
 Áldott Karácsonyt  
és békés, boldog új esztendőt kíván 

minden kedves Olvasójának

Pécsvárad Város önkormányzata 
és a Hírmondó szerkesztősége

Tisztelet az 
időseknek
Az öregek napján azokat 

köszöntötte Zsáli János vá
rosi képviselő, akiknek a 
legtöbbet köszönhetjük: a 
pécsváradi időseket, akik 
életet adtak nekünk s éle
tünk alapjait megteremtet
ték. Beszédét közzétesszük:

Nagy örömmel teszek ele
get az önkormányzat és sze
mély szerint Kakas Sándor 
polgármester megbízásá
nak: az ő  nevükben is hadd 
köszöntsem Önöket. Kö
szönjük a rendezőknek, 
hogy immár sokadik alka
lommal rendezik ilyentájt 
az idősek napja keretében 
ezt a találkozót. Munkájuk 
jó  ügyet szolgál, mert bizony 
egy igen sokat szenvedett 
generáció tagjai ülnek itt a 
sorokban.

Emlékezzünk csak: gyer
mekkoruk a két háború kö
zötti igen nehéz évekre 
esett. Ifjúkoruk hajnalán ki
tört a II. világháború. Hány 
szerelmet, hány családot 
tört szét, borított gyászba az 
értelmetlen öldöklés. Fér
jek, gyermekek maradtak 
az orosz hómezőkön úgy, 
hogy még a tisztességes te
metés sem adatott meg ne
kik. S mind, mind ártatla
nul. S nem nekik volt nehéz, 
mindig annak, aki itt ma
radt. Tudom, ezek a sebek hol 
égő húsként, hol gyógyulóban 
mindannyiunk szívében ott 
vannak, megmaradtak.

Az öröm, hogy vége a szen
vedésnek nem tarthatott so
káig. Még a nyugati határo
kon dörögtek a fegyverek, 
amikor egy piszkos alku ke
retében, a nyugati nagyha
talmak jóváhagyásával a 
német anyanyelvű svábok 
tízezreit hurcolták orosz 
munkatáborokba, férfiak
nak is kíméletlen munkára 
kényszerítve anyáinkat. A 
sváb férfi az orosz frontról 
még haza sem tért, mikor 

(Folytatás a 3. oldalon)
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A költségvetés
Pécsvárad város képvise

lőtestületének novemberi 
ülése 22-én Kakas Sándor 
elnökletével, Fogl József és 
drJVIenczer Gábor képvi
selők igazolt távollétében az 
1994. évi költségvetés főbb 
előirányzatait tárgyalta.

Fogorvosi kinevezés
Először drJKecskés Iván

fogorvos kinevezéséről szü
letett döntés. Kecskés dok
tor helyettesként működött 
eddig is Pécsváradon, az ál
tala helyettesített fogorvos 
november 15-tel állást vál
toztatott, s mivel Kecskés 
doktor közmegelégedésre 
végezte munkáját, decem
ber 1-vel a testület kinevez
te. Tbvábbá hozzájárult ah
hoz, hogy pult alkalman
kénti felállításával az OFO- 
TÉRT szemüvegeket áru
síthat az Egészségügyi Köz
pontban a szemészeti ren
delések idején.

Kísérleti képzés
Engedélyezte kísérleti 

képzés beindítását a Szak
m unkásképző Iskola és 
Gimnázium számára: élel
miszeripari irányú képzést 
indítanak nyolc osztályt 
végzett tanulók, mintegy 20 
fő számára, akik közismere
ti képzést és az élelmi- 
szeripari szakmák felé való 
irányítást kapnak. A meg
szűnő baromfihús-feldolgo
zó osztály helyén kínált le
hetőség az oktatásban át
meneti, 1993-96 közötti idő
szakra ad áthidaló megol
dást a tanulóknak.

Költségvetés, 1994.
Nem kívánja emelni a 

testület a helyi adókat a kö
vetkező évben.

Kidolgozza az alsó iskola 
olajról a gázfűtésre való át
állítását, költségcsökkentés 
céljából.

Sportlétesítmények
A költségvetés előirány

zatainak tárgyalásánál is
mét napirendre került a vá
rosi sportlétesítm ények 
kérdése. Tárgyalásuknál je
len volt Keresztúri Tóth 
Sándor, a sportkör elnöke 
és Varga Sándor ügyveze
tő elnök.

A testület korábbi tervei
nek megfelelően fenntartja 
a sport és művelődési köz

pont, továbbá a sportpálya 
melletti öltöző kialakításá
nak tervét.

A  sportöltözőhöz március
ban helyezik el a közműve
ket. Az épület felépítése után 
fokozatosan veszik haszná
latba az öltözőket, fürdőket. 
Később kerülne sor a klubhe
lyiség kialakítására.

A tornacsarnok felépíté
sére a város változatlanul

tartalékolja a 12 millió fo
rintot, melynek alapján pá
lyázata van benyújtva. A 
pályázat elnyerése esetén 
megkezdi a sportcsarnok 
építését. A beépítési terv le
adási határideje 1993. no
vember 30.

Minderről a polgármester 
és a körjegyző korábban tá
jékoztatta a sportkör elnö
két, amit ezúttal is mind
hárman megerősítettek.

November 19-én a sport
kör meghívására több kép
viselő társaságában hely
színbejáráson vettek részt, 
ahol Varga Sándor ügyvezető 
elnök nyűt levelet adott át a 
polgármesternek, nagyobb 
törődést kérve a sport ügyei 
iránt és sürgetve a sportléte
sítmények megvalósulását.

Mint a testület üléseiről 
készült jegyzőkönyvek bizo
nyítják, a kérdés soha nem 
került le a napirendről, és a 
fenti tervek testületi dönté
sek alapján, a város anyagi 
erőihez mérten fognak meg
valósulni. A nyílt levél fogal
mazói ezen az ülésen kap
tak választ kérdéseikre. Vé
gül a testület elfogadta a

sportegyesület idei póttá
mogatására vonatkozó ké
relmét.

Gazdálkodás
A testület 100 ezer forint

tal támogatja a Kígyós Em
lékkört, 50 ezerrel a művé
szeti szakközépiskolások 
nyári alkotótáborozását, 
amelyből évente egy-egy mű
alkotás jut a város birtokába.

Az automatikus bérnöve
kedést fedező pénzösszeget 
a testület bérfejlesztésekre 
tartalékolja.

Elvetette a testület újabb 
értékbecslés készítését az 
önkormányzati ingatlanok 
tárgyában, mivel annak 
költsége nem áll arányban 
az értékesítési árral. Meg
tárgyalták az Erdei Termék 
telephelye után birtokolt 
félmillió forintnyi részvény 
sorsát, és elnapolták a Költ
ségvetési Üzem sorsának 
tárgyalását.

2-2,2 millió forint támo
gatást igényel az egészségi 
ellátás, ez fedezi a TB finan
szírozási hiányt, az újonnan 
bevezetett hétközi ügyelet 
költségét.

Pályázatok
Tanterembővítés, sport

csarnok, idegenforgalmi fej
lesztéssel kapcsolatos kom
munális fejlesztések és haj
léktalanok menhelye szá
mára beadott pályázat tár
gyában várható eredmé
nyes elbírálás a jövő évben.

Kiviteli tervek vannak a 
város parkjainak rendbeho

zatalára, ehhez kapcsolódik 
jövőre a járdásítási prog
ram -  e célokra is támoga
tást pályázott a város.

Munkanélküliek támoga
tására, intézmények (a két 
óvoda és az alsó iskola) gáz
fűtésre való átállítása céljá
ra ugyancsak. 1994-ben 
hasznosítani kell a volt ze
neiskolát, amire több elkép
zelés van.

Nem kíván további ház
helyeket kialakítani a vá
ros, mivel 14 közművesített 
telek áll a csekélyszámú ér
deklődő rendelkezésére.

Felújításra váró műem
léképületeink közül hasz
nosítási terv készül a volt 
Arany Ló vendéglő, a mai 
könyvtár épületére.

Normatív állami támoga
tás 111.850.012 forint várha
tó jövőre, a polgárok személyi 
j ö v e d e l e m a d ó j á b ó l  
17.678.400 Ft. Egyéb bevéte
lek, helyi adók, gépjárműadó 
révén 166.858.412 Ft a város 
jövő évi tervezett bevétele.

A kiadási oldalon a köz- 
igazgatás, a város intézmé
nyeinek finanszírozására 
166.858.412 Ft tervezett. 
Ebből 1.800.000 jut egyesü
letek támogatására. Fel
használható szabad pénz
eszköz 19.840.412 Ft.

Végül a koránjött hó elta
karításáról: a város saját 
erőből, saját géppel tisztítja 
meg és szólja az utakat, és 
kéri a polgárokat a járdák 
rendbentartására.

Fotó: Patonai Attila
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Tisztelet az időseknek
(Folytatás az első oldalról)

feleségét a kollektív bünte
tés irtózatos végrehajtásá
ban visszafelé hajtották. És 
a környék svábságának ül
döztetése ezzel még nem fe
jeződött be, hisz amit a csa
ládokban a háború, az el
hurcolás nem tudott tönk
retenni azt kitelepítésekkel 
megoldották. A  házuk, ott
honuk, hazájuk elhagyásá
ra kényszerített emberek 
közül igen sokan még az 
életbe vetett hitüket is el
vesztették. Az elhurcolást 
és a kitelepítést levezénylő 
helyi hatalmasságok kor
rupcióiról és gaztetteiről 
engedjék meg, hogy most 
inkább ne beszéljek. De az 
évszámokat ne feledjék az 
iménti események idején 
még 1944-47-et írtak csak. 
Ez pedig történelem és nem 
politika kedves vendégek.

E gondolatok keretében 
illik megemlíteni a váro
sunkba telepített felvidéki 
magyarság megpróbáltatá
sait is, de nem hallgathat
juk el a viszonylagos béké
ben hagyott őslakosság szí
vélyes befogadó készségét 
sem. A  kezdődő kommunis
ta diktatúrában Pécsvárad 
lakosságát a szorgos mun
ka, a jövőbe vetett hit jelle
mezte. Ezt az aktivitást tör

te meg sajnos sok családnál 
az üldöztetés, a több éves 
börtön, amit a hazugság, a 
sajnos mindig meglévő ás- 
kálódás idézett elő. Ezek
nek a családoknak teljesen 
ellehetetlenült a helyzetük. 
A hosszú börtönévek után 
kiszabadult családfők, csa
ládanyák egy életre meg
törve láthattak újra mun
kához. 1956 helyi megnyil
vánulásaival engedjék meg, 
hogy ne foglalkozzam, de 
egyéni vélem ényem et 
mondva és az eseményeket 
átélve kijelentem, hogy 
Pécsváradon nem az 56 
utáni események jelentet
ték a legnagyobb törést, ha
nem az 59-60-ban nem kis 
erőszakkal végrehajtott tsz- 
esítés. Egy fejlődő mezőgaz
daságban, gyarapodó csalá
dokban okozott ez az egész 
országot érintő eseményso
rozat olyan törést, aminek 
kiheveréséhez újabb 10 év 
kellett. A munkaegységes 
tsz-csékből ekkorra lettek 
m unkást foglalkoztató 
nagyüzemek, világraszóló 
terméseredményekkel. A 
továbbiakról azonban en
gedjék meg, hogy majd egy 
másik öregek napján egy 
másvalaki, úgy 2000 után 
emlékezzen Önök előtt.

Mi történt e nehéz idők 
alatt a családokban?

Az ember ősi ösztönétől 
vezettetve gyermekeket 
szültek az anyák, otthont 
próbáltak a család fölé va
rázsolni az apák, majd sok
szor saját szájuktól meg
vonva a falatot, neveltek, 
tanítottak m inket, mai 
negyveneseket. Lehetetlen 
körülmények között össze
fogva nőttek ki a földből a 
családi házak. Mi, akik még 
fürdőszobát sem láttunk 
addig, az Önök szorgos 
munkája eredményeként 
fürdőszobában fürödhet- 
tünk, tv-t nézhettünk és a 
bicikli után itt-ott egy-egy 
motorhoz vagy öreg Tra
banthoz hozzájutva boldo
gok voltunk, boldogok le
hettünk. Tudtuk és tudjuk 
értékelni azt a művet, mely 
az Önök áldozatos munká
jával jött létre, tudjuk hogy 
Önök miből és hol kezdték. 
Ragyogó példa állt, áll előt
tünk, köszönjük a sorsnak, 
köszönjük Önöknek, hogy a 
gyerm ekeik lehettünk. 
Igyekszünk az Önöktől ka
pott jóságot, szigort, útra- 
valót gyerekeinknek átad
ni, főleg a jelen körülmé
nyekhez alkalmazkodva jó 
állampolgárrá neveim őket. 
Ebben Önöknek az a na
gyon hálás feladat jut, ha 
szabad iilyet mondani: sze
ressék unokáikat minden 
felelősség nélkül, tudom ezt 
a feladatot nagy-nagy 
örömmel gyakorolják is.

Közelm últban lakóhe
lyünk visszakapta városi 
rangját. Abban, hogy ez

megtörténhetett, az Önök 
munkájának kitörölhetet
len része van. Legyenek 
büszkék a várossá válás ér
dekében végzett munkájuk
ra, még ha az egyéni boldo
gulásuk miatt történt is.

Az utóbbi évek beruházá
sai a gáz, a telefon, az utak, 
a régi-új Városháza, a víz
vezeték és még sorolhatnám, 
a lakosság áldozatvállalása 
nélkül sohasem valósulha
tott volna meg. Be kell valla
ni, talán többet lehetett, kel
lett volna költeni az idősek 
érdekében is. A sokat emle
getett szociális háló sem vé
delmez még. Az ilyen jellegű 
anyagi javak elosztása is in
kább az igénylés, mint a rá
szorultság alapján történik.

Igen szomorú, hogy 40-50 
év munka, három generáci
ónak is sok sorscsapás után 
megélhetési gondjai legye
nek az embereknek. Önök 
közül igen sokan sajnos 
már elvesztették társukat 
is. így gondjaikat még meg
osztani sincs kivel. Igen, tu
dom, mi, a gyermekeik is 
állandóan rohanunk, nem 
ülünk le még néhány percre 
sem beszélgetni Önökkel.

De higgyék el, lelkünk 
mélyén azt szeretnénk, ha 
minden napot ilyen széppé 
varázsolhatnánk, mint a 
mai. Hogy ezt megélhessük, 
megélhessék, elengedhetet
len az a jó egészség, amit a 
képviselő testület megbízá
sából is tiszta szívemből na
gyon sokáig kívánok min
denkinek.

Zsáli János 
Fotó: Patonai Attila

Idősek napja
November első vasárnapján tartotta a helyi Vö

röskereszt az Idősek Napját, melyre minden Pécs- | 
váradon élő 65 éven felüli meghívót kapott. A  1 
művelődési központ nagytermébe kb. 240 idős | 
ember jött el, hogy megnézzék, meghallgassák a 
pécsváradi általános iskolások és zeneiskolások 
műsorát, Zsáli János önkormányzati képviselő 
meleg, köszöntő szavait.

A  szépen megterített asztalokon az üdítő és sör 
mellett friss pogácsával és kuglóffal kedvesked
tünk a meghívottaknak. Ezért köszönetét mon
dunk a Baranyasüt Rt. Pécsváradi Sütőüzem ve
zetőjének Böcskei Imrének, valamint a Freund és 
Valkai Kft-nek.

Az ünnepségen köszöntöttük Pécsvárad legidő
sebb polgárait, és azokat a házaspárokat, akik ez 
évben ünnepük házasságkötésük 50. évfordulóját. 
ANyugdíjas Klub MINI zenekara, Kőberling Jenő 
és Kreszits József húzták a talpalávalót, melyre 
az idős emberek táncraperdültek.
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Új biztosító irodát nyitottak
Bővül a választék a bizto

sítási területen is Pécsvára- 
don. December elsejétől a 
Hungária Biztosító Rt. Me
gyei Igazgatósága képvise
letet nyitott egy fővel és 
egyelőre korlátozott idő
ponttal heti két alkalommal 
áll rendelkezésre a jelenlegi 
és a leendő ügyfelei számá
ra. A képviselet a Művelő
dési Központban nyert elhe
lyezést. Azt ígérték az ille
tékesek, hogy az ügyfelek
nek csak kivételes esetek
ben kell Pécsre utazni bizto
sítási ügyekben, mert itt 
helyben fogják intézni az

ügyeket és szükség esetén 
az információkat közvetle
nül Pécstől fogják megkér
ni, hogy ne az ügyfélnek 
kelljen utazgatni.

Remény van tehát arra, 
hogy áz emberek már válo
gathatnak a biztosító társa
ságok között és talán azt is 
elérik, hogy versenyezni 
fognak az ügyfelek kegyei
ért és előzékeny, udvarias 
szolgáltatásban lesz részük 
és a biztosítási kárrendezé
seket korrekt módon köl
csönös megelégedésre fog
ják majd végezni.

S. L.

A Művelődési Házban -
december 6-án, hétfőn 

VÉRADÁS

H árom havonta csak 1 órát vesz igénybe.

O A  B AB

ISMERD MEG 
VÉRCSOPORTODAT.

Ha véradó leszelezt rögtön megtudod.

Kolping-hirek
Októberben Mott János címzetes pécsváradi apát által 

tartott közös misén vettek részt a Pécsváradi Kolping Csa
lád tagjai a katolikus templomban. Ez alkalommal a világ 
valamennyi Kolping-egyesülete misén imádkozott Magyar- 
országért.

Október 30-án Szilágyi Domokos elnök vezetésével 
öttagú csoport vett részt Alsópáhokon az első magyar csa
ládi Kolping-üdülő alapkő letételén majd az azt követő 
országos közgyűlésen. November 27-én Bólyba látogattak, 
az ott felépült Kolping-ház megtekintésére és tapasz
talatcsere céljából.

Egyházaink karácsonyi hírei

REFORMÁTUS GYÜLEKEZET:

ÁDVENTI vasárnapokon 11 órakor a gyülekezeti 
teremben tartják az istentiszteleteket.

24- én 17 órakor a gyermekek KARÁCSONYI MŰ
SORA, a gyülekezeti teremben.

25- én és 26-án ünnepi istentisztelet a templomban 
11 órakor.

(Ezután a vasárnapi istentiszteletek a gyülekezeti 
teremben lesznek.)

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZÖSSÉG:

24- én ÉJFÉLI MISE.
25- és és 26-án 8 és 11 órakor ünnepi szentmisék.
31-én 17 órakor ÉVVÉGI HÁLAADO ÁJTATOSSÁG.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
november 6. Fürstenhof- 

fer János és Dombai Mária
november 27. Tamás Ist

ván és Grisnik Ágnes Móni- 
kaa (Erdősmecske)

Házassági évforduló:
50 éves házassági évfor

dulóját ünnepli december 
26-án SZENDRŐ JÁNOS és

HALLER ANNA. Gratulá
lunk!

Elhunytak:
Tóth Ferencné, Papp Er

zsébet (1933), Lauer Pálné, 
Keszler Mária (1912), Pá- 
kozdi Dénesné, Feil Mária 
(1905), Tamás Ernő (1944), 
Várkonyi Antal (1922), Kar
dos Margit (1900).

TÜDŐSZŰRÉS PÉCSVÁRADON
A Művelődési Házban 

1993. november 29.-1993. december 23-ig

A szűrések iddőpontja:

1993. november 29-én 10-12 óráig 
november 30. 12-15 óráig 
december 1. 9-12 óráig 
december 2. 9-12 óráig szakiskola szűrése 
ddecember 3. 9-12 óráig szakiskola szűrése 
december 6. 12-15 óráig 
deceember 7. 9-12 óráig szakiskola szűrése 
december 8. 9-12 óráig szakiskola szűrése 
december 9. 12-15 óráig 
december 10. 9-12 óráig 
december 13. 12-15 óráig 
december 14. 9-12 óráig 
december 15. 9-12 óráig 
december 16. 12-15 óráig 
december 17. 9-12 óráig 
december 20. 9-12 óráig 
december 21. 9-12 óráig 
december 22. 9-12 óráig 
december 23. 9-12 óráig

Kérjük a lakosságot, hogy a kiértesítéseken sze
replő idézési időpontokat szíveskedjenek betar
tani.

A szakiskola szűrésekor lakossági szűrés nem lesz.

Körjegyzőség

Gyógyszertári ügyelet
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá

lat Baranya Megyei Intézete képviseletében dr. Vár
szegi László megyei tiszti főgyógyszerész felül
vizsgálta megyénk gyógyszertárainak ügyeleti és ké
szenléti rendjét és meghozta határozatait, amelyek
nek értelmében a városunkra vonatkozó ügyeleti ren
det az alábbi módon határozta meg.

Heti váltásban ügyel Pécsvárad városban novem
ber 29-étől kezdődően mindig az alábbi sorrendben:

1. Szent István Gyógyszertár
2. Szentháromság magánpatika.
A  heti ügyeleti szolgálat hétfőn zárással kezdődik 

és a következő hétfőn reggel nyitásig tart.
Dr. Mátyás Ferencné 

gyógyszertárvezető
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Mindnyájunké a leggazdagabb életközösség

ERDŐKERÜLŐBEN
A Pécsváradi Erdészet az 

57000 hektáros Mecseki Ér- 
dó'- és Falfeldolgozó Gazda
ság tíz egységének egyike 
8600 hektáron, 22 község 
területén működik: Pécsvá- 
radtól Hidasig, Véméndig, 
Tbttös, Bóly területéig és 
Székelyszabaron át Pécsvá- 
radig. Az Erdészet vezetője 
Simsay István így mutat
ta be a reá bízott értékeket

a Városi TV riportjában, 
Fáth Hédi mikrofonja 
előtt:

— 160 dolgozónkból 108 
alkalmazott, a többiek fizi
kai munkát végeznek. Mag
termelést, maggyűjtést, a 
csemetetermelést és -ülte
tést, kitermelést és a kiter
melt fa értékesítésén át a 
vadászattal bezárólag sok 
mindent végzünk. Évente 
mintegy 8-10 millió csemetét 
termelünk bólyi kertünkben. 
Egy részét értékesítjük, a töb
bivel évente 110-120 hektárt 
erdősítünk. 1300-1500 hektá
ron végzünk erdőápolást. Ne
velővágásokat végzünk 240 
hektáron évente, és véghasz
nálatban mintegy 3500 köb
métert, a nevelóvágásokban 
évente mintegy 8-10000 köb
méter fát termelünk ki.

Pécsváradi feldolgozó üze
münkben évi 800 köbméter 
anyagot dolgozunk fel par
kettává, bútorléccé. Mint
egy 10600 hektáron külföl
di vadászokat fogadunk.

Évente 130 szarvast, 70 
őzet, 100-120 vaddisznót lö
vünk ki. A  vadgazdálkodás 
ugyanolyan feladatunk, 
mint a többi munka. Faki
termelésen ma csak hét em
berünk dolgozik, a többit, 
90 százalékban vállalkozók
kal végeztetjük.

Kerületi rendszerben dol
gozunk, egy 6-800 hektáros 
kerület élén a vezető erdész

áll. Pécsvárad határában a 
Zengői-kerület működik. A 
város határán belül 820 
hektár tartozik az erdészet
hez.

-  Melyek a leggyako
ribb fafajták?

-  Legjellemzőbb a tölgy, a 
bükk, a cser, a gyertyán -  
tehát az őshonos fajok. 
Ügyelünk arra, ahol erre 
mód és lehetőség nyílik, ter
mészetes felújítást végez
zünk, és csak ott a mester
séges erdősítést, ahol a ter
mészetes újulatra nincs re
ményünk.

-  Mit mondana azok
nak, akik kirándulni jár
nak az erdőbe?

-  Szeretném kérni a ki
rándulókat, hogy az erdő
ben kultúráltabban visel
kedjenek. Sok volt a tűze
set, nagyon sok a szemét, a 
megrongált útjelző. Érez
zék magukénak az erdőt, 
mert az nem az erdőgazda
ságé, az erdő nemzeti kincs. 
Mindannyiunké.

-  Újra és újra sokan 
megkérdezik, szükség 
volt-e a Zengőn ilyen 
mérvű fakitermelésre. 
Papp Gyula kérdésére 
Scholz Péter erdőmér
nök válaszolt:

-  A Zengő déli oldalának 
véghasználatáról az erdő- 
művelési szolgálat ütemter
veit hajtottuk végre. A kivá
gást indokolta, hogy az állo

mányok több mint 100 éve
sek voltak, száz év alatt 
nem volt bennük fiatalító 
vágás. A  80-as évek óta or
szágszerte elterjedt a tő
pusztulás. A  Zengő déli ol
dalán különösen, 30-40, sőt 
a meghagyott véderdőkben 
helyenként 100 százaléko
san pusztult ki az erdő.

A vágásterületet azonban 
nem hagytuk magára: ahol 
természetes újulás nem 
Ígérkezett, ott ültettünk. 
Üres vágásterületünk a 
Zengőn nincs. A város felől 
az irtások látszanak fő
ként, de a csúcs körül a 
véderdők is. Ezek addig 
állnak, amíg össze nem 
dőlnek. Itt csak egész
ségügyi vágásokat vég
zünk, vagyis csak a szára- 
dékot termeljük ki. Erre 
sajnos évente sor kerül, 
mert ilyen gyorsan öreg
szik az erdő.

A Zengő északi oldalán vi
szont a 120- 150 éves bük
kösökben tervszerűen újí

tunk úgy, hogy összefüggő 
vágásterületek ne alakulja
nak ki. Először csak meg
bontjuk az állományt, hogy 
koronát tudjon fejleszteni, 
magot teremjen, és a fa 
alatt, saját magról újulhas
son fel. Fokozatosan, több 
évtized alatt újul meg így az 
erdő.

Ez a bükk legdélibb elő
fordulása, igazi termőhelye 
nyugatabbra, csapa
dékosabb, hűvösebb éghaj
laton van. A  legmegfelelőbb 
vágásforduló 100-120 év 
volna, de itt 150 éves erdők 
is vannak, mivel az erdő ko
rábban nem volt föltárva, 
azaz nem lehetett megköze
líteni, és kellő időben kivág
ni az arra érett fát. Most 
dózerutakkal fel van tárva a 
Zengő: a fakitermelés, a tu
ristaforgalom és a tűzvéde
lem szempontjából is fonto
sak ezek az utak.

Hazánkban és tőlünk 
nyugatabbra, gazdagabb or
szágokban is az erdő elsőd
leges rendeltetése a fater
melés. (Volt aki azt kritizál
ta, egyáltalán miért kell 
vágni a fát.) Emellett az er
dő védi a talajt, a levegőt 
tisztítja és egyensúlyban 
tartja a vízháztartást. Fon
tos a „szociális”, üdülési 
funkciója is. (Ilyen beruhá
zásainkat az utóbbi években 
a Várkertre fordítottuk.) 
Egyre fontosabb a génbank 
szerepe, mivel az erdő a leg
gazdagabb életközösség.

Az erdőt persze védeni is 
kell. Súlyos károkat okoz 
benne az utóbbi 20-30 év
ben felduzzadt vadállo
mány. Az aszályos 10-14 év 
következtében az idős fák 
száradnak, pusztulnak, 
gyakori a tőpusztulás. Az 
idei nyáron elszaporodtak a 
káros rovarok: Székelysza- 
barnál 50 hektáron min
dent lerágtak. Károsítják 
a fiatalosokat, a csemete
kertet. Az emberi gondat
lanság is sok bajt okoz, el
sősorban a tüzekkel. Az 
idén leégett fiatalos nehe
zen pótolható.

Területünk 70 százaléka 
ma már természetszerű er
dő a korábbi 10-15 száza
lékhoz képest. A többin a 
tarvágást csemeteültetés
sel pótoltuk. Ez pillanat
nyilag olcsóbb, de hosszú 
távon a term észetszerű 
gazdálkodás a kifizető
dőbb, mikor az anyafák 
alatt természetes úton fia
talodik meg az erdő.
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Vezetői programom megvaló
sítása céljából megpályáztam az 
óvodavezetői állást. A városi 
önkormányzat 1993. augusztus 
16-tól megbízott szakmai mun
kám elismeréséül újabb 5 évre 
az óvodavezetői teendők ellátá
sával. Igyekszem vezetői meg
bízatásomnak lelkiismeretesen 
eleget tenni. Vezetői pályá
zatomban előtérbe helyeztem a 
gyermeki jogok érvényesülését. 
Mindenekelőtt a gyermekek jo 
gos igényéből kell kiindulnunk. 
Minden gyermeknek joga van 
elvárni személyisége tisztelet
ben tartását! A gyermeknek joga 
van gyermeknek lenni. Joga van 
a boldog gyermekkorhoz.

Szakmai munkánkról:
Menedzselem azokat a szak

mai értékeket, amelyek intéz
ményeinkben megvannak. A 
„bábozás és ének-zenei nevelés 
mint a személyiség formálás 
eszköze”  címmel szakmai mun
kaközösséget alakítottunk a II. 
sz. Óvodában.

November 18-án volt az első 
összejövetelünk. Vezetője: We- 
intrautné Benács Zsuzsanna 
óvónő. Az iskola alsó tagozatos 
pedagógusai és a szülők is be
kapcsolódtak a báb munkakö
zösségi munkánkba, színvona
las programban volt részünk. 
Az óvónők kölcsönösen bekap
csolódnak az iskola szakmai 
programjaiba. A gyöngyfűzés 
technikájával ismerkedtek az 
óvónők. Az első összejövetel 
november 9-én volt, az alsó 
iskolában.

Az iskola-óvoda együttműkö
dési terve tartalmas kapcsolatot 
tükröz.

November 29-én tartottuk ne

velési értekezletünket, melynek 
témájául a „Közoktatási Tör
vény megvitatását” választotta 
a nevelőtestület.

Közelgő ünnepeink -  Miku
lás, Karácsony -  nyilvánosak a 
szülők kívánsága alapján. Érzel
mileg próbáljuk közelebb hozni 
a gyermekekhez ezeket a szép 
ünnepeket.

A Mikulás ünnepélyt a városi 
televízió fölveszi. Ezen a neve
zetes napon mutatkozunk be 
Pécsvárad város lakosságának, 
beszélünk közösen kolléganő
immel az óvodáinkban folyó pe
dagógiai programjainkról, a 
gyermekek nevelésével foglal
kozó pedagógusok (óvodapeda
gógusok, nemzetiségi óvodape
dagógusok, helyettesek, logopé
dus, pszichopedagógus is) nyi
latkoznak munkájukról.

December 16-án Baranya me
gye vezető óvónői látogatnak el 
hozzánk. Kérésükre bemutatom 
óvodáinkat, beszámolok peda
gógiai programjainkról, báb és 
ének-zenei m unkaközösségi 
munkánkról.

A beszámoló után megtekint
jük a várat, majd ebéd után 
délutáni program keretében, ka
rácsonyi készülődés jegyében 
ajándékokat készítünk közösen 
termésekből, különböző anya
gokból. A szülői munkaközössé
gi tagok is bekapcsolódnak ebbe 
a programba. Karácsonyi hangu
latban töltjük el a délutánt.

Ebben az évben is az elmúlt 
évhez hasonlóan Kodály Zoltán 
zeneszerzőnk születésének év
fordulója és a közelgő kará
csonyi ünnepély tiszteletére 
„Karácsonyi hangversenyt" ren
dezünk a tanárok közreműködé

sével.
December 17-én tartjuk nyil

vánosan karácsonyi ünnepélye
inket.

Szakmai értékeink mellett a 
személyi és tárgyi feltételek 
maximálisan biztosítottak. A 
közoktatási törvény által előírt 
képzettségi feltételeknek meg
felelnek. 1 fő  kivételével, aki 
jelenleg középfokú óvónői kép
zettséggel rendelkezik és az 
óvóképző főiskola levelező ta
gozatára jár. Minden óvónő fő 
iskolai végzettségű.

Színvonalas pedagógiai mun
kánkhoz a személyi és tárgyi 
feltételeket biztosítjuk. Jelen tan
évben a legkedvezőbb a szemé
lyi állományunk, mert a közok
tatási törvény által előírt meg
felelő képzettséggel rendelkez
nek az óvodapedagógusok és a

dajkák is. Munkánkat logopé
dus és pszichopedagógus segíti.

Tárgyi feltételeink, felsze
reltségünk alakulása:

Pénzügyi lehetőségeinkhez 
mérten a tárgyi feltételek szin- 
tentartása a célunk.

A tagintézmények (Zengővár- 
kony, Erdősmecske és Nagy- 
pali) önállóan gazdálkodnak 
1992-től költségvetésükből.

Szakmai, munkáltatói szem
pontból a központi óvodához 
(Új óvodához) tartoznak, nem 
önálló tagóvodaként működnek. 
Integrált óvodaként Baranya 
megye legnagyobb óvodái közé 
tartozunk.

A tárgyi feltételeinket évköz
ben folyamatosan fejlesztjük, 
amely a színvonalas szakmai 
munkánkhoz szükséges.

-  Megszépültek óvodáink a 
nyár folyamán. A II. sz. Óvodá
ban került sor ebben az évben 
nagyobb munkálatokra (festés, 
mázolás).

Az óvodák udvarainak rende
zését (fű-, sövénynyírás, kerítés 
lemaratása, mázolása, fajátékok 
készítése, korlát készítés, bejá
rati rész betonozása, II. sz. 
Óvoda), a bejárati ajtók lakko
zását karbantartónk végzi. Mun
káját lelkiismeretesen, szakmai 
hozzáértéssel látja el. A téli idő
szakban a II. sz. Óvoda fűtési 
teendőit is elvégzi.

A feltételek javításához a 
fenntartók által biztosított költ
ségvetési előirányzaton kívül -  
amelyért köszönetünket fejez
zük ki -  saját erőből is hozzá 
kell járulnia az óvodáknak is, 
pályázatok megírásával.

Schulteisz Józsefné ált. vez. 
hely a II. sz. óvodából, a Nem
zetiségi Etnikai Kisebbségi Ala
pítványnak írt pályázatával a 
k étn yelvű  csop ort részére 
50.000 Ft-ot nyert. Köszönet ér
te. A jö v ő  évi terveinkről, fej
lesztési elképzeléseinkről az új 
évben tájékoztatom Pécsvárad 
lakosságát.

És ezúttal kívánok a Hírmon
dó minden Kedves Olvasójának 
-  BÉKÉS KARÁCSONYI ÜN
N EPEK ET ÉS E RED M É
NYEKBEN ÉS SIKEREKBEN 
GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET

az óvodáink d o lg ozó i ne
vében!

Magyari  G yu lá n é

Zene h ír a d ó
Az elmúlt hónapokban az alábbi ren

dezvényeken adtunk műsort:
Szeptember 23-án egy kiállításon zongorázott 

Csenterics Andrea (tanára: Papp Gyuláné), me
lyet a Pécsi Művészeti Szakközépiskolás tanu
lók munkáiból rendezett a Művelődési Ház.

Október 17-én „GESZTENYE-SZÜRETEL- 
TÜNK” .

Iskolánk Ifjúsági Zenekara Wagner József 
vezetésével nagysikerű térzenével szórakoztatta 
a közönséget.

Ezen a napon mutatkoztak be a Sásdi Fúvó
sok is, akikhez decemberben mi is ellátogatunk 
egy közös koncertre.

Október 26-án LUIGI STILLIO olasz zongo
raművész avatta fel koncertjével iskolánk hang
versenytermét. A művész számos olaszországi 
és külföldi városban lépett fel nagy sikerrel. 
Jelenleg a cetrarói főiskolán zongoratanár. A 
koncert után kérdéseket tehettek fel a gyerekek, 
melyre a művész nagyon szívesen válaszolt.

N ovem ber 4 -én  az Ifjú sági H angver
senysorozat első előadására került sor a Műve
lődési Házban. 300 bérlet talált lelkes kis tulaj
donosra, akik még két előadást hallgathatnak 
meg.

November 7-én Öregek Napján, november 
12-én az iparosok által rendezett idősek napja 
rendezvényen hangulatos zenével lépett fel If
júsági Fúvószenekarunk.

November 12-én Friesz Péter klarinétozott 
Pálfy István festőművész kiállításának megnyi
tóján.

November 20-án német estet rendeztek a

Művelődési Házban, melyben szintén bemutatta 
műsorát a Fúvószenekar.

Programajánlatunk:
December 9-én a zongoristák tanszaki hang

versenyére várjuk Önöket délután 5 órakor, 
melyen fellép minden zongorista növendék.

Wagner József ezúton is szeretettel vár min
den érdeklődőt a december 10-i első önálló 
ifjúsági fúúvószenekari hangversenyükre 5 óra
kor a Zeneiskola hangversenytermében.

Karácsonyi hangversenyünk december 16-án, 
csütörtökön 17.30-kor lesz a Művelődési Ház 
nagytermében.

Ezen a héten látogatunk el műsorral, zenével 
az óvodákba és az általános iskolákba is.

Végül engedjék meg, hogy kicsit részleteseb
ben írjak le egy rendezvényt, hiszen az ered
mény nagyon szép és friss.

November 29-én Kodály műveltségi vetélke
dőt rendeztek Pécsett a Nevelési Központban.

A megyéből 12 csapat vett részt, ebből 2 
csapat a mi iskolánkat képviselte. A verseny két 
részből állt. Első rész: Kodály élete és zenéje, 
második rész: műveinek hangszeres megszólal
tatása. Komoly és szorgos felkészülés után, 
sikeresen végeztek növendékeink.

Második helyezett lett: Simsay Laura, Bayer 
Anita, Ömböli Viktória. Negyedik helyezett lett: 
Horváth István, Friesz Péter, Frey György Péter.

Gratulálunk a gyerekeknek, a felkészítő hang
szeres és szolfézstanároknak.

K reszits  Margit  
fafúvós tanszakvezető  

krónikás
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ISKOLABŐVÍTÉS
Az általános iskola alsó 

tagozat oktatása két épület
ben történik. A hegyi iskola 
épülete elavult, korszerűt
len, már nem felel meg a 
követelményeknek, így a 
Kossuth L. utcai alsó iskola 
bővítésére kerül sor. A  kivi
teli tervek már korábban el
készültek és az elmúlt he
tekben a m unkálatokat 
megkezdték, a tetőtér be
építéssel négy tantermet, 
mellékhelyiségeket és zsi
bongót alakítanak ki.

A munkálatokat a Pécs- 
váradi Építőipari Kisszö
vetkezet végzi és remény 
van arra, hogy még ebben a 
tanévben elfoglalhatják a 
kisdiákok az új létesít
ményt és az iskolaévet már 
itt fejezhetik be. A kivitele
zés hét millió forintba kerül, 
melyhez 40 %-ot német 
nemzetiségi oktatás címén 
pályázat útján állami támo
gatásból sikerült megsze
rezni, míg a fennmaradó 
részt az önkormányzat biz
tosította, míg az új tanter
mek berendezését az iskola 
a saját költségvetéséből te
remti elő -  mondta Ló'rinc- 
zi Albertné iskolaigazgató. 
Az új iskola megteremtésé
vel, illetve bővítésével a he
gyi iskola megszűnik és az 
összes alsó tagozatos kisdi
ák ebben az új iskolaépület
ben fog tanulni. Korszerű 
központi fűtéssel rendelke

zik már az új iskola és terv
be vették a jelenlegi olajfű
tés helyett a gázüzemű ka
zánnal való fűtést, amit a 
következő évben kívánnak 
megvalósítani, ami jelentős 
anyagi megtakarítást is je
lent. Régi álma valósul meg 
ezzel úgy a szülőknek, mint 
a pedagógusoknak -  mond

ja az igazgatónő és öröm 
még számukra, hogy az 
épület mögötti részen a ta
vasz folyamán kialakítanak 
egy salakos sportpályát, így 
az alsótagozat számára is 
lesz már sportolási, mozgási 
lehetőség.

S. L.

A helyi képújság
Hetek óta láthatjuk a kábeltelevízió 8. 

csatornáján a PÉCSVÁRAD TEXT híreit 
Füri Ferenc szerkesztésében, aki a kö
vetkező tájékoztatást adta a Hírmondó ol
vasóinak:

Önkormányzati döntés értelmében és a 
lakosság hozzájárulásával látható 12 csa
torna a kábeltv-n. Korábban a Music TV 
csatornáján láthattuk a helyi TV havi adá
sait. Az RT TV BT azonban gyakoribb adást 
javasolt, és az önkormányzattal közösen lét
rehozott egy új csatornát, amelyen be- 
játsszák a Baranya TV, a Mecsek TV, a TV4 
műsorait, a közöttük fennmaradó időben 
pedig éjjel-nappal látható a képújság. Szer
dán és szombaton a fő műsoridőben is. Füri 
Ferenc a képújság, a Pécsvárad text képer
nyőjén elsősorban a város híreit adja közre, 
a Polgármesteri Hivatal közérdekű közle
ményeit épp úgy mint a hirdetni óhajtó 
vállakozók, cégek és magánszemélyek köz
leményeit. Ezt a lakosságnak szánt szolgál
tatást bővíteni szeretné pl. a rendőrségi hí
rekkel, álláskeresők,-kínálók híreivel -  ez 
utóbbinál mérsékelt tarifával. Várja tovább

ra is a magánhirdetők és a vállalkozók je
lentkezését a képújságban feltüntetett tari
fák szerint.

A  Pécsvárad text-nél hétfőnként van a 
lapzárta. Ekkor kerül számítógépre a hír
anyag, számítógépes videórendszerben 
megy az adásba, ezért hétközben nehéz át
szerkeszteni. A szerkesztő sok lehetőséget 
lát ebben a hírközlési rendszerben, és 
állandóan dolgozik annak technikai és 
tartalmi gazdagításán. Sokan hiányolják, 
miért nincs zene a hírek „alatt” -  ennek 
szerzői jogdíja igen magas, de erre is ke
resik a megoldást. Van aki a csatornák 
kiválasztásán változtatna: a befizetett 
12000 forintért ezt a 12 csatornát válasz
tották a városi televíziózás szervezői, hi
szen mint minden, ez is az adott keretek, 
lehetőségek között, és a helyi nézők ér
deklődését figyelembe véve működik.

MINDEN KEDVES NÉZŐJÉNEK KEL
LEMES KARÁCSONYT ÉS BOLDOG 
ÚJÉVET KÍVÁN A PÉCSVÁRAD TEXT 
ÉS A VÁROSI TV STÁBJA

Kodolányi János 
Általános Iskola

November-  
az elmélyült 
tanulás időszaka

Nem véletlenül nem 
tervez az iskola november 
hónapra különösebb ren
dezvényt vagy akár tanul
mányi versenyeket. A ta
nulók a félév előtt állnak, 
az első visszajelzés előtt, 
amellyel a munkájukat a 
lehető legobjektívebben 
próbáljuk értékelni.

Különösen a 8. osztályo
soknak fontos a félévi 
eredmény, hiszen ez kerül 
a továbbtanulási lapjukra.

így hát náluk nagy a 
„hajtás”. No, persze nem 
mindenkinél! Van, aki job
ban bízik az ismerősök se
gítségében vagy egy biztos 
protekcióban, így aztán 
gyerekfejjel nem méri fel, 
hogy ez nem elég, hogy 
milyen alapvető dolgok 
fognak hiányozni a tudá
sából, amit előbb vagy 
utóbb, de pótolni kell, 
mert esetleg a sikeres fel
vétel után már semmit 
sem ér a külső segítség.

Sok gyereket próbálunk 
jutalmazni vagy büntetni, 
csakhogy jobban menjen a 
tanulás. Hosszabb távon 
egyik sem hatékony mód
szer!

Mit tehetünk? Minde
nekelőtt ha kell, segít
sünk a tanulásban vagy 
ellenőrizzük gyermekünk 
munkáját.

Az alsótagozatos gyere
kek a tanulás mellett ké
szülnek a hagyományos 
karácsonyi műsorukra, 
várják a Télapót.

A felső tagozaton a téla
pózást kellemes teadél
utánnal, ajándékozással 
kötik össze a gyerekek.

Megpróbálják titokban 
tartani a kalapból kihú
zott nevet, ami nem megy 
mindig. Azok a tanulók, 
akik már egy kicsit bele
kóstoltak a sütésbe a ház
tartási fakultáció kereté
ben, természetesen a ma
guk sütötte süteménnyel 
készülnek a teadélutánra.

December 17-én kará
csonyi bált rendezünk a 
Wagner-Poller zenekar 
közreműködésével, az al
só és felső tagozatosoknak 
egyaránt.
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Kárpátalja festőművésze
Pálfy István ungvári fes

tőművész képeit láthattuk 
novemberben a Művelődési 
Központban. A kiállítás 
megnyitójára megérkezett 
Ungvárról felesége, Pálfy 
Júlia újságíró, a Kárpáti 
Igaz Szó szerkesztője is. 
Pálfy István 1951-ben szü
letett, és mint elmondta, 
munkáira a magyar festé
szet és a világ művé
szetének áramlatai voltak 
hatással. Ungvárról ugyan
is mindig tartható volt a 
kapcsolat a magyar szellemi 
élettel. Ma a 14 alkotót 
egyesítő Kárpátalji Magyar 
Képző- és Iparművészek 
Révész Imre Társaságának 
felelős titkára, továbbá vá
lasztmányi tagja a Magya
rok Világszövetségének ke
retében működő Magyar 
Képzőművészek és Iparmű
vészek Társaságának.

Pálfy István képein fel- 
idéződik a Kárpátok nyuga
ti lejtőinek világa -  mint el
mondja, bárhová érkezik, 
először tájképek festésével 
próbál otthon lenni a tájban. 
Most Baranya megyében, 
ahol Szentkatalin község
ben Kisida István pécsi 
vállalkozó támogatásával 
dolgozhatott három héten 
át. Majd a csertői gyermek- 
otthon igazgatója, Csuhái 
Józsefné biztosított szá
mára lehetőséget az alko
tásra. Most családi bajok, 
édesapja súlyos betegsége 
szólította haza Ungvárra, 
de visszatérve ismét Csertő 
lesz második otthona.

A tájképek mellett figyel
met érdemelnek a művész 
fantáziája által ihletett 
színgazdag festmények, to
vábbá azok a portrégrafi
kák, amelyek finom kidolgo
zása, grafikai bravúrjai, mí- 
vessége csak a figyelmes szem
lélő számára tárulnak fel.

Tanulmányait Ungváron 
végezte, az általa szeretve 
emlegetett Duncsák Attila 
festőművész tanítványa
ként. 1960-ban, kilencéve
sen volt első kiállítása szü
lővárosában, valamint Tbki- 
óban és Ottawában. A hazai 
és kijevi tárlatok mellett 
szerepeltek képei Eperjesen 
majd 1992-ben első ízben 
Budapesten.

Idén a fővárosi Árkád Ga
léria mutatta be képeit, 
amelyek szerepeltek Marca

liban, a pécsi Kolping Ház
ban. Pécsváradi bemutatko
zása után Szigetváron ké
szül bemutatkozásra.

Pálfy István arról a vidék
ről érkezett, ahol az apák öt 
ország állampolgárai voltak 
az elmúlt évtizedek során 
anélkül, hogy valaha el
hagyták volna szülőföldjü
ket. Pálfy István édesapja is 
még az Osztrák Magyar 
Monarchiában született, a

Csehszlovák köztár
saságban nőtt fel, aztán 
Kárpátalja visszacsatolásá
val a Magyar Királyság ál
lampolgára lett, 1945-ben 
pedig a Szoyjetúnió polgára, 
s részese a férfinép deportá
lásának. Ma a súlyos gazda
sági nehézségekkel küzdő 
Ukrán Szabad Köztársaság 
állampolgárai. Korábban az 
ukránok mellett osztoztak a 
kisebbségi sorsban, ma a ru

szinokkal osztják ezt a sor
sot az ukrán többség mel
lett.

A  kiállításmegnyitó után 
a vendégek felidézték eze
ket az emlékeket egy olyan 
vidékről, ahol 1990-ben járt 
a Pécsváradi Várbaráti Kör 
túrája, de amelynek szen
vedéseit száz év alatt sem 
lehet felsorolni.

g.o.
Fotó: Patonai

Kígyós E m lékkor
Érkeznek az adományok a Kígyós Em

lékkor javára: elsőként felnevelő városa, 
Debrecen Kölcsey Művelődési Házának 
alapítványa fizetett be 50.000 forintos 
összeget. Kísérőlevelükben leírják, büsz
kék a városukból elszármazott művészre, 
és adományukkal szívesen támogatják Kí
gyós Sándor műveinek köztéri elhelyezé
sét.

Mint emlékezetes, a Pécsváradért Ala
pítvány keretében alakult a Kígyós Em
lékkor, amit Kígyós Sándor születésének 
50. évfordulója alkalmából hoztak létre a 
nyáron a művész barátai. Az Emlékkor 
köztéren szeretné felállítani a fiatalon 
elhúnyt művész alkotásait. Elsőként 
"Gömb és hasáb" című szobrát Pécsvára- 
don, a Művelődési Ház előtt, 1994 októbe
rében, Kígyós Sándor halálának 10. évfor
dulóján.

A szobor másolatának elkészítése és 
felállítása mintegy 800 ezer forintba ke
rül, amit adományok formájában szándé
kozunk előteremteni. Ehhez kérjük

mindazok szíves anyagi támogatását, akik 
tisztelték Kígyós Sándor művészetét. Az 
adományokat az

592-678 számla javára 
592-000335 hivatkozási számmal 
az OTP Rt Pécsváradi fiókja 
közös csekkszámlára 
(kapható a Polgármesteri Hivatalban és 

a Műv.Házban) történő befizetéssel illet
ve átutalással lehet megtenni. Kéijük, 
hogy az átutaláson szíveskedjék megje
lölni a támogatás célját: „Kígyós Emlék
kor”. A 25 ezer forint felett adományozók 
nevét feltüntetjük a szobor talapzatára 
helyezett táblán, de aki úgy óhajtja, név
telenségben marad.

Az adományozás tényéről az alapít
vány kezelői igazolást küldenek a szemé
lyi jövedelemadó-alap illetve gazdasági 
szervek esetében az adóalapból történő 
levonás céljára.

Pécsváradért Alapítvány 
Kígyós Emlékkőre
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A Művelődési Központ 
decemberi eseménynaptára

2- áii, csütörtökön 17 órakor 
„VARAZSCSENGŐ” a Pécsi 
BÁ-BO-VI előadása gyerme
keknek.

3- án, pénteken 21 órától: 
THUNDER ROCK KLUB

4- én, szombaton 21 órától: 
ASTERIX BÁL

6-án, hétfőn: ÖNKÉNTES 
VÉRADÓ NAP!

9-től 16 óráig: BLUMEN 
BT. olcsó ruhavására

8-án, szerdán PETRY BÉLA 
Ex libris kiállítását megnyitja 
Szentesi Flórián.

10- én, pénteken 6 órától „B” 
vezetői kresz oktatás indul.

21 órától PROLIBUSZ 
KONCERT

11- én, szombaton 21 órától 
WERY TAKE zenekarral BÁL

12- én, vasárnap dé le lő tt 
SAKK VERSENY

9 órakor indul a SZÍN
H Á ZJÁ R Ó B U S Z gyerekkel 
Pécsre a MICIMACKÓ előadás 
megtekintésére. (45 fő)

14- én, kedden 16 órakor 
NYUGDÍJAS KLUB -  a Kará
csonyra készülődve várja tagja
it.

15- én 8-14 óráig CENTRÁL 
BÁLA ruhavásár

16- án, csütörtökön 17.30 
órakor ZENEISKOLA KARÁ
CSONYI HANGVERENYE

KARÁCSONY KÖSZÖNTŐ 
a 4. osztályosok műsorát beta
nította:

Bátaszéki Ferencné, Fáth 
Hedvig és Mártusz Antalné

17-én, pénteken 8.30 órától 
óvodásoknak, alsótagozatnak

10.30 órától felsőtagozatnak.
21 órától RED PETROL + 

VILLON zenekarokkal ROCK 
KLUB

19-én, vasárnap 15 órakor a 
helyi IPAROSOK tartják kará
csonyi ünnepüket, az általános 
iskola bemutatja KARÁCSONY 
KÖSZÖNTŐ műsorát.

22-én 16 órakor az általános 
isk o la  K A R Á C S O N Y  KÖ
SZÖNTŐ műsora szülőknek, 
hozzátartozóknak, idősek ottho
na lakóinak.

28-án, kedden 21 órától AS
TERIX BÁL (A november havi 
elmaradt hirtelen havazás mi
att.)

30-án, csütörtökön 9 órakor 
indul a PÉCSVÁRAD1 VÁR
B A R Á T I K Ö R „P E ZS G Ő S  
ZENGŐ” TÚRÁJÁ a Művelő
dési Központ elől.

MINDEN KEDD VÉS LÁTO
G A TÓ N K N A K  K ÍV Á N U N K  
KELLEMES BOLDOG KARÁ
CSONYI ÜNNEPEKET!

Pezsgővel a Zengőre!
A PÉCSVÁRADI VÁRBARÁTI KÖR az elmúlt évi nagy 

sikerre emlékezve idén is megrendezi a SZILVESZTERI 
TÚRÁT.

Indulás: december 30-án, csütörtökön a Művelődési Köz
pont elől, csatlakozni lehet a Kossuth téren is. Az ismert 
útvonalon felmegyünk a Zengőre, majd leereszkedünk a 
Rékába, ahol a Zengő Vadásztársaság vendégszeretetét él
vezhetjük ismét.

Kérjük a megfelelő téli öltözékről, lábbeliről, hideg, meleg 
italról mindenki gondoskodjon.

A  Pécsváradi Várbaráti Kör

Grafikák és Exlibrisek 
láthatók azon a kiállításon, 
amely 1993. december 8- 
án, szerdán este 18 órakor 
nyílik a műveló'dési ház 
emeleti kiállítótermében.

Pfetry Béla, Floridában 
éló' grafikusművész munká
it évtizedeken keresztül 
gyűjtötte a Pécsett éló Szen
tesi Flórián, aki megnyitja 
a kiállítást, és akinek évek
kel ezelőtt már láthattuk ki
állítását Pécsváradon.

Közreműködnek a Pécs
váradi Zeneiskola növendé
kei Az est házigazdája dr. 
Kófiás Mihály körjegyző.

Az ófalui lámpás
Egyidős volt a századdal 

Ófalu tanítónője, akit szere
tett falujában helyeztek vég
ső nyugalomra. Kardos Mar
gtot leginkább azok ismer
ték, akik valaha a tanítványai 
voltak, s akik élete legnehe
zebb szakaszában is féltve 
vigyázták az idős asszony 
lépéseit. Amikor nyugalom
ba vonult, Pécsváradon épí
tettek számára lakóházat 
Ófalu lakói. Margit néni részt 
vett a kézimunkaszakkör 
munkájában, s amíg bírta, 
eljárt a különböző rendezvé
nyekre. Nem is olyan régen 
még találkozhattunk vele a 
város utcáin. Ma már tanít
ványainak is deres a haja, 
akik megható gondoskodás
sal álltak a magányos asz- 
szony mellett az utolsó per
cig, s akik végső nyughelyé
re helyezték.

TO NCSI BÁCSI
Megint elment valaki azok 

közül, akik rajongva szerették 
Pécsváradot. Várkonyi Antal 
ezek közé tartozott. Nemrég még 
e lapokon olvashattuk a híres 
búcsúi népszokás leírását, a régi 
színjátszók emlékeit, a műkedve
lő  társak névsorát, a hajdani nagy 
sikereket. Betegágyán még fel
emlegette, igen, a „Nagymama” , 
az volt a legemlékezetesebb. S 
benne ki más alakította Tódorka 
Szilárdot, mint Várkonyi Toncsi. 
A „Liliomfiban” pedig Szellemfit 
-  mindig a komikus szerepeket, 
mert hisz derűs, bohém ember 
volt. Egyszersmind a közigazga
tás embere, aki büszke volt Wé- 
ber bíróra, a nagyapjára, a csalá
di hagyományra, miszerint most 
Nelli lánya dolgozik ott a Város
házán.

Egy éve a Várbaráti Kör né
pes csapatával végigjártuk a Vá
rosházát, mikor az újra a pécs- 
váradiaké lett, s ő  nem fogyott 
ki a régi történetekből, anekdo
tákból. Hatvan éve járt először 
gyerekként az épületben, s a 
többi régi pécsváradival együtt 
megkönnyezte a hírt, hogy hely
re kívánjuk állítani ősi városi 
rangunkat.

Es a Tűzoltótestület -  nos 
annak is hat évtizeden keresztül 
volt tagja, színjátszója, bálren
dezője s évtizedeken át a titkára. 
Három éve, 1990 októberében 
megrendezte a Pécsváradi Ön-

Lezsák Sándor 
látogatása

Pécsváradon járt november 2- 
án Lezsák Sándor, az MDF 
ügyvezető alelnöke. A Tanya
csárdában közös vacsora kereté
ben találkozott az MDF öt éve 
alakult Pécsváradi Szervezeté
nek tagjaival és a meghívott 
vendégekkel.

Orvoskongresszus
Az Alpok-Adria Munkakö

zösség keretében a tagországok 
traumatológusai tartottak orvos
kongresszust november elején a 
pécsváradi Várban. A kétnapos 
találkozót a Pécsi Orvostudomá
nyi Egyetem és a Honvédkórház 
szervezte.

kéntes Tűzoltó Egyesület cente
náriumi ünnepét. Gyűjtése alap
ján jelent meg 1970-ben a tes
tület 80, majd 1990-ben a 100 
éves története. A hivatásos tűz
oltók is nagyra értékelték e 
tárgyban végzett helytörténeti 
munkáját, amellyel rangos pá
lyázati díjakat szerzett. Gondja 
volt arra is, hogy a centenári
umra felkerüljön a tűzoltók em
léktáblája a Városházára, ahol 
az egyesület valaha megalakult. 
Megrendezte a 100 éves testület 
emlékkiállítását, majd helytörté
neti értékű gyűjtéseit a városra 
bízta és a Pécsváradi Várbaráti 
Körre, amelynek alapító és 
mindvégig aktív tagja volt. Már 
évek óta búcsúzott.

Ravatalánál a Pécsváradi Ön
kéntes Tűzoltóegyesület Fúvós
zenekarának tagjai szólaltatták 
meg a gyászzenét Apaceller Jó
zsef vezényletével. De nem lát
tunk egy tűzoltó egyenruhát 
sem, és nem volt ott a tűzoltó
ság díszzászlaja sem, amit Vár
konyi Antal restauráltatott 
197Ó-ben, és amivel valaha te
mették az elhalt tűzoltókat. 
Megérdemelte volna.

Mindig szegényebb lesz a vá
ros, ha eltávozik belőle valaki, 
aki jó l ismerte, őszintén szeret
te, és erejéből telhetőén tett is 
érte. Legyen neki könnyű a 
pécsváradi föld!

g.o.

Lángok csaptak ki 
az autóból

November 27-én a Szenthá
romság téren tűz ütött ki a 
hétvégi orvosi ügyelet Wart
burg típusú gépkocsijában. Dr. 
Menczer Gábor ügyeletes or
vos tartózkodott a helyszínen, 
a kocsit Kungl Zoltán vezette. 
A tűz a motorházban illetve a 
villam oshálózatban keletke
zett, a láncok eloltásában a 
videotéka munkatársai segéd
keztek. A hétvége további ré
szében Kungl Zoltán magán
gépkocsijával fuvarozta a bete
gekhez dr. Menczel Gábort. A 
k e le tk e z e tt  kár m integy 
100.000,-Ft.

Moziműsor
Pécsvárad, Zengő Film színház 

Telefon: 465-094 
Decem ber havi program

6-án, hétfőn Folt a zsákját. Amerikai filmvígjáték.
9-én, csütörtökön Hátulgombolós hekus.

Amerikai bűnügyi vígjáték.
13-án, hétfőn Halál, fegyver. Amerikai filmbohózat. 
16-án, csütörtökön A cég. Amerikai bűnügyi film.
20-án, hétfőn Gyilkosság lólépésben. Amerikai krimi. 
23-án, csütörtökön Úton hazafelé. Amerikai gyermekfilm. 
27-én, hétfőn Az idő száműzöttje. Amerikai sci-fi.
30-án, csütörtökön Igaz történet férfiakról és nőkről. 

Német filmvígjáték.

Előadások: 19 órakor.

Hírek
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CENTRÁL BÁLA

holland bálás ruhák vására 
Pécsváradon 

a Művelődési Házban 
1993. december 15-én(szerdán) 

8-14 óráig.

GYÁSZRUHA ÁRUSÍTÁS

Pécsvárad, Kossuth tér 4. sz. alatt 
Pécsiék.

Telefon: 465-574.

Keressen fel, 
hogy segíthessünk!

Kedves Olvasó!
Közeleg az új év, s reméljük, Ön a Pécsváradi 

Hírmondó 4. évfolyamát is megtiszteli figyelmével. 
Lapunk 1994. évi számaira a Művelődési Házban 
lehet előfizetni. Az egyes lapok ára 20 Ft, előfizető
ink az évente megjelenő 11 számot 200 forintért 
otthonukban megkapják. 1994-ben is szíves figyel
mükbe ajánljuk a polgárokat érintő közérdekű tá
jékoztatást, a város híreit.

Ezúton mondunk köszönetét azoknak, akik 
munkatársaink voltak az év folyamán, segítették a 
lap elkészítését és terjesztését. Elsősorban a Műve
lődési Ház munkatársainak, a Posta, az ÁBC és a 
többi üzlet dolgozóinak.

BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS SIKE
REKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN 
OLVASÓINAK

A PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

Nyugdíjas Klub hírei
Ez év márciusában ala

kult 65 fővel a Pécsváradi 
Nyugdíjas Klub. Tagjai 
előadásokat hallgathat
tak többek között a nyug
díjemelés aktuális prob
lémáiról, korosztályukat 
érintő egészségügyi kér
désekről, útiélm énybe
számolót stb. Három al
kalom mal kirándultak: 
Óbányára, Tamásiba és 
Csokonyavisontára. A  ki
rándulásokhoz az autó
buszt Gubics Mártonná

vállalkozó kedvezménye
sen adta.

A  k lub  legközelebb i 
összejövetele: december 
14-én kedden délután 16 
órakor lesz, amikor a Ka
rácsony-várás jegyében 
kis ünnepséget rende
zünk.

Minden kedves pécs
váradi és lovászhetényi 
k lu b ta g u n k a t és az 
újonnan belépni szándé
k ozók at is szeretettel 
várjuk.

ÉLESLÖVÉSZETET TA R 
TANAK a helyi LŐTÉREN de
cember 1., 2., 16., 17-én.

Kérjük a város lakosságát a 
jelzett időpontban vegyék ezt 
figyelembe!

Ö n k o r m á n y z a t

Pécsváradi Hírmondó
a Pécsváradi önkormányzat havi lapja 

Felelős kiadó: Kakas Sándor polgármester

Szerkesztő: Gállos Orsolya 
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, terjesztés:
Műv. Központ Pécsvárad, Kossuth u. 31. 

Telefon: 465-123

Tipográfia. Ferlingpress Kft.
Nyomási munkálatok: Molnár Csaba nyomdája, Pécs

Utószó a német estéhez
A Hírmondó elózó' számában ,Német este” címmel 

meghirdetett nemzetiségi programra invitáltuk, a ked
ves olvasókat. Akkor persze nem gondoltuk, hogy az 
időjárás ilyen keményen beleszól a dolgok menetébe. 
Az előzetes érdeklődés alapján szép számú közönséget 
reméltünk. A  váratlanul ránk törő hóvihar azonban 
sokakat késztetett otthonmaradásra. Nem úgy a mű
soros program szereplőit -  beleértve a vidékről érke
zett vendégszereplőket is -  akik hóvihar ide -  rossz idő 
oda, pontosan és hiánytalanul megjelentek, hogy vál
lalásuknak eleget tegyenek, méghozzá nem is akárho
gyan. Nos akik végülis dacolva a rossz idővel mégis 
eljöttek a Német estére, azt hiszem nem bánták meg 
döntésüket. Nagyon színvonalas, változatos, jó hangu
latú műsorszámokat láthattak, hallhattak. Köszönet 
mindezért a résztvevő szereplőknek, csoportoknak, az 
Őket felkészítő csoportvezetőknek, a kicsiket elkísérő 
szülőknek. Külön szeretnénk köszönetét mondani ifj. 
Büki László vállalkozónak, aki a szereplők megvendé- 
gelése céljából a nála megrendelt kuglófokat ellenérték 
nélkül felajánlotta számukra, ezzel is támogatva az 
estet. Jó hangulatban telt a kétórás műsoros progra
mot követő Erzsébet- és Katalin-napi svábbál is a 
közreműködő zenekarnak köszönhetően. A német esté
ből szeretnénk hagyományt teremteni, reméljük a to
vábbiakban több közönségsikerrel.

Barátsági Egyesület Pécsvárad


