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Húsvét üzenete
Azon az estén, amikor ki

mondták rá a halálos ítéletet, 
halálba küldték a világtörté
nelem minden igazságkereső
jét, minden forradalmárát és 
üldözöttjét.

Azon a nagycsütörtök éjsza
kán, ott, a papi főtanácsos ter
mében leköpték az igazságot, 
sárba tiporták a jogot, gúny és 
nevetseg tárgyává tették a leg
tisztább szándékú embert.

Ebben a koncepciós perben 
nemcsak a Názáretit akarták 
bitófára juttatni, hanem vele 
együtt nagyon sokunkat. Azt 
akarták, hogy örökre megta
nuljuk: íme így járunk, ha nem 
fogjuk be a szánkat. Ide jutunk 
mind, ha szembeszállunk a 
hatalommal. így végezzük, ha 
nem dörgölödzködünk a gaz
dagokhoz. Ezt érdemeljük, ha 
egész életünkben csak mások, 
a szegények és elnyomottak 
bajával törődünk. Ez lesz osz
tályrészünk, ha másként me
rünk gondolkodni, mint a Pi
látusok, Karfások és engedel
mes, szolgalelkű segédeik.

Keresztre vele1 Kiáltották 
másnap a római helytartó ud
varán azok, akiket minden 
társadalmi rendszerben sike
rül fölheccelni az éppen olya
nok ellen, akik a legrosszabb- 
tól akarják megváltani őket: a 
nyomorúságtól, a testi-lelki ki
szolgáltatottságtól, mindenko
ri elnyomóiktól.

Mert ugyebár mit is lehet 
kezdeni egy Megváltóval? 
Hogy szüntelenül békéről és 
megbocsátásról prédikáljon itt 
nekünk? Mi pedig még hálál
kodjunk is neki ezért? Nem, ez 
túl egyhangú élet lenne! Ilyen 
Krisztusra mi nem vagyunk 
kíváncsiak! A Barabás, az 
igen, az egy rendes ember. Öt 
kell szabadon engedni! Igaz, 
hogy gyilkos, dehát Istenem, 
rajta kívül több gyilkos is jár 
még itt köztünk emelt fővel...

Es a Názáreti Jézust, aki 
még ezt is megbocsátotta ne
kik, aki meggyógyította bete

Virágvasárnap, 1992.

geiket, nagypéntek délután
ján, vállán a nehéz kereszttel 
elindították a Golgotára. Hát 
érdemes jónak lenni? Másnak, 
netán különbnek mutatkozni, 
mint a többi ember? Érdemes 
vállunkra venni a keresztet, és 
a Názáretit követni a becsület 
útján? Érdemes Magyarorszá
gon 1944-ben zsidónak, 1945- 
ben németnek, napjaink Erdé
lyében magyarnak, Boszniá
ban muzulmánnak születni? 
Érdemes ezen a kontinensen 
még társadalmat jobbító esz
mékről beszélni? Van értelme 
a Kárpát-medenct-ben és itt a 
Zengő alján becsületesnek ma
radni, és akár a magunk rová
sára netán másképp vélekedni 
a világ dolgairól, mint hivatali 
főnökeink, akiktől a fizetést 
kapjuk?

Hogy aztán szépen kirúgja
nak bennünket az állásunk
ból? Hogy népellenes izgatá
sért lecsukjanak, fölakassza
nak bennünket? Hogy szom
szédaink ujjal mutogassanak 
ránk és gyermekeinkre, lám, 
itt ez a bolond, aki mindig oko
sabb akart lenni a többinél, és 
a végén mire vitte...

Álmodott egy szebb világot,

melyet már megszületése előtt 
eltemetnek. A próféták eszméi 
azonban makacsok. Nem lehet 
őket elpusztítani a keresztfán. 
Visszajönnek a Koponyák he
gyéről, Recskről, Szibériából, 
az Andrássy út 60-ból, és új, 
örökre szóló életet kezdenek.

Húsvét hajnala nemcsak a 
Megváltó Krisztus föltámadá
sának ünnepe, de ünnepe min
den megölt eszme, minden el
fojtott becsületes emberi tö
rekvés újjászületésének is.

A föltámadás vasárnapja 
történelmi üzenet minden fél
reállított, hazájából elüldözött, 
birtokából kiforgatott kisebb
ségi sorban élő nép számára: 
nem vagyok egyedül, az igaz
ságnak győznie kell! A jó ügy
nek győznie kell! Történjék ve
lünk bármi, sorozatos bukása
ink ellenére is érdemes küzde
ni, mert előbb-utóbb felvirrad 
ránk egy szebb, emberibb élet 
hajnala, melyben kevesebb 
lesz a könny, és több lesz az 
egymás iránti megértés.

Ez a kétezer éves húsvét 
üzenete a mai világnak. A hí
vőknek és a nemhívőknek, a 
csüggedőknek és bizakodók
nak egyaránt. És a mi kis kö

zösségünknek is, mely itt él 
ezer esztendő óta a Mecsek ol
dalán...

Húsvét vasárnapja a világ
megváltó eszmék legyőzhetet
lenségének ünnepe! A jó ügy 
győzelmébe vetett hitünk ün
nepe! Ne tagadjuk le a feltá
madást! Ne fizessük le a Jézus 
sírját őrző katonákat, hogy 
hallgassanak az elhengerített 
kőről! Higgyük el, fogadjuk el 
húsvét világosságát akkor is, 
ha körülöttünk sokan még 
nagypénteki sötétségről sut
tognak.

Vigyük el mindenhova -  ne
kik is, a reményt vesztettek
nek -  húsvét üzenetét, hogy 
lehet, kell, érdemes minden 
korban, kudarcokat is vállalva 
szépen, egymásért élni, egy 
még szebb holnapért erőt 
gyűjtve küzdeni, hogy lehet el
rontott életet újrakezdeni -  
nemzetben, családban -  s a mi 
Pécsváradunkon is!

Hogy soha sincs késő! Min
dig van remény, kiút, feltáma
dás!

K ívánhatunk egymásnak 
ennél többet a mai húsvéton?

Hetényi Varga Károly
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Találkozó az iparosokkal, 
vállalkozókkal

A helyi IPOSZ tagjaival, az 
iparosokkal és a vállalkozók
kal tartott kötetlen beszélge
tést ez alkalommal az Önkor
mányzat -  Kakas Sándor 
polgárm ester elnökletével, 
Papp Gyula képviselő igazolt 
távollétében.

Elsőként dr.Mátyás Fe- 
rencné gyógyszertárvezető 
kért szót, sérelmezve, hogy az 
E.Ü. Központban nem biztosít 
helyet magángyógyszertára 
számára a képviselőtestület 
legutóbbi döntése. Kakas Sán
dor válaszában közölte, a ha
tározat a magánpatika helyé
re vonatkozott. A testület 
fenntartja korábbi döntését.

Chvojka László kis helyi 
bank létesítését szorgalmazta 
a vállalkozók számára. A pol
gármester elmondta, tájéko
zódtak ez irányba, de a kezde
ményezés nem Pécsváradé e 
tekintetben. Pénzforgalom 
szempontjából Pécsvárad kis 
település, az igényt azonban 
továbbra is fenntartjuk.

Máriusz Antal, a Pécsvá- 
radi Ipartestület elnöke arra 
kérte az önkormányzatot, a 
helyi adók és fizetési kötele
zettségek enyhítésével támo
gassa az iparosokat, főként a 
tanulóképzésben. L ő r in cz i  
Albertné képviselő, mint az 
általános iskola igazgatója el
mondta, régi törekvés, hogy 
helyben tanulhassanak az ipa
ri tanulók is, legalább közis
mereti tárgyakat. Sajátságos, 
hogy a vállalkozók által fel
ajánlott szakmákra nem je
lentkeztek a végzős iskolások. 
A környékből egy-egy szakmá
ra kevés tanuló jelentkezik, 
mint ifj.Büki László elmond
ta, gyér volt az érdeklődés a 
sütőipar iránt is, ezért helyben 
nehéz biztosítani az iparitanu- 
ló-képzést.

A támogatás, a tanulónként 
központilag érkező pénzösszeg 
egyébként oda, ahhoz az isko
lához kerül, ahol a tanuló ta
nul. Kívánatos, hogy az ipar
testület és a helyi általános, va
lamint középfokú iskola évente 
időben egyeztesse igényeit és 
mérlegeve a lehetőségeket.

Adók és kont írok

A helyi adókat sokallták az 
iparosok, vállakozók. Dr.Kófi-

ás Mihály közjegyző figyel
meztetett, Pécsváradon a kép
viselőtestület a hasonló nagy
ságú településeken kivetett 
adók alá ment, a pécsi adókról 
nem is beszélve. Persze volt, 
ahol nem vetettek ki adókat, 
Pécsvárad azonban ezt nem 
engedheti meg magának, hi
szen fenn kell tartania iskolá
it, e.ü. és szociális intézménye
it. Alapítványi támogatások 
esetén a törvényes kedvez
ményjár a támogatónak.

Az iparosok, vállakozók is
mét kérték a kontárok lefüle
lését, s erről is hosszabb vita 
bontakozott ki, melynek ta
nulságát Arató Márton kép
viselő összegezte: az adófegyel
met kétféleképpen sértik meg 
hazánkban. Azok, akik enge
dély nélkül űzik az ipart és 
azok, akik engedéllyel, csak 
éppen nem adnak számlát, és 
így tesznek szert illegális jöve
delemre. A két eset a képviselő 
meglátása szerint kormányza
ti, költségvetési döntéssel 
szüntethető meg. Az Ipartes
tület ugyanis nem vállaja a 
dolog megoldását, a település 
viszont nem tud apparátust 
állítani minden iparűző mellé, 
s ellenőrizni, számlával dolgo
zott-e vagy anélkül...

Mikor lesz telefon?

Ezt kérdezték a vállalkozók, 
mire Kakas Sándor elmondta: 
ez év március 15. volt a terve
zések határideje. 1024 állomá
sos központ készül, az Erich- 
son-cég májusra vállalta a te
lefonközpont szerelését, a 
Quintel Kft a kivitelezést. Óp- 
timális esetben június végére 
várhatjuk a távhívásos tele
fonálást, a végső határidő 
szeptember 31.

Rendelet a szociálisan
rászorultakról

A Képviselőtestület Egész
ségügyi és Szociális Bizottsága 
valamint Dr.Kóflás Mihály 
körjegyző által kidolgozott és a 
testület által most elfogadott 
rendeletet közzétesszük e szá
munkban.

Lakáseladások

Az önkormányzati tulajdon
ban lévő lakások közül a Pécsi 
út 5. és 16. számú ingatlanok 
megvételénél közelített vevő

és eladó álláspontja. így a tes
tület Lukács Ferenc Pécsi út
5. alatti lakos részére 700.000 
Ft forgalmi értékben eladja a 
1447 hrsz ingatlant. Hegedűs 
Hálná részére pedig 550.000 
Ft értékben a Pécsi út 16. alat
ti 1364 hrsz ingatlant.

Kitüntető díjak

A képviselőtestület a dísz
polgári cím és a kitüntető dfjak 
rendelettervezetét megvitat
ta, részleteiben módosította, 
és az ügyrendi bizottságot va
lamint a polgármestert meg
bízta a részletek megszervezé
sével.

NAPIREND UTÁN 

A sportolók ueadványa

A helyi Spartacus Sportkör 
elnöke K eresztúri Tóth  
Sándor, ügyvezető elnöke, 
Vargha Sándor és a vezető
ség tagja, Andrics Márk ez
úttal beadványban fordultak a 
képviselőtestülethez, am it 
Andrics Márk olvasott fel: a 
sporttal kapcsolatos pénzügyi 
és egyéb tervek egyeztetését, 
egy sportvezetői főállást kér
tek. A Sportcsarnok elhelyezé
séről nem esett szó. A polgár

mester elmondta, a testület fi
gyelemmel lesz a beadványban 
foglaltakra, de pénzügyi kér
désekben, a sportcsarnok üze
meltetése és személyzete kér
désében m£jd csak az objek
tum elkészülte után illetve a 
következő költségvetés előké
szítésekor lehet tárgyalni.

Müller Lajos képviselő ja
vasolta annak megvizsgálását, 
hogy a hegyi italboltban a dis- 
co meddig legyen engedélyez
ve. A környékben lakók pa
naszkodtak, a fiataloknak vi
szont, akikkel a képviselő be
szélni fog, ez újabban népszerű 
szórakozóhelyük.

Kakas Sándor bejelenti, a 
Költségvetési Üzem eladásá
val kapcsolatban e napon, 
március 22-én derült ki, hogy 
a vevő nem kapja meg a kért 
hitelt.

A testület a várossá válás 
érdekében beküldött pályázati 
anyagot, tekintettel az abban 
található gazdag adatanyagra, 
kiadványban kívánja megje
lentetni.

Lőrinczi Albertné felvetette 
az alsó iskola tetőtere beépíté
sének tervét, amelyben a pá
lyázat elbírálásával kapcsola
tos határidő marad irányadó.

G .a

Első osztályosok beiratása
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az 1993/94-es tanévre 

a leendő első osztályosok beiratása
1993. április 19-21-én (hétfő, kedd, szerda), 8-tól 16 óráig 

a Központi Iskola épületében lesz.
Tankötelesek azok a gyermekek, akik 1986. június 1. és 

1987. május 31. között születtek.
Az 1987. június 1. és 1987. szeptember 1. között született 

gyermekek is beirathatók az iskolába, ha iskolaérettségüket 
az Óvoda, vagy a Nevelési Tanácsadó ill. a pszichopedagógus 
igazoja.

A behatáskor kérjük hozzák magukkal:
-  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
-  az óvodai véleményt
-  az egyik szülő személyi igazolványát.
Beiratkozáskor kérjük nyilatkozzon a következőkről:
-  Kívárja-e, hogy gyermeke a német nyelvet tanúja?
(Ennek lehetséges formái nemzetiségi ill. kéttannyelvű

osztály)
-  Hittanra (katolikus vagy református) be kívárja-e íratni 

gyermekét?
-  Igényel-e napközis vagy menzás ellátást az 1993/94-es 

tanévre gyermeke számára?

A Kodolányi János Ált. Iskola igazgatója
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A Kodolányi János Általános Iskola híreiből A Szakmunkásképző, 
Szakközépiskola és Gimnázium 

hírei:
-  Az alsó tagozatos tanulók 

közül 45-en nézték meg Pé
csett az Óz, a nagy varázsló 
című mesejátékot. A szervezé
sért köszönet a Művelődési 
Ház dolgozóinak!

-  Zenei esem ényekben  
bővelkedett ez a hónap. Márci
us 10-én a Bartina együttes 
Muzsikáló szerszámok c. előa
dásán kb. 160 tanuló vett 
részt.Majd 19-én a Zenei bér
lettel rendelkező tanulókat Pe- 
rényi Eszter csodálatos hege
dűjátéka ejtette ámulatba.

Több tanuló vett részt a me
gyei német népdaléneklési 
versenyen, sikerrel.

Szóló kategóriában Glázer 
Adél I. helyezést ért el, a Glá
zer Adéln-Friedrich Anita 
duó pedig 4. lett. Felkészítő ta
náruk: Pöller György. Gra
tulálunk!

-  Március 12-én az iskola 
minden tanulója részt vett a 
Kodolányi Ján os em lék
táblájánál rendezett rövid 
megemlékezésen, koszorúzá
son.

Menczer Kinga 4. b. osztá
lyos tanuló felolvasott az író 
Baranyai utazás c. művéből. 
Este több kolléga, tanuló hall
gatta meg Tüskés Tibor írót, 
aki az irodalmi esten Kodolá- 
nyi és Pécsvárad címmel tar
tott előadást.

-  Március 15-én, nemzeti 
ünnepünkön igen sokan vá
lasztották programul a meg
emlékezést, ünnepséget, me
lyen az iskola tanulói adták a 
műsort Galambos Jenőné  
ig. helyettes irányításával. Kö
szönjük!

-  Március 19-én került sor a 
szü lő k -n ev e lő k  báljára, 
melynek célja az iskola támo
gatása volt, ill. a kapcsolat to
vábbfejlesztése a szülőkkel.

A befolyt összeg 64 ezer fo
rint. Köszönjük!

A szervezésért köszönetét 
mondunk a szülői munkakö
zösségnek, iij. Sárközi Lász- 
lónénak és Csenterics Csa- 
bánénak.

-  Megkezdődtek a nyűt na
pok az alsó tagozatos osztá
lyokban a szülők kérésére.

-  A Hevesy György országos 
kémiaverseny megyei döntőjé
be 3 tanulónk is bejutott: Mül- 
ler Réka 7. b., Garamvölgyi 
Gábor 8.a. és László Zoltán 
8.a osztályos tanulók. Felkészítő 
tanáruk: Mester Károlyné. 
Gratulálunk!

Mester tanárnő meghívást 
kapott egy megyei középiskolai 
bemutatóra, beszélgetésre, hi
szen volt tanítványai jelenleg is 
eredményesen szerepelnek a 
kémia versenyeken. Ez nagyon 
szép gondolat és szakmai elis

merés.
Gratulálunk!
-  A Hermann Ottó orszá

gos biológia verseny megyei 
döntőjébe jutott Pohl András 
8. c. osztályos tanuló. Felkészí
tő tanára: Mqjor Józsefné. 
Gratulálunk!

-  A „Bártfa Kup>án” asztali
tenisz párosban Müller Dóra 
és Scholtz Viktória II., a fiú 
páros Winkler Roland és Pécsi 
Attila IV helyezést ért el. Fel
készítő tanáruk: Gelencsér Já
nos. Gratulálunk!

-  A Zrínyi Ilona tehetségku
tató országos matematika 
verseny megyei fordulóján 71 
iskolal746 tanulója verseny
zett. Iskolánkat 45 tanuló kép
viselte, 3-8. osztályig.A 8. osz
tályosok csoportjában Ke
resztúri Tóth Koméit díjaz
ták. Tanára: Türk Ilona. 
Gratulálunk!

A csapatverseny eredmé
nyei.

4. osztály:
42 csapatból a 25. hely
5. osztály:
41 csapatból a 25. hely
6. osztály:
42 csapatból a 10. hely
7. osztály:
37 csapatból a 12. hely
8. osztály:
44 csapatból a 8. hely.
-  Március 30-án szakmai na

pot tart az alsó tagozat, mely
nek  célja a kéttannyelvű 
osztályokban folyó tanítás 
bemutatása, az első osztályban 
magyar nyelvből, a 4. osztály
ban környezetismeretből. A 
szakmai napra meghívást kap
tak a hidasi, mecseknádasdi, 
hosszúhetényi és a tagiskolák 
tanítói is.

-  1993. március 12-én Pé
csen rendezték meg a Hl. Or
szágos Tűzvédelmi Vetélke
dő megyei döntőjét. Iskolánk 3 
fős csapata a komlói városi 
döntő megnyerése után első 
helyezést ért el a megyei 
döntőn is. Az ünnepélyes 
eredményhirdetésen a p>écsi 
tűzoltóparancsnok helyettese 
elmondta, hogy boldogan adja 
át a pécsváradiaknak a díjat, 
hiszen méltó utódai a 100 éves 
múlttal rendelkező p>écsváradi 
Önkéntes Tűzoltóegyesület
nek. A régi tűzoltók közül pár 
nevet is megemlített: Forró 
Jánost, Várkonyi Antalt, 
Vadász Lászlót, s Laci bácsi 
feleségét, Elza nénit.

Április 14-én tanulóink Ba
ranya megyét képviselik az or
szágos döntőn. A csapat tagjai: 
Ábrahám Géza, Krühnunk 
Helga és Mohácsi Attila. 
Felkészítő tanáruk: Mayer 
Jánosné.

Lantos Istvánná

Versenyek:
OSZTV -  Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen március 
26-án, Orosházán két, általános 
állattenyésztő szakközépiskolai 
IV. osztályos tanuló képviseli is
kolánkat. Kuszinger Anita és 
Horváth Tibor kitűnő szereplé
sükkel bejutottak az országos 
versenyre. Jó szereplésük esetén 
eredményüket beszámítják az 
érettségibe és a főiskolai felvé
telijüknél is előnyükre szolgál. 
Felkészítő tanáruk: Müller Já
nos.

Középiskolai fizika verseny:
A megye minden középiskolá

jában (gimnázium + szakközép
iskola) központilag kiküldött 
feladatlapokat oldottak meg I. 
és II. osztályos tanulók (ezen 
korcsoport számára azonos fel
adatlap szolgált megoldásul).

A z iskolai versenyt Bögyös 
Zoltán gimnázumi I. osztályos 
tanuló nyerte. A verseny szerve
zője Pifkó Mlhályné volt.

Szakmai versenyek:
Sütőipar: SZKT -  Szakma Ki

váló Tanulója Országos verse
nye III. 23-24-25-én kerül meg
rendezésre Szabadkígyóson. Is
kolánkat Fischer Zoltán III. 
osztályos tanuló képviselte.

Felkészítő tanárai, szakokta
tói: Rózsa Zoltán, Valentai Jó
zsef, Farkas Rudolf.

Fischer Zoltán eredményeiről 
a jövó havi számban adunk érte
sítést.

Húsipar: SZKT -  Szakma Ki
váló Tanulója Országos Verse
nyére III. 29-30-31—IV. 1-jén ke
rül sor, amelyen Horváth Zoltán 
(Húsfeld. III/B. oszt. tan.) és 
Gacska Mihály (Húsfeld. III/A. 
oszt. tan.) képviselik iskolánk 
színeit. Felkészítő tanáraik, 
szakoktatóik: Baracskay Lajos, 
Nagy József és Juha László.

Alattenyésztő szakma: SZKT -  
Szakma Kiváló Tanulója Orszá
gos Versenyét április 13-án Szé- 
csényben rendezik. , Iskolánkat 
Derjanecz Piroska (Át. III. oszt. 
tan.) képviseli.

Felkészítő tanára: Gróf Lász
ló.

Földrajz pályázat -  „Földtani 
örökségünk” címmel hirdetett 
földrajz pályázatra két dolgo
zattal készülnek a gimnázium I. 
osztályos tanulói Dr. Fekete 
László tanár irányításával. Olej- 
nik Gábor -  Góbi László -  
Kölbl Zoltán: A Nyugati-Me- 
csek barlangjairól készít dolgo
zatot, Mateisz Marianna pedig 
a lakóhelyéhez közeli Nagyhar- 
sányi-hegyról.

Szülői értekezletek -  fogadó
órák:

Március 31-én délután 16 órá
tól szülői értekezletet tartunk 
minden osztályban. Értékeljük 
az I. félév és az azóta eltelt 
időszak eredményeit, felhívjuk a 
figyelmet a hibákra, hiányossá
gokra. A tavaszi szünet és az azt 
követő időszak végzős szakkö
zépiskolás és szakmunkás tanu- 
óinknak az utolsó eróbedobás 
időszaka.

A szülóiértekezlet után 17 
órától a tanári kar fogadóórát 
tart.

Kollégium:
A havonként egy alkalommal 

rendezett Disco-t a tavasz bekö
szöntővel szalonnasütéssel kötik 
össze a kollégiumi tanulók, ne
velők.

Tavaszi szünetben „Botanikus 
tábor” lesz egy hétig a kollégium
ban egyetemi hallgatóknak. Isko
lánk természettudományi szakkö
re egy nap résztvesza ,.Botanikus 
tábor" programjában.

Szervezője: a Pécsi Termé
szettudományi Múzeum és Pál- 
fai Erzsébet koll.vez.

Szabadidő
A Várbaráti Kör által rende

zett irodalmi esten -  Kodolányi 
Jánosra emlékezve - , ahol a 
vendég Tüskés Tibor író beszélt 
Kodolányi munkásságáról, részt 
vettek nagy létszámban a z l. osz
tályos gimnazisták.

Színház:
A Pécsi Nemzeti Színházban 

60 tanulónk nézte meg a „Cso
dálatos vagy Júlia” című szín
házi előadást.

Sport:
A szakmunkástanulók Megyei 

Asztalitenisz Versenyén iskolánk 
leánycsapata III. helyezést ért el. 
(Benedek Éva St. III., Porczió 
Renáta Gimn. I. oszt. tan.).

Ugyanezen a versenyen fiú
csapatunk VI. helyezést ért el. 
(Tasi Tibor, Temesi Zsolt, Végh 
Attila hús. III./B. oszt. tanulók, 
Rein Norbert hús. III/A, Hege
dűs Tamás St. III. oszt. tan. és 
Farkas Zsolt ált. állatteny. szak
közép. IV. oszt. tan.)

A szakmunkástanulók Baranya 
Megyei Mezei Futóversenyén 4 
fős csapatunk IV. helyezést ért el. 
(Óvári Iván, Bogdán József sü
tőipari III. osztályos tanulók, Bé
kés Attila állattenyésztő I. osztá
lyos és Vókó Balázs húsfeldolgo
zó III. osztályos tanuló).

Tömegsport:
Továbbra is népszerű tanuló

ink körében a teremfoci és a 
kosárlabda házibajnokság, vala
mint az úszás.

Szervezőjük: Pukli Tamás 
testnevelő tanár.

Szakképző nap -  ’93
Pécsvárad
Május 7-én Szakképző napot 

rendezünk iskolánkban. Erre 
meghívjuk Baranya megye ha
sonló profilú társiskoláit: szak
középiskolákat és szakmunkás
képző intézeteket.

Rendezvényünkre szeretettel 
meghívjuk és várjuk a Pécsvára- 
di Önkormányzat Képviselőtes
tületének tagjait.

A meghívott tanulók sport- és 
műveltségi versenyeken mérik 
össze tudásukat, ügyességüket. 
Felnőtt vendégeink pedig nyilvá
nos fórumon kapnak tájékoz
tatást iskolánk jelenlegi helyzeté
ről és jövőbeli terveiről. A dél
után folyamán a Művelődési Ház 
nagytermében 14-16 óráig kósto
lóval egybekötött termékbemuta
tót tervezünk azokkal a vállalatok
kal és vállalkozókkal, akik kapcso
latban állnak intézetünkkel.

Szeretettel várunk minden ér
deklődőt!

Fuchs Sándomé 
Molnár Zoltánná
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Egyébként a lakások 36 % -a 
az utolsó 20 évben épült, azaz 
évi átlagban 24-25 lakás épült. 
Az egy lakásra jutó népesség 
2.93 fő. míg a hasonló népessé
gű városokban ez az arány 3.5 
fő lakásonként.

A kábeltévé-hálózat kiépített
sége ugyancsak 100 % -os. a há
lózatba bekötött lakások száma 
806.

Nemzetközi távhívóhálózat 
kiépítése folyamatban van. a 
szerződés szerint ez évben a 
munkák befejeződnek, akkor a 
telefonnal ellátott lakások szá
ma 1.000 db lesz. Jelenleg 400 
lakásban van telefon. A köztéri 
telefonfülkék száma 6.

Gondozott (kezelt) park (zöld 
terület) 15 ha. A játszóterek 
száma 3.

A szemétszállításba bekap
csolt terület 100 % -os. 1 nyilvá
nos WC működik.

A temetők száma 3 (katoli
kus. református, izraelita feleke
zetű). A központi ravatalozó hű
tővel ellátott, továbbá óOkolum- 
báriumi hely van a temetőben 
kialakítva. A temetkezési szol
gáltatást kft. látja el.

VIII.
Pécsvárad kulturális élete

A település legszélesebb érte
lemben vett kulturális, szellemi 
életét harminc éve szervezi és 
fogja össze a Fii lep Lajos Mű
velődési Központ.

Az intézmény kezdetben a 
pécsváradi. majd a pécsi járás 
kulturális központjaként műkö
dött, így mai kisugárzó hatása, 
szerepe Mohács és Pécs város
környékére is kiterjed.

Munkájuk a község mindig is 
rendkívül gazdag kulturális éle
tén, hagyományain alapul, kellő
képpen reagálva és követve a 
szakmai munkában a társadalmi 
változásokat, az. abból fakadó 
igényeket.

Az amatőr művészeti együtte
sek sorában a 100 éves múltra 
visszatekintő tű zol tóegyesület 
fúvószenekara a megyében egye
dülálló.

A Zeneiskola növendékei és 
az igényes szakmai irányítás 
eredményeként ma kivaló hang
versenyzenekarként is fellépnek, 
számos meghívásnak tesznek 
eleget bel és külföldön egya
ránt. Eljutottak Bulgáriába. 
Ausztriába. Németországba és a 
volt Jugoszláviába is.

Sikereikre alapozva alakult 
meg az elmúlt évben az Ifjúsági 
Fúvószenekar, valamint a Gyer
mek Kamarazenekar.

Ugyancsak régi hagyományo
kat őriz (a dalárdák és a kórus
mozgalom folytatásaként) az. 
idén 15 éves fennállását ünnep
lő. aranyminősítéssel rendelke
ző Női Kamarakórus.

Rendszeresen fellép a helyi 
zenei rendezvényen, résztvesz a 
megyei és országos kórustalál
kozókon, számtalan rádiófelvé
telük van, több külföldi mcglii 
vásnak tettek már eleget.

Ugyancsak a Zeneiskola hatá- 
sírként megalakult a gyermekkó
rus is.

A Zengő ncplánccgviillcs
gyökere a „gyöngyosbokréta" 
mozgalomhoz nyúlik vissza, 
ápolva a helyi népdal- és nép
tánc hagyományokat. A csoport

rendszeres szereplője az orszá
gos találkozóknak, különböző 
fesztiváloknak és meghívottja 
egy-egy kiemelt megyei, nagyvá
rosi rendezvénynek is. Legutóbb 
óriási sikerrel mutatkoztak be a 
németországi Kiilsheim városá
ban tartott „pécsváradi Leány
vásár" rendezvényen.

Lgy kicsit magunkénak vall
hatják a z.engővárkonyi Hagyo
mányőrző Ncpi Együttesi is, mi
után csoportjukban több pécsvá
radi szerepel, továbbá a helyi 
művelődési ház patronálását él
vezik, és jelentős rendezvénye
ket tartanak Pécsváradon.

Az eddig felsorolt amatőr 
csoportok országos és külföldi 
kapcsolataik révén rendszeresen 
üdvözölhetünk Pécsváradon ne
ves hazai és külföldi együttese
ket és közös hangversenyeikre, 
fellépéseikre a környékről és 
Pécsről igen sokan eljárnak.

Lgy-egy rendezvényre szerve
zetten érkeznek Erzsébetről. 
Mecseknádasdról. Véméndről. 
Gercsdlakról is.

Ezen együttesek kisugárzó ha
tása abban is mérhető, hogy tag
jaik sorában nem kis számmal 
szerepelnek környékbeli. Pécs
ről is kijáró táncosok, énekesek, 
zenészek.

Különösen vonzóak az. Általá
nos Iskola német nemzetiségi 
tánccsoportjainnk. énekkará
nak műsorai.

A pécsváradi polgárok a mai 
napig büszkén emlegetik nagy
múltú egyesületeiket, az 1888- 
ban megalakult Iparlesliilclct, 
az. 1890-ben létrejött Tűzoltó és 
Önsegélyező Egyesületet és a 
kereteik között működő Iparos 
Olvasókört, Színjá (szócsopor
tot, az eseményszámba menő 
tűzoltóbálokat.

Ennek a közösségformáló 
múltnak a mai folytatói a helyi 
egyesületek, többek között az. 
IPOSZ és a már említett Tűzol
tó Egyesület, de közülük is ki 
emelkedik a II éve alakult Pécs
váradi Várbaráti Kör, amelynek 
230 tagja van.

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
azt tűzte ki feladatául, hogy 
megismerteti a község mai lakó
ival történelmünket, történeti 
emlékeinket, hagyományainkat 
es szokásainkat, az itt élt alko
tók, híres emberek, művészek 
munkásságát.

így állítottak már emléktáblát 
Kodolányi János írónak, l)r. 
Entz Ilélnak a magyar kórbonc- 
tan megalapítójának. Hegedűs 
Imrének, 1848-as országgyűlési 
képviselőnek, Széchenyi István
nak, aki szintén járt Pécsvára
don.

A kör szorgalmazta, illetve 
segítette helyi kiadványok meg
jelenéséi Kiállítások során mu
tatták be lakóhelyünk és az. itt 
élő népcsoportok múltját.

Kirándulásokat szerveznek, 
jelentős szerepük van műemlé
keink védelmében. Megszervez
ték a II. világháborús halódniuk 
emléktáblájának felállítását.

Az egyesületek sorában emlí
tendő még a korábbi években a 
művelődési házban működő Kis
mama-klub és Családi Kór Klub 
folytatásaként létrejött és im
már öt éve működő Egcs/.scgcs 
Életért Egyesület. Programjaik 
különböző előadások szervezé
se. étclbcmntatók rendezése, ta 

lálkozók szervezése népszerű 
könyvek szerzőivel, de tevékeny
ségük eredménye a művelődési 
házltan üzemelő Natura-reform 
bolt is.

A Pécsváradi Németek Bará
ti Köre Egyesület kél éve ala
kult. összejöveteleiken a német
ség múltjának, őseik kultúrájá
nak, szokásainak, hagyományai
nak a megismertetése és felele
venítése, az anyanyelv ápolása a 
cél.

A helyi kulturális rendezvé
nyek közül a térség református 
magyar hagyományait feleleve
nítő Pécsváradi Lcányvásár a 
legkiemelkedőbb 1966 óta. Erre 
rendszeresen eljönnek az. ország 
különböző vidékeiről a hagyo
mányőrző egyesületek. hogy 
szakmailag is megmérettesse
nek. Az. országos népművészeti 
kirakodóvásár és a vásári komé
diákat bemutató színjátszók mű
sora is tömegeket vonz. nem 
ritka a kétnapos rendezvényen a 
10-15 ezer látogató.

Az. őszi rendezvénysorozatot 
gyarapítja immár két év óta a 
Mediterrán Os/. elnevezésű me
gyei idegenforgalmi programso
rozathoz kapcsolódva a Gcs/.le- 
nyes/.iirct a Zengő alján című 
látványos táncos, zenés idegen- 
forgalmi program is.

A hetvenes évek középétől 
rendszeresek a nyári zenés prog
ramok. Hangversenyek a Pécs
váradi Várban elnevezéssel, a 
helybeli és pécsi amatőr és hiva
tásos muzsikusok közreműködé
sével.

Az.egyre nagyobb érdeklődést 
látva. a hagyományteremtés 
szándékával szervezzük augusz
tus 20. táján a Szent István Na
pok a Pécsváradi Várban egy
hetes rendezvénysorozatot helyi 
és külföldi csoportok szerepel
tetésével.

Hangversenyeknek ad otthont 
a római katolikus templom és a 
vár altemploma is. Az. orgona
hangverseny szervezője és köz
reműködője a pécsváradi szár
mazású Székely Miklós orgona
művész, aki a templomi orgona 
felújítására szervezett gyűjtést 
és tartott hangversenyeket Finn
országban. Németországban és 
Izlandon is.

Legújabb helyszín az. új város
házit díszterme, ahol a jövőben 
a Zeneiskola kamaraesteket kí
ván rendezni.

Rendszeresek a különböző 
helyszíneken a pécsváradi. vagy 
innen elszármazott, ide kötődő 
művészek kiállításai (évi 10-12 
alkalommal), valamint az. olyan 
kiscsoportos foglalkozások, tan 
folyamok, amelyek látogatói a

térségből adódnak (pl. nyelv
tanfolyamok. szakmai tanfolya
mok, Borászati Népfőiskola, 
Nyugdíjas Szabadegyetem, stb.) 
és végül a színházjáró buszok 
indítása a pécsi és kaposvári 
előadásokra.

A helyi alkotóközösségek
(műhelyek) rendszeresen bemu
tatnak helyi kállílásokon, de el
jutnak alkotásaik külföldre is.

így például a gyermekrajz- 
műhely három éve rendszeresen 
küld anyagot a németországi 
Wuperthali Nemzetközi Gyer
mek r aj z-M ú ze u m b a . (legutóbb 
58 ország résztvevői közül a 9 
magyar díjból 6 Pécsváradra ke
rült), a Tokiói Nemzetközi pá
lyázaton ezüst és bronz érmét 
nyertek.

A kézimunkaszakkör anyagá
ból kétévente nyílik kiállítás, ők 
is szerepeltek Külsheimben és 
több országos pályázaton nyer
tek már díjat.

A népi szövészetet felélesztő 
Töltös Sándor népi iparművész, 
rendszeres résztvevője az. orszá
gos es külföldi kiállításoknak. 
Szabó László amatőr faszobrász 
alkotásait Kolozsváron is Ilei- 
delbergben is kiállították már.

A faragó szakkör tagjai rész
ben önálló kiállításokon is sze
repeltek már, továbbá tagjai az 
Orl'űi műhelynek is.

A megyében több helyen volt 
már kiállításuk amatőr festőink
nek (Gönczy /.ollánné, Horváth 
János. Várkonyi Imre), hasonló
an a húsvéti tojáshímzés, az {ró
kázás fortélyait és motívumait a 
gyermekszakkör részére tovább
adó Bódogné Szomorú Évához 
és társaihoz.

Asztalos Erzsébet üvegmű
vész. akinek munkásságát nem
zetközileg is elismerik, itt alakí
tott ki üveghuta műhelyt. Pécs
váradon vásárolt házat az elmúlt 
évben Valkó László pécsi festő
művész A Pécsváradról elszár
mazott és Niirnbergben élő Kar
dos Botond képzőművész a szü
lői háziján kíván nemzetközi 
szellemi alkotóműhelyt létre
hozni.

Ezen művészek bekapcsoló
dása Pccsvárad szellemi, kultu
rális életébe tovább erősítik a 
fentebb vázolt szellemi a lko
tó közösségek kisugárzó h a tá 
sát .

I’écsvárad nagyközség rend
szeresen bemutatkozási lehető
séget és egyben cserekapcsola
tot biztosít a környéken élő al
kotóknak is, így az országoshírű 
óbányai fazeksmestereknek. va
lamint a hosszúhetényi képző
művészeknek volt itt a közel
múltban kiállítása.

H elyesbítés
Pályázati anyagunk ismertetésében gépelési hiba követ

keztében -  amelyért elnézést kérünk -  hiányosan jelent meg 
az AFESZ-t bemutató rész, amely helyesen így szól:

A Pécsvárad és Vidéke ÁFÉSZ működési területe 18 
községre terjed ki. Szövetkezeti tagjaink száma 2380 fő, 
helyben foglalkoztatott aktív dolgozóik 13 településről jár
nak be. Létszámuk 168 fő.

A szövetkezet éves árbevétele 500 millió, ebből csak a 
pécsváradi kereskedelmi egységek forgalma 370 millió forint.
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Tíz év a Várkertben
Tíz éve, 1983. március 12- 

én, szombat délután kezdte 
meg a Pécsváradi Várbará
ti Kör a Várkert megtisztítá
sát a Vár utca felőli oldalon. 
Összesen 12 alkalommal dol
goztak itt a pécsváradiak a 
Kör szervezésében.

A Várkert akkor elvadulva, 
elhanyagolt dzsungelként, sze
métlerakóhelyként sokak sze
mét bántotta. Az egyesület a 
Vár környékének megtisztítá
sát, méltó állapotba való 
visszahelyezését kezdemé
nyezte. Tíz év elteltével el
mondható, hogy sikerrel, hi
szen ma közpark a védett te
rület.

Hogy milyen állapotokból 
kellett a vár környékét kisza
badítani, azt számos fénykép 
illusztrálja. A következő évben 
a torony déli oldalán, majd a 
Várkert nyugati részén folyta
tódott a munka. 1983 márciu
sától az 1988-as Szent István- 
év tavaszáig, a Vár megnyitá
sáig folytak a Várbaráti Kör 
által megszervezett munkák. 
A szervezők minden alkalom
mal felírták az ott dolgozók 
nevét. Összesen 200 pécsvára
di polgár dolgozott a Vár kör
nyékének megtisztításán, volt 
aki többször részt vett, volt aki 
minden alkalommal. Volt aki 
öoha. Nagyon sok fiatal jött el 
a szombat délutáni munkákra 
az ifjüsági klubból valamint az 
Általános Iskolából. 1984 tava
szától a Várkert gazdája, az

Erdőgazdaság gépi fűrészek
kel készítette elő a terepet, ki
vágta a nagyobb, de értéktelen 
fákat, bozótot, amit aztán a 
Kör tagjai eltakarítottak s elé
gettek. Legutóbb 1991. márci
us 15. előtt gyűltek össze a 
Kossuth tér és a Templomtér 
rendbehozatalára. Mivel van 
már arra hivatott brigádja a 
településnek, a Várbaráti Kör 
1992. évi közgyűlésén úgy dön
tött, köztisztasági tevékenysé
get nem kíván folytatni, ha
nem más célokra fordítja ener
giáját.

1988-tól Baranya Megye Ta
nácsa egy státuszt biztosított 
Pécsvárad számára a Vár és 
műmléki környezete elnevezé
sű védett övezet (a Kossuth 
térrel bezárólag) parkgondo
zására. A munkát Sasvári 
János látja el évek óta. Az 
Erdőgazdaság évről évre gaz
dagíto tta  a pihenőparkot, 
amely a Várkertben megte
remtődött. Játékokat helyez
tek ki, díszfákat ültettek. Szo
morú, hogy ismeretlen tette
sek mostanában megrongál
ták a játékokat a Várkertben 
is. Szomorú és intézkedést kí
ván, hogy személygépkocsival 
hajtanak be a Várkertbe -  a 
kismotoros iíjakról nem is be
szélve. Előttük ugyanis nincs 
akadály sem itt, sem a Kálvá
rián vagy a temetőben...

Az e lm ú lt hónapban  
Krebsz József közterületfel
ügyelő brigádja ismét nagy

munkát végzett a Várkert Mo
só felőli részén, ami évtizede
ken keresztül szeméttelep
ként „funkcionált”... A Mosó 
forrás környéke most sem szű

kölködik a szemétben, de ezen 
most már egyedül a Mosó köz
vetlen környékén lakók segít
hetnének.

Gállos Orsolya

MŰEMLÉKI VILÁGNAP DR.VARGHA KÁROLY
(1 9 1 4 -1 9 9 3 )

Életének 78. évében 
hosszan tartó súlyos be
tegség után Pécsett el- 
húnyt dr.Vargha Károly 
nyugalmazott tanszékve
zető főiskolai tanár, poli
hisztor. A Pécsváradi Vár
baráti Kor tiszteletbeli 
tagja volt, aki az 1988-as 
Szent István-napi ünnepi 
közgyűlésen köszöntötte 
az egyesületet. Vezér
alakja volt a baranyai 
helytörténeti kutatásnak, 
elindítója a krónikaíró 
mozgalomnak. Műfordí
tóként Haydn, Handel, 
Bach oratóriumait ültette 
át magyarra. Dolgozott a 
magyarországi németség 
népi kultúrájának közzé
tételén, utolsó munkája, 
egy régi német imádságos 
könyv befejezetlen ma
radt. Talán lesz, aki átve
szi utána a stafétabotot. 
Isten nyugosztalja a Ta
nár Urat!

Családi program a pécsváradi Várban

A világ minden év április 18- 
án tartja a Műemléki Világna
pot, s ilyenkor a közös figyelem 
építészeti örökségünk felé irá

nyul. Ennek megóvásához 
minden egyén és közösség, te
lepülés és család is odatehet 
egy-egy téglát Hiszen ami ele

inktől reánk maradt, ma már 
az aranynál is értékesebb, 
mert pótolhatatlan. Ne pusz
títsuk, óvjuk, amíg lehet!

A Műemléki Világnapon 
április 18-án, vasárnap 15 
órakor a Pécsváradi Vár
baráti Kör műemléki sétát 
szervez Kárpáti Gábor ré
gész vezetésével a Pécsvá
radi Várban, amit vasár
nap délutáni családi prog
ram ként ajánlunk. Min
denkit szeretettel várunk. 
Ismeije meg vagy fedezze 
fel újra a pécsváradi Vá
rat!

Képünkön egy elpusztított 
pécsváradi műemlék: XVIII. 
századi lakóház a Vár utca 10- 
ben. A hagyomány szerint a 
katolikus templom építőjének 
lakóháza volt, és a templom 
köveiből épült. A hatvanas 
évek elején lebontották.

Tíz éve és ma...
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Március 15-re emlékeztünk Hírek
Sokan eljöttek az idei megem

lékezésre. Az Ünneplők előbb 
Hegedűs Imre 1848-as képvise
lőnk emléktáblája előtt rótták le 
kegyeletüket. Majd a Kodolányi 
János Általános Iskola által 
szervezett ünnepség következett 
Kossuth Lajos szobránál. Az 
alábbiakban Arató Márton kép
viselő ünnepi beszédét közöljük.

A múltját tisztelő ember min
den korban arra törekszik, hogy 
a hétköznapok monoton sorát 
megszakítva megemlékezzen 
történelmének egy-egy dicsősé
ges évfordulójáról.

A történelem megítélése vál
tozó. Ami egyik korszakban ün
neplésre méltó, az a másikban 
nem az. Minden rendszerváltás 
új ünnepeket, új hősöket hoz, a 
régiek javarésze feledésbe me
rül, és ez alól csak kevés a kivé
tel.

145 évvel ezelőtt Pesten a 
márciusi ifjak sorsdöntő módon 
avatkoztak bele a magyar tör té
nelem alakulásába. Annyira 
egyértelműen a haza javát szol
gálták, hogy március idusát min
dig nemzeti történelmünk arany 
lapjaira írták. Általában minden 
rendszer sietett magát Kossuth, 
Petőfi, Táncsics, Jókai, Vasvári 
és a többi hós erkölcsi örökösé
vé nyilvánítani.

1848. március 15-én kezdődött 
a polgári forradalom és szabad
ságharc. Természetesen ez nem 
egy pillanat műve volt, a reform
küzdelmek hosszú sora előzte 
meg. Az 1830-as évek első felé
ben kibontakozó nemesi reform
mozgalom, a reformkor érdeme 
volt, hogy akarva-akaratlanul 
politikailag előkészítette a talajt 
a polgári forradalomhoz. Felve
tette a jobbágykérdést. Felszínre 
hozta azokat a vezetőket, akik a 
kör követeléseit megfogalmaz
ták.

A reformpolitika azonban 
csődbe jutott. A feudális viszo
nyok mélyreható válságának fel
számolásához kevés volt a pol
gári átalakulás, valamint a nem
zeti függetlenség legkirívóbb el 
lentmondásainak reformok ú t
ján való eltüntetése. Erre egyéb
ként a forradalom elkerülése vé
gett a függőségi viszony alapvető 
megváltoztatása nélkül ugyan, 
de már a Habsburg-kormány is 
hajlandónak mutatkozott.

A gyarmati függésből és gaz
dasági-társadalmi elmaradott
ságból fakadóan a hazai polgár
ság az óhajnál többre nem volt 
képes. így a nemzeti független
ségért és a polgári átalakulásért 
folytatott harc élére a nemesség 
haladó része állt. Ez azzal a 
mely ellentmondással járt, hogy 
a jobbágyfelszabadítás, az adók 
és a kilenced megszüntetése, a 
robot elvesztése gazdasági alap
jaik megsemmisülését jelentette 
volna.

Ezt a mély ellentmondást bé
kés, megegyezéses alapon meg
oldani nem lehetett. Ez volt az 
oka a reformmozgalom megtor
panásának. Továbbá, hogy az o r
szággyűlések sem az ország füg
getlenségét, sem a jobbágykér
dést nem tudták megoldani.

Ahhoz viszont, hogy az immár 
szükségszerű forradalom létre

jöhessen, a külső és belső felté
telek történelmi egybeesésére 
volt szükség.

A belső feltételek közül az 
volt a legfontosabb, hogy a feu
dalizmus elnyomását legközvet
lenebbül érző zsellér-és paraszti 
rétegek, a fejlődést kívánó ipa
ros-céhes munkások hangadói, a 
szellemi szabadságuktól meg
fosztott értelmiségiek fokozato
san ráébredtek a toldozgaló-fol- 
dozgató reformpolitika tar tha
tatlanságára. Ők a forradalom 
viharától remélték sorsuk jobb- 
rafordulását.

A legfontosabb külső feltételt 
az európai forradalmi mozgal
mak kirobbanása jelentette. Pest 
az első lökést és támogatást E u
rópa népeitől kapta.

A forradalom és szabad
ságharc kezdetének hangulatát 
Petőfi naplója tükrözi a leghí
vebben:

„A forradalom lángja becsa
pott Németországba, egyre to 
vább harapózolt, végre Bécset is 
felgyújtotta. Pesten március 14- 
én az Ellenzéki Kör gyűlést ta r
tott, mely ősi szokás szerint 
eredménytelenül oszlott szét. E 
gyűlésben indítványoztál ott. 
hogy a 12 pont petícióképpen 
fölnyújtassék a királynak, még
pedig rögtön, de az akkor virág
zott táblabírói szellem Poncius- 
tól Pilátusig akarta vinni a dol
got, úgy, hogy valamikor a hu
szadik században lett volna vége.

Egyébiránt jó, hogy így történt. 
Micsoda nyomorúság kérni, mi
dőn az idő arra int, hogy követel
ni kell, nem papirossal lépni a 
trón felé, hanem karddal!

A forradalom legelső lépése 
és fő kötelessége szabaddá tenni 
a sajtót, a többit azokra bízom, 
kik rendelve vannak, hogy a kez
deteket folytassák.

Holnap ki kell vívnunk a saj
tószabadságol! -  Es ha lelövöl
döznek? Isten neki, ki várhat 
ennél szebb halált?... ”

„Másnap dél felé elkészültek 
a nyomtatványok, s ezrenként 
osztották szét a nép között, mely 
azokat részeg örömmel kapkodta.

Délután 3 órara gyűlést hir
dettünk a múzeum terére, s a 
sokasság eloszlott.

A szakadó eső dacára mintegy 
10 000 ember gyűlt össze a mú
zeum elé, honnan a közhatáro
zat szerint a városházához men
tünk,hogy a 12 pontot maguké
nak vallják a polgárok is, és 
velünk egyesüljenek.

Rövid tanácskozás után a pol

gárság nevében aláírta a polgár
mester a 12 pontot, és az alant 
álló sokaságnak az ablakból le
mutatta.

Óriási volt a lelkesedés, majd 
a tömeg egy emberként Budára 
vonult a helytartótanácshoz, 
hogy megnyittassa Táncsics bör
tönét.

A nagyméltóságú helytartóta
nács sápadt vala, és reszketni 
méltózlatott, s 5 percnyi tanács
kozás után mindenbe beleegye
zett.

A katonaságnak kiadatott a 
tétlenség iránt a rendelet, a cen
zúra eltöröltetett, Táncsics bör
tönajtaja megnyílt. A rab írót 
diadallal hozta át a töméntelen 
sokaság Pestre.

Ez volt március 15-én. E red
ményei olyanok, melyek e napol 
örökké nevezetessé teszik a m a
gyar történetben.

Fsemények folytatásának ez 
közönséges volna kétségkívül, 
de kezdetnek nagyszerű, dicső.

Nehezebb a gyermeknek az el
ső lépést megtennie, mint mér
földeket gyalogolni a meglett 
embernek."

Tisztelt Ünneplők!
Ma már tudjuk, hogy ami 145 

éve elindult, a kezdeti sikerek 
után elbukott. Mégis legnagyobb 
nemzeti ünnepünket tartjuk ma. 
1848 eszméje nem volt hiábava
ló. A haza haladását kívánók 
számára mindenkor példa lehet 
a márciusi ifjak lelkesedése, hő
siessége.

A mi feladataink mások, de 
nem biztos, hogy kisebbek. Ma 
is van egy országépítő felada
tunk. Szükségünk van ugyan
azokra az erényekre, melyek hős 
elődeinket halhatatlanná tették. 
Vegyünk tőlük példát mi is ha
zaszeretetből, kitartásból.

Meg kell próbálnunk a nemes 
célért -  egymásért -  egymást 
segítve lenni, dolgozni. Termé
szetesen mindenki ott és annyit 
tegyen, ahol és amennyit tud.

Valószínűleg a „ma” kis ered
ményeihez is többlet energiák 
felszabadítására van szükség. De 
ezt meg kell tennünk a jövőnk, 
gyermekeink és unokáink boldo
gulása érdekében. Tanuljuk meg 
tőlük, hogy méltó célért a ma
gyar ember is képes összefogni 
és nagy tetteket végrehajtani és 
hogy a közös sors a különböző 
nemzetiségű embereket is test
vérünkké teszi.

Március 15-re emlékezve, tisz
telegve gondoljunk azokra is, 
akik életüket áldozták a hazáért.

-  Pályázati figyelő -  tele
püléseknek, intézményeknek, 
közösségeknek. A Kulturális 
Informatikai és Innovációs 
Kft. kiadványa megtalálható a 
Művelődési Központban. A ki
adványban pályázati naptár 
és pályázatok kiírásának, tar
talmának feltételei találhatók. 
Mindazoknak ajánljuk, akik 
pályázati pénzek segítségével 
tudják kitűzött céljaikat, fel
adataikat megoldani.

*
-  Eleslövészet. A Pécsvá- 

radi Önkormányzat értesíti a 
lakosságot, hogy a Magyar 
Honvédség március 17-18-19- 
én a lőtéren éleslövészetet 
tart. Kérjük ezt figyelembe 
venni!

*
-  Vadriasztó. A Pécsváradi 

„ZENGŐ” Vadásztársaság ér
tesíti a lakosságot, hogy VAD
KÁR ellen APS vadriasztó szert 
lehet térítésmentesen kap- 
ni.Cun: Fuller Miklós, Pécsvá- 
rad, Liszt E u. 4. sz. alatt.
Ugyanitt szaktanácsadás!

*
-  A „Z engő” N ép tán c  

Egyesület május 2-től 4 nap
ra Ausztriába utazik. Az Al
pok-Adria Munkaközösség 18 
tartományából meghívott cso
portok között ott lesznek a 
pécsváradiak is, akik a Bara
nya Megyei Oktatási, Kultu
rális és Sportbizottságjavasla
tára vehetnek részt az „Euró
pai Táncfesztivál”-on Graz
ban és környékén. A fesztivált 
az Európai Kulturális Hónap 
keretében rendezik meg. Ter
veik között szerepel Haus- 
mannstatten (Pécsváradon sze
repelt már a hausmannstatten- 
i vegyeskar) felkeresése is.

*
-  Feund Ján o s  pécsváradi 

alkotó munkáival résztvesz a 
Népi fafaragó művészek a Dél- 
Dunántúlon című kiállításon, 
mely a nagyatádi művelődési 
házban nyílik és április 25-ig 
látogatható.

Egynázaink életéről
Református Egyházközösség:

HÚSVÉTI ünnepi alkalmak
9-én, nagypénteken 18 órakor Istentisztelet a 

gyülekezeti teremben
11- én, vasárnap 11 órakor a Templomban 

úrvacsora osztással ünnepi istentisztelet.
12- én, hétfőn 11 óra. Istentisztelet a temp

lomban. (Mostantól a vasárnapi istentiszteletek 
ismét a templomban lesznek.)

április 17. A konfirmandusokkal Bólyba me
gyünk konferenciára.

április 24-én Kisifjúsági (14-20 évesig) találko
zó Dunaszekcsón.

április 25. Női csendesnap a Belvárosi temp
lomban 10 órától. (Pécs, Szabadság út)

Katolikus Egyházközösség:
9- én, nagypénteken 17 órakor a templomban 

Nagypénteki Szertartás.
10- én, szombaton 17 órakor ünnepi mise, 

majd kb. 18.30-kor Feltámadási körmenet.
11- én, Húsvét vasárnap reggel a 8 órás mise 

után Hússzentelés.
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A szociálisan rászorultak támogatásáról
A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény a lapján a pécsváradi önkormányzat is megalkotta 
a helyi rendeletét

Pécsvárad Nagyközség Képviselőtestületének 
(1993. (IV. 1.) számú rendelete a szociálisan rászorultak támogatásáról

A szociális igazgatásról és 
szociális ellátásról szóló 1993. 
évi III. törvény (a továbbiak
ban: Sztv.) 26. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján a képvi
selőtestület Pécsvárad nagy
község közigazgatási területén 
lakó szociálisan rászorultak 
támogatására, az Sztv. 3. §. (1) 
bekezdésében meghatározott 
személyi körre vonatkozóan 
az alábbi rendeletet alkotja:

Gyermeknevelési segély
1 . §

(1) Gyermeknevelési segély
re jogosult

a. ) az az anya, aki egyedül 
neveli tizennégy éven aluli 
gyermekét, illetve

b. ) az a szülő, aki saját ház
tartásában otthon, kettő vagy 
több tizennégy éven aluli gyer
meket nevel,

amennyiben a családban az 
átlagjövedelem a minimálérté- 
ket nem haladja meg.

(2) Ha az átlagjövedelem az
(1) bekezdésben megjelölt 
mértéknél több, de a nyugdíj- 
minimumot nem haladja meg, 
az egyéb körülmények mérle
gelése alapján segély állapítha
tó meg.

(3) Nem állapítható meg se
gély, illetve annak folyósítását 
meg kell szüntetni

a. ) az Sztv. 27. § (2-3) bek
ben megjelölt feltételek hiá
nyában, illetve kizáró ok beáll
tával,

b. ) ha a családban élő bár
melyik szülő önhibájából ere
dően nem folytat kereső (jöve
delemszerző) tevékenységet,

c. ) ápolási díj vagy gyermek
nevelési támogatás folyósítá
sának ideje alatt.

(4) A gyermeknevelési segély 
havi összege nem haladhatja 
meg az Sztv. alapján megálla
pítható gyermeknevelési tá
mogatás összegének 50 %-át. 
Lakásfenntartási támogatás

3. §
(1) Lakásfenntartási támo

gatás adható, amennyiben a 
család átlagjövedelme nem ha
ladja meg a minimálértéket és

-  a lakásfenntartás havi 
költsége a lakásban lakók 
összjövedelmének 25 %-át el
éri vagy meghaladja, továbbá

-  a lakás, kettő szobánál, il
letve 30 myfő mértéknél nem 
nagyobb.

(2) A lakásfenntartás havi 
költségébe a villany-, víz-, 
szennyvízelvezetés, gáz köz

műdíja, fűtési költség, a ké
ményseprési díj, a lakás után 
fizetendő kommunális adó, 
lakbér, albérleti díj, valamint a 
lakásépítési törlesztő részletek 
együttes összegét lehet figye
lembe venni.

(3) Nem állapítható meg tá
mogatás:

a. ) ha a lakás villany-, vagy 
központi olajfűtésű, illetve, ha 
a lakáson kívül más helyisé
gek, területek (garázs, műhely, 
fóliasátor, stb.) is a fűtési rend
szerre vannak kapcsolva.

b. ) annak, akinek a tulajdo
nában, forgalomképes és érté
kesíthető lakó- vagy üdülőte
lek, üdülő, vagy hétvégi ház, 
illetve másik lakás van, vagy 
az Sztv. 4. §. (1) bek. b.) pont
ban megjelölt vagyonnal bír.

(4) A támogatás megállapí
tásához legalább két évi hely- 
benlakás szükséges.

(5) Amennyiben a kérelme
ző havi rendszeres támogatás
ban nem részesíthető, szociális 
helyzete mérlegelése alapján 
részére eseti támogatás álla
pítható meg, egy határozatban 
egész naptári éven belül legfel
jebb négy alkalomra, összesen 
legfeljebb a nyugdíjminimum 
kétszeres összege erejéig.

4. §.
(1) A lakásfenntartási támo

gatás havi összege a nyugdíj
minimum felét nem haladhat
ja meg.

(2) A támogatás folyósítási 
idejét egy évnél hosszabb idő
tartamra megállapítani nem 
lehet. A folyósítási idő lejártá
val a támogatást ismételten 
kérni kell.

(3) Támogatásként elsősor
ban a 3. §. (2) bekezdésében 
felsorolt költségek, számlák -  
vagy azok egy részének -  a 
közvetlen kifizetése (átutalá
sa), illetve átvállalása alkal
mazandó.

5. §.
A 97/1991. (VII. 23.) Korm. 

sz. rendelet alapján megállapí
to tt lakbértámogatásra to
vábbra is jogosult az a bérlő, 
akinek a családjában az átlag
jövedelem a nyugdíjminimum 
másfélszeresét nem haladja 
meg. _

Ápolási díj 
, 6. §.

(1) Ápolási díjra jogosult az 
a hozzátartozó is, aki 18. életé
vét betöltött tartósan beteg 
személy gondozását végzi és a

családban az átlagjövedelem a 
minimálértéket nem haladja 
meg.

(2) Az ápolási díj összege az
(1) bekezdés, valamint az Sztv. 
41. §.( 1) bekezdés alapján tör
tént megállapítás esetén azo
nos a nyugdíjminimum össze
gével.

(3) Amennyiben az átlagjö
vedelem a m inim álértéket 
meghaladja, de nem éri el a 
nyugdíjminimum összegét, az 
ápolási díj havi összege a nyug
díjminimum 60 %-a.

(4) E rendelet alapján nem 
állapítható meg ápolási díj an
nak, illetve azon család tagjá
nak, amely családban valaki 
rendszeres nevelési (gyámü
gyi) segélyt kap.

Átmeneti segély
7. §.

(1) A szociális szempontból 
támogatásra szoruló családok, 
illetve személyek létfenntartá
sának zavartalanságát első
sorban rendszeres támogatás
sal (gyermeknevelési támoga
tás, nevelési segély, ápolási díj, 
rendszeres segélyezés, munka
nélküli támogatás, lakásfenn
tartási támogatás, stb.) vagy 
személyes gondoskodást nyúj
tó ellátás formájában kell biz
tosítani.

(2) Amennyiben a kérelme
ző vagy családja (családtagjai) 
rendszeres támogatásban nem 
részesíthetők, illetve a támo
gatás mellett sem biztosított a 
létfenntartásuk zavartálansa- 
ga, abban az esetben átmeneti 
segély állapítható meg.

(3) Átmeneti segély egy ha
tározatban, egy családot érin
tően, egy naptári éven belül 
legfeljebb négy alkalommal ad
ható, és együttes összege nem 
haladhatja mega nyugdíjmini
mum négyszeresét.

(4) Ha a család egy főre jutó 
jövedelme meghaladja a nyug
díjminimum kétszeresét, á t
meneti segély helyett csak ka
matmentes kölcsön adható.

(5) A kamatmentes kölcsön 
összege egy évben nem halad
hatja meg a (3) bekezdésben 
meghatározott mértéket. A 
kölcsön visszatörlesztését a ki
fizetést követő negyedik hó
napján kell megkezdeni. A 
visszafizetés végső határideje 
a törlesztés megkezdésétől 
számított másfél évnél hosz- 
szabb nem lehet.

(6) A kölcsön kifizetésekor a

kölcsönvevőnek szerződéses 
nyilatkozatban felhatalma
zást köteles adni arra vonat
kozóan, hogy az önkormány
zat jogosult munkabéréből és 
egyéb jövedelméből annak le
tiltására, illetve igényérvénye- 
sítsére önkéntes visszafizetés 
elmaradása esetén.

(7) Amennyiben a kölcsön
ben részesített a törlesztési kö
telezettségének nem tesz ele
get, vizsgálni kell a segélyre 
való átváltoztatás lehetőségét. 
Ha ez nem indokolt és a tör
lesztésre felhívás ellenére sem 
kerül sor, a támogatásban ré
szesített két évre kizárja ma
gát a méltányossági alapon ad
ható szociális támogatásból.

8. § .
(1) A támogatási kérelmek 

(segély, kölcsön) elbírálásakor 
v izsgáln i kell a jövede
lemszerzés, illetve jövedelem 
kiegészítés (pótlás) egyéb lehe
tőségeit, mint pld. munkavég
zési, állattartási, kertművelési 
lehetőség, továbbá a létfenn
tartást nem veszélyeztető va
gyonértékesítés lehetősége.

(2) Támogatásként elsősor
ban természetbeni támogatást 
kell nyújtani úgy mint kórházi 
ápolási költség, élelmezési 
költség, tanszerköltség, tüzelő, 
lakásfenntartás egyes költsé
geinek részben, vagy egészben 
történő átvállalása, kifizetése 
vagy vásárlási utalvány bizto
sítása.

9. §.
Különösen méltánylást ér

demlő esetben, egyhangú dön
téssel, a kérelmező évente leg
feljebb egy alkalommal, a jöve
delmére, vagyoni helyzetére 
tekintet nélkül, átmeneti se
gélyben részesíthető.

Temetési segély
10. §.

(1) Aki meghalt személy el
temettetéséről annak ellenére 
gondoskodott, hogy arra nem 
volt köteles és átlagjövedelme 
nem haladja meg a nyugdíjmi
nimum háromszorosát, teme
tési segélyre jogosult.

A segély összege a legolcsóbb 
temetés teljes költségével azo
nos. (Teljes összegű.)

(2) Teljes összegű segélyre jo
gosult az is, aki tartásra (elte
mettetésre) köteles hozzátar
tozó ugyan, de átlagjövedelme 
a minimálérték alatt van.

(3) Az (1-2) bekezdésben fog
laltaktól eltérő esetekben a te
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metési segély összege -  a kérel
mező átlagjövedelmére figye
lemmel -  a temetési költség 
10-20 %-a között állapítható 
meg.

(4) Amennyiben az átlagjö
vedelem a nyugdíjminimum 
kétszeresét meghaladja, csak 
átmeneti kamatmentes köl
csön adható. (7-8. (4-7). bek.)

Közgyógyellátás
11. §■

(1) Az Sztv. 50. § (2) bekez
dése alapján közgyógyellátás
ban kell részesíteni azt, akinek 
az átlagjövedelme a nyugdíj
minimumot nem haladja meg 
és a havi gyógyszerköltsége e 
jövedelem 10 %-át eléri vagy 
meghaladja.

(2) Közgyógyellátás adható 
az (1) bekezdésben jelzett jöve
delem esetén, ha a havi gyógy
szerköltség az ott jelzett mér
ték e t nem  éri el, illetve 
amennyiben az átlagjövede
lem a nyugdíjminimum más
félszeresét nem haladja meg, 
és a havi gyógyszerköltség an
nak 15 %-át eléri vagy megha
ladja.

(3) A (2) bekezdésben meg
határozott esetekben -  az 
egyéb szociális körülmények
től függően -  a havi gyógyszer
költség 25-27 %-át fedező 
gyógyszervásárlási utalvány is 
adható.

(4) Ha a havi gyógyszerkölt
ség az önkormányzat által fi
zetendő térítési díj 1/12 részét 
nem éri el, a közgyógyellátás 
helyett gyógyszervásárlási 
utalvány adható.
Egészségügyi szolgáltatásra

való jogosultság
12. § .

(1) Akinek az átlagjövedel
me -  a lakásfenntartási költsé
gek levonása után -  nem ha
ladja meg a nyugdíjminimu
mot, az egészségügyi szolgálta
tásra jogosító igazolvány kiál
lítására jogosult, a nyugdíjmi
nimum másfélszeresét meg 
nem haladó átlagjövedelem 
esetén pedig az egyéb körül
mények mérlegelése alapján 
az igazolvány kiállítható.

(2) Az átlagjövedelemtől füg
getlenül az igazolványt ki kell 
adni a tizenhat éven aluli 
gyermek részére, valamint an
nak az anyának, aki tizennégy 
éven aluli gyermeke nevelésé
ről, gondozásáról gondosko
dik.

Gyermekek napközbeni 
ellátása

13. § .
(1) Az Sztv. 60. §. (1) bek. e.) 

pontjában foglaltakra figye
lemmel óvodai, illetve iskolai 
napközis ellátásban kell része
síteni azt a gyermeket, akinek 
a családjában az átlagjövede
lem a nyugdíjminimum alatt 
van.

(2) Ha az átlagjövedelem a 
minimálértéket sem haladja 
meg, a napközis ellátás térítés
mentes.

Étkeztetés és házi 
segítségnyújtás

14. § .
(1) Az étkeztetésre, illetve a 

házi segítségnyújtásra való fi
zikai, illetve egészségügyi álla
pot miatti rászorultságot, to
vábbá azt a körülményt, hogy 
a kérelmező a vendéglátóipari 
egységben szolgáltatott ételt 
egészségügyi okok miatt fo
gyasztani nem tudja, a házior
vossal igazoltatni kell.

(2) Az étkeztetés elősegítésé
re az intézményi étkezőhelyek 
mellett meg kell szervezni a 
szükséges mértékben a családi 
főzőhelyeken történő étkezte
tést is. ̂

(3) Étkeztetési illetve házi 
segítségnyújtási ellátásban el
sősorban a szociálisan legin
kább rászorulókat kell részesí
teni, ilyen ellátást csak kivéte
lesen vehetnek igénybe azok, 
akiknek az átlagjövedelme a 
nyugdíjminimum háromszo
rosát meghaladja.

Nappali ellátást, illetve 
átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézmények
15. § .

(1) Az idősek klubjába, vala
mint annak bentlakásos egy
ségébe (idősek gondozó házá
ba) történő felvételhez orvosi 
igazolás szükséges annak iga
zolására, hogy a felvételt kérő 
közösségi elhelyezésre alkal
mas, személyére vonatkozóan 
egészségügyi kizáró ok nem áll 
fenn.

(2) A felvételnél előnyben 
kell részesíteni azokat, akik
nek közös háztartásban élő 
hozzátartozóik  nincsenek 
(egyedülálló, vagy idős házas
pár).

16. § .
(1) Az idősek klubja a napi 

háromszori étkezést (reggeli, 
ebéd, uzsonna), valamint a 
személyes tisztálkodási lehető
séget, testi-lelki gondozást, 
egészségügyi ellátást és kultu
rális programokat biztosítja az 
oda beutaltak részére.

(2) A házirendben meghatá
rozott egyéb szolgáltatások 
igénybevétele fakultatív és az 
esetenként megállapított térí
tési díjat kell fizetni (pl. közös 
kirándulás részköltsége, stb.).

(3) Az (1-2) bekezdésben fog
laltakon felül az idősek gondo
zóházában biztosítani kell a 
bentlakók részére a ruházat 
mosását, vasalását, tisztántar
tását is.

Intézményi jogviszony 
megszűnése

17. §.
(1) Az Sztv. 100. §. (1) bekez

désében megjelölteken kívül

megszűnik az intézményi jog
viszonya annak, aki

a. ) bejelentés nélkül, indoko
latlanul egy hétig távolmarad;

b. ) a megszüntetésre vonat
kozó bejelentését a hét vége 
előtt legalább kettő nappal 
megteszi;

c. ) a megállapított térítési 
díjat felszólítás ellenére sem fi
zeti és hátraléka eléri az egy 
havi mértéket;

c.) a házirendet oly mérték
ben vagy többszörösen meg
sérti és az intézményvezető elő
terjesztése alapján a beutaló a 
jogviszonyt jogerős határozat
tal megszüntette;

e.) egészségügyi okoknál fog
va -  orvosi vélemény szerint- 
a közösségben való további el
helyezésre alkalmatlan.

Térítési díj
18. § .

(1) Az ellátást igénybevevő 
által fizetendő személyi téríté
si díj megállapításakor az Sztv. 
116. §. (2-4.) bekezdésében fog
lalt korlátozások figyelembe 
vétele mellett az alábbiak sze
rint kell eljárni:

a. ) a nyugdíjminimum más
félszeresét meghaladó havi át
lagjövedelem esetén a térítés 
teljes összegű

b. ) az a.) pontban jelzettnél 
alacsonyabb átlagjövedelem 
esetén a térítés olyan %-os 
arányban csökkentendő, ami
lyen %-os arányban a jövede
lem elmarad a nyugdíjmini
mum másfélszeresétől!

c. ) ha az átlagjövedelem a 
minimáljövedelmet sem éri el, 
térítést fizetni nem kell.

Eljárási, hatásköri és 
értelmezési rendelkezések

19. § .
(1) A pénzbeli és a termé

szetben nyújtott ellátások 
iránti kérelmet a körjegyzőség 
igazgatási csoportjához kell 
benyújtani.

A személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokat az intéz
ményvezetőnél (gondozási 
központ, családi főzőhely, isko
lanapközi, stb.) kell kezdemé
nyezni.

(2) A szóbeli kérelmekről 
jegyzőkönyvet kell felvenni, 
vagy igénylőlap nyomtatványt 
kitölteni.

(3) Az e rendelettel megálla
pítható havi rendszeres támo
gatások iránti kérelmet 1993. 
évben május 30-ig, a további 
években fjedig minden év feb
ruár 15 napjáig kell benyújta
ni.

Késedelmes igénybejelentés 
(kérelem) esetén a rendszeres 
támogatás csak a következő év 
január 1 napjától állapítható 
meg, addig eseti támogatással 
kell indokolt esetben a rászo
rulót megsegíteni.

(4) A kérelem benyújtásával

egyidőben csatolni kell a szük
séges igazolásokat és nyilatko
zatokat. Ennek hiányában az 
iktatás (átvétel) napján a ké
relmezőt írásban, hiánypótlás
ra kell felszólítani. Az egyéb
ként rendelkezésre álló ada
tokra hiánypótlási felhívást 
kiadni nem lehet.

(5) A szociális nyilvántartás
ban még nem szereplő kérel
mező esetében helyszínelést 
kell tartani és a megállapításo
kat környezettanulmányon 
(adatlapon) rögzíteni kell. 
Nem kell helyszínelni, illetve 
környezettanulmányt készíte
ni, ha az igénylő életkörülmé
nyei ismertek egy már korábbi 
ügyből és nem feltételezhető, 
hogy azokban lényeges válto
zások történtek. Ézt a tényt 
azonban az iktatószám feltün
tetésével az ügyiraton jelezni 
kell.

(6) Az intézményvezetőnél 
előterjesztett és felszerelt ké
relmeknek az igazgatási cso
porthoz történő továbbítása
kor jelezni kell, hogy férőhely 
rendelkezésre áll-e, vagy a ké
relem csak várakozási idővel 
teljesíthető.

20. §.
(1) A 10. §. (4) bekezdésben 

megkívánt mellékletek közül
a. ) a háziorvosi igazolásokat 

az ápolási díj, a közgyógyellá
tás, az étkeztetés, a házi segít
ségnyújtás, az idősek klubja és 
az átmeneti elhelyezés eseté
ben hivatalból kell beszerezni,

b. ) büntetőjogi felelősség tu
datában tett nyilatkozatként 
el kell fogadni az alábbi té
nyek, körülmények igazolását:

-  tartásra köteles hozzátar
tozók, illetve szerződéssel vagy 
bírósági döntéssel tartásra kö
teles személy megnevezése,

-  esetleges önkormányzati 
ellátásban, tartásdíjban való 
részesülés,

-  vagyoni helyzet és kész
pénzösszeg, egyéb jövedelem: 
vállalkozásból, mezőgazdaság
ból, állattartásból (jószáglea
dás, tejpénz, stb.),

-  a lakás esetleges hasznosí
tásáról, nagyságáról és kom
fortosságáról (fűtési mód, stb.) 
mellékhelyiségek közműellá
tottságáról

-  egyedülálló gyermekneve
lés tényéről

c. ) A kérelmező köteles be
csatolni az a-b.) pontok alatt 
nem szereplő, de az Sztv-ben 
és a 32/1993. (II. 17.) Korm. sz. 
rendeletben jelzetteket, továb
bá a szakorvosi igazolásokat, 
valamint a rendszeres havi já
randóságról, jövedelemről, ke
resetről szóló igazolásokat 
(nyugdíj, táppénz, kereset, 
gyes, gyed, családipótlék, stb.) 
és az APEH igazolását.

(2) Amennyiben a nyilatko
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zatban foglaltak tartalma két
séges, a kérelmezőt igazolás 
benyújtására kell kötelezni, il
letve hivatalból is beszerezhető 
adott tényre, vagy körülmény
re vonatkozó igazolás.

(3) Hamis adatszolgáltatás, 
nyilatkozat esetén a jogtalanul 
felvett ellátás visszatérítésére, 
illetve a szolgáltatás megtérí
tésére vonatkozó intézkedés 
megtétele végett a polgármes
tert nyomban értesíteni kell.

21 . § .

(1) A szociális ellátások kö
zül

a. ) a polgármester jár el a 
temetési segély, köztemetés, 
közgyógyellátás, valamint a 
szakosított ellátást nyújtó in
tézményekbe történő beuta
lásnál, az idősek klubja és az 
átmeneti elhelyezést nyújtó in
tézménybe történő beutalás 
kivételével, továbbá a jogtala
nul nyújtott támogatások visz- 
sza (meg)téríttetése kérdésé
ben

b. ) egyéb esetekben a képvi
selőtestület szociális bizottsá
ga, illetve akadályoztatása ese
tén a polgármester bír hatás
körrel.

(2) Rendkívüli sürgősség 
esetén, a háziorvos véleménye 
alapján, legfeljebb két hétre 
szóló átmeneti intézkedéssel 
az önkormányzat által fenn
tartott idősek klubjába és az 
átmeneti elhelyezést nyújtó in
tézménybe az intézményveze
tő a rászorultat felveheti, illet
ve étkeztetésben részesítheti.

22. §.
(1) A jogerősen megállapított 

eseti támogatásokat a jogerőre 
emelkedés napján az intézmé
nyi gondnokság postai kiuta
lással fizeti ki.

(2) Pénztári kifizetést kell 
alkalmazni, amennyiben a 
sürgősségre tekintettel a hatá
rozat így rendelkezik.

(3) Amennyiben a körülmé
nyekre tekintettel feltételez
hető, hogy a készpénz segélyt 
nem a rendeltetésének megfe
lelően használja fel a jogosított, 
a határozatban a segélynek 
részben vagy egészben vásárlá
si utalvány formájában törté
nő kiadását kell előírni, vagy 
arról kell rendelkezni, hogy a 
segély a támogatotton kívül ki
nek a részére fizethető ki, el
számolási kötelezettséggel. Ez 
esetben a segélyezett a vásá
rolt áruk átvételét a számlán 
igazolja, amelyekkel tizenöt

napon belül kell elszámolni az 
igazoltatási csoportnál.

(4) Amennyiben a határozat 
előírja az elszámolási kötele
zettségét és annak a segélye
zett nem tesz eleget, kizárja 
magát két évre a további segé
lyezésből és a kifizetett segély 
visszakövetelhető.

(5) Az utalvány egyéb célra 
nem használható fel, arra él
vezeti cikket, alkoholtartalmú 
italt vásárolni tilos. Az utal
vány készpénzre nem váltható 
át, azt másra átruházni nem 
szabad.

23 . § .
A szociális ellátások és tá

mogatások évi felülvizsgálatát 
az alábbiak szerint kell elvé
gezni:

a. ) a személyes ellátást nyúj
tó intézményt igénybevevők 
esetében a térítési díjak megál
lapításával együtt, április hó
napban

b. ) a lakástámogatásban ré
szesülőknél a támogatás to- 
vábbfolyósításának (újra tör
ténő megállapításának) kérel
mezése esetén,

c. ) az egyéb, rendszeres ellá
tásban, támogatásban része
sülőknél március-április hó
napban.

A szociális utalvánnyal való 
visszaélés szabálysértését kö
veti el és ötezer forinti terjedő 
pénzbírsággal sújtható az, aki

a . ) a vásárlási utalványt 
másra átruházza, illetve meg
vásárolja;

b. ) arra olyan árucikket vá
sárol, vagy szo lgáltat ki, 
amelynek vásárlására az utal
vány nem jogosít,

c. ) az utalványt készpénzre 
váltja

d. ) az utalvánnyal egyéb
ként visszaél.

Értelmező rendelkezések
25 . § .

A rendelet alkalmazásában:
a. ) átlagjövedelem: a kérel

mező családjában egy főre jutó 
jövedelem

b. ) nyugdíjminimum: az ön
jogon járó öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege

c. ) minimálérték: a nyugdíj
minimum 80 %-a.

Hatálybalépés:
26 . § .

Ez a rendelet 1993. április 1. 
napján lép hatályba.

Pécsvárad, 1993. március 
22-én
Kakas Sándor polgármester 
Dr. Kófiás Mihály körjegyző

Intézményi térítési díjak:
Házigondozó óradíja: 130 Fi
Ebéd költsége 70 Fi
Kiszállított ebéd költsége 100 Ft
Napi háromszori étkezés
az Idősek Klubjában 130 Ft
Bentlakásos, hetes napi díja 350 Ft

A  szociálisan rászorultak támogatásáról
A szociális igazgatásról és ellá

tásról szóló 1<W3. évi III. törvény 
alapján a pécsváradi önkormány
zat is megalkotta a helyi rendele
tét a rászorullak támogatásáról.

A szabályozás egyes előírása
it, a különböző támogatási (se
gélyezési) formákat és annak 
feltételeit részletezni most nem 
kívánom, csupán a leglényege
sebb vezérlő elveket emelem ki.

Nevezetesen: mind az ország
gyűlés alkotta törvényben, mind 
pedig a helyi szabályozásban ki
emelten kap hangsúlyt a rászo
rultság és annak következetes 
érvényesítése, hogy támogatásra 
az jogosult, aki önhibáján kívül 
kerül olyan helyzetbe, hogy a 
mások segítségére szorul.

Mindez azt jelenti, hogy a csa
ládjogi törvényben megfogalma
zott rokontartási kötelezettség 
teljesítését sokkal nagyobb mér
tékben kell figyelembe venni, 
mint eddig. Történetesen azt, 
hogy a szülő köteles eltartani 
gyermekét, a gyermek vagy uno

ka köteles eltartani idős, mun
kaképtelen és rászorult szüleit, 
nagyszüleit, az elvált férjnek tar
tási kötelezettsége van a gyer
mekével, de még a volt feleségé
vel szemben is.

Az önkormányzat szociális bi
zottsága ezért minden egyes 
esetben elsősorban azt vizsgálja, 
hogy a kérelmező miért nem 
tudja magát és családját eltarta
ni, miért nem dolgozik, lenne-e 
lehetősége munkát vállalni, gaz
dálkodni, azaz saját erőből biz
tosítania megélhetését.

Az idősek esetében pedig azt 
vizsgálják meg, hogy a hozzátar
tozók képesek-e és eleget tesz
nek-e eltartási kötelezettségük
nek, és csak ezt követően kerül
het szóba a szociális támogatás, 
az adózók pénzéből történő se
gélyezés.

Ez esetben is elsősorban ter
mészetbeni ellátást kell biztosí
tani ott, ahol félő, hogy a kész
pénz segélyt nem a megfelelő 
célra fordítják.

P á lyáza t k u ltú rá lt é p íté s z e té rt
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/1993. (II. 1.) 

számü határozatával az alábbi pályázatokat hirdette meg.
1. ) Kultúrált települési környezetért.
A pályázatot a közgyűlés 2 kategóriában írta ki.
a.  ) a települések részére
b. ) a közösségek részére
A legkisebb díj: 50.000.- Ft.
A legnagyobb díj: 300.000.- Ft.
A pályázaton a települések önkormányzatai és a település fejlesz

tésében eredményt felmutató kisebb közösségek (társadalmi szervek, 
helyi szövetségek stb.) indulhatnak az egész település vagy egy 
jelentős településrész fejlesztésében elért, már megvalósult eredmé
nyeikkel.

A pályázatot 1993. augusztus 31-ig kell benyújtani.
2. ) Az év lakóháza
A pályázaton megvalósult lakóépületek alkotói vehetnek részt már 

kész használatbavett épületekkel.
1. díj max. 50.000.- Ft.
5 db pályázatot 20-20.000.- Ft jutalomban részesítenek.
Beadási határidő: 1993. augusztus 31.
3. ) A kultúrált építészetért
A pályázaton megvalósult épületek (lakóépület kivételével minden 

más funkciójú épület, épület korszerűsítés, átépítés, zártkerti épület, 
üdülő, kereskedelmi, vendéglátó épület stb.) alkotói vehetnek részt 
már kész használatbavett épületekkel.

1. díj 50.000.- Ft.
5 db pályázat 20-20.000.- Ft jutalomban részesül.
Beadási határidő: 1993. augusztus 31.
4. ) A védelem alatt álló épületek hagyományőrző korszerűsíté

sének, felújításának támogatására.
A pályázatot önkormányzatok, magánszemélyek és egyesületek 

nyújthatják be védett kategóriába tartozó épületek felújítására, 
korszerűsítésére, ha a megvalósítandó munkák során a hagyományos 
értékek megőrzésre kerülnek. Elbírálásukra negyedévenként kerül 
sor. Egy-egy épületre a támogatás mértéke legfeljebb 100.000.- Ft 
lehet.

A támogatás azokra a várható többletkiadásokra igényelhető, 
melyek közvetlenül a védett értékek megőrzését szolgálják.

Az érdeklődőknek bővebb felvilágosítást a Körjegyzőség műszaki 
csoportja ad.

Winkler György 
műsz. csop. vez.

Platthy György életműkiállítása
Platthy György festőművész életművét mutatja be az a § 

|  kiállítás, amely április 17-én, szombaton 15 órakor nyílik a |  
Széchenyi téri Pécsi Galériában, abból az alkalomból, hogy | 

|  a művész ez év január 26-án töltötte be 85. életévét. Életmű- |  
|  véért és pedagógiai munkássága ismeréseként március 15-én |  
|  vehette át a „Magyar köztársaság érdemrend kiskeresztje g 
|  polgári tagozata” kitüntetést.
I Platthy György 1948-1950 között Rácsváradon tanított, és 1990 I
|  augusztus 20-án állandó kiállítása nyílt a Könyvtár emeletén. g
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Ifjúsági pályázat

Az alapítványok alaplapjá
ban, a SANSZ 1992. októberi 
számában a Város- és Faluvé
dők Szövetsége pályázatot hir
detett 10-18 éves fiatalok szá
mára. A pályázat céljául jelölte 
meg fiataljaink város- ill. falu
védő tevékenységének meg
alapozását, környezetünk ke
vésbé ismert értékeinek felfe
dezését, bemutatását, a meglé
vő értékek tiszteletére, meg
óvására nevelést.

A pályázaton az általános is
kolák felső tagozatosai és kö
zépiskolások vehettek részt 
két kategóriában: 1. írásos pá
lyaművel vagy képzőművésze
ti alkotással. A pályázat 5 té
makört jelölt meg, amelyből 
mi kettőt választottunk ki: a.) 
Településem népi emlékei (utca
részletek, parasztházak, régi ka
puk, kerítések, útmenti keresz
tek, kutak, stb. bemutatása)

b.) Lakóhelyem temetőinek 
nevezetes sírjai (az itt nyugvó 
híres emberek életútjának rö
vid ismertetése, a sírok pontos 
leírása)

Mivel az újonnan indult 
gimnáziumi I. osztály 21 tanu
lója közül 10 fő pécsváradi lak
helyű, úgy gondoltam, velük 
megpróbáljuk a hozzánk leg
közelebb álló két témakörhöz 
kapcsolódva pályázni. 9 tanuló 
vállalta a munkát.

a.) témakör: -  Pécsváradi 
Kálvária (Készítette: Dankó 
Beatrix és Vincze Katalin)

-  Régi parasztházak Pécsvá- 
radon (Készítette: Bittér Ju 
dit, Kőberling Beáta és Kölbl 
Zoltán)

b.) témakör: -  Rockenbauer 
Pál (1933-87) -  (Készítette: 
Kiss Attila és Müller Gábor)

-  Agárdi Ede (1891-1973) -  
(Készítette: Göbl László és 
Olejnik Gábor).

A rendelkezésre álló rövid 
idő ellenére lelkesen, a hétvé
geken szombat, vasárnap is 
gyűjtöttek, rendszereztük az 
anyagot. Sokat dolgoztunk. A 
beküldési határidő december 
1-je volt. Ezután több mint 3 
hónapig semmi hírt nem kap
tunk a tanulók pályázatairól. 
Március 12-én levélben értesí
tettek bennünket, hogy a be
küldött négy pályázatból kate
góriáján belül országos I. he
lyezett a Pécsváradi Kálváriá
ról írott munka, 3. helyezett a 
Régi parasztházak Pécsvára- 
don című dolgozat és 4. helye
zést ért el a Rockenbauer Pál
ra emlékező pályamunka. Hí
rűi kaptuk még, hogy a Rock
enbauer Pálra és Agárdi Edére 
emlékező dolgozatok adatait 
felhasználja Ráday Mihály a 
Nemzeti Panteon címmel ké
szülő munkájához. Ez a készü
lő kiadvány a települések be
tűrendjében fogja tartalmazni 
azokat a sírokat, műemléke
ket, amelyek a magyar törté
nelem és kultúra szempontjá
ból kiemelkedő kulturális érté
ket képviselnek.

Ugyanakkor meghívókat is 
kaptunk a március 20-i díjki
osztásra ésa pályamunkák ki
állításának megnyitására a 
Budapesti Történeti Múzeum 
Vármúzeumába.

Az esemény rangját emelte, 
hogy a megnyitó beszédet 
Gyurkó János környezetvédel
mi és területfejlesztési minisz
ter mondta, a pályázatot S. 
Hegedűs László a Város és Fa
luvédők Szövetségének elnöke 
és Ráday Mihály alelnök, or
szággyűlési képviselő értékel
te. Több mint 500 pályázat ér
kezett be -  sokkal több annál,

mint amennyit vártak volna -  
és közülük 50 munka része
sült valamilyen díjazásban. 
Büszkén vállaltuk, hogy ebből 
három a miénk. Külön örö
münkre szolgált, hogy az I. és 
ül. helyezett pályázatunkat ki 
is állították. A zsűri egyik tag
jával, Péter Annamáriával a 
Környezet- és Területfejleszté
si Minisztérium illetékesével 
beszélgetve kiemelte díjazott 
pályázataink értékeit. A Kál
váriáról írott dolgozatnál ki
emelte a Pécsváradi Plébánia 
történetének -  mint forrásnak 
-  a nyomkövető alkalmazását, 
a Kálvária többoldalú értelme
zését, a szép képeket. A Régi 
parasztházaknál pedig ki
emelte a személyes hangvételt, 
ami a gyerekek olyan irányú 
érdeklődésében nyilvánult 
meg, ahogy beszélgettek ezen 
házak tulajdonosaival, leírták 
elképzeléseiket, változtatási 
szándékaikat. Mindkét dolgo
zatot teljes értékűnek tartot
ta, akár szakdolgozatnak is 
megfelelnének.

A kitűzött céloknak mind
egyik beküldött dolgozatunk 
megfelelt.A díjkiosztásra az

egész osztály és a tanári kar 
egy része is elkísérte a gyere
keket Budapestre, ahol felejt
hetetlen élményben volt ré
szünk. (írásunk a 12. oldalon) 
Ezúton mondunk köszönetét 
mindazoknak, akik segítsége 
nélkül ezeket a szép eredmé
nyeket nem érhettük volna el: 
elsősorban a Pécsváradi Vár
baráti Körnek, Gállos Orsolyá
nak és Dretzky Katalinnak 
Mott János címzetes pécsvára
di apát úrnak, Szilágyi Domo
kosnak, Kárpátiné Kovács Zi
tának, Reisinger Jánosnak, az 
Ady E. u. 4. és a Mecsekkör- 
nyék 24. sz. ház lakóinak, Vár- 
konyi Antalnak, Tóth József
nek, Fitykos Istvánnénak, 
Császár Jánosnak, Molnár 
Zoltánnénak, Radics Károly- 
nak és Müller Jánosnénak -  
nemkülönben Frezik Ferenc- 
nének és Molnár Sárának.

A pályázatok a Várbaráti 
Kör gyűjteményében megte
kinthetők.

Fuchs Sándom é 
osztályfőnök  

felkészítő tanár

Képünkön az országos honismereti pályázat nyertes gimnazis
tái, Kiss Attila, Müller Gábor, Vincze Katalin, Olejnik Gábor, 
Dankó Beatrix, Göbl László, Bittér Judit, Kölbl Zoltán, Kőberling 
Bea és felkészítő tanáruk, Fuchs Sándorné. Fotó Patonai Attila.

Rajzos
sikerek

At „Europe at School" 
nemzetközi rajzpályázaton 
Szüllö Tamás és Ruppert 
Andrea pályamunkáit dí
jazták. A kiállítás ünnepé
lyes megnyitójára április 2- 
án kerül sor Pécsett a 
Nevelők Házában, melyre 
meghívták iskolánk igazga
tónőjét, a tanulók felkészí
tő tanárát, Szántó Ferenc- 
nét, a tanulókat és 
szüleiket.

Óvodai információk
Értesítjük a Szülőket, hogy az óvodai beiratás 1993. 

április 5-10-iglesz az I. és II. sz. Napköziotthonos Óvodában, 
8-16 óráig.

Azokat a gyermekeket kell beiratni, akik a 3. életévüket 
az adott év augusztus 31-ig, illetőleg december 31-ig betöltik.

Behatáshoz szükséges okmányok: a gyermek születési 
anyakönyvi kivonata, vagy a szülő személyi igazolványa.

A takarítási szünetek az alábbi időpontokban lesznek az 
óvodákban:

I. sz. Óvoda: 1993. augusztus 2-től augusztus 28-ig.
II. sz. Óvoda: 1993. június 14-től július 31-ig.

Az óvodák felváltva zárnak le, a fenntartó engedélye alap
ján, felváltva fogadják a gyermekeket.

A Szélkiáltó 
Együttes

Zengővárkonyban
Baranya megye aprófal- 

vainak kulturális ellátását 
seg í tő  c é l t á m o g a tá s b ó l  
tudták fogadni a már kül
földön is népszerű pécsi 
együttest.  Megzenésíte tt  
v e r s e i k k e l  nagy  s ik e r t  
arattak Zengővárkonyban 
is, a piciny, de lelkes kö
zönség előtt: március 20- 
án vasárnap.
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Zenehíradó a ZenesulibólRáday Mihály; „Pécsvárad szép hely, szeressétek!” 

A PÁLYÁZÓK
„Egy fantasztikus s/.ombal” 
Az egész úgy kezelődön. Iiogy 

az oszlályfónök március 5- 
én,pénteken bejött a testnevelés 
óra végére. Fogalmunk sem volt. 
hogy mi lehet az a fontos, amit 
közölni akar velünk. Az egész 
osztály körbeállta és vártuk, 
hogy mit mond. Nagy meglepe
tésünkre borítékokat vett elő. 
Az egyik az iskolának szólt, 
amelyben megköszönték hogy pá
lyáztunk. a kővetkező 4 levél és a 
kis borítékok névreszólóak vol
tak. Ahogy egymás után bontotta 
fel őket és olvasta fel előttünk a 
tartalmát, egyre nagyszerűbb hí
reket hallottunk. Hogy az Agárdi 
Edéről és Rockenbauer Pálról 
készült munkánkat használja Rá
day Mihály készülő könyvében, 
majd utána kiderült, hogy Kiss 
Attila és Müllcr Gábor pályázata 
könyvjutalmat érdemel. Megtap
soltuk őket. Mikor kiderült, hogy 
Bittér Judit, Kőberling Bea és 
Kölbl Zoltán III. helyezett lett. 
óriási üdvrivalgás tört ki, minden
ki nevetett, kiabált. Az utolsó 
levélből megtudtuk, hogy a Dan- 
kó Bea és a Vincze Kati által írt 
dolgozat I. helyezett lett, akkor 
mindenki tapsolt, nevetett, gra
tuláltunk egymásnak. Általános 
volt a fejetlenség. Volt aki 
könnyezett. A tanárnő elintézte, 
hogy az. iskola autóbuszával az 
egész osztály elmehessen a díjki
osztásra. Március 20-án reggel 
fél 7-kor indultunk Budapestre a 
tanári kar egy részének kíséreté
ben. Siklóval mentünk fel a V ár
ba. Résztveitiink a megnyitón, 
amelyet Gyurkó János környe
zetvédelmi miniszter tartott, 
majd utána többen értékelték a 
pályázatokat, köztük Ráday Mi
hály is. Nagyon jó érzés volt az 
üvegtárlók alatt látni a mi mun
káinkat is. A megnyitó után le
mentünk a Vármúzeum gótikus 
dísztermébe, ahol a díjkiosztás 
volt. Nagyon sokan jelentek meg. 
Kicsit reszketve álltunk ott. Na
gyon örültünk, amikor három
szor is elhangzott a Pécsváradi 
Gimnázium neve. Természetesen 
a kapott díjakat is ugyanolyan jó 
érzéssel fogadtuk. Utána volt egy 
kis fogadás a díjazottaknak. Ez
után máris megszűnt a feszültség 
érzése bennünk. Elmentünk a 
Hősök terére ahol kaptunk több 
mint egy óra szabad időt. Irány 
a vidámpark! Nagyon sokat ne

veltünk. nagyon jól éreztük ma
gunkat. Hazafelé megálltunk fa- 
gyi>a)i. majd egy halászcsárdában 
megvacsorázlunk.

Hazafelé az. autóbuszon na
gyon jó volt a hangulat. Szólt a 
magnó, énekeltünk. Mindenki 
nagyon jól érezte magát. Hz. egy 
emlékezetes nap volt. Szuper 
volt ez. a kirándulás és nagyon 
jólesett nekünk, hogy az egész 
osztály ennyire örült a sikerünk
nek. Reméljük még sok ilyen 
örömben lesz részünk.

Bittér Judit, Dankó Beatrix, 
Göbl László, Kölbl Zoltán, 
Kiss Attila, Kőberling Beáta, 
Müllcr Gábor, Olejnik Gábor 
és Vincze Katalin

Az osztálytársak véleménye
Tudtuk, hogy 9 osztálytársunk 

pályázatot ír és már az. egész 
osztály nagyon várta a visszajel
zést Hosszú várakozás után meg 
is jött értesítés. Nagyon izgatot
tan vártuk, hogy milyen híreket 
olvas föl az osztályfőnökünk a 
kapott levelekből. Miután meg
tudtuk a híreket szinte úgy érez
tük. hogy ez nem is igaz. Alig 
akartunk hinni a fülünknek. Na 
gyón ürültünk.hogy elmehettünk 
a díjkiosztásra, mert ez volt az 
első osztálykirándulásunk is. Az 
ünnepségen alig győztük helye
zettjeinket nyugtatgatni. A kiál
lítás megtekintésekor nagyon 
büszkék voltunk arra, hogy saját 
szemeinkkel láthattuk azt a sok 
szép és ügyes pályázatot, ame
lyet az. ország minden részéből 
bekiileltek. Mindegyik nagyon jó 
volt. de legjobban mégis a mi 
pályázóink dolgozatai tetszetlek. 
A díjkiosztó ünnepség nagyon 
hangulatos és megható volt. 
Hogy mit éreztünk? Boldog
ságot. örömöt és tudom, hogy 
ezt éreztek nevük hallatán a dí
jakat átvevő osztálytársaink is.

Amikor a mi nyerteseink á t 
vették a díjakat, olyan érzés fo
gott cl bennünket, mintha mi is 
pályáztunk volna és nyertünk 
volna. Nagyon jó érzés volt. Es 
még egy dolog -  büszkék va
gyunk az. osztálytársainkra. 
Végül annyit, hogy ez. a d íjk i
osztás és kirándulás fan tasz t i
kusan jó volt és 1993. március 
20-át egyhamar nem fogjuk e l 
felejteni.

Bocskai Anita. Mateisz Mari
anna, Porczió Renáta, Iloffcr 
Szilvia. Schuldeisz. Csilla.

-  Színes es érdekes program
mal indult a március. „Virágba 
borult" a Művelődési Ház elő
tere, virágkötészeti kiállítás és 
vásár apropójából.

Amíg a nézelódók kiválasztot
ták kedvenc virágukat, addig 
zeneiskolásaink kellemes ka
marazenével színesítették a ki
állítást.

-  Március 8-an Kuncz Lászó, 
a Pécsi Nemzeti Színház művé
sze bordalokat énekelt a Polgár
mesteri Hivatal dísztermében. 
Talán a nőnapi mulatságok, 
vagy az influenza rabolta el a 
nagyérdemű közönséget.

Akik eljöttek (ha ugyan keve
sen is), igen kellemesen töltöt
ték az estél.

-  Március 17-én a Jeunesses 
Musicales szervezésében zongo
ra hangversenyt hallhattunk. A 
koncertező művész Eodor G ab
riella a Zeneakadémia ötödéves 
hallgatója volt.

-  18-án szintén érdekes, szép 
hangversenyen vettünk részt az. 
ifjúsági bérlet előadások kereté
ben. Résztveitiink szó szerint, 
ugyanis vetélkedő keretében zaj
lott a koncert. Az elhangzott 
zeneművekkel kapcsolatban te l

te fel kérdéseit Ivasivka Mátyás 
tanár úr. Helyes válaszaikért le
mezt kapott Réger Anikó, Apa- 
cellcr Gergely.

-  19-én tartották Komlón az 
Országos Kamarazenei fesztivál 
válogatóját. Szépen szerepelt 
Zeneiskolánk rézfúvós kvintett
je Wágner József felkészítésével 
és a klarinét kvartett Kreszils 
Margit felkészítésével.

-  24-én tartottuk házi főpró
bánkat a Niederstellenbe utazó 
gyerekek számára, mely a 26-i 
nagy bemutatkozó hangverseny 
előzetese volt.

-  25-én egésznapos rendezvé*- 
ilyen vettünk részt Szcntlőrin- 
cen. Trombitaklarinét találko
zón.

A szereplők: Szabó István. 
Till Tamás (trombita), Wágner 
József növendékei, Apaceller 
Gergely (klarinét) Apaceller Jó
zsef növendéke, kamaraproduk
cióban: Pitz Marian, Veit Gyön
gyi, Cseri István. Gungl Dániel 
(klarinét) Kreszils Margit nö
vendékei. Zongorán kísért: 
Papp Gyuláné.

Kreszils Margit 
fafúvós lansznkvezelő

„Bolondlakodalom” Zengővárkonyban
(Falusi farsang)

Egyre gyakrabban történik 
Zengövárkonyban, hogy ünne
peken. jeles napok alkalmával 
együtt ünnepel, együtt mulat 
a falu (szüreti mulatság, kará
csonyi szenteste). így történi 
ez farsangkor is. A kicsikkel 
az óvodában, a nagyobbakkal 
szerda estéként a kultúrház- 
ban készülődtünk. Farsang 
farkán -  farsang utolsó vasár
napján -  tartottuk a „bolond
lakodalmat". Szombaton gye
rekek járták a falut lakodalmi 
hívogalóval:

„Tudtára adjuk mindenki
nek akit illet, hogy szégyen 
fenyegette falunkat, amikor 
nem akadt esküvő farsangon. 
Végre elszánta magát egy agg
szűz, s magas életkorának 
minden csábítását összeszedte 
és behálózta a falu legdelibb 
legényét.

A boldogtalan, megbolon

dult pár esküvője vasárnap 
délután 4 órakor lesz

A délceg vőlegény Málészá- 
jú Jóska, jövendőbelije pedig 
Csámpáslábú Rozi.

Zene is lesz bőven, járhatja 
mindenki, csak aztán meztele
nül ne maradjon senki!”

A polgármesteri hivatal 
volt a vőlegényes-, az óvoda 
volt a menyasszonyos ház  A 
kikérés titán kordén húztuk a 
menyasszonyt a kuliúrba, ahol 
maskarás pap elolt fogadott 
„örök farsangi” hűséget egy
másnak az ifjú pár.

A menyasszony nyitotta 
táncol. Kicsik, nagyok, öre
gek, fiatalok együtt mulattak, 
láncoltak.

Nem hiányzott a haromszí- 
nű lakodalmas kalács sem, 
amit hagyományos módon ke 
mencében sütöttünk.

Vincze Miklósné

Egyesületi élet Várkonyban

Március 20-21-én Dombóváron gos Találkozóját, melyen részt 
rendezték meg a Pávakörök és vett a xengővárkonyi együttes ze- 
Népzenei Együttesek VI. Orszá- nckara és kamara tánccsoportja.

A zenekar részére kértük az 
országos minősítést, de a tánco
sok szereplésével azt is szerettük 
volna bemutatni, hogy Zengó- 
várkonyban hogyan él együtt a 
tánc- a zene- és a dalkultúra 
hagyománya, mely az együttesnél 
mindig is szerves egységet alko
tott.

A zsúfolásig meglelt nézőtér 
közönsége a lassú lépőt követő 
csárdás felhangzása után végig 
ütemes tapssal jutalmazta a ze
nészek magával ragadó játékát. 
A szakmai zsűri „arany minősí
téssel" ismerte cl a zenekar tel
jesítményét. Külön kiemelték a 
hagyománytiszteletet, a lendüle
tes. karakteres hangzást, az.

összeszokottságot. Napjainkban 
már ritkaságszámba megy a fú
vós népi zenekar.

A zenekar je lenleg 12 tag 
ból áll, é le tkoruk 13 és 70 év 
között van. A zenészeket a 
trombitán játszó Győrfi Kál
mán irányítja.

Köszönet illeti valamennyiük 
munkáját. Köszönjük a dalok, 
nóták lelkes gyűjtését és átadá
sát Czukor Péter bácsinak, kö
szönjük az idősek áldozatvállalá
sát. Köszönjük a zengővárkonyi 
önkormányzat, a zeneiskola tá
mogatását. Nagyon örülünk a 
fiataloknak! Gratulálunk és 
büszkék vagyunk az egész „rez- 
tes bandára"1

Galambosné Fonni Éva 
egyesületi elnök
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Felhívás
A Pécsváradi 

Öregfiúk Klubja 
kispályás labdarúgó 

bajnokságot 
szervez.

Nevezés: 1993. április 15-ig
Nevezési díj: csapatonként

1.000.- (max. 10 fő)
Nevezés helye: „JULIANUS KÁVÉHÁZ” 
Nevezhet: Korhatár nélkül mindenki.

(Igazolt játékosok is)
Technikai értekezlet: 1993. április 19. 18 óra

Pv. SPORTPÁLYA
Bajnokság kezdete: 1993. április 26.

Vezetőség

Dózsa György u. 2-ben 
96 m2-es háromszobás, 

tehermentes lakás 
ELADÓ

vagy családi házra 
CSERÉLHETŐ. 

Érdeklődni: NEIDERT LÁSZLÓ 
ERDŐSMECSKE,

Petőfi u. 43.

Tisztelettel értesítem eddigi és leendő 
betegeimet, hogy szülészet-nőgyógyászati 

magánrendelésemet megkezdem 
1993. május 1 -tol.

Rendelés helye: Egészségügyi Központ
Pécsvárad, Dózsa Gy. a. 3. 

Rendelés ideje: szerda du. 5-6 óráig

Dr. Menczer Gábor 
általános szakorvos 

szülész-nőgyógyász szakorvos 
igazságügyi orvosszakártő

NIMRÓD V e g y e s b o lt
nyílik Kisújbányán 

április 18-án (vasárnap) 11 órakor.

A boltot megnyitja: Nádor Rudolfné 
Hosszúhetény polgármestere.

Szeretettel várom kedves vásárlóimat!

FULLER MIKLÓSNÉ 
boltvezető

Ismét a Herbalife-ról...
-  ... nemcsak a fogyókúrák Rolls-Royse-a, nem

csak az egészségesek kondícióját javítja rendkívüli 
módon, hanem szív és érrendszeri panaszokban, 
gyomor és bélpanaszokban kiváló gyógyszer is.

Erősíti az immunrendszert, enyhe anyagcsereza
varokat megszüntet, csökkenti a vérzsírok szintjét 
és a csontritkulást.

A Herbalife a sejtek anyagcseréjére hat, ezért szá
mos bete^égben sikerrel alkalmazható.

M egrendelhető többhavi részletre is!
Dr. Feledi Éva Pécsvárad, Radnóti u. 9. Tel.: 313

A BAR AN YA M EG YEI 
M U N KAÜ G YI K Ö Z P O N T  

T A N FO LY A M A I 
M U N K A N É LK Ü L IE K N E K

MÁJUSBAN INDULÓK:
*  kereskedő
* cipő- és bőrdíszmüjavító
*  számviteli idegen nyelvvel
*  szakipari fenntartó
*  falugondnok
* szakács
* pénzügyi számviteli idegen nyelvvel
*  TIR (személy)
*  falusi vendéglátó, üzletvezető
*  könnyűgépkezelő
*  épületasztalos, üvegező

Érdeklődés és információ a 
M U N K A Ü G Y I K Ö Z P O N T  

K IR E N D E LT S É G E IN !
Pécs, Komló, Mohács, Siklós, Szigetvár, 

Sellye, Szentlőrinc

P ÉC SVÁR AD , 
S z e n th á ro m s á g  té r  3.
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A BARANYA MEGYEI 
MUNKAÜGYI KÖZPONT 

TANFOLYAMAI 
MUNKANÉLKÜLIEKNEK

ÁPRILISBAN INDULOK

*  számítógépes szoftverüzemeltető
*  nehézgépkezelő
*  gazdaasszonyképző
* felszolgáló
*  számítógépes ügyintéző, idegen nyelvvel
*  textil- és ruhaipari varrómunkás
* motorfűrészkezelő
*  építőipari szaknyelvi képzés (német)

Érdekődés és bővebb tájékoztatás 
a M U N K A Ü G Y I K Ö Z P O N T  

K IR E N D E LT S É G E IN !
Pécs, Komló, Mohács, Siklós, Szigetvár, 

Sellye, Szentlőrinc 
P É C S V Á R A D , 

S z e n th á ro m s á g  té r  3.

M EZE P K ft-né l
Citroen haszonjárm űveket I 

és szem élygépkocsikat 
készp énzre , j

részletfize tésre  
és lízingelésre  
lehet vásárolni! j

Citroen járművekhez 
alkatrész utánpótlás 

és javítás!
Telefon: 7 2 /2 5 -9 6 7
Pécsvárad 71-es .

Cím : Kossuth u. 3. 
vagy ipartelep.

Pécsváradon
Kossuth L. u. 47. sz. alatt (volt barkácsbolt)

április 5-én, hétfőn meqnvitiuk

NYITVATARTÁS:
hétfőtől péntekig 7-17 óráig 
szombat, vasárnap 7-12 óráig.

MINDEN HÉTEN AKCIÓ!
AN-MI BT. Pécsvárad, Ipartelep 1. 
Tel/fax: 72/27-366, Pécsvárad 61.

KÍNÁLATUNK:
-  finom- és rétesliszt
-  cukor
-  rizs
-  étolaj
-  száraz tészták
-  konzervek
-  savanyúságok
-  és még sok más

FILLÉRES
BOLTUNKAT

ahol igen nagy és bőséges vá asztékkal, udvarias 
kiszolgálással várjuk vásárlóinkat.

Á p r ilis  2 7 -é n , 
k e d d e n  10-18  ó rá ig  
a M ű v e lő d é s i H áz 

n a g y te rm é b e n

ÓRIÁSI
CIPŐVÁSÁRT

ta r t
a D e b re c e n i ÉLKER  G M K.

Háromezer pár cipő 
közül választhat.

S z e re te tte l v á r ju k  a k e d v e s  
p é c s v á ra d i és  k ö rn y é k b e li 
é rd e k lő d ő k e t, v á s á r ló k a t.
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Megyei II. o. „Tamási” csoport 1992-93, 
évi bajnokságának tavaszi sorsolása

XVI. forduló 03. 14. 14.30 óra. 
Kozármisleny-Magyarbóly, Sze- 
derkény-Lippó, Véménd-Egerág, 
Dunaszekcső-Szajk, Lnnycsók- 
Pécsvárad, MTE-Sátorhely, Ká- 
sád-Vokány, ViHány-IIidas.

XVII. forduló 03. 21. 15.00 
óra: Vokány-Villány, Sátorhely
Kásád, Pécsvárad-MTE, Szajk- 
Lánycsók, Egerág-Dunaszekcső, 
Lippó-Véménd, Magyarbóly- 
Sziederkény, Hidas-Kozármis- 
leny.

XVIII. forduló 03. 28. 16.00 
óra: Lánycsók-Egerág, MTE- 
Szajk, Kásód-Pécsvárad, V i 1 - 
láiiy-Sátorhely, Hidas-Vokány. 
Szederkéuy-Kozármisleny, Vé- 
ménd-Magyarbóly, Dunaszek- 
cső-Lippó.

XIX: forduló 04. 04. 16.30 óra: 
Pécsvárnd-Villány, Szajk-Kásád. 
Egerág-MTE. Lippó-Lánycsók. 
Magyarbóly-Dunaszekcsó, Sze- 
derkény-Véménd, Kozármisleny- 
Vokany, Sátorhely-Hidas.

XX. forduló 04. 11. 16.30 óra: 
Láitycsók-Magyarbóly, MTE- 
Lippó, Kásád-Egerág, Villány- 
Szajk, Il idas-Pécsvárad, Vo- 
kány-Sátorhely, Dunaszekcsó- 
Szederkény, Véméud-Kozarmis- 
leny.

XXI. forduló 04. 18. 17.00 óra: 
Kozármisleny-Sátorhely, Pécsvá- 
rad-Vokánv, Szajk Hidas. Egc- 
rág-Villány. Lippo-Kásád. Ma
gyar bóly-M TE, Szcderkéity-Lány- 
csók, Véménd-Dunaszekcsö.

XXII. forduló 04. 25. 17.00 
óra: Kásád-Magyarbóly, Villány- 
I.ippó, Hidas-Egerág, Vokány- 
Szajk, Sálorhcly-Pécsvárad, 
I.ánycsók-Véménd, M I C-Sze
derkény, Dunaszckcső-Kozár- 
misleny.

XXIII. forduló 05. 02. 17.00
óra: Kozármislcny-Pécsvárad.
Szajk-Sátorhely, Egcrág-Vokány. 
I.ippó-IIidas, Magyarboly Vil

lány, Szederkény-Kásád, Vé
nt énd-MTE, Dunaszekcsó-Lány- 
csók.

XXIV. forduló 05. 09. 17.00 
óra: Hidas-Magyarbóly, Vokány- 
Lippó, Sátorhely Egerág, Pécs- 
várad-Szajk, MTE-Dunaszek- 
csö, Kásád-Vénténd, Villány- 
Szederkény, Lánycsok-Kozár- 
ntisleny.

XXV. forduló 05. 16. 17.00 
óra: Kozármisleny-Szajk, Eger- 
ág-Pécsvárad, Sátorhely-Lippó, 
Magyarbóly-Vokany, Szeder
kény-Hidas, V ént énd-Villány, 
Dunaszekcső-Kásád. Lánycsók- 
MTE

XXVI. forduló 05. 23. 17.00
óra: Sátorhely-Magyarbóly,
Pécsvárad-Eippó, Szajk-Egerág, 
Kásád-Lánycsók, Villány-Duna- 
szekcsó. Hidas-Véménd, Vo- 
kány-Szederkény, MTE-Kozár 
misleny.

XXVII. fordutó 05. 30. 17.00 
óra: Kozárntislcny-Egerág, I.ip- 
pó-Szajk, Magyarbóly-Pécsvá- 
rad. Szederkény-Sátorhely, Vé
nt én d-V ókán y, Dunnszekcső-IIi- 
das, I.ánycsók-Villány, MTE-Ká
sád.

XXVIII. forduló 06. 06. 17.00 
óra: Szajk-Magyarbóly, Egerág- 
I.ippó, Villány-MTE, Ilidas- 
Lánycsók. Vokány-Dunaszekcső, 
Sátorhely-V dniénd, Pécsvárad- 
Szcdcrkény, Kásád-Kozár mis- 
lény.

XXIX. forduló 06. 13. 17.00 
óra: Kozárniislcny-I .ippó. Ma
gyarból y-Egerág, Szederkény- 
Szajk. Vcménd-Pécsvárad. Duna- 
szekcső-Sátorhely, I.ánycsók-Vo- 
kány, MTE-Hidas. Kásád-Villány.

XXX. forduló 06. 20. 17.00 
óra: Magyarbóly-l.ippó. Hidas
Kásád, Vokány-MTE, Sátorhely- 
l.ánycsók. Pécsvárad-Dunas/.ck- 
cső. Vénténd-Szajk. Egerag-Sze- 
derkény. Villány-Kozármisleny.

HÍRMONDÓ HEL Yt H ÍREKKEL

Várjuk Önt is a Pécsváradi Hírmondó előfizetőinek több 
mint 100 fős 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 éleslovészettől az eboltásig, a tüdőszüréstől a 
friss házasok, az újszülöttek, az elhaltak névsoráig. Helyi 
fotókkal, interjúkkal, riportokkal tesszük olvasmányosab
bá lapunkat. A helyi híreket a Hírmondóból tudhatja meg. 
Ne keresse, fizesse elő!

A szerkesztőség

f '
'Pécsváradi Odírmondó

a Pécsváradi Önkormányzat havi lapja 

F e le lő s  k ia d ó :  Kakas Sándor, polgármester 

S z e rk e s z tő :  Gállos Orsolya

S z e rk e s z tő s é g , h ir d e té s fe lv é te l,  te r je s z té s :
Művelődési Központ. Pécsvárad, Kossuth u. 31. Telefon: 123

T ip o g r á f ia :  F -P R ES S  Kft.
N y o m á s i m u n k á la to k :  Molnár Csaba nyomdája, Pécs

V____________________________________________________________ '

Megyei ifjúsági és serdülő bajnokság 
1992-93. évi tavaszi sorsolása

XVI. forduló 03. 13. Sellye-
Sásd, Gázmű-Újpctre. 03. 14.
Somberek-Harkány, Pécsvárad- 
PMSC, Zsolnay-PPTSE, Sziget
vár-Kinizsi, PFC-Bicsérd-Siklós.

XVII. forduló 03. 20. Újpetre- 
Felsőszenlmárton, Sásd-Gazmú, 
Siklós-Sellye. 03. 21. Zsolnay- 
Szabad, Ilarkany-Szigelvár. 
PPTSE-Somberek, Kinizsi-Pécs- 
várad, PMSC-PFC-Bicsérd

XVIII. forduló 03. 27. Sellye- 
PMSC, Gázmű-Siklós, Sombe- 
rek-Zsolnay, Ójpetre-Szabad. 
03. 28. Pécsvárad-Harkány, Szi- 
getvár-PPTSE, PFC-Bicsérd-Ki- 
nizsi, Felsószentmárlon-Sásd.

XIX. forduló 04. 03. Siklós-
Felsószentmárlon, Harkány- 
PFC-Bicsérd, Somberek-Sziget
vár, Sásd-Szabad. 04. 04.
PPTSE-Pécsvárad, Kinizsi- 
Sellye. PMSC-Íjázmü. Zsolnay- 
Újpelre.

XX. forduló 04. 10. Sellye- 
Ilarkány, Újpetre-Sásd, Gázmű
Kinizsi, Siklós-Szabad. 04. 11. 
PFC -Bicsérd-PPTSE, Felső- 
szentmárton-PMSC, Pécsvárad- 
Soniberek, Szigelvár-Zsolnay.

XXI. forduló 04. 17. Siklos-Új- 
petre, Harkány-Gá/mű. Zsol- 
nay-Sásd 14 óra. 04. 18. PMSC- 
Szabad, Kinizsi-Fclsöszenlmár- 
ion, PP I'SE-Sellye, Somberek- 
PFC-Bicsérd. Sziget vár-Pccsvn- 
rad.

XXII. forduló 04. 24. Újpelre- 
PMSC, Sásd-Siklós, Sellye-Som- 
berek. Gázmű-PPTSE. 04. 25. 
Pécsvárad-Zsolnay, PFC-Bi- 
csérd-Szigetvár 04. 24., Felső
szeni ni árion-Harkány.

XXIII. forduló 05. 01. Har-
kány-Szabad. 05. 02. PMSC-
Sásd, Kinizsi-Újpetre, Zsolnay-

Szabad, Siklós-Szabad, PPTSE- 
Felsószentmárton, Somberek
Gázmű, Szigelvár-Sellye, Pecs- 
várad-PFC-Bicsérd.

XXIV. forduló 05. 08. Újpet- 
re-Harkány, Siklós-PMSC, Sásd- 
Kinizsi, Sellye-Pécsvárad, Gáz
mű-Szigetvár. 05. 09. PPTSE- 
Szabad, Felsószentmárton Som
berek, PFC-Bicsérd-Zsolnay.

XXV. forduló 05. 15. Harkány- 
Sásd, Gázmű-Pécsvárad. 05. 16. 
PPTSE-Újpetre, Zsolnay-PMSC, 
Kinizsi-Siklós, Szigetvár-Felsö- 
szentmárton, PFC-Bicsérd- 
Sellye 05. 15., Somberek-Szabad.

XXVI. forduló 05. 22. Siklós- 
Harkány, Sásd-PPTSE, Újpetre- 
Somberek, Sellye-Zsolnay. 05. 
23. PMSC-Kinizsi, Gázmű-PFC- 
Bicsérd, Felsőszenlmárton- 
Pécsvárad.

XXVII. forduló 05. 29. Har- 
kány-PMSC, Sellye-Gázmú, 
Somberck-Sásd. 05. 30. Sziget- 
vár-Újpetre, PPTSE-Siklós, 
Zsolnay-Kinizsi, PFC -Bicsérd- 
Felsöszentmárton, Pecsvárad- 
Szabad.

XXVIII. forduló 06. 05. Újpet- 
re-Pécsvárad, Sásd-Szigetvár, 
Siklós-Somberek, Gázmű-Zsol- 
nay. 06. 06. PMSC-PPTSE, Kini
zsi-Harkány, Felsöszentmárton- 
Sellye.

XXIX. forduló 06. 12. Sellye-
Szabad, Pécsvárad-Sásd, Gáz- 
mű-Felsőszentmárton. 06. 13.
Zsolnay-Harkány, Somberek- 
PMSC. PFC-Bicsérd-Újpetre. 
PPTSE-Kinizsi, Szigetvár-Siklós

XXX. forduló 06. 19. Harkány- 
PPTSE, Újpelre-Sellye, Sásd- 
PFC-Bicsérd, Siklós-Pécsvárud, 
Gázmű-Szabad, Felsőszentmár- 
ton-Zsolnay.

1 9 9 3 . á p r i l i s  
MOZIMŰSOR

4- én, vasárnap: Bumm. Bumm. Színes, magyarul beszélő spa
nyol filmvígjáték.
5- én, hétfőn: Tökéletes katona. Színes, magyarul beszélő ame
rikai akciófilm.
8-án, csütörtökön Nincs bocsánat. Színes amerikai westernfilm.
11- én, vasárnap: Őrjítő vagy. Színes amerikasi bűnügyi film.
12- én, hétfőn: A tolvajok fejedelme. Színes, magyarul beszélő 
amerikai kalandfilm.
15-én. csütörtökön: Komputerkémek. Színes, amerikai bűnügyi 

;; film.
18- án, vasárnap: Bumeráng. Színes, magyarul beszélő amerikai 

: filmvígjáték.
19- én, hétfőn: Tini nindzsa teknöcök 2. A trutymó titka. Színes, 
magyarul beszélő amerikai filmvígjáték.
22-én, csütörtökön: A szerelem fészkei. Színes kanadai film.
25- én, vasárnap: Hollywoodi lidércnyomás. Színes amerikai 

| film.
26- an, hétfőn: A végső megoldás: Halál 3. Színes, magyarul 
beszélő amerikai sci-fi.
29-én, csülörlökön: Férfias játékok. Színes amerikai bűnügyi 
film.
Május 2-án, vasárnap: Reszkessetek betörők II. Elveszve New

I Yorkban. Színes, magyarul beszélő amerikai filmvígjáték.
3-án, hélfón: Frivol vallomások. Színes, magyarul beszélő ame
rikai film.
6-án, csülörlökön: Drakula. Színes amerikai horror film.

GYERMEKFELÜGYELETET vállalok 
májustól, 0-3 éves korig.

Bátyai Istvánná, Pécsvárad, Zengővárkonyi u. 16.


