
Mi t  p a r a n c s o l  a k e d 
v es  v e v ő ?  Koch Lajos 
n y u g a l o m b a  vonul t.  V e 
z e t ő v á l t á s  a V a s - M ű 
s z a k i  b o l t b a n .  K é p ü n 
kön I f j . Ko c h  L a j o s ,  Ni -  
e d l l ng  J ó z s e f ,  i d . Ko c h  
L a j o s ,  F l s c h e r  Ká ro l y ,  
D é k á n y  K á r o l y n é ,  
K r a m m e r  J á n o s  és  
B á y e r  J ó z s e f .

Tudósításunk a
6. oldalon.

(Fotó: Patonai Attila)

Változások a helyi 
adózásban

7. oldal

Önkormányzati
napló

2-3. oldal

Új év küszöbén
a pécsváradi polgár is tervezget, 

álmodozik. Egyikük a házát akarja 
felújítani, másikuk egy új, szebb 
kocsit szeretne magának az idén. 
Van, aki nagyszabású üzleti vállal
kozásba kezd, mások drága, kül
földi utakra készülnek. De van, aki 
ebben az évben legalább a tyúkólat 
szeretné egy kissé kibővíteni...

Mindannyian bízunk abban, 
hogyha terveink, álmaink megva
lósulnak, boldogabbak, megelége- 
dettebbek leszünk. így indult ez 
tavaly is. A szilveszter esti szám
vetés igazolja, meghozta-e mara
déktalan és tartós boldogságunkat, 
a már elmúlt évben megszerzett 
gépkocsit, gazdagabb bankbetét, 
az új ház vagy akár a jól működő 
váUalkozás.

Ha netán mégsem, talán meg kel
lene próbálni idén valami mást is 
lecserélni, valami mást is felújíta
ni, nemcsak régi kocsinkat, nem
csak az elöregedett háztetőt. Ha
nem például régi, olykor rosszul 
vizsgázott jellemünket, begyöpö
södött gondolatvilágunkat, mások

hoz való viszonyunkat, melyben 
minden mondat „én”-nel kezdő
dik, melyben az egész világnak 
csak annyiban van érte lm e, 
amennyiben az én érdekeimet 
szolgálja.

Figyeljük csak meg: minden párt, 
minden intézmény, szervezet, az 
emberek döntő többsége valami 
eszeveszett, egymást eltipró ver
senyben küzd a maga igazáért, a 
maga gyarapodásáért.

S valahol hátul, csendben, szeré
nyen meghúzódva ott rejtőzik az 
igazán boldog ember, ő  is tervez 
az esztendő küszöbén. De okul a 
múlt évben elkövetett botlásaiból. 
Nemcsak fogyó-szaporodó vagyo
nát számolgatja, hanem észreve
szi, hogy ott élsz mellette Te is. 
Kedves Olvasó, akinek nem min
dig sikerül minden, s aki néha egy 
kis bátorításra, vigaszra szorulsz, 
ő  az, akire egész esztendő folya
mán bizton számíthatsz minden 
bánatodban, aki türelmesen végig
hallgatja panaszaidat, akihez bát
ran fordulhatsz segítségért, aki föl

keres Téged betegágyadnál, s aki 
sohasem méricskéli azt, hogy kitől 
mennyit kapott, és kinek mennyit 
adott.

Mert tudja, hogy amikor az em
ber kap, akkor csak a keze telik 
meg, de amikor ad, akkor megtelik 
a szíve is.

Mondd, Kedves Olvasó, nem tar
tozhatnánk ebben az évben mi is 
ezekhez a szívbéli gazdagokhoz?

Istenem! Mennyivel szebb len
ne a világ, ha mindannyian egy
más örömét keresnénk! Egymás 
örömét a családban, munkahe
lyen, az egész országban és az 
egész világon!

Igaz, hogy a világot, benne a 
boszniai válsággal nem mi, pécs
váradi polgárok fogjuk megválta
ni. De annyit mégis megtehetünk, 
hogy az a kis világ, kis közösség, 
melyben itt élünk, a számtalan 
nehézség ellenére is az idén va
lamivel elviselhetőbbé váljék kö
rülöttünk.

Ne sajnáljuk tehát egymástól a jó 
szót, a meleg biztatást, bátorítást!

És politikai eUenfelünkben se azt 
keressük, ami elválaszt, hanem 
elsősorban azt, ami összeköt 
bennünket. Egymás szidalmazá
sábó l, lep o csk o n d iázásáb ó l 
egyébként sem született még so
ha semmi jó dolog. Ehelyett ve
gyük észre egymás szükségét, 
nyom orúságát, s lepjük meg 
másként gondolkodó polgártár
sainkat azzal, hogy tudunk fel
ejteni, megbocsátani, bocsána
tot kérni, s elrontott emberi kap
csolatokat is újrakezdeni.

Az ember megszédül és belebor- 
zong a gondolatra, hogy egyszer 
csak feltűnünk ezzel az új életstí
lussal, s elkezdenek rólunk, pécs- 
váradiakról példát venni.

Rólad is. Rólam is, mindannyi
unkról.

Csak egy álom marad? A szerző 
álmodozása?

Megvalósítása egyetlen fillérbe 
se kerülne.

Csak a világ válna jobbá tőlünk.

Hctényi Varga Károly

Az Önkormányzat lapja 1993. január* lií.évfolyam t.szám Ára: 20,- Ft
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ülés
A k ö r j e g y z ő s é g  évi  

m u n k á j á r ó l

Pécsvárad, Apátvarasd, 
Erdösmecske, Lovászhe- 
tény, Martonfá, Nagypall, 
Zengövárkony községek 
képviselőtestületeinek együt
tes ülését Pécsváradon, a 
Szentháromság téri Városhá
zán tartották, Kakas Sán
dor pécsváradi polgármester 
elnökletével. Csupán a pécs
váradi testület volt határo
zatképes, mivel a többi tagjai 
nem képviselték kellő szám
ban községüket. Az ülésen 
nem vett részt ifj. Keller Já
nos* Erdösmecske polgár- 
mestere valamint Fogl Jó
zsef, Vértes László pécsvá
radi képviselők.

N a g y p a l l  ö n á l l ó s u l

A körjegyzőség 1992. évi te
vékenysége képezte az első na
pirendi pontot.

Niedlingné Grátz Erika 
nagypalli polgármester beje
lentette, hogy Nagypall janu
ár 1-től önálló jegyzőséget ál
lít fel, kiválik a pécsváradi 
Körjegyzőségből. Megköszön
te a pécsváradi körjegyző és a 
polgármester eddigi segítsé- 
gét. Az építőipari-műszaki 
valam int az anyakönyvi 
munkáknál még kérte a pécs
váradi seg'tséget, amire ígé
retet is kapott. A nagypalli 
jegyző János Emília lesz, je
lenleg az Államigazgatási Fő
iskola levelező hallgatója, a 
pénz- és adóügyek intézésére 
Benedek Éva mérlegképes 
könyvelőt alkalmazza Nagy- 
pali község. Tanulóik továbbra 
is Pécsváradon végzik a felső 
tagozatot, és a szakmai segít
séget továbbra is a pécsváradi 
iskolától kapják. Az elhangzot
tak alapján a válás békésen és 
a további együttműködés je
gyében zajlott le Nagypall és 
Pécsvárad között.

K ö z a l k a l m a z o t t a k
Atovábbiakban a pécsváradi 

testület folytatta munkáját.
A közalkalmazottakról szó

ló kormányrendelet alapján 
tárgyalta a hatáskörébe tar
tozó vezetői pótlékok ügyét, 
és az ügyben készült előter
jesztést 4 igen és 5 tartózko
dás mellett nem fogadta el. 
Az adható pótlékokról a költ
ségvetés idején kell ismét elő
terjesztést tenni.

A S ü t ő ü z e m  pr i v a t i zá c i ó j a
E privatizációban az önkor

mányzat is érdekelt egy tulaj
donát képező belterületi fold 
kapcsán. Az értékelés szerint 
e föld 4,5 millió forintot ér, 
mellyel az önkormányzat a 
telephely privatizációjában 
részt vehet. Az aktust a testü
let határozatba foglalta.

M e g e g y e z é s  az Á F É S Z - s z e l
Gyenis László, a Pécsvá

rad és Vidéke ÁFÉSZ elnöke 
javaslattal kereste fel az ön- 
kormányzati testületet a két 
fél között elrendezhető vitás 
ügyekben, melyekkel leg
utóbbi ülésén is foglalkozott 
az önkormányzat.

Hosszú és kemény vita 
u tán  a tes tü le t a Dózsa 
György utcai telephelyre be
jelentett igényét visszavonta. 
A Gesztenyési úti ABC 1983 
októberére elkészül -  kötelez
te magát az ÁFÉSZ elnöke, 
aki a telek tulajdonosa, 
Brückner Tibor anyagi kö
vetelését rendezi a Vár utca 
sarkán lévő bolt bérbeadásá
val. (A bolt átvétele decem
berben megtörtént). _

Biztosítékként az ÁFÉSZ a 
Dózsa utcai ingatlan árából 2 
millió forintot letétbe helyez 
az önkormányzatnál.

1992. december 28-i 
testületi ülés 

N a p i r e n d e n  
az o r v o s i  e l l á tás

A Városházán Kakas Sán
dor polgármester elnökleté
vel tartott testületi ülésen 
Lörinczi Albertné igazolt 
távollétével részt vett vala
mennyi képviselő, továbbá 
dr.Wilheim Andrea* az 
Egészségügyi Központ veze
tője, dr.Biró Ferenc és 
dr.IIutvágner Rozália há
ziorvosok, P uchné Kató 
M árta laborasszisztens, 
dr.Tihanyi László az ÁN- 
TISZ vezetője és Beck Jó- 
zsefné gyógyszertárvezető.

Dr.Wilheim Andrea, beszá
molójában ismertette, hogy a 
pécsváradiak nagy része igen 
korán leadta biztosítási kár
tyáját. így három felnőtt kör
zet alakult ld dr.Biró Ferenc, 
dr.Hutvágner Rozália és 
dr.Menczer Gábor praxisá
ban, 1600-1800 biztosítási 
kártyával, az ellátás szem
pontjából ideálisan. Dr.Wil
heim Andrea gyermekorvos
hoz 1200 gyermek és ifjú je
lentkezett be. A kártyák le

adása körül etikai szabályta
lanság nem történt.

Az orvosok kártyapénzüket 
illetve annak egy részét ta
valy saját gépkocsijaik cseré
jére fordították. Mivel to
vábbra is több rendelkezés hi
ányzik, Hutvágner, Menczer 
és Wilheim doktorok csak jú
lius 1-től kívánják vállalkozó
ként folytatni gyógyító tevé
kenységüket. Kérték az ön- 
kormányzatot, addig ne vonja 
meg tőlük a kártyapénzt, lé
vén hogy az bérkiegészítés
ként szolgál -  szól az Eü. Köz
pont vezetőjének beszámoló
ja. A kérésnek a testület ele
get tett.

alap maradványaiból, az 
egyéb bevételekből (gépjár
mű-alkalmassági vizsgálat, 
egyéb orvosi vizsgálatok, stb.) 
a praxis orvosi műszereket 
vett valamint a vállalkozó or
vos által épített rendelő és 
szolgáltatóház beruházásá
hoz csatolta.

Dr.Biró Ferenc a jelzett 
időszakban négy orvoskong
resszuson vett részt, kettőn 
előadást tartott vállakózásá
nak tapasztalatairól. Részt 
vett a háziorvosi vállalkozás 
1993. évi finanszírozásának 
kidolgozásában.

Tapasztalata szerint vállal
kozásában nőtt az ellátás 
színvonala, a betegek ügyeit

A tavaly elkészült martonfai orvosi rendelő.
Fotó: Patonai Attila.

A v á l l a l k o z ó  o rv o s  
t a p a s z t a l a t a i

Dr.Biró Ferenc ugyancsak 
írásban számolt be a SAN-AT 
BT ügyvezető igazgatójaként 
háziorvosi praxisvállalkozá
sának 1992. augusztus 1 -  
december 15. között szerzett 
tapasztalatairól: a vállalko
zás az önkormányzattal kö
tött szerződés alapján és az 
Eü. Központ működési sza
bályzatával összhangban 
működött. Kapcsolatban állt 
a megyei Társada
lombiztosítási Igazgatóság
gal. Az önkormányzat a szer
ződés értelmében átadta a 
háziorvos vállalkozónak a 
közvetlen dologi működési 
költségek kivételével a praxis 
teljes anyagi hátterét vala
mint a kártyapénzt. Többlet
kiadását (körzetenként) ma
ximum 120.000 forintig az 
önkormányzat finanszírozza. 
A kártyapénzből az orvosír
nok 25, az ápolónő 25, míg az 
orvos 50 százalékban részese
dik. Az 50 százalékból, a bér

gördülékenyebben sikerült 
intézni. Bíró doktor pozitív 
tapasztalatokat szerzett a 
vállalkozásról, bátran ajánlja 
követésre ezt a működési for
mát, és kérte az önkormány
zatot, 1993-ra is kössön vele 
vállalkozói szerződést.

A szerződés írásban be
nyújtott tervezezét, amit 
dr.Biró Ferenc és dr.Kófiás 
Mihály körjegyző állított 
össze, az önkormányzati tes
tület részleteiben többségi 
majd határozatalkotáskor 
egyhangú szavazással végle
gesítette.

*
Az Eü. Központban óhaj

tott büfé- illetve gyógyszer
tár-létesítés kérdésében az 
önkormányzat még nem volt 
birtokában valamennyi szak- 
hatósági állásfoglalásnak, 
ezért a témát a február havi 
ülésre elnapolta.

Dr.Wilheim Andrea 3 millió 
forint ráfordítást kért az Eü. 
Központ régi szárnya tetőszer
kezetének felújítására — e kér
désben a költségvetés elfoga-
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dósakor születik állásfogla
lás.

A helyi adókról, az új tör
vények értelmében hozott 
módosításokat e számunkban 
találják olvasóink.

A Művelődési Ház és a 
Könyvtár vezetői megbízásai
nak lejártával, 1993. június 
30-ra új pályázatot ír ki az 
önkormányzat a Közalkalma
zotti törvény előírása alapján. 
A testület úgy határozott, 
hogy az új pályázatot közös 
intézményvezetésre írja ki, 
vagyis a két intézményt kö
zös igazgatás alá vonja.

Az ö n k o r m á n y z a t  
m u n k a t e r v e

1993. első félévének mun
katervét hagyta végül jóvá a 
testület: január 25-én az in
tézmények elhelyezéséről, 
épületek hasznosításáról tár
gya] a testület. Február 15-én 
hagyja jóvá a várossá nyilvá
nítás céljából benyújtandó 
pályázatot, lépéseket tesz az 
augusztus 20-i ünnepség el
őkészítésére. Március 22-én 
az EPOSZ tagjait és a helyi 
vállalkozókat invitálja kötet
len beszélgetésre az önkor
mányzat -  ez az ülés köz
meghallgatás jellegű. Ápri
lis 19-én nevezik ki a könyv
tár és a művelődési ház közös 
igazgatóját, tájékoztatót hall
gatnak meg az amatőr együt
tesek, egyesületek tevékeny
ségéről, az 1992. évi községk
rónikáról. Május 17-én módo
sítják a szervezeti és műkö
dési szabályzatot, döntenek 
helyi címek, kitüntetések ala
pításáról. Június 14-i ülésü
kön a bizottságok elnökei szá
molnak be eddigi munkájuk
ról, a testület véglegesíti a II. 
félévi munkatervet és az au
gusztus 20-i ünnepség előké
születeit. Előreláthatólag 
szeptember 20-án számol be 
tapasztalatairól a Szakközép- 
iskola és Gimnázium vala
mint az Állami Zeneiskola 
igazgatója. Október 18-én 
foglalkozik a testület a helyi 
építési hatóság munkájával, 
megalkotja a rendezési terv 
felülvizsgálatának előzetes 
szempontjait. November 15- 
én kerül napirendre a követ
kező évi pénzügyi koncepció, 
december 13-án pedig a 
körjegyzőség munkája és a 
következő évi munkaterv. 
A napirendi pontok term é
szetesen minden alkalom
mal ak tuá lis  dönteniva- 
lókkal egészülnek ki, és a 
fenti dátumok módosulhat
nak illetve kiegészülhet
nek újabbakkal.

G.O.

Eltűnnek a sáros utak...Ü

A társközségek 
építették 1992-ben

Orvosi  rendelő,  kézigyógyszer
tár, egészséges Ivóvíz,  aszfal tú-  
tak szerepelnek társközségeink  
polgármestereinek évvégi  be
számolóban:

Horváth Győző, Apátva- 
rasd : 585 méter utat építet
tünk a falu szélétől a temető
ig. A kőágy készült el, amire 
később kerül majd az aszfalt. 
A helyi kultúrházhoz is elké
szült az út. Teljes tatarozást,

4-

festést végeztünk a polgár- 
mesteri hivatalban, orvosi 
rendelőben. Felújítottuk a 
barokk kori temetőkápolnán
kat. (Képünkön) Saját erőből 
illetve a normatív támogatás
ból készült minden, 1.444.000 
forint értékben. Ahelyi iskola 
udvarát lebetonoztuk, vásá
roltunk egy új kazánt is.

Jövőre a községházától sze
retnénk megcsinálni egy út
szakaszt, ami 2,5-3 miihó fo
rintba kerül majd.

Ifj.Keller János, Erdös- 
mecske: 650 méter hosszú
ságban építettünk utat olyan 
helyen, az Ady Endre utcá
ban, ahol még sohasem volt 
út. Továbbá a Hunyadi utcá
ban, ahol a júniusi vihar 300 
méter hosszan kimosta az 
utunkat -  a viharkár helyre- 
hozatalára egyébként
1.800.000 forintot pályáztunk 
és nyertünk el. A magunk ás
ta kúttól lefektettük a gerinc
vezetéket, felállítottuk a tűz
csapokat -  jövő év június 30- 
ig szeretnénk a lakóházakba 
bekötni az ivóvizet. Színes te
levíziót, videót vettünk az is
kolának, óvodának, egyúttal 
riasztóberendezéssel láttuk 
el az intézményeket, mert 
tartani kell a betörésektől.

Nagy örömünkre két hó
napja működik a kézigyógy
szertár az orvosi rendelőben. 
Vagyis csütörtökönként, ami

kor dr.Menczer Gábor Er-
dősmecskén rendel, helyben 
beszerezhetőek a gyógysze
rek is.

Jövő évi másik tervünk, 
hogy tovább építjük az utat, 
most a Petőfi utcában, ahol ez 
már nagyon időszerű.

Ámán András, Lovász- 
hetény: A vizet hoztuk be az 
idei évben, kétéves ciklus má
sodik ütemében. Apécsváradi 
gerincvezetékre csatlakoz
tunk Nagypall és Lovászhe- 
tény. Aházi bekötések is meg
vannak már — most a KO- 
JÁLL engedélyét várjuk.

Niedlingné Grátz Erika, 
Nagypall: Mi is eddig jutot
tunk a vízvezetékkel, vala
mint egy hidat építettünk 
meg a Petőfi utcában. Olyan 
résznél tettük lehetővé a nor
mális közlekedést, ahol eddig 
a személygépkocsikkal ez le
hetetlen volt. Jövőre ároktisz
títással szeretnénk rendezni 
a belvizeket.

Mészáros Sándor, Mar- 
tonfa: 1992 márciusában fe
jeztük be az orvosi rendelőn
ket, amit 1991-ben kezdtünk 
építeni. 1992-ben pályázat 
útján egy több mint 500 mé
teres útszakaszt aszfaltoz
tunk, (képünkön) így a község 
minden házát és a temetőt is 
aszfalton lehet megközelíte
ni. Felújítottuk 2.300.000 fo
rintért a művelődési házat, 
bővítettük a színpadát, és két 
vizesblokkot alakítottunk ki. 
Egy 400 folyóméter hosszú 
esővízárkot köveztünk la és 
kialakítottuk a buszmegállót, 
és 1800 folyóméter hosszú 
esővízárok földmunkáit is el
végeztük idén. 1992-ben sze

retnénk még megoldani a 
művelődési ház fűtését két 
villanykályhával: így csak a 
rendezvények alkalmával 
kell bekapcsolni a kályhákat. 
1993-ban másfél millió forin
tot szeretnénk költeni az eső
víz-árkok kikövezésére. Ha 
marad még pénzünk, parko
sítani szeretnénk, játszóteret 
tervezünk a faluban.

Boris Sándor, Zengővár- 
kony: Legnagyobb beruházá
sunk a temetőbe vezető út 
volt egy áteresszel, nettó egy
millió forint. Mintegy 700.000 
ezer forint értékben tataroz
tuk az óvodát. A buszmegál
lónk boltíves formában lett 
helyreállítva. Kazánt vettünk 
az iskolához, ezt még be kell 
építeni. A falu valamennyi 
festője részt vett az óvoda, a 
buszmegálló kifestésében. Jö
vőre szeretnénk parkettázni 
az óvodát, felújítani a polgár- 
mesteri hivatal, az iskola 
épületét, máris renováljuk 
szolgálati lakásunkat, és min
denképp szeretnénk korszerű
síteni az úthálózatot, hogy 
mindenki száraz lábbal juthas
son haza sáros időben is...

Fotó: Patonai Attila 
g.o.

V á ro s n é z ő b e n
Több nemrég várossá 

; nyilvánított települést ke- 
! resett fel Pécsv árad önkor

mányzata. így Enyingen, 
Tabon és Csurgón jártak, 
találkoztak a polgármeste- 

i rekkel, körjegyzőkkel. Tá-

I
jékozódtak az ottani in
tézmények, kommunális 
létesítmények helyzetéről.

A tap asz ta la tcse rék en  
részt vett Kakas Sándor 
polgármester, dr. Kófiás 
Mihály körjegyző, Apa- 
celler József, Müller La
jos, Zsáli János, a képvi
s e lő te s tü le t  ta g ja i  és 

Dretzky Katalin a Műve
lődési Ház igazgatója. A 
tapasztaltak  u tán  úgy 
nyilatkoztak, Pécsvárad 
valam ennyi lá to tt te le 

li p ü lé s n é l  k e d v e z ő b b  
1: adottságokkal kezdemé- 
I ny ez i v á ro s i jo g a in ak  
| helyreállítását.
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„És üldözni fognak tlteke !..."”

Hetényi Varga Károly
egyháztörténész, nyugalma
zott magyar-német szakos ta
nár 1992 nyarán költözött 
feleségével a Táncsics utca 3. 
számú házba. A barátságos 
hangulatú otthonban a dolgo
zószoba polcain magyar s né
met nyelvű kézikönyvtár, to
vábbá több száz iratrendező
doboz, több ezer magyar lelki- 
pásztor életútjáról készült 
jegyzetek, magnófelvételek, 
hatósági iratok kópiái. Agyűj- 
temény a maga nemében 
egyedülálló, és most megje
lent könyvével a szerző párat
lan katalógusát adja azoknak 
a jó pásztoroknak, akik éle
tüket kockáztatták vagy ál
dozták juhaikórt. Könyve 
azokhoz a sokezer adatot tar
talmazó kézikönyvekhez ha
sonlítható, melyek német föl
dön jelentek meg a fasizmus 
áldozatairól. Hetényi Varga 
Károly azonban többet ad szá
raz adatoknál: gyűjtéseiből ki
rajzolódik az üldözött egyházi
ak portréja -  és a kor, amely
ben üldöztetést szenvedtek.

Földink, 1932. október 7-én 
született Hosszúhetényben. 
1939-41 között Pécsváradon 
élt s járt iskolába. Apécsi Pius 
Gimnáziumban tanult, ahon
nan a Mindszenty-per idején 
politikai okokból kicsapták -  
a Nagy Lajos Gimnáziumban 
érettségizett 1951-ben. Egy
házi pályára készült, de ezt 
egy hosszan tartó súlyos be
tegség megakadályozta. Ta
nári oklevelet szerzett 1956- 
ban a pécsi Pedagógiai Főis
kolán, és Komlón, a geszte- 
nyési általános iskolában 
kezdett tanítani. 1960-ban 
vette feleségül Varga Borbá
la ápolónőt, fiaik P éter  
(1961) és Károly (1962) már 
szintén családos emberek.

Vallásos meggyőződése mi
att (1967-ben rendőrségi ház
kutatás alkalmával egy ima
könyv fordítását találják la
kásán) Hetényi Varga Ká
rolyt hivatali elöljárói felszó
lítják, vegye igénybe rokkant
sági nyugdíját.

Az egyháziak ellenállásáról 
1968 óta publikál, néhány cik
két lefordították németre, an
golra, franciára és olaszra is.

Azt a bizonyos imakönyv- 
fordítást Beszélgetés a Mes
terrel címen először Bálint 
András álnéven jelenteti 
meg Újvidéken 1972-ben, 
majd következik 1982-ben 
egy budapesti, 1988-ban egy 
bécsi mpjd 1991-ben egy tartal

A református egyházközség 1992. évi eseményei

mában is nagyrészt átköltött, 
immár saját szerzői néven 
megjelenő budapesti kiadás.

A fasizmus által üldözött 
papokról írott könyve 1985- 
ben jelent meg az Ecclesia Ki
adónál, Akiket üldöztek az 
igazságért címmel. A kuta
tások során kiderült, még 
sokkal nagyobb üldöztetést 
szenvedtek a kommunista re
zsim alatt. így született meg 
1992-re, a Lámpás Kiadó gon
dozásában a Papi sorsok a 
horogkereszt és a vörös- 
csillag árnyékában című 
négy kötetes munkájának első 
része. Benne 10 egyházmegye 
-  köztük a pécsi -  679 üldözött 
papjának sorsa tárul fel, s ezzel 
az elmúlt 50 év diktatúráinak 
eddig kevéssé ismert története: 
a vallásüldözés.

A könyv a szerzőnél és a 
Művelődési Házban is meg
vásárolható. M egtaláljuk 
benne a Kiszely Gyula 
(1915-1966) pécsváradi espe
res plébános politikai okokból 
elkövetett öngyilkosságáról 
szóló adatokat is.

Hetényi Varga Károly 
könyvében az emberi, az ér
telmiségi, a papi helytállás 
ámulatra méltó példáival ta
lálkozunk. Korunk vértanúi
nak tanúságtételével. A köny
vet azzal a reménnyel forgat
hatjuk, hátha eljött végre az 
az idő, amikor többé nem ül
dözik azt, aki másként gon
dolkodik, mint ahogy a min
denkori hatalom diktálja...

G.O.

1992. január 20-tól egyete
mes imahéten két este szol
gált Szabó Imre nyugdíjas re
formátus lelkipásztor a Délvi
déki Református Misszió el
nöke.

Március 3-6-ig evangelizácdó 
volt, vendég igehirdető Riskóné 
Fazekas Márta pilisvörösvári 
beosztott lelkész volt

Május31-én konfirmáció 
nyolc gyermek részvételével. 
Szeptembertől hét gyermek 
készül a konfirmációra.

Advent 4., utolsó vasárnap
ján szeretetvendégség volt a 
gyülekezeti teremben, ahol 
műsort adtak a hittanos gyer
mekek és ismét vendégül lát
ták a menekült gyerekeket is.

Ez év őszétől hitoktatásra 
25 gyermek iratkozott be. 
Újszülött megkeresztelósé- 
re négy alkalommal került 
sor közösségünkben. Nyolc 
esetben k ísértünk  utolsó 
ú tjára  elhunyt testvérün
ket. (6 pécsváradi és kettő 
a körzetből).

Elkészült a temetői út egyik 
szakasza a Pécsváradi Önkor
mányzat jelentős anyagi se
gítségével.

Nyáron került kifestésre a 
gyülekezeti terem, iroda, fo
lyosó, a parókián egy szoba és 
konyha.

A 200 éves templomunk 
erősen megrongált tetőjéhez a 
cserepeket sikerült még ez év
ben megvásárolnunk, össze
sen 418.000 Ft értékben.

Az egyházkerületttől
300.000 Ft-os segítséget kap
tunk, gyülekezeti adakozás
ból eddig 40.000 Ft jött össze.

Szabóné Kiss Mária 
lelkész

1993. január 18-tól ökume
nikus imahét. A hét minden 
napján a gyülekezeti terem
ben kerül sor az összejövete
lekre. Részletes programot 
majd hirdetik a templomban.

-  A vasárnapi istentisztele
tekre szintén a gyülekezeti te
remben kerül sor 11 órakor.

-  Nem változik az új évben 
sem a hittanórák rendje, a 
Bibliaórákat is a szokott idő
ben tartjuk, valamint a pénte
ki istentiszteletet az idősek 
Gondozási Központjában.

A katolikus plébánia 1992. évi eseményei
A Szilveszter esti és az új

évi szentmisén Mott János 
címzetes pécsváradi apát is
mertette az 1992. év esemé
nyeit, számadatait. Apát úr 
Pécsvárad mellett Lovászhe- 
tény, Nagypall, Apátvarasd, 
Feked, Erzsébet, Kékesd hí
veinek lelki gondozását is el
látja. Tavaly 617 szentmisét 
továbbá 235 szentbeszédet 
tartott, 41 beteget részesített 
a szentségekben.

74 gyermeket keresztelt 
meg (köztük elsőáldozás előtt 
nyolc-tíz éveseket is), 39 fiút 
és 35 leányt -  1991-ben a ka
tolikus hitre kereszteltek szá

ma 62 volt. Pécsváradon 45, 
Nagypallon 5, Zengővárkony- 
ban 10, Apátvarasdon 14 
gyermek részesült a kereszt- 
ség szentségében.

Tavaly 12 esküvő volt az 
előző évi 18-hoz képest (volt 
év, amikor 30 egyházi eskü
vőt is tartottak): Pécsváradon 
9, a zengővárkonyiak közül 1, 
Apátvarasdiak közül 2 pár 
kelt egybe, közülük 3 párnál 
kötöttek eltérő vallásúak há
zasságot.

47 volt a halottak száma a 
tavalyi 46-hoz képest, közülük 
25 nő és 22 férfi. Pécsváradon 
32, Zengővárkonyban 5, Nagy- 
pallón 3, apátvarasdon 7 ío.

Elsőáldozáshoz 51 gyer
mek járult: pécsváradi 11, er
zsébeti 10, erdősmecskei 17, 
fekedi 13.

Anyakönyvi hírek
Születések:
nov. 24. Fuller Péter, szülei: 

Fuller Pál és Schneider Er
zsébet. dec. 7. Rémes Edina, 
sz. Rémes László és Bősz An
na (Zengővárkony), dec. 8. 
Kapoli Tamás, sz. Kapoli Mi
hály és Wágner Anita (Lo- 
vászhetény), dec. 14. Knyur 
Petra, sz. Knyur István és Al
bert Szilvia, dec. 23. Virág 
Szilárd, sz. Kovács József és

Virág Andrea, dec. 26. Mester 
Gréta, sz. Mester Károly és 
Magyar Andrea.

Esküvő:
dec. 18. Nagy Mihály és Ár- 

falviné Pallér Klára (Zengő
várkony), dec. 19. Mohácsi 
Valéria és Huszár Zoltán 
(Zengővárkony), dec. 30. Ceg- 
lédy Béla és Levárdy Henriet
té (Pécs).

Összesítve, a Pécsváradhoz 
tartozó római katolikus plé
bániákon 97 keresztelő, 13 
esküvő, 85 temetés volt az 
1992. évben.

Megjavították a katolikus 
templom valamint a plébá
niaépület cserepezését, az 
utóbbit 450 ezer forint ériék
ben ellátták gáz-központifű- 
téssel.
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ÍGÉRETES FRANCIA KAPCSOLAT
Munkalehetőség! Szakembereket keresnek!

Ifj.Bükl László és Valkal Pál, 
a Pécsváradi Aranycipó ve
zetői franciaországi ta
pasztalatcserén vettek 
részt novem ber 22-28. kö
zött Strassburgban, a Gaz
dasági Kamara és a Pécsi 
Ipartestület közös szerve
zésében, több m ás bara
nyai Iparossal, sütőipari 
szakterületen. Közben az 
Aranycipóból ú] Kft vált ki 
az Újévtől: építőipari vállal
kozásuk neve FULLBAU. 
Ifj.Bükl László számol be 
olvasóinknak arról, mi új
ság a cégnél.

-  Sokat tanultunk Franciaor
szágban. Strassburgban, ebben 
a gyönyörű régi városban hét
száz pék dolgozik -  és mind 
megél. Érdekszövetséget al
kotnak, amely annyira erős, 
hogy egymás piaci érdekeit 
egyáltalán nem zavarják, az 
árakat összehangolják, a ter
mékkészítést beosztják, az új 
termékek tapasztalatait átadják 
egymásnak, vagyis baráti lég
körben dolgoznak azok, akik
ről a hazai tapasztalatok alap
ján azt hinnénk, hogy gyilkos 
konkurenciaharcot folytatnak. 
Ez az érdekvédelem volt a leg
főbb tanulság számunkra. En
nek ott kemény ára van, magas 
a tagdíj.

Jártunk Strassburg környé
kén egy továbbképző-intézet
ben is, amely a munkanélküli
eket képezi át, és ahol nekik 
kell áldozniuk az átképzésre.

Megismertük Franciaország 
leghíresebb kenyerét, a hosz- 
szú, rúdszerű baguette gyártá
sát. Reméljük, mi is készíteni 
fogjuk hamarosan. A leveles- 
tésztákkal is sokat foglalkoz

tunk , és ezeket a tap asz 
talatokat szeretnénk átültetni.

Németül értettük meg egy
mást, hiszen jelentős német ki
sebbség él Strassburg környé
kén, és beszéli a különleges el
zászi nyelvet, a francia és a 
német keverékét.

-  Lesz-e folytatása a fran
cia kapcsolatnak?

-  A magyar fél kötött a fran
cia pékszövetséggel egy meg
állapodást, így januárban ők 
jönnek hozzánk, illetve lehető
ség lesz további francia tanul- 
mányutakra, tanulók kiküldé
sére, a speciális technológiák 
elsajátítására a világhírű fran
cia sütőipar megismerésére. 
Ezeket a lehetőségeket szeret
nénk jól kihasználni.

-  M ekkora területet lát el 
jelenleg az Aranycipó?.

-  80 üzletbe, mintegy 80 ki
lométeres körzetbe szállítunk, 
ez 5000 kg kenyér átlagosan és 
50 ezer darab sütemény. Saját 
bolthálózatunk is van, ezt most 
k ezd jük  b ő v íten i. P écse tt 
négy, Pécsváradon egy üzle
tünk van. Hatvan fővel két sü
tőüzemünk működik helyben, 
a társasházak mögött és a volt 
MEZŐGÉP területén. Ezenkí
vül több cég tartós sütőipari 
termékét forgalmazzuk kizáró
lagos joggal a megye terüle
tén.

-  Hogyan képzelik a továb
bi fejlődést?

-  Ezt az anyagiak sajnos be
határolják, és még nem látjuk 
igazán, hogy melyik irányba 
kellene fejleszteni. Szeretnénk 
a választékot bővíteni, átké
pezzük a dolgozóinkat más 
technológiára, és keresünk 
szakembereket.

-  Lesz is kereslet az újabb 
és több termékre?

-  Piaci gondjaink nincse
nek, a konkurenciával szem
ben előnyre tettünk szert a má

sodik üzem megnyitásával, va
gyis a jövőnket biztosnak lá
tom hosszú távon.

-  Vállalkozásuk építészeti 
ágazata megújult -  kérem, 
beszéljen erről!

-  A Pécsváradi Aranycipó 
Kft részlege volt az építészet 
1992. decem ber 31-ig , az 
Újévtől új vállalkozást hoz
tunk létre erre a tevékenységre 
FULLBAU BT néven. Jelen
tése „kész ház”, „készreépí- 
tés”, ugyanakkor tartalmazza 
az ügyvezető Fuller Róbert, a 
nemrég elhunyt Fuller Szepi fiá
nak a nevét

Ez a csapat 1992-ben egy 
nagyon komoly munkát vég
zett Szekszárd főterén Papp 
Ferenc vezetésével felújított 
egy 200 éves templomot (ké
pünkön). Ennek köszönhetően 
már három-ilyen egyházi meg
rendelésünk van az 1993. évre. 
A FULLBAU szeretne templo
mokra szakosodni, de más 
munkákat is el fogunk vállalni.

A FULLBAU ugyanis terve
zést, anyagbeszerzést építést 
és komplett kivitelezést is je 
lent, valam ennyi szakipari 
munkával -  vagyis valóban 
készre tudunk dolgozni. Ez a 
cég várhatóan mintegy 30 főt 
fog alkalmazni, de a munkák
tól függően szeretném ezt a

létszámot tovább bővíteni.
Máris szeretnénk szakem

bereket és segédmunkásokat is 
felvenni állandó munkára -  
komoly fizetésért. Várjuk a je
lentkezőket.

-  Személy szerint hogyan 
éli meg ezeket a munkákat, 
fejlesztéseket?

-  Az egész menedzselése az 
én feladatom. Tehát reggel ko
rán kelek, egész nap szerve
zek, jövök-megyek, intézke
dem, rohangálok , anyagot 
szerzek, embereket szerzek, 
elő  kell terem teni a tőkét, 
megrendelőket kell keresni, 
biztosítani az egész szakmai 
hátterét. Ezt kell összefognom. 
Néha sajnos elég nehéz.

-  Kik állnak a segítségére?
-  Szervezőmunkában szak

mai szempontból Valkai Pál 
pékmester, Papp Ferenc kőmű
vesmester, gazdasági oldalon 
Keresztúri Tóth Sándorné a 
főkönyvelőnk -  így áll össze a 
stábunk.

-  És a családra hogyan ju t 
idő?.

-  Sajnos egyre kevesebbet 
lehetek velük -  csak esténként 
meg a hétvégeken. Laci fiam 
másfél éves, és már várjuk a 
második babát..

G.0.

Itt döntöttek a névváltoztatásról
Fideszesek a pécsváradi várban

Első regionális tanácskozását tar
totta a FIDESZ december 11. és 13. 
között Pécsváradon. A Somogyr, Tol
na, Zala és Baranya megyéből jött 
résztvevők közül hetvenen a pécsvá
radi várban laktak, így Orbán Viktor 
és Ader János is. Az összesen közel 
száz fiatal demokrata reggeltől estig 
tartó tanácskozásának középpontjá
ban az állt, hogyan fordíthatják vok- 
sokra népszerűségüket. (A regionális 
együttműködésről és a parlamenti 
műnkéről éppűgy szó volt, mint az 
amerikai elnökválasztás finiséről.)

Trombitás Zoltán az országgyűlés 
jegyzője, az alkotmányügyi bizottság

tagja, sajtótájékoztatón kivül, a ta
nácskozás ideje alatt is válaszolt a 
Pécsváradi Hírmondó kérdéseire:

A párt népszerűsépe növekszik, 
ugyanakkor az időszaki választáso
kon nem sikerült eredményt elér
nie. A legutóbbi kőzvéleményku- 
tatás eredményei azonban kimu
tatták, a FIDESZ szimpatizánsai 
közül jóval kevesebben menné
nek el szavazni, mint például az 
MSZP támogatói közül, akik igen 
aktív szavazók. A céljuk tehát, 
hogy minél több választópolgárt 
sikerüljön mozgósítaniuk.

A fiatal demokraták elsősorban

parlamenti munkájukkal nyerték meg 
sok ember bizalmát. Hozzászólá
saik szakszerűek, és távol tartják 
magukat az oly gyakori közéleti 
veszekedésektől. A megítélésben 
természetesen szerepet kap, ho- 

yan politizálnak, milyen döntése- 
et hoznak a fideszes önkormány

zati képviselők. Pécsett például 6-7 
százalékkal népszerűbb a párt, 
mint az országos átlag.

A FIDESZ áprilisi kongresszu
sán nevet vált, várhatóan a Fiatal 
Demokrácia Szővetsépe nevet vá
lasztja, és korhatár nélkülivé válik. 
Már eddig is szép számmal támogat

ták őket a 35 év feletti szakértők és 
közéleti tisztségviselők. Kérdés, a 
megváltozott formában mennyire 
tudja megőrizni a párt eredeti arcu
latét, fiatalos lendületét.

A négy megye fideszes tisztségvi
selői és az önkormányzatok fideszes 
tagjai az együttműködés különböző 
formáiról is szót ejtettek. Ennek 
egyik megnyilvánulása lenne egy re
gionális fejlesztési bank létrehozása, 
amelynek tervét a tanácskozás idő
pontjában Szekszárdon már elfogad
ták, és a közelmúltban a pécsi köz
gyűlés is.

Porth E.
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Pécsváradi arcok
Negyven esztendő a pult mögött 

Koch Lajos nyugdíjban

Nehéz elképzelni nélküle a 
Vas-Műszaki Boltot: Koch 
Lajos nyugállományba vo
nult -  40 esztendőt töltött a 
pult mögött egyetlen nap táp
pénz nélkül, nagy ritkán kivett 
szabadságokkal. Több ciklu
son keresztül, 1990-ig ta
nácstag is volt. Sok pécsvára
di számára ő testesítette meg 
„a kereskedőt”, és azoknak is, 
akik a környező falvakból, a 
megye távoli pontjairól vagy 
éppen Kecskemét, Vaskút 
környékéről keresték fel a 
pécsváradi Vas-Műszaki Bol
tot. Ne kerülgessük a szót, 
Koch Lajos, a kereskedő -  
fogalom..,_________________

Nagyapjáé volt a Koch-ma- 
lom kint a homokbányánál, 
amit most az unokák, déd
unokák olyan szép rendben 
tartanak. (A család most kö
zösen rendbe akaija hozatni a 
nagyapa által állított keresz
tet a malom mellett.) Édesap
ja a Pécsváradi Műmalomban 
dolgozott, s a fiát kereskedő
nek adta:

-  1952-ben kezdtem a pá
lyát. Előbb Déri Ivánnál az
tán a volt ruházati boltban 
inaskodtam, ahol most a já
tékterem  van... Id.Vértes 
László, Kiszt Viktor idejé
ben, Kis Istókné, M argit né
ni volt a pénztáros. De a vas
kereskedést, műszaki cikke
ket jobban szerettem. Mielőtt 
megnősültem volna, jöttem a 
Vár utca sarkán lévő akkori 
vasboltba. Itt már én lettem a 
boltvezető. Amikor megszűnt 
a Népbolt, a háztartási és fes
ték- edényáru odakerült a

volt Kuttna-üzletházba, ahol 
ma a bútorraktár van. Ne
künk maradtak a vas- és mű
szaki cikkek: még nagyon vit
ték a járműveket, motorokat, 
még utalványrendszer volt

-  Mindig nagy forgalom 
volt az Ön által vezetett üzle
tekben...

-  Engem e negyven évben 
sohasem azért dorgáltak, 
hogy rosszul dolgoztunk vol
na, hanem mert magas volt a 
készlet. Azt szerették volna 
mindig, hogy ha ma bejött a 
portéka, másnap már vigyék. 
Én meg úgy gondolkodtam, 
ha nincs portéka, nem lehet 
eladni. Persze ma már a ma
gas bankkamat miatt nem le
het olyan készlettel dolgozni, 
mint valamikor.

A mai Vas-Műszaki Bolt he
lyén üzlet volt a háború előtt 
is: Szűcs majd a benősült 
Stark boltja. Zsidó családé, 
amely kihalt az üldözések 
idején. 1945 után itt létesült 
a rendőrőrs majd a járás meg
szűntével 1967-ben ismét 
visszaállították az üzletet. 
Közvetlenül a háború után 
46-48-ban még iskola is volt 
ezekben a helyiségekben -  
emlékezik Koch Lajosné, 
majd férje folytatja tovább:

-  Nagy váltás volt, amikor 
az elektronikus cikkek előre
törtek... Ezt mind meg kellett 
tanulni -  és akkor már a fiam 
is beállt a pult mögé. Tizen- 
ketten voltunk az üzletben, 
amikor eljöttem. Eddigi he
lyettesem, a rangidős Kram- 
m er János lett az utódom, 
Lajos fiam és Niedling J á 
nos a helyettesek. Sok min
denkivel dolgoztam együtt e 
negyven év alatt. Nálam ta
nult Jungné  Fuchs Teri,

Fischerné Telkes Éva, Tó
ka Jánosné, Szakállosné 
Hoyck Irm a és még sokan 
mások -  de Resszer Anti 
volt az első tanulóm...

-  Mire törekedett kereske
dőként?

-  Az volt a fontos, hogy 
menjen a bolt. Legyen áru, ki 
tudjuk szolgálni a vevőket. 
Eleinte a Népbolt, a bányá
szok boltja (ma a bútorraktár) 
volt a konkurencia, és azt sze
rettük volna mint szövetkeze
ti bolt mindig lekörözni -  si
került is. Jól ismertek a nagy
kereskedelmi cégeknél. A vá
sárlók messziről felkerestek 
bennünket a különböző ke
rékpár- és motor-alkatrésze
kért, de most, a nyugati ko
csik korában már főként in
kább autófelszerelési cikke
ket tartunk.

-  Most miben legerősebb a 
bolt?

-  Jól megy a televízió, köz
pontifűtés-, gáztartozékok, 
h áz ta rtá s i cikkek, villa
mossági áruk... Hála Isten
nek, nekem a 40 év alatt sose 
volt hiányom. Jó volt a gárda 
is, mert attól sok minden 
függ. Afiam gyerekkorától er
re a pályára készült, de még 
a kisebbik unokám is azt 
monjja már, hogy ő boltos lesz 
-  pedig még óvodába jár.

-  Kicsit nehezen jöttem el, 
pedig sokszor elfáradtam. 
Egy-egy ünnepi forgalom 
után jólesett a pihenés. De 
most itt a szőlő, a jószág. Csak 
az a furcsa, azelőtt sose ál
modtam a boltról. De amióta 
nyugdíjban vagyok, mindig az 
áruval kínlódom, hogy mit 
kell beszerezni...

G.O.

A pécsvá
radi Zengő 
Vadásztársa
ság decem
ber 16-án 
tartotta tró
feabemutató
val egybekö
tö tt évvégi 
közgyűlését 
a Művelő
dési Ház
ban.

Fotó:
Patonai
Attila.

Fiatalok eredményessé
gi tréningje indul kellő szá
mú jelentkező esetén a Műve
lődési Házban.

Kapcsolatfejlesztő prog
ram a 16-22 éves korosztály 
számára.

Jelentkezés és részletes fel
világosítás a művelődési ház
ban.

A Borászati Népfőiskola 
zárófog lalkozásán  Bor
címke és „Ex Libris” k i
állítás nyílik február 2-án 
17 órakor a m űvelődési 
központban, Solti László 
üzemmérnök, borász tanár 
gyűjteményéből.

A Vas-Műszaki Bolt 
élén Krammer János

Majd tizenöt éve boltve
zető helyettes a Vas-Mű
szaki Boltban Krammer 
János,, aki most Koch La
jos helyére lépett. Huszon
öt éve kezdte a pályát 
Pécsváradon:

-  1961.augusztus 29-én 
kezdtem dolgozni a Vár ut
ca sarkán lévő Vas-Műsza
ki boltban, öten  voltunk, a 
főnök, Koch Lajos, aztán 
Mester Misi bácsi, Rész- 
szer Anti és Jung József- 
n£, akkor még Fuchs Teri. 
Közben voltam egyszer 
másfél évig Szilágyon, a 
falumban, 18 évesen, alig
hogy felszabadultam. Egy 
vegyesboltot kellett vezet
nem. Miután leszereltem, 
már ide, ebbe a boltba ke
rültem vissza, ahol a Járási 
Rendőrkapitányság meg
szűnése után 1967-ben ala
kították ki itt a jelenlegi üz
letet. A motorokat, járműve
ket szerettem a legjobban, 
de erre sokan akartunk sza
kosodni, s így a nehezebb 
áruhoz, a vashoz kerültem.

1970-ben nősültem, 71- 
ben építkeztünk a Hegedűs 
Imre utcában, s 1973-ban 
költöztünk be.

O lyan  b o lto t vettem  
most át, amiben már 1978 
óta vezetőhelyettes vol
tam. Közös munkával ér
tük el azt, amit elértünk. 
Sajnos új profilt most nem 
tudunk bevezetni, bár sok 
mindenen gondolkodtunk. 
Sok forgalmunkat elviszi a 
konkurrencia , de ezzel 
együtt talpon tudunk ma
radni. A vállalat is elő tud
ta állítani a betervezett 
nyereséget. De amíg nem 
lesznek új munkahelyek, 
addig felfutásra nem lehet 
számítani az ilyenfajta üz
letekben sem mint a miénk.

Kiadványok a 
Művelődési Házban

Gállos: Fejezetek Pécsvárad 
tőténetéből 50.- 

Öhler Anna: A pécsváradi ne
metek (Kétnyelvű) 80 - 

Pécsváraa műemlékei. A Tájak 
Korok Múzeumok kiskönyve 20.- 

Képeslapok -  metszetek és 
színes levelezőlapok 8.- és 10.- Ft 

Pécsváradi címer ( Sárkányé- 
lé Szentgyörgy) autósmatrica és 
többféle méretben.

Hírmondó, az önkormányzat 
lapja 20 - Ft.-

Hetényi Varaa Károly: Papi 
sorsok a horogkereszt és a vö
röscsillag árnyékában I. 590.- Ft.
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A pécsvárad iak  tudnak spórolni...

Bély Sándor 
OTP fiókvezető 

nyugalomba vonult
Bély Sándor 34 év szolgálat után 

vonult nyugdíjba az OTP Pécsváradi 
Fiókjának éléről. Banktitkokat nem 
tudtunk meg tóit, de azt igen, hogy 
a péctvéraaiak takarékot emberek.

-  Még a régi patika melletti kis 
üzlethelyiségek egyikében, a mai vi
rágbolt helyén volt az OTP-fiók 1959- 
ben, amikor a közgazdasági techni
kum után idekerültem. Előtte Szalán- 
tán voltam főkönyvelő az FMSZ-nél, 
majd a ranglétra minden lépcsőfokát 
végigjártam az OTP-nél. Pénztároson 
kívül minden voltam. 1977-ben lettem 
az OTP Pécsváradi Fiókjának vezető
je -  közben elvégeztem a kötelező 
szakmai képzést.

Hosszúhetény, Berkesd, Szilágy, 
Ellend, Pereken, Mecseknádasd, Hi
das, Erdősmecske tartozik a körze
tűnkbe, s ahhoz, hogy elismert OTP- 
fiók lettünk, a kollégák munkája sokat 
nyomott a latban: ugyancsak 1959 óta 
dolgozik e fióknál Császár Jánosné, 
majd odakerült Büki Lászlóné, Wink- 
ler Györgyné, Tahi Ernőné, Dénes 
Józsefné és a többiek -  mindig szá
míthattam rájuk. Az ó sikerük is, hogy 
igen magas a betétállományunk.

Kezdetben ez 7 millió forint volt -  
most 200 millió. Ez nemcsak azt mu
tatja, mennyit romlott a forint, hanem 
utal a megnövekedett forgalomra is. 
Nagyon sokat foglalkoztunk lakossági 
hitelekkel, az elsők voltunk a vidéki 
fiókok közül. Az utolsó évtizedben nőtt 
a lakossági betétállomány 100 millió

ra. Ezt volt nehéz elérnünk, a második 
százashoz már könnyebben elértünk. 
Sok a könyves betét és népszerűek 
lettek az OTP letéti jegyek. Nőtt a 
tartós betétek száma.

-  Mindez mit árul el a pécsvára- 
diákról? Elég takarékosak va
gyunk?

-  Elég takarékosak és elég jómó
dúak a pécsváradiak. Mondták is min
dig a többi fióknál: könnyű nektek, ti 
jó körzetben dolgoztok. De árnyaltab
ban kifejezve: a fiataloknál inkább az 
építési kölcsönök a jellemzőek, míg a 
takarékoskodás a középső és az idő
sebb korosztálynál. Érzékeltük a pénz
hiány jeleit is a nemfizetők, a hátralé
kok, főként a starthitelek esetében, 
elsősorban a kezdő vállalkozóknál.

Bély Sándor munkáját 1 979-ben 
s pénzügyminiszter ismerte el ki
tüntetéssel, 1984-ben Kiváló mun
káért kitüntetésben részesült. Nyu
galomba vonulása alkalmával az 
OTP és Kereskedelmi Bank Rt Ki
tüntető jelvényét vehette ét dr.Hor- 
váth László megyei igazgatótól.

G.O.

Új rendórparancsnok Pécsváradon
December elsejétől új parancs

noka van a pécsváradi rendőrál
lomásnak. Pályázat útján nyerte 
el új beosztását Ormándi László 
r. főhadnagy. A fiatal, energikus 
rendőrtiszt 1981-ben kezdte 
rendőri pályafutását a mohácsi 
rendőrkapitányságon. Buda
pesten végzett a rendőrtiszti fő
iskolán, a közrendvédelmi sza
kon. Mohácson először a köz
lekedésrendészetnél kezdte, 
majd az igazgatásrendészet 
után bűnügyi vizsgáló tisztként 
dolgozott. Pécsváradra ez év 
október elsejével került, mint 
parancsnok-helyettes, és alig 
két hónap után vette át az állo
más vezetését.

Csodálkoztam, hogy a beszél
getésre vasárnap délelőtt ke
rült sor a rendőrállomáson. 
Azzal érvelt, hogy rendkívül 
fontosnak tartja a személyes 
jelenlétet a rendőri munká
ban. Sajnos azonban a család 
Mohácson van, és így nehéz 
eleget tenni a feladatnak. Bí
zik azonban, hogy az önkor
mányzat segíteni tud majd ab
ban, hogy mielőbb lakáshoz 
jusson  a háromgyermekes 
családapa. Elképzelését sze
retné mielőbb megvalósítani, 
egy szolgáltató típusú és la
kosságbarát rendőrséget kí

ván kiépíteni. Ehhez szük
ség lesz a lakosság segítsé
gére. Észrevételeikkel, beje
lentéseikkel támogathatják 
a rendőrség munkáját. A ren
dőri jelenlétet szeretné fo
kozni a körzetekben, sajnos 
azonban  lé tszám hiánnya l  
k ü zd e n ek .  S zü k ség esn ek  
tartja a toborzómunkát, és 
ezúton is kéri az érettségi
zett fiatalok jelentkezését.

Kevés szabaideje van, de ha 
adódik ilyen, akkor szívesen pe- 
cázik, vagy dolgozik a kertjé
ben. Nemcsak hallgatni szereti 
a zenét, hanem maga is műveli 
azt, hiszen kitűnően játszik gi
táron és klarinéton.

Sánthi L.

: HELYREKíAZÍTÁSr
A multbaví számunkban tévesen )elent meg Ormándi László r. 

főhadnagy neve. A* elírásért ezúton Is szfves elnézését kérjük.
A Szerkesztősig

A h a g y o m á n y o k h o z  híven  
b e n s ő s é g e s  k a r á c s o n y i  ü n 
n e p sé g e t  rendeze t t  a Pé csvá -  
radi  I part es t ül et :  n ő b i z o t t s á 
guk tagjai  idén is büfével  vár 
ták az  i p a r o s g y e r e k e k e t  és 
szüle iket .  Sok iparoscsalád j e 
lent  m e g  a M ű v e l ő d é s i  Há z  
n a g yt e r mé b e n ,  g y e r m e k e k  és 
szüleik.  Márt usz Antal  a t es 
tület  e lnöke mon dt a  az  ünnepi  
köszöntőt ,  a n n ak  a g ondol a t 
nak a j e g yé b e n ,  hogy m a r a d 
jon velünk a szeret et ,  a K a r á 
c s o n y  b é k é j e  és á l d á s a  az  
e g é s z  e s z t e n d ő b e n .  Ma j d  a 
Ze ngőv á r k ony l  H a g y o m á n y -  
őrző Egy es ül e t  Tőt tös S á n 
dor  vezet t e  gyermek csopor t j a

Az önkormányzat 1992. december 
28-án tartott ülésén módosította a helyi 
adózásról szóló rendeletét.

A legfontosabb változásokat az 
alábbiakban foglaljuk össze:

1. ) Megváltozott az iparűzési adónál 
az adóalap megállapítása és az adó 
mértéke.

Az adó alapja továbbra is a nettó 
árbevétel, de ez csökkentendő a ke
reskedők esetében az eladott áruk 
beszerzési értékével, az egyéb vállal
kozók esetében pedig az alvállalkozói 
teljesítések értékével.

Éppen erre figyelemmel megszűnt 
a bolti kereskedelmi tevékenységet 
végző adózók részére biztosított 40 
%-os kedvezmény.

2. ) Az adó mértéke, a fentiek alap
ján kiszámított adóalap után az alábbi:

-  kereskedelmi tevékenység esetén 
évi 5 ezrelék,

-  mezőgazdasági vállalkozás után 
évi 2 ezrelek,

-  az ipari, szolgáltató, valamint az 
egyéb jellegű vállalkozások után évi 3 
ezrelék.

3. ) Az alkalmi, ideiglenes jelleggel 
Pécsváradon végzett tevékenység 
után az adó mérteke

a.) alkalmi árusok esetében az első 
napon 1.000 Ft, minden további napra 
300-300 Ft.

b.) az egyéb vállalkozások, szolgál
tatások, kivitelezések esetén, ha az 
nem haladja meg az egy hetet, akkor 
napi 500-500 Ft, az egy hetet megha
ladó időtartamú tevékenység eseten a 
nettó árbevétel 7 ezreléke.

4.) A szállást biztosító intézmények 
és magánszemélyek (várszálló, pan
zió, fizetóvendéglátás, stb.) az alábbi 
mértékű idegenforgalmi adót kötelesek 
beszedni a vendégtől és az önkor
mányzatnak befizetni: 

a második vendégéjszakától a 
tizedik éjszakáig napi 15-15 Ft, 
az ezt követő éjszakák után napi 
10-10 Ft.

Nincs változás a nem magánsze
mélyek által fizetendő építmény 
adóban, a lakosság által fizetendő 
kommunális adóban, valamint a 
vállalkozásokban foglalkoztatottak 
után fizetendő vállalkozó kommu
nális adóban.

Az adót -  kivéve az idegenforgalmi 
adót, amelyet a vendégtől történő be
szedés után 15 napon belül kell befi
zetni -  továbbra is két részben, min
den év március 15-ig, illetve szeptem
ber 15-ig kell befizetni.

A Hírmondó következő számá
ban közreadjuk az adórendelet 
teljes szövegét és a szükséges 
magyarázatát.

Iparosok  karácsonya
mut at ta  oe s z e m e t  gy ö n yö r 
ködtető műsorát .  Azut án  kö
v e t ke z t ek  az iparosok g y e r m e 
kei: Már t us z  Anta lné v e z e t é 
sével  ka rácsonyi  versek,  d a 
lok, h a n gsz erszó l ók  ál tal  szó
l a l t a t t á k  m e g  a K a r á c s o n y  
ü z e n e t é t  n e m c s a k  m a g y a r ,  
ha n em n é m e t  és szerb nyel 
ven is. ( Ké pünk ön )  És végül  
követ kezet t  az  a j ánd ékoszt ás  
a feldíszí tet t  fenyőfa alatt.

Amíg a gy e re ke k  az  a j á n 
d é k n a k  és a f i n o msá g o k n a k  
örül tek,  a z  iparos t ár sa k  időt  
szakí tot tak egy kis b e s z é l g e 
tésre,  kis p ihenőre,  az  ü n n e p 
re a hé t k öz n a p o k  között .

Fotó:  Patonal  Atti la
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Szakmunkásképző Szakközépiskola 
és Gimnázium hírei

Hangverseny
November 11 -én az Országos Fil

harmónia szervezésében gimnázi
umi és a szakközépiskolai tanulók 
hangversenyen vettek részt. A 
hangversenynek a Művelődési Ház 
adott otthont. A tanév folyamán 
még két alkalommal hallgathatnak 
a tanulók ilyenfajta élményben.

Pályázatok:
A gimnáziumi első osztály min

den tanulója részt vett egy orszá
gos rajzpályázaton, amelynek té
mája:

EXPO '96 -  kommunikáció egy 
jobb világért.

A zsűri dicsérőlcg nyilatkozott és 
megköszönte az egész osztály 
munkáját.

A Város és Faluvédők Szövetsé
ge ifjúsági pályázatot hirdetett 
több kategóriában. A gimnáziumi 
első osztály tanulói (Bittér Judit, 
Köberling Beáta, Kölbl Zoltán, 
Dankó Beatrix, Vincze Katalin, 
Göbl László, Olejnik Gábor, Mül- 
ler Gábor és Kiss Attila) két témát 
választottak:

„Lakóhelyem településének ne
vezetes sírja” Agárdi Ede és Roc- 
kenbauer Pál életútját ismertették 
röviden a tanulók, a sírok pontos 
leírásával. Továbbá „Településem 
népi emlékei” -  a témán belül a 
Kálváriával és régi parasztházak
kal foglalkoztak a tanulók.

A pályázat értékelése később tör
ténik.

Szülői értekezlet
1992. december 2-án mindhárom 

tagozatunkon I-IV. osztályig szülői 
értekezletet tartottunk. Sok szülő 
érdeklődött gyermeke eredményei 
felől. A szülői értekezletet 17 órá
tól fogadóóra követte.

Szecskaavató:
December 10-én fél 4-től 5 óráig 

a végzős tanulók szecskaavatót tar
tottak az első osztályosoknak. Az 
első osztályok képviselőinek a „vé
nek tanácsa” előtt kellett „vizsgáz

niuk”, majd utána megválasztották 
közülük a „fő szecskát”, akinek 
újabb feladatok megoldásával kel
lett bizonyítania rátermettségét.

Ezután az első osztályoknak 
együttesen kellett tréfás, némely
kor a vaskos humortól sem mentes 
feladatokat teljesítenie.

A továbbiakban disco-zenére 
táncoltak a fiatalok.

Szakmai háziversenyek:
Húsfeldolgozó és sütőipari szak

mákban elkezdődtek a háziverse
nyek. A verseny folyamán a tanu
lók írásbeli, gyakorlati és szóbeli 
tudásukról adnak számot. Közülük 
a legjobbak fogják képviselni isko
lánkat a Szakma Kiváló Tanulója 
országos versenyeken.

Fejlesztés:
Iskolánk korszerűsítette számító

gép-parkját, a régi Commodore 64- 
es típusok helyett 10 db új AT-286- 
os típusú számítógépet vásárol
tunk. A gazdasági hivatal és a tit
kárság munkáját is számítógépes 
rendszer könnyíti.

Ünnepélyek:
December 11-én és 18-án a 6. 

órában tartottuk karácsonyi ünne
pélyünket. A szakközépiskola IV. 
osztálya és a gimnázium I. osztá
lyos tanulói adták a műsort. A mű
sorban szó esettt a karácsony előtti 
időszak szokásairól, az adventról, 
búzakoszorú-készítésről, regölés- 
ről, a Mikulásról, Luca-napjáról, a 
Luca-székről. A magyar szokások 
mellett a tanulók meséltek német 
és szláv szokásokról is. Idéztek az 
Evangéliumból. Több nyelven éne
keltek karácsonyi énekeket, dalo
kat. Jól sikerült műsor volt.

Szervezői: Galambos Jenőné, 
Fuchs Sándomé, Molnár Zoltánná 
voltak. Ugyancsak december 18-án 
délután az intézet valamennyi dol
gozójának bensőséges hangulatú 
karácsonyi ünnepélyére került sor.

Fuchs Sándorné

-  Az utolsó tanítási héten szin
te minden osztály teadélutánnal 
(képünkön) köszönt el az idei 
évtől. Nemcsak zene, tánc, enni- 
és innivaló akadt, hanem játékos 
vetélkedőkkel szórakoztatták 
magukat a gyerekek és az osz
tályfőnökök.

-  A már hagyományossá váló 
karácsonyi műsort idén is a 4. év
folyam adta. Az igazán téli hangu
latot árasztó meghitt műsor és a 
csodálatos színpadi díszlet minden 
korosztálynak nagyon tetszett. Kö
szönjük a tanulóknak és a tanítóné
niknek, (Lakatos Béláné, Bősz Zol
tánná, Tóth Györgyi).

A műsor után a diákönkormány
zat minden osztálynak szaloncu
korral kedveskedett, majd az őszi 
hulladékgyűjtés nyerteseinek osz
tották ki a jutalompénzt.

A téli Mikulás-kupa iskolai asz
taliteniszverseny győztesei is át
vették a megérdemelt díjakat, a 
nagy csokimikulásokat.

Győztesek: 5-6. osztály: Takács

Fotó: Lörinczi Albert
Attila, 7-8. osztály: Pécsi Attila és 
Scholtz Viktória.

-  Mágocson rendezték a falusi is
kolák téli teremfoci bajnokságát, 
ahol iskolánk csapata holtverseny
ben a II-III. helyezést érte el.

-  Mecseknádasdon szintén terem
foci bajnokságot rendeztek a körzet 
négy iskolájának, ahol a pécsváradi 
csapat II. lett. Gratulálunk a gyere
keknek és felkészítő tanáruknak. 
Császár Jánosnak.

-  Az utolsó „tanítási” napon nagy 
volt a nyüzsgés és a zenebona az 
iskolában, hiszen 9- 12-ig kará
csonyi vásárt rendeztek az osztá
lyok. A bevételek a számolgatásuk 
után néhány osztálynál több ezer 
forintra rúgtak.

-  A nagy szünetvárásban is rend
kívül figyelmesek voltak a gyere
kek. Sok osztály kedveskedett 
ajándékkal vagy megható kis mű
sorral tanárainak és persze a sok 
Éva nevű tanáméninek. Köszön
jük, és vidám téli szünetet kívá
nunk!

Beszámoló a Kodolányi János Általános Iskola SZMK vezetőségi értekezletéről
MM

A Kodolányi János Ált. Iskola 
tantestülete, az igazgatónő és a 
szülők közösen immár két éve vá
lasztottak meg az iskola Szülői 
Munkaközösség vezetőjének. Na
gyon köszönöm a bizalmat. Szeret
ném e munkámat igen hasznosan 
végezni, mindent elkövetve annak 
érdekében, hogy az iskola és a szü
lői ház mind közelebb kerüljön 
egymáshoz és igazi partnerként 
működjön közre egy nagy cél ér
dekében: Gyerekeinkért!

-  Gyerekeinkért bizony, mert 
nem mindegy, hogyan neveljük 
őket, főleg a mai zűrzavaros világ
ban. Úgy érzem, igen jó a kapcso
lata a szülőknek és az iskolának. 
Sokat változott az iskola szemlé
lete is, a szülői is! Örömmel mond
hatom, hogy sok gát leomlott, a 
rideg „iskolásdi” világnak vége. 
Arra törekszünk a tanárok, a szü
lők, hogy egészséges, nyílt és 
őszinte legyen a viszonyunk. Mer
jünk őszintén minden felmerülő 
problémával szembenézni, beszél
ni róla, és helyes, eredményes 
megoldást találni, a tanár és a szü
lő közösen. Ez az igazi értelme 
munkánknak. Jó két éve ezt az utat

járjuk, azt hiszem, nem kis ered
ménnyel már, és reméljük jó és he
lyes irányba vezet az utunk. Éven
te kétszer tartok értekezletet, és 
mindig valamilyen téma köré cso
portosítva szeretném a szülőket arra 
bírni, hogy legyen nagyon eredmé
nyes, segítőkész a munkánk, jó part
nere a Szülő az iskolának, a neve
lőknek! Megpróbálunk mindent, 
ami lehetséges és a tőlünk telhető 
legtöbbet nyújtani. Hisz amit te
szünk azt közösen gyerekeinkért, a 
jobb és szebb jövőjükért tesszük!

Segíteni szeretnénk mi, szülők. 
Minden értekezlet célja, hogy ho
gyan segíthetnénk?! A mostani 
utolsó összejövetelünk célja ez 
volt, mi legyen, hogyan segítsük 
az iskola munkáját!

December 7-én volt az idei tanév 
első megbeszélése. Nagyon jó öt
letek születtek. Szó esett még a 
karácsonyi vásár előkészületeiről, 
hogyan színesíthetnénk a további
akban e szép és jó hagyományt. Az 
iskolában indul a „Szülők iskolá
ja” előadássorozat. Kérem a kedves 
szülőket, menjenek el erre, csak 
hasznos, jó tanácsokat hallgathat
nak a nevelésről, nevelési problé

mákra kapnak tanácsot. Szó esett 
még arról, hogy gyerekeink kör
nyezete szép és esztétikus legyen, 
jól érezzék magukat az iskolában. 
Sok élő cserepes növényt küldünk, 
ezzel is ízlésesebb, hangulatosabb 
lesz az iskola. Itt kérnénk egy szí
vességet a községünkben élőktől, 
akinek nincs már iskolás gyerme
ke, de esetleg van felesleges virá
ga, nagy (talán kinőtte a lakást ép
pen) dísznövénye, azt szívesen fo
gadná az iskola!

Társadalmi munkát is szeretnénk 
szervezni a tavasszal: az alsó isko
la tetőterét szeretné az iskola be
fejezni. Kémék szépen én is min
den szülőt, álljunk hozzá igen se
gítőkészen, próbáljunk közösen 
segíteni, hogy elkészüljön gyere
keinknek ez a gyönyörű épület, s 
birtokba vehesse végre az egész 
alsó tagozat e szép iskolát.

Hogy igazán hogyan is segíthet
nénk az iskolának, egy közös elha
tározásra jutottunk, mégpedig ar
ra, hogy az egyedüli pénzbeli tá
mogatás csak úgy lehetséges, ha 
szervezünk egy Szülők Bálját! A 
bevételt felajánlanánk az iskolá
nak. Nem túl nagy segítség ez, de

mégis hasznosíthatná az iskola 
akár évvégi jutalmazásokra, vagy 
kirándulásokra vagy amire a leg
jobban szüksége lesz. Szeretnénk 
a farsangi időszakban ezt megren
dezni. Elsősorban akkor lehet 
segíteni, ha elmegyünk a bálra, 
és felajánlunk egy bizonyos 
összeget a célra. Kérném min
denkinek a kedves segítségét, 
az iskola kérése a szülők felé és 
fordítva is -  mindegyikre a leg
megfelelőbb megoldást próbál
juk megtalálni és közösen orvo
solni! így lesz igazán értelme a 
munkánknak, ha sikerül az isko
lát, a tanárokat, minket szülőket 
meggyőzni arról, hogy amit sze
retnénk elérni, azt egyedül gye
reke ink  szebb , bo ldogabb , 
őszintébb és emberibb jövőjé- 
kért tesszük. Ehhez a további
akban is csak minden jót kívá
nok, további lelkes és kitartó 
munkát az osztályok SZMK-ve- 
zetőinek és igazi partnerkapcso
latot tanár, szülő és gyerekek 
között!

Gyöngyöt Jánosné 
SZU K-elnók
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Kis karácsony
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A Mikulás -  a szentlászlói Kelemen 
Mihály személyében -  december 4-én 
a Művelődési Ház által szervezett ha
gyományos .kismama Mikulás* esten 
50 pócsváradi kisgyermeknek adott át 
csomagokat. Ugyancsak ez alkalom
mal vehették át a menekültek gyerme
kei a Magyar Vöröskereszt (Komid) 
ajándékát, egy-egy doboz bonbont. A 
közel 150 főnyi közönséget a Zengő- 
várkonyi utánpótláscsoport apró tán
cosai es az általános iskola alsótago
zatosai köszöntötték igen szép műsor
ral.

-  Bensőséges ünnepséget rende
zett Horváth Győző, Apátvarasd pol-
ármestere a falu gyermekeinek, akik 
00 Ft értékben ajándékcsomagokat 

kaptak.
-  Betlehemes játékot tanított be az 

erdősmecskei alsóiskolásoknak a 
Schneider-pedagógusházaspár. A bet
lehem ezők a templomban, valamint a 
varrodában szerepeltek.

-  Betlehemes játékot adtak elő a 
nagypalli iskolások is, Arnold Jánosné 
és Tóth Jánosné pedagógusok beta
nításában. A maguk készítette kellé
kekkel és az otthon készült jelmezek
ben az iskolai karácsonyi ünnepségen 
léptek fel, majd házról házra járt a 23

nagypalll betlehemes.
-  Második karácsonyukat töltötték 

körünkben a horvátországi menekül
tek, akik a Baranya háromszög falva
ibái és Szlavóniából közei százan, 
kénytelenek még hazájuktól távol élni.

A különböző karitatív szervezetek a 
havi rendszeres segélyezés mellett az 
ünnepek előtt igyekeztek valamivel 
többet adni a rászorulóknak, a Mohá
csi Református Szeretetszolgálat
2.000 Ft-ot adott minden családnak és 
élelmiszercsomagot. A Zengővárkonyi 
lelkésznő szintén egyházi adomány
ként juttatott minden 18 éven aluli 
gyermeknek 1.000-1.000 Ft-ot.

A Máltai Szeretetszolgálat a szokott
nál bőségesebb élelmiszer- és tisz
tálkodási csomagot adott e hónap
ban. Külön köszönik a helybeli Erdé
szetnek, hogy ismét adott minden 
család számára karácsonyfát.

Mindezeket a művelődési házban 
vehették át a menekültek.

-  Raymann László, Pécsett élő 
barátunk, aki régóta érdeklődő figye
lemmel kíséri a Pécsvárádi Várbaráti 
Kör munkáját -  a pécsi vásáron két 
gyönyörű regi pécsvárádi képeslapot 
talált, megvette és körünknek ado
mányozta.

A Művelődési Ház szolgáltatásai
Ez évben is figyelmébe 

ajánljuk a pécsváradiak- 
nak szolgáltatásainkat, 
melyek igénybevehetők 
nyitvatartásunk ideje alatt, 
hétköznap 8-tól 20 óráig.,

-  hirdetések felvétele: Új 
Dunántúli Naplóba

Pécsvárádi Hírmondóba
-  fénymásolás több mé

retben, kicsinyítés és na
gyítás

-  kölcsönzési lehetősé

gek: -  technikai eszközök 
(varrógép, kötőgép, diavetí
tők, filmvetítők, stb.)

-  újságok, hírlapok
-  helyi kiadványok árusí

tása
-  a korszerű táplálkozást 

segítő Naturabolt
-  11 fos Latvia mikrobu- 

szunkat bérbeadjuk
-  kisebb, nagyobb helyi

ségeink bérbeadása, lako
dalmakra is.

A figyelő szolgálat decem
ber hónapban a Dombay-tó- 
nál egy csoportot fogott el, 
amely a hétvégi házakat törte 
fel. A csoport tagjai csak az 
elfogásuk napján, illetve a tet
tenéréskor feltört hétvégi há
zak bűncselekményét ismer
ték el. A lakásukon végzett 
h ázku ta tás  nem vezetett 
eredményre.

A pécsvárádi járőr igazolta
tás során gépkocsi-tolvajt fo
gott el, aki a cselekményt el
ismerte. A gépkocsit a jogos 
tulajdonosának visszaadták -  
aki egyébként pécsi lakos.

A Pécsvárádi Rendőrállo

más tagjai elfogták azt a sze
mélyt, aki Hosszúhetényben, 
hétvégi ház feltörése során 
egy kapálógépet tulajdonított 
el.

A pécsvárádi rendőrség de
cember hónapban hat elfo
gást hajtott végre, az elfogot- 
tak bűncselekményeket kö
vettek el, illetve azzal gyanú
síthatok. A vizsgálat tovább 
folytatódik.

Decemberben személyi sé- 
rüléses baleset történt ittas 
vezetés m iatt. Lovászhe- 
tényben egy ittas vezetőt 
kellett orvoshoz vinni vérvé
tel céljából.

Sakk-matt
Sajnos sakkcsapatunk vereséggel kezdte az új évet. Január 

3-án a művelődési házban lejátszott Pécsvárad-Siklós mérkő
zés 3,5-6,5-re végződött. Bízunk abban, hogy ez csak a szil
veszter utáni állapotokat tükrözi. Tbvábbi eredményes felké
szülést és sikeres versenyzést kívánunk a pécsvárádi sakkoz- 
kónak.

S z e rk .

Kűlöndí j  a Falutv-nek
A Pécsvárádi Falutv stábja 

különdíjat kapott videofilm 
kategóriában azon a pályáza
ton, amit a Belügyminisztéri
um hirdetett meg a bűnmege
lőzés témájában. Mint isme
retes, a Falutv 1991 novem
berében mutatkozott be elő
ször, az Önkormányzat mű
ködteti. A főszerkesztő Papp 
Gyulának valamint a stábot 
alkotó Andrics Márknak, 
Fáth Hédinek, Füri Fe
rencnek, Kreszits Margit
nak szívből gratulálunk az 
egyéves tevékenységgel el
nyert szakmai elismeréshez.

Könyv  Sz lovén iáról
Az eltört korsó címen ad

ta közre 1992-ben a Jelenkor 
Kiadó azt a Szlovéniáról szóló 
kötetet, melyet Gállos Orso
lya válogatott, látott el elő
szóval továbbá a fordításokat 
készítette Re imán Judittal. 
A könyvben a legjobb mai 
szlovén írók vallanak hazá
jukról, az önálló Szlovéniához 
vezető útról. Képet kapha
tunk nemcsak az egykori Ju 
goszlávia széthullásának el
őzményeiről, hanem az egy
kori keleti blokkban lezajlott 
változásokról is, s felfedez
hetjük, mennyi hasonlóság

jegyében alakul az itt élő né
pek élete.

Bo rverseny
Az Újborok Magyarországi 

Ünnepén másodízben tartot
ták meg a pécsvárádi várban 
a borversenyt. Szervezői a 
M agyar Agrártudományi 
Egyesület, a Baranya Megyei 
Közgyűlés és a Földművelés- 
ügyi Hivatal, és mint Tóth 
József^ a MAE megyei elnö
ke elmondta, szeretnének 
igazi rangot adni a pécsvára- 
di borversenyeknek. Az or
szág valamennyi borvidéké
ről érkezett mustra, a 150 pa
lack újbor ugyanennyi részt
vevőt is jelentett -  a tavalyi
ak dupláját. Mott János  
címzetes pécsvárádi apát ál
dotta meg a verseny előtt az 
újbort (és bizonyára az egyko
ri pécsvárádi apátok sem for
golódtak sírjukban e profán 
verseny miatt, elvégre valaha 
a pécsvárádi bencések is hí
res bortermelők voltak).

Pol gárőrség alakul t
Megalakult 12 fővel a Pécsi 

Polgárőrség Pécsvárádi Tago
zata. Tagjai a rendőrökkel tel
jesítenek járőrszolgálatot, vál
lalják -  ellenszolgáltatásért -  
rendezvények biztosítását.

Munkaügyi tanácsadás Pécsváradon
A Baranya Megyei Munkaügyi Központ helyben, a Pol- I 

gármesteri Hivatal épületében munkaügyi tanácsadást és |  
szolgáltatást nyújt a nagyközség és környéke lakosainak, |  
valamint munkáltatóinak.

Az érdekeltek az elhelyezkedési esélyek, munkanélküli |  
ellátásra való jogosultság, képzési és átképzési lehetősé- |  
gek, foglalkoztatást elősegítő támogatások kérdéseiben 1 
kaphatnak tájékoztatást a tanácsadó vezetőjétől, Fuller |  
Sándortól. Ügyfélfogadás: 8-12 óráig.

.................................................................................... |

-  My Fair Lady. A Kapos
vári Csiky Gergely Színház 
nagysikerű vendégjátékában 
gyönyörködhetett 45 pécsvá- 
radi, akik a karácsonyi ünne
peken műv. ház által indított 
Színháqáró busszal tekintet
ték meg az előadást Pécsett. 
Szép ünnepi program volt 
több család számára.

A borászati népfőiskola 
hallgatói december 22-én Vil
lányban jártak, ahol tanáruk, 
Solti László üzemmérnök ve
zetésével borbírálati gyakor
laton vettek részt. Hazafelé 
megtekintették a híres vil- 
lánykövesdi pincesor egyik 
legszebb pincéjét.

Éleslövészet
A P é c sv á rá d i Ö nkor

m ányzat értesíti a lakos
ságot, hogy a Magyar Hon
védség január 19-én és 20- 
án a lőtéren éleslövészetet 
ta rt. Kérjük ezt figyelem
be venni!

Falutévé januári  adása
Január 25-én, 

hétfőn 18.30 Képújság
19 órától adás
Műsorban: -  a Pécsvárádi Zengő 

Vadásztársaság
-  a Pécsvárádi Várbaráti Kör
-  Orvosi rovat
-  a Pécsvárádi Munkaügyi Köz

pont bemutatása
-  Téli közlekedésről
Január 26-án, kedden ugyaneb

ben az időben ismétlés.
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Szakmai programok az óvodában
November 26-án az őszi ne

velési értekezletünkön a II. 
sz. Óvodában az országos és a 
Baranya megyei szakmai to
vábbképzések tapasz
talatairól számoltak be óvónő
ink.

A tartalmas és valamennyi
ünk számára hasznos tapasz
talatcserén az iskola igazga- 
tóhelyetese, Vértes Lászlóné 
is résztvett.

Megalakult ebben a tanév
ben is mind a két óvodában az 
alkotó munkaközösség.

Az iskoláskorúak tagozatá
nak munkaközösségi tagjai és 
a szülők is bekapcsolódnak a 
munkaközösségünkbe.

Megismerkednek a termé
szetes anyagokkal, a különfé
le technikákkal.

AII. sz. Óvodában: novem
ber 30-án volt az összejövetel. 
Vezetője: Müller Jánosné ve
zetőpedagógus.

A tagóvodák vezetői is eljöt
tek az összejövetelekre.

December 4-én Mikulás ün
nepély volt mind a két óvodá
ban. Nyilvánosan zajlottak, a 
szülők is bekapcsolódtak az 
ünnepélyeinkbe. Megelégedé
süket, tetszésüket is kifejez
ték.

AII. sz. Óvoda és a Zengő- 
várkonyi tagóvodánk is Bázis 
Óvoda ebben a tanévben.

A játékot (a gyermek igazi 
fő tevékenységét) és a népszo

kásokat, hagyományokat vál
lalták fól.

December 9-én „A kará
csonyi néphagyomány az óvo
dai játékban” címmel tartotta 
bázis programját Müller Já
nosné a II. sz. Óvoda nagy-kö
zépső csoportjában.

Szakértőként vettem részt 
ezen a programon.

December 10-én Zengővár- 
konyban a karácsonyi népszo
kásokat elevenítette fól (Lu- 
cázás, Advent) a tagóvoda ve
zetője, Vince Miklósné.

Budapestről is érkeztek 
vendégóvónők erre a prog
ramra.

Mindkét program ragyogó
an sikerült.

December 11-én az I. sz. 
Óvodában alkotó-munkakö
zösségi összejövetel volt, 
melynek vezetője: Breiten- 
bach Antalné.

December 15-én (délelőtt) 
Kodály Zoltán születésének 
évfordulója tiszteletére a Ze
neiskola növendékei és taná
rai adtak karácsonyi hang
versenyt az óvodásoknak.

December 18-án karácsonyi 
ünnepélyek voltak mindkét 
óvodában. Szép számmal a 
szülők is eljöttek az ünnepé
lyünkre.

Békés Boldog új évet kíván 
az óvodák dolgozói nevében: 

Magyari Gyuláné 
óvodavezető

Az ÁFÉSZ életéből
Szövetkezetünk az új szövet

kezeti és az átmeneti törvényben 
előírt kötelezettségeknek zökke
nőmentesen eleget tett. A szövet
kezet a megváltozott körülmé
nyek között is fontos 
feladatának tartja a dolgozók és 
a tagság érdekének képvisele
tét A megújult szövetkezet 
szakszervezeti alapszervezete 
tagjai döntése alapján tovább 
folytatja tevékenységét A dol
gozók majdnem teljes létszá
mát kitevő, szakszervezeti ta
gokat képviselő szakszervezeti 
bizottság megállapítása szerint 
a szövetkezet a különböző szo
ciális juttatásokat, kedvezmé
nyeket ebben az évben is bizto
sítani tudta tagjai, dolgozói és 
nyugdíjasai részére.

A szövetkezet tulajdonában 
lévő harkányi üdülőt az év so
rán a dolgozók és nyugdíjasok 
igénybe vették.

A szövetkezeti dolgozók is
kolai tanulmányt folytató gyer
mekei beiskolázási segélyben 
részesültek.

Szociális rászorultság alapján 
közel 90.000 Ft segélyt fizetett ki

a szövetkezet a dolgozók és 
nyugdíjasok részére. Mikulás
napi meglepetésként vásárlási 
utalványt kaptak a dolgozók és 
emellett a tagsági viszonyt fenn
tartó minden tag karácsonyi 
ajándékban is részesült

A szövetkezet dolgozói részé
re a 13. havi járandóság egy 
havi alapbérnek megfelelő juta
lom került kifizetésre.

A hagyományoknak megfe
lelően az idei évben sem ma
radt el a nyugdíjas és kismama 
találkozó, melynek keretében a 
meghívottak vendégüllátás 
mellett, vásárlási utalványt 
kaptak.

Az ÁFÉSZ szakszervezeti 
bizottsága a dolgozó szakszer
vezeti tagoknak külön ajándék- 
csomagot készített.

Bízunk benne, hogy a szö
vetkezet a lehetőségekhez mér
ten, a jövőben is fenntartja a 
fentiekhez hasonló kiegészítő 
juttatások gyakorlatát.

Eredményekben gazdag, bol
dog új esztendőt kíván

• Szakszervezeti Bizottság

Zeneh íradó  a zenesuliból!
December 8-án Szigetváron 

ének-gordonka találkozót 
rendeztek. Szerepeltünk, 
ügyesek voltunk. Szabó Hed
vig tanárnő gordonka szakos 
növendéke mutatta be tudá
sát a résztvevő nyolc zeneis
kola tanárai és diákjai előtt.

-  Két alkalommal voltunk 
vendégek az alsótagozatos 
gyerekeknél, tanáraiknál. Is
kolai tananyagból válogatott 
és közismert dalokat énekel
tünk közösen hangszeres kí
sérettel. Második alkalommal 
kis karácsonyváró hangver
sennyel kedveskedtek egy
másnak a gyerekek. Ezután 
kis zenészeink muzsikáltak a 
két oviban és a gyógypedagó
gián, szívből, szeretettel. Kö
szönjük a kedves fogadtatást, 
vendéglátást!

-  Saját karácsonyi hang
versenyünk december 17-én 
volt.

Fellépett óvodás, tanár, kis 
és nagyiskolás a Zeneiskola 
és Általános Iskola közös ka
marakórusa N. Podányi Esz
ter vezényletével, az Ifjúsági 
Fúvószenekar Wágner József 
vezetésével.

Ezt megelőzően a mecsek- 
nádasdi tagozatunk növendé
kei és az ottani iskola kórusa 
adott műsort a mecseknádas- 
di óvodában.

Itt is megtartottuk hagyo
mányos karácsonyi hangver
senyünket az általános iskola 
aulájában, ami ez alkalom
mal zsúfolásig megtelt.

Boldog, békés új esztendőt 
kívánnak Önöknek a Zeneis
kolás gyerekek és tanáraik!

Új  művészeti csoportok
Éneklő, muzsikáló gyerekeink

Mintegy száz gyermek lé- 
nett színre a Pécsváradi Álla
mi Zeneiskola karácsonyi 
koncertjén, a Művelődési 
Házban. Szabó Hedvig ze
neóvodásai nyitották az estet 
a hangulatos Mirimackó-dal- 
lal, majd soijáztak a hangsze
res műsorszámok szóló, duett 
és trió előadásokban. Hazai 
és külföldi klasszikusok da
rabjait szólaltatták meg a 
gyerekek, többnyire jól ismert 
karácsonyi darabokat.

Ez alkalommal lépett 
hosszú évek után ismét kö
zönség elé a Zeneiskola Ka
marakórusa. Az újjászerve
zett együttes Naszvadiné 
Podányi Eszter vezényleté
vel, kedves formaruhában állt 
közönség elé, s szólaltatott 
meg karácsonyi dalokat. Mű
sorukkal a karácsonyi nagy
misén is bemutatkoztak.

A paceller József, Kre- 
szits Margit, Nagyági Zol
tán , N.Padányi Eszter, Szabó 
Hedvig és több tanítvány köz
reműködésével lépett közön
ség elé a hangszeres Kamara- 
együttes, végül Wágner Jó 
zsef vezényletével a Kis zene
kar.

Új művészeti csoportokat 
üdvözölhetünk tehát a Zene
iskola tanárainak köszönhe
tően, olyan együtteseket, me
lyekben a gyerekek a zene
művészet közelségében hasz
nosan tölthetik el szabadide
jüket. Mindhárom új együttes 
sikeresen debütált, s remél
hetőleg más alkalmakkor is 
örömet szerez majd a hallga
tóságnak. A növendékek fel
készítésében a felsorolt peda
gógusokon kívül Palkó Ma
riann , Papp  Gyuláné és 
Tóth Gézáné vett részt.

A Fülep Lajos Művelődési Központ 
januári programjaiból

-  Ifjúsági hétvégek, bálok: 9- 
én, szombaton 20 órától első íz
ben Pécsváradon a mohácsi Do
lina zenekarral bál.

-  23-án, szombaton 17 órától 
Metál-est. Fellépnek: Magic 
Ship -  Mohács, Sarlatán -  Bony- 
hád, Hangloose és Nervous 
Playground (mindkettő Pécs)

30-án, szombaton 20 órától 
Wery Take Bál.

-  Kárpótlási földárverés lesz 
két alkalommal a művelődési 
házban 14-én, csütörtökön és 15- 
én, pénteken 9 órától.

-  Színházjáró buszok! 15- 
én, pénteken Az ember tragé
diáját, 30-án, szombaton a

Marica grófnőt nézzük meg. 
Ezekre az előadásokra már 
elfogytak a jegyek. Várjuk 
további jelentkezésüket és 
igény szerint ismét indítunk 
buszokat a Pécsi Nemzeti 
Színházba.

-  A Zeneiskola 18-án fafú
vós, 19-én zongora, 22-én réz
fúvós tanszéki házihangver
senyt rendez.

-  E hónapban ért véget a 30 
órás Gordon tréning néven is
mert személyiség fejlesztő 
foglalkozás, amin hat pécsvá
radi pedagógus és szülő vett 
részt, a pécsi Irányi Ágota ve
zetésével.
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MEZEP Kft-nél
C itro e n  h a s z o n já rm ű v e k e t 

és s z e m é ly g é p k o c s ik a t 
k é s z p é n z re , 

ré s z le tf iz e té s re  
és líz in g e lé s re  
le h e t v á s á ro ln i!

Citroen járművekhez 
alkatrész utánpótlás 

és javítás!

T e le fo n : 7 2 /2 5 -9 6 7
P é c sv á ra d  7 1 -es.

C ím : K o ssu th  u. 3. 
v a g y  ip a rte le p .

10 q -ra  v izsgázott 
hidraulikával ellátott

kerti traktor,
két soros sorközm űvelő  kultivátorral

eladó.
Érdeklődni:

Pécsvárad, Iskola u. 4.

Régi és új Pécsvárad

Fotópályázat
A Művelődési Központ Totópályázatot hirdet Pécsváradi 

Hangulatok címmel 18 év alatti diákok részére. Elsősorban a 
település életével, jellegzetességeivel, műemlékeivel kapcsola
tos fekete-fehér képeket várunk, de elfogadunk bármely egyéb 
érdekes témájú, szokatlan beállítású felvételt is.

A felvételeket a Hírmondóban is közöljük.
Beküldési határidő: folyamatosan június 31-ig, levelezőlap 

nagyságban.
Az első három helyezett a fotózáshoz szükséges kellékeket 

kap (filmek, stb.). A legjobb munkákat szerepeltetjük az au
gusztusban rendezendő fotókiállításon!

Kellemes időtöltést, jó fotózást kívánunk!
Várjuk a képeket!

A Váró ‘Büfé ajáníatá.6óí

Hamburger
sima 60.- 
sajtos 68.- 
gombás 75.- 
sonkás 80.- 

Pizza simonetta
sonkás 110.- 
gombás 110.- 
szalámis 110.- 
vegyes 130.- 

Virslis ételek
wimpi 60.- 
hot-dog 42.-

Új! Családi rendezvényre, vacsorára stb. friss 
saláták megrendelhetők. Kívánságára elkészít
jük kedvenc salátáját!

Delicatesse ajánlatunk!
-  Ha otthon kivárja elkészíteni pizzáját, ham

burgerét, melegszendvicsét, akkor nálunk meg
vásárolhatja: 

pizza Simonetta 55.- 
hamburgerhús 100.- 
hasábburgonya 60.- 
burg. krokett 98.-
valamint ketchup, mustár, konzervgomba, 

spagetti illetve makarónitészta, fűszerek folya
matosan kaphatók!

-  Üdítőitalok, márkás szeszesitalok, sörök 
(palackban elvive), csokoládék, desszertek folya
matosan kaphatók.

Csak nálunk! Panalco vákumos 
nylon csomagolásban 0,5 dl-es rum, vodka, ba
rackpálinka, brandy 50 Ft-os egységárban.

-  Előrendelés esetén (legalább 1 munkanap
pal előre) 10 %  kedvezmény.
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Pezsgő a Zengőn
Óév búcsúztató túrát szer

vezett a Pécsváradi Várbaráti 
Kör december 30-án. Hetven- 
három főből álló „kis csapa
tunk” hosszú sorban kígyózott 
fel a lőtéri havas úton, szikrá
zó napsütésben és mínusz 10 
fokban. Az elágazásnál mind
össze nyolcán -  egészségügyi 
okok miatt -  választották a 
rövidebb utat le a Rékába, 
míg a „köménymag” elindult a 
sárga úton a csúcsra. Egyre 
mélyebb hóban, a délkeleti 
napsütötte oldalon, kapasz
kodva a meredeken felfelé bi
zony lekerültek a sapkák, 
kesztyűk, felsőkabátok. Per
sze ahogy visszagondolok, 
többször előkerültek a „belső 
melegedést” szolgáló lapos
üvegek is a zsákok mellékzse
beiből.

A Zengő 682 m magas csú
csán délben 65 kipirulton zi
háló pécsváradi polgár -  5 
évestől (Kruckenberger And
rás) a 70 évesig (a híres hu- 
szonkettesek, um. Szabó Já
nos, Ttíth József, Merk József, 
Rózsahegyi Ferenc) -  búcsúz
tatta az óévet. Mindenki ka
pott „csúcs csokol ádét”, 1 koc
kát a Nestlétől. (Ez itt a rek
lám helye...)

Majd durrogtak a pezsgős
üvegek és az újévi jókívánsá
gokból bővebben jutott az e 
napon 31 éves házassági év
fordulóját ünneplő Borbély 
Gyulának és Ilonkának 
(szentlászlóiak). Emeltük még 
poharainkat Böröcz Erzsi né
ni 60. születésnapjára és az 
újév első napjaiban 39. házas
sági évfordulóját ünneplő Se- 
bestyén-házaspárra. Többen 
megfogalmazták ezen ünne
pélyes pillanatok alatt, hogy 
terem tsünk hagyományt, 
ezentúl minden évben e na

pon jöjjünk ide fel.
A Bodzás-völgyön leeresz

kedtünk a Réka kunyhóhoz, 
ahol Vogl Feri és ifj. Tahi Er
nő, valamint a /elmentettek” 
forralt borral, meleg teával 
várták csoportunkat Termé
szetesen a Feri által óriási 
üstben főzött szarvaspörkölt 
illata már a patak partján kú
szott felénk. Több turnusban 
ebédeltünk, melegedtünk. 
Egyre többször hallatszott 
„hol vannak Bőszék?” Dékány 
Karcsi is aggódott „elveszett” 
családjáért már-már „mentő
expedíciót” indítottunk, de 
bíztunk a helyismeretükben.

Ismét durrogtak a pezsgős 
dugók... Az egész kis völgyet 
betöltötte az itt különös han
gulatban felcsendülő Him
nusz gyönyörű dallama, mely
nek végén puskadurranással 
és BUEK kiáltásokkal kö
szöntöttük a küszöbön álló Új 
évet.

(Többünknek könnycsepp 
csillogót szemében). No és itt 
voltak a Jánosok!, kinek-ki- 
nek elmondtuk a nótáját.

Köszönjük a Zengő Vadász- 
társaságnak, hogy ismét befo
gadtak!

Köszönjük Bódogné Szomo
rú Évának, hogy a mosogatás 
oroszlánrészét elvállalta. 
Mindnyájan örültünk, hogy 
az év utolsó napján békében, 
szeretetben együtt lehettünk! 
-  A végére megérkeztek Bő
szék is, átfagyva, megéhezve, 
némi kitérővel, de ők is asztal
hoz ülhettek.

Egy gyönyörű nap emléké
vel kisebb-nagyobb csoportok
ban értünk haza, még a sötét
ség beállta előtt.

Jövőre veletek ugyanitt!

Oretzky Katalin

Zengő Filmszínház januári műsora
Január
3- án, vasárnap: Elemi ösztön
4- én, hétfőn: Devlin a trükkös zsaru 
7-én, csütörtökön: Halálos fegyver III.
10- én, vasárnap: A nagy postarablás
11- én, hétfőn: Valami vadság 
14-én, csütörtökön: Nagy durranás
17- én, vasárnap: Börtöncsapda
18- án, hétfőn: Reszkessetek betörők 
21-én, csütörtökön: Bumeráng
24- én, vasárnap: Egyedülálló nő megosztana...
25- én, hétfőn: My Girl -  Az első szerelem története 
28-án, csütörtökön: Mint a tűz
31-én, vasárnap: Állj, vagy lő a mama

Február
1-jén, hétfőn: Micsoda csapat 
4-én, csütörtökön: Oroszlánszív 

Kezdési időpontok: hétköznap 19 órakor
vasárnap 17 órakor.

Sportköri évzáró
A Pécsváradi Sportkör meg

rendezte a hagyományos 
sportbált a Művelődési Ház
ban. A mintegy 150 bálozó jó 
hangulatáról a Start-zenekar 
gondoskodott. A bevételből 
tudták fedezni az évzáró est 
költségeit, amelyre december 
4-én került sor a Zengő Étte
remben. A vezetőkön, játéko
sokon kívül a törzsszurkolók 
közül is meghívtak néhányat, 
és az évzárón megjelent Ka
kas Sándor polgármester is. 
Keresztúri Tóth Sándor, a

Sportkör elnöke nyitotta meg 
a gyűlést. Rövid beszédében 
elemezte a sportkör helyze
tét: kitért a csapatok szerep
lésére, az eredményekre, de 
nem fukarkodott a kritiká
val sem. Terítékre kerültek 
az anyagiak is. A következő 
esztendőben a Sportkör 
önállóan fog gazdálkodni. Az 
elnök takarékosságra hívta 
fel a figyelmet, és ő is, a 
sportkör tagjai is megfogal
mazták a jövőre vonatkozó 
óhajaikat.

HÍRMONDÓ HEL Yl HÍREKKEL
Váijuk Önt is a Pécsváradi Hírmondó előfizetőinek több 

mint 100 fos táborába. Évi 200 forintért évente 11 alka
lommal a megjelenés másnapján házhoz megy a Pécsvá
radi Önkormányzat havi lapja. Közöljük valamennyi ön- 
kormányzati ülés eseményeit, határozatait. Közzétesszük 
a megalkotott helyi rendeleteket, és mindent, amit jó 
tudni: az éleslövészettől az eboltásig, a tüdőszűréstől a 
friss házasok, az újszülöttek, az elhaltak névsoráig. Helyi 
fotókkal, inteijúkkal, riportokkal tesszük olvasmányosab
bá lapunkat. A helyi híreket a Hírmondóból tudhatja meg. 
Ne keresse, fizesse elő!

A szerkesztőség

Pécsváradi Hírmondó
a Pécsváradi Önkormányzat havi lapja

Felelős kiadó: Kakas Sándor, polgármester 

Szerkesztő: Gállos Orsolya

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, terjesztés:
Művelődési Központ, Pécsvárad, Kossuth u. 31. Telefon: 123

Tipográfia: F-PRESS Kft.
Nyomási munkálatok: Molnár Csaba nyomdája, Pécs


