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Apécsváradi DÉDÁSZ öt éve
A legkisebb nem a leggyengébb

Elkerült a város központjá
ból öt éve a DÉDÁSZ Pécsvá- 
radi Kirendeltsége, amikor 
1989 októberére felépült új, 
korszerű székházuk a keleti 
lakónegyedben. Az energia
szolgáltatás révén kapcsolat
ban állnak minden polgárral. 
G ettó  J ó z s e f  Ybl-díjas épí
tész tervezte, igényes megje
lenésű épületük méltó mó
don illeszkedik a város köz
épületeinek sorába, és min
tát ad arra, milyennek kell 
lennie egy mai közintézmény

nek Pécsváradon. Esténként 
a 30 méteres URH-tornyon a 
fényreklám jelzi állomáshe
lyüket.

Ügyfélszolgálati és vezetői 
irodákkal, műhellyel, raktár
ral, 3 garázzsal, szociális 
blokkal, a pihenésre, a meg
beszélésekre szolgáló helyisé
gekkel valamint három lakás
sal épült az új kirendeltség. 
Itt lakik vezetője, Spannen- 
berger János és a második 
helyettes, H orváth J ózse f -  
a harmadik lakást pihenés,

csereüdültetés céljára szeret
nék kialakítani még az idén, 
hiszen S om la i M á rton  he
lyettesnek a közelben van há
za. Mindez az ügyelet miatt 
fontos, hiszen a munkaidó' 
számukra nem ér véget dél
után. A  villanyáramnak min
denkor rendelkezésre kell áll
nia.

A  pécsváradi a legkisebb a 
Pécshez tartozó nyolc kiren
deltség közül, de szakmai 
elismertségben az elsó' három 
között szokták emlegetni -

Spannenberger János legfőbb 
célja, hogy a rábízott egysé
get ezen a szinten megtart
sa. Fiatal ember, maga is 
pécsváradi, innen a harmin
con. A Zipemovszkyban, kitű
nő érettségije idején figyel
tek fel rá, pontosabban 
S ch m alcz  J ózse f, a DÉ
DÁSZ üzemeltetési igazgató
ja. A  Pollack Mihály Műsza
ki Főiskolára már az ő ösz
töndíjasukként ment, és a ka
tonaság után, huszonhárom 
évesen idejött vissza, már a

(Folytatás a 4. oldalon)
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Az önkormányzat leg
utóbbi ülésén Arató Már
ton, Fogl József, Menc- 
zer Gábor igazolt távollé
tében, Kakas Sándor pol
gármester elnökletével leg
utóbbi ülésén először meg
hallgatta a Földrendező és 
Földkiadó Bizottság beszá
molóját, amit külön muta
tunk be.

Pécsvárad költségvetési 
zárszámadását hagyta jóvá 
ezután a testület: az intéz
mények és az önkormány
zat gazdálkodását ellátó 
körjegyzőség múlt évi mér
legén 201.291.710 forintot 
tesznek ki a város bevéte
lei, míg a kiadási oldalon 
178.344.744 forint szerepel, 
így az évvégi maradvány 
22.946.966 forint. Az intéz
mények és a körjegyzőség 
működése 1.265 ezer fo
rintba került, míg beruhá
zásra és felújításra csak
nem kilencmilliót fordítot
tak. Egyebek mellett több 
mint hatmillió forintot az 
utak építésére, felújítására; 
félmilliót lakáskorszerűsí
tésekre; 310 ezer forintot 
Szilágypuszta vízellátásá
nak megtervezésére; továb
bi 318 ezret a város föld
gázhálózatának befejező 
munkálataira és 273 ezret 
közparkok berendezésére, 
1,1 millió forint támogatás
ban részesült a helyi sport
kör. Eseti szociális támoga
tásokra 5.856.000 forint ke
rült, ebből csaknem kétmil
liót tesz ki a szociális és ne
velési célokra adott segély.

Idén áll át a helyi óvoda a 
hagyományosról a gázfű
tésre, ami a jelenlegi majd 
kétmilliós energiaköltség 
helyett évi 400 ezer kiadást 
jelent majd. Maga az átál
lás 1.200 ezer forint.

Megszavazta a testület a 
szociális támogatások mó
dosítását: a szociális se
gélyben részesülő halála  
esetén a kifizetett összeget

hagyatéki teherként a le
vonják az örökségből. 
Ugyanis több esetben te
kintélyes örökség maradt a 
segélyezettek után. A  havi 
rendszeres szociális segély 
összege azonos lesz a min
denkori özvegyi nyugdíj 
legkisebb összegével.

A  m ódosított szociális 
törvény értelmében Pécs- 
váradon is bevezetik a kö
zösségi munkavégzés in
tézményét. Legfeljebb havi 
40 óra időtartamban, napi 
48 órában kívánják foglal
koztatni a város közterüle
tein és intézményeiben  
azokat, akik már fél éve 
munkanélküli jövede
lempótló támogatásban ré
szesülnek. Szakképesítésé
nél egy fokkal alacsonyabb 
munka ajánlható fel az érin
tetteknek. Ha kellő indok 
nélkül nem fogadja el az ille
tő a munkát, 3 hónapig nem 
részesül támogatásban. A  
közgyógyellátás kérdésében 
a testület megvárja az 
egészségügyi és szociális bi
zottság állásfoglalását. A  
testület végül jóváhagyta az 
önkormányzat nyolc intéz
ményének alapító okiratát

Kakas Sándor végül is
mertette a Gimnázium és 
Szakközépiskola szakszer
vezeti bizottságának levelét 
a közalkalmazotti bérren
dezéssel kapcsolatban, és 
elmondta, az önkormány
zatnak több pénz nem áll 
rendelkezésére, ezért a ma
gasabb bérkategóriára le
hetőség nincs.

A  polgárm ester végül 
bemutatta Pelényi M ar
git építésznek a Művelő
dési Ház bővítésére ké
szült terveit, melyek első 
ütemében a tornacsarnok 
építését kezdi meg idén a 
város. A  terv részletes tár
gyalására és széleskörű  
bemutatására később ke
rül sor.

A Földrendező Bizottság jelenti

Befejeződnek a föld
kijelölések Baranyai vi
szonylatban Pécsvárad 
körzetében haladt leg
inkább előre, most zárul 
a földrendezés -  szá
molt be Szabó Gyula, 
a Földkiadó Bizottság 
elnöke a képviselőtestü
letnek adott jelen
tésben. Pécsváradon 
már készen vannak, 
Apátvarasd, Lovászhe- 
tény, Martonfa, Nagy- 
pali és Zengővárkony 
területén most folynak 
a földkijelölések. Sok 
időbe kerül az útkijelö- 
lés és a művelési ágak 
szétválasztása. Mintegy 
50 fő kíván önállóan 
gazdálkodni és 126 adta 
el földjét a körzet 527 
tulajdonosából.

Tavaly februárban  
választották meg a 17 
tagú bizottságot, mely
nek minden helységből 
van kívülálló és szövet
kezeti tagja. Kezdettől 
fogva ügyeltek arra, 
hogy békés úton történ
jék a földek nevesítése. 
Tájékoztatták a tulajdo
nosokat a területek  
nagyságáról, aranyko
rona értékéről, kíván
ságra bemutatták a tér
képeket, majd feldolgoz
ták a beérkezett igénye
ket. Pécsváradon ké
szültek el annak idején 
az iratminták a Bara
nya Megyei Földhivatal 
kezdeményezésére, me
lyeket azóta általáno
san használnak.

A  munkához segítsé
get nyújt a helyi terme
lőszövetkezet jogi képvi
selője. A  Földkiadó Bi
zottság a szövetkezet 
irodájában működik, 
ahol kéznél vannak a

térképek, a tulajdoni la
pok, részaránykimuta
tások és itt vehető 
igénybe a szaktanácsa
dás is. Rendszeres kap
csolatban állnak a 
Komlói Földhivatallal, 
amely ugyancsak sokat 
segít.

Bonyolult feladat volt 
a zengővárkonyi geszte
nyés és az ottani földek 
nevesítése, eredeti tu
lajdonba való visszahe
lyezése. További nehéz 
ügy az utak kijelölése, 
melyhez dr. Kófiás Mi
hály körjegyző adott 
sok segítséget. Az útki- 
jelölések pénzügyi fede
zete továbbra is az ön- 
kormányzatok gondja 
marad, melyek ezt ed
dig is megelőlegezték - 
bízva abban, hogy a 
költséget az állam visz- 
szatéríti. Megkeresése
ikre azonban eddig vá
laszt sem kaptak.

Ez év végéig fejezik 
be teendőiket, mellyel 
3.800 hektár került ma
gántulajdonba. A meg
tartott 7 árverésen 143 
személy jutott földtulaj
donhoz Pécsváradon. 
További 57000 AKra  
van igény - a jelenleg is 
folyó kárpótlások foly
tán, azonban már csak 
40 ha, azaz 800 AK-ma- 
radt: a többi föld elkelt 
500 forintokért az árve
réseken. A  márciusi ár
veréseken már az or
szág bármely pontjáról 
részt vehetnek. Föld 
azonban nem lesz több, 
ezért M ü ller L ajos  
képviselő, a bizottság 
tagja azt pánija a tulaj
donosoknak, kárpótlási 
jegyeiket fordítsák rész
vények vásárlására.
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Dr.Öhler János
(1904-1971)

Kilencven éve szüle
tett dr. öhler János, aki 
20 éven keresztül volt 
Pécsvárad körzeti orvo
sainak egyike. Sírjánál 
március 9-én 16.30-kor 
tart m egem lékezést a 
Pécsváradi Polgármes
teri Hivatal, a Várbaráti 
Kör, a barátok, tisztelők 
csoportja. Életútját az 
alábbiakban közöljük  
leánya, Öhler Anna tol
lából, aki édesanyjával 
és húga család jával 
együtt Miskolcon él, de 
a mai napig kapcsolatot 
tart fenn a Pécsváradi 
Várbaráti Körrel és az 
itt élő régi ism erősök
kel.

Dr. Öhler János 1904. 
március 9-én született We- 
kerlefalván. Bács-Bodrog 
megyében. Az általános is
kola elvégzése után a kalo
csai gimnáziumban foly
tatta tanulmányait. Orvosi 
diplomáját 1928-ban sze
rezte Innsbruckban.

1928-tól 1933-ig Eszé
ken a szanatóriumban dol
gozott, majd Borovón kör
zeti orvos és a Bata Művek 
üzemi orvosa. A  háború
ban Szegeden és Kecske
méten katona, innen kerül 
fogolytáborba 1944-tól 
1947-ig. 1947-ben kerül
tünk Magyarországra. Két 
évig Mecseknádasdon él
tünk, majd az erzsébeti és 
püspöklaki évek után 1951- 
ben kinevezték körzeti or
vosnak Pécsváradra. Halá
láig, 1971. június 20-ig a 
Vár u. 7. számú házban  
laktunk.

Először a házban lévő  
rendelőjében dolgozott, éve
kig a pontos, lelkiismeretes 
írnoka, Krammer Bözsi né
ni segített neki. Édesapám

nagyon komolyan vette a 
munkáját. Pontos volt és 
mindig menésre kész. Az 
ügyeleti rendszer bevezeté
se előtt állandóan szolgá
latban volt, nem ism ert 
sem vasárnapot, sem ün
nepnapot, sokszor nyugodt 
éjszakát sem. Ha hívták, 
azonnal ment. Ha ebédelt, 
az ebédet is félbe hagyta. 
Soha nem jött velünk ki
rándulni vagy nyaralni. 
Azt mondta, hátha épp ak
kor van egy sürgős eset, és 
ő nincs otthon, nem tud se
gíteni. Egy-egy nehéz eset 
után napokig hallgatagon, 
pipázva sétált fel-alá azon 
gondolkodva, mindent 
megtett-e, amit lehetett, jó 
volt-e, amit tett, mit lehe
tett volna még tenni.

Talán mindenki furcsá
nak tartotta, hogy egy 
csepp alkoholt nem ívott. 
Ennek is megvan a ma

gyarázata: fiatal medikus 
korában szemtanúja volt 
annak, ahogy egy orvos ke
zei között meghalt egy em
ber, akit meg lehetett vol
na menteni, ha az orvos 
gyorsan, helyesen reagál -  
de az orvos aznap ivott. 
Ennek a szörnyű élmény
nek a hatására fogadta 
meg magának, hogy soha, 
semmilyen körülmények kö
zött nem fog alkoholt inni.

Ezt a fogadalmát élete 
végéig megtartotta.

Betegeivel a magyar 
mellett németül és horvá
tul beszélt. Az orvosi szak
lapokat németül, oroszul, 
olaszul, franciául olvasta, 
ezeket az orvosi központtól 
kölcsönözte. Olyan ember 
volt, akinek a gyógyítás 
nem munka volt, hanem  
életének része.

Öhler Anna

Református egyház 
hírei

Március 15-18-ig min
den nap 18 órakor a gyüle
kezeti teremben Evangeli
zációs alkalmak.

Mit jelent nekem Jézus 
Krisztus?

15- én Gál Jánosné drá- 
vafoki iskola igazgató

16- án Nagyréti Éva, a 
Pécsi Szociális Otthonok 
Központjának munkatársa

17- én Baka Sára, a bak- 
sai református kollégium 
igazgatója, gimnáziumi ta
nár

18- án Kiss József nyug
díjas asztalos

szolgálnak bizonyságté
tellel.

A kórus folytatja 
munkáját

A  Pécsváradi Női Ka
marakórus március 21-én 
hétfőn 18.30 órakor várja 
a régi és az új tagok jelent
kezését az első kóruspróbára 
Kutnyánszky Csaba kar
nagy vezetésével a Művelő
dési Házban.

Lomtalanítás

Március 31-én lomtalanítás 
lesz Pécsváradon. Az önkormány
zat és a Polgármesteri Hivatal 
kéri a pécsváradiakat, hogy a fe
leslegessé vált lomokat erre a 
napra tegyék ki portájuk elé. El
szállításukról a Polgármesteri 
Hivatal ingyenesen gondoskodik.

Anyakönyvi hírek

Házassági évforduló:
25. házassági évfordulóját ün

n epli m árcius 8-án Pavkovics 
János és Virág Olga. Gratulá
lunk és sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak:
Pécsváradon: Ritter Viktor 

(66 éves), Schneider János (65 
éves), Matesz Bálint (68 éves). 
Harmat Ferenc (92 éves), Olejnik 
Lajos (71 éves). Lovászhetén y- 
ben Hári Károlyné, Hajas Erzsé
bet (75 éves), Csokoládépusztán 
Fetter Józsefiié, Bognár Róza (85 
éves).
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A pécsváradi DÉDÁSZ öt éve

kirendeltség-vezetői poszt várományo
saként. Egy éve volt a felkészülésre, 
hogy 1990. augusztus 2-án átvegye 
Sebestyén József helyét. Elmondja, 
milyen sokat köszönhet neki, aki még 
az érettségi idején meglátta benne a le
hetséges utódot, és bíztatta erre a vál
lalkozásra. Spannenberger János így 
beszélt működésük alapelveiről:

-  Részvénytársaság lévén gazdasá
gosan, ésszerű anyag- és energia-fel
használással kell dolgoznunk. Ha na
gyobb munkát vállalunk, azt kell kihoz
nunk nyereségesre. A  mi plusz forrá
saink egy-egy nagyobb megrendelésből 
adódnak. A  fogyasztó véleményével mi 
találkozunk először itt, az ügyfélszolgá
lati irodában. Ha sok a panasz, az rossz 
fényt vet a kirendeltség munkájára. 
Szerencsére ezeket többnyire orvosolni 
tudjuk, és évente csak egy-két panaszos 
fellebbez a központhoz.

-  Hogyan áll össze a gárda, amely az 
önökre bízott területet ellátja?

-  Húszán vagyunk: két hölgy végzi 
az áramszámla ügyintézést, ügyvitelt, 
egy takarító-hivatalsegédünk dolgozik, 
egy leolvasónk, öt pénzbeszedőnk járja 
a házakat és nyolc szakképzett villany- 
szerelő működik a terepen. Hofecker 
Mihály vezetésével ők végzik az üze
meltetést, karbantartást, javítják a 
közvilágítást, ellenőrzik a mintegy 130 
trafóállomást, ő k  teljesítik a nagyobb 
külső megrendeléseket. A hozzánk tar
tozó 40 településen tízezer fogyasztó 
van, 170 km hosszú a középfeszültségű 
és 180 km az utcai kisfeszültségű veze
ték. Nyugaton Nagykozár, északon 
Püspökszentlászló, Kisújbánya, keleten 
Zengővárkony, Apátvarasd, délről Vé- 
ménd, Palotabozsok, Hímesháza, Er
dősmárok, Szellő, Kátoly határolja a te
repet, amit embereinknek el kell látni
uk. Egy páros végzi az ellenőrzést, javí
tást naponta a fogyasztóknál, és ők a 
délutáni ügyeletesek -  vagyis ha vala
mit rosszul végeztek délelőtt, azt ma

guknak kell helyrehozniuk.
-  Mi, fogyasztók hogyan bánunk a 

villam osenergiával, ami ugye kevés 
meg egyre drágább is?

-  Energiatakarékos háztartási gépe
ket kínál a kereskedelem, és van egy fo
gékony réteg, amely már tudatosan ezt 
választja, ha pár ezer forinttal többért is. 
Terjednek a kompaktégők, ezek is keve
sebb energiát fogyasztanak, hosszabb az 
élettartamuk, de még elég drágák. A  DÉ
DÁSZ egyébként reklámozza, ösztönzi a 
takarékosabb megoldásokat. Magunk is 
sok külföldi példát látunk szakmai útja
inkon, és közvetlenül is tanácsot tudunk 
adni fogyasztóinknak.

-  Gyakran kell-e kikapcsolni egy 
nemfizető fogyasztónál az áramot?

-  Ritkán és csak a legvégső esetben. 
Tízezer fogyasztónk közül ez havonta 
20-30 alkalommal fordul elő. Mindent 
megteszünk e legvégső lépés előtt, 
amely általában a nehéz szociális hely
zetben élő emberek körében fordul elő.

-  A  villamosáram-szolgáltatás ve
szélyes üzem. Önök hogyan néznek 
szembe ezzel?

-  Ez a tény felelősséget ró minden
kire, főként a vezetőkre, akiknek a sze
mélyi és a tárgyi feltételeket kell bizto
sítaniuk, pl. a megfelelő védőfelszere
lést bizonyos munkákhoz. És az is a mi 
felelősségünk, hogy a szerelők, hisz Ők 
kerülnek közvetlen veszélyeztetettség
be, rendelkezzenek a megfelelő képe
sítéssel. Nekik ennek birtokában, ezzel 
az elővigyázatossággal kell kimenniük 
az adott munkákra. Intő példa, hogy a 
nyolcvanas években két ízben is volt 
20.000 voltos, ugyan nem halálos, de 
egészségkárosodást okozó áramütéses 
balesetünk.

Csapatmunka folyik nálunk éppen 
ezen okok miatt. Itt nem elég a képe
sítés, kell egy-két év, mire valaki beleil
leszkedik ezekbe a viszonyokba. A  ná
lunk dolgozó szakemberek viszont azt 
érezhetik, hogy biztonságos munkahe
lye van annak, aki becsületesen, szor
galmasan, hozzáértéssel végzi a mun
káját. Ilyen szempontból Pécsváradon 
és környékén ez talán a legstabilabb 
munkahely, ahol nem kell tartani elbo
csátásoktól. Sebestyén Józseffel együtt 
öt kollégánk, Gungl János, Varga 
Pál Jenő, Bódis Mihály, Weintraut 
János ment nyugdíjba az elmúlt évek
ben, és most egy fiatal, összeszokott, 
egymást jól ismerő gárda látja el a fel
adatokat.

Képünkön a DÉDÁSZ mai csapata. 
Fotó: Patonai Attila

A DÉDÁSZ a fiataloknak

Diákok figyelmébe!
100 ezer forintos első díj 

Pályázat
a villamos energiáról

Január 17-én a hajnali órákban a Rich- 
ter skála szerinti 6,6 fokos földrengés rázta 
meg az Angyalok városát, Los Angelest. 
Sötétség borult a városra. Ami a XX. szá
zad emberének már természetes, az nem 
más, mint az elektromos áram adta lehető
ségek, és a fény. Azon a hajnalon az áram 
hiányában megbénult minden, nem volt 
villany, telefon, üzenetrögzítő, fax, pénzbe
váltó automata, metró. E rövid bevezető 
talán bizonyítani tudja az elektromos ener
gia nélkülözhetetlen fontosságát.

Az energia tudatos felhasználásának 
megismerése mindannyiunk fontos érdeke. 
Minderre kitűnő példa volt tavaly a Ma
gyar Villamos Művek Rt. és a Dél-Dunán
túli Áramszolgáltató Rt. által meghirdetett 
verseny az ország összes középiskolája szá
mára. A verseny célja az volt, hogy felhív
ják a szakemberek a figyelmet az energia 
tudatos használatára, és annak fontossá
gára.

A diákok lelkesedését és tenniakarását 
a számtalan beküldött pályamunka mél
tán igazolta. Az elmúlt év sikerén felbuz
dulva újabb pályázati kiírás várja a jelent
kezőket.

Az 1993/94. évben a következő té
mákban lehet pályamunkát beadni.

1. A célszerű villamosenergia felhasz
nálás otthonunkban

2. 100 éves az áramszolgáltatás a Dél- 
Dunántúlon

3. A villamosenergia a művészetek tük
rében.

A beadott alkotások megjelenési formái 
is változatosak voltak, így például plakát, 
reklámgrafika, kisplasztika, makett, hang
játék, szignál, videoklip, vagy reklámfilm. 
A pályázatok elbírálása között a DÉDÁSZ 
Rt. által felajánlott összesen 300 ezer fo
rint értékű díjat osztanak ki május 30-án, 
míg a második fordulóba jutott pályázók 
az MVM Rt. jutalmaként bel- és külföldi 
kirándulásokat, túrákat, kempingezéshez 
nélkülözhetetlen kellékeket és értékes 
könyvjutalmakat nyerhetnek.

Fogjatok mielőbb össze és pályázzatok. 
Ha kitartóan, okosan dolgoztok, a jutalom 
biztosan nem marad el.

A beküldési határidő: 
1994, április 15.

DÉDÁSZ Rt. PR-Iroda 7601 Pécs, Pf. 85.
Bővebb információt a DÉDÁSZ Rt. is

kolátokhoz legközelebb lévő üzletigazgató
ságának értékesítési osztályán kérhettek: 
Pécsett, Szigetváron, Szekszárdon, Kapos
váron, Siófokon, Nagykanizsán, Keszthe
lyen vagy Dunaújvárosban.

A pályázatok elbírálásáról levélben 
kaptok majd értesítést.
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„Mint fényes glóriában”

Amikor Gungl János megégett...

Több mint öt éve történt. 
M indenkit m egrázott a hír 
1988. szeptember 5-én, amikor 
Gungl Jánost, a DÉDÁSZ 35 
éves villanyszerelőjét áramü
tés érte -  Petőfi utcai otthoná
ban kerestük fel, miként ala
kult élete a súlyos baleset 
után.

-  Hogy mi történt? -  kezdi a 
történetét. -  Erről regényt lehet
ne írni: egy betonoszlopon dolgoz
tam, középfeszültségű 20 kilovol
tos vezetéken, amikor... Egyszer
re olyan volt minden körülöttem, 
mint a szentképeken a nagy fé
nyesség, mintha fényes glóriában 
úsztam volna, egy tűzgömbben. 
Egy sercegés és utána a néma 
csend. Ki voltam kötve, kollégám, 
Cseke Zoltán segítségével, de a 
saját lábamon jöttem  le a 9-10 
méter magasból. Nem is a fájdal
mat éreztem, noha leégett mind
járt három ujjam, hanem valami 
iszonyatos nyugtalanságot. Ilyen 
áramütést szenvedett a máriaké- 
méndi Réger János és ilyentől 
halt meg Weintraut Gáspár. A 
Honvéd Kórházban már jöttek a 
fájdalmak, aztán a műtétek... 
szeptember 5. és október 23. kö
zött 5 operáció, összesen 15 mű
tét. A leghosszabb 8 órától 20.30- 
ig tartott. Mikor felébredtem, azt 
hittem, csak fél órát aludtam. Ez 
volt a bőrátültetés a jobbkeze
men, dr. Kubatov M iklós vé
gezte a 400 ágyas klinikán. Cson
tig le volt égve minden... A bal 
hüvelykujjam a középső vajból pó
tolták. Gyakorlatilag újraalkot
ták. Fogni tudok vele, de érzéket
len.

-  Mi volt a legnehezebb  
ezekben az időkben?

-  Hogy egy hónapig nem lát
hattam a kislányom at. Olyan 
rossz állapotban voltam. Aztán a 
nővérek becsempészték...

( -  Mikor meghallottam, hogy 
apu megégett, -  mondja a kis 
Marika, aki most lesz 15 éves, -  
azt hittem, valami kisebb sérülés 
történt. De mikor megtudtam az 
igazat, nagyon sírtam.)

-  Mi játszódott le legbelül 
ott a kórházi ágyon?

-  Ott tudtam meg, mit jelente
nek a munkatársak, a barátok. 
Volt hogy 10-12 látogatóm volt. 
Jöttek sorban a pécsváradi, a pé
csi kollégák. A főnököm, Sebes
tyén József, aki szabadságon 
volt a baleset idején, ott zokogott 
az ágyam mellett. Akárhányszor

találkozunk, most is m indig 
könnyes a szeme. Sokáig mentős 
voltam, és az ilyen esetekre azt 
mondtuk annak idején, hogy eb
ben „illik” meghalni. Volt, hogy 
azt mondtam az orvosomnak, ne 
kínozzanak tovább, hagyjanak el
pusztulni.

És mikor a legjobban padlón 
voltam, meglátogatott Mott Já
nos apátür. Beszélgettünk. Nem 
mondott semmi különöset, csak a 
végén annyit, „imádkozni fogok 
érted” . És utána a párnám alatt 
találtam egy szentképet. Egy kéz 
volt rajta... Ekkortól kezdtem las
san kimászni a gödörből.

-  A  volt munkahelyével mi
lyen a kapcsolata?

-  A  lehető legjobb. A vállalati 
munkavédelmisek, legutóbb Fe
kete György minden évben el
jönnek, és személyesen hozzák el 
a segélyt a villam os balesetet 
szenvedettek alapítványától. Ka
rácsony, húsvét nem múlik el, 
hogy ne írnának. A pécsváradiak 
mindig eljönnek, levisznek a kü
lönböző rendezvényekre, névna
pokra. Kényeztetnek rendesen. 
Hofecker Misi és brigádja be
jönnek vagy legalább dudálnak 
egyet, ha erre járnak a kocsival. 
Mi összeszokott gárda voltunk. 
Nem csupán munkatársak, ha
nem barátok is. És ez nem múlott 
el.

-  Hogyan telik egy napja?
-  A hétfő és a kedd a parla

menti közvetítéseké. A tejet ház
tól hozom, kenyérért naponta 
magam megyek a hegyi boltba. 
Szerdán, csütörtökön a Máltai 
Szeretetszolgálatnál segítek. Ide 
is az apátúr által kerültem. Le
jártam  fogorvoshoz a városba, 
visszafelé azonban nehéz az út. 
Meredek a Vár utca.

A barátok, a szomszédok ren
geteget segítenek. Tóth János 
barátom a legnehezebb időkben 
eljött megborotválni. Most is két
hetente m eglátogat. Molnár 
Gyula variált egy öngyújtót az 
első időkben. Feleségével, Sári
kával szinte minden nap benéz
nek. Négy család van itt az utcá
ban, mindig együtt vagyunk. Én 
is velük tartok, ha van valami
lyen munka. Szüretkor például 
puttyonyos voltam. Ledőlt a kőfa
lunk, az önkormányzat állta az 
anyagot, a barátok ejjöttek, segí
tettek felrakni. M ár a baleset 
előtt megvolt a cserepünk a ház
tetőre. Itt volt az egész DÉDÁSZ, 
még a lányok is, és két nap alatt 
átrakták a tetőt.

Marikával, feleségével 17 éve 
házasok. Nemrég Marikát is le
százalékolták. Gyenge volt a szí
ve, és a sok aggodalom csak sú
lyosbította a bajt. Munkahelyéről, 
a Költségvetési Üzemből azzal

küldte el a volt főnöke, nem tud 
rá számítani, mert beteg a félje... 
Kislányuk gép- és gyorsírást ta
nul Pécsett. Nem panaszkodnak, 
csak a mozgássérültekkel kap
csolatos törvényre. Ez egyhavi 
nyugdíjától fosztotta meg Gungl 
Jánost.

-  H ogyan lehetne m indezt 
összegezni? -  tűnődik végül Já
nos. Megbékél az ember a sorsá
val, de mikor már harmadszor 
nyúlok valamiért, és hiába, ellen
kezőleg kerül a kezembe... Mégis 
mindennel együtt szép volt. Ilyen 
munkatársakkal volt értelme az 
egésznek.

M aga a DÉDÁSZ keresett 
meg, Ők beszéltek a vállalati jo 
gásszal, minden költséget álltak, 
ami a baleset kapcsán felmerült. 
Feleségemnek benzinköltséget 
biztosítottak a kórházi látogatá
sokhoz, a zuhanyozót fürdőkádra 
kellett cserélnünk, új csaptelepet 
kellett felszerelni, amit én is tu
dok használni -  ezt is állták. Ne
künk nem kellett a biztosítási dí
jért pereskednünk. Ez a baleset 
mindenkit megrázott, aki ebben 
a szakmában dolgozik. És végül 
a feleségem, a szüleim, a család -  
róluk sem szabad megfeledkezni. 
A mai napig mellettem állnak.

Képünkön : Kislányával ott
honuk előtt. Gungl Jánosné fel
vétele.
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Meteorológiai Megfigyelő Állomás 
Pécsváradon

Tán kevesen tudják, hogy 
Pécsváradon is végeznek meteo
rológiai megfigyeléseket. Az Or
szágos Meteorológiai Intézet meg
bízásából 1960 óta végzi a méré
seket Horváth János nyugdíjas 
üzemgazdász. Az udvarban két 
helyen a csapadékméró' eszköz, a 
hó'mérőknek is kijelölt helyük 
van, miközben lapozgatjuk a mé
résekre szolgáló naplót, ahol még 
a laikus számára is érdekesek a 
feljegyzések. Meg lehet tudni, 
hogy mikor volt borult, felhó's és 
napsütötte időjárás, jelzi a csapa
dék mennyiségét és azt is, milyen 
alakban hullott. Tudni lehet, volt- 
e köd vagy ködszitálás, mikor ke
letkezett dér és mikor volt har
mat. Nem egyhangú ez a munka, 
hiszen a hó'mérsékletet naponta 
kétszer is kell mérni: reggel, nap
keltekor és délután kettő' órakor. 
Az adatokat havonta küldi Buda
pestre, de ha rendkívüli időjárás 
van, például 30 mm-nél több csa
padék hullott, vagy vihar, orkán 
vonult át Pécsvárad fölött, akkor 
azt 24 órán belül soronkívül kell 
közölnie. Lapozgatva a naplót 
megtudjuk, hogy az elmúlt tíz év
ben 1988-ban egész évben volt a 
legkevesebb a csapadék: 487 mm, 
míg a legtöbb, 829 mm 1993. év
ben hullott. 1985. május 15-én 58 
mm csapadék esett felhőszaka
dásként Pécsváradra, így egy 
négyzetméterre 58 liter víz ömlött 
-  mondja Horváth úr. Nem győ- 
zöm az adatokat jegyezni. 1989- 
ben például nem esett hó egész 
évben, míg 1984. január 25-én 40 
cm-es hó volt. Az elmúlt tíz évben 
a leghidegebb nap 1985. január 8- 
án volt, mikor mínusz 20 fokot 
mértek, a legmelegebb nap pedig 
1988. július 6-án volt: 38 Celsius 
fok van bejegyezve a naplóba. 
Tán sokan emlékeznek arra is, 
hogy 1986. augusztus 19-én 17.20

órától 17.30-ig tíz perc alatt 15,2 
mm jégeső' hullott Pécsváradra.

Gondolom ezt a munkát nem 
lehet másként csinálni, csak ha 
szívesen és örömmel végzi, hi
szen a tiszteletdíj havonta mind
össze 300.- forint, (az infláció úgy 
tűnik, ide nem érkezett el.)

A 72 éves mindig elegáns Hor
váth úr nem néz ki hatvan évesnek 
sem. Igaz, szereti a természetet és 
ha ideje engedi, még most is szíve
sen fogja az ecsetet a kezébe, és 
mint festői szenvedélyesen járja a 
természetet, festi meg a Mecsek tá
jait és a város zegzugos utcáit.

Fotó: Szundi György
Sántha László

Iskolaszék
A Kodolányi János Általános 

Iskola 30 tagú Szüló'i Munkakö
zössége február 21-én ülésezett.

Gyöngyös Jánosné, Brückner 
Anna betegsége miatt lemondott 
az elnöki feladatok további ellátá
sáról. Ló'rinczi Albertné igazgató
nő' megköszönte eddigi munkáját 
kérve, hogy az újonnan megvá
lasztott Müllemé, Szabó Esztert 
segítse munkájában.

-  Az iskolaszékbe a jelenlévők 
13-13 szavazattal egyhangúlag 
Baumann Mihálynét, Kárpáti
né Kovács Zitát és ifj. Sárközi 
Lászlónét választották.

így vált teljessé a kilenc tagú 
iskolaszék, az önkormányzat ré
széről Gállos Orsolya, Kakas 
Sándor és dr. Szegő Anna, a 
tantestület részéről Gelencsér 
János, Göblné Német Piroska 
és W ágner Jánosné. D öntés 
született az elmúlt évben meg
rendezett Szülők-Nevelők Bábá
nak 1994. március 18-án 19 órai 
kezdettel való megrendezéséről a 
művelődési ház nagytermében. 
Közreműködnek az iskola gyer
m e k cso p o r t ja i. B a ty u s-bá l! 
Tombola! Mindenkit vár a ren
dezőség.

A villamosítás kezdeteiről
Negyedszázad a helyi áramszolgáltatásban

Pécsvárad villam oshá
lózata Baja város Gáz- és 
Villamosüzemétól indult az 
1920-as években. Az itteni 
kirendeltség volt a feltétele 
a komló-bajai távvezeték 
üzembehelyezésének, a bá
nyák árammal való ellátá
sának. A  pécsváradi transz
formátor-állomás akkoriban 
Bonyhádon kívül még 14 
községet látott el árammal. 
Az igazgatóság 1930-ban 
vette meg a főutcán a Frick- 
család ingatlanát, amely 
kovácsműhely volt, és főé
pülete az utca vonalában 
állott. Ennek lebontott 
anyagából emelték a szék
házat üzlethelyiséggel, iro
dával, kéziraktárral, és ki
rendeltségvezetői lakással. 
További két szerelő kapott 
lakást az udvarban, és tá
gas gyümölcsöskert is járult 
a kirendeltséghez, melynek 
élén Fekete Lajos állt a 
kezdeti időkben.

Sebestyén József, aki
vel ezt felidézzük, 1966 de
cem berében telepedett 
Pécsváradra, amely ekkor a 
Komlói Üzemvezetőség ki
helyezett szerelősége volt.

-  A  pécsváradi üzemve
zetőséget korábban meg
szüntették, szétszabdalták 
-  mondja Sebestyén József 
a majd harminc évvel eze
lőtti állapotokról. -  1967 ja
nuár 2-án ismét kirendelt
ség lett Pécsváradon, először 
kísérleti jelleggel. Az volt az 
elvem, mi vagyunk a fo
gyasztóért. Elértem, hogy 
nálunk dolgozzanak a pénz- 
beszedőink, lássuk, mennyi 
d ĵat szedünk be.

Rosszak voltak a műsza
ki feltételek: a nagyfeszült
ségű hálózat 70, a kisfe
szültségű 90 százaléka még 
a 30-as években épült ki, fa
oszlopokon, rézvezetékkel. 
Veszélyes volt a munka 
ezekkel, sokan emlékeznek 
még a viharok utáni hosszú 
áramszünetekre. Az első 10

évünk azzal telt, hogy a 
hatvanas évek végéig kor
szerű biztosítékokat helyez
tünk el 11000 fogyasztónk
nál. Korszerűsítettük a 
csatlakozó-vezetékeket.

A  70-es évek végén kez
dődött a hálózat korszerűsí
tése: vastagabb keresztmet
szetű alum ínium -vezeté
kekkel, vasbeton-oszlopok
kal. A  nagyfeszültségű há
lózatot új, megközelíthető 
nyomvonalakra helyeztük -  
ez ma is tart.

Mikor 1990. augusztus 
2-án nyugdíjba mentem, a 
nagyfeszültségű hálózat 60, 
a kisfeszültség 80 százaléka 
korszerű volt. A vezetékek, 
a szigetelők kibírták a vil
lámcsapásokat, a szélvihar, 
a jegesedés, a zúzmara sem 
okozott akkora károkat 
mint előtte. Több helyről 
kaphatja Pécsvárad a vil
lanyáramot, Komló, Mohács 
mellett Pécs három szolgál
tatóhelye és Bonyhád is be
léphet, így a város nem ma
rad áram nélkül.

-  Nyugalomba vonulá
sa előtt az ój székházról 
és az utódról is gondos
kodott

-  Elöregedett a régi ki- 
rendeltségünk, és 1985-ben 
nyílt lehetőség új építésére. 
A  közcélra kijelölt telkek 
közül arra esett a választás, 
ahol az új kirendeltség ma 
áll. 1989 februátjában kezd
te meg az építkezést Büki 
László irányítása alatt a 
Tolna Megyei Építőipari 
Vállalat, Gettó József ter
vei alapján, és 89 októberé
ben megtörtént az átadás. 
Egy év múlva jött a nyugdí
jazásom, de a kapcsolatunk 
nem szakadt meg a régi 
kollégákkal. Úgy érzem, 
mind Spannenberger Já
nos személyét, mind az új 
székházat illetően meg
nyugtató megoldást sike
rült találni.
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30 évesek vagyunk
1964. május Íjén  adták át Pécsváradon a megyében a 

háború után épült első művelődési házat.
A  „FÜLEP LAJOS” M ŰVELŐDÉSI KÖZPONT há

rom évtizede ad otthont a település szinte valamennyi 
művelődési, szórakozási alkalmának, közösségeknek, 
egyesületeknek, művészeti csoportoknak.

FELHÍVÁSSAL fordulunk a PÉCSVÁRADIAKHOZ! 
Kérjük, amennyiben bármilyen dokumentum, fénykép 
vagy egyéb tárgyi emlék van birtokában, ami a művelő
dési ház 30 éves tevékenységével összefügg, úgy azt máso
lásra, vagy egy kiállítás erejéig szíveskedjék rendelkezé
sünkre bocsátani. ÁPRILIS 1-ig. Április végén kiállításon 
szeretnénk bemutatni 30 EVÜNKET.

Közreműködésüket köszönjük.
Művelődési Központ dolgozói

Művelődési Központ márciusi eseménynaptára

2-án 9 órától a villányi szak
munkásképző' iskola VIRÁGKI
ÁLLÍTÁSA és VÁSÁRA

11 órától a SZÉLKIÁLTÓ 
EGYÜTTES jótékonysági kon
certje a Kígyós Emlékkor javára.

5-én 18 órától dr. Wekler Fe
renc országgyűlési képviselő" LA
KOSSÁGI FÓRUMOT TART a 
parlamenti pártok képviselőivel 
(FIDESZ, MSZP, MDF)

21 órától THUNDER ROCK 
KLUB.

8- án 16 órakor NYUGDÍJAS 
KLUB.

16.30-tól KRESZ vizsga.
11- én 20 órától DEATH ON 

STAGE + CRONWED KON
CERT.

12- én 21.30-tól ASTERIX BÁL.
16-án 17 órakor ANGOLUL

BESZÉLŐK KLUBJA.
9 - 16 óráig BLUMEN BT. ru

havásár.
18-án 19 órától SZÜLŐK -  

NEVELŐK BÁLJA (Általános Is
kola és óvodák).

19-én 18 órakor SZÍNHÁZJÁ- 
RÓ-BUSZ indul a Pécsi Nemzeti 
Színházba -  Bál a Savoyban.

20 órától RANDY BÁL.
21-25-én Szentesi Bútorgyár 

termékbemutatója és vására a 
nagyteremben.

21- én 18 órakor: BÉKÉS LA- 
JOSNÉ népi iparművész kiállítá
sának megnyitója.

22- én  18 órától BÉLYEG
SZAKKÖR alakuló összejövetele.

2 3 - án 8-12 óráig CENTRÁL 
bála.

25-én 10 órától a Zengó'aÍja 
Termelő és Szolgáltató Szövetke
zet KÖZGYŰLÉSE.

25-én 20 órától ROCK KLUB.
25 - 26 -án  JÁTÉKVÁSÁR az 

előtérben.
26- án, szombaton HŰSVÉTI 

JÁTSZÓHÁZ.
27- én 16 órától a tánciskola 

befejező foglalkozása, KOSZO
RÚCSKA

30-án 17 órától a Zengőalja 
Termelő

Moziműsor
Pécsvárad, Zengő Filmszínház

3-án: Tina. Színes, feliratos amerikai, zenésfilm.
7-én: Bűnben égve.

Színes, feliratos amerikai pszicho-thriller.
10-én 2 és 1/2 kém. Színes, magyarul beszélő amerikai filmvígjáték. 
14-én Sok hűhó semmiért.

Színes, magyarul beszélő angol-amerikai film.
17-én Harrison Ford -  A szökevény.

Színes, feliratos amerikai akciófilm.
21-én Szenzációs recepciós. Színes, feliratos amerikai filmvígjáték. 
24-én Jessie Lee bosszúja. Színes, feliratos amerikai westemfilm. 
28-án Indokína. Színes, feliratos francia film.
31-én Mrs. Doubtfire -  Apa csak egy van.

Színes, feliratos amerikai filmvígjáték.
Április 4-én: Dave. Színes, feliratos amerikai filmvígjáték. 
Előadások: 19 órakor kezdődnek.

Húsvétra készülünk...
21-én, hétfőn este 18 órakor

nyílik a művelődési ház emeleti 
klubjában BÉKÉS LAJOSNÉ né
pi iparművész ÉLETMŰ KIÁLLÍ
TÁSA.

A kiállításon ismét találkozha
tunk legszebb kézimunkáival és 
350 darabos, saját hímzésű hús
véti tojásaival.

M egnyitja: dr. Imre M ária 
néprajzkutató.

25-26-án (péntek-szombat)
húsvéti játékvásár a művelődési 
ház előterében.

Március 26-án, szombaton 
9 órától húsvéti játszóház a mű
velődési ház előterében, olvasójá
ban.

-  Tojásfestés
-  Papírhajtogatás
-  Csere-bere vásár (régi, meg

írni játékok cseréje, vására)
-  Gyertyaöntés.

Nagysikerű farsangi mulatságot rendezett 
az általános iskola (Fotó: Patonai Attila)

Négy új tanterem
Négy új tanterm et avat 

március 11-én, 16 órakor a 
Kodolányi János Általános Is
kola a Kossuth u. 41. számú 
épület tetó'terében. A  munkát 
novemberben kezdték és ja 
nuár 31-re adta át a Pécsvá- 
radi Építőipari Kisszövetke
zet. Három év óta tervezik a 
bővítést, az új épületszárny 
eleve úgy készült, hogy tető
terében további tantermeket 
lehessen kialakítani. Az a 
négy alsótagozatos csoport 
költözik ide, amelyik eddig a 
felső iskolába járt. Az egykori 
katolikus iskolát újracsere- 
pezte az önkormányzat, de 
magát az épületet átadta a 
karitatív szervezeteknek.

Az iskola pályázaton nyert 
el 7 m illió forintot a tante
rembővítéshez, a költségek 40 
százalékát. A  többit az önkor

mányzat állja. Kis, 16 fős cso
portok számára alkalmasak 
az új tantermek, ezért a ma
gyar-német kéttannyelvű osz
tályok kerülnek ide. így mind 
a 12 alsótagoztatos tanulócso
port egy helyen tanulhat.

Megkérdeztük Ló'rinczi 
A lbertné igazgatót, nem 
kell-e így túl messzire jönni
ük a távolabb lakó alsótago
zatosoknak. Az igazgatónő 
elmondta, eddig sem a lakó
helyek, hanem a képzési for
ma szerint voltak megszer
vezve az egyes osztályok, 
vagyis  a távolságok  va la 
m ennyi iskolás szám ára 
adottak. Céljuk, hogy egész
séges, jó  fe ltételek  között 
folyhasson a tanítás. A kö
vetkező lépésben az iskola 
mögötti tornapályát alakít
ják ki a gyermekek részére.
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ISKOLAI HÍREK
Szakmai versenyek, pályázatok

Sütőipari szakmában az iskolai háziver
seny két győztese mérte össze újból szaktudá
sát az Aranycipó Kft. péküzemében. A gyakor
lati munka és az elméleti tudás versenyében 
az első' helyet Drescher János szerezte meg, 
Tímár Attilával szemben és ő  képviseli isko
lánkat a Szakma Kiváló Tanulója országos 
versenyen Nagykőrösön. Felkészítők: Parragi 
Antalné, Valentai József, Böcskeyné Bózsa 
Csilla, Szilvásiné Tarjányi Katalin.

Húsipari szakmában a MÖBIUSZ Rt. pé
csi üzemében szintén a háziverseny két győz
tese, Kreutz Zoltán és Metz Tamás mérte 
össze tudását. SZKT országos versenyen a 
győztes Kreutz Zoltán fogja képviselni isko
lánkat.

Felkészítői: Baracskay Lajos, Juha László.
OSZTV (Országos Szakmai Tanulmányi 

Verseny) általános állattenyésztő szakmában 
szakközépiskolások számára: az iskolai fordu
lóban 4 tanulónk írt dolgozatot, amelyek kö
zül János Zoltán és Csulak Judit munkáját 
lehetett továbbküldeni a Földművelésügyi Mi
nisztériumba. Március 25-én Orosházán lesz 
a tanulmányi verseny döntője, ahova nevezett 
tanulóknak esélyük van bekerülni. Ha majd 
ott is helytállnak úgy, hogy az 1-10. helyen vé
geznek, akkor bármely szakirányú főiskolára 
vagy egyetemre felvétek nélkül bekerülhetnek 
és ebből a tárgyból érettségizniük sem kell, je
les minősítést kaphatnak.

„Guba Sándor” emlékére rendezett mező- 
gazdasági jellegű tanulmányi versenyen szin
tén indultak tanulóink. Kísérleteket, vizsgála
tokat végezhetnek több témakörben a Pannon 
Agrártudományi Egyetem Kaposvári Hal-la- 
boratóriumában. Választott témájuk: Halsza
porítás, haltakarmányozási kísérletek. A ka
posvári Móricz Zsigmond Szakközépiskola ál
tal meghirdetett pályázati munkában Török 
Tünde és Tóth Bernadett tanulók vesznek 
részt.

Megyei Közismereti Tantárgyi tanulmányi 
versenyen is részt vettek tanulóink. Helyesí
rási versenyen Kató Zoltán és Gerst Csaba 
képviselték szép eredménnyel iskolánkat (IV- 
VH. hely).

Magyar irodalomból Mintái Ramóna V i
li., fizikából Kisztner Gábor IX., történelem
ből Petrina Ilona és Tímár Attila XX-XXI. 
helyezést ért el.

Felkészítő tanárok: Horváthné Berlák 
Irén, Pifkó Mihályné, Fuchs Sándomé, Józsá- 
né Merk Márta.

Beiskolázás
Sok 8. osztályos tanuló keresi fel ezekben a 

napokban intézetünket. Továbbtanulási szán
dékkal érkeznek. Sajnos nem mindenki felel 
meg az általunk támasztott követelmények
nek. A beiskolázásunk pillanatnyi helyzete 
azonban nem rossz.

Gimnáziumba bizonyítvány eredménye 
alapján már felvettünk 21 főt az I. osztályba. 
Állattenyésztő szakmunkásképző osztályba 
eddig 13 tanulónak sikerült a felvétel.

Húsfeldolgozó és sütőipari szakmákban a

MÖBIUSZ Rt., valamint a Pécsi Sütőipari Rt. 
és a Baranyasüt Rt. képviselői és iskolánk ta
nárai felvételi elbeszélgetést tartottak az 
ezekre a szakmákra jelentkezett tanulókkal.

Húsfeldolgozó és sütőipari I. osztályba így 
felvételt nyert már 25-25 fő. A 2+2-es kísérleti 
osztályba és a szakmunkások szakközépiskolájá
nak L osztályába még folyamatos a jelentkezés.

Idegen nyelvoktatás
Sigrid Gmeiner tanárnő Németországból 

érkezett és a gimnázium I. osztályban tanítja 
a haladó németet.

Marié Gibbon tanárnő Angliából jött és a 
gimnázium I. és II. osztályában tanítja febru
ártól az angol nyelvet.

Mindkét kolléganő részt vesz az iskolai 
rendezvényeken, programokon és úgy vesszük 
észre, hogy jól érzik magukat körünkben.

Marié tantestületünkből az érdeklődő ta
nároknak heti két alkalommal kezdő és hala
dó szinten angol órát is ad.

Kiállítás
UKBA-94 Sütő, cukrász, húsipari és gaszt

ronómiai szakkiállításon, a BNV-n jártak a 
sütőipari II. és Hl. osztály tanulói.

Színház, hangverseny
Az idei évben tanulóink két alkalommal 

voltak színházban. 35 fő nézte meg a Közjáték 
Vichyben és A három testőr előadásokat.

A gimnázium I. és H. osztályos tanulói -  
m ivel valam ennyiüknek van hangver
senybérlete -  a következő bérletes előadást 
hallgatták meg.

Sport
Az iskola futballcsapata kupajellegű barát

ságos mérkőzést játszott a város ifjúsági csa
patával két alkalommal.

Úszásoktatáson vettek részt a középiskola 
tanulói két alkalommal.

Sítábor

Január 31. és február 5-e között 20 gyerek 
két kísérő tanárral (Zakk Anna igh. és Pukli 
Tamás testnevelőtanár) a szlovákiai Skalka-n 
-  Besztercebánya közelében -  sítáborozott. Az 
olcsó síelési lehetőséget budapesti Utazási Iro
da szervezte. Pécsvárad Középfokú Oktatási 
Alapítvány anyagilag is támogatta a kirándu
lást. Az idó' jó  volt, hó is volt elég, alkalmas 
egyaránt síelésre és szánkózásra. Több sípá
lya kezdő- és haladó állt a síelni vágyók ren
delkezésére. Síoktatók irányításával ismer
kedtek meg a sízés örömével, a sportág alap
jaival a tanulók. Szeretnénk a jövőben min
den télen sítáborba vinni egy kisebb csoportot.

Szalagavató
Február 11-én került sor egy régi hagyo

mány felújítására iskolánkban. A végzős 
szakközepes és szakmunkástanulók szalaga
vató ünnepélye a Művelődési Házban került 
megrendezésre. Az ünnepi beszédet Papp 
Gyula, az intézet igazgatója mondta. A sza
lagtűzés után a végzős tanulók kis csoportja 
elegáns ruhában eltáncolt bécsi keringője 
után kezdődött a bál.

A zenét a Randy zenekar szolgáltatta min
denki nagy megelégedésére.

A végzős tanulók tombolát árultak, a hús- 
feldolgozó H. és gimnázium II. osztály tanulói 
pedig a büfében árultak. A rendezvény min
denkinek nagyon tetszett, jól sikerült. Nagyon 
sok szülő is eljött. Reméljük, a jövő tanévben 
is hasonló sikert arat a szalagavató bál.

Kollégium
A Szent Gellér utcai leánykollégiumban 

farsangi mulatságot tartottak. Először elme
bajnokság volt díjakkal, majd jelmezverseny, 
végül tánc és tombola zárta a jól sikerült es
tét.

Fuchs Sándomé 
Molnár Zoltánná tanárok
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A német nyelvoktatás sikereiCsaládi est a 
zenesulisokkal

A Pécsváradi Zeneiskola ebben 
az évben is megrendezte farsangi 
családi estjét.

A bál előkészületeiben és lebo
nyolításában a Zeneiskola szülői 
munkaközösségének aktív tagjai 
vettek részt. A vidékről is nagy
számban érkezőkkel együtt, több 
mint kétszázan hálózhattunk ezen 
az estén. A batyusbál jellegű csa
ládi est résztvevőit a Zeneiskola 
igazgatója, Apaceller József kö
szöntötte, majd az SZMK legaktí
vabb tagja a bál nemes célját ki
hangsúlyozva buzdította szórako
zásra az egybegyűlteket.

Az est fénypontja az a hangver
seny volt, amit a gyerekek szüleik
kel együtt adtak. Elsőként a Fri- 
esz, Ferenci, Gubik család fog
lalta el a színpadot és adott han
gulatos bemutatót. Majd a hidasi 
Lipics Viola édesapjával székely 
népdalokkal kápráztatta el a hall
gatóságot. A hangversenyt az 
Apaceller bánd zárta. A család a 
maga kedvteléséből, mások igazi 
örömére, profi produkcióval aján
dékozta meg a közönséget. Máté 
Péter dalát „Azért vannak a jóba
rátok” ifj. A. Péter olyan gyönyörű
en tolmácsolta, hogy ámulatba ej
tett vele mindenkit. Következő' 
számukat Gresa Laci és Fuller 
Szepi emlékére játszották. Ez volt 
az a szám, ami sokunkban szép 
emlékeket idézett fel és a megin- 
dultság és szomorúság érzó'dött 
benne. Az Apaceller bánd produk
cióját olyan viharos tetszésnyilvá
nítás követte, hogy kénytelenek 
voltak kiegészíteni műsorukat. 
Mind az öt család méltán lehet 
büszke gyermekeire, a tanárok pe
dig tehetséges tanítványaikra.

Ezután következett a bál, 
melyhez a hangulatot Wagner- 
Poller tanár urak zenekara bizto
sította. Külön köszönet érte, hogy 
mindezt fizettség nélkül vállalták.

Az est másik fénypontja a tom
bolasorsolás volt, ahol a szülők és 
a jelenlévők által hozott sok érté
kes tombolatárgy talált gazdára. A 
tombola bevétele több, mint 30 
ezer forint volt, amit Apaceller Jó
zsef vett át azzal a megjegyzéssel, 
hogy ezt az összeget a növendékek 
jutalmazására fordítják.

A jó  hangulatú bál hajnalig  
tartott, mint meghívott vendég kö
szönöm ezt a nagyszerű estét, és 
kívánom, hogy a következő' évben 
mind a Zeneiskola, mind a szülői 
munkaközösség hasonlóan ered
ményes munkát végezzen.

Grátz Mária

1976 óta folyik iskolánk
ban nem zetiségi, 1981 óta 
kéttannyelvű oktatás. A  nem
zetiségi nyelvoktatás népsze
rűségének és eredményessé
gének köszönhetően ma tanu
lóink 61%-a (359 tanuló) vesz 
részt a nemzetiségi és két
tannyelvű oktatásban.

M ivel a nyelvtanulás, 
nyelvtanítás általában előtér
be került az utóbbi években, 
gyorsan változó és egyre na
gyobb követelményeknek kell 
megfelelnünk. Koncepciónk
ban kiemelt szerepet szánunk 
a nyelvi kommunikációs ké
pességek fejlesztésének, de 
nagy figyelmet fordítunk a 
nemzetiségi kultúra értékei
nek gyűjtésére, ápolására is. 
A  kéttannyelvű oktatás elő
nye, hogy m agasabb óra
számban, még hatékonyab
ban elsajátíthassák tanuló
ink a német nyelvet.

Igyekszünk tanórán kívül 
is m inél több lehetőséget 
biztosítani a nyelvgyakorlás
ra. Szakköröket, középisko-

Az év első havában fél
évi eljátszásokra és tan
szaki hangversenyekre ke
rült sor. Seynos nem teljes 
létszám mal, mivel a jár
ványszerű betegség sok 
gyereket kötött ágyhoz.

-  Január 14-én délelőtt 
az ifjúsági hangver
senysorozat második kon
certjét hallgathatták meg 
a gyerekek a Pécsi Szimfo
nikus Zenekar előadásá
ban, „Farsangi Muzsika” 
címmel.

-  Február 5-én Szülők- 
Nevelők farsangi bálját 
tartottuk a Művelődési 
Házban. (Erről a későbbi
ekben bővebbet is olvas
hatnak.)

-  Újabb szakmai siker!
Baranya megye zeneis

koláinak zongora négyke-

lai előkészítőt, németországi 
kirándulásokat szervezünk, 
versenyzési lehetőséget bizto
sítunk tanulóinknak.

Az egyéni versenyeken el
ért sikerekről (megyei 1. és 3., 
illetve országos 3. hely) már a 
februári Hírmondóban beszá
moltunk.

Hasonlóan szép eredmé
nyeket értek el csapataink a 
megyei német nyelvű „Gyer- 
mek-Quiz” vetélkedőn.

Február 5-én a 6.b. osztály 
csapata megyei 3. helyezést 
ért el. A  csapat tagjai: Apa
celler Balázs, Csák Niko
letta, Cseri Linda, Keszler 
Antal, Molnár Annamária.

Február 19-én az 5. b. osz
tály csapata megyei 1. helye
zést ért el. A  csapat tagjai: 
Baumann Tímea, Mosonyi 
Gábor, Őry Levente, Papp 
Anikó, Wágner Diána egy
hetes németországi körúton 
vehetnek részt.

Felkészítő tanáraik Tóth 
Györgyi és Wágner János- 
né voltak.

zes találkozója volt Sziget
váron, február 24-én. Az 
egész napos rendezvényen 
70 növendék vett részt és 
35 műsorszám hangzott el. 
Ezek közül az értékelő bi
zottság 12 párost emelt ki.

A  rangos mezőnyben ze
neiskolánk két növendéke, 
Szigriszt Adrienn és Ré- 
ger Anikó kiemelkedően 
szerepelt. Papp Gyuláné 
tanárnő lelkiismeretes fel
készítésének köszönhetően 
a zsűri dicséretben részesí
tette őket. Elismerés azért, 
hogy a középiskolai tanul
mányok mellett, tovább
képzésként is így helyt
álltak.

További sikereket kívá
nunk nekik!

-  Február 28-án a réz
fúvósok továbbképzésén

Nyolcadikos tanulóink si
keresen felvételiztek a pécsi 
Leöw ey Klára Gimnázium 
nemzetiségi tagozatára, így 
mind a 7 jelentkező tanulót 
felvették: Friedrich Anita, 
Friedszám Rita, Müller Ré
ka, Ómböli Viktória, Becker 
Renáta, Keszler Péter, Ba- 
reith Szilvia.

Wágner Jánosné

Már szinte lapzárta után 
érkezett az örömteli hír, hogy 
a 7. évfolyamon is a pécsvára
di csapat nyerte meg a Gyer- 
mek-Quiz vetélkedőt.

Természetesen Ők is együtt 
utazhatnak az ötödikesekkel 
Németországba.

A csapat tagjai: Kis Bocz 
Éva, Schiszler Éva, Rup- 
per Andrea, Bognár Adri
enn, Mer ki Beáta.

Felkészítő tanárok: Sigrid 
Gmeiner és Scháffer Jó
zsef.

Mindannyiuknak gratulá
lunk és nagy izgalommal vár-

nár növendéke, Ruppert 
Zoltán szerepelt.

-  A  Zeneiskola hangver
senytermében március 1- 
jén növendékhangverseny, 
március 3-án rézfuvós tan
szaki hangverseny volt.

-  Március 25-én a Me
gyei Továbbképzés találko
zón iskolánkat Szigriszt 
Adrienn, Arnold Zsu
zsanna, Réger Anikó, 
Gyöngyös Gábor képviseli.

-  Március 31-én a Sás- 
di Zeneiskola adja vissza a 
december 3-i látogatásun
kat. Közös koncertünkre a 
M űvelődési Házban 17 
órától kerül sor, melyre 
szeretettel váijuk a zene
szerető közönséget.

Apaceller József 
igazgató

Zeneiskolai hírek
Pécsett, Sörfőző Zoltán ta-



1994. március Hírmondó 10

Együtt a városért
A Pécsváradi Várbaráti Kör közgyűlése

Mintegy 140-en jöttünk össze 
február 25-én este az újjáépült 
Zengő Étteremben, és először is 
sok sikert kívántunk a vendéglő 
gazdájának, Grubics M árton
nak és feleségének, Annának. 
Közös öröm volt ez, egy pécsvára
di polgár sikere, aki magas szín
vonalon látta vendégül a Zengő 
első rendezvényén a Pécsváradi 
Várbaráti Kört Ócsai Attila köz
reműködésével.

A közgyűlés kegyelettel emlé
kezett meg azokról, akik tavaly és 
idén eltávoztak közülünk: Kresz 
István, Várkonyi Antal, Har
mat Ferenc, Mendele Ferenc 
emlékét megőrizzük.

Egyesületünk 1981 novemberé
ben alakult 40 fővel. Létszámunk 
ma 256. Tavaly 33 új tagtársunkat 
fogadtuk körünkbe. 1994-ben 14 fő 
lépett be. A tiszteletbeli tagok szá
ma 10. Pártoló tagjaink száma 20: 
köztük Battai Katalin, Ludányi 
Antal és neje Csősz Klára továb
bá Aulenbacher-Nékám Krisz
tina, akik rendszeresen támogat
ják tevékenységünket.

1993. évi bevételeinket kiadvá
nyokból: 8.666,-Ft. Tagdíjból: 24.016,- 
Ft. Támogatások: 5.000,- Ft Aulenba
cher-Nékám Krisztinától, 5.000,- Ft 
egy magát megnevezni nem kívánó 
pécsváradi polgártól, 1.000,- Ft Ludá
nyi Antal és neje Csősz Klára. Ez 
összesen 11.000,- Ft

Tavaly több elismerésben ré
szesültünk: a városi önkormány
zat első ünnepi ülésén adomá
nyozta a „Pécsváradért” díjat 
Trischler Ferenc szob
rászművész plakettjével és a díj
jal járó 72.000 forinttal, Pécsvá- 
rad várossá válása alkalmából 
1993.augusztus 19-én. A díj in
doklása: a Pécsváradi Várbaráti 
Kör „12 éve példamutatóan ápolja 
Pécsvárad örökbecsű értékeit” . 
„Kulturált településért”, a Ba
ranya Megyei Közgyűlés pályáza
tán 100.000,-Ft-ot nyert egyesüle
tünk, a Magyar Kultúra Napja al
kalmával a Baranyai Egyesületek 
díját, 5.000,-Ft-ot vehettünk át. 
Az OTP-kamatok összege 7.000,- 
Ft, a tavalyi pénzm aradvány
13.000,- Ft. A kör vagyona így 
összesen 296.473,-Ft. Kiadások: 
99.648,- Ft (25.000 Ft jelvények,

10.000,- posta, meghívók, koszorúk).
Vagyonából a kör támogatja 

egy csángó fiatal erdélyi ma
gyar iskoláztatását a Kolping 
Család keretében, évi 13.500,- Ft 
értékben. Dr. Mátyás Ferenc és 
neje egy második diák iskolázta
tásának költségeit vállalta. A kez
deményezést Pécsváradon a helyi 
Kereszténydemokrata Néppárt 
nyolc tagja indította. A Pécsvára
di Várbaráti Kör részt vesz a Kí
gyós Emlékkor munkájában

Tavalyi eseményeink:
Közgyűlésünk a Zengő Étte

remben, készülődés a várossá vá
lásra. Februári túra: Püspök- 
szentlászló-Kövestetó'. Március 
13. Kodolányi-est Tüskés Tibor 
József Attila-díjas író részvételé
vel. Április 18. Műemléki világ
nap a Várban, m űem léki séta 
Kárpáti Gábor vezetésével. Jú
nius: feledhetetlen erdélyi utunk 
Dretzky Katalin szervezésében, 
Molnár Zsuzsa és Szabó Éva 
nagyszerű vezetésével. Július 7. 
Kígyós születésének 50. évfordu
lója, az emlékkor megalakulása.

A nyár, de tulajdonképpen az 
1992. október - 1993. augusztus 
20. közti időszak a várossá válás 
bokros teendőinek jegyében telt. 
Mindez zárult augusztus 20-án, a 
Várban és a Városháza előtt Pécs
várad örömünnepével.

Augusztus 18-án a Pécsváradi 
Várbaráti Kör rendkívüli közgyű
lést tartott a Várban, ahol Kakas 
Sándor polgármester bemutatta 
a „Pécsvárad 93” című kiadványt. 
Kárpáti Gábor előadása felidézte 
Pécsvárad városi múltját, majd 
Kuncz László operaénekes da
lestjével zárult közgyűlésünk.

Október 15-én ismét rendkívü
li közgyűlésre gyűltünk össze a 
Várban, hogy tiltakozzunk annak 
bezárása ellen. Novemberben Ja- 
kab-hegyi túrán vettünk részt 
Kárpáti Gábor vezetésével, majd 
következett másod ízben a szil
veszteri túra a Zengő csúcsán, 
ahol százan búcsúztattuk az óévet.

Célunk tovább folytatni a he

lyi hagyományok ápolását, em
léktáblák, emlékestek, túrák, ki
rándulások és közös munkák for
májában.

Idei programterv:
Március 9-én dr. Öhler Já

nos születésének 90. évforduló
ján  sírjának m egkoszorúzása. 
Kodolányi János születésének 
95. évfordulója.

Március 19- vagy 26-án a te
mető területén szeretnénk közös 
munkát végezni. Április 18. Mű
emléki világnap -  vasárnap dél
utáni műemléki séta. Május 19. 
dr. Gállos Ferenc helytörténész 
születésének 80. évfordulóján em
léktáblájának megkoszorúzása. 
Peónia-túra. Júniusi országjárás. 
Augusztus 15-20. Szent István 
Napok. Október: Kígyós halálá
nak 10. évfordulóján szoborava
tás. Megemlékezés dr. Entz Béla 
halálának 35. évfordulójáról. Az 
egyesület gondozza további em
léktáblák, szobrok ügyét, így Má- 
lics Ottó 1956-os felkelő, Dombay 
János emléktáblájának, Kodolá
nyi mellszobrának, egyéb emlék
helyek ügyét.

Köszönetét mondunk a Műve
lődési Háznak, Dretzky Kata
linnak a kör titkárának, fárad
hatatlan szervezőnknek, Kárpá
tiné Kovács Zita szervezőmun
kájának, Sárközi Lászlónak, 
Patonai Attilának, akik a hát
térben nagyon sokat tesznek 
azért, hogy egyesületünk sikere
sen működhessen.

*

Mit mondhatunk el az 1993. 
év summájául? Sok száz éven
ként egyszer történik városavatás 
egy településen. És akik r kör 
tagjai, szíwel-lélekkel ezen ügy 
mellett álltak. Dolgoztak, fára
doztak e cél érdekében, vagy leg
alább egy bíztató, elismerő szóval 
segítettek. Könny csillogott a legi
dősebbek szemében, akik tudták, 
mit jelent ez az elveszett cím. Ezt 
a pécsváradiak a maguk ember
ségéből kiérdemelték és vissza
szerezték. Protektorokra nem volt

szükségünk. Inkább azt mondták 
dr. Boross Péter Belügyminisz
tériumának felelős tisztviselői, ál
lamtitkárig felmenőleg, miért vol
tunk mostanáig ennyire szeré
nyek. Mert régi rangunkat, amit 
méltatlanul veszítettünk el, most 
méltán szereztük vissza.

Legyünk büszkék városunkra, 
mindarra az értékre, amit őseink 
reánk hagytak. A Pécsváradi Vár
baráti Kör Tamási Áron gondo
latával vágott az útnak 1981-ben: 
„A zért vagyunk a világon, 
hogy valahol otthon legyünk 
benne”.

Eltávoztak közülünk örökre 
idősek és fiatal tagtársaink: ép
pen tíz éve alapító tagunk, Szabó 
Károly tanárúr, de soraink nem 
fogytak meg. Inkább örvendete
sen gyarapodtak, mert egy a cé
lunk: szülőföldünk, városunk fel
virágzása. Hogy amit unokáinkra 
hagyunk, méltó legyen Szent Ist
ván örökéhez. És ez a 260 ember, 
aki közül ma este eljött 140, ha
sonlóan gondolkodik, ahogy az egy
kori amerikai elnök J.F.Kennedy: 
„Nem az a kérdés, mit kapok a 
hazámtól, hanem mit adhatok 
én a hazámnak”. A szŰkebb ha
zának, városunknak, amelyért ez a 
közösség egy emberként kész volt 
mindig helytállni.

És nem csak a magasztos jel
szavak vannak, az ünnepi pilla
natok: Göncz Árpád kézszorítá
sa, a város kulcsának átadása, ez
rek örömujjongása Szent István 
napján István Király egykori ud
varházában, Asztrik apát monos
torának falai között, a dédapáink 
által épített Városháza előtti téren. 
A hétköznapokon is jó együtt lenni, 
felidézni a régi arcokat, régi emlé
keket, bejárni a régi kedves helye
ket. Felmenni együtt a hófódte Zen
gő csúcsára, elnézni, ahogy Pécsvá
rad tornyai kiemelkednek a ködten
gerből, pezsgőt bontani és együtt 
elénekelni a Himnuszt. Érezni, hogy 
összetartozunk, és vannak közös 
tennivalóink -  Pécsváradért, Pécs
várad felvirágzásáért.

Képűn a székelyföldi Karcfal
ván készült

Gállos Orsolya
a Pécsváradi Várbaráti Kör 

elnöke
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Figyelem! Szemüvegkészítés már Pécs váradon is

LLER
O P T I K A

PÉCSVÁRAD, DÓZSA GY. U. 3. (EGÉSZSÉGÜGYI CENTRUMBAN) 

Szeretne Ön jól látni? Akkor jöjön el hazzánkaPoller Optikába
Segítünk kiválasztani az Önnek legjobban megfelelő' szemüveget.

Szolgáltatásaink:
* Szemüvegek készítése SZTK vényre, privát receptre vagy 

régi szemüveg alapján rövid határidővel
* Optikai és fényvédő lencsék csiszolása, színezése
* Különleges és egyedi szemüveglencsék beszerzése
* Napszemüvegek, szemüvegtartozékok árusítása.

Míg Ön orvosára vár, szemüvegrendelését intézik már.

CSAK EGY HÉTIG!
március 21-26-ig

Bútorvásár termelői áron
Pécsváradon a Művelődési Központban.

Kínálatunk:

szekrénysorok 
már 23.000 forinttól

elószobafalak, 
heverók, franciaágyak, 

író- és dohányzóasztalok.

R É S Z LE TF IZE T É S I LE H E TŐ S É G !

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Szentesi Asztalosipari Kisszövetkezet

BÉLYEGGYŰJTŐK FIGYELEM!

Bélyeggyűjtők Klubja alakul 
a Művelődési Házban 

1994. március 22-én 18 órakor.

Terveink szerint havonta egy alkalommal* 
szeretnénk találkozni.

A program m egbeszélésre 
sok szeretettel várunk minden kedves 

felnőtt és gyerek bélyeggyűjtőt. *

Értesítem régi és leendő vendégeimet, 
hogy kozmetikai tevékenységemet megkezdtem 

a Reisinger János fodrászmester által 
üzemeltetett Bella Szalon tetőterében.

MÉRSÉKELT ÁRAK! 
FÁJDALOMMENTES FÜLBELÖVÉS! 

Telefon: 465-286 
Nyitvatartási

kedd, csütörtök, péntek 12-20 óráig 
szerda 10-18, szombaton 8-14 óráig 

hétfő: szünnap.
Szeretettel várom kedves vendégeimet. 

Ökrösné, Pozsgai Erika
V_______________ __________________ J



SPORT
Az 1993/94-es tanévben a le

hetőségekhez mérten bővítettük 
iskolánk sportprogramját. Labda
rúgásban a „TVT -  és Jurisics 
Kupákban”, kosárban a „Vasas- 
és Görcsöny-Kupa” mérkőzésein 
veszünk részt.

A „Görcsöny-Kupa” fordulói 
februárban befejeződtek. Mindkét 
korcsoportban szép sikereket ér
tek el tanulóink.

III. korcsoport (7-8. osztály) 
lányaink az aranyérem mellett a 
vándorserleget is megnyerték.

A győztes csapat tagjai: Ke
resztúri Tóth Kinga, Olejnik 
Eszter, Ruppert Edit, Valkai 
Krisztina, Tamás Zsuzsanna.

III. korcsoportban a fiúcsapat 
ezüstérmes lett. A csapat tagjai: 
Bogdán János, Keszler Péter, 
Kresz András, Gál Attila, Ra- 
dó Róbert, Koch Róbert.

II. korcsoportban (5-6. osztály) 
a fiú és lánycsapat egyaránt má
sodik helyezett lett.

Lánycsapat: Molnár Mónika, 
Kovács Anikó, Kovács Rita, Sza
bó Anett, Dzsongov Zsanett, Gál 
Kitti.

Fiúcsapat: Schneider Gá
bor, Papp József, Szabó Fe
renc, Vadász Péter, Grosch 
Norbert, Ruppert Dénes.

Felkészítő tanárok: Mayer Já- 
nosné, Gelencsér János.

Megyei II. osztály „Tamási” csoport 
1993-94, évi bajnokságának tavaszi sorsolása

Hivatalból elhalasztott 
őszi fordulók:
XTV. ford. 03.06.14.30  
Sátorhely-Pécsvárad 
XV. ford. 03.13.14.30  
Pécsvárad-Kásád

I. ford. 03.15. 14.30 
Pécsvárad-Lánycsók
II. ford. 03.20.15.00  
Egerág-Pécsvárad
III. ford. 03.27. 16.00 
Pécsvárad-Lippó
IV. ford. 04.03.16.30  
Pécsvárad-Hidas
V. ford. 04.10.16.30  
Magyarbóly-Pécsvárad
VI. ford. 04.17. 17.00 
Pécsvárad-Vókány

Pécsváradi Hírmondó
A pécsváradi önkormányzat havilapja 

Felelős kiadó: Kakas Sándor polgármester

Szerkesztő: Gállos Orsolya 
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, terjesztés: 

Művelődési Központ Pécsvárad,
Kossuth u. 31.

Telefon: 465-123

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

VII. ford. 04.23.17.00  
RTS Mohács-Pécsvárad
VIII. ford. 05.01.17.00  
Pécsvárad-Dunaszekcső
IX. ford. 05.07.17.00  
Babarc-Pécsvárad
X. ford. 05.14. 17.00 
Pécsvárad-Kozármisleny
XI. ford. 05.22. 17.00 
Gyód-Pécsvárad
XII. ford. 05.29.17.00  
Pécsvárad-Szászvár
XIII. ford. 06.15. 17.00 
Szederkény-Pécsvárad
XIV. ford. 06.12.17.00  
Pécsvárad-Sátorhely
XV. ford. 06.19.17.00  
Kásád-Pécsvárad

HÍREK
-  KODOLÁNYI JÁNOS-ÜN- 

NEPSÉGEK. Az író születésének 
95. évfordulója alkalmából márci
us 11-én 8.30 órakor koszorúzza 
meg Kodolányi János Vár utcai 
emléktábláját a Kodolányi János 
Általános Iskola és a Pécsváradi 
Várbaráti kör. Ezen a napon tör
ténik a róla elnevezett iskola négy 
új tantermének ünnepélyes átadá
sa is.

K odolányi János szüle
tésnapján, március 13-án 15 óra
kor emlékünnepséget rendeznek 
Vajszlón, a Kodolányi Emlékmú
zeumban. Az ünnepségen beszé
det mond Püsky Sándor, a népi 
írók és Kodolányi kiadója vala
mint Tornai József, a M agyar 
írószövetség elnöke. Az ünnepsé
gen részt vesz és koszorút helyez 
el a Pécsváradi Várbaráti Kör kül
döttsége.

A Művelődési Háztól indulnak 
13.30-kor, és váiják az érdeklődök 
előzetes jelentkezését.

-  M ÁRCIUS 15. M EGÜN
NEPLÉSE. A hagyományokhoz 
híven március 15-én 10 órakor 
kezdődik az ünnepi megemlékezés 
a Városháza előtt, a Szenthárom
ság téren, Hegedűs Imre, Pécsvá
rad 1848-as képviselője emlék
táblájának megkoszorúzásával. 
Majd a Kossuth téren folytatódik 
az ünnepség, amelynek műsorát a 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakmunkásképző, Szakközépisko
la és Gimnázium diákjai adják ta
náraik vezetésével. A résztvevők 
megkoszorúzzák Kossuth Lajos 
mellszobrát.

-  FALUGAZDA: BECK JÓ
ZSEF. Beck József, mezőgazdasá
gi gépészmérnök, az MDF Bara
nya Megyei Irodájának vezetője

nyerte el körzetünkben a Földmű
velési Minisztérium falugazda pá
lyázatát. Megbizatása március 
15-től szól, feladata Hosszúhe- 
ténytől Hidasig 14 község vala
mint Pécsvárad mezőgazdasági 
termelőinek, magángazdáinak se
gítése, szaktanácsadás. Munkáját 
a községek önkormányzatain fog
ja  ellátni, Pécsváradon pedig ott
honában fogadja az ügyfeleket.

-  TEMETŐRENDEZÉS. A 
Pécsváradi Várbaráti Kör Lő- 
rinczi Albertné vezetőségi tag 
indítványára március 19-én, szom
baton 9 órától közös munkát szer
vez a tem ető rendbetételére. A 
munkában részt vesz a református 
és a katolikus egyház valamint a 
városi önkormányzat. Rossz idő 
esetén egy hét múlva 26-án kerül
ne sor a temető rendbetételére. A 
szemét elszállításáról az önkor
mányzat gondoskodik. A szervezők 
kérik, minél többen vegyünk részt 
a közös rendteremtésben.

-  TISZTA VÁROSÉRT. A 
Gimnázium és Szakiskola márci
us 12-én, szombaton rendez tava
szi takarítást a Kossuth téren va
lamint intézményei környékén. 
Az önkormányzat kéri a város la
kóit és a Kossuth tér környékén 
lakókat, vegyenek részt a márci
us 15. ünnepe előtti közös munká
ban.

-  ANGOL KLUB. Angolul be
szélők klubja indult a Művelődési 
Házban, Mary Gibbon, Eliza- 
beth Kungl, Kálmán László és
mindazok részvételével, akik fej
leszteni szeretnék angoltudásu
kat. Legközelebbi összejövetelük
re m árcius 16-án, szerdán 17 
órakor kerül sor a M űvelődési 
Házban.

Csak egy napig!
Március 16-án 9-16 óráig Blumen Bt.

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 ruha darabáron.

Szeretettel várjuk új és törzsvásárlóinkat.


