
Á D V E N TB E N
Megkezdődött az Advent, a 
megszülető Üdvözítőre való 
várakozás. E gondolatok je 
gyében beszélgettünk dr.Kiss 
Ervinné reform átus lelkipász
torral a Karácsony üzenetéről:

„A Karácsony legfőbb üze
nete: é ljünk szeretetben, bé
kességben. M inden ember
nek van problémája, de aki 
Isten közelében él, másképp 
éli meg ezt. Nem kétségbees
ve, hanem feladatként, amit 
Istentől kaptunk, ott, ahova 
Isten bennünket állított, vé
gezve a magunk szolgálatát. 
Az ő dicsőségére és ember
társaink javára.

A ma fe llángo ló  viszályokat 
enyhíteni csak a szeretettel, 
megbékéléssel lehet: ahogy 
Isten elfogad bennünket, bű
nös embereket, úgy kell ne
künk  is  e g ym á s t e lfo g a d 
nunk. A másságot: legyen ez 
nyelvi, felekezeti, politikai kü
lönbség.

Észre kell vennünk azokat 
az embereket, akiknek a m i
énknél sokkal nagyobb gond
jaik vannak. Az itt élő mene
külteknek például már nem 
annyira az élelmiszer- és ru 
haadományokra van szüksé
gük, hanem arra, hogy befo
gadjuk, ne örökös menekült
ként kezeljük őket. Mi is segít
ségre szorulunk, de van egy 
tes tvérgyü lekezet a Küküllő 
mentén, Magyarbényén, aki
ken mi szeretnénk segíteni. 
Mert tudjuk azt, hogy mit je
lent, ha mi is segítséget ka
punk...

Á ld o tt, békés Karácsonyt kívánunk minden ked ves olvasónknak!
Az önkormányzat és a szerkesztőség

Az Önkormányzat lapja 1992. december •  ll.évfolyam  1 1 .szám Ara: 20 ,- Ft
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1992. november 17.
Az újjáépített Városházán tar

totta novemberi ülését Pécsvárad 
képviselőtestülete, teljes létszám
ban, Kakas Sándor polgármester 
elnökletével.

Több rendőr kellene

Az ülés első napirendi pontján 
részt vett Somssich László komlói 
rendőrkepitány, helyettese Imhofl 
János, Nagy Tamás, a pécsváradi 
Rendőrállomás leköszönő pa
rancsnoka és Ormódi László 
hadnagy, az új pécsváradi pa
rancsnok.

A pécsváradi Rendőrállomás 
fiatal parancsnoka, Nagy Tamás 
előléptetés miatt távozik Pécsvá- 
radról Pécs belváros rendőrpa
rancsnoki posztjára. Helyére Or
módi Lászlót nevezik ki, aki Mo
hácson teljesít tíz éve szolgálatot. 
Közrendvédelmi szakot végzett a 
főiskolán, különböző területeken 
tevékenykedett.

Somssich László és Nagy Ta
más a pécsváradi képviselőtestü
let észrevételeire elmondták, a kis- 
motoros fiatalok csendháborítása 
ellen nem tudnak hathatósan in
tézkedni. Más eszközt nem enged 
a törvény, mint szabálysértési fel
jelentést a körjegyzőségen. A fo
lyamatos figyelmeztetésekhez ál
landó rendőrjárőrözésre volna 
szükség, erre azonban nincs 
megfelelő létszám. Ez mondható 
el a bűnüldözés témakörében is, 
noha mint arról rendőrségi híre
inkben beszámoltunk, jók az itteni 
felderítési arányok. Csak kevesen 
vannak -  és várják a rendőri pá
lyára a környékbeli fiatalokat. Még 
mindig nincs feltöltve a létszám.

Somssich kapitány kérte a 
segítséget a rendőri létszám 
bővítéséhez, a rendőrök lete
lep ítéséhez. Ez u tóbb iho z  
ugyanakkor a belügyi tárca 
nem rendelkezik elég pénz
zel. Kakas Sándor ind ítvá 
nyára ismét visszatér m ind
két fél a lakáskérdés m egol
dására.

Végül Kakas Sándor gratu
lált Nagy Tamás előléptetésé
hez, megköszönte Pécsvára- 
dért végzett munkáját és sok 
sikert kívánt utódjának, Or
módi Lászlónak.

Ha jön a hó
Krebsz József közterületfelü

gyelő számolt be ez év május 3. 
óta végzett munkájáról, amit 4 fő 
alkalmazottal lát el. Az elmúlt hó
napokban folyamatosan beszá
moltunk tevékenységükről. Mind
ezt Krebsz József kiegészítette to
vábbi elképzeléseivel: szükségük 
volna korszerű munka- és szállí
tóeszközre. A testület egyetértett 
abban, hogy jó döntést hozott a 
közterületfelügyelői státusz és az 
erre hivatott csapat megszervezé
sével. Tevékenységük érzékelhető 
a településen.

Ami a közeledő telet illeti, a Pol
gármesteri Hivatal szerződést kö
tött idén is Csapó Ferenc vállalko
zóval, aki szükség szerint elvégzi 
a hóeltakarítást és a homokszó
rást. Tavasztól őszig seprést vé
gez a tavaszi hóeltakarítástól az 
első hóesésig heti egy alkalommal 
a Kossuth, a Rákóczi, Szabadság, 
Vár utcák, Szentháromság tér te
rületén, a Művelődési Ház és a 
Zengő előtt a teret a járda és az út 
között sepri a szerződés szerint. A 
szemét elszállítására egy lovasko
csi és szükség szerint kisteherau
tók szolgálnak.

Az 1993. évi 
költségvetés 

fő szempontjai
A jövő évi költségvetést illetően 

a kepviselőtestület egyetértett ab
ban, hogy meg kell vizsgálni az 
önkormányzati intézmények mű
ködésének gazdaságosságát. E 
téren Pécsvárad nem pazarló, 
mégis a következő hetekben a 
Polgármesteri Hivatal megvizsgál
ja az egyes intézmények gazdál
kodását.

Vita alakult ki, melynek summá- 
zata, Pécsvárad intézményei más 
hasonló adottságú települések
hez, köztük újonnan alakult váro
sokhoz képest is fejlettek, magas 
színvonalúak, és a testület ezt a 
színvonalat fenn akarja tartani. 
Foglalkozni kell a rendezési terv 
felülvizsgálatával, időszerűsítésé- 
vel. az igényekhez való igazításá
val. Ezzel párhuzamosan az új 
építési telkek kialakításával, a költ
ségek felmerésével.

Folytatni kell a fűtés gazra való

átállítását. Szabályozni kell a kár
tyapénz 1993. évi elosztásának 
feltételeit a központi szabályozás 
figyelembevételével. Élni kell a pá
lyázati lehetőségekkel továbbra is.

A Vagyonátadó Bizottságtól ön
kormányzat tulajdonba adott épü
letek (Alsó és felső iskola, régi 
gyógyszertár, könyvtár) közül egy 
helyreállítását meg kell kezdeni a 
következő évben.

A főbb szempontokat melyek
ből itt csak ízelítőt adtunk, a testü
let kidolgozás céljára elfogadta.

Majd a testület rendeletet alko
tott a közmű- és útépítések támo
gatásáról, mely rendelet e szá
munkban olvasható.

Tulajdonjog rendezése
Az ú.n. Zengő-kert és az ott lévő 

légópince tulajdonjogával kap
csolatban döntött ezután a képvi
selőtestület. A két ingatlant az 
ÁFÉSZ használta, de használatá
val s így a lakossági szolgáltatás
sal ott felhagyott. A sütőüzemet az 
ÁFÉSZ bérbeadta, a pincerészt 
pedig értékesíteni kívánta, de ezt 
az Állami Vagyonügynökség nem 
engedélyezte. Dózsa utcai telepén 
is felhagyott lakossági ellátást 
végző tevékenységével, és azt is 
értékesíteni kívánja magánsze
mély részére. Ezt az ingatlant an
nak idején az ÁFÉSZ az ugyan
csak ingyen kapott volt Zengő Ét
terem elcserélése révén szerezte 
meg.

A lakossági szolgáltatás meg
szüntetése után a törvény szerint 
?z ingatlanok tulajdonjoga vissza
száll a Pécsváradi Önkormányzat
ra, amely ez ügyben megkeresi a 
földhivatalt, hogy a tulajdonjogot 
a nyilvántartásban vezesse át.

Lakáseladás, -vétel
A testület korábbi döntése alap

ján Együd Ernő lakásvásárlása és 
ezzel az életveszélyes, bontásra 
váró lakás kiürítése saját erő, OTP 
hitel valamint 300 ezer forintos 
önkormányzati támogatás ellené
ben megoldódik -  tájékoztatta a 
testületet dr.Kófiás Mihály kör
jegyző. Továbbá ismertette az ön
kormányzati ingatlanok eladásá
nak állását:

Mint korábban tájékoztattunk

róla, svájci magyar cég vásárolja 
meg a MEZŐGER most METALL- 
MAS Kft épületeit és telkét. A telep 
eladásának feltétele, hogy az ott 
élő lakó lakást kapjon -  cserela
kást az Entz utcai rendelőben ala
kítanak ki, megfelelő térítés ellené
ben.

Az Entz utcai rendelő kapcsán 
Müller Lajos képviselő ismételten 
helyet kért a M áltai Szere
tetszolgálat számára. A polgár
mester ismét felsorolta a rendel
kezésre álló objektumokat, ame
lyeket e célra ismét meg fognak 
vizsgálni.

A szolgálati lakások eladásá
ban, szigorúan betartva a Gazda
sági Bizottság által leírt elveket, 
árakat, nem sikerült szerződéskö
tésig eljutni a legsimábbnak vélt 
ingatlaneladási ügyekben sem 
(Kodolányi u. 20 , Dózsa u. 28, 
Kossuth u. 25. szám alatti házak 
illetve lakások bérlőivel).

Az érdekeltek egybehangzóan 
úgy foglaltak állást, a Gazdasági 
Bizottság által jelzett áron nem vá
sárolják meg a szolgálati lakáso
kat. Túl magasnak tartják az ára
kat.

A kérdés megfontolandó, mivel 
a befolyó bérleti dijakból csak sze
rény állagmegóvásra futja.

A testület ezt követően egyhan
gúlag úgy határozott, hogy meg
várja a lakástörvény megjelené
sét, és csak azután foglalkozik az 
önkormányzati tulajdonban lévő 
lakások és közületi helyiségek ér
tékesítésével.

Miénk a vízmű is
Mint a pécsváradi polgárok ta

pasztalhatják, egyre több objek
tum kerül önkormányzati tulaj
donba, így most a Baranya Me
gyei Vízmű Vállalat vagyonának a 
Pécsváradra eső hányada. A fel
tételekről dr.Karancsi Zoltán tájé
koztatta a testületet, majd a követ
kező határozatot hozta a testület:

A Pécsváradot érintő vagyon
hányadot önkormányzati tulaj
donba veszi, és a megalakítandó 
gazdasági társaságba a működ
tető vagyon létszámarányos ré
szével lép be. Az önkormányzat 
javasolja, hogy a felügyeleti jog
kört a Baranya Megyei Önkor
mányzat lássa el, egyben kéri,

önkormányz at i híradó
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hogy az Igazgatótanácsban a min
denkori pécsváradi polgármester 
vegyen részt.

Hány legyen a patika?
Dr.Mátyás Ferencné gyógy

szertárvezető szakgyógyszerész 
nyugdíjba készül, és azután az 
Egészségügyi Központban szeret
ne magángyógyszertárat nyitni. 
Ehhez kérte írásban a testület tá
mogatását. Puchné Kató Márta 
laborasszisztens ugyancsak az 
EK-ban szeretne büfét nyitni.

Beck Józsefné szakgyógysze
rész személyesen mondta el véle
ményét a testületi ülésen: kérte, 
mindenképpen fontolják meg a 
képviselők, engedélyeznek-e újabb 
gyógyszertárat Pécsváradon, mi
vel két patikát ez a lélekszám nem 
tud eltartani. Dr.Menczer Gábor 
képviselő elmondta, e tervekről az 
eu. dolgozóknak nincsenek infor
mációik, nincs egyeztetett állás
foglalásuk.

A képviselőtestület megvárja az 
illetékes szervek és szakhatósá
gok, így a megyei főgyógyszerész, 
a közegészségügy, stb. állásfogla
lásait, és csak ezután kíván foglal
kozni a magángyógyszertárnak az 
EK-ban való elhelyezéséről.

Drága ez a mozi
Apaceller József, a Kulturális 

Bizottság elnöke ismertette a bi
zottságnak a mozi további sorsáról 
alkotott véleményét: az elmúlt hó
napokban átlag 30 nézője volt az 
egyes vetítéseknek, a mozi üze
meltetése rendkívül sokba kerül. 
Ilyen szerény érdeklődés mellett 
kérdéses, megéri-e a Művelődési 
Ház vetítőjében végrehajtani a mo
zi céljára való, igen sokba kerülő 
átalakítást.

Helyette a bizottság vetítő- 
ernyős videómozi működteté
sét javaso lja  a m űvelődési 
házban. A képvise lő testü le t 
egy ta rtózkodás m ellett fo 
gadta el a Kulturális Bizottság 
e javaslatát.

Napirend után
Pora István nyugdíjas ké

relmét ismertette végül dr.Kó- 
fiás  M ihály körjegyző: kéri, 
hogy a kerítésére szerelt o r
vosi ügyeleti táb láért az ön
korm ányzat fizessen bérleti 
díjat vagy szereltesse le. A 
testület tagjai a tábla oszlopra 
való elhelyezését javasolták.

G .O .

Kedves Olvasó!
Köszönjük, hogy velünk tar

tott az 1992. esztendőben is, 
köszönjük, hogy megvásárol
ta, olvasta a Pécsváradi Hír
mondót. A jövő évben is arra 
fogunk törekedni, hogy a Pécs
váradi Önkormányzat lapja
ként beszámoljunk mindarról, 
ami Pécsvárad és környéke la
kosságát érinti. Mindarról, 
amit az Önkormányzat vá
lasztott testületé valamint a 
Polgármesteri Hivatal tesz a 
polgárok szolgálatában.

Továbbra is 11 alkalommal

jelenünk meg évente, és előfi
zetőinknek házhoz szállítjuk a 
lapot. Az előfizetők így külön 
utánajárás nélkül értesülhet
nek havonta a Pécsváradon 
történtekről és a várható ese
ményekről. Az áremelést saj
nos mi sem kerülhetjük meg, s 
az új év nálunk is új árat je
lent. A 15 forintról 20-ra emel
jük a Pécsváradi Hírmondó 
árát, ami az előfizetőknek évi 
200 forintot jelent. A nyomdai, 
az előállítási költségeknél így 
is szükség van az Önkormány-

Városházán a várbarátok
Az újjászületett Városháza megtekintésére szólt a Pécsvá

radi Várbaráti Kör meghívója november 23-án. Több mint 
hetvenen jöttünk össze, és jártuk végig K akas Sándor 
polgármester köszöntő szavai után az újjávarázsolt műem
léképületet. Ezután a díszteremben Gállos Orsolya a kör 
elnöke a Városháza múltjáról és fennmaradt emlékeiről 
számolt be, dr.Kófiás Mihály pedig az épület legújabb kori 
történetéről. Szilágyi Domokos építész ismertette a mű
emléki helyreállítást, amely 1988-1991 között zajlott, amikor 
dr.Brezniczky József, a Szakiskola igazgatója volt az épü
let gazdája. Kakas Sándor elmondta, a mintegy 30 millió 
forintos felújítás megyei pénzekből készült el, a berendezést 
pedig az önkormányzat kamatokból befolyt pénzeiből vásá
rolták. Majd a várossá válás lépéseiről kaptak tájékoztatót 
a Pécsváradi Várbaráti Kör tagjai. A kialakuló párbeszédből 
az derült ki, hogy a jelenlévők örömmel vették birtokba az 
egykori Városházát, s örömmel üdvözölték, hogy Pécsvárad 
ismét visszanyeri városi rangját.

A DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

PÉCSI ÜZEMIGAZGATÓSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA
Tájékoztatásul közöljük, hogy az üzemigazgatóságunk kezelé

sében és üzemeltetésében lévő villamos-energia-szolgáltató léte
sítményeinken az előzetes hozzájárulásunk nélkül tilos plakáto
kat elhelyezni. A közmű biztonságos üzemeltetésének akadályoz
tatása miatt szabálysértési eljárást kell kezdeményeznünk, 
amely során az eredeti állapotba hozás költségét is igényeljük, 
illetve az esetlegesen bekövetkezhető baleset okozójaként az el
helyezőt kell megjelölnünk, az ebből adódó mindennemű felelős
ség terhét viselnie kell!

Az alábbiakban közöljük 
Pécsvárad község tüdőszűrés, 
illetve onkológiai szűrési óra
tervét.

Helye: a Művelődési Köz
pont

december 1.
13-16 óráig + onkológia
2. 9-12 óráig + onkológia 
4. 9-12 óráig + onkológia
7. 9-12 óráig + onkológia

8. 13-16 óráig + onkológia
9. 9-12 óráig + onkológia
10. 13-16 óráig + onkológia
11. 9-12 óráig + onkológia
14. 9-12 óráig + onkológia
15. 13-16 óráig + onkológia
16. 9-12 óráig + onkológia
17. 13-16 óráig + onkológia
18. 13-16 óráig + onkológia
21. 9-12 óráig + onkológia
22. 9-12 óráig + onkológia

Társadalombiztosítási Igazgatóság
7645 Pécs, Nagy Lajos király u. 4. Telex: 12-315 Telefon: 10-122 

Igazgatóságunk ügyfélfogadási rendje 1992. december 1-től megváltozik.
Az ügyfélfogadás

hétfőtől -  szerdáig és pénteken 8.00-13.00; csütörtök 8.00-17.30 óráig tartjuk.
A változás a pénztári befizetést a nyomtatványok kiszolgálását és az igénybejelentés 

átvételét nem érinti.

zat hathatós támogatására.
Reméljük, ezzel nem veszí

tü n k  olvasó táborunkból, 
amely előfizetéseit, hirdetésék, 
cikkek leadását továbbra is a 
Művelődési Házban teheti 
meg.

Bízva abban, hogy jövőre is 
találkozunk e hasábokon, 
mindnyájuknak áldott, békés 
Karácsonyt és boldog Újesz
tendőt kíván

a Szerkesztőség

Rendőrségi hírek
1992. november hónapban a 

Pécsváradi Rendőrállomás ille
tékességi területén az alábbi 
események történtek.

1. 1992. november 9-re virra
dóra ismeretlen tettesek Obá- 
nya községben a gázcseretelep
re behatoltak és 10 db gázpalac
kot tulajdonítottak el.

2. 1992. november 9-re virra
dóra ismeretlen elkövetők a 
Dombay-tó környékén hétvégi 
házakat törtek fel.

3. 1992. november 16-ra vir
radóra ismeretlen tettesek vas
rács lelfeszítés és ablaküveg be
törés módszerével behatoltak a 
Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 12. sz. 
alatt lévő Szikvízüzembe, és az 
irodahelyiségből egy videómag
nót, és 20.000 Ft készpénzt tu
lajdonítottak el.

4. 1992. november 18-ra vir
radóra ismeretlen elkövető be
hatolt az Ofalu községben lévő 
Tájházba és onnan egy porce
lán petróleumlámpát tulajdoní
tottak el.

5. Ismeretlen elkövetők no
vember 20-án a kora esti órák
ban a Pécsvárad, Templom u. 2. 
szám alatti házból 22.000 Ft 
készpénzt tulajdonítottak el, 
besurranás módszerével.

A fenti ügyekben a nyomo
zást a Komlói Rendőrkapitány
ság, valamint a Pécsváradi 
Rendőrállomás folytatja.

Falutévé e havi 
adásai

Decem ber 2 6-á n  Kará
csony másnapján este 19 ára
kor:

-  Információk, hírek közsé
günkből

-  Mikulás ás Karácsony. 
Események Pécsváradon

-  Karácsonyi szentmisék, 
istentiszteletek

December 3-án, szerdán: 
ÉVZÁRÓ -  SZILVESZTERI 
ADÁS

-  Az év krónikája: ami adá
sainkból kimaradt

-  Akik a FALUTÉVÉT készí
tik, szerkesztik: a stáb bemu
tatkozik.

Tüdőszűrés
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Vádaskodás -  és „tények” 
a Költségvetési Üzemről

Müller Lajos képviselő kezdemé
nyezésével és irányításával szerve
zett vádaskodás és rágalmazás folyik 
a Költségvetési Üzem és vezetője el
len. Nyilvánvaló a szándék, az Üzem 
és vezetője jó hírének, tekintélyének 
a lejáratása.

Ezen vádaskodásnak a keretében 
félretájékoztatják a képviselő-testüle
tet és Pécsvárad lakosságát. Ezért 
Müller úr vádaskodásaira tényada
tokra való hivatkozással tájékoztatást 
kívánunk adni, hogy mi is a valós 
helyzet a Költségvetési Üzem házatá- 
ján és mik a tények.

Müller úr állításai többnyire hallott, 
légből kapott információkra, a szóbe
szédre épülnek. A valóság keveredik 
a szóbeszéddel.

A tények: Az elmúlt években az 
üzem lényegében önálló jogi szemé
lyiséggel állami vállalathoz hasonló 
módban működött. Önállóan szerez
hetett jogokat és kötelezettségeket, 
önálló gazdálkodást folytatott. Az el
múlt hat évben senkitől semmilyen 
címen támogatásban nem részesült, 
kizárólagosan bevételeiből tartotta 
fenn magát.

1991. december 31-ével a Költ
ségvetési Üzem, mint gazdálkodási 
forma, megszűnt. Mivel a gazdasági 
társasággá, Kft-vé való alakulás 
meghiűsult, az üzem automatikusan 
az Önkormányzat intézményévé vált. 
Ezen új helyzetre való tekintettel 
1992. májusában a Képviselőtestü
lethez írt levelünkben jeleztük, hogy 
kötött, intézményi keretek, feltételek 
mellett az üzem eredményes munká
ját nem látjuk lehetségesnek.

Sürgős intézkedést kértünk hely
zetünk rendezésére és jeleztük, hogy 
az azonnali privatizációval is egyetér
tünk. Továbbá azt is jeleztük, hogy 
amennyiben az intézkedés elmarad 
sorsunkra vonatkozóan, csődbe fo
gunk jutni.

Az ezt követő, június 2-i képvise
lőtestületi ülésen Müller úr előállt 
vádjaival, hogy az üzem vezetője el
herdálja a vagyont és tönkreteszi az 
üzemet, egyben annak azonnali (el
mentését kérte.

Müller úr vádaskodásának nyilván
való szerepe volt abban, hogy a kép
viselőtestület az üzem azonnali eladá
sa mellett döntött és azonnali hatállyal 
zárolta annak teljes vagyonát. .

A megszűnt Költségvetési Üzem 
jogutódja és tulajdonosa az önkor
mányzat.

A vagyonról: minden vagyonunk 
Vagyonátadó Bizottság közreműkö
désével 92 m ájusában az ön- 
kormnyzat tulajdonába került. így 
természetesen a vagyonnak a részét 
képezik a felvett hitelek is.

Mekkora ez a vagyon: 1991. de
cember 31-i fordulónappal elkészí
tettük vagyonmérlegünket, amelyet 
dr. Somlyai István okleveles könyv
vizsgáló átvizsgált és aláírásával hi
telesítette azt. E szerint vagyonunk 
mintegy 20 millió forint. Szó sincs a 
Müller úr által emlegetett 30, 40 mil
liós nagyságrendű vagyonról.

Müller úr kérdezi, hogy mennyit ér 
ez a vagyon? Vajon mennyiért adha
tó el? Hogy mennyit ér, nem tudom, 
nem az én dolgom ezt megállapítani. 
Hogy mennyiért adható el, szintén 
nem tudom Nem az én hatásköröm. 
Egyáltalán el kell-e adni és miért’  
Nem én akarom eladni

Gondolt-e Müller úr arra, hogy mi 
lesz a dolgozók sorsa? Utcára kerülnek?

Azon alaptalan vádakra, hogy az

üzem csődbe jutott, közöljük, hogy a 
vád alaptalan, a nehézségek ellenére 
tovább tevékenykedünk, az üzem él, 
működik. Sorba soha nem álltunk. 
Dolgozóink fizetésüket is mindig idő
ben kézhez kapták.

Az üzem adósságára vonatkozó 
vádakra közöljük: az üzemnek adós
sága nincs, hiteleink vannak. A kép
viselőtestület kérésére 92. november 
4-én a gazdasági helyzetünkről, 
pénzügyi helyzetünkről teljes tételes 
kimutatást készítettünk a Gazdasági 
Bizottság és a Képviselőtestület ré
szére. Ebben a beszámolóban első 
helyen javasoltuk, hogy az év hátra
lévő két hónapjára a gazdálkodáshoz 
adjon szabad kezet és oldja fel a va
gyon zárlatát. Javasoltuk, amennyi
ben ennek eleget tesznek, úgy min
den remény megvan arra, hogy ne 
zárjuk veszteséggel az évet Javasol
tuk bizonyos anyagok, eszközök ér
tékesítését, melyekre a gazdálkodás
hoz nincs szükség.

Müller úr ebből a beszámolóból 
közölt részadatokat, részinformáció
kat, holott ez belső használatra ké
szült Nem tudjuk volt-e erre a képvi
selőtestülettől felhatalmazása.

Az üzem hiteltartozásairól: a július 
3-i képviselőtestülethez küldött leve
lünkben jeleztük, hogy a vagyon zár
lata miatt a mintegy 6 millió forint 
hitelünk tőke és kamatainak törlesz
tésében akadályoztatva vagyunk. 
Mellékeltük a hitelszerződéseket. 
Mekkora ez a 6 milliós hitel? Ma egy 
szemétszállítógépkocsi ára! Mire is 
használta az üzem ezt a 6 milliós 
hitelt? Ebből mintegy 2 millió forint 
forgóeszköz hitel, amelyet az Ybl 
Bank folyósított, amelynek meg
hosszabbítása meghiúsult azon ok
ból, hogy csődbe ment és felszámo
lási eljárás folyik ellene. Az OTP-nél 
fennálló mintegy 4 milliós hitelünkből 
szállító eszközöket, tehergépkocsikat 
vásároltunk a meglévő fűrészüze
münkhöz, amely eszközök termé
szetesen megvannak.

Lényegében az utóbbi évek ösz- 
szes fejlesztését, az irodaépület át
építését, porta, új trafóállomás, fű
részüzem létesítését saját pénzesz
közeinkből valósítottuk meg.

Ezt a vagyont az üzem dolgozói 
hozták létre, holott a fejlesztések he
lyett ezeket a pénzeket dolgozóink 
között kioszthattuk volna. Müller úr 
mélyen hallgat arról, hogy mi van a 
dolgozóknak szánt 20 %-os vagyon
résszel? Vagy nem jár nekik semmi?

Úgy vélem, a vádaskodások oka 
az, hogy Müller úr jaratlan a gazdál
kodásban, az ügyviteli és vagyonjogi 
kérdésekben.

Pécsváradon üzemek sora szűnik 
meg és mekkora ma Pécsváradon a 
munkanélküliség? Mennyibe kerül 
egy munkahely létesítése?

Végezetül: Müller úr azon állítására, 
miszerint az igazgató egy hasonló pro
filú BT tagja, válaszom, hogy valóban 
tagja vagyok egy BT-nek, mely kezdő 
családi vállalkozás, de profilja nem azo
nos a Költségvetési Üzem profiljával.

Célszerű lenne, ha mindannyian a 
valós gondokkal foglalkoznánk, hisz 
országosan jellemző, hogy az összes 
mezőgazdasági és ipari üzemek szin
te kivétel nélkül nehéz gazdasági 
helyzetben vannak, és valóságos 
csoda, ha közülük egy-egy minimális 
nyereséggel zár.

Pécsvárad. 1992 november 25 
Laurinyecz Pál 

a volt KV. Üzem igazgatója

Helyreigazítást Kértek
Dr. Bíró Ferenc ország

gyűlési képviselő az Ébresztő 
című lap 1992. október-no
vemberi számában helyreiga
zítást vár el tőlem azon inter
jú kapcsán, melyet a Pécsvá- 
radi Hírmondó 1992. októberi 
számába készítettem Kakas 
Sándorral, Pécsvárad polgár
mesterével.

Az interjú az önkormány
zat félidőhöz érkezett tevé
kenységéről, a polgármester 
elképzeléseiről és Pécsvárad 
viszonylatában végre öröm
teljes eredményekről szólt. 
Ilyenkor szokás rákérdezni az 
in terjúalany  m unkájával 
összefüggő egyéb tevékenysé
geire, továbbá az ellene folyó 
eljárásokra, ha vannak ilye
nek. Amire a választópolgá
rok is rákérdeznek, s amit az 
újságírónak olvasói nevében 
meg kell kérdeznie.

Dr. Bíró Ferenc kifogásolja 
a kiemelt szedést. Elkerüli fi
gyelmét, hogy nem az ő neve 
miatt vastagbetűs a szöveg, 
hanem mert interjúkban ki
emelt betűtípussal szokás sze
di a kérdéseket és a bevezetőt.

Helyreigazítást amiatt vár 
el tőlem, mivel a bevezetőben 
és kérdésemben a feljelentés 
kifejezést alkalmaztam Bíró 
doktornak a Kakas Sándor 
elleni eljárásban já tszo tt 
szerepére.

Bevallom, egy évvel ezelőtt 
vártam ezt a tiltakozást, ami

kor a Pécssváradi Hírmondó 
novemberi számában tudósí
tottam az önkormányzati tes
tület 1991. október 4-i és 14-i 
üléséről. E beszámoló címé
ben és szövegében nem kér
désként, hanem megállapí
tásként szerepelt a feljelentés 
szó. E kifejezést Bíró doktor
nak az október 14-i ülésen el
hangzott hozzászólása alap
ján bátorkodtam alkalmazni, 
mikor is tőle kaptunk részle
tes, magnón rögzített tájékoz
tatást az eljárás megkezdésé
ről. Miután dr. Bíró Ferenc 
egy évvel ezelőtt nem illette 
észrevétellel ezt a kifejezést, 
úgy vélhettem, ma sincs kifo
gása ellene.

Másokkal, köztük a helyre
igazítás kérőjével együtt ma
gam is bízom abban, hogy ez 
a több mint egy éve folyó vizs
gálat megnyugtató módon zá
rul le. Vagyis nem az lesz ben
ne a legsúlyosabb cselekmény, 
hogy igaztalan vádakkal illet
tek, meghurcoltak közszolgá
latot teljesítő magyar állam
polgárokat. Nevezetesen 
Pécsvgárad választott polgár
mesterét és képviselőtestüle
tét, köztük e sorok íróját. Ha
nem az, hogy az újságíró 
nem a megfelelő kifejezést 
használta egy bizonyos tény
kedésre.

Ez esetben kész örömmel 
fogom megtenni a helyreiga
zítást.

Gállos Orsolya

Újra város
A Belügyminisztérium illetékes főelőadója, Krizsán Má

ria kereste fel november 12-én Pécsváradot, hogy tájéko
zódjék a várossá válás feltételeiről, és a szükséges lépé
seket ismertesse. A Szentháromság téri Városházán fo
gadta őt Kakas Sándor polgármester és dr.Kófiás Mi
hály, a tájékoztatón részt vett Apaceller József és 
Gállos Orsolya önkormányzati képviselők és Dretzky 
Katalin, a Művelődési Ház igazgatója. Több intézményt 
(Vár, Gimnázium és Szakközépiskola, Egészségügyi 
Centrum, Művelődési Központ) kerestek fel s eközben a 
települést is bemutatták. Ismertették Pécsvárad intéz
ményi, kommunális, kulturális adatait, és azt, hogy a 
városi rang visszaállítása miért indokolt.

A városi rang helyreállítása iránti kérelmet pályázat 
formájában, három példányban kell a Belügyminiszté
riumnak benyújtani. A pályázatnak tartalm aznia kell 
a történeti áttekintést, a település jelenlegi ellátottsá
gának (intézmények, kommunális ellátottság stb.), a 
környező településekre való hatásának adatait. Fény
képes illusztrációkat, a hely kulturális, szellemi életé
nek bemutatását. Az illetékes főosztály dolgozza fel á 
pályázatot, terjeszti a belügyminiszter, az pedig a köz
társasági elnök elé. A folyamat mintegy másfél hóna
pot vesz igénybe. Adottságai alapján Pécsváradnak jó 
reménye van arra, hogy visszakapja eredeti városi 
rangját.

A pályázatot lapunk hasábjain is be fogjuk mutatni.
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MEGÚJULÓ REFORMÁTUS 
TEMPLOMOK

Tavaly a tető teljes felújítá
sával kezdődött a nagypalli re
formátus templom helyreállí
tása, -  számolt be dr.Kiss Er
vinné református lelkész a 
hozzá tartozó templomok ör- 
vendezetes változásairól. -  Az 
egymillió forint értékű mun
kában a tetőszerkezet felmé
rését, tervezését, a tetőcsere
pet az Országos Műemlékfelü
gyelőség Szilágyi Domokos 
vezette kirendeltsége biztosí
totta. Algolsheim, Drulingen 
franciaországi német telepe
sei, elzászi evangélikusok, 43 
fiatal jött segíteni a bontás
ban, tereprendezésben, szállí
tásban. Konfirmandus gyere
kek voltak, akiket ez a nagy
palli munka nagyon összeko
vácsolt.

Idén a nagypalli templomto
rony bádogozását végeztük el. 
Eddig villany sem volt a temp
lomban, és villamosítani kel
lett a harangokat. Nincs már 
aki harangozzon, olyan idős a 
nagypalli gyülekezet. Most 
már reggel, délben, este újra 
szól a harang, és nagyon örül
nek neki az emberek. Idén 
sem volt sok pénzünk, és a 
műemlékfelügyelőségtől is 
csak 200 ezer forintot kap
tunk, és a torony felújítása 
megint kb egymillió forintot 
tesz ki: a bádogot a franciák 
segítségével tudtuk megvenni, 
az állványozást, bádogos, ács
m unkák fizetségét megint 
francia és svájci forrásokból 
teremtettük elő, 150 ezer Ft 
értékben a nyáron. Aztán én 
voltam februárban egy prédi- 
kációs körúton, és akkor is 150 
ezer forint értékű francia 
frankot „prédikáltam össze”. 
Jövőre Nagypall önkormány
zata is ígért 100 ezer forintot. 
Jól fog jönni, hisz 1993-ban 
lesz 200 éves a templomunk, 
és akkor a külső tatarozást 
szeretnénk elvégezni.

Zengővárkony templomtor
nya is idén április, májusban 
újult meg -  a német Reinzing- 
cég különleges titánfémmel 
ötvözött bádoglemezével a ta
valyi BNV-n jelent meg, és 
Zengővárkony templomát vá
lasztotta referenciamunkára. 
Azóta Pannonhalma is rendelt 
és a nagypalli templomtorony
ra is ez került egymillió 300 
ezer forint értékben. 50000 Ft- 
ot tudott a gyülekezet fizetni, 
50 ezret adott az önkormány
zat és 700 ezer forintot fede
zett az OMF csodálatos kőmű
vesmunkája.

Zengővárkonyban 170 az 
egyházfenntartói járulékot fi
zető, a nagypalliak már hetve
nen vannak. Van egy harma
dik gyülekezet is, Geresdla- 
kon, ott nincs templom. 16 
emberről tudok, de csak 8 fizet 
egyházfenntartói járulékot.

Nagypallon 40 év óta, amió
ta Kővágó János elkerült on
nan, mindig csak helyettes 
volt. Nagyon szétszéledt a 
nyáj, de most újra többen va
gyunk. Az idős embereknek 
házi istentiszteleteket is tar
tok Éveken keresztül hozzá 
sem juthattak az Isten igéjé
hez. Ez az egyik oka annak, 
hogy ezt a szolgálatot elvállal
tam. Amíg erőm van, kell va
lami lelki táplálékot adni 
ezeknek az embereknek.

1988. október 1. óta vagyok 
iderendelve, de már 1986-hús- 
vétjától jártam ide szolgálni. 
Életemben Zengővárkonyban 
álltam először szószéken. Mi
kor az iskolától megváltam, a 
várkonyiak kértek, hogy vállal
jam el ezt a szolgálatot. 35 évig 
voltam pedagógus -  már várko- 
nyi lelkészként fejeztem be a 
teológiát. Néhány év, és akkor 
majd jönnek a fiatal lelkészek. 
Remélem, addig bírom erővel...

Képünkön a lelkészasszony 
és a zengővárkonyi presbiterek

A  Nagyközségi Könyvtár könyvajánlata

Új Könyveinkből

S zen cz i Tóth Károly: 
Szívdobbanás

E köny hőse Schwartz Sán
dor, aki Magyarországon lege
lőször kapott új szívet. Ez az 
első műtét kezdete a hazai 
szívsebészet új korszakának, s 
vele a magyar egészségügy re
mélt föllendülésének is. E 
könyv is ezt az ügyet szolgálja, 
és emlékeztet mindenkire, be
tegre, orvosra, ápolóra, aki e 
m űtét sikerének örömében 
osztozni jogosult.

Hunyady Sándor:
Két kis angol
A jóság és a cselekvő szeretet 

aranyfénybe vonhatja a vilá
got, -  üzeni regényében Hu
nyady Sándor. A két kis angol 
fordulatos és szórakoztató tör
ténete a századelő Pestjének 
és Európájának színes tablója. 
Két táncosnő és két árván ma
radt gyermek összefonódó sor
sában az önzetlen tisztesség és 
emelkedett humanizmus him
nuszát olvashatjuk, mely le- 
omlasztja az emberek, népek, 
nációk közötti válaszfalakat, s 
egyedüli megoldást jelent a vi
lág bajaira.

Marira-E. Lange-Emst: 
Szépítő természet. Ötletek 
és receptek az otthoni koz
metikához.

A könyv arra biztatja olva
sóit, hogy maguk készítsenek 
bőrüknek megfelelő kozmeti
kumokat. Nemcsak pénztár
cá ju k a t kím élik vele, de 
hosszú időre megőrizhetik bő
rük rugalmasságát, fiatalsá
gát is.

Charles Dickens: Urunk 
élete. Az író s^ját gyerme
kei számára írt műve

„Egy gyermek született itt a 
közelben, Betlehem városá
ban, aki arra tanítja majd az 
embereket, hogy szeressék 
egymást, ne veszekedjenek, és 
ne bántsák egymást, Jézus 
Krisztus a neve, s ezt a nevet 
az emberek imáikba foglalják, 
mert tudják, mennyire szereti 
őket Isten, s ezért nekik is sze
retniük kell.”

E könyvecske szép soraival 
kívánunk nagyon boldog, bé
kés Karácsonyt, és Szerencsé új 
évet, minden kedves olvasónk
nak, és a pécsváradiaknak

A könyvtár dolgozói

Megújult a nagypalli református templom tornya.
Fotó: Patonay Attila
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Most, hogy Pécsvárad Kö
zönsége ismét birtokba veheti 
az ősei által épített Városhá
zát, idézzük fel röviden terve
zője és építője, GIANONE 
ÁGOSTON alakját. Szemé
lyét Gállos Ferenc is kutatta. 
Majd Pécsett élő leszármazot
tai közül egy idős úr, Millner 
Jenő kereste fel e sorok íróját, 
és 1984-ben, Gianone Ágoston 
halálának 100. évfordulóján 
átadta a Pécsváradi Várbaráti 
Körnek az építész portréját. Ez 
alkalommal további részlete
ket beszélt el nagyapja Pécsvá- 
radhoz fűződő kapcsolatáról.

A járási székhely

Pécsvárad mezőváros ajárá- 
sok átszervezése révén Bara
nya megye új, hetedik járásá
nak székhelye lesz 1849 októ
berében. A következő évben, 
bizonyára e fordulat hatására 
a városatyák Resszer János 
bíróval az élen új városháza 
építését határozzák el. Azidáig 
a mostani Alsó Iskola klasszi
kus stílusú épülete volt a me
zőváros közigazgatási köz
pontja az országos főút men
tén. Vele szemben a Szenthá
romság szobra mint fogadalmi 
emlék 1806-tól állt ott. További 
jeles, ma is álló középület a 
Herry József, Pécsvárad első 
gyógyszerésze által 1841-42- 
ben építtetett patika. Mindez 
képezte a lakóházakkal együtt 
a török utáni, újkori városköz
pontot. Maga a körülírt terület

volt a középkorban a marha
vásártér az országos főút men
tén. Mint ismeretes, a közép
kori város központja, a másik 
piactere a hegyen, a mai Kos
suth téren volt. Az újkorban 
viszont a centrum letevődött a 
hegytövi nagyúthoz.

Az újkori Városközpontot az 
1850-55 között felépülő Új Vá
rosháza csúcsíves épülete teszi 
teljessé, ahogyan azt Roh- 
bock Lajos 1860-ban készí
tett metszetén és ma is láthat
juk.

Svájci olasz építészek

Két neves pécsi építész, Pia- 
csek Antal és Gianone Ágoston 
adta be pályázatát a munkára, 
végül az utóbbi kapta a megbí
zást. Mint unokája 1984-ben 
elmondta, Gianone Ágoston 
pályája büszkeségének, élete fő 
művének tartotta a pécsváradi 
Városházát. O volt a tervezője 
és az építője, mai szóval kivite
lezője is. Beleadta minden ihle
tét, tudását, és a csúcsíves ab
lakokkal, a főkapuval, a sarok
tornyokkal egy neogótikus, ro
mantikus épületet varázsolt 
Pécsvárad történelmi miliőjé
be. Épülete nemcsak önmagá
ban jeles alkotás, hanem urba
nisztikai szempontból is magas 
színvonalú, hiszen harmoni
kusan illeszkedik környezeté
be, és reprezentatív, rangos 
középülettel zárja le az addig 
bizonyára rendezetlen régi vá
sárteret, megadja az újkori 
mezőváros központját.

Gianone Ágoston Pécsvára
di Várbaráti Körhöz került 
arcképét a híres pécsi fényké
pész, Zelesny Károly készí
tette: a portré hátterében ott a 
pécsváradi Városháza, ezzel is 
érzékeltetve, hogyaz építész fő 
művének tartotta. Lába kő
darabra támaszkodik, utalván 
a kőfaragó ősökre. Kezében 
mérőszerszámok, előtte egy 
makett.

Idősb Gianone Ágoston, épí
tészünk édesapja és annak 
testvére, Péter az 1700. évek 
vége felé érkeztek Pécsre a 
svájci Brione-ból. Svájci olasz 
kőfaragók voltak. Péter évtize
deken át dolgozott a pécsi Ba
zilika Pollack Mihály féle át
építésén. Testvére, Ágoston(id) 
kőbányavállalkozóként műkö
dött közre, budafai sárgás ho
mokkövet és siklósi márványt 
szállítva a Dómhoz.

Fiai, János, a kőfaragó és az

ifj. Ágoston, az építész megbe
csült polgárai, mesterei voltak 
Pécs városának. Nevüket ma
gyarosan G-vel ejtették.

Élete fő művének tartotta

Gianone Ágoston, a pécsvá
radi Városháza építője 1827- 
ben született és 1884-ben halt 
meg Pécsett. Sírja a pécsi köz
temetőben ma is megtalálható. 
Alapfokú iskoláit Pécsett vé
gezte, felsőbb képesítést Bécs- 
ben szerzett. Működésének 
nyomaiból kevés maradt meg, 
az is csak Pécsett és Pécsvára- 
don, ahol pár évigélt és műkö
dött. Pécsett ő tervezte és épí
tette az Irgalmasok utca 2. 
számú kétemeletes épületet 
továbbá a volt Belvárosi Nép
iskolát a Széchenyi tér sarkán, 
amely ma az Egyetemi Könyv
tár déli szárnya.

Pécsváradot úgyannyira 
megszerette, hogy ideköltö
zött, és nemcsak házat, hanem 
szőlőt is vásárolt. A Tóvölgy 
keleti oldalán a felparcellázá
sokig még megvolt az egykori 
nagy szőlő, mára csak a domb
tetőre vezető kőlépcső van meg 
belőle.

A korabeli városatyák

A városházával kapcsolatos 
kölcsönfelvételről szóló köte
lezvényen Resszer János bíró 
mellett ott a 12 esküdt, 7 né
met, 4 magyar és 1 szerb pol
gár neve, a korabeli nemzetisé
gi összetételnek megfelelően: 
Brückner Ignác, Hoffer Jó
zsef, Kohlep József, Schnell 
János, Storch Antal, Suk 
József, Tiszti József, Hor
váth Péter, Király József, Ki
rály Busa István, Tárnicza 
Péter és Mátyásovics Fe
renc -  szinte valamennyien ma 
is itt élő családok elődei. Tanú
ként Gianone Ágoston és Hengl 
Móric szerepelnek.

A korabeli tudósítások lelkes 
hangon mutatják be a korabeli 
városkát és a Városházát. így 
Hunfalvy János 1860-ban 
majd nemrég ismét kiadott há
romkötetes M agyarország  
és Erdély eredeti képekben 
című könyvében, amelyhez 
Rohbock metszete is készült:

„...A Zengő alján, szőlők és 
gyümölcsösök között terül el, 
dombos vidéken. Az egyik 
dombon egy régi várnak kerí
tőfalai és bástyái mutatkoz
nak, más dombon szép temp

lom, a helység r.kat. plébániája 
áll. E két domb között és alatt 
a kis város házsorai vonulnak 
el: közepett nagy vásártér van, 
melyet a nemrég épített város
ház ékesít. Ez hazánk egyik 
legcsinosabb városháza. 
Csúcsívű ablakai, saroktor
nyai, rovátkos falai, cifra hom
lokzata régies jellemet kölcsö
nöznek neki.”

A Hazánk és a Külföld című 
lap 1866-ban közöl tudósítást 
-  (mellesleg Jókai Mór egy írá
sának tőszomszédságában), a 
címlapon. Itt mutatja be a tu
dósító az épület korabeli be
osztását:

„...földszintjének előterét 
hat bolt, a pénztár és más há
rom szoba foglalja el, míg az 
udvar felőli oldalon a szolga
személyzet és mások lakosztá
lyai, úgy az őrtanya és a bör
tön vannak. Az emelet leg
szebb részét a hat öl hosszú és 
három öl széles főterem foglal
ja el középen. A jobboldali szo
bák a jegyzői lakot, a balol
daliak a jegyzői és bírói hiva
talt képezik. A főterem belseje 
szintoly gót idomú, mint az 
egész épület.

A ház első pillantásra nem 
látszik elég szilárdnak, de ter
méskő alapja és jól kiégetett 
vastag falai ellenkezőt bizo
nyítanak”.

A földszinten tehát három
három üzlet bérbeadásával 
szerzett pénzt a város. Később 
ezeket az ajtókat befalazták. A 
járási főszolgabírói és a kör
jegyzői hivatal, a járás és a 
község közigazgatási központ
ja volt az épület 1966-ig, a 
pécsváradi járás megszűnésé
ig. Ekkor lett a Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakmun
kásképző Intézet központi is
kolaépülete. Amiután az új is
kola elkészült, 1990-ben meg
kezdődött a védett épület mű
emléki helyreállítása. Ez fő
ként a falak vizesedésének 
megszüntetését célozta. De át- 
cserepezés, vakolatcsere, par
kettázás, fűtéskorszerűsítés is 
készült az Országos Műemlék
felügyelőség kivitelezésében, a 
védett épület értékeit tiszte
letben tartva.

Ahogy a helyreállítás előre
haladt, Pécsvárad lakói mind 
többen fejezték ki vágyukat, 
legyen az épület újra a pécsvá- 
radiaké, költözzön ide a Polgár
mesteri Hivatal -  ez a terv va
lósul meg idén ősszel, s az újkori 
városközpont ismét visszakapja 
eredeti rendeltetését.

Gállos Orsolya
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A Szentháromság-szobor
Ismeretlen mester készítet

te az egykori mezőváros fő te 
rén á lló  S z e n th á ro m s á g  
szobrot. Az 1 8 0 5 -1 806-ban, 
XVIII. századi barokk stílus
ban készült fogadalm i jellegű 
emlék valamely nagy járvány 
után készülhetett. Ezért he
lyeztek el rajta számos gyó
gyító és védőszentet:

A fő oltárkép a mezőváros 
védőszentjét, a várost meg
szabadító Sárkányölő Szent 
Györgyöt ábrázolja. Előtte az 
oltárasztal, melynél a régi ú r
napi körmeneteken valam int 
Szent György napján misét 
mondtak. Jobbra Szent Bor
bála áll, a bányászok védő
szentje, lábánál vár (vajon a 
pécsváradi?) tö rök fé lh o ld 
dal. A gúla  hátsó o lda lán  
Szent Józsefet majd Mária 
M agdolnát ábrázolta az is
meretlen mester.

Felettük, körben balról in 
dulva Szent Flórián, Rókus, 
Antal, Sebestyén és Vendel 
életnagyságú szobrai állnak. 
Ezek felett Mária mennybe
menetelét ábrázoló dom bor

mű, a N agybo ldogasszon, 
képe, akinek a napja, au
gusztus 15. Pécsvárad bú
csúja. M indefelett a Szenthá
romság alakjai láthatóak.

A barokkosán gazdag szo
borcsoport a felfelé csúcso 
dó gúla form ájával és a fe l
so ro lt alakokkal, Pécsvárad 
p a t ró n u s a iv a l s v é g ü l a 
Szentháromsággal a könyör
gést jelképezi, hogy az égi 
hatalmak mentsék meg a vá
roska lakóit a különféle be
tegségektől, járványoktó l.

A szo bo rcsop o rto t 1982 
nyarán restauráltatta a Nagy
községi Közös Tanács, és e 
c é lra  a k a to lik u s  egyház 
100000 forin to t gyűjtött a hí
vektől. A nagyon lepusztult 
hom okkő szobrok, dom bor
művek Osgyányi Vilmos és 
Sütő József szobrász-resta
urátorok munkájával újultak 
meg. A fém részek fe lújítását 
Jung József végezte el. E 
munkák végeztével a Tanács 
ismét helyreállította a műem
lék védelmét szolgáló lábaza
tokat a láncokkal.

És hol van Milos?
Egy faragott mellszobor dí

szítette még a háború előtt a 
Városháza csúcsíves kapuját. 
A pécsváradiak szerint a szo
bor nem mást ábrázolt, mint 
Milost, a híres betyárt, aki a 
múlt században élt. Kétséges 
ugyan, hogy betyár portréját 
helyezték volna egy városháza 
bejárata fölé, a helyi monda 
mindenképp érdekes. Főként 
a régi molnárok ismerték Mi
los viselt dolgait, lévén hogy a 
Merk-malomban bujkált, míg
nem kézrekerítették és fel
akasztották. A régiek még azt 
is hozzátették, Milost a szere
tője árulta el, vagyis nő volt a 
dologban.

A szobor egyébként megvan 
ma is, a Pécsváradi Várbaráti 
Kör birtokában. Annak idején, 
a hatvanas évek elején Márk 
tanító úr vezetésével iskolá
sok, nevezetesen Hering Mag
dolna, azóta Bohák Tiborné 
budapesti lakos bukkant rá a

Régi Városháza vagyis az alsó 
iskola padlásán. -  Hiszen ez 
Müos! -  kiáltotta Magdi, és vit
te a többi gyerekkel a szobrot 
az iskolába. Még az újság is írt 
a nagy felfedezésről.

A „Régi Városháza"
Pécsvárad „régi városházának” építési ideje ismeretlen. A hegy 

alatt futó országos nagyút mellé építették. Vidékies klasszicizáló 
stílusa alapján valószínűleg a XIX. század első negyedében. 1855- 
ig ez volt a mezőváros közigazgatási központja.

Középen volt eredeti bejárata, melynek boltozatos kapunyomai 
az udvaron még érzékelhetőek. Mikor az új városháza elkészült, 
a képviselőtestület a régit évi 700 forintért bérbeadta kocsmá
nak. Iskolaként a két háború közötti időben kezdték használni -  
eredeti ablakait, az 1970-es évek első felében hármasablakokra 
cserélték, és ezzel kárt szenvedett az eredeti klasszicista homlok
zat.

Csipkerózsika

A Kodolányi János Általános Iskola színjátszó szakköre novem
ber hónapban hat alkalommal mutatta be a Csipkerózsika című 
3 felvonásos mesejátékát. A 43 szereplő több núnt egy évig készült 
erre az előadásra. Ajelmezek egy részét a Pécsi Nemzeti Színház 
kölcsönözte, a többit a szülők varrták. A díszleteket is a tanulók 
készítették Vértes Lászlóné és Kajos Valéria tanítónők irányítá
sával. A színdarabot megtekintették az óvodások, az általános és 
a kisegítő iskola tanulói, valamint a szülők.

Az előadást rendezte és betanította: ScháfTer József tanár.
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Bácskai Andorné Takács Gizella 1992. október 17. napján, 

életének 78. évében meghalt.
Emlékét tanítványai és kollégái kegyelettel őrzik.

Takács Gizella tanárnő emlékére 
A gyászhírek mindig megrendítenek és emlékezésre kész

tetnek. Takács Gizella matematika-fízika-testnevelés szakos 
nevelő pályáját apácaként kezdte. A háború után, miután az 
apácarendet feloszlatták végigélte a megalázottság, a kiszol
gáltatottság éveit. Hosszú ideig választott hivatását sem 
gyakorolhatta. Az 1950-es évek elején került a pécsváradi 
iskolába és még nyugdíjasként is itt dolgozott. Fáradhatatlan 
aktivitás, a gyermekek iránti okos, következetes szeretet 
jellemezte. Derűs, közvetlen, markáns egyénisége ösztönző
en hatott mind a tanítványaira, mind a kollégáira. Feladatait 
mindig egy matematikus pontosságával látta el, szakmai 
tudása tiszteletet parancsolt. Lehetett számítani tanácsaira, 
önzetlen segítőkészségére.

„szeme fényét szétosztotta másoknak, 
kedvét szerte sugározta másoknak, 
fázott, odaadta mégis 
lelke utolsó melegét is másoknak...”
Életének utolsó 25 évét Pesten töltötte, de mindig is 

visszavágyott Pécsváradra. Csak egyre súlyosabbá váló be
tegsége akadályozta meg abban, hogy az utóbbi 2-3 évben 
ellátogasson közénk.

A tanári pályán eltöltött életút után búcsúzóul nyújtson 
vigaszt Arany János: „Nem hal meg az, ki milliókra költi 

Dús élte kincsét, ámbár napja múl...”

Hetényi Varga Károly ------------------------------------------------------
Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag 

árnyékában
Nyár óta ét a Mosóban megvá

sárolt házban Hetényi Varga Ká
roly egyháztörténész, akt négykö
tetes könyvön dolgozik.

Azokról a meghurcolt, bebör
tönzött papokról, szerzetesekről 
tudásit bennünket ez a könyv, 
akik az elmúlt fél évszázad folya
mán kerültek szembe az éppen 
erőszakot gyakorló államhatalom
mal. Akik nemet mertek mondani 
háborúra, fajgyűlöletre, és kilátás
talan helyzetük ellenére is arra tö
rekedtek, hogy a rájuk bízott nyá
jat megvédjék üldözőitől, a 
szellemi és lelki terrortól, akik sza
badságuk, sőt életük árán is ki 
merték mondani az igazságot.

Az elmúlt évtizedek folyamán 
Magyarországon és az utódálla
mokban kétezernél több egyházi 
személyt foszlottak meg szabad
ságától vagy életétől csunán azért, 
mert lelkipásztori tevékenységük
kel, papi hivatásuk gyakorlásával 
zavarták, nehezítették egy ember
telen diktatúra gátlástalan terjesz
kedését.

Hetényi Varga Károly Papi sor
sok a horogkercszt és a vörös csil
lag árnyékában c. négykötetes 
munkája elsőként tesz kísérletet 
arra, hogy két évtizedes gyűjtő
munka eredményeként lexikon
szerűen tárja a téma iránt érdek
lődők elé mindazon papok és 
szerzetesek személyi adatait, meg
hurcoltatásuk részleteit, akik ha
zánkban és az utódállamokban 
ártatlanul szenvedtek bebörtön
zést, internálást vagy erőszakos 
halált.

A most megjelenésre váró első

kötetben a szerző mintegy félezer 
oldalon közel hétszáz üldözött 
pap szenvedéstörténetét eleveníti 
fel az esztergomi, győri, pécsi, szé
kesfehérvári, szombathelyi, váci és 
veszprémi, valamint a munkácsi, 
eperjesi és hajdúdorogi görögka
tolikus egyházmegyéből.

A később megjelenő második 
kötet a kalocsai, csanádi, erdélyi, 
nagyváradi egyházmegyék üldö
zött lelkipásztorait mutatja be. A 
harmadik kötetben az egri, kassai, 
rozsnyói és szatmári egyházme
gyék bebörtönzött papjaival, a ne
gyedik kötetben pedig a szerze
tesrendek meghurcoltjaival 
ismertet meg bennünket a szerző 
-  számos fénykép és dokumen
tum kíséretében.

Bízunk benne, hogy elegendő 
számú előrendelés esetén talán 
elhárulnak az akadályok, és mi
előbb napvilágot láthat századunk 
egyháztörténclmének páratlan ér
tékű martirológiája.

Ennek érdekében hálásan fo
gadunk magánszemélyektől, in
tézményektől és alapítványoktól 
érkező anyagi támogatást az aláb
bi címre. A könyvben minden 
adományozó nevét feltüntetjük. 
Ezer forinton felüli adomány ese
tén tisztelctpéldányt küldünk.

Reméljük, sikerült felkelte
nünk figyelmei e könyv iránt. 
Megrendelését, támogató, szíves 
megértését előre is nagyon kö
szönjük.

Barátságos üdvözlettel:
Lámpás Kiadó 

Római Katolikus Plébánia 
7678 Abaliget, Várhegy u. 5.

A Pécsváradi Református Egyházközség 
tájékoztatója

Templomunk 1985-ben vo lt 
200 éves. Erre az alkalomra 
Istenünk kegyelméből s ikerült 
kívül és belül renováln i. A 
te m p lo m  te tő s z e rk e z e té t  
azonban időszerű kijavítani 
és a cserepezést megújítani. 
Ez a mai árak mellett kb. 1 
m illió fo rin t. Mivel gyülekeze
tünk kis létszámú és anyagi 
erőnket meghaladja, így se
g ítséget is kaptunk és ka
punk. Jó lenne azonban ha 
lá th a tn á n k , hog y  n e kü n k  
Pécsváradon élő re form átu
soknak is fon tos a tem plo
munk és ezért anyagi áldoza
to t is hozunk. Kérjük gyüleke
zetünk tagjait, hogy am ennyi
ben lehetőségük van rá sze
mélyenként 1.000 Ft-tal já 

ru ljanak hozzá a tetőjavítás
hoz.

A tem etőben is elkészült 
egy útszakasz aszfaltozása. 
Ennek a kö ltségeibő l nagy 
részt vá lla lt az önkorm ány
zat, am it ezúton is nagyon 
köszönünk. Az egyházközség 
5 0 .00 0  Ft befizetésével tá 
mogatta az út készítését. Eh
hez is kérjük testvéreink áldo
zatos segítségét. Személyen
ként 250 fo rin t befizetésével.

Kérjük ezt az áldozatot azok
tól az atyánkfiáitól, akik jószív
vel tudnak áldozni erre a célra, 
és tudják, hogy a jólelkű ada
kozót szereti az Isten.

Pécsvárad, 1992. novem
berében

A presbitérium

Egyházi híreink
Református Egyházközség:

. -  Minden kedden 18 órakor IMA
ÓRA, csütörtökönként 18 órakor 
BIBLIAÓRA a gyülekezeti teremben.

-  Dec. 20. ADVENT utolsó vasár
napján 15 órgkor ÁDVENTI SZERE- 
TETVENDÉGSEG-re hívnak és várnak 
mindenkit, külön szeretettel hívják a 
horvátországi menenkülteket is, a 
gyülekezeti terembe, ahol a gyer
mekek ünnepi műsorral kedvesked
nek a vendégeknek.

24. csütörtök 18 óra SZENTESTI 
istentisztelet a gyülekezeti teremben.

25. Karácsony első napján 11 
órakor úrvacsoraosztással egybekö
tött istentisztelet a templomban

26.11 órakor istentisztelet a gyü
lekezeti teremben (Hűsvétig itt tart
ják a vasárnapi istentiszteleteket)..

31-én, csütörtökön 18 óra: ÉVVÉ
GI HÁLAADÓ ISTENTISZTELET

Január 1-jén, 11 óra: ÚJÉVI isten
tisztelet.

-  Zengővárkonyi gyülekezet: dec. 
24-én 15 órakor karácsonyi műsor a 
kultűrházban, majd karácsonyi szer
tartás a templomban.

Katolikus Egyházközség
dec. 6. SZENT MIKLÓS püspök 

emléknapja
dec. 24. SZENTESTE
-  ÉJFÉLI MISE
25. Karácsony első napján 8 és 

11 órakor szentmise
26. SZENT ISTVÁN első vértanú 

emléknapja 8 és 11 órakor mise
27. János apostol emléknapja, 8 

és 11 órakor szentmise
28. APRÓSZENTEK-NAPJA

. 31. 18 órakor EVVÉGI HÁLAADO 
ÁJTATOSSÁG -  Szilveszteri szent
mise

Istenhozzád
Ismét élete derekán raga

dott el valakit közülünk a ha
lál: rövid betegség után, 46 
éves korában távozott el örök
re Fuller József, vagy ahogy 
mind ismertük, Fuller Szepi. 
Akik együtt gyerekeskedtünk 
vele, most megrendültén ál
lunk a halál rettenetes színe 
előtt. Mint mindig, valahány
szor a saját nemzedékünkből 
megy el valaki, aki még sokáig 
itt lehetett volna. Kicsi, töré
keny fiú volt, és felnőttként, 
családapaként, kiváló szoba
festő mesterként is mindig fel
idézte azt a régi, kedves, derűs 
pajtást. Köztiszteletben álló 
nagy családból származott, fi
vérei sorában ő volt a legkisebb 
-  mint a mesében. És mint a 
mesében, meg mint a minden
napi életben, mint annyi min
denkinek, neki, magának is 
két kezével kellett felépítenie

a házát, megteremteni ottho
nát. Rengeteget dolgozott csa
ládjáért és mert szenvedélye
sen szerette munkáját. Aki va
laha látta dolgozni, hallotta 
munkájáról beszélni, tudja, 
mennyire értette és szerette 
szakmáját. Számtalan pécsvá
radi otthon őrzi keze munká
jának gyümölcsét. Újra és újra 
megpróbált maszekként meg
állni a saját lábán, míg ezen a 
nyáron a betegség mindennek 
megálljt parancsolt. Nemcsak 
felesége, kislánya és fia vala
mint népes rokonsága áll meg
rendültén sírja előtt. Pécsvá
rad iparossága és polgársága 
lett szegényebb egy kivé ló ipa
rossal s egy nagyszerű ember
rel. De ahogy egyik barátja 
mondta, most szebb ez az őszi 
égbolt is, mert ő odafont van...

G.O.
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Zeneiskolai híradó Gránátalma Töttös Sándornak
Szeptember 14-én, az első 

tanítási napon megkezdtük mi 
is munkánkat. Pécsváradon 
százötven, kihelyezett tagoza
tunkon (Mecseknádasd) öt
vennégy kis és nagy gyerek 
kezdett el zenét tanulni, illetve 
folytatva a már elkezdett éve
ket. Akik ebben az évben kezd
ték zenei tanulm ányaikat, 
csak az elméleti anyaggal is
merkedhetnek. De több nö
vendék már kezébe vehette a 
rég áh íto tt és kiválasztott 
hangszerét. Az „öreg zené
szek” viszont már (az ismétlé
seken túljutva) készülhettek a 
színpadra kerülő produkciók
kal.

Szeretnénk Önöknek e so
rok által bepillantást nyújtani 
eddig végzett munkánkról.

A legnagyobb elismerés és 
jutalom számunkra, ha nö
vendékeink szereplési lehető
séghez jutnak. Éppen ezért 
szívesen teszünk eleget bár
mely kérésnek. Idén az első 
ilyen felkérést a Művelődési 
Háztól kaptuk. Szeptember 
18-án Nyári Éva festőművész 
k iá llítá sán ak  m egnyitója 
előtt Pitz Mariann klarinétos 
kis koncerttel köszöntötte a 
jelenlévőket.

Október 1. Zenei Világnap. 
Ez alkalomból Naszvadiné Po- 
dányi Eszter tartott megemlé
kezést a zeneiskolásoknak. Mi
vel ez évben ünnepeljük Ko
dály Zoltán születésének 110. 
évfordulóját, a megemlékezés 
témája kapcsolódott Kodály 
egyik híres, gyerekek által is 
közismert művéhez, a Háry 
Jánoshoz.

Ettől kezdve számos prog
ram résztvevői és szervezői let
tünk. Kezdődött Abonyban, 
ahol a Bihari János Zeneiskola 
jubileumi ünnepsége, illetve a 
Magyar Zeneiskolák Szövetsé
gének 1992. évi közgyűlése ke
rült megrendezésre. A rendez
vényre Európa több országá
ból és Izraelből érkeztek ven
dégek. Iskolánkból Papp Gyu- 
láné, Szabó Hedvig, Naszvadi
né Podányi Eszter és Apeceller 
József utaztak el.

Iskolánk évek óta tagja az 
Ifjú Zenebarátok Jeunnes Mu- 
sicales Magyarországi Szerve
zetének. Ennek keretében mű
ködik az Ifjú Zenebarát-klub, 
melyet legutóbb október 9-én 
tartott Tóth Gézáné. A foglal
kozás mottójául „Ősz a zené
ben” címet választották. A ze
nehallgatás közben feltett kér
désekre záporoztak a helyes és 
rossz válaszok egyaránt. A ju 
talompontok ősz lévén szilvák 
és csokoládék voltak, amit 
zömmel a mecseknádasdi gye

rekek ehettek meg, mivel ők 
voltak többen. A vetélkedő 
győztesei: Pitz Mariann, Fri- 
esz Péter, Frey György Péter.

Mint már említettem, ez a 
klub egy szervezet keretén be
lül működik, mely két napos 
programmal november 6-7-én 
tartotta 8. Küldött Közgyűlé
sét Budapesten. November 6- 
án Szabó Hedviggel hallgatói 
és csodálói lehettünk az Euró- 
pa-koncertnek. Ezen európai 
ifjúsági versenyek győztesei 
léptek fel az Erkel Ferenc Ka- 
maregyüttes közreműködésé
vel. A másnapi közgyűlésen 
(háromévenként rendezik) ké
pet kaptunk a szervezet kül
földi és hazai munkájának 
eredményeiről. Az itt elhang
zó felszólalásokból kiderült, 
milyen aktív és szervezett 
munka folyik az ország zenei 
és általános iskoláiban, lehe
tőséget nyújtva kis zenésze
inknek, hogy a világ bármely 
országában tanulhassanak 
neves m űvészektől. De a 
szervezetnek köszönhető az 
is, hogy a legkisebb település
re is eljut a zene csodálatos 
világa fiatal tehetségek előa
dásában.

Iskolai kezdeményezéssel 
jött létre az az énekóra, me
lyen hangszereseink játszot
ták el a már tanult énekeket, 
népdalokat. Nem titkolt remé
nyünk, hogy ezáltal több zene
kedvelő gyereket nyerünk meg 
a zeneiskola számára.

De eredménynek tek in t
hető, ha már nem kapcsolja 
ki a rádiót egy szimfónikus 
mű hallatára. Minden bi
zonnyal nem fogja megtenni 
ezt az a kb. háromszáz gye
rek sem, akik részt vettek 
november 11-én az első Fil
harmóniai Ifjúsági hangver
senyen. A koncertező zene
kar tagjai a Pécsi Szimfóni
kus Zenekar művészei vol
tak. A közönség „tagjai” pe
dig a véméndi, ófalui, me
cseknádasdi, pécsváradi in
tézmények tanulói voltak. 
Természetesen köszönettel 
tartozunk  valamennyi in
t é z m é n y  v e z e tő j én ek  a 
gyors és alapos szervező
készségért.

December i program
ajánlatunk a karácsonyi hang
verseny, amely december 17-én 
lesz a Művelődési Ház nagy
termében, a növendékeinknek 
járó szokásos szerény kis aján
dék kíséretében.

Rendezvényeinkre továbbra 
is szívesen várjuk a zeneked
velő közönséget.

Kreszits Margit 
fafúvós tanszékvezető

Ebben az évben 10. alka
lommal rendezték meg az Or
szágos Népművészeti K iállí
tást, ezúttal nem Nyíregyhá
zán, hanem a fővárosban.

A kiállításon szőtteseivel részt 
vesz Töttös Sándor népi iparmű
vész is. Munkáit a zsűri maga
san értékelte és arany minősíté
sű Gránátalma-díjjal ismerte el.

Részlet a kiállítás kata lógu
sából:

„Tisztelet és köszönet mindenki
nek, aki a 20 év 10 Országos Nép
művészeti Kiállításaihoz hozzájá
rult munkájával, tudásával, haza-

-  Borászati népfőiskola -  a no
vemberben indult tanfolyamra 32 fő 
jelentkezett. Minden kedden 17 óra
kor vannak az előadások.

-  Német haladó nyelvtanfolyam 
indult 10 tővel, Tóth Györgyi tanárnő 
vezetésével. Sajnos sem a kezdőt, 
sem a középhaladót kellőszámú je
lentkező hiányában nem tudtuk indí
tani.

-  Gyermek néptánc tanfolyam in
dult két csoportban a „ZENGŐ" Nép
tánc Egyesület szervezésében, Mol
nár János vezetésével. A jól sikerült 
iskolai toborzás következtében az al
sósok csoportjában 60 fő, a felső
söknél több mint 40 fő jelentkezett. 
Foglalkozásaikat péntekenként tart
ják 16 és 17 órai kezdettel.

-  Szlnházjáró buszok. Január hó
napban két előadást szervezünk. Ér
deklődni, jelentkezni a művelődési 
házban lehet. Madách Imre: Az em
ber tragédiája Kálmán Imre: Marica 
grófnő.

-  Jön a mikulás -  Jön a mikulás! 
December 4-én, pénteken 17 órakor. 
Ismét megszervezzük a gyesen, 
gyeden lévő szülők gyermekei szá
mára a. csomagosztást Műsort ad
nak az Általános Iskola alsós tanulói. 
Csomagot venni, befizetni és a szö
veget leadni a művelődési házban 
lehet december 3-ig.

-  December 7-én, hétfőn 11 óra-

szeretetével. Örömmel tapasz
talhatjuk, hogy egyre színvonala
sabb népművészeti alkotásokkal 
találkozhatunk. A „mezőny" egyre 
szorosabb, sok esetben egy-egy 
rangosabb helyezés több éves ál
dozatos munkát takar".

Gratulálunk a szép eredmény
hez, reméljük hogy mindannyiunk 
gyönyörűségére még sok szőttes 
készül a zengővárkonyi öreg szö
vőszéken! Ehhez kívánunk a mes
ternek jó egészséget, örömteli al
kotó kedvet.

F. É.

kor Gyermekelőadás.
A Budapesti Vidám Színpad „Ze-. 

nevarázs” címmel mutatja be műso
rát a kicsiknek. Jegyek a műv. ház
ban kaphatók.

-  Önkéntes véradónapot tartanak 
a műv. házban december 8-án 9-13 
óráig a Vöröskereszt szervezésé
ben.

-  December 12-én, szombaton 
21 órától Asterix bál.

-  December 17-én, csütörtökön 
18 órakor rendezi meg a Pécsváradi 
Zeneisko la hagyom ányos Kará
csonyi hangversenyét.

-  19-én, szombaton 19 órától 
Blues-est. Közreműködik a R M. D.
-  az Unicum és a Lady Jane.

-  december 24-én, csütörtökön 
délután 15 órától 17 óráig várjuk a 
picinyeket mesefilmekkel, játékok
kal. Reméljük megkönnyitjük az ün
nepre való készülődést. Az otthoni 
karácsonyfa díszítés idejére szer
vezzük a programot.

-  Mindenki karácsonyfája Ismét 
fe ld ís z ít jü k  a m in de nk i kará 
csonyfáját a művelődési ház előtt. 
Remélve dísze, fénye sokunknak 
szimbolizálja az együvétartozást, a 
szeretet, a békét.

Minden kedves látogatónknak kí
vánunk békés, boldog Karácsonyt, 
kellemes ünnepeket

a Művelődési Ház dolgozói

Iparosház -  versenytárgyalás
A Pécsváradi Ipartestület 1992. november 20-án verseny

tárgyalást tartott a Pécsváradi Iparos Ház -  szolgáltatóház 
-  kivitelezési munkáira.

Szeptember hónapban lebontásra került a Kossuth Lajos 
utca 7. szám alatt álló épület, melynek állapota indokolta 
annak lebontását. Az új épületre a tervezést Szilágyi Domo
kos építész készítette el, amit a négy leendő üzlettulajdonos 
elfogadott. (Az első tervektől eltérően most csak négy üzlet 
valósul meg, a tervezett 8 üzlet és az iparos vendéglő helyett.)

A kivitelezésre hat pályázat érkezett, három pécsváradi és 
három pécsi vállalkozó részéről. Legkedvezőbb ajánlattal a 
Pécsváradi Építőipari Kisszövetkezet pályázott, ezekután ők 
nyerték meg a versenyt, 1993. június 30-i kivitelezési határi
dővel.

Második ütemben történő megvalósításhoz VARJUK 
MEG NÉGY ÜZLETTULAJDONOS és egy IPAROSVEN- 
DÉGLÓ üzemeltető jelentkezését.

IPOSZ Vezetőség
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KARÁCSONYRA VÁSÁROLJON 
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN LÉVŐ 

AJÁNDÉKBOLTBAN!
NÉPMŰVÉSZETI SZŐTTESEK széles választékával 

várom a kedves vásárlókat: asztalterítők, 120x120 cm-től 
(590 Ft) 155-315 cm-ig (1.700 Ft), fehér, barna, 

piros színekben, futók, díszpárnák, faliszőnyegek nagy 
választékban, könyvjelzők és méteráru is kapható. 

JÁTÉKOK: Barbie és Sindy babák, bútorok, 
társak és egyéb játékok.

KELLEMES KARÁCSONYT KÍVÁNOK MINDEN 
KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK!

Cserni Ádámné

A VÁRÓ BÜFÉ
llf illIP ifI  ' :§

december 31-ig
MIKULÁS és 

AJÁNDÉKCSOMAG 
VÁSÁRT tart,

valamint folyamatosan kaphatók márkás 
csokoládék, italok, díszcsomagolásban Is.

Nyitvatartás:
a hét minden napján Dó,40-22 Óráig, 

a buszmegállóban.

Kezdők részére
szabás-varrás tanfolyamot indít
a Szakmunkásképző Intézet -  januárban. 
Időtartama: kb. 10 hét

A foglalkozásokat heti 2 órában tartjuk 
az Intézet tanvarrodájában.
Részvételi díj: 2.000 Ft.

Jelentkezési határidő: december 17.
Jelentkezni az Intézet Vak Béla u. 8. alatti 
központi épületében lehet.

KISZTNER HUSBOLT
"Disznóvágási alap és segédanyagok: belek, tűsze-" 
rek, teljes választékával várjuk kedves vásárlóinkat.
-  sertés vékony és vastagbél
-  marha vékony és vastagbél
-  műbelek 50 átmérő, 65 átmérő

Nyitvatartás: kedd 14-16 
szerda 14-16
csütörtök 14-17 
péntek 08-16

KISZTNER GYÖRGY 
PECSVÁRAD, Munkácsy M. u. 48.

Barkács és Lakberendezési Bolt
7720 Pécsvárad, Kossuth u. 47.

FIGYELEM!
december 24-ig KIÁRUSÍTÁST TARTUNK, 

minden műanyagárura 20 %-os árengedménnyel:
fürdőszoba szettek 

játékok 
ajándékok

AMÍG A KÉSZLET TART!



FIGYELEM 
FARMERVÁSÁR!

Női, férfi, gyermek nadrágok, 
dzsekik, kertésznadrágok, 

ingek, egyéb ruhák

1992. december 11-én, 
pénteken 9-17 óráig

a Pécsváradi Művelődési Ház 
előcsarnokában.

KEDVEZŐ ÁRAK! 
EXTRA MÉRETBEN IS!

P«STA
B Á N K

Minden út hozzánk vezet...

Bankszolgáltatások a lakosság részére:

-  Betétgyűjtés
-  Betétszámlakönyv
-  Postatakarékjegy
-  Takarékszelvény

A bank, amely igazán közel áll Önhöz.

Moziműsor
Ne keress kifogást, adj vért!

„Túl öreg vagyok”
Ha 18-60 között vagy és jó az egészséged, adhatsz vért 

„Utálom a tűt”
Nem fogod érezni.

„Sohasem kért senki, hogy adjak”
Vedd úgy, hogy meghívtunk.

„Túl kicsi vagyok”
45 kg, vagy annál több.

„Biztos nem kell az én vérem, egyszerű „0” vércsoportú 
vagyok”

Nekünk minden vércsoportból szükségünk van 
véradóra.

„De nagyon legyengülök”
Rövid pihenő és étkezés után máris képes vagy 

feladataid normális ellátására.
„De nemrég beteg voltam”

Várd meg, míg újra jól leszel, ha kétségeid vannak, 
fordulj orvoshoz.

„Biztonságos a véradás?”
Minden eszköz steril, a vérvételhez egyszer 
használatos tűt és fecskendőt használnak.

„De vérszegény vagyok”
Minden véradás előtt ellenőrzik a vérszegénységet. 

„Nagyon elfoglalt vagyok” 
Háromhavonta csak 1 órát vesz igénybe.

0 AB AB

ISMERD MEG
VÉR

CSOPORTODAT
Ha véradó leszel, ezt rögtön megtudod. 

ÖNKÉNTES VÉRADÓNAPOT SZERVEZ A 
PÉCSVÁRADI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN A 

VÖRÖSKERESZT
DECEMBER 8-án, KEDDEN 9-13 ÓRÁIG

December 3. (csütörtök): Tökéletes Katona
6. (vasárnap): Mindent bele. Színes magyarul beszélő olasz filmvígjáték. 

Rendezte: Giuseppe Colizzi. Főszereplő: Búd Spencer, Terence Hill. '
7. (hétfő): Hullajó. Színes amerikai horror-paródia. Rendezte: Peter Jack- 

son. Főszereplő: Timothy Balme, Diana Penalver
10. (csütörtök): Boys. Színes magyarul beszélő belga filmvígjáték. Ren

dezte: Jan Verheyen. Főszereplő: Michael Pás, Tóm Van Bauwel.
13. (vasárnap): Piroszexi. Színes magyarul beszélő amerikai filmvígjáték. 

Rendezte: Noah Stern. Főszereplő: Kevin Bacon, Kyra Sedgwick.
14. (hétfő): Fekete macska. Színes hong-kongi akciófilm. Rendezte: Step-

hen Shin. '
17. (csütörtök): Jöttem, láttam, beköltöztem, Színes magyarul beszélő 

amerikai filmvígjáték. Rendezte: Frank Öz. Főszereplő: Steve Martin, Goldie 
Hawn.

20. (vasárnap): Medicine Mán. Színes amerikai film. Rendezte: John Mc 
Tiernan. Főszereplő: Sean Connery, Lorraine Bracco.

21. (hétfő): Volt egyszer egy vadkelet. Színes magyarul beszélő német 
filmvígjáték. Rendezte: Wolfgang Búid, Reinhard Klooss. Főszereplő: Udo 
Struutz, Rita Struutz.

27. (vasárnap): Kikaparod, megkapod. Színes magyarul beszélő amerikai 
filmvígjáték. Rendezte: Bili Philips. Főszereplő: Jeff Daniels.

28. (hétfő): Hideg, mint a kő. Színes amerikai akciófilm. Rendezte: Craig 
R. Bayley. Főszereplő: Brian Bosworth.

31. (csütörtök): Férfias játékok. Színes, amerikai krimi. Rendezte: Philipp 
Noyce. Főszereplő: Harrison Ford.

Anyakönyvi hírek
Születések:
nov. 6. Nánási István, szülei 

Czimboli Margit és Nánási Ist
ván (Erdősmecske).

Házasságkötés november
ben nem volt.

Halálozás:
nov. 9. Radnai Péter -  1903..

nov. 10. Galgóczi Istvánná szül: 
Német Júlianna -  1927., nov. 
12. Gunszt János -  1925., nov. 
19. Fuller József -  1946., nov. 
18. Metzinger Ferencné, Kiszt- 
ner Erzsébet (Erdősmecske)., 
nov. 20. Klug Jánosné, Niphter 
Margit (1903), nov. .15. Ámán 
János -  1912. (Erdősmecske).

Lakossági apróhirdetés
Növendék szarvasmarhát vásárolnék napi áron 200-400 kg-ig. 
Kisztner György Pécsvárad, Munkácsy M. u. 48.
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Iskolai hírek -  röviden
A Kodolányi János Általános Isko

la tanulói sikeresen szerepeltek Pé
csett a „Bártfa-kupa" asztalitenisz -  
verseny őszi fordulóján.

A fiú csapat (Pécsi Attila-Winkler 
Roland) harmadik lett a 21 csapat
ból, a lány csapat (Scholtz Viktória- 
Müller Dóra) második helyezést ért 
el az öt csapat versenyében.

A Nemzeti Ifjúsági és Szabadidő
sport az Egészséges Életmódért 
Alap Kuratóriuma pályázatot hirde
tett meg az 1992/93-as tanév iskolai 
sportéletének támogatására. Isko
lánk pályázatát kedvező elbírálásban 
részesítették, 50.000 forintot kap
tunk az iskolai úszásoktatás költsé
geinek kiegészítésére.

Az elmúlt 2 évben megvalósult 
úszásoktatás fokozódó nehézségei
nek megoldásához nyújt segítséget 
ez az összeg.

A rajzszakkör feladatai közé tarto
zik a pályázatokra való felkészülés, 
1992/93-as tanévben is pályázunk.

A Megyei Vöröskereszt hirdette 
meg a véradással kapcsolatos pla
káttervezést. 15 tanuló munkáját 
küldjük a pályázatra.

Demszky Gábor, Budapest főpol
gármestere a fővédnöke az „Expo 
96", egy jobb világért” című pályá
zatnak

Díjazás: l.díj: 10.000 Ft
II. díj: 6.000 Ft
III. díj: 4.000 Ft.
50 db rajzot küldünk e pályázatra 

Mindkét pályázatot november 15-ig 
kell elküldeni.

-  November 2-án nevelési érte
kezletet tartottunk, melynek az előa
dója Bakó László volt, aki a közalkal
mazotti törvényről tartott előadást.

-  November 8-án (vasárnap) 45 
tanulónk látogatott a, pécsi Nemzeti 
Színházba, ahol az Óz, a nagy va

rázsló című mesejátékot tekintették 
meg magyartanáraikkal együtt.

Kísérő tanárok: Kis Bocz János- 
né, Lantos Istvánná, Schaffer Jó
zsef

Igazi színházélményben volt ré
szünk!

-  Az 5. évfolyam általános orvosi 
vizsgálaton vesz rész ebben a hó
napban.

-  A 8. osztályos tanulók szemé
szeti szűrését is ebben a hónapban 
végezték.

-  A Dombay-tavi iskolai tábor egy 
gázkályhát kapott ajándékba a sal
gótarjáni Háztartástechnikai Rész
vénytársaságtól.

Köszönjük a támogatást!
-  Hagyományossá szeretnénk 

tenni a felső tagozaton a november 
végén kezdődő Mikulás-kupa aszta
litenisz versenyt.

Igen nagy az érdeklődés, 50 ta
nuló nevezett.

A legjobbak továbbjutnak a körze
ti versenyekre. Az eredményt a kö
vetkező számban közöljük.

-  Novemberben az Idősek napján 
az iskolai énekkar is szerepelt, ver
sekkel kedveskedtek a kicsik az öre
geknek.

-  Befejeződtek a nyílt napok az 
első osztályokban. Örvendetes, 
hogy majdnem minden szülő kíván
csi volt gyermeke munkájára, az is
kolában folyó oktató és nevelő mun
kára

-  Rendkívüli szülői értekezletet 
tartottak az alsó tagozaton néhány 
osztályban, ahol az új számolási 
eszközzel, a „szorobán’'-nal ismer
kedhettek meg a szülők.

-  Az alsó tagozatos gyerekek már 
nagy lelkesedéssel készülnek kará
csonyi műsorukra, amit a felső ta
gozatnak is bemutatnak.

A Kodolányi János Általános Iskola 
1992/93-as tanév testnevelési 

________és sportprogramja________
A művelődési miniszter által ki

adott és elfogadott iskolai testneve
lési és sportfejlesztési program az 
1992/93-as tanévre a következő
képpen szól.

Cél: Az egészséges életmódra ne
velés, az iskolai testnevelés és sport 
fejlesztése. A testi nevelés értéke a 
szellemi neveléssel azonos szinten 
mozogjon.

Feladatainkat a cél elérése érde
kében a következőképpen fogalmaz
tuk meg. 1. Testnevelési órák szín
vonalának emelése

2. Tanórán kívüli iskolai sport 
alapját szolgáló programok szerve
zése, az iskolai sport rangjának to
vábbi javítása

3. Sportlétesítmények felújítása, 
pótlása, karbantartása.

A megvalósításhoz személyi felté
telek adottak, a tárgyi feltételek fo
lyamatosan pótolhatók.

1992/93-as tanév új feladata
Iskolánk kezdeményezte a komlói 

körzettől való elszakadást, és egy új 
körzet kialakítását sport területén is. 
Az eddigi sporteredmények elisme
résének tekintjük, hogy Pécsvárad- 
Mecseknádasd-Hidas-Hosszúhetény 
iskolákból a Baranya Megyei Diák
sport Tanács egy új körzet kialakítá
sával bízott meg bennünket.

1992. november 2-án a négy is
kola testnevelő tanárai és az iskolák

vezetői közös megbeszélésen vettek 
részt nálunk, Pécsváradon, a Köz
ponti Iskolában, megbeszéltük a 
tennivalókat.

Cél: minél több verseny, játékle
hetőség biztosítása a tanulóknak. A 
testnevelők összeállították az egész 
évi versenyprogramot, igazodva a 
megyei és diákolimpiái versenykiírá
sok időpontjához. A körzeti verse
nyek győztesei résztvesznek a ma
gasabb szintű versenyeken.

Versenynaptár az 1992/93-as ta
névre:

December: Téli kupa -  kispályás 
labdarúgás, rendező: Mecsekná- 
dasd

Január: Játékos sportvetélkedő, 
rendező: Mecseknádasd

Február: Asztalitenisz, rendező: 
Hosszúhetény

Zengő Kupa sakk verseny, rende
ző Pécsvárad

Március: Kézilabda, rendező: 
Ho$szúhetény

Április: Kispályás labdarúgás, 
rendező: Hidas

Május: Atlétika, rendező: Pécsvá
rad

Tanév végén a négy iskola testne
velői és vezetői értékelik az éves 
munkát, megbeszélik a tapasz
talatokat, és az előrelépés lehetősé
gét és az új tanév programját.

Lőrinczi Albertné igazgató

Fűben, fában az orvosság!
Gyógynövényekkel a meghűlés, megfázás ellen!
Ószi, téli hónapokban gyakoriak a 

meghűléses megbetegedések. Meg
előzésre és a már kialakult tünetek 
enyhítésére célszerű a terápiát ki
egészíteni gyógynövényekből ké
szült teákkal, gyógykészítmények- 
kel.

Köptető teakeverék:
kakukkfű, csalánlevél, hársfavi

rág. bodzavirág, lándzsás útifű 
egyenlő arányú keveréke!

Nátha elleni teakeverék: fehér
mályva gyökér, zsályalevél, bodzavi
rág, borsmentalevél, hársfavirág, ka
millavirág, fűzfakéreg egyenlő ará
nyú keveréke!

Fürdővízbe ajánlott: zsályalevél, 
kakukkfű egyenlő arányú teakeveré- 
két.tenni!

Új készítmények: Dr. Peter Theiss 
készítményei. (Dr. Peter Theiss 
gyógyszerész, hosszú évekig dolgo
zott Maria Treben mellett. Felesége 
természetgyógyász.)

Dr. Theiss: Lándzsás útifűszirup 
köhögés ellen:

Kiválóan alkalmas köhögési inger 
csillapítására. A nyálkahártyán be
vonatot képezve csökkenti a köhö
gést, légúti irritációt, gyulladásgátló- 
hatású. Letapadt nyákot elfolyósítja, 
megkönnyíti a felköhögést.

Dohányosok évente 1-2 alkalom
mal végzett kéthetes kezelése előse
gíti a lerakodott irritációs anyagok 
kiürülését, légutak tisztulását.

„Művészet 
az egészségért”

Gyógynövényekről kép
kiállítás nyílt Geönczy Zol
tánná hiúnkéiból Pécsvá
radon, a Művelődési Köz
pontban.

A kiállítást megnyitotta: 
Dr. Rácz Gábor professzor.

A kiállítás megtekinthe
tő december 18-ig naponta 
8-tól 18 óráig.

Dr. Theiss: Meghűlés elleni bal
zsam: csökkenti a köhögési ingert, 
elfolyósítja a lerakodott váladékot. 
Fő hatóanyagai az illóolajok, melyek 
helyi és távolhatás formájában fejtik 
ki hatásukat.

Dr. Theiss: öblögető oldat: man
dula-torok, szájnyalkahártyagyulla- 
dás esetén.

Gyulladáscsökkentő- és fertőtle
nítő hatásai miatt a mandulák és to
rok a szájüreg nyálkahártya és fog
íny gyulladásos folyamataiban gyors 
hatást fejt ki.

Megelőzésre a szervezet ellenál
lóképességének növelésére alkal
mas készítmény:

Dr. Theiss: kamilla csepp: fokozza 
a szervezet immunrendszerének ak
tivitását. Bakteriális és vírusfertőzé
sek megelőzésére, a már kialakult 
fertőzések gyógyítására, tünetek 
enyhítésére alkalmazható.

Nem dr. Theiss készítménye, de 
hurutos megbetegedéseknél igen 
hatásos készítmény:

Primal köptető-granulátum
Méz, kankalin, ziliz kivonatot tar

talmaz.
Pakurub: gyorsan ható indiai be

dörzsölő meghűlés kezelésére.
Az ism ertetett készítmények a 

pécsváradi gyógynövényboltban 
megvásárolhatók.

Az Egészséges  É l e t é r t  
Egyesület, művelődési ház
ban működő N atura Boltja 
meghívást kapott a Geresdla- 
ki Általános Iskolába. No
vember 23-án Pintér Róbert, 
a bolt vezetője nagysikerű elő
adást, tájékoztatót adott a 
korszerű táplálkozásról, az 
egészséges életmódról, amit 
nagy érdeklődéssel hallgattak 
a gyerekek és mindjárt meg
kóstolták a kínálatot, majd 
vásároltak.

Éleslövészet
Értesítjük a lakosságot, hogy a Magyar Honvédség 1992. decem

ber 1-4-ig és 16-18-ig a pécsváradi lőtéren éleslövészetet tart. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a veszélyeztetett területen saját élet
biztonságuk érdekében ne tartózkodjanak. A biztonsági őrök uta
sításait ellenvetés nélkül teljesítsék.

Polgármesteri Hivatal

Pécsváradi Hírmondó
a Pécsváradi Önkormányzat havi lapja 
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