya
kat. Mi maradjunk pécsvára- 
diak, őrizzük m eg ennek a 
helynek a jellegét, patináját. 
És találják meg itt hosszú tá
von a boldogulásukat. Úgy 
gondolom, mi ezt a fent vázolt 
programmal előkészítettük.

Nem a cím, a rang az érde
kes, de aki, m int én is, idestova 
tizenhárom  éve, becsöppen 
ide, érzem, hogy van a helynek 
egy óriási ereje, vonzása. Á  tör
ténelme, a szépsége, a patiná
ja, az hogy közel és mégis távol 
van nagyvárostól, hogy itt le
het élni, lehet lakni, lehet dol
gozni. Itt a múltban és, a jövő
ben is sok embernek volt mun
kalehetősége, és úgy vélem lesz 
is, noha a váltás természetes 
velejárója a munkanélküliség. 
És attól leszünk mi város, ha 
ehhez a patinához korszerű 
életfeltételeket teremtünk. Az 
emberek az otthonukban már
is magas lakáskultúrát terem
tettek -  ha majd a környeze
tükben is megteremtik ezt, ak
kor leszünk valóban város.

-  Van, aki úgy érzékeli, 
hogy ez reprezentációval 
és költségekkel jár -  én úgy 
vélem, ez a polgárt hozza 
egy előnyösebb élethelyzet
be. Te hogyan látod ezt?

-  Veled értek egyet. Azzal is, 
hogy a pécsváradi városházát, 
amit a mai pécsváradiak déd- 
meg ükszülei építettek, most 
felújítjuk, és berendezzük a 
hely szellemének megfelelően, 
hogy újra a pécsváradiaké le
gyen, ami az övék volt. És azt 
gondolom, hogy aki mgjd oda
jön  adót fizetni, meg reklamál

ni az adó miatt, ée tudja, hogy 
a megreklamált adóját éppen a 
háza előtti csatornára vagy 
járdára akarjuk fordítani, ak
kor vele már más lesz a kap
csolat. Akkor a polgárok sem a 
hatalm i szervet fogják látni 
bennünk, és újra polgárként 
fognak viselkedni.

Amikor a polgármester 
üzletember

-  Kakas Sándor magán
emberként vállalkozó, üz
letember. Ez hogyan segíti a 
polgármester munkáját?

-  Örülök ennek a kérdésnek, 
m ert folyton hallom a kritiká
kat, hogy m ennyi m inden 
egyébbel foglalkozom a polgár- 
mesterség mellett. A  mi családi 
vállalkozásunk, a műanyag
zsákok bevezetett dolog, még 
az én AFÉSZ-es éveimtől mű
ködik. Csak karban kell tarta
ni, ezt édesapám ellátja lent a 
lovardában, a telefon mellett. 
Naponta ezzel én nem foglal
kozom , de rendkívül sokat 
adott nekem ez a vállalkozás 
tapasztalatban, szemléletben: 
a község pénzeivel való gazdál
kodás, azok mozgatása is e ta
pasztalatoknak köszönhető. 
Áthoztuk az önkormányzatba 
azt, ahogyan az üzleti életben 
pénzt lehet csinálni. Elvittem 
a község pénzét magánismerő
seimhez, más bankokba, ahol 
kedvezőbbek voltak a kamat- 
feltételek. Ennyi. Wekler Fe
rencet ugyanezért pár évvel 
korábben feljelentették, fegyel
mit kapott -  az ő esete nekem 
már tanulságul szolgált. A  me
nedzseri szemlélet nélkül ma 
már egy polgármester sem él
het meg, és én ehhez szerez
tem sok tapasztalatot az üzleti 
életből. Ez előnyt jelentett szá
momra, és ezt az előnyt az ön- 
kormányzat számára tudom 
kamatoztatni.

Vagy egy más példa e kétféle 
tevékenység együttes megjele
nésére: az L számú árok a lovar
da mellett a várkerti élővizet ve
zeti le, és ember emlékezet óta 
nem volt karbantartva, ez a tel
kem határa, s ezt magánvállal
kozóként a saját pénzemen 
megcsináltattam, a vásártéren 
keresztülvezető utat ugyan
csak, elláttam valamennyi köz
művel, vízzel, gázzal, telefonnal, 
villannyal. Ez egy közút, mellet
te önkormányzati tulajdonú tel
kek vannak.

-  Miért csinálta és miért 
saját pénzen?

-  Az üzleti érdekeim így kí
vánták. Édesapám kiköltözött, 
itt élt a lovai mellett, ha egy 
nyugati vendég lqjött lovagolni, 
lovakat nézni, csak egyszer jött 
be gyalog; ha sár volt... Ezért.

Befektetés nélkül nincs üzlet. 
Beruházás nélkül nincs profit.

„A vizsgálat engem 
igazolt”

-  Viszont pontosan egy 
éve más és ezen ügyek mi
att jelentett fel dr. Bíró Fe
renc és Palkó Ferenc. Ma 
hol áll a dolog? Hogyan be
folyásolta a polgármesteri 
munkát ez az egy évig tartó 
vizsgálatsorozat?

-  Azoknak sem kívánom azt, 
amin ebben az évben a csalá
domnak és nekem keresztül 
kellett mennem, akik valós ok 
nélkül sodortak ebbe a helyzet
be. Kifejezetten rosszindulat
ról tett tanúbizonyságot az az 
ember, aki m int korábbi barát, 
belső inform ációkkal bírt a 
családomról, és ezt kihasznál
ta  akár pártpolitikai, akár 
egyéni célra. A családom számá
ra ez a vizsgálatsorozat igen sú
lyos megpróbáltatást jelentett 
annak ellenére, hogy tudtam, 
mellettem áll az igazság.

A  többféle bejelentésekből a 
rendőrség az úgynevezett Palkó- 
bejelentésben a bejelentőt gya
núsítottként kezeli -  tehát nem 
én hibáztam. A  vizsgálat elhúzó
dásának okát a Galli Bt pénzügyi 
elszámolásában jelölöm, ami a 
mai napra egy adminisztratív el
számolási üggyé zsugorodott, 
melyben az APEH is visszako
zott egy előbbi véleményétől, és 
nekem adott igazat.

Ügyvédemmel közösen úgy 
ítéljük, hogy a mindenre kiter
jedő vizsgálatsorozat engem 
igazolt. Úgy érzem, a munká
mat mindennek ellenére siker
rel láttam el, és ezt szeretném 
tenni a jövőben is.

Gállos Orsolya

Vendégeink
A Pécsváradi Leányvá

sár alkalm ával viszonoz
za G ü n th er K uhn p o l
g á rm ester vezetésév e l 
200 külsheim i polgár a 
200 pécsváradi em léke
zetes m ájusi látogatását. 
E ljönnek a képviselőtes
tü let tagjai, a pécsváradi 
tűzoltózenekar látogatá
sát viszonozzák az eiers- 
heim i fúvósok, a Bundes- 
wehr Külsheim ben állo
m á sozó  a la k u la tá n a k  
képviselői is vendégeink 
lesznek, nem  utolsó sor
ban pedig a kétéves kö
zös projekten dolgozó is
kola tanárai és diákjai, 
akiket iskolánk lát ven
dégül.
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1990. szeptember 30-án a vá
lasztópolgárok 49,76 %-a adta le a 
szavazatát és választotta meg négy 
évre a polgármestert, valamint a 
képviselőtestület tagjait.

Félidőben járunk tehát, így indo
kolt számvetést adni.

Az ünnepélyes alakuló ülés 1990. 
október 15-én volt, ekkor tette le a 
hivatali esküt a polgármester. Ezt kö
vette október 24-én az első munka
ülés, majd folyamatosan megalakul
tak a bizottságok is.

Kezdetben négy bizottság alakult: 
gazdasági bizottság, Arató Márton 
vazetésével, szociális és kulturális 
bizottság, amelynek elnöke dr. 
Menczer Gábor lett, Gállos Orsolya 
vezette ügyrendi bizottság és a tájé
koztatási bizottság, Müller Lajos el
nökletével.

Időközben elfoglaltsága miatt 
Arató Márton helyett a gazdasági bi
zottság elnöke Zsáli János lett, vala
mint önálló bizottságként megalakult 
a kulturális, művelődési bizottság 
Apaceller József vezetésével.

Fontos lépés volt a testület műkö
dését rögzítő helyi alkotmány, a 
szervezeti és működési szabályzat 
elfogadása, valamint a régi tanács
rendeletek helyébe a helyi törvények 
(önkormányzati rendeletek) megal
kotása.

Ma már a növényvédelem, a vá
sártartás, a lakásgazdálkodás, lak
bérmegállapítás és támogatás rend
jét, a köztisztaság és a közterület
fenntartás előírásait, az állattartás 
szabályait éppúgy helyi képviselő- 
testületi normák rendezik, mint a 
Dombay-tó üzemelését, temetkezé
sek rendjét, vagy a helyi adózás kér
déseit.

Ezen szervezeti szabályozás-jel- 
legű intézkedésekkel párhuzamosan 
a képviselő-testület a kezdetben he
ti, majd havi rendszerességgel meg
tartott ülésein komoly figyelmet for
dított a településüzemelés és fej
lesztés napi gondjaira és távlati ten
nivalóira, vagyis a község jelenlegi 
és jövőbeni életére, sorsára.

Döntő volt a tanács által már 
megkezdett vagy tervbe vett felada
tok folytatása, továbbvitele és előké
szítése. Ezzel kapcsolatban a részle
tek és a menetközben felmerült buk
tatók, a jó értelemben vett viták mel
lőzésével, csupán felsorolásszerűen 
jelzém a választás óta eltelt két év 
eredményeit:

-  folytatódott, illetve befejeződött 
a gázprogram II. és III. üteme, 
összesen 25 milliós beruházással

-  ugyancsak befejeződött a Du- 
navíz-program és kiépült összesen 
18.3 millióból a vízhálózat a Szőlő, 
illetve a Dombay utca egy szaka
szán. (Talán érdemes megemlíteni, 
hogy a hosszantartó forróság és 
aszály ellenére vízellátási gondok 
nélkül telt el az idei nyár.)

-  útépítési, illetve aszfaltos felújí
tás volt az Akác, Gesztenyés, Fáy, 
Witt János, az Iskola és Honvéd ut
cákban, a Várkertközben és a la
kásszövetkezeti házakhoz vezető 
szakaszon, valamint a református 
temetőben és a Munkácsy utca egy 
részén

-  járdaépítés történt -  részben az 
ottlakók munkájával -  a Pécsi úton 
és a Bemköz-Honvéd utca egy sza
kaszán

-  elkészült az új vásártér kiszol

Félidei számvetés

Önkormányzat félidőben
gáló létesítménye és lassan kedve
zőre változik a bevezető (Erzsébeti) 
útszakasz, képe. Schöller lerakat, Ki
csi-bolt, ÁFOR állomás és Grubics 
parkoló rendezése mellett, talán már 
elvárható a többi épület és a gará
zsok környéke állandó gondozása is

-  kiépült az egész községben a 
kábeltévé, így 1992. január 27-én 
első alkalommal bemutatkozott a Fa
lutévé műsora is

-  mindössze hét hónap alatt elké
szült az egészségügyi központ új 
szárnya, a régi épületrész felújítása, 
továbbá jelentős értékű új műszerek 
segítik a gyógyító ellátást, melynek

-  szétvált és önálló egyesületként 
megalakult a pécsváradi Zengő 
tánccsoport

-  kulturális életünket színesíti a 
múlt évben először indított Szentist- 
ván-napi rendezvénysorozat, a Me
diterrán ősz elnevezésű megyei kul
turális programhoz történt csatlako
zás, továbbá az állandó kiállításon 
látható bali-szigeti faragott szobrok 
és modern grafikák gyűjteménye

-  önálló helyi lapként jelent meg
1991. március 31-én a Hírmondó, 
így a Falutévé adásaival együtt la
kosságunk szélesebb információhoz 
juthat

támogatás is jó célt szolgál.
Tudjuk és érezzük, hogy mind

eközben a gazdasági szférában 
kedvezőtlen, a napi megélhetést ne
hezítő folyamatok is végbemennek: 
munkahelyek ntegszűnése, infláció, 
drágulás, stb. Éppen ezért -  a gaz
dasági fellendülés mielőbbi megin
dulásában bízva -  igyekszik az ön- 
kormányzat elősegíteni a munka
helyteremtő beruházásokat, illetve 
az ilyen irányú szerkezet- és profil- 
váltást támogatni, a rászorulók 
gondjait pedig enyhíteni a legkü- 
lönbféle szociális juttatással és tá
mogatással. Ilyen célokra az önkor

Rendezettebbé vált az Erzsébeti út környéke az új létesítményekkel

összköltsége a 20 milliót is megha
ladja

-  befejeződött a régi városház 
épület felújítása, amelynek csak az 
1991. évi költsége 14,3 millió volt

-  egy újabb hozzáépítéssel bővült 
az idősek klubja és ezzel további há
rom tanteremhez jutott a zeneiskola 
is

-  a temetőben a ravatalozó felújí
tásán kívül kétoldalt kolumbárium lé
tesült

-  megkezdődtek a munkálatai a 
telefonhálózat korszerűsítésének és 
a tervezett határidőre Pécsvárad be
kapcsolódik a nemzetközi távhívó
hálózatba

-  közös összefogás eredménye
ként II. világháborús emléktáblát, il
letve a várudvarban Széchenyi em
léktáblát avattunk

-  a község egyes helyeire új pado
kat és szeméttárolókat helyeztünk ki.

Néhány olyan változásról is érde
mes említést tenni, amely a közér
zetünket érinti, ellátásunkat javítja, 
lakóhelyünk életét színesíti, függet
lenül attól, hogy abban az önkor
mányzat anyagilag érintett volt-e 
vagy sem. Ezek sorában említem, 
megintcsak felsorolásszerűen, az 
alábbiakat:

-  megalakult és aktív tevékenysé
get fejt ki a német klub és ezzel 
párhuzamosan elmélyült a kapcsolat 
Külsheim városával, aláírásra került 
a partnerkapcsolatot rögzítő megál
lapodás

-  öt új vonatpárral és rövidebb 
menetidővel, az elővárosi vasúti 
közlekedés bevezetésével javult a 
Pécsre történő bejutás lehetősége, 
kár, hogy a járatok gyengén kihasz
náltak, pedig kényelmesebb utazást 
biztosítanak, mint a zsúfolt buszok

-  ez év márciusától megerősödött 
a rendőri szolgálat, helyi rendőrállo
más létesült

-  több szolgáltató, kereskedelmi 
egység kezdte meg működését ezzel 
is szélesítve a lakossági ellátást

-  teniszoktatás, teniszezési lehe
tőség nyílt, magánüzemeltetésbe ke
rült a Dombay-tó és ugyancsak ma
gánerőből büfé, nyilvános WC léte
sült a buszmegállónál

-  szélesedett az egészségügyi 
szakellátás, magánrendelés réven: 
fül-orr-gégész szakrendeléssel, va
lamint szemészeti rendeléssel

-  visszakapta régi nevét a Szent- 
háromság tér, valamint Szent Gellért 
utca, új nevet kapott a Vasút utca

-  az idei tanévtől kezdve ismét van 
gimnáziumi oktatás Pécsváradon

-  „Pécsváradért” Alapítvány léte
sült a község fejlesztése érdekében 
több helyi gazdálkodószervezet és 
magánvállalkozó, valamint az önkor
mányzat anyagi hozzájárulásával. Itt 
jelzem, hogy a 249-98068 számla
számra a helyi OTP-nél magánsze
mélyek is teljesíthetnek befizetése
ket, sport, egészségügy, kulturális, 
környezetvédelmi és hasonló közér
dekű célokra. A legkisebb összegű

mányzat 1991 évben több mint 6 
milliót fordított és az idén is megha
ladja a 8 milliót.

A szociális bizottság heti rend
szerességgel ülésezik és dönt -  a 
legjobb tudása szerint -  a támoga
tások odaítélésében.

Befejezésül hadd szóljak azok
hoz, akik csak lakóhelynek, és nem 
szülőhazának vagy otthonnak tekin
tik Pécsváradot.

Elszomorító a rongálás, a vandál 
pusztítás (padokat, játszószereket, 
növényzetet, Kresz-táblákat sem kí
mélve), a szemetelés, a környezet 
gondozatlansága és kíméletlen 
szennyezése, valam ennyiünk 
egészségének rontása, a jó levegő 
tönkretétele, az állandó és soha 
meg nem szűnő tüzeléssel, a kerti 
hulladékok égetésével. Mindezt ön- 
kormányzati rendelet tiltja és bün
tetni rendeli. Ideje lenne végre más 
megoldást találni.

Több törődést, nagyobb odafi
gyelést kérünk minden Pécsvára
dot szerető polgártól és ha kell, 
figyelmeztessük szomszédainkat 
is. Nem csak a szüntelen fejleszté
sekkel és beruházásokkal teremt
hetünk jöbb körülményeket, váro
sias színvonalat, hanem szokása
inkon is változtatni kell. Mégpedig 
kedvező irányba.

Talán nem kell ehhez további két év.
Dr. Kófiás Mihály 

körjegyző
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Pécsvárad Önkormányzata és a 
Művelődési Központ

szeretettel meghívja Önt és kedves családját a
PÉCSVÁRADI LEÁNYVÁSÁRRA

* * *
október 17-én, szombaton
10 órakor:
„Külsheim -  Pécsvárad 
Két település -  két világ”
(a két iskola közös kiállítása nyílik 

az alsó iskola zsibongójában) 
a művelődési központban: Küls

heim városa c. kiállítással 
(mutatkozik be testvérvárosunk) 
ugyancsak itt tekinthető meg a 

Művelődési Központ Díszítőművé
szeti Szakkörének kiállítása.

15 órakor Ünnepi mise a római 
katolikus templomban

közrem űködik a Pécsváradi 
ÁFÉSZ női Kamarakórusa,

a Hausmannstátteni vegyeskar és 
Silvia Kaulartz (Külsheim)

17 órakor a Művelődési Központ 
színháztermében:

Külsheim -  Pécsvárad partner- 
szerződések ünnepélyes aláírása

18.30- tól amatőr együtteseink 
köszöntőműsora

közreműködnek: Külsheimi, Eiers- 
heimi fúvószenekarok, Hausmannsát- 
teni Vegyeskar, Pécsváradi Fúvósze
nekar, Pécsváradi Női Kamarakórus, lengő Néptánc Egyesület és a II. 
Óvoda Nemzetiségi Csoportja

20.30- tól a Zengő étteremben va
csora és bál a külföldi vendégeink 
és vendéglátóik részére.

Zene : Eiersheimi Musikkapelle 
október 18. vasárnap: Leányvá- 

sár
05 órától Népművészeti kirakodó- 

vásár a Kossuth utcán 
fazekasok, fafaragók, kékfestők, 

szövők, bőrdíszművesek, kosárfo
nók, mézesbábosok, gyöngyfűzők, 
csipkeverők, szűcsök, népi játékké- 
szitők.

Népi kismesterségek bemutatója 
(szövők, faesztergályos, fazekas, 

csipkeverők)
08 órától Térzene a műv. ház előtt
-  Eiersheimi Musikkapelle
-  Gyárvárosi Ifjúsági Fúvósze

nekar és Mazsorett csoport
-  Kaposvári Honvédzenekar
09 órakor indul a Menettánc a 

Kossuth utcán
10-14 óráig a művelődési ház 

színháztermében: hagyományőrző 
népi együttesek bemutató műsora 

Alsónyék, Báta, Bátaszék, Ber- 
zence, Görcsönydoboka, Kapuvár, 

ecskéd, Madocsa, Mórahalom, 
csény, Pécsvárad, Pörböly, Sióa- 

gárd, Szebény, Szentlászló (Horvát
ország), Szil, Várdomb, Véménd, 
Zengővárkony.

16-18 óráig a legjobbak gálaműsora
10 órától a műv. ház előtti téren 

egésznapos műsor
vásári színes szőttes 
népi együttesek mellett közremű

ködik:
-  Komlói Bányász Színpad
-  Szentlőrinci citerazenekar
-  Bi-Bá-bó Bábcsoport
-  fúvószenekarok és népzenészek 
14-16 óráig a résztvevő csopor

tok, együttesek műsora!
20 órától Leányvásári bál 
műv. házban Asterix zenekar 
Zengő étteremben: Hot-Jüh-Crew 

Külsheimből
nyitótánc: a Kodolányi János Ál

talános Iskola Német Tánccsoportja 
Minden kedves vendégünknek és 

látogatóinknak kellemes, jó szórako
zást kíván a Rendezőség!

A kétnapos rendezvényt az Or- 
bástya Bt. biztosítja

M unkanélküliek figyelm ébe!
A Baranya Megyei Munkaügyi Központ Képzési és Pálya- 

választási Osztályának a munkanélküliek képzésével-átkép- 
zésvel foglalkozó részlege új helyre költözött.

A telephelyének címe: 7621 Pécs, József u. 19. H  emelet. 
Új telefonszáma: 12/27-933.

Fax: 72/26-417.
Levelezési címe: 7601 Pécs, Pf. 239.

Ebtartók figyelmébe )
A tavaszi eboltást követő időben 

történt változásokat (elhullás, el
ajándékozás, új kutya vásárlás, stb.) 
október hónapban be kell jelenteni a 
körjegyzőségen.

Ismét felhívjuk a figyelmet, hogy 
közterületen kutyát szabadon en
gedni, kóborolni hagyni tilos.

Vezetőváltás 
a Német Klub élén
Augusztus hónapban le

mondott elnöki tisztéről Fogl 
József. A Német Klub tag
sága Bognárné Auth Máriát 
választotta meg elnökéül.

Gyermekeknek 
-  gyermekeknek

O któber 22-én, c s ü tö rtö 
kön délelőtt 11 órakor ven
dégszerepe i a M űve lődés i 
Házban a Pécsi Bóbita Báb
színház Haragosi úr a báb
színházban című bem utató 
előadásával. Várjuk az óvo
d á so ka t és a ls ó ta g o z a to s  
g y e re k e k e t. Ig é ny  ese tén  
megszervezzük a társközsé
gek gyermekeinek beszállítá
sát is. Jegyek: 30,- Ft-os ár
ban kaphatók.

A Pécsváradi Zengő Néptáncegyüttes karikázója Külsheimben.
Fotó: Krammer

Ismét ifjúsági hangversenyek Pécsváradon
Régi hagyomány elevenedik fel 

községünkben a zeneiskola szerve
zésében az 1992/93-as tanévben 
három alkalommal csendül fel a mu
zsika a pécsváradi művelődési ház
ban. A szervezők várják az általános 
iskola és a szakmunkásképző, szak- 
középiskola és gimnázium tanulóit. A 
bérletek ára 120 Ft, válthatók az is
kolákban, a zeneiskolában, valamint 
a Műyelődési Házban.

MŰSORON: novemberben: Vivaldi 
-  a Pécsi Szimfonikus Zenekar köz
reműködésével

februárban: Mosolygó muzsika 
címmel a Mecsek Fúvósötös tolmá
csolásában, Bukszár Márta és Só
lyom Katalin közreműködésével is
m erkedhetünk a zeneirodalom 
gyöngyszemeivel.

márciusban: Világjáró előadómű
vészek -  Perényi Eszter (hegedű), 
Kiss Gyula (zongora), Búzás Aida 
(ének). A műsort Ivasivka Mátyás 
ismerteti.

Minden zenét szerető érdeklő
dőt szeretettel várunk a felnőttek 
közül is.

Avádak nem helytállók
Költségvetési Ü zem  

Augusztus 20-i számunkban, -  közölte a polgármester a hivatal
az önkormányzat nyári üléséről 
szóló tudósításunk hírt adott ar
ról, hogy Müller Lajos képviselő 
vizsgálatot kért.. Laurinyecz Pál, a 
Költségvetési Üzem vezetője el
len. Kakas Sándor polgármestert 
kérdeztük meg a vizsgálat ered
ményéről:

-  Semmi sem igazolja a beje
lentést, a Költségvetési Üzemben 
semmiféle visszaélés nem történt

belső ellenőre által lefolytatott 
vizsgálat eredményét szerkesztő
ségünkkel. Majd elmondta, a vizs
gálat részletes ismertetésére az 
önkormányzat pktóberi ülésén fog 
sort keríteni. így következő ön- 
kormányzati tudósításunkban to
vábbi információkkal szolgálha
tunk arról, hogy a Költségvetési 
Üzemben nem történt visszaélés.

G.O.

hí i 'r c  he

Augusztusban 
Esküvők: augusztus 7-én Kapoli Pavlák Erzsébet házasságkötésük

Mihály és Wágner Anita (Lovászhe- 
tény), augusztus 15-én Vincze Zol
tán és Pohl Ilona (Zengővárkpny), 
augusztus 22-én Gál Zoltán és Amán 
Judit, augusztus 25-én Kovács 
László és Orsós Margit, augusztus 
29-én Harcz Ferenc es Matyovszki 
Magdolna (Erdősmecske).

Halálozás: augusztus 5-én Fábi
án László (1942), augusztus 8. 
Győri Attila (Paks, 1982), augusztus 
21. Féld Mária (Apátvarasd, 1938), 
augusztus 30. Wéber Józsefné sz. 
Hochrein Apollónia (Erdősmecske, 
1909), augusztus 31. Keszler 

é sz. Amrein Katalin (Zengő
várkony, 1916).

Évforduló: szeptember 5-én ün
nepelte Fülöp József és felesége:

50 éves jubileumát. Gratulálunk! és 
még sok boldog, békés együtt töltött 
évet kívánunk szeretteik körében.

A szerkesztőség.
Születések: augusztus 3. Szebé- 

nyi Alexandra -  Erdősmecske, szü
lei: Szebényi László és Máy Viktória, 
augusztus 4. Horváth Helga, szülei: 
Horváth János és Virág Anna, au
gusztus 7. Zöldhegyi Alexandra -  
Lovászhetény, szülei: Zöldhegyi Fe
renc és Szabó Erika, augusztus 12. 
Szakálos Sziringa, szülei: Szakálos 
György és Panta Dóra, augusztus 
13. Bischof Gergő -  Erdősmecske, 
szülei: Bischof Norbert és Kiss 
Krisztina, augusztus 31. Buszlauer 
Péter -  Erdősmecske, szülei: Busz
lauer Péter és Reith Mónika, augusz
tus 31. Forray Zsolt -  Martonfa, szü
lei: Forray Zoltán és Katrelner Anita.

A Püspökszentlászlói Galériában szeptember 20-tól ok
tóber 4-ig látható Szép György marosvásárhelyi festőmű
vész kiállítása. Nyitva: csütörtök, péntek, szombat, vasár
nap és hétfő 14-től 18 óráig.
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H C L M I - T U R K / t !
§

október 28-án, szerdán 
9 órától 12-ig

a Művelődési Ház előterében
| olcsó kilós és 50  Ft-os darabáron 

bálás ruhák kaphatók!

A pécsváradi vár mögött 
festői környezetben 278 négyszögöl

házhely eladó.
Ugyanott eladó Volkswagen 1200-as felújított 

motorral, és egy 170x120-as kétszárnyas, 
redőnyös, dupla ablak.

Varga, Pécsvárad, Táncsics u. 3.

Akció! Akció! Akció!
A Pécsváradi Művelődési Házban

október 12-én 10-17 óráig
Bálás és vállfás ruhavásár

Olcsó árak
Pulóverek, szoknyák, blúzok 50.- Ft/db.

Livi Turka

Húsboltunkat m egnyitottuk
Tőke húsok, marhahús, malachús, belsőségek, 

házikészítésű töltelékáruk (friss és füstölt).
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Kedd-szerda-csütörtök 14-18, 
péntek: 8-18

Kisztner György
Pécsvárad, Munkácsy M. u. 48.

^_____________________________________ >

Tájékoztatom Kedves Vásárlóimat a 
Tanszervásár-tombola nyereményeiről

99. Kazetta 
33. Kazetta 

| 1. Kazetta 
1 86. Kazetta 
! 20. Kazetta 

72. Műsoros kazetta 
23. Műsoros kazetta

60. Műsoros kazetta 
2. Fülhallgató (walkman)
28. (bekarikázott) Számológép 
84. (bekarikázott) Számológép 
42. Walkman
13. (bekarikázott) Samsung 

rádiós magnó
34. Mountain bike kerékpár

Gratulálok a nyerteseknek, köszönöm a vásárlást!

Vadász Mária magánkereskedő
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önkormányzat i híradó
1992. szeptember 14.

A várossá válás
Közmeghallgatást hirdetett szep

temberi ülésére az Önkormányzat. 
Az alkalomra 18 pécsváradi polgár 
jött el, az ülésen Kakas Sándor pol
gármester elnökölt, a képviselők kö
zül csak Arató Márton volt távol. A 
szélesebb nyilvánosságot a várossá 
válással kapcsolatos teendők tették 
indokolttá.

Pécsváradnak ősi városi múltja 
van, 1333-ban említik először vá
rosként, és csak néhány emberöl- 
tőnyi időre szakadt meg a városi lét. 

A testület dr. Kófiás Mihály kör-

K  előterjesztése alapján szám- 
te a teendőket: így megvizs

gálják hasonló léptékű fiatal városok 
tapasztalatait, felmérik a pécsváradi 
gazdálkodási egységek tevékenysé
gi körét, létszámát, vonzáskörzetét, 
s ebből helyzetelemzés készül. A 
kulturális bizottság összegzést ké
szít a település oktatási, művelődési, 
kulturális életéről. A Pécsváradi Vár
baráti Kör a várossá válás történelmi 
múltbéli indokait, előzményeit mutat
ja be. Természeti, építészeti értéke
ink bemutatása mellett a Pécsvárad- 
hoz kötődő szellemi emberek, művé
szek, közéleti személyiségek, or
szággyűlési képviselők, gazdasági 
vezetők javaslatait, véleményét is ki
kérnék. Nagyobb hangsúlyt fektet
hetnek ezek után a település fásítá
sára, virágok ültetésére, utcák rend- 
bentartására. Javallott vállalkozás a 
strand meghirdetése a rendelkezés
re álló melegvízzel.

Az előkészületek után a várossá 
válás előterjesztése 1993 végén ke
rülne sorra, az avatás 1994 első fél
évében.

Ha a városi lét történeti előzmé
nyeit tekintjük, Pécsvárad története 
során mindig a Keleti-Mecsek cent
rumaként működött: akár a Szent 
István által adományozott nagybirto
kot tekintjük, akár a 100 éven át élt 
pécsváradi járást, akár a mai von
záskörzetet. Mellékközpont szerepe 
mindig érvényesült. A XIII. század
ban Pécsvárad szabad polgárai sa
ját bíró vezetésével, saját önkor
mányzattal rendelkeztek, és védték 
érdekeiket feudális urukkal, az apát- 
földesúrral szemben. A középkorban 
már tehetős kereskedő, vállalkozó 
réteg élt Pécsváradon, a monostor
ban egy helyi értelmiség nevelődött, 
pécsváradi diákok látogatták a bécsi 
egyetemet... Az itt élők még a két 
háború közti időben is városként élik 
meg lakóhelyüket, s magukat pol
gárnak nevezik. Nem clmkórságból, 
hanem saját öntudatuk és szabad
ságuk folytán...

A jelenlévők támogatták a várossá 
válás gondolatát, s a testület végül 
ezt határozatba foglalta, kiemelve, 
hogy fel kell mérni a vonzáskörzetbe 
tartozó községek igényeit, a Kelet- 
Mecseki Tájvédelmi Körzet jelentő
ségét, összegezni kell és a lakos
sággal ismertetni a várossá válás 
előnyeit, hatásait, továbbá fel kell 
mérni annak pénzügyi kihatásait.

Ezek után az október 17-18-i 
Pécsváradi Leányvásár előkészüle
teiről számolt be Dretzky Katalin, a 
Művelődési Ház igazgatója.

Gazdálkodásunk
Majd Wolf József pénzügyi cso

portvezető adott részletekbe menő 
tájékoztatást az önkormányzat és in
tézményeinek I. félévi gazdálkodá
sáról. Az I. félévi zárás azt tükrözi, 
hogy az önkormányzat gazdálkodá
sa biztonságos, álló pénzeszközeit 
jól kamatoztatja, megvannak tarta
lékai a beadott pályázatokhoz való 
hozzájárulásra, s ezt az évet is olyan 
pénzmaradvánnyal fogja zárni, 
amely a jövő évi biztonságos kez
dést garantálja.

A polgármester bére
E beszámolók elfogadása után a 

testület a polgármester béréről dön
tött: a fizetset a köztisztviselői tör
vény alapján adott határok között 
kell megállapítani. Megjegyzendő, 
hogy a közigazgatási dolgozók bérét
1992. január 1-jén emelte a kor
mány 25 %-kal. A Polgármesteri Hi
vatal dolgozói ezt a béremelést meg 
is kapták, a polgármester ezeddig 
nem, és emiatt az állami alkalmazott 
körjegyző sem vette igénybe a bér
emelést. A testület a 25 százalékot 
hagyta jóvá Kakas Sándor polgár- 
mester számára, amely eddigi
42 .000 fo rin t bruttó fize tését
52.000 bruttóra emelte, amely
31.000 forint nettó fizetést jelent ha
vonta, 1992. szeptember 1-től. A 
képviselők 6 igennel és 4 tartózko
dással szavaztak e kérdésben.

A testület ezek után felhatalmazta 
a polgárm estert, hogy a rész
vénytársasággá alakuló Erdért-ben 
való részvételünkkel kapcsolatos 
megállapodást aláírja.

Új és régi városháza
A polgármester ismertette, a Cre- 

art tervei voltak a legelfogadhatób- 
bak a régi városháza berendezésé
re: szlovén irodabútor, egyszerű, de 
tetszetős és a funkciónak megfelelő 
berendezés került októberben a 
Szentháromság téri Városházára.

A megürülő épületre két bead
vány érkezett: a Szakmunkásképző 
és a Gimnázium kollégiuma mellett a 
jelenlegi Gyógypedagógia telkén 
tudná elképzelni a tevékenységek 
összpontosítását és a továbbfejlő
dést, ha a Gyógypedagógia az eddi
gi Polgármesteri Hivatalba költözhet
ne. Ugyanerre az épületre bead
ványt nyújtott be a Pécsváradi Zene
iskola is. A testület megbízta a pol
gármestert a három érintett intéz
mény vezetőivel való egyeztetésre, 
ezután kerül a kérdés ismét a testü
let elé.

Állatorvosi lakás és rendelő
Dr. Simor Zoltán állatorvos csalá

di ház és állatorvosi rendelő céljára 
szertne két telket vásárolni, s tekin
tettel gyógyító tevékenységére, kéri 
hogy a telekár megállapításánál biz
tosítsanak számára kedvezményt. A 
testület támogatta a fiatal állatorvos 
kérelmét azzal, hogy a kérést dr. Si
mor Zoltán egyeztesse a műszaki 
csoporttal.

Moziválság
A Zengő Mozi -  mint a többi 

társa a megyében -  önkormány
zati tulajdonba került. Működteté
se természetesen hosszú idő óta 
veszteséges, ami országos, sőt 
világjelenség. A testület október 
végéig még régi helyén üzemelte
ti a mozit, s addig megvizsgálja, 
milyen költséggel lehetne a vetí
téseket áthelyezni a művelődési

ger-gödörben ismét nagy mennyisé
gű trágyát halmozott fel, miután a 
nyáron a közterület-fenntartó brigád 
egyszer már elszállította a szemetet 
a bánya területéről. A műszaki cso
port megbízást kapott a szükséges 
intézkedésekre.

Elégtelennek találja a lakosság a 
rendőri jelenlétet, a rendőrség sze
repét -  a polgármester továbbította 
az észrevételt. Ismét sok panasz 
hangzott el a település területén dúló

Hangulatos kisváros lehet újra

házba.Ennek a vetítés minőség- 
e érdekében ugyanis komoly 
te ch n ika i, m űszaki fe lté te le i 
vannak.
. Tavaly átlag 33 nézője volt egy 

előadásnak, ezért a leggyengébb, 
keddi vetítési napot megszüntették. 
Hétfőn, csütörtökön 19 és vasárnap 
17 órakor van előadás. Magas a fil
mek szállítási költsége: a tavalyi 
335.871 forint bevételből 48.000 
forint volt az állami támogatás. Ma 
50 forint egy belépő, a csoportos 
diákjegy pedig 30 forint.

Köztudott, hogy a mozik mű
ködtetése mindenütt vesztesé
ges, főként ha a település a váro
si rang elnyerését célozza meg, 
az egyetlen helyi mozi bezárása 
nem követendő út. A művelődési 
ház szakmai szem pontból to 
vábbfejlesztené a mozi program
ját: filmklubok, óvodások, iskolá
sok, nyugdíjasok filmprogramjá
val, hatékonyabb reklám tevé
kenységgel és közönségszerve
zéssel.

Kutyaidomítás
Kutyaidomitás céljára vásárolt tel

ket a Réka Bérkilövő Vadásztársa
ság a lőtér alatt, jelenleg nem hasz
nált, bozótos területen -  a testület a 
vételárat 10 Ft/nr árban határozta 
meg a 3532 u r  nagyságú zártkerti 
ingatlanra. A terület a rendezési ter
vet nem érinti.

Napirend után
Napirend után hangzott el ismét 

panasz Kőszegi Nándorra, aki a Csl-

közlekedési zűrzavarra, a szabályta- 
lanaságokra, főként a kismotorosok 
nyári randalírozására.

A Pécsi országúton sárgás a viz 
-  a műszaki csoport megkeresi a 
Vízmű Vállalatot a hiányosságok 
megszüntetésére.

A testület hozzájárult ahhoz, hogy 
Brückner Tibor cseretelket kapjon az 
új óvoda mellett az általa már meg
vásárolt, de pereskedés miatt be 
nem építhető terület helyett -  illetve 
a csere meghiúsulása esetén a tes
tület hozzájárult a vételár visszafize
téséhez.

Megbízták a körjegyzőt, hogy 
ajánlatot tegyen az Együd Ernő 
által lakott lakás kiürítésének, 
ezzel egy házhely felszabadítá
sának elősegítésére, tekintettel 
arra, hogy a család lakásgond
ját előbb-utóbb úgyis az önkor
mányzatnak kell megoldania. A 
té m á ra  a kö ve tke ző  ü lésen 
visszatérnek.

Végül Müller Lajos, a falutévé 
augusztusi adását bírálta, mivel 
abban hat percet szenteltek a 
várkonyi és csak kettőt a pécsvá
radi programoknak. Papp Gyula, 
az adások szerkesztője azt vála
szolta, valóban aránytalanságok 
voltak az adásban, erre jobban 
fognak figyelni. Majd a kialakult 
vitában mind a Pécsváradi Faluté
vé, mind a Pécsváradi Hírmondó 
szerkesztői hangsúlyozták, ja 
vaslatokat, bírálatokat elfogad
nak, de a szerkesztésért a min
denkori főszerkesztő felel, és 
munkáját önállóan végzi.

0. 0.
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Ismét becsengettek
Megkezdődött az 1992/93-as 

tanév a pécsváradi Kodolányi 
János Iskolában is.

Tanulóink száma 594, ebből 
alsós 224, felsős 370, és 29 ta
nulócsoportot alkotnak. 16 be
járó tanulónk van.

Német nyelvet 335-en tanul
nak. A napközis ellátást 179- 
en, a m enzát 114-en veszik 
igénybe. 12 menekült gyermek 
tanul iskolánkban, de tanuló
ink között vannak Ukrajnából, 
Romániából, Angliából, Norvé
giából és a Dél-Afrikai Köztár
saságból származottak is. Re
m éljük, jó l fogják m agukat 
érezni iskolánkban.

A tanév végén egy nevelő, 
Chvojka Lászlóné eltávozott 
az iskolából. Az alsó tagozat 
szakm ai m unkájáért Vértes 
Lászlóné a felelős, m int új igaz
gatóhelyettes.

Ebben a tanévben a német 
kéttannyelvű osztály tanulói 
az 5. osztályba léptek. Osztály- 
főnökük Wágner Jánosné, né
met-orosz szakos tanárnő. A 
német nyelvoktatást segíti a 
Pécsett most megnyílt német 
nyelvű videotéka is, valamint 
a folyamatosan megjelenő új 
nyelvi tankönyvek és a német 
konzulátuson keresztül érkező 
technikai eszközök. Nyelvi át
képzésen két nevelőnk vesz 
részt, egyikük ebben a tanév
ben már utolsó éves a JPTE 
német szakán.

Októberben ismét jó  alka
lom adódik a gyerekeknek né
met nyelvtudásuk hasznosítá
sára, gyarapítására, hiszen 
most a külsheimi iskola tanu
lói és tanári fognak Pécsvára- 
don vendégeskedni a Leányvá
sár ideje alatt.

Ismét indítottunk matemati
ka tagozatos osztályt az 5. évfo
lyam on, m elynek m unkáját 
Mester Károlyné matematika
kémia szakos tanárnő vezeti.

Új szolgáltatás iskolánkban 
szeptembertől a fejlesztő peda
gógus, Bátaszéki Ferencné te
vékenysége, aki nemcsak gye
rekekkel foglalkozik, hanem

szülőknek is ad tanácsot hét
főn délután 14-16.30 óráig.

A nyár folyamán 2 ideiglenes 
tanterm et alakítottunk ki a 
tanulócsoportok növekedése 
miatt, egyiket az alsó, másikat 
a központi iskola épületében. 
Reméljük, hogy amennyiben 
az iskola pályázatát elfogad
ják, úgy az ősz folyamán sor 
kerülhet az alsó iskola tetőte
rének beépítésére, és egy épü
letben tanulhatnak az alsó ta
gozatos gyerekek.

Az idei tanév elején sajnos 
nagyon akadozva érkeznek a 
tankönyvek. Ennek az a ma
gyarázata, hogy sok tankönyv 
átdolgozásra szorult, általában 
ezek késnek, (pld. földrajz, tör
ténelem, irodalom) M int isme
retes, a tankönyvek ára átlag 
70 % -kal em elkedett, ezért 
megtévesztő a tankönyvek „Új 
ár” megjelölése, mert ezek a 
tavalyi új árak.

Tanszersegélyt kb. 60 tanuló 
kapott Pécsváradon, a nagy- 
palli önkormányzat kifizette a 
tanulók könyveit, Erzsébeten
2.000 Ft segélyben részesültek 
a családok.

A Művelődési Minisztérium 
m inden iskola szám ára két 
Bibliát ajándékozott. A  hitok
tatás is megkezdődött az isko
lánkban, M ott János apát úr, 
Varga Gyuláné és Patacsi An- 
talné vezetésével.

Szeptember-Október ha
vi programjainkból

-  Szeptem ber 18-án isko
lánkban vendégszerepeit a ko
lozsvá ri á lta lán os iskolák  
„K uckó” néptánccsoportja , 
akik „Egy este a fonóban” 
cím m el em lékezetes m űsort 
adtak. Különösen kiemelkedő 
volt a gyerekek szép beszéde, 
énekhangja. Iskolánkban ebé
deltek, majd a műsor után sze
rény összeggel hozzájárultunk 
utazásukhoz.

-  Szeptember 29-én a pákoz- 
d i csa ta  n a p já n  term é
szetjárást szervezünk, az 5-6. 
osztályosok a Dombay-tóhoz 
gyalogolnak^ ahol a tó körüli

futás és egyéb játékos vetélke
dő várja őket. A  7-8. osztályo
sok a Rékába túráznak, hogy 
az őszi természet szépségeiben 
gyönyörködjenek, az alsó tago
zatosok pedig a Balázs kúthoz 
gyalogolnak.

-  Októberben rendezzük meg 
a minden évben sikeres egész
ségügyi napot, melyről külön 
szeretnénk majd tudósítani.

-  Október 20-21-én hulla
dékgyűjtési napot szervezünk. 
Kérjük a szülők eddig is lanka
datlan segítségét!

-  Október 23-án iskolánk
ban is m egem lékezünk az 
1956-os forradalom és szabad
ságharc évfordulójáról, a Köz
társaság kikiáltásának ünne
péről.

-  Majd a hónap végén szín
házlátogatást szervezünk a 
Pécsi Nemzeti Színházba, ahol 
az Óz, a nagy varázsló című 
csodálatos, gyerekeknek, fel
nőtteknek egyaránt szóló da
rabot nézzük meg. (költség kb. 
100.- Ft)

Október 1-től a követke
ző szakkörök indulnak az 
iskolában:

Alsó tagozat: német, tánc, 
színjátszó, énekkar

Felső tagozat: magyar nyelvi, 
háztartási ismeretek, fotó, szín
játszó, rgjz, matematika, a tö
megsport keretében: úszás, asz
talitenisz, atlétika, labdarúgás.

A  szülőket arra kérjük, hogy 
biztosítsák gyermekeinknek a 
tanuláshoz a nyugodt feltéte
leket, elsősorban a nyugodt 
családi légkört. Egész éven ke
resztül kísérjék figyelemmel 
gyermekeink munkáját, hall
gassák meg problémáikat. Kér
jük, hogy mutassanak példát a 
családi élet rendezettségével, be- 
szédkultúrájával, hogy ne vájjon 
a nyelvi környezetszennyezés a 
tanulók szokásává.

Értesítjük a szülőket, hogy 
az első fogadónapot november 
első hétfőjént (2-án) délután 
17 órától tartjuk.

Lantos Istvánná 
ig. hely.

Holland barátaink a bajban...TÖRŐK TÁNCOSOK

Szeptember 21-ón dél
után a törökországi Küt- 
hya-ból érkeztek táncosok 
hozzánk, hogy pompás vi
seletűkben, szám unkra  
egzotikus táncokkal gyö
nyörködtessenek bennün
ket. Majd ütemes dobszö 
kíséretében táncra kérték 
fel a gyerekeket.

Régi barátság köt a hollan
diai Sint Oedenrodéban élő 
Van dér H agen családhoz. 
Am ikor m eghallották, hogy 
hány horvátországi menekül
tet fogadtak be a pécsváradiak, 
elbeszélve ezt szomszédoknak, 
barátoknak, rokonoknak, úgy 
döntöttek, hogy a nyaralásra 
érkezve megpróbálnak segítsé
get is hozni. És, ahogy mesél
ték, csak jöttek a szomszédok,

rokonok, ismerősök és hozták 
a felkínált segítséget, végül egy 
barátjuk az utánfutójukat is 
felajánlotta, m ert kicsinek b i
zonyult a com bi. És sajnos -  
m ondták -  van ami kim a
radt, m ert Vilm a és Sil és a 
többiek az utolsó pillanatban 
is adni akartak ...

így oszthattunk a rászoru
lóknak rengeteg ruhát, töröl
közőt, nagyméretű, erős szaty-

Kapcsolatkereső
külsheimiek

Október 17-én kerül alá
írásra ünnepélyes keretek kö
zött Külsheim és Pécsvárad 
partnerkapcsolatát rögzítő 
szerződés. Ez alkalomból kö
zel 200 fős külsheimi delegá
ció érkezik községünkbe.

Várjuk olyan pécsváradi 
családok jelentkezését, akik 
szívesen fogadnának 1 -2 fős 
családot (három éjszakára), 
illetve szívesen létesítenének 
kapcsolatot külsheimiekkel. 
Jelentkezni a Művelődési 
Házban lehet, itt található a 
névsor, életkor és foglalkozás 
megjelöléssel. Határidő: októ
ber 5.

| 1992. október hó j
Pécsvárad 

Zengő Mozi 
műsora

I If. Október 4-en: Hófehérke es
1 a hét törpe. Színes, magyrul ú 
|  beszélő amerikai rajzfilm. |  
|  5-én: Dupla dinamit. Színes, I
|  magyarul beszélő amerikai ak- í 
|  ciófíím. I
I  8-án: Air America. Színes, I  
ül magyarul beszélő amerikai ka- § 
I  landfilm. |
i 11 -én: Kolombusz -  a felfe- I  
|  dező. Színes amerikai kaland- I  
I  film.
1 12-én Vinny az 1 ügyü. Szí- |Í nes amerikai filmvígjáték.

15-én: Ásó, kapa, nagykaland... 
f  Színes amerikai filmvígjáték. |  
ül 18-án Bugsy. Színes ame- § 
|  rikai film.

19-én: Beethoven. Színes |  
1 magyarul beszélő amerikai :ü 
|  filmvígjáték,
|  22-én: Éjszaka a földön, üli  Színes amerikai filmvígjáték.
|  26-án: Világi buli. Színes |
|  magyarul beszélő amerikai I  
I  filmvígjáték.% 29-én: Tigriskarmok. Színes §
ül magyarul beszélő hong-kongi Ül 
Ül karatefilm. ül

rókát, ném i szappant és gyer
m ekjátékot, valam int cipő
ket. Köszönjük Sint Oeden- 
rod ében  bará ta in k n ak  és 
azoknak, akik elhozták Elis- 
beth és Frits és gyermekeik 
Joris és M aartin.

És ugyancsak h oztak  a 
Pécsváradra visszatérő ven
dégek is: Büki Lászlóéknál 
szintén  hollandok, a mies- 
bachi kórus vezetője, Som
m er úr és felesége.

Köszönjük!

Dretzky Katalin
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Papp Gyula
Az idei tanévtől új igazgató 

áll a pécsváradi Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakmun
kásképző Intézet és Gimnázi
um élén. Papp Gyula mérnök 
tanár pályázat útján nyerte el 
az állást. Gépészmérnöki diplo
máját 1977-ben szerezte a Mis
kolci Műszaki Egyetemen. Két 
évet ipari munkahelyen, a Bor
sodi Vegyikombinátban töltött, 
majd Pécsre került, a Vegyipari 
Gépészeti Szakközépiskolába. 
Maradt a tanári pályán, és több 
mint egy évtizeden át műszaki 
tárgyakat tanított a pécsi iskolá
ban. Műszaki tanári oklevelet 
1984-ben szerzett Budapesten.

Papp Gyula pécsváradi. Az új 
intézménnyel és az új felada
tokkal már a nyár folyamán 
kezdett ismerkedni, és ebben 
segített a távozó igazgató, dr. 
Brezniczky József. A változó 
körülmények az iskola külső 
kapcsolatait is átalakítják, és a 
tanulók szakmai gyakorlatá
nak teljesítése végett egyre 
több kisvállalkozóval kell fel
venni a kapcsolatot. Arra töre
kednek, hogy minél több önál
lóan is gazdálkodni tudó fiatal 
hagyja el az iskolát. A  követke

ző tanévben a gazdaasszony
képzés is beindul.

Az új igazgató jó  hírű szak
m unkásképző intézetet örö
költ. Tanárai rendelkeznek 
egyetemi végzettséggel, illetve 
folyamatosan fogják megsze
rezni azt. Idén a megszűnő 
szakközépiskolai képzés he
lyett egy gimnáziumi osztály 
kezdte m eg tanulm ányait. 
Papp Gyula szeretné elérni, 
hogy a gimnázium megerősöd
jön, és a jövő tanévet már két 
első osztály kezdené el.

Az új igazgató felesége zene
tanár, két gyermekük általá
nos iskolás.

Tájékoztató a 
dajkai szakképzésről

1992. szeptember 1-től dajkai 
tanfolyam indult óvodánkban, 14 
fővel. Az I. és II. sz. Óvodából 6 
fő, tagintézményeinkből: Erdős- 
mecske, Zengővárkony, Nagypall 
3 fő, s a környező községek óvo
dáiból: Mecseknádasd, Hidas, 
Berkesd 7 fő jár a tanfolyamra.

A Comenius Oktatásszervező 
Bizottság szervezi és vezeti a tan
folyamot.

Az előadók pedagógiai és pszi
chológiai egyetemi végzettséggel 
és megfelelő óvodai gyakorlattal 
rendelkeznek. A dajkák az óvónők 
nélkülözhetetlen segítőtársai, a 
gyermekekkel közvetlenül érint
keznek, egész nap közreműköd
nek gondozásukban, hatást gya
korolnak személyiségük alakulá
sára, befolyásolják közérzetüket. 
Erre való tekintettel a dajkai mun
kakör megfelelő ellátása egyaránt 
igényel elemi pedagógiai, pszi
chológiai, általános egészségügyi 
és gondozási ismereteket, továb
bi személyes rátermettséget.

(Kulturált beszéd, kiegyensú

lyozottság, empátiás készség, to
lerancia, optimista beállítottság, 
stb.)

A képzés időtartama: kb. 90- 
100 óra (kb. 5 hó)

A 3 fő témakör lesz (óránként 
kb. 30 óra): pedagógiai, pszicho
lógiai, alapvető elsősegélynyújtá
si ismeretek.

A tanfolyami költségeket az 
óvoda teljes egészében átvállalta. 
A részvétel díja 8.500 Ft, amely a 
tankönyveken kívül magában fog
lalja minden képzéssel és a szak
munkásvizsgával kapcsolatos 
költégeket.

A végzettséget igazoló szak
munkásbizonyítványt a Nemzeti 
Szakképzési Intézet állítja ki, és 
látja el pecsétjével.

Az igényeknek megfelelően a 
tanfolyam tervezett központja 
Pécsvarad I. sz. Óvoda, vár u 
37.

Időpontja: minden hét pénte
ken du. 14-18 óráig.

Magyari Gyuláné 
óvodavezető

A református egyházközség hírei
Vasárnapi istentiszteletek a templomban 11 órakor kezdődnek. 

Pénteken 10 órakor a Gondozási Központban van istentisztelet.
H ittanórák: óvodásoknak és 1-2. osztályosoknak: a vasár

napi istentisztelet ideje alatt. Szombaton 14 órakor a 3 -4-5 . 
osztályosoknak, 15 órakor a 6 -7 -8 . osztályosoknak konfirm á
ciós előkészítő.

Apacelier József
Apaceller Józsefet, a zeneis

kola új igazgatóját sokan isme
rik  P écsv á ra d on , h iszen  
hosszú évek óta nincs is jelen
tős ünnep a községben az álta
la vezényelt tűzoltó zenekar 
fellépése nélkül. Apaceller Jó
zsef öt éves korában kezdett 
zenét tanulni. Először Hor- 
nung Stefi bácsinál harmoni- 
kázni, majd Nékám Paulette 
néninél zongorázni. Főiskolai 
diplomáját 1974-ben szerezte 
Pécsett a fúvós tanszakon. A 
zeneiskolában 1973 óta tanít a 
két seregben eltöltött év kivé
telével. Két évig a Pécsi Nem
zeti Színház zenekarának tag
ja  volt, és félállásban akkor is 
tanított.

A  pécsváradi zeneiskola el
sősorban zenét értő és szerető 
gyerekeket nevel. Jelenleg kö
zel 150 gyerek tanul zenét a 
pécsváradi iskolában és mint
egy 50 a mecseknádasdi kihe
lyezett tagozaton. Idén már öt
hatéves óvodások is ismerked
nek a zenei alapokkal.

Apaceller József szívesen be
szél az iskoláról, amelynek élé
re került. Kéri, feltételenül 
említsem meg, hogy a 10 fős 
tantestület minden tagja sza
badon valósíthatja meg elkép
zeléseit. Szeretné, ha az iskola 
jobban be tudna kapcsolódni a 
község életébe. Szívesen zenél
nének a karácsonyi szentmi
sén. A  zeneiskolás gyerekek 
havonta egy alkalommal mu
zsikálhatnának egy-egy énekó
rán az általános iskolában, il
letve a gimnáziumban. Sok fel
lépési lehetőséget szeretne biz

A pécsváradi Szociális Gondozási 
Központ új vezetője augusztus 1-től 
Molnár Istvánná, Csille Magdolna, 
aki fiatalon, 30 évesen lett az intéz
mény vezetője.

1979-ben szakképzett ápolónő
ként kezdett dolgozni a pécsi Megyei 
Kórház újszülött osztályán. 83-tól 
Gyes-en volt, egy kislány és egy kis
fiú édesanyja.

1986 óta dolgozik az Öregek Nap
közi Otthonában. Eleinte mint gon-

tosítani számukra, hogy minél 
többen és minél többször érez
hessék a siker örömét. Megfe
lelő számú jelentkező esetén 
fel szeretnék éleszteni az ifjú
sági hangversenysorozatot, 
ahol rövid ismeretterjesztő elő
adás keretében gyönyörköd
hetnének a gyerekek neves 
művészek és zenekarok játé
kában.

Az önkormányzat legutóbbi, 
szeptemberi ülésén pályázatot 
nyújtott be, amelyben kérte, 
hogy a zeneiskola a megürese
dő polgárm esteri hivtalban 
kapjon helyet. Jelenlegi helyü
kön nem tudják megfelelő kö
rü lm én yek  k özött tároln i 
hangszereiket, és a vékony fa
lakon átszűrődik a gyakorló 
gyerekek játéka. A jelenlegi 
polgármesteri hivatal vastag 
falai viszont megszüntethet
nék ezt a zavaró tényezőt.

Apaceller József felesége is 
tanít, nagyobbik fia negyedi
kes gimnazista, a kisebbik he
tedikes és mindnyájan játsza
nak valamilyen hangszeren.

P.E.

dozónő, később mint klubvezető, 
majd vezető-helyettes.

A Gondozási Központban jelenleg 
13 bentlakó idős ember van, napon
ta 32 fő jár be, kb. 60 főnek visznek 
ki ebédet. A házi gondozottak száma 
32-33 fő.

Molnár Istvánné 11 munka
társával látja el az Idős embe
rek gondozását. M unkájához 
sok sikert, kitartást, jó egész
séget kívánunK.
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Kárpótlás!
Október hónapban, a kárpót

lással kapcsolatosan több határi
dőt fontos megtartani:

1. ) A második kárpótlási tör
vény alapján az 1939. május 1. és 
1949. június 8. napjai között be
következett tulajdon (vagyon) el
leni jogsértés miatt a kárpótlási 
igényt október 5-ig kell beadni.

2. ) Ugyanezen időpontig lehet, 
illetve kell kérni a soronkrvüli eljá
rást annak, aki a második kárpótlá
si törvény alapján földet kér vissza.

3. ) A személyi kárpótlást igény
lők (vagyis azok, akiket vagy hoz
zátartozóikat 1939. március 11. és 
1989. október 23-án jogtalanul, 
politikai okokból személyi szabad
ságukban korlátoztak, vagy életük
től megfosztották), október 30-ig 
nyújthatják be igényüket.

4. ) Végül azok, akik a személyi 
szabadságukat ért korlátozó intéz
kedések következtében munkaké
pességüket 67 %-ban, de legalább 
50 %-ban elvesztették, nemzeti 
gondozotti igénybejelentésüket ok
tóber 19-ig tehetik meg.

Ez utóbbi határidőt kivéve, a 
többi határidő jogvesztő, vagyis 
elmulasztása esetén kárpótlásra 
nincs lehetőség. A nemzeti gondo
zotti igény később is, időbeli korlá
tozás nélkül benyújtható, de aki ok
tóber 19-ig előterjeszti kérelmét az 
a gondozási dijat már augusztus 
1 -tői visszamenőleg megkapja, míg 
a későbbi igénylők csak a benyúj
tást követő hó 1. napjától.

Részletesebb tudnivalók:
1. ) a második kárpótlási tör

vény alapján annak az állampol
gárnak lehet igénye, akivel szem
ben az állam, 1939. május 1. és 
1949. június 8. között, az akkori 
jogszabályok alapján a tulajdo
nukban kárt okozott.

Az igényt a postán kapható 
Adatlapon kell bejelenteni, amely 
adatlap az alábbi nyomtatványfé
leségekből áll:

-  „A” adatlap a személyi ada
tokra

-  „F" adatlap a földre és tanyára
-  „H” adatlap a házra, lakásra
-  „V" adatlap a vállalkozásra, 

ipari, stb. tevékenységre
-  „E” adatlap az aranytárgyak

ra, ékszerekre
Nem jár kártalanítás annak, akit 

háborús vagy népellenes bűncse
lekmény miatt történt elítélés kö
vetkeztében ért a vagyoni kár.

Az Adatlapot a megyei Kárren
dezési Hivatalhoz kell küldeni.

2. ) A föld visszaigénylésére vo
natkozó soronkívüli eljárást ugyan
csak a postán kapható Igénybeje
lentés termőföld tulajdonjogának 
megszerzésére elnevezésű, egy ol
dalból álló, 3 példányos nyomtat
ványon lehet bejelenteni. Ezt a kör
jegyzőségen kell leadni.

3 . ) A szem élyi kárpótlást 
igénylők Adatlapot (nyolc oldalas) 
ugyancsak a postán kapnak és 
kitöltés után vagy a megyei, vagy 
az Országos Kárrendezési Hiva
talhoz kell elküldeni.

Ilyen igénnyel azok, illetve 
azoknak a hozzátartozói élhetnek, 
akiket 1939. március 11. és 
1989. október 23. között, politikai 
okokból, jogtalanul életüktől vagy 
személyi szabadságuktól legalább 
30 napos időtartamra megfosz
tottak.

Akit életüktől fosztottak meg, 
ha még él, úgy 6 maga jogosult 
kárpótlásra, ha már nem él, úgy 
az a házastárs jogosult, aki a sza
badságmegvonás idején és az el
halálozáskor is házastársa volt. 
Ez esetekben a kárpótlás formája 
a jogosult választása szerint élet
járadék vagy kárpótlási jegy.

Itt kell megjegyezni, hogy aki a 
szabadsága megvonása követ
keztében munkaképességét 67 %- 
bán, de legalább 50 %-ban elvesz
tette, az a káipótláson felül nemzeti 
gondozási díjat is igényelhet, to
vábbá ha ez a jogtalanság tulajdon- 
jogi sérelemmel vagy a bérlakás 
végleges elvesztésével is járt ak
kor a kárpótlási törvény szerinti 
kárpótlásra is lehetőség van.

Nem jár semmiféle kárpótlás 
annak, aki államvédelmi szervnek 
hivatásos állományú tagja volt, to
vábbá aki karhatalmista volt, vagy 
az 1956-os forradalom leverésé
ben önként vett részt, illetve ezért 
kitüntetésben részesült.

4.) Nemzeti gondozásra, illetve 
gondozási díjra való jogosultság 
körében két alapesetet kell meg
különböztetni:

a. ) Az a ma is élő személy, aki 
1944. március 19. és 1989. októ
ber 23. napjai között, politikai 
okok következtében vagy az ellen
állási mozgalomban való részvé
telével összefüggésben, illetve az 
1956-os forradalom kapcsán 
munkaképességét 67 %-ban el
vesztette, havi 5.000 Ft, a munka
képességcsökkenés 50 %-os 
mértéke esetén, amennyiben szo
ciális helyzete ezt indokolja havi 
2.500 Ft gondozási díjra jogosult.

b. ) A fenti okok, illetve esemé
nyek során, továbbá a II. világhá
ború alatti deportálás, szovjet 
kényszermunka, és hasonló jog
talanságok következtében elhalt 
személy után az özvegy, a gyer
mek és a szülő havi 2.500 Ft gon
dozási díjra jogosult.

Nem jogosult gondozási díjra, 
aki a 3.) pontban írtak miatt kár
pótlásra sem lenne jogosult.

Az igény előterjesztéséhez a pos
tán lehet kapni a Nemzeti Gondozási 
Dij Iránti Igénylőlapot és borítékot.

•
Az egyes egyedi ügyekben a 

körjegyzőség a szükséges felvilá
gosítást (segítséget) mindenkinek 
megadja, de kérjük, hogy a szük
séges okmányokat hozzák ma
gukkal és részletesen ismertes
sék az igényjogosultságra vonat
kozó körülményeket, hogy azok 
ismeretében egy-két napon belül 
választ tudjunk adni, hogy a konk
rét ügyben mi a teendő és van-e 
remény a kedvező döntésre.

A magyar forradalom  ünnepén
A magyar forradalom és szabadságharc, valamint 

a  magyar köztársaság kikiáltásának ünnepéről kö
zös megemlékezést tart a Kossuth téren f¥csvárad 
önkormányzata, az Intézmények, valamint a társa- 
Halmi* és politikai szervezetek.

Kézilabda
Ifjúsági női kézilabda csapa

tunk első mérkőzését Kozár- 
mislenyben játszotta. 13-7 ará
nyú győzelmet arattunk. Má
sodik mérkőzésünkön a ruti
nosabb Beremend ellen vere
séget szen vedtü nk  (14-7). 
Hosszúhetény ellen 17-11-re 
győztünk.

Büki Jánosné vezetőedzővel 
történő beszélgetés során a női 
kézilabda csapat ennek ellené
re nagyon lelkes és a további
akban nagy reményt fűz ah
hoz, hogy a jelenlegi 20 fős gár
dából egy nagyon jó, megyei I.

osztályú csapat form álódhat 
ki. H étről hétre nő az edzé
sen résztvevők létszáma, iga
zolva azt, hogy a kézilabda 
csapat beindítása jó  ötlet 
volt, valós igényekre épített. 
A  jövőben talán felnőtt csa
patot is ki tudunk alakítani. 
A  csapat állandó orvosa dr. 
W ilheim Andrea, aki térítés- 
m entesen vesz részt a csapat 
m inden m érkőzésén.A továb
biakban sok sikert, eredm é
nyes m érkőzéseket kívánunk 
lányainknak.

Varga Sándor

Sakk-m ait
A Pécsváradi Spartacus Sportkör négyfős sakkcsapata részt- 

vett a Mecsekvölgye Sakktomán, Pellérden szeptember 29-én.
A tizenkét résztvevő csapatból az ötödik helyezést szerezték 

meg a pécsváradiak (Harka Géza, Koncsag András, Rónai Tibor 
és Lantos István).

A hétfordulós, harmincnyolc résztvevős egyéni pénzdíjas ver
senyen Lantos István lett a harmadik helyezett.

Folyamatban van három mesterjelölt leigazolása. A  Szebény- 
ben egy éve lakó Vasvári Attila, valamint fia és lánya, akik 
Csornán az elmúlt években OB II-ben versenyeztek.

A Szerkesztőség postájából
Nem elég érzékeny a nyugdíja

sok szociális problémái iránt az 
önkormányzati testület -  írja szer
kesztőségünkhöz intézett levelé
ben Póra István nyugdíjas. A tes
tü le t ugyanis jóváhagyta az 
egészségügyi és szociális bizott
ság határozatát amely elutasította 
Póra István kérelmét. A levélíró 
hangsúlyozza, nem az adó eltör
lését kérte, hanem azt javasolta, 
hogy az egyedülálló nyugdíja
soknál mérsékeljék felére a kom
munális adót. Azt írja, a 4-5-6 
szobával rendelkező egyének 
miért kapnak kedvezményt, no
ha nekik több lehetőségük volna 
fizetni, mint az egyedül állóknak, 
valamint azoknak, akik még öz
vegyi járadékot sem kapnak. 
Mérlegelendőnek tartja, ki kap 
járadékot.

A másik kérésem az volt -  foly
tatja levelében Póra István, hogy 
mint cukorbeteg, és többen szen
vedünk ebben a betegségben, 
nem lehetne-e figyelembe venni 
ennek költségeit, és az önkor
mányzat részéről a fentiekben jel
zett méltányosság szerint eljárni. 
Ezek az észrevételeim, annál is in
kább, mivel az önkormányzat
ban a nyugdíjasok képviseletét 
hiányosnak tartom. A fokoza
tosságot, a progresszív kivetést 
tartanám  helyesnek az adók 
esetében, és az olyan egyedi ké
relmeknél is, mint az enyém, a 
különböző fokozatok alkalmazá
sát tartom helyesnek: így a több 
fokozatban történő mérséklést, 
a részletfizetési engedélyt és vé
gül a törlést -  fejezi be levelét 
Póra István.
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