
K é t éve kezdődött
1992 januáija óta minden 

hónapban láthatjuk a Pécs- 
váradi Városi TV adásait. Fő- 
szerkesztőjük Papp Gyula 
1990-91-ben többedmagával 
szervezte meg Pécsváradon a 
kábeltelevízós hálózatot. A 
polgárok hozzájárulásaiból 
először nyolc, majd további 
három égi csatorna vált fog
hatóvá. Tavaly az önkor
mányzat vásárolt egy tizen
kettedik csatornát, amelyen a 
város közérdekű hírei látha
tóak.

Már az első nyolc csatorna 
lehetővé tette helyi műsorok 
sugárzását, és két éve elké
szült az első hírmagazin,

amit 1992-ben további 16, 
1993-ban 13 adás követett. 
Minden hónap utolsó hétfőjén 
jelentkeznek rendszeresen: 
beszámolnak az önkormány
zati ülésekről, különkiadáso
kat készítenek egy-egy külön
leges alkalom, mint pl. a vá
rosavató eseménysorozatá
ról. Portrékat mutatnak be a 
városban tevékenykedő pol
gárokról, vállalkozókról, 
egyesületekről, közhasznú kis
előadásokat sugároznak 
egészségügyi, gazdálkodási, 
egyéb kérdésekről, és egy-egy 
zenei blokkot adnak a fiatal 
nézőknek. Már az első évben 
díjat nyertek rendőrségi mű

sorukkal a Belügyminisztéri
um pályázatán.

A frissen felvett híranyago
kat maguk vágják és montí
rozzák a pécsi 508. szakmun
kásképzőtől bérelt stúdióban. 
Ezt Füri Ferenc végzi, aki 
operatőrként is dolgozik  
Andrics Márkkal ő  a mű
sorkészítés technikusi felada
tait látja el. Két fiatal peda
gógus Fáth Hédi és Kre- 
szits Margit műsorvezető to
vábbá a főszerkesztő Papp 
Gyula készíti a riportokat, in
terjúkat, híreket, amelyek 
Pécsvárad 900 lakásában la
kásában láthatóak az 1100 
közül.

Az első kamerát a kábeltv 
lakosság által összeadott pén
zéből vásárolták A helyi tele
víziózás élvezi a város képvise
lőtestületének támogatását, de 
vannak reklámbevételeik is, 
melyekből szintén felszerelést 
vásárolnak Pl. az Aranycipó 
Kft részéről egyéni támogatók
ra is szert tettek Mivel Pécs
váradon számottevő a német 
nemzetiségű lakosság, majd 
minden alkalommal német 
nyelvű anyagot is adnak. En
nek révén nyertek tavaly to
vábbi kellékeket és egy ifjabb 
kamerát a bonni Inter Natio- 
nes szervezethez benyújtott 
pályázatukkal.
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A Pécsváradi 
Rendőrállomás

Február 7-i ülésén teljes 
számban volt jelen a képvise
lőtestület Kakas Sándor pol
gármester elnökletével. Or- 
mándi László rendőr főhad
nagy a Pécsváradi Rendőrállo
más parancsnoka és Soms- 
sich László őrnagy, a Komlói 
Rendőrkapitányság parancs
noka adott tájékoztatót: két 
évvel ezelőtt, 1992 márciusá
ban kezdte meg működését a 
rendőrállomás a volt MSZMP- 
székházban, a helyi 3 fős és a 
mecseknádasdi 2 fős kmb cso
portra támaszkodva. Ma a ren
dőrállomás illetékességi terü
letén H osszúhetényben 1, 
Pécsváradon 2, Mecseknádas- 
don 1 kmb-s működik. Hu
szonnégy órás folyam atos 
ügyeletet lát el 3 fő. Közterü
leten további 1 járőr teljesít 
szolgálatot. Közterületre ösz- 
szességében 5 fő vezényelhető 
-  e 12 fő nem elegendő a fel
adatok ellátására.

A Hírmondó kérdésére 
Somssich őrnagy elmondta: a 
szegedihez hasonló súlyos 
bűntény ott jelentkezik, ahol 
valaki fegyver-, kábítószerüz
letekbe keveredik. A Pécsvára
don és környékén jelentkező 
bűnözést a rendőrség kezelni 
tudja, képes annak megelőzé
sére.

Ormándi főhadnagy beszá
molójából kitűnik, területün
kön nincs jelentős mértékű 
szervezett bűnözés. A vagyon 
elleni bűncselekmények je l
lemzőek, ugyanakkor a ren
dőrség folyamatosan tájékoz
tat a vagyonvédelem módoza
tairól, technikáiról. Pécsvárad 
térségében jellemzőek a hétvé
gi ház, présház-betörések, al
kalmanként sorozatban. A leg
nagyobb sorozat 1992 utolsó 
negyedében a Dom bay-tó, 
Szász-völgy, 1993-ban Óbá
nya, Réka-völgy térségében 
fordult elő -  tetteseit lefülel
ték. Akárcsak az utazó bűnö
zőt, aki Budapest és Pécs kö
zött a 6-os út mentén mintegy 
150 bűncselekményt követett 
el, míg az egyik pécsváradi 
rendőr elcsípte. Mecsekná- 
dasd-Apátvarasd között tavaly 
13 -  gazdátlanul hagyott -  
gépkocsit törtek fel. Kínálko
zott az alkalom. Jellemző az 
is, hogy az elkövetők nagy
részt nem pécsváradiak.

Kirívó életelleni bűncselek
mény egy volt -  házastársak 
között. Rablás két ízben tör
tént, mindkét elkövető rendőr
kézre került: egyikük a pécs
váradi vasúti pénztárból akart 
rabolni. Közrendet súlyosan

sértő csoportos garázdaság egy 
esetben a pécsváradi művelő
dési háznál, egyszer a hosszú- 
hetényi diszkónál történt -  a 
tettesek elnyerték méltó bün
tetésüket. A bűnügyi feladato
kat jelenleg két fő látja el, 
mindkettő végzi a zászlóskép
zőt. A megelőzés érdekében 
napi munkájukon túl rend
szeres portyaszolgálatot te je - 
sítenek. A felderített ügyek 
vizsgálata már a komlói kapi
tányságon történik. A Komlói 
Rendőrkapitányság területén 
és irányításával 3 rendőrállo
más működik, ezek egyike a 
pécsváradi.

Itt fogadják az útlevéligé
nyeket is. Munkájukkal kap
csolatban 1993-ban csekély
számú, csak szóbeli panasz 
volt, ezeket helyben orvosol
ták. Céljuk, hogy az állampol
gárok érezzék, értük dolgoz
nak -  zárul Ormándi főhad
nagy beszámolója, amit a tes
tület elfogadott, megköszönve 
a város közbiztonsága érdeké
ben végzett munkát. Kakas 
Sándor elmondta, hogy a Kos
suth utcában megürült és az 
Entz utcában kialakítandó la
kásokkal kapcsolatos további 
teendőket a Megyei Rendőrfő
kapitányság gazdasági osz
tályának kell elvégeznie.

A MEZŐGÉP helyén 
Iakónegyed

A MEZŐGÉP 3,2 hektáros 
telephelyét a Pannónia Ingat
lankezelő és Befektető Kft vá
sárolta meg. A város kívánal
mainak megfelelően a terüle
ten mintegy ötven 60-200 m2 
lakás alakítható ki garázs-la- 
kó-tetőtér szinttel, lakópark 
jelleggel, zöldterületekkel. E 
programot 1,5-2 év alatt lehet 
végrehajtani. A Kossuth utca 
frontjához ötszög alakban 
szolgáltatóházat tervezett Sá
ling Tamás, aki részt vett az 
ülésen. A II.sz. műhelyhez ké
szek egy diszkontáruház ter
vei. Ennek 1/3 része fedett pi
ac — itt a munkálatokat meg 
lehet kezdeni, és a Kollégium 
közt odáig meg lehet nyitni. 
Később teljesen megnyílna ez 
valamint a Honvéd utca is, 
megszűnne zsákutca jellegük.

A testület egyetértett ezekkel 
az elképzelésekkel, melyeknek 
jegyében módosítani kell a ren
dezési tervet a soron következő, 
február végi ülésen.

A Pelle Olivér vezette jog
viszony alapján működő ME- 
TALMAS Kft. hozzájárulást 
kapott hogy az 1. sz. műhely
ben 1995 tavaszáig a kazán
programot folytassa, utána 
azonban e zajos tevékenységet

meg kell szüntetnie. Utána e 
területen is lakások épülnek a 
tervek szerint.

Az idei költségvetés
Kis mértékben nőtt a nor

matív állami hozzájárulás a 
város költségeihez, nem követi 
azonban az áremelkedések és 
az infláció hatását. Ezt a vá
rosnak kell előteremtenie.

A norma nem fedezi a költ
ségeket az óvoda, az oktatás, a 
művelődés, a sport területén: 
az óvodánál pl. gyerm e
kenként 76.000 forint hozzájá
rulás szükséges, amit az SZJA 
és a helyi bevételek terhére 
tesz meg a város.

Megvan az 1993. évi közal
kalmazotti bérfejlesztés fede
zete: ezt március 3-án, január 
1-ig visszamenőleg kapják meg 
a közalkalmazottak. Az e.ü. 
dolgozók bérfejlesztése a Társa
dalombiztosítástól történik.

A béremelésből adódó több
letkiadások, 6.309.000 Ft mi
att a városnak hitelt kell fel
vennie, melynek kamatait a 
központi költségvetés viseli.

Idegenforgalmi pályázaton 
400.000 forintot nyertünk a 
város csinosítására, járdák fel
újítására.

Elkészül idén a ravatalozó 
második hűtőegysége is. A tes
tület hozzájárul a katolikus 
templom környékén megron
gált szobrok helyreállításához. 
Ezen túl a református temető 
útépítésének befejezéséhez és 
az izraelita temető rendbetéte
léhez. Beck Józsefné gyógy
szerész beadványt juttatott el 
a testülethez, melynek alapján 
a szociális bizottság felül
vizsgálja a közgyógyellátást 
szabályozó rendeletet. A képvi
selőtestület a Zengővárkony- 
Pécsvárad közti kerékpárút 
kiépítésére pályázatot nyújt 
be és vállalja a költség 20 szá
zalékának fedezetét.

És a buszváró?
Elnapolták a helyi buszváró 

hasznosításának kérdését, ja 
vasolva a lehetőségek részle
tes kidolgozását. Az általános 
elégedetlenséget kivívó objek
tumot tulajdonosa Ábrahám 
Géza felkínálta megvételre a 
városnak.

Mennyi ma egy 
gázbekötés?

A testület módosította a köz
műfejlesztésről alkotott rende
letet: új gázbekötés esetén la
kásszövetkezeti lakásoknál 
41.600, egyedi lakóépületek

nél 15.600 forint a hozzájáru
lás, melybe a korábban befize
tett 5.600 Ft közműfejlesztés 
beszámít. A lakásszövetkezet
nél egy már kiépített vezetékre 
való csatlakozást, egyedi épü
letnél a tejes bekötés költségét 
veszi figyelembe a rendelet.

Ingatlanvásárlás
Kotsch József pécsi lakos, 

aki büfét üzemeltet a Dombay- 
tónál vásárlási igényt jelen
tett be a vasút alatt álló romos 
malomépületre és környékére. 
A 2200 m2 területet az önkor
mányzat 300.000 Ft ellenében 
acja el.

Városi televízió
A helyi televízió szerkeszté

sével továbbra is Papp Gyu
lát bízta meg az önkormány
zat vállakozási formában. A 
havi egyórás műsoridő 10 szá
zalékában reklám célú adást 
engedélyez a testület. Az or
szággyűlési választások előtt 
külön egyórás adásidőben a je 
löltek azonos feltételek mel
lett, ingyen közölhetik válasz
tási programjukat. A városi te
levízióban egyéb politikai hir
detést nem engedélyez a testü
let. Ugyanígy a Pécsváradi 
Hírmondó számára sem, ahol 
csak a választással kapcsola
tos rendezvények helye és ide
je közölhető.

Egyebek
Anyagiak h ján  nem támo

gatta a testület fogorvosi gép 
vásárlását, valamint a Városi 
TV technikai bővítését. Dr. 
Menczer Gábor az E.Ü. Köz
pontban megnyílt látszeráru- 
sítás elhelyezésének és nyitva- 
tartásának egyeztetését és 
megváltoztatását kérte, mivel 
a mostani elhelyezés zavarja 
az intézmény működését.

Szeméttelep
Megtelt a Szilágyi út mellet

ti szeméttelep, környezetét 
rendbe kell hozni, és lehetővé 
tenni a további szem ét
elh elyezést a város és az 
együttműködő önkormányza
tok részére. Költségeit az érin
tettek a megállapodás szerint 
viselik. Kezelését és felügyele
tét az önkormányzat megszi
gorítja, lévén hogy illetéktele
nek is idehordták a szemetet.

MüIIer Lajos képviselő a 
kóbor kutyák miatti panaszo
kat tette szóvá -  a bejelentést 
a kutya gazdájának ismereté
ben lehet orvosolni.
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Téli színes az alsótagozatonAKodolányi János Általános Iskola hírei

A megyei német nemzetiségi versenyen Merki Beáta I., 
Keszler Péter III. helyezést ért el.
A megyei német nemzetiségi 

versenyen, melyet december 18- 
án Bolyban rendeztek meg, s 
amelyen 15 baranyai iskola kép
viseltette magát, Merki Beáta 7. 
osztályos tanuló 1. helyezést ért 
el, így egyhetes németországi 
körúton vehet részt.

Keszler Péter a 8. osztályosok 
versenyében 3. helyen végzett, 
ezzel felvételt nyert a Leöwey 
Klára Gimnázium német nemzeti
ségi tagozatára.

Január 8-án Pécsett rendezték 
meg a német kéttannyelvű iskolák 
országos versenyét. Ezen a verse
nyen az ország 23 kéttannyelvű 
iskolájából a legjobb tanulók ve
hettek részt.

Wágner Diána az 5. osztályo
sok versenyében a 3. helyen vég
zett. Szép eredményt ért el Glá- 
zer Adél is a 6. osztályosok kö
zött. A tanulókat Sigrid Gmeiner, 
Tóth Györgyi és Wágner János- 
né készítették fel a versenyre.

Az eredményes nyelvoktatást 
segítendő újabb eszközöket ka
pott ajándékba iskolánk a német- 
országi „Inter Nationes” tanesz
közellátó vállalattól.

Igazgatónőnk könyveket, térké
peket és egy értékes fénymásolót 
vehetett át a pécsi Német Konzu
látuson.

SPORT
Az idei tanévben kibővítettük 

tanulóink versenyzési lehetősége
it. Kosárlabdában beneveztünk a 
Vasas- és Görcsöny-kupa őszi-ta

vaszi fordulóiba. Kispályás labda
rúgásban pedig a körzeti bajnok
ságon kívül két pécsi iskola által 
kiírt bajnokságban is résztve- 
szünk.

Sajnos a pécsi bajnokságok
ban rendszeresen nem szerepel
hetünk az utazás megoldhatat
lansága miatt.

A 93/94-es tanévben 106 nyolca
dik osztályos tanuló fejezi be a 8. 
általánost. Néhányan már sikeresen 
túljutottak a felvételi izgalmain és 
nyugodtan várják a tanév végét.

A Magyar-Német Nyelvű Isko
laközpontba felvételt nyert: Bec- 
ker Renáta, Tumár Csilla, Öm- 
böli Viktória, Fridrich Anita.

A Nagy Lajos Gimnáziumba: 
Lauer Bálint.

A Leöwey Klára Gimnázium 
német nemzetiségi tagozatára fel
vételi nélkül (a tanulmányi verse
nyen 3. helyezést ért el) bejutott: 
Keszler Péter.

Gratulálunk!

A pécsi Szivárvány Gyermek
ház ,.Európa karácsonya” címmel 
pályázatot hirdetett általános is
kolásoknak.

A hagyományokhoz híven szép 
sikerek születtek, hiszen I. díjat 
nyert:

Sóra Nikolett és Pánczél Tün
de, II. díjat: Menczer Kinga, kü- 
löndíjat: Kakas Dorottya nyert.

Már szorgalmasan készülnek a 
következő nemzetközi pályázatra 
is Szántó Ferencné vezetésével. 
További szép sikereket kívánunk!

December 5-én hozzánk is ellá
togatott a Mikulás az alsó iskolá
ba.

Mi tanítók is részt vettünk né
hányan az óvoda „Báb- és ének
zene” c. belső továbbképzésén, 
ahol sok érdekességet tanultunk 
-  és magunk is készítettünk 
„ujj "-bábokat.

A rajz szakkörös gyerekek ed
dig négy alkalommal küldtek 
képanyagot pályázatra. Ezek kö
zül a Pécsi Szivárvány Gyermek
ház „Európa karácsonya” pályá
zatán megtörtént az értékelés, 
ahol az alsó tagozatos kategóriá
ban: Bátyai M elinda (4. a.), 
Piszmán Nikolett (4. a.) és M ol
nár Zoltán (3. b.) osztályos ta
nulók értek el helyezést és kap
tak jutalmat.

Papp Gyula igazgató úr ingyen 
buszt biztosított a gyerekek szá
mára, így mindannyian megtekint
hették a színvonalas kiállítást.

Gratulálunk a szakkör vezetőjé
nek, Kárász Rózsa tanárnőnek és 
a díjazott képek alkotóinak!

Lázasan készültek (gyerekek 
és felnőttek  egyaránt) a tél 
köszöntésére. A z alsó iskola  
fo ly o s ó in a k  és tanterm einek 
ablakait a gyerekek csodálatos 
téli képekkel festették varázs
latosra.

Mi tanítók estébe hajló közös 
munkával adventi koszorúkat kö
töttünk, asztali díszeket, gyertyás 
lámpásokat, Betlehemet (Kárász 
Rózsa tanárnő) készítettünk az 
ünnep tiszteletére.

A negyedik osztályos tanulók és 
tanítóik sok-sok fárasztó próbával 
készültek „Karácsonyköszöntő”  c. 
ünnepségükre, melyet a Művelő
dési Házban három alkalommal 
adtak elő:

-  december 17-én de. 8.30: az 
alsó tagozat tanulói, tanítói,

az óvoda nagycsoportos óvodá
sai, az óvónők és a meghívott 
vendégek részére.

-  17-én de. 10.30: a felső tago
zat tanulói és tanárai részére

-  december 22-én du. 16 óra

kor: a felnőttek és a szülők részé
re.

Köszönet a gyönyörű díszletért 
Kajos Valéria tanítónőnek és a 
felejthetetlen műsorért Bátaszéki 
Ferencné, Mártusz Antalné és 
Fáth Hedvig osztályfőnököknek, 
valamint minden 4. osztályos ta
nulónak!

A napközisek hagyományaik 
szerint ismét megtartották de
cem beri értékelésüket, melyet 
szép karácsonyi műsorral (Pata- 
csi Antalné vezetésével) egészí
tettek ki, valamint vendégeik 
voltak a Zeneiskola növendékei 
és tanárai, akik rövid ízelítőt mu
tattak be karácsonyi hangver
senyükből. Ezzel tették még fe
lejthetetlenebbé a délutánt.

A napközis gyerekek és taní
tóik apró ajándékokkal és egy 
jó  zsíroskenyeres, teás uzson
nával kedveskedtek vendégeik
nek.

Az első, második és harmadik 
osztályos tanulók az alsó iskolá
ban igen bensőséges ünnepi mű
sorral köszöntötték karácsony fá
ját és a közelgő ünnepet.

Mi tanítók a szünet előtti 
utolsó délutánt és gyertyafé
nyes estét hagyományainkhoz 
híven együtt töltöttük el, ahol 
igen jó  hangulatban köszöntünk 
el az óévtől és köszöntöttük fel 
az Évákat.

A nagyon várt téli szünet után 
a január a komoly tanulásé volt. 
Felmérőkkel, beszámolókkal ké
szültünk a félév zárására. A figye
lem elsősorban a kis elsősökre 
irányult, akik most adtak első íz
ben számot arról, hogy tanultak 
meg írni, o lvasni, szám olni, 
mennyire lettek ez időre már is
kolások.

Közben a leendő első osztá
lyos tanítónők szülői értekezlete
ket tartottak mindkét óvodában, 
ahol a szülőknek tájékoztatást 
adtak az iskolai lehetőségekről, 
a nyelvoktatás lehetséges vá
lasztható formáiról és ismerked
tek a szülőkkel.

Kényszerhelyzet a pedagógusok bére körül
Dúlnak a viharok a pedagógusok besorolása és bérezése körül -  Pécsváradon is. Két diplomával sem 

érték el többen a várt besorolást, és természetes hogy az önkormányzatokhoz fordulnak orvoslatért. 
Van aki egyenesen a képviselőtestületet teszi felelőssé az elmaradó bérkiegészítésekért. Holott ez a 
dolog sem itt dőlt el, és nem most.

Volt egy korábbi törvény, de mivel ennek nem volt meg a fedezete, a kormány január 1-vel beszűkítette 
a (többdiplomásokat, magasabb végzettségűeket érintő) F-kategória határait. Nyilván mert erre, vagyis 
a 12000 forintos bérkülönbségekre, ilyen mérvű béremelésekre már nem futotta az állami költségvetésből.

A besorolást az intézményvezetőknek kellett elvégezniük, az ő  besorolásuk a polgármester hatásköre. 
A jelenlegi szabályozás szerint a városra háruló terhek mellett az önkormányzat minden alkalmazottja, 
dolgozója számára a minimum bérszintet tudta biztosítani. Az adott település azt tudja szétosztani 
pedagógusai között, ami az országos költségvetésből ideérkezik. Pécsvárad városnak 1994-ben hitelt 
kellett felvennie arra, hogy a közalkalmazottak bérét fedezni tudja. Ezek 60 százalékát kell biztosítania 
a testületeknek.

Lőrinczi Albertné, a Kodolányi János Általános Iskola igazgatója elmondta, a pénzügyi keretek nem 
adnak lehetőséget a differenciálásra, és iskolája pedagógusainak 30 százaléka kap a méltányosnál 
kevesebb bért. Véleménye szerint a törvényalkotók nem látták át a többséget kitevő tömeget és az 
iskolák valós problémáit. Papp Gyula a Szakiskola és Gimnázium igazgatója is ezt erősítette meg. 
Különösen a többdiplomás mérnöktanárok kerültek méltatlan helyzetbe.

A pécsváradi pedagógusok képviseletében az érdekképviseletek nem léptek fel -  adta a tájékoztatót 
február 7-i ülésén Pécsvárad város képviselőtestülete.

Január 20-án kolléganőnk Bá
taszéki Ferencné pszicho-peda- 
gógus szülőknek, nevelőknek 
szóló színvonalas előadást tar
tott: „Kötelességtudat, teljesít
mény”  címmel.

Ez a hónap a feszült várakozás 
jegyében is telt az alsó tagoza
ton. Az iskolánkban a fejünk fe
lett, a tetőtérben munkásemberek 
szorgoskodtak, kopácsoltak, gya- 
luk, sarokcsiszolók  és egyéb 
szerszámok visítottak hol élesen, 
hosszan, vagy tompán...: lázasan 
készül a tagozat számára a négy 
új tanterem! A munkálatok a vé
géhez közeledtek, és mi (gyere
kek és tanítók) izgatottan várjuk 
már és készülünk arra az ünne
pélyes pillanatra, amikor birtok
ba vehetjük majd az új tanterme
ket.

Vértes Lászlóné
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Megváltozott 
a mozgáskorlátozottak 

közlekedési támogatása
Ezúton tájékoztatjuk tisz

telt mozgáskorlátozott ügyfe
leinket, hogy 1994. január 1- 
vel hatályba lépett a kormány 
179/1993. (XII. 29.) sz. rende
let*, amely újra szabályozta a 
mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési támogatását. A 
háziorvosi elbírálás alapján a 
teljeskörű támogatásra csak 
a súlyos mozgáskorlátozottak 
jogosultak, a többiek csak 
parkolási engedélyt kapnak. 
A  kötelező felelős
ségbiztosítás korábbi támoga
tása teljesen megszűnik. Az 
1993. évben megállapított fe
lelősségbiztosítási támogatás 
1994.1. negyedévben még ér
vényes. A  súlyosan korláto

zott 3-18 év közöttiek, illetve 
a már 60. életévüket betöltött 
személyek évente 6.000.- fo
rint támogatást kapnak, míg 
a 18-60 év közöttiek változat
lanul az eddigi 12.000.- fo
rintra számíthatnak.

A  szerzési és átalakítási tá
mogatás, valamint közleke
dési támogatás iránti kérel
met minden év március 15. 
napjáig kell benyújtani, s 
ezen határidő elmulasztása 
jogvesztő. A  háziorvosi szak- 
véleményen kívül a családi jö
vedelmek igazolása is szüksé
ges. Tisztelt Ügyfeleinknek 
további információkkal szol
gál a Polgármesteri Hivatal 
igazgatási csoportja.

Látszerész szaküzlet a főutcán

Két látszerész nyitott üzletet február 7-én Pécsváradon 
a Kossuth utca 8. szám alatt, a Hunor Kesztyűgyár volt 
üzemében. Vácz Magdolna és Balogh Ágnes az elmúlt 
hónapokban alakította ki üzletét, melynek neve Cornea 
Optika (Comea a szaruhártya latin neve). Az optikai 
szaküzlet 22 m2-en helyezkedik el, ehhez műhely csatla
kozik, ahol helyben teljesítik a megrendeléseket. Terveik
ben szemészeti magánrendelés is szerepel. A  Comea Opti
ka hétfőtől péntekig 8-16 óra között válj a a megrendelőket, 
akik helyben elkészíttethetik szemüvegüket -  expressz 
határidőre is.

Az iskolaszékről

Kedves Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

az 1993. évi közoktatási tör
vény értelmében minden isko
lában, így a Kodolányi János 
Általános Iskolában is, 1994. 
március 1-ig iskolaszéket kell 
létrehozni.

Az iskolaszék azzal a céllal 
alakul, hogy segítse az iskolá
ban az oktató és nevelő mun
kát, ennek érdekében előmoz
dítsa a szülők, a tanulók, az 
intézményfenntartók együtt
működését.

Az iskolaszéket a szülők, a 
nevelőtestület és az intéz
ményfenntartók azonos számú 
képviselői alkotják.

A szülők képviselőit az isko
lában tanuló gyerekek szülei 
választják, azonban olyan sze
mélyt is beválaszthatnak, aki
nek a gyermeke nem tanulója 
az iskolának, de a szülők több
ségének a bizalmát élvezi.

Az iskolaszék megalakításá
ra előkészítő bizottság alakult, 
a szülők, a nevelőtestület és 
fenntartók köréből. 3-3 fővel.

Az előkészítő bizottságot a 
szülők részéről Müllemé Sza
bó Eszter, őry Dénesné, Csák- 
né Grátz Marika képviselik.

Az előkészítő bizottság fel
adata, hogy előkészítse és le
bonyolítsa az iskolaszék tagja
inak megválasztását.

Kéijük, tegyenek javaslatot 
az iskolaszék tagjaira, vélemé
nyüket szóban vagy írásban 
juttassák el az előkészítő bi
zottság vagy a szülői munka- 
közösség tagjaihoz!

Elképzelésünk szerint a le
endő iskolaszék 9 tagú lenne, 
melyben 3 szülő, 3 pedagógus 
és 3 fő az intézményfenntartó
tól venne részt. Tfehát javasla
taikat arra a 3 szülőre tegyék 
meg, akik az Önök bizalmát 
élvezik.

Megfontolt véleményükre az 
előkészítő bizottság nevében 
számítok.

Tisztelettel:

Lőrinczi Albertné 
igazgató

Mi a teendő?

Egyéni vállalkozók adószámának bejelentése
Pécsvárad Város Polgár

mesteri Hivatala tájékoztatja 
a leendő vállalkozókat, hogy 
1994. január 1. napja után -  
az adózás rendjéről szóló tör
vényt módosító 1993. évi CII. 
tv. 23. §-a értelmében -  vállal
kozói igazolvány csak akkor 
záradékolható, ha az állam
polgár adószámmal rendelke
zik.

Az adószám megállapítása 
céljából az APEH Baranya 
Megyei Igazgatósági Adónyil
vántartó Csoportját (Pécs, 
Rákóczi út 56. 3. sz. ajtó) kell 
felkeresni.

A  leendő vállalkozónak ma
gával kell vinnie a kitöltött 
vállalkozói igazolvány nyom
tatványt és az ugyancsak ki
töltött adóbejelentő lapot. 
Vállalkozói igazolvány nyom
tatvány a Polgármesteri Hi
vatal 6. irodájában szerezhető 
be. Az adóhatóság az adószá
mot az adóbejelentő lapra 
jegyzi fel. Ezt követően kell a 
Polgármerteri Hivatal 6-os 
szobáját a fenti nyomtatvá
nyokkal, személyi igazol
vánnyal, érvényes hatósági 
erkölcsi bizonyítvánnyal és 
500 forintos illetékbélyeggel 
felkeresni és az igazolványt 
záradékolás céljából beadni.

Az ügyintézés -  a módosí
tott 1957. évi IV. törvény sze
rint 30 nap.

Azok az egyéni vállalkozók 
(ideértve a kisiparosokat és 
magánkereskedőket is), akik 
1994. január 1. előtt záradé
kolt vállalkozói igazolvány
nyal, vagy ipari-, magánke
reskedői igazolvánnyal ren
delkeznek, a hivatkozott tör
vény 22. §. (1) bekezdésének 
b.) pontja szerint a törvény 
hatálybalépését -1994. janu
ár 1-jét -  követőén, de legké
sőbb 1994. június 30-ig köte
lesek bejelenteni adószámu
kat.

A  bejelentést a Polgármes
teri Hivatal 6-os számú irodá
jában kell megtenni.

A  bejelentéshez szükséges 
okmányok:

-  egyéni vállalkozói igazol
vány, vagy iparigazolvány, 
magánkereskedői engedély

-  adószámot tartalmazó 
adóbejelentő lap

-  személyi igazolvány.
A torlódások elkerülése ér

dekében kéijük az érdekelte
ket, hogy 1994. január máso
dik felétől keressék fel a Pol
gármesteri Hivatalt az adó
számuk bejelentése céljából.

Hbenszkyné 
Stolcz Mária 

ipari és kereskedelmi 
főelőadó

Polgármesteri Hivatal

Kereskedők
figyelem!

Az ipari és kereskedelmi miniszter 4/1994. (I. 14.) IKM. 
1994. február 1-jén hatályba lépő rendeletének értelmében 
a kereskedőknek 90 napon belül kötelességük bemutatni 
az előírt szakhatósági hozzájárulásokat.

-  élelmiszereket és vegyiárukat, gyógynövényt értékesí
tő, valamint vendéglátóipari tevékenységet folytató üzlet és 
kereskedelmi szálláshely esetén a közegészségügyi-járvá
nyügyi hatóság

-  húst, tejterméket, terményt, takarmányt, élőállatot 
árusító üzlet esetében a közegészségügyi-járványügyi ható
ság és az állategészségügyi hatóság.

-  A  és B tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyiárukat 
és anyagokat, üzemanyagot, tüzelő- és építőanyagot érté
kesítő üzlet, valamint kereskedelmi szálláshely, áruház, 
vendéglátóipari szórakozóhelyek esetében a tűzvédelmi ha
tóság.

-  játékautomatát üzemeltető üzlet esetén a rendőrható
ság szakhatósági hozzájárulását.

Ezen bejelentést a 6. számú irodában kell megtenni.

Polgármester Hivatal
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Hosszú évekre vállalják csángó magyar 
diákok továbbtanulási költségeit 

a pécsváradi kereszténydem okraták
Mendele Ferenc

(1935-1994)

Mendele Ferenc Ybl-díjas építész, a Magyar Épí
tészeti Múzeum igazgatója, korábban az Országos 
Műemlékfelügyelőség igazgatója, címzetes egyete
mi docens, a Pollack Mihály Műszaki Főiskola cím
zetes főiskolai tanára, a magyar műemlékvédelem 
nemzetközi hírű szaktekintélye január 30-án Buda
pesten elhunyt. Tiszteletbeli tagja volt a Pécsváradi 
Várbaráti Körnek, és egy évvel ezelőtt tanácsaival, 
észrevételeivel járult hozzá Pécsvárad városi rang
jának visszaszerzéséhez.

Beremenden született, középiskoláit Pécsett vé
gezte, több mint három évtizeden át dolgozott a 
magyar műemlékvédelem szolgálatában. Baranyá
ban a püspöki palotabelsőt, a pécs-málomi, a nagy- 
harsányi templomot állították helyre tervei nyomán. 
Az ő  nevéhez fűződik többi között a dunaföldvári és 
a simontornyai reneszánsz vár, a túristvándi vízima
lom helyreállítása. Mendele Ferenc kezdeményezé
sére és programterve alapján indult meg a Hollókő 
rekonstrukciója az 1960-as években. Azóta a világ- 
örökség része lett a megmentett faluközpont.

A vidék építészetkultúrájának kutatása és védel
me volt életcélja. Tudományos munkásságát köny
vek, valamint szakcikkek sora is fémjelzi. Tavaly a 
Pro Architectura Hungarica-díjjal ismerte el mun
kásságát az építési és környezetvédelmi miniszter. 
Már nem vehette át az Európa Nostra-díjat, amit a 
közelmúltban ítélték oda utolsó restaurátori munká
jáért, a siklósi Malkocs bej-dzsámi helyreállításá
ért.

Aki szereti a népdalt...

A történelmi Magyarország 
határain kívül rekedt néhány 
százezer moldvai csángó ma
gyarral mindig mostohán bánt 
a sors. Hiába kértek már év
századokkal ezelőtt magyar 
nyelven beszélő papot Rómá
tól, onnan csak olasz szerzete
sek érkeztek. Ha idős csángó 
testvérünk manapság anya
nyelvén próbál gyónni, papja a 
templom gyülekezete előtt ki
zavarja a gyóntatószékből. A 
csángó magyar katolikus hívő 
a templom szószékéről papjá
nak szájából azt hallja, hogy „a 
magyar nyelv az ördög nyelve, 
és aki magyarul beszél, az el- 
kárhozik”. Püspökük nemrégi
ben a magyar televízió képer
nyőjén hozta tudomásunkra, 
hogy „a csángók tulajdonkép
pen nem is magyarul beszél
nek, mivel a csángó nyelv a 
románnak csupán tájnyelvi 
változata”.

Ebben a kétségbeejtő hely
zetben próbálja a csángó ma
gyar nemzet megmenteni azt, 
ami még menthető. Mivel már 
az iskolában tilos a tanulók
nak egymással magyarul be
szélni, nyelvi haldoklásuk 
utolsó órájában a csángó szü
lők most megkísérlik, hogy 
gyermekeiket Erdélyben mű
ködő magyar tannyelvű iskolá
ba küldjék. De Moldva messze 
van ám Háromszékhez, Bras
sóhoz, ahol kollégium várja 
Ókét, és a bentlakás költségei 
is nagy pénzbe kerülnek!

Ami azonban súlyos teher a 
szegény csángóknak, nem 
olyan elviselhetetlen az anya
ország magyaljának, különö
sen akkor, ha nem idegen tőle 
egy kis segítőkészség.

A múlt év őszén a pécsi Kol- 
ping-Család kéréssel fordult a 
pécsváradi Kereszténydemok
rata Néppárthoz, vállalnák-e 
egy-egy csángó magyar gyer
mek taníttatási költségeit a 
Brassóhoz közeli Négyfaluban. 
Itt működik ugyanis a 320 sze
mélyes magyar tannyelvű, Zaj- 
zoni Rab István Líceum, és tá
vollakók számára hamarosan 
ugyanitt nyílik meg a Márton 
Áron Kollégium. Az évszázados 
magyar hagyományokkal ren
delkező oktatási intézetbe 6-18 
éves tanulók járnak, 1-12. osz
tályig tanítják Őket, s a végző
sök magyar érettségi bizo
nyítványt kapnak. Az oktatás 
nyelve mindvégig és minden 
tantárgyban magyar. Az alsó 
osztályokban világi hitoktatók, 
a felsőbb osztályokban katoli
kus, református és evangélikus 
lelkészek tanítanak heti 1 órá
ban hittant.

A Kolping-Család tájékoz
tatása szerint egy ösztöndíjas 
diák teljes kollégiumi ellátása

a Brassó megyei Négyfaluban 
egy évre a mai hazai viszonya
inkra átszámítva 13.500 fo
rint. Moldvából tehát annyi 
csángó diák tanulhat román 
helyett magyar anyanyelvén a 
Zajzoni Rab István Líceum
ban, ahányszor ez a 13.500 fo
rint a kollégiumnak tanév ele
jén rendelkezésre áll.

E lőre kell bocsátanunk, 
hogy ebben a tanévben nem 
sok, csupán három moldvai kis 
magyar számára sikerült elő
teremteni ezt az összeget. De 
legyünk egy kissé büszkék: a 
háromból kettőnek a kollégiu
mi költségeit pécsváradiak fe
dezik. A pécsváradi Keresz
ténydemokrata Néppárt nyolc 
tagja (köztük egy jelen leg  
munkanélküli) -  vállalta, hogy 
egy csángó magyar diák he
lyett a továbbtanulási és kollé
giumi költségeket négy évre 
k ifize ti. A nyolc keresz
ténydemokrata felajánlásához 
csatlakozott anyagi hozzájáru
lásával Mott János apátplébá
nos és Patacsi Antalné tanár 
is. Tízük adakozókészségének 
köszönhető tehát, hogy Ben- 
chea (valamikor talán Bence?) 
Szilvia diószegi magyar kis
lány négy évig a szülőfalujától 
távoli Márton Áron Kollégium
ban lakhat, és anyanyelvén ta
nulhat.

A pécsváradi K eresz
ténydemokrata Néppárt továb
bi két tagja, Szilágyi Domokos 
és neje dr. Albert Erzsébet kü
lön is vállalta azt a terhet, me
lyet az előbb említett tízek vál
laltak, és egy további csángó 
diák kollégiumi költségeit haj
landó fedezni négy esztendőre. 
Az ő védencük neve Patrasc 
(talán Petrás?) Ágnes, ugyan
csak moldvai, diószéni szárma
zású kislány.

Valaki mondhatná (de in
kább csak azt mondja, aki en
nél már többet is felajánlott 
hasonló célokra), hogy az a 
13.500 forint tulajdonképpen 
nem is olyan sok pénz. De egy 
csángó testvérünknek -  min
den pátosz nélkül mondva -  ez 
mégis magyarsága megmaradá
sát jelenti! Ez a „lélekmentés” a 
pécsváradi kereszténydemok
raták szerény adakozó kedvét 
csak felértékelheti.

Manapság, amikor oly sok 
hiábavaló propagandára költ
jük pénzünket, érdemes odafi
gyelnünk, hogy létezik még 
párt, amely elsősorban nem a 
maga javát, nem a maga gya
rapodását tartja szem előtt, 
hanem mások baján, mások 
szorult helyzetén kíván segíte
ni. Akkor is, ha ezt nagyon ke
vesen veszik észre.

Hetényi Varga Károly

Apaceller Péter első he
lyezést ért el január 28-án 
Pécsett a Megyei Középis
kolai Népdaléneklési Ver
senyen 30 induló közül. 
(Az elmúlt évben ezen a 
versenyen a legjobb fiú 
énekes díjat kapta.) Azsűri 
értékelése szerint ritka, 
amikor fiú nyeri a népdal 
éneklési versenyt Idén 23. 
alkalommal megrendezett 
seregszemlén, aminek há
zigazdája a pécsi Kodály 
Zoltán Gimnázium -  Pé
ter is ennek az iskolának a 
tanulója -  a dr. Várnai Fe
renc népzenekutató által 
vezetett zsűri, a Pécs-Ba- 
ranyai Kórus- és Zenekari 
Szövetség különdfiát, okle
velet és meghívást a Liszt- 
teremben március 20-án 
m egrendezésre kerülő

koncerten való fellépésre, 
is Apaceller Péter kapta. 
Ezek után természetes, 
hogy ott lesz Mohácson 
február 12-én a Dunántúli 
Népdaléneklési verseny 
döntőjében. Felkészítő ta
nára: ifi. Dobos László és 
Kertész Attila.

Mivel az iskolai szavaló
versenyen második helye
zést ért el, tanárai javasla
tára indul az idei Helikon 
versenyeken is májusban.

Kérdésünkre Péter el
mondta, hogy zenei pályán 
szeretne továbbtanulni, 
így most a nagy vizsgákra 
-  az érettségire és a felvé
telire -  készül

Gratulálunk és további 
sok sikert, mindenekelőtt 
sok örömet kívánunk!
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Hárman is vannak a Magyar Kultúra Napjának 
Baranya megyei kitüntettjei között, 

akiket munkájuk néhány éven át Pécsváradhoz 
kötött és a kapcsolatok azóta sem szakadtak meg.

Wágner László
a pécsi Hunyadi Mátyás Kol

légium igazgatója a Magyar 
Köztársaság Arany Érdemke
resztjét vehette át január 21- 
én a Parlamentben Góncz Ár
pádtól. A Kaposvári Tanítókép
ző Fóiskola után gyakorló pe
dagógusként kezdte pályáját, 
majd 1962-66 elején került 
Pécsváradra, az akkori Járási 
Könyvtár igazgatói posztjára, 
a mai Városi Könyvtár jogelőd
jéhez. Mosonyiéknál lakott a 
Szentháromság téren, majd a 
járás megszűntével vált meg 
Pécsváradtól. Dolgozott a Pé
csi Járási Tanács művelődési 
osztályán, vezette az Expressz 
Utazási Irodát, majd 1974-tOl 
vette át a Baranya megyei kol
légiumok szakfelügyeletét. 
Hat éve áll a Széchenyi téri 
Hunyadi kollégium élén. In
tézménye nem csupán a bara
nyai középiskolások számára 
biztosit második otthont, ha
nem a jelenleg Pécsett tanuló 
délvidéki, erdélyi, kárpátalji 
diákok számára is.

Kisbalázs György
meleg emberségére, a beta

nításában egykor színre vitt 
Pál utcai fiúk előadására még 
sokan emlékszünk. 1950-56 
között tanítottak Pécsváradon 
feleségével, Mártával itt kötöt
tek házasságot 1951-ben. Az 
Orlai családnál laktak a Kos
suth téren. Itt született 1955- 
ben kislányuk, majd jött 1956 
Ősze, amikor Kisbalázs Györ
gyöt is a nemzeti tanácsba 
választották -  1957. július 17- 
én fogták le a többiekkel 
együtt az országos razzia ide
jén: az intemálótáborban, a 
pécsi börtön után, amikor 58 
nyarán hazajött, fegyelmivel 
távolították el Pécsváradról. 
Három évet dolgozott István- 
aknán, saját maga készítette 
téglákból felépítette a házát -  
azt mondja, ez volt az a purga- 
tórium, ami kiégetett belőle 
minden gyűlölködést és bosz- 
szúvágyat.

Majd Szalántára került ta
nítani, aztán szakfelügyelő 
lett. Több mint húsz éve ifjú
ságvédelemmel, veszélyezte
tett fiatalokkal foglalkozik -  
nyugdíj után is. Tanítványai
nak száma felmérhetetlen. El
látogat a pécsváradi osztályta
lálkozóra, s aki vele beszél, 
egy sokat szenvedett, de min
dig derűs ember életbölcsessé- 
géból meríthet erűt. A Magyar 
Köztársaság Ezüst Érdemke
resztjét vehette át a köztár
sasági elnöktől.

Dr. Bárdi László
a Dél-Dunántúli Tankerületi 

Oktatási Központ igazgatója 
Apáczai Csere János-díjban ré
szesült a Magyar Kultúra nap
ján. A Pécsváradi Gimnázium 
megszervezésére érkezett Pécs
váradra 1962-ben, alapítója volt 
a mai alsó iskola épületében kez
dődő középiskolai oktatásnak. 
Itt indult a második osztály is, 
majd 1964-re épült fel a dombol
dalban az általános iskola és 
gimnázium épülete dr. Bárdi 
László volt az első gimnáziumi 
osztályfőnök, a második évtói 
igazgatóhelyettes, de két év el
teltével a Pécsváradi Járási Ta
nács művelődési osztályára he
lyezték tanulmányi felügyelő
nek. Feleségével, kislányával a 
volt református iskola épületé
ben laktak. A művelődési ház
ban 0 kezdte az angol nyelv ta
nítását.

1966-ban a pécsváradi járás 
megszűnésével a Megyei Taná
cson lett tanulmányi felügyelő. 
Polihisztor műveltségű tanár
ember. Egyik tanítványa nemrég 
élményszerű fóldrajzóráit ecse
telte. Nála azonban földrajz és 
történelem több volt mint tan
anyag. Az emberi kultúra és ci
vilizáció rengetegében mindig 
biztos kézzel vezette tanítványa
it, kollégáit. Az évek folyamán az 
oktatás szervezésében és korsze
rűsítésében dolgozott, és nem
csak a megye, hanem egyáltalán 
az ország oktatásügyének lett 
kiemelkedő szaktekintélye. Év
tizedeket töltött a Baranya Me
gye Tanácsa művelődési osztály
án, a középfokú oktatás ügyeivel 
foglalatoskodva, néhány éve fő
tanácsosi rangban.

Jó ismerői tudnak az angol 
nyelv iránti rajongásáról, az 
ehhez azonban az elmúlt évek
ben a kínai kultúra iránti el
mélyült érdeklődés is párosult. 
Afféle kultúrdiplomataként köz
vetített kínaiak és magyarok kö
zött, szaktanulmányokat írt, kí
nai művészeti kiállítást rende
zett Pécsett. A múlt őszön pedig 
megjelent őseink nyomában Tá
vol-Keleten vagy expedíció a kí
nai selyemút mentén című köny
ve. Dr. Bárdi László nyugalomba 
vonulván, ezen túl a kutatásnak 
szentelhette volna idejét, de jött 
a felkérés, és most újra a magyar 
oktatásügy kellős közepén tevé
kenykedik, mint a Dél-Dunántú
li Tankerületi Oktatási Központ 
igazgatója, aki maga hozta létre 
intézetét.

Mindhárman kiem elkedő 
szem élyiségei a kulturális 
életnek, akik munkájukkal, 
emberségükkel sokat tettek 
Pécsvárad felemelkedéséért.

Gállos Orsolya

KÍGYÓS EM LÉKKOR

S zélk iá ltó ék  k on certje
Érkeznek az adományok 

a Kígyós Emlékkör javára, 
melyet a múlt év júliusában 
hívtak életre Pécsváradon a 
tragikusan korán eltávozott 
művész barátai és tisztelői. 
Kígyós Sándor ekkor lett 
volna ötven éves, és ez al
kalomból emlékdélutánt 
rendezett a várbéli Kígyós 
Múzeumban majd egykori 
műtermében a Janus Pan
nonius Múzeum és a Pécs
váradi Várbaráti Kör. 
Mintegy kétszázan jöttek el 
a művész tisztelői a kör
nyékből és az ország távoli 
vidékeiről is. Az egybegyűl
tek ekkor döntötték el, hogy 
létrehozzák a Kígyós Emlék
kört a már működő Pécsvá- 
radért Alapítvány keretében.

A kör célja hogy közté
ren helyezze el Kígyós Sán
dor alkotásait, másolatokat 
készítve a fennmaradt szob
rokról. A kuratórium első
nek a "Gömb és hasáb" című 
alkotást választotta ki, azt 
a művet, amely a nyolc
vanas évek elején Amerigo 
Tót világhírű szob
rászművész figyelmét is fel
keltette. A "Gömb és hasáb" 
a V illányi A lkotótelepek 
nagyharsányi kőbányájá
ban, a szoborparkban ké
szült el, eredetije ma is ott 
áll. Anyaga azonban rom
landó, máris helyrehozha
tatlan károk keletkeztek 
benne, ezért is indokolt má
solatának elkészítése -  ez
úttal időtálló, jóminőségű 
márványból. Most együtt 
van annyi pénz, hogy a Kí
gyós Emlékkör megvásárol
hatja a márványt, és ta
vasszal hozzá lehet kezdeni 
a reprodukció elkészítésé
hez. A szobrot 1994 októbe
rében, Kígyós Sándor halá
lának 10. évfordulóján sze
retnék felavatni Pécsvára
don, a Művelődési Központ 
előtt, amelynek Kígyós egy 
évtizeden át igazgatója volt. 
A szobor talapzatán elhelye
zik azok nevét, akik 25.000 
Ft feletti összeget adomá

nyoztak, de aki úgy óhajtja, 
névtelenségben marad.

A terv megvalósításához 
várják a további adományo
kat, s minderről ugyanitt, a 
M űvelődési Központban 
lehet felvilágosítást kérni.

Ami az eddigi donátoro- 
kat illeti, Pécsvárad város 
képviselőtestü lete  100 
ezer forintot szavazott 
meg e célra. Az első ado
mány egyébként Kígyós 
szülőföldjéről, Debrecenből 
érkezett, a Kölcsey Művelő
dési Ház alapítványának 
50 ezer forintja.

50 ezer forintot adomá
nyozott Pécsváradon a 
Kresz & Fiedler Kft, 40 ez
ret a Mecseki Erdészeti Rt 
Pécsváradi Erdészete, 35 
ezret a MECSEK Füszért 
Rt, 40 ezret a Pécsvárad és 
Vidéke ÁFÉSZ, 20 ezret a 
budapesti COLORFUGA -  
de volt ugyanekkora összeg
gel m agánem ber is, aki 
azonban nem kívánja felfed
ni kilétét. Hozzájárult a Kí
gyós Emlékkör alapítványá
hoz a Pécsi Extra, a Mecsek - 
vidéki Takarékszövetkezet 
továbbá számos magánsze
mély és közéleti személyiség 
továbbá sok pécsváradi pol
gár is. E p illanatban 
299.900 Ft van az e célra 
elkülönített számlán, és eb
ben nincs benne Pécsvárad 
város 100 ezer forintja. Ez 
együtt a szükséges összeg 
felét teszi ki, de remény van 
az összeg másik felének el
őteremtésére is 

*
A SZÉLKIÁLTÓ EGYÜT

TES koncertjének bevételét 
ajánlotta fel a Kígyós Em
lékkör céljaira. Március 2- 
án, szerdán délelőtt 11 óra
kor adnak hangversenyt 
diákok és gyermekek részé
re Pécsváradon, a Művelő
dési Házban. A belépődíj 
50,- forint. Kéijük a Kedves 
Szülőket, minden érdeklő
dőt, ezúton is szíveskedje
nek támogatni az emlékkör 
cé\jait.

A nyugdíjas klub hírei
Az elmúlt hónapban január 11-én tartottuk a klub összejö

vetelét. A  tagsági igazolványok kiosztása után a januárban 
születésnapjukat ünneplőket köszöntöttük egy-egy szál virág
gal, és kedvenc nótájukat Kőberling Jenő játszotta el har
monikán. Ezt követően dr. Bíró Ferenc tartott nagysikerű 
előadást az időskori betegségekről.

Február 8-án 16 órakor farsangi mulatságot tart a 
klub. A JBatyusbáT-hoz a zenét a Mini zenekar szolgáltatja.

Sok szeretettel várjuk kedves nyugdíjasainkat!
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A  M ű velődési K özpont esem énynaptára

4- én, pénteken 21 óra: 
Rock-klub

5- én, szombaton 9 óra: 
Mozgásművészeti tanfo
lyam indul 4-5-6 éveseknek

10 óra: Tánciskola indul 
Rovó Attila vezetésével

9.30 óra: indul a Várba
ráti Kör téli túrája

19 óra: zeneiskola: szü- 
lők-nevelők bálja

8-án , kedden 16 óra: 
nyugdíjas klub farsangi 
mulatsága

10- én, csütörtökön 15 
óra: Kresz tanfolyam  
egészségügyi viszgája

18 óra: A gazdakör mező- 
gazdasági fórumot tart.

11- én, pénteken 18 óra: A 
pécsváradi szakmunkáskép
ző' és szakközépiskola szala
gavató ünnepsége és bálja.

12- én, szombaton 21 óra: 
Asterix bál.

14-én, hétfőn 9 óra: Ben- 
dex cipő és ruhavásár

16-án, hétfőn 8 órától a 
Blumen Bt. ruhavására

18- án, pénteken 15 óra: 
általános iskola alsótago
zatának farsangi mulatsá
ga

10 óra: Aladin című me
sefilm vetítése a moziban, 
óvodásoknak,

14.30 óra: iskolásoknak.
17 óra: Keresztényde

mokrata Párt fóruma
19- én, szombaton 20 óra: 

Rock klub

22-én, kedden 8-12 órá
ig: Centrál Bt. bálás ruha
vására

25-én, pénteken 15 óra: 
általános iskola felsőtago
zatának farsangi mulat
sága

18 óra: a pécsváradi Vár
baráti Kör éves közgyűlése 
a Zengő étteremben

27- én, vasárn ap  14 
óra: autóbusz indul a Pé
csi Nemzeti Színház Du- 
mas: A  három testőr cí
mű musicaljére. Jegyek a 
művelődési házban vált
hatók.

28- án, hétfőn 8 órától a 
Blumen Bt. ruhavására.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
január hónapban nem volt.

Házassági évfordulók:

50 éves házassági évfordu
lóját ünnepli február 21-én 
Pécsváradon Feil János és 
Kölbl Ilona.

25 éves házassági évfordu
lóját ünnepli február 18-án 
Szilágyi László és Szakács 
Irén Apátvarasdon.

Gratulálunk az ünnepei
teknek és kívánunk sok bol
dogságot!

Elhunytak:
Pécsváradon: Jung János 

(1913), Gál Sándor (1923), La
katos Istvánné Ambrus Éva 
(1904), Grubics Emil (1954), 
Csonka Vendelné Orsós Mag
dolna.

Zengővárkonyban: Horváth 
József (1948), Vincze Józsefhé 
(1900).

Lovászhetényben: Radó Já- 
nosné, Fülöp Rozália, Papp 
Henrik, Barics Józsefné, Pé
ter Rozália, Pataki Istvánné, 
Petőfi Mária.

N agypallban: Stettler 
György.

Elsők a városban

A városi rangját visszaszer- 
ző Pécsvárad első újszülött 
polgára Arnold Krisztián  
volt, Arnold István és felesé
ge Jutka első gyermeke, aki 
augusztus 25-én, Pécsett szü
letett. E lsőként Schmidt 
Zoltán (a pécsváradi 
Schmidt Antal és Pichler 
Mária fia) esküdött örök hű
séget szeptember 2-án Nagy 
Veronika pécsi illetőségű 
hajadonnak.

Müller Lajos 
kampánymenedzser

Müller Lajos pécsváradi 
önkormányzati képviselő, az 
MDF Pécsváradi Szervezeté
nek elnöke nyerte el pályázat 
útján az 5. számú baranyai 
választókerület mohácsi vá
lasztási irodavezetői tisztét 
1993 december 1-től. Felada
ta összefogni a választókerü
let MDF-szervezeteit és me
nedzselni a párt ország- 
gyűlési képviselő-jelöltjeinek 
kampányát.

kialakítják az idei év terveit, 
majd közös vacsorával folyta
tódik az este.

Új eszpresszó

Eszpresszóval egészül ki az 
új ABC, amit a múlt október
ben adott át a Pécsvárad és 
Vidéke ÁFÉSZ a város keleti 
lakónegyedében. Az épület 
nyugati szárnyán nyűt lehe
tőség ennek kialakítására. 
Befejeződtek a faburkolási 
munkák, és a szükséges szak- 
hatósági engedélyek beszer
zése után az ÁFÉSZ bérbe kí
vánj a adni a presszót.

Elismerő Oklevél

Mohácson január 22-én a 
Magyar Kultúra Napja al
k a lm ából m egren dezett 
megyei ünnepség kereté
ben a Pécsváradi Várbaráti 
Kör Elismerő Oklevelet ve
h e te tt  át a M űvelődési 
Egyesületek Baranya Me
gyei Szövetségétől évtize
des eredményes tevékeny
ségéért.

Várbarátok közgyűlése

Február 25-én, pénteken 
este 6 órakor tartja évi rendes 
közgyűlését a Pécsváradi 
Várbaráti Kör a Zengő Étte
remben. A  kör tagjai áttekin
tik az elmúlt év eseményeit és

Virágvásár

Március 2-án a Művelő
dési Ház olvasójában a Vil
lányi Szakmunkásképző In
tézet virág bemutatót és vá
sárt rendez, cserepes és vá
gott virágokból.

Moziműsor
Pécsvárad, Zengő Filmszínház 

1994. február

3-án, csütörtökön: Made In America Színes, 
feliratos amerikai filmvígjáték.

7-én, hétfőn: Tökéletes célpont. Színes, magya
rul beszélő amerikai akciófilm.

10-én, csütörtökön: Nyomul a 8. dimenzió. Szí
nes, feliratos amerikai paródia

14-én, hétfőn: Sommersby. Színes, feliratos 
amerikai film.

17-én, csütörtökön: Árral szemben. Színes, fel
iratos amerikai krimi.

21-én, hétfőn: Kickboxer II. Az út visszafelé. 
Színes, feliratos amerikai akciófilm.

24-én, csütörtökön: Alain Delon: Casanova 
visszatér. Színes, feliratos francia film.

28-án, hétfőn: A bérgyilkosnő. Színes, feliratos 
amerikai aciófilm.
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Új rockbanda a láthatáron
„Zűrzavar a paradicsomban...”

(Chaos in Paradise)
E címen tervezi kiadni elsó' 

próbakazettáját (DEMO) az 
Árkosi Norbert vezette fiatal 
pécsváradi amatőr zenekar, 
akik Crowded (Szorongás) 
névre hallgatnak. így valla
nak magukról:

Mostani felállásunk decem
ber közepére alakult ki: ének, 
gitár Árkosi Norbert, gitár 
Besztercei M iklós, bass 
Hoyck Attila, dob Hoyck 
Balázs.

Tizennyolc-tizenkilenc éve
sek vagyunk. Csaknem 3 éve 
a Művelődési Központban 
kaptunk helyet próbáinkhoz. 
Az eddigi felállás nem tette 
lehetővé, hogy DEMO-t ké
szítsünk. Igen költséges a fel
szerelés, de azt hiszem, ezen 
a problémán részben már túl

vagyunk. Pillanatnyilag úgy 
néz ki, hogy nyárra elkészül 
egy négy-öt számos kazettánk 
Mohácson a Magic Ship stú
diójában. Zenei stílusunk a 
kemény rock, mely talán a 
legmegfelelőbb irányzat élet
érzésünk kifejezéséhez.

Első fellépésünk a Pécsvá
radi Művelődési Központban 
lesz márciusban a Death on 
Stage előzenekaraként. Min
denkit szeretettel várunk első 
nyilvános fellépésünk alkal
mával a Művelődési Ház elő
terében!

Végezetül szeretnénk kö
szönetét mondani mindazok
nak, akik segítettek bennün
ket és így lehetővé vált első 
bemutatkozásunk.

Árkosi Norbert

Reklám a Városi Televízióban
Helyi vállalatok, vállalkozók akár képes, akár szö
veges hirdetést adhatnak a Pécsváradi Városi 
Televízióban az alábbi árak szerint:

1. Reklámsugárzás (maximum 1 perc)
-  első megkezdett fél perc 1.000,- Ft
-  további fél perc 500,- Ft (ismétléssel)
-  többszöri sugárzás 1.000,- Ft/sugárzás
2. Reklámriport sugárzás (1 percnél hosszabb reklám)
-  percenként 500,- Ft
3. Reklámgyártás:
-  első megkezdett fél perc 1.000,- Ft
-  második fél perc 500,- Ft
4. Reklámriport-gyártás:
-  percenként 500,- Ft

Közérdekűnek az önkormányzat illetve az önkormány
zati intézmények hirdetései számítanak. Politikai reklámot 
nem sugároz a Városi Tfelevízió.

Hirdetései a város 900 lakásában láthatóak.

É vad  e lő tt a K o ch  T ennis
Harmadik szezonját zárta 

tavaly a Koch-teniszpálya a 
Dombay-tóhoz vezető út mel
lett, a névadó Koch malom 
szom szédságában. 93-as 
évünkről, valamint eddigi te
vékenységünkről szeretnénk 
tájékoztatni a tisztelt olvasó
kat, sportbarátokat.

1991. júniusában sikerült 
kifeszítenünk a hálót salak
pályánkon, amelyet fiatalok 
és idősebbek népes tábora 
vesz ma már igénybe. Csak 
néhányan voltak az első tájé
koztatón, azok, akiknek régi 
vágyuk valósult meg azzal, 
hogy Pécsváradon is lehető
ség nyílik kedvenc sportjuk 
űzésére. Aztán elindultak a 
tanfolyamok, a versenyek, so
kan kaptak kedvet barátaik
tól, ismerősöktől. Ajáték irán
ti érdeklődés egyre nőtt, re
méljük ez a folyamat folytató
dik tovább.

salakos pályával fog bővülni a 
létesítmény, mely megköny- 
nyíti majd a helyfoglalást, 
könnyebbé teszi a versenyek 
szervezését, a klubélet fejlő
dését.

A  tenisz nem olcsó sport, 
egy jó ütő, a labdák sok ezer 
forintba is kerülhetnek. 
Mindezek ellenére mi azon 
vagyunk, hogy minél széle
sebb réteg szerethesse meg 
ezt a sportot, élvezhesse rend
szeresen a mozgást, a játékot. 
A  szezonra szóló teniszpálya
bérlet és az oktatás mintegy 
20-30 %-kal olcsóbb nálunk, 
mint a pécsi pályákon, ütőt, 
labdát is tudunk kölcsönözni 
a játékhoz. Klubházunkban 
törekszünk a minél szélesebb 
körű szolgáltatásokra. Bí
zunk benne, hogy akinek iga
zán tetszik ez a sport, anyagi 
okok miatt nem kényszerül 
tervei feladására.

Eddig a városból kb. 100-an 
fordultak meg nálunk, ebből 
30-an, 40-en rendszeresen él
nek a lehetőséggel, a többiek 
ritkábban, de szerencsére na
gyon kevesek azok, akik ki
próbálták és nem nyerte meg 
tetszésüket ez a sport. E lét
szám 60-70 %-& oktatásokon 
szerzett tapasztalatokat, te
hát tanulta a teniszt, így a 
színvonal sem alacsony, elér
hető célként szerepelhet egy 
erős pécsváradi teniszcsapat 
kiállítása, csapatbajnokságon 
való szerepeltetése.

A  korábbi évekhez hasonló
an 93-ban is két alkalommal 
rendeztük meg a házi tenisz- 
versenyt, melyeken azt hi
szem igazán jó versenyhan
gulat alakult ki. Ez évtől tele
fon könnyíti meg a pályafog
lalást, információszerzést, a 
özeljövőben pedig egy ifjabb

Nyitvatartásunk alkalmaz
kodik az igényekhez, az isko- 
laszüneti hónapokban folya
matosan, kora reggeltől késő 
estig lehet teniszezni, a tava
szi és őszi hónapokban hét
közben délután, hétvégén 
egész nap. Téli kény
szerszünetünk az időjárástól 
függően általában november
től márciusig tart.

A  tavaszi jóidő beköszöntő
vel idén is váljuk a tisztelt 
játékosokat, régieket és úja
kat, a nyitásról, versenyekről, 
tanfolyamokról tájékoztatni 
fogjuk az érdeklődőket ez ló
ságon keresztül is. 1994-re 
pedig kívánunk mindenkinek 
sok sikert, szerencsét és egy 
ászokban gazdag ^esztendőt 
-  nálunk...!

Koch Tennis 
Ascsillán Andrea 

és Stecker Raymond
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M egyei ifjú sági és serd ü lő  bajn okság  
1993-94. évi tavaszi sorsolása

Hivatalból elhalasztott őszi 
fordulók:

Xm. forduló, 1994. március 5. 
Harkány-Pécsvárad
XIV. forduló, március 13. 
Pécsvárad-Siklós
XV. forduló, március 15. 
PFC-Pécsvárad
I. forduló, 1994. március 19. 
PMSC-Pécsvárad
II. forduló, március 26. 
Pécsvárad-szabad
III. forduló, április 2. 
Pécsvárad-PPTSE
IV. forduló, április 9. 
Kinizsi-Pécsvárad
V. forduló, április 16. 
Pécsvárad-Újpetre
VI. forduló, április 23. 
Véménd-Pécsvárad
VII. forduló, április 30. 
Pécsvárad-Szentló'nnc
VIII. forduló, május 7. 
DDGÁZ-Pécsvárad

IX. forduló, május 14.
Pécsvárad-Sásd
X  forduló, május 21.
Szigetvár-Pécsvárad
XI. forduló, május 23.
Pécsvárad-Sellye
XII. forduló, május 28.
Villány-Pécsvárad
XIII. forduló, június 4.
Pécsvárad-Harkány
XIV. forduló, június 11.
Siklós-Pécsvárad
XV. forduló, június 18.
Pécsvárad-PFC
APMSC és a Harkány csak

serdülő' csapatot indít. A  ve
lük sorsolt ifjúsági csapatok 
szabadok.

APMSC mérkőzéseit -  mint 
pályaválasztó -  Kovácstelepen 
rendezi, 9.30 órai kezdettel.

Mérkőzések kezdési idő
pontja: serdülő: 9.30 (Har
kány is), ifjúsági: 11 óra.

Épül a sportöltöző
Elkelt a Költségvetési Üzem

Január 20. táján kezdtek 
hozzá az öltöző építéséhez a 
sportpálya mellett az Építői
pari Kisszövetkezet dolgozói. 
Elnökük, Zsáli János, önkor
mányzati képviselő elmondta: 
megvásárolták a veszteséges 
önkormányzati intézményt, a 
Költségvetési Üzemet. Sorsára 
mint a gazdasági bizottság el
nöke is 1990 óta kereste a 
megoldást. Szövetkezeti elnök
ként igyekezett munkát talál
ni a dolgozóinak, sportszerető 
polgárként pedig kezdettől szí
vügyének tekintette az öltözőt.

-  Átvállaltuk a Költségveté
si Üzem foglalkoztatási és 
egyéb terheit, pl. a szemétszál
lítást helyben továbbá Hida
son, óbányán, Zengővárkony- 
ban, Nagypallon és Marton- 
fán. Az üzem irodáját, raktáré
pületét bérbeadjuk. A fafeldol

gozó tovább üzemel, a fűré
szelt fa további feldolgozásán 
gondolkodunk. Az üzemért 
cserébe 12 millió forint érték
ben vállaltuk, hogy felépítjük 
a rég várt sportöltözőt augusz
tus 15-re, a hagyom ányos 
Szent István Napok kezdetét 
jelentő búcsú napjára.

Az öltözőt ifj.Winkler 
Gyöiyfy tervezte 169 m2-en, 
69 m -es tetőtérrel, ahol klub
szobát alakít ki a Spartacus 
Sportkör. A sportpályára néző 
hosszanti épületben 4 öltöző,. 
2 fürdő, a bíró öltözője, szer
tár, gépraktár és a gázfűtés 
üzemrésze helyezkedik el.

A sportcsarnok építése is 
megkezdődhet a Művelődési 
Ház mögött, mivel a város el
nyerte az e célra pályázott ál
lami támogatást.

Fotó: Patonai Attila

Ifi horgász nagy fogása
Még november 12-én tör

tént a nagy havazás előtti na
pon, hogy Fischer Tamás 14 
éves pécsváradi ifi horgász el
határozta, megszerzi a család 
karácsonyi, ünnepi asztalára 
a halat. Most két hónap múl
tán is élményszerűen, izga
tottan mesélte el nagy ka
landját.

-  Hűvös, ködös fagyos volt 
az idő, a barátomat hívtam, 
hogy tartson velem, de egye
dül indultam kerékpárommal 
a Zengő I. tóra, ahol rajtam 
kívül senki nem volt. Pon- 
tyozni készültem, speciális 
pontycsalit dobtam be. Rövid, 
10-15 perces várakozás után 
megmozdult a jelzőm, majd 
berántottam, és csak pörgött 
az orsóm nagy sebességgel, 
már azt hittem, hogy el fogom 
veszteni, amikor a túlsópart
hoz közeledve megvillant egy 
hatalmas fehér has. Ügy lát
szott fárad, mert szép lassan 
ki tudtam hozni és ekkor lát
tam, hogy nem lesz könnyű 
dolgom. Megküzdöttünk egy
mással mire beletuszkoltam a 
szákba, aminek szemei pat
togtak a súly alatt. A 12 kg-ig 
mérő kismérlegemmel nem 
tudtam megmérni, az erőtel
jesen ficánkoló hatalmas bu
sát, a kerékpáromon sem volt 
számára hely, így hazasiet

tem segítségért. Csak ke
resztapámat találtam meg, 
akinek Polski Fiatja belera
gadt a sárba, csomagtartójá
ban a hallal. Gyalog indul
tunk most már segítségért, a 
Hármasmalomnál jött édesa
pám terepjáróval elénk.

Már sötétedett, amikor a 
15.45 órakor partot ért busa a 
Fischer-család portájára ér
kezett. Itt derült ki, hogy 20 
kg-ot nyomott (96-68).

Az elfáradt ifjú horgász 
zsákmányának további sor
sát némán szemlélte. Feje 
Pécsre került preparálásra, 
húsából jutott keresztapának 
és bőven került a hűtőládába, 
majd a karácsonyi ünnepi 
asztalra. Kérdésemre, hogy 
mi a kedvenc hobbyja, mióta 
horgászik, az alábbiakat 
mondja el Tamás:

— Édesapám vitt el először 
horgászni, 8 éves korom óta 
gyermek-, majd 92 óta ifjúsá
gi jeggyel horgászom. Ez a 
kedvenc időtöltésem. Nyáron 
nem egyszer reggel 4 órakor 
kelek, megetetem a nyulai- 
mat és máris kerekezek a tó
ra. Kedvencem a csuka, saj
nos még nem akadt horogra, 
de mindig reménykedek... 

Sok sikert kívánunk!
lejegyezte: 

Dretzky Katalin
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Csak egy napig!
Február 28-án 9-16 óráig 
Bilimen B t ruhavására 
a Pécsváradi Művelődési Központban.

NATO katonai ruházat
(horgász, vadász- és munkaruhának ajánljuk)

pl. tréningruha 850.- Ft-tól 
francia mikádó 950.- 
Francia tisztimikádó 1.500.- 
Katonai szólónadrág 400.- Ft-tól.

Használt dzsekik és télikabátok darabáron, 
és kilós áru.

Szeretettel várjuk új és törzsvásárlóinkat

Márt most gondoljona NŐNAPRA!

Praktikus, szép, olcsó 
népművészeti szó'tteseket 

vásárolhat a művelődési központban lévő
Ajándékboltban

Szőttes könyvjelző: 50,- 
Szőttes félkötény: 250,-
Szőttes alátét: 90,-
Asztalterítők: 335,-tői.

Nyitva: hétfőtől-péntekig 9-16 óráig.

Túra: nyílik  m ár az illatos hunyor
A Pécsváradi Várbaráti 

Kör 36 tagja csatlakozva a 
Baranya Megyei Termé
szetbarát Bizottság által 
szervezett nyűt túrához feb
ruár 5-én közös kiránduláson 
vett részt. A  téli túrának hir
detett programból kellemes 
tavaszi kirándulás lett. A  lő
tér feletti Büdöskutat elérve 
minden téli ruhanemű leke
rült rólunk. A  téli álmát alvó 
erdőben üdezöld csokrokban 
virul az illatos hunyor. Az An- 
tal-kép után rátértünk a Dó
ri-útra, ami a Kecskehát 
északi oldalán vezet. A  Le
gény-sírtól a pécsiek gyűjtve

a kilométereket, a hosszabbik 
utat választva értek a Ha
lász-patak völgyébe. A  pécs
váradi „különítmény” a rövi- 
debbik megoldást választva, 
kényelmesen, bele-belelépve 
a patak hűs vízébe, hóvirágot 
szedve, gyönyörű napsütés
ben érkezett a Réka-kunyhó- 
hoz. Hamarosan barátságo
san ropogó tűznél meleged
tünk, a nyársak illata betöl
tötte a katlant, még dalfoszlá
nyok is keveredtek az estele
dő erdő neszébe. Sajnos a pé
csi vendégek mindezt már 
nem élvezhették.

DK.

Az elmúlt évben 113 előfizetője volt lapunknak. Köszönjük 
Olvasóink támogatását, jóindulatát, mellyel figyelemmel kísé
rik munkánkat. Külön köszönjük a kritikai észrevételeket.

1994-re 23 új előfizetőnk van és mindössze ketten mondták 
le az előfizetést, mondván, megveszik a boltokban. Előfizető
inkhez a Művelődési Ház juttalja el a lapot.

A  terjesztésben nagyon nagy segítséget jelentenek a város 
üzletei, ahol társadalmi munkában árusítják az újságot. Köszö
net illeti az ABC munkatársait, a 6-os bolt, a Vár utcai bolt, a 
Gesztenyés úti ABC, a KICSI-bolt, a 7. sz. Kossuth téri bolt, a 
Szent Gellért utcai 8-as bolt, a Táj ivó dolgozóit, valamint La
katos Bélát és Adószegi Károlynét.

Ház eladó!
P écsvárad,
K álvin u. 6.

(két szoba és konyha).

É rdeklődni:
Hímesháza, Kossuth u. 82.

Sándor Dezső

<_______________________________________________^

A Pécsi Nemzeti Színházba 
autóbusz indul a Művelődési Központ elől

1994. február 27-én, vasárnap 14 órakor
(ea: 15 óra).

Jegyek: 400 Ft (útiköltséggel).

Dumas:
A három testőr

musical két részben

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


