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Gesztenyeszüret a Zengő alján
Pécsvárad, 1995. október 14-15.

Gyenes Péter minden őszön süti a gesztenyét a szüret 
és a Leányvásár résztvevői számára

Fotó: Laufer

MEDITERRÁN ŐSZ
Baranya megyei Kulturális Rendezvénysorozat

A Pécsváradi Fülep Lajos Művelődési Központ 
szeretettel meghívja ön t és kedves családját 
„GESZTENYESZÜRET A ZENGŐ ALJÁN” 

Pécsvárad, 1995 programjaira

Október 14., szombat

16 órakor:
A Kárpátaljai Magyar Kép
ző- és Iparművészek Révész 
Imre Társasága művésze
inek kiállítása a Művelő
dési Központban.
Köszöntőt mond:
Kakas Sándor polgármester 
A kiállítást megnyitja: 
Komor István, a Baranyai 
Alkotótelepek igazgatója 
21 órától:
Bál a Spitzbuben zenekarral

Október 15., vasárnap

8 órától
Kézműves kirakodóvásár 
(kerámiák, szőttesek, faze
kasok, fafaragók, mézesbá
bosok, kosárfonók, ásvány-, 
féldrágakő, üvegművészek, 
bőrdíszművesek, csipkeve
rők, stb.)
Pécsváradi borok utcája 
(helyi bortermelők bemu
tatkozása)
9 órától
Programok a Művelődési 
Központ előtti téren 
Kaposvári Mezőgazdasági 
Főiskola Kari Tánccsoportja 
Kodolányi János Általános 
Iskola Német Nemzetiségi 
Tánccsoportja
Pécsváradi Ifjúsági Fúvós
zenekar
Pécsváradi OTE Fúvósze
nekara 
14 órától
Bábovi bábegyüttes Báb
Buli című műsora gyerme
keknek és felnőtteknek 
Geresdlaki Német Nemzeti
ségi Tánccsoport 
Hosszúhetényi Daloskor 
Hosszúhetényi Ifjúsági Ze
nekar
17 órától:
Gálaműsor a művelődési 
ház nagytermében.

Sportprogram:

13.30-kor Pécsvárad -  
Szászvár labdarúgó-mérkő
zés a sportpályán 
Szünetben:
Az Eszék melletti CSEPIN 
menekült település tűzoltó 
csapatának bemutatója

Határon Túli Magyarok 
Fesztiválja (1995. október 
13-22.) keretén belül a Ba
ranya Megyei Művelődési 
Központ és Pécsvárad ön
kormányzata „Határon túli 
magyar vacsoraest”-et szer
vez 1995. október 20-án es
te a Zengő Étteremben. A 
vendégeket Kakas Sándor 
polgármester köszönti. Az 
est szakmai házigazdája dr. 
Cey-Bert Róbert Gyula 
lesz, a Gasztronómiai Vi
lágszövetség alelnöke, a 
Borakadémia tagja.
A határon túli magyarok 
ügyét támogatni kívánókat 
hívják és várják az estre.

Eső esetén a műsorokat a 
Művelődési Ház nagyter
mében tartjuk meg.

Gesztenyeszüret 
a Zengő alján 

1995
A rendezvény támogatói: 

Pécsváradi Aranycipó

Gesztenyés Vendéglő
Pécsvárad, Erzsébeti ou. 7. 

Tel.: 72/465-183

Tanya Csárda
Pécsvárad, Dombay-tó felé 

Tel.: 72/465-835

Vadászkürt Vendéglő
Pécsvárad, Szabadság u. 8.
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Önkormányzati ülés 1995. szeptember 18.
Jegyzőkönyvi kivonat

Az első őszi ülés Kakas 
Sándor polgármester el
nökletével, Gállos Orsolya 
képviselő távollétében folyt 
le a Városházán.

Jegyzőválasztás: 
dr. Takács Tímea

A jegyzőválasztás harma
dik fordulóján az ideiglenes 
bizottság a beérkezett pá
lyázatok és személyes meg
hallgatások után 3 főt talált 
alkalmasnak a testület 
előtt való bemutatkozásra. 
Az előkészítésben részt ve
vő képviselők ismertették a 
meghallgatás során szer
zett tapasztalataikat. A fel
tételek megteremtődése 
esetén dr. Antlfinger Ist
ván és dr. Takács Tímea 
is letelepedne Pécsváradon. 
Dr. Takács Tímea jelezte, 
hogy a közszolgálati tör
vényben meghatározott bér
tarifát kívánja illetményül. 
Dr. Takács Tímeát válasz
totta meg a testület 10 ér
vényes szavazattal, 1 tar
tózkodás mellett, és 1955 
október 1-től aljegyzőként 
alkalmazza azzal, hogy ne
vezettet 1995 november 16. 
napjától, dr. Kófiás Mi
hály nyugalomba vonulásá
val kinevezi Pécsvárad vá
ros jegyzőjévé havi 70.000 
forint illetménnyel.

A költségvetés I. féléve
A téma vitájában Bau- 

mann Mihály jelezte, hogy 
a bevételeknél kisebb mér
vű túlteljesítés észlelhető, 
míg a kiadások az eredeti 
tervhez igazodnak. Wolf 
József elmondta, a bevételi 
növekmény onnan ered, 
hogy az évkezdet finanszí
rozási gondjainak enyhíté
sére januárban kéthavi ál
lami támogatást utaltak le.

Ezt követően a testület 
egyhangúlag jóváhagyólag 
tudomásul vette az 1995. 
évi költségvetési gazdálko
dás I. félévéről adott beszá
molót.

A patikavagyon 
hasznosítása

Dr. Kófiás Mihály ismer
tette a megyében és annak 
határain túli gyakorlatot. 
Véleménye szerint a Szent 
István Patikát újra kell ér

tékeltetni, majd értékesíte
ni, felkínálva a megvételt 
az ott dolgozóknak.

Dr. Bíró Ferenc is a 
gyógyszertár eladását java
solta könnyített formában, 
új értékelés mellett, figye
lembe véve a gyógyszeré
szek véleményét és a 
Gyógyszerész Kamara ja 
vaslatát. Vértes László a 
készpénzes értékesítést 
tartja jónak, új felértékelés 
mellett. Arató Márton sze
rint az értékesítés új áron 
történjék, a tulajdonjog 
csak a teljes összeg kifizeté
sekor kerüljön a vevő nevé
re. Dr. Menczer Gábor el
képzelhetőnek tartja a bér
beadás lehetőségét is.

A vita után a képviselő
testület 1 tartózkodás mel
lett az alábbi határozatot 
hozta: az önkormányzat tu
lajdonába került Szent Ist
ván Patika további gyógy
szertári célú üzemeltetését a 
tulajdonjog elidegenítése for
májában kívánja biztosítani. 
Ezért elrendeli az ingatlan 
és berendezése felértékelé
sét, majd ezután hozza meg 
az elidegenítéssel kapcsola
tos további döntését.

Fogorvosi ellátás
Dr. Kófiás Mihály ismer

teti a TB fogszakorvosi ellá
tással kapcsolatos tájékoz
tatását, és kiemeli, a maj
dani szerződéskötéskor a 
feltétel-rendszert szabá
lyozni kell.

Dr. Kecskés Iván fogor
vos szól a megváltozott fi
nanszírozási rendszerről. 
Elmondja, a két fogorvos 
egyeztetni tudja a rendelési 
időt, amennyiben külön el
helyezés nem biztosítható. 
A képviselők többségi véle
ménye, hogy a fogorvosi el
látás továbbra is az E.Ü. 
Centrum rendelőjében foly
tatódjék.

Ezt követően a képviselő
testület 2 tartózkodás mel
lett úgy határozott, hogy a 
fogorvosi alapellátást to
vábbra is az E.Ü. Központ 
rendelőjében biztosítja. A 
testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy kösse 
meg a két fogorvossal az 
alapellátási szerződést, 
amennyiben a jelenleg köz
alkalmazotti jogviszonyban

álló fogszakorvos megfelel a 
magántevékenység gyakor
lásához szükséges feltéte
leknek.

Önkormányzati
ingatlanok értékesítése

A testület az ingat
laneladások ill. visszavá
sárlások ügyében tételen
ként, a.-g. ponttal jelölt in
gatlanok értékesítésről több
ségi szavazással döntött.

Részvényeladás
A BARANYASÜT Rt. 

ajánlatot tett az önkor
mányzat tulajdonában lévő
3.450.000 Ft értékű rész
vények megvásárlására. 
Ezek a sütőüzem telke ré
vén illetik meg az önkor
mányzatot. Arató Márton 
az eladást javasolja, miután 
nem különálló, hanem be
épített területről van szó. 
Mivel a részvények után 
várható osztalék minimális 
lenne, az 50 százalékos 
ajánlatot elfogadhatónak 
tartja. Dr. Biró Ferenc ma
gasabb eladási árat javasol. 
A testület ezután egy tar
tózkodás mellett úgy dön
tött, hogy 50 százalékos 
áron értékesíti a BARA
NYASÜT Rt. számára a 
sütőüzem telke után járó,
3.450.000 Ft értékű rész
vényeket.

Zsáli János lemondása
Zsáli János írásban jelen

tette be lemondását az ön
kormányzat gazdasági bi
zottságának elnöki tiszté
ről. Szóbeli indoklásában 
elmondja, hogy helyi gazda
ságvezetői posztját nem 
tudja összeegyeztetni a bi
zottsági elnöki tiszttel. Ezt 
követően a képviselőtestü
let elfogadta Zsáli János le
mondását bizottsági elnök
ségéről, majd helyébe Kakas 
Sándor javaslatára Simsay 
Istvánt választotta.

A felső iskola 
tulajdonlása

Kakas Sándor ismertette 
a Polgármesteri Hivatal és 
az egyház nyáron folytatott 
levelezését a volt hegyi is
kola tulajdonjogával kap
csolatban. Megkérdezi a 
képviselőket, hogy az ön

kormányzattól térítésmen
tesen illetve állami kártala
nítás fejében kerüljön-e 
vissza egyházi tulajdonba a 
felső iskola.

Müller Lajos és dr. Biró 
Ferenc azt kérik, hogy a ka
ritatív szervezetek tovább
ra is használhassák az épü
letet, a részükre átadott he
lyiségekben. Dr. Kófiás Mi
hály az állami kártalanítás
sal történő átadást javasol
ja. Elmondja, a tulajdonlást 
a bent lévő tevékenységek 
nem befolyásolják.

Ezután a testület úgy 
dönt, hogy az 1991. évi 
XXXII. törvény alapján -  
kártalanítás ellenében -  kí
vánja a hegyi iskola tulaj
donjogát az egyház részére 
átadni. Ennek rendezéséig 
az épület használatán nem 
kíván változtatni. Az át
adás megkezdése azonnali.

Szilágy-pusztai
vízellátás

Kakas Sándor tájékoz
tatja a testületet, hogy a 
Pécsvárad-Szilágy között 
megvalósuló vízberuházás 
lehetőséget ad arra, hogy 
Szilágy-puszta külterületi 
lakott hely a hálózatra rá
kössön, illetve a házi bekö
tések elkészüljenek. A házi 
bekötések megközelítőleg
300.000 Ft-ba kerülnek, és 
ennek finanszírozására kéri 
föl a testületet, amely ezt 
határozatba foglalja. Egy
ben az e tárgyban 1995 jú
nius 29-én kelt megállapo
dás-tervezetet a testület 
nem fogadja el, és megbízza 
a polgármestert e döntés
nek megfelelő megállapo
dás megkötésével.

Intézménylátogatások
A testület e hetekben lá

togatást tesz az önkor
mányzati intézményekben, 
elsőként szeptember 25-én 
a Művelődési Központ és a 
Könyvtár tevékenységét te
kinti át a helyszínen.

Napirend után
Kakas Sándor tájékoz

tatja a testületet, hogy az 
Aranycipó Kft. jelenlegi te
lephelyének jövőbeni hasz
nosítására a Kft. javaslata, 
hogy ott a település igényét
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Képünkön a csarnok és a Művelődési Ház találkozása, 
az épülő bejárati rész. Fotó: Patonai Attila

kielégítő' összevont konyha 
létesüljön. A polgármester 
javasolja az ajánlat meg
vizsgálását.

Arató Márton felhatalma
zást kért a polgármester 
anyagi javadalmazásával 
kapcsolatban, amivel utoljá
ra másfél éve foglalkozott a 
testület. A képviselők véle
ménye szerint a témát a kö
vetkező ülésre elő kell ké
szíteni.

Simsay István a Takarítá
si Világnapra készülve beje
lenti, hogy az ezzel kapcso
latos munkálatokat az Er
dészet is támogatja szállító
járművek biztosításával, és 
kéri a Polgármesteri Hiva
tal támogatását is. Elmond
ja, a tavasszal megkezdett 
fásítási programhoz, a ki
pusztult tövek pótlására 
csemete igényelhető.

Müller Lajos felveti a 
Mozgárkorlátozottak Szö
vetségének anyagi támoga
tását. A testület javasolja, 
hogy a részleteket tisztáz
zák a polgármesterrel.

Dr. Biró Ferenc kezdemé
nyezi az iskolai napközis té
rítés támogatásának felül
vizsgálatát. A testület ezzel 
egyetértve kéri a Szociális 
Bizottságot a kérdés átte
kintésére és javaslattevés
re. Megemlíti az E.Ü. Cent
rum festésének szükséges
ségét. Az ütemezés egyezte
tésére Biró dr. centrumve
zetőt és a műszaki csoportot 
kérte fel a testület.

Biró doktor felhívja a fi
gyelmet, hogy a város belte
rületéhez közel eső területe
ken parlagfű burjánzik -  el
tüntetésére a polgármester 
megbízza a közterület-fel
ügyelőt.

Vértes László kezdeménye
zi, hogy a sportcsarnok hely
zete kerüljön a következő 
ülés napirendjére. Arató 
Márton javasolja, meg kelle
ne vizsgálni a pénzügyi és 
műszaki bizottság összevoná
sának lehetőségét -  ez csak a 
Szervezeti és Működési Sza
bályzat felülvizsgálatával va
lósítható meg.

Rendkívüli ülés

Rendkívüli képviselő
testületi ülést hívott 
össze október 5. csütör
tök 16 órára Kakas Sán
dor polgármester a Vá
rosházán. Napirenden a 
sportcsarnok építésével 
kapcsolatos problémák.

Húzódik az 
építkezés

A sportcsarnokot október 
végén adják át

Eredetileg augusztus 20- 
ára tervezték a pécsváradi 
sportcsarnok ünnepélyes 
átadását, de nem készült el 
a módosított határidőre, 
szeptember 15-ére sem. A 
város sportcsarnoka körül 
még a sarat dagasztják az 
autók, festetlenek a lelátó 
korlátái, és az ajtókhoz sem 
nyúltak még a mázolók.

A nemzetközi méretű ké
zilabdapálya parkettái a 
raktáron várakoznak. Az 
1100 négyzetméteres terü
let parkettázása azért sem 
lehetséges, mert az átázott 
vakpadló nedves, a szép és 
elegáns csarnok teteje 
ugyanis beázik. Az ok: ket
tővel kevesebb méretre sza
bott külső fedőlemez érke
zett az osztrák gyártótól.

Megkérdeztük a kivitele
ző Baukomplex Rt. főmér
nökét, Perger Antalt, mi
ért nem sikerült június óta 
pótolni a hiányzó lemeze
ket. A főmérnök először azt 
ecsetelte, milyen nehéz bi
zonyítani, hogy az osztrák 
üzemben a kért 111 Metab- 
lemez helyett ténylegesen 
csak 109-et csomagoltak be. 
A helyzetet bonyolítja, hogy a 
két darabos egyedi megren
delés miatt gazdaságtalan át
állítani a gyártósort. Perger 
úr elmondta, nyolc darabra 
módosították a rendelést, 
hogy a gyártónak megélje, és 
megkapják a hiányzó két le
mezt. Az anyag ez idáig még

Pécsvárad ékköve a vár, 
amelynek ünnepélyes meg
jelenésű dísztermét és ro
mán kori templomát egyre 
több pár választja házas
ságkötésének színhelyéül. A 
házasulandók többsége ba
ranyai, de már akad olyan 
pár is, amely véletlenül járt 
erre és megragadta a hely 
atmoszférája.

Az István Király Szálloda 
vezetője, Mayerné Hancz 
Lídia egyre intenzívebben 
szervezi egy komplett há
zasságkötési és esküvői 
szolgáltatás bevezetését, 
amely a nyugati utazási iro
dáknak is eladható.

nem érkezett meg.
Kukati Tibor, a Bau

komplex ügyvezető igazgató
ja a késés indokai között em
lítette a laza szerkezetű ta
lajt, amelyről nem tudtak el
őre.

Beszélt arról, hogy az 
egyedi formák megvalósítá
sa szintén időigényes fel
adat. A vállalat pályázaton 
nyerte el a munkát és az 
ember elgondolkodik, hogy 
vannak kivitelezők, akik 
minden adottság mellett is 
tartani tudják a határidőt.

Az elszámolásról a meg
változott feltételek mellett 
újabb kemény tárgyalások 
folytak szeptember 14-én 
Pécsváradon. Az önkor
mányzat a több, mint 90 
millió forintos beruházásból 
hetvenhat millió forintot 
már átutalt az építő szám
lájára. A határidő eltolódá
sa ez esetben azt is jelenti,

A világban már terjed az 
esküvői turizmus. Európá
ban például a franciaorszá
gi kastélyok igen kedveltek.

A szálloda vezetője a vár 
előnyei között említi, hogy 
egy helyen köthető meg az 
egyházi és a polgári esküvő, 
illetve lakodalom megren
dezésére is vállalkoznak. 
Igaz, nem a hagyományos 
lakodalmi fogásokat kínál
ják, hanem fogadás jellegű 
svédasztalt.

Hesz Antalné szertar
tás- és anyakönyvvezető 
mesélte, hogy régebben 
nemcsak a tanácsháza há
zasságkötő termében, alkal-

hogy a késésért naponta öt
venezer forint kötbért fizet 
a kivitelező. A terv részlete
zett módosítását csak erre 
a hétre ígérte a vállalat, de 
az október végi befejezést 
reális határidőnek tartják.

Az ismételt módosításról 
kérdeztük a polgármester, 
Kakas Sándor véleményét:

-  Sajnálatos, hogy a vá
ros legnagyobb és legszebb 
beruházása nem készült el 
időre. Az iskolások nem 
tudják használni az új léte
sítményt és erkölcsi kár érte 
a Pécsvárad színeiben induló 
sportolókat is. Nem játszha
tott hazai pályán a PVSK- 
Pécsvárad férfi kosárlabda 
csapata, sem az NB II-ben 
játszó pécsváradi női kézi
labdacsapat, továbbá a me
gyebajnokságban résztvevő 
kézilabdacsapatok sem.

Reméljük, az október végi 
határidő a végső lesz.

masint egy-egy kiállítás ké
pei között mondták ki a pá
rok a boldogító igent.

A városháza neogótikus 
épületének díszterme telje
síti azt az elvárást, hogy 
ünnepélyes keretek között 
köttessen meg a házasság.

A vár mégis egyre népsze
rűbb lesz, tavaly már nem 
csak a palotaszárny díszter
mében, hanem altemplomá
ban is kötöttek polgári es
küvőt. Angol, ukrán, cseh, 
német és japán állampolgár 
is kimondta már a várban 
magyar párjának a boldogí
tó igent.

P. E.

Esküvői turizmus a várban
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Dr. Mátyás Ferencné 
nyugalomba vonul
Harmincnyolc év a patikában

-  Gyógyszertári laboresz
közök között telt az életem 
-  sűrítette egyetlen mon
datba az elmúlt 38 évet dr. 
Mátyás Ferencné, a Szent 
István Patika nyugalomba 
vonuló vezetője. 1957-ben, 
közvetlenül az egyetemről 
került a pécsváradi gyógy
szertárba. Az elmúlt 15 év
ben ő irányította a gyógy
szertárban folyó munkát. 
Hogy mi vonzotta erre a pá
lyára?

-  Királyegyházán éltünk 
a szüleimmel, s már gyer
mekként nagyon tetszett a 
szentlőrinci patika, a csend
je, az intimitása. Diszkrét, 
finom helynek láttam. Mi
kor gyógyszerészként Pécs- 
váradra kerültem, dr. Né- 
kám Károly vezette a pati
kát, akitől sokat tanultam. 
Az a régi, a Fő utca sarkán 
álló patika megvalósította a 
gyermekkori ideálomat. Mi
kor odakerültem már 110 
éve működött, patinás és 
csendes volt. Kari bácsi ide
jében még egy hangos szó 
sem hangozhatott el a 
gyógyszertárban.

A patika később túlzsúfolt 
lett, már nyolcán dolgoztak 
a jelentősen megnövekedett 
forgalom miatt. Az új, nagy 
gyógyszertárat 1983-ban 
adták át. Azóta igen sokat 
változott a munka, a gyári 
készítmények abszolút túl
súlyba kerültek. Régebben 
még saját vagy örökölt re
cept alapján sok mindent 
maguk kevertek ki a pati
kusok. Nem erős hatóanya

gú szerekből ők kevertek 
köhögéscsillapítót, a hidra
táló krémeket.

1979-ben bevezették az 
ügyeleti rendszert Pécsvá- 
radon. Mátyásné azóta szin
te minden második éjszaka 
a patikában aludt, ami nem 
kis terhet rótt a családjára. 
Szerencsére gyermekei ad
digra már nagyobbak vol
tak. Az eredményes munká
ban munkatársai és főnökei 
egyaránt segítették.

Az utóbbi években jelen
tősen megnőtt az adminiszt
ráció, az állandó árváltozá
sokat tényleg csak számító
géppel lehet követni. Bár a 
gyógyszertárak kereskedel
mi jellege erősödött, Má
tyásné meggyőződése, hogy 
a patikákból soha nem lesz 
kereskedés, hiszen a gyógy
szerészek is a gyógyítási fo
lyamat részesei. Egyébként 
is a patikusok soha nem be
szélnek pultról, csak táráról 
és kiadóról.

Ügy tűnt, még mindig fáj
dalmasan érinti, hogy két 
évvel ezelőtt nem sikerült 
magánpatikát nyitni az 
egészségügyi központban. A 
sebeket azonban az idő is 
gyógyítja. Mátyásné úgy ér
zi, jó  kezekbe adja át a 
Szent István Patikát, hi
szen utódja, Szilágyi Péter 
jól képzett szakember. Ma
gáról annyit mond búcsúzó
ul, hogy jól választotta meg 
hivatását, és ismét gyógy
szerész lenne, ha újra kezd
hetné.

Porth Etelka

Uj utcatáblák a főutcán
Csizmadia László grafi

kusművész javaslatai alap
ján egységesíti az önkor
mányzat a városközpontot 
ellepő különféle hirdetőtáb
lákat. Ezek a vállalkozó 
gazdaság beindulásával el
szaporodtak, és rendkívül 
vegyessé tették az utcaké
pet. A vállalkozók készség
gel fogadták a kezdeménye
zést, és fedezték a hirdető
táblák költségeit.

Csizmadia László, aki ki
lenc éve telepedett le Pécs- 
váradon, teljes információs
rendszer kidolgozását tar
totta volna célszerűnek, és 
szívesen részt vett volna a 
táblák kivitelezésében is. 
Számos helyi cég arculatát 
tervezte meg az itt töltött 
idő alatt, mint a Pécsváradi 
Aranycipó, a Szenthárom
ság Patika, az Egész
ségügyi Központ, a Barát
hegyi Gyógyház, az RT TV 
BT, részben a Zengő Étte

rem és legutóbb az épülő 
Pentagon szolgáltatóház. A 
cégek már egymásnak ad
ják Csizmadia László cí
mét.

Sok megbízást kapott 
Pécsvárad önkormányzatá
tól is, kezdve az 1988-as 
Szent István-év majd az 
1993-as várossá válás grafi
kai anyagainak megterve
zésével és kivitelezésével, 
egészen a Szent György-cí- 
mer 1992. évi rekonstrukci
ójáig. ő  készíti a városi és 
testvérvárosi okleveleket, 
Pécsvárad kitüntetéseit is a 
munkáira jellemző techni
kai precizitással és elegan
ciával. A mostanában elhe
lyezett táblákat egységes 
információs rendszer részé
nek tartja, amely továbbfej
leszthető. Megjelenésében 
városias formákat, jellegze
tes színhasználatot és egy
szerű kivitelezhetőséget 
tartott szem előtt.

REUMATOLÓGIA
Pécsvárad és társközsé

gei, valamint Mecsekná- 
dasd és Hidas számára a 
Pécsváradi Egészségügyi 
Centrumban (Dózsa Gy. u. 
3.) reumatológiai szakren
delés működik, hétfőn és 
szerdán 15-18.30 óráig.

Az ellátás költségeit a 
társadalombiztosítás állja, 
ezért a betegek háziorvosi 
beutalót és biztosítási kár
tyát hozzanak magukkal.

A Pécsett működő reu
matológiai szakrendelés 
utazási költségeit a társa
dalombiztosítás ezentúl 
nem téríti.

Amerikai
professzorok
Pécsváradon

Három Ohio állambéli or
vosprofesszor járt szeptem
ber végén Pécsváradon. Lá
togatásukat a Pécsi Orvos
tudományi Egyetem Csa
ládorvosi Csoportja szer
vezte, amelynek dr. Men- 
czer Gábor is tagja. A ven
dégek az Egészségügyi Köz
pontban és a Baráthegyi 
Gyógyházban ismerkedtek 
a háziorvosi szolgálattal, 
amit posztgraduális képzés 
keretében szeretnének ha
zájukban is megismertetni. 
Elképzelhető, hogy a kap
csolatnak folytatása is lesz.

Computeres szemvizsgálat
Szeptember hónaptól rendszeresen 

computeres szemvizsgálatot tartunk 
a pécsváradi Művelődési Házban.

Vizsgálati nap: péntek 9 órától
A vizsgálat ingyenes, ha nálunk készítetti szemüvegét. 

Előjegyzést az Egészségügyi Centrumban lévő 
Optikai Boltunkban veszünk fel.

Poller Optika Pécsvárad
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Mi újság óvodáinkban?

Az 1995/96-os tanévben a 
létszámleépítések miatt, az 
I. és II. sz. óvodában egy-egy 
csoport leépítésére került 
sor. így 3-3 csoportot alakí
tottunk és működtetünk 
szeptember 1-jével. Visszaál
lítottuk mind a két óvodában 
a tornatermet. Megszépültek 
az óvodák a nyári szünetben. 
A csoportszobák berendezé
se, dekorációja az óvónők 
egyéniségét sugallják.

A tárgyi feltételek ideáli
sak óvodáinkban. A szemé
lyi feltételek kedvezőek, 
minden óvodapedagógus és 
dajka szakképzett.

A pécsváradi óvodák 6 ve
gyes összetételű csoportjá
ban 12 felsőfokú végzettsé
gű óvodapedagógus és 6 
szakmai képzettséget szer
zett dajka látja el a munka
köréből adódó feladatát.

1995. június 1-tól az óvo
datitkár 4 órában látja el az 
óvodák adminisztratív teen
dőit. Véleményem szerint a 
6 óra kellene. A logopédiai 
szolgáltatást igénylő szülők 
magánlogopédusi foglalko
zásra kell hogy vigyék be
szédhibás gyermekeiket. 
Pécs, Alkotmány u. 14-ben 
fogadják a vidéki gyerme
keket. A gyermeklétszámok 
alakulásával kapcsolatban 
a következő adatokat köz
löm a város lakosságával.

Az I. sz. óvodába a neve
lési év megkezdésével -  75

gyermeket, a II. sz. óvodába 
-  84 gyermeket vettünk fel.

A két óvodába összesen 
159 gyermek jár. A létszám
leépítések miatt kiszűrtük, 
hogy kik azok a gyermekek, 
akiknek kötelező az óvodai 
ellátása. Elsősorban azokat 
a gyermekeket vettük fel, 
akik az 5. életévüket betöl
tötték és tanköteles-sorba 
léptek, valamint azokat a 
gyermekeket is, akik még 
ebben az évben betöltik az 
5. életévüket. Óvodánként 
4-5 gyermeket jelent.

A 93-as szociális törvényt 
figyelembe véve fölvettük 
azokat a 3. életévüket betöl
tött gyermekeket, akiket 
egyedül nevel az édesanyjuk, 
vagy 3 vagy több gyerekes 
családban nevelkednek.

Az I. sz. óvodában 13, a 
II. sz. óvodában 10 gyer
meket utasítottunk el, mert 
gyermekgondozási szabad
ságon van az anyuka vagy 
munkanélküli és kis- és kö- 
zépsős korú gyermeke van.

A bejáró gyermekek lét
száma a következőképpen 
alakul. Ezen a téren is tör
téntek szigorító intézkedé
sek. Amennyiben a bejáró 
gyermekek óvodai költségét 
a Társközségek ön k or
mányzata átvállalja, járhat
nak a gyermekek a pécsvá
radi óvodába. Ez gyerme
kenként 80.000 Ft-ot jelent, 
az állami támogatás mérté

kén felül, amely 32.500 Ft. 
Ezek figyelembevételével az 
I. sz. óvodába Martonfáról 2 
gyermek, 2 tanköteleskorú 
állami gondozott gyermek, 
Szilágypusztáról 5 gyer
mek, Csokoládépusztáról 1 
gyermek jár.

A II. sz. Óvodába Apátva- 
rasdról 3 gyermeket, Lo- 
vászhetényből 1 állami gon
dozott, tanköteleskorú gyer
meket vettünk fel. Szilágy
pusztáról 1 tanköteleskorú 
gyermek jár.

A szülők kérését teljesí
tettük, abba az óvodába 
vettük fel gyermeküket, 
amelyikbe kérték.

Az integráció lehetőséget 
teremtett és teremt arra, 
hogy átcsoportosítsuk az 
óvónőket és dajkákat az 
egyik óvodából a másikba, 
hiányzások esetén helyette
sítésre.

Szakmai programjainkról
1995. augusztus 31-én 

tartottuk az integrált nap
köziotthonos óvodák tanév
nyitó értekezletét, melyen a 
tagóvodavezetők is részt- 
vettek és beszámoltak a 
személyi és tárgyi feltétele
ik alakulásáról, pedagógiai 
programjaikról. Az óvoda
pedagógusok megfogalmaz
ták célkitűzéseiket, pedagó
giai feladataikat, azt, hogy 
milyen pedagógiai program 
alapján kívánnak dolgozni 
az 1995/96-os tanévben.

Értékeltük mind az 5 óvo
dában a nyári életet. Az 
óvodák saját programjuk 
alapján dolgoznak, amely 
összhangban áll az irány
elvekben foglaltakkal.

Az országos irányelvek 
megfogalmazzák az óvodai 
nevelés célját, feladatait.

Az óvodák vagy önállóan 
készítenek programot, vagy 
a kész programok közül vá
lasztanak. Mint óvodaveze
tő büszke vagyok óvodape
dagógusaimra, akik önálló
an készítették el pedagógiai 
programjaikat. Játékpeda
gógiai program -  Müller 
Jánosné II. sz óvoda, Két
nyelvű program -  Schulte- 
isz Józsefné II. sz. óvoda, 
Egészséges életmódra neve
lés programja -  Tóthné Si
mon E. I. sz. óvoda. Folya
matos életszervezésben a 
gyermekek egyéni fejleszté
sének programját a zengő- 
várkonyi tagóvoda vezetője 
dolgozta ki, és gyakorlat

ban évek óta sikeresen al-. 
kalmazza. Az óvodák prog
ramját az intézmény fenn
tartója hagyja jóvá, a jóvá
hagyáshoz szakértők véle
ményét köteles kikérni a 
közoktatási törvényben fog
laltak alapján.

Meggyőződésem, hogy az 
elkövetkezendő évek mun
káját, óvod a fejlesztési tö
rekvéseiket a változó társa
dalmi igényeknek megfele
lően, a különböző pedagó
giai programok teszik szí
nesebbé, gazdagabbá.

Mindehhez döntő fontos
ságú a pedagógusok szemé
lyisége, pedagógiai, pszicho
lógiai felkészültsége, fegyel
mezett, munkája, hivatás- 
szeretéte és empátiája. 
1995. szeptember 13-án az 
II. sz., 14-én az I. sz. óvodá
ban tartottuk meg az ösz- 
szevont és csoport szülőér
tekezleteinket, melyen tájé
koztattuk a szülőket a tan
év rendjéről, feladatairól, 
kéréseinkről, közérdekű in
form ációinkról, majd az 
óvónők ismertették pedagó
giai programjaikat, megvá
lasztották az SZMK tiszt
ségviselőket. Az SZMK érte
kezletünkön az együttmű
ködési tervet állítjuk össze.

Szeptember 14-én, csütör
tökön a Városi TV munka
társai kerestek föl az I. sz. 
óvodában és készítettek ri
portot az óvodai helyzetről.

Tájékoztattam Pécsvárad 
lakosságát személyi-tárgyi 
feltételeinkről, a létszámle
építésről, anyagi nehézsége
inkről, kéréseinkről.

1995. szeptember 25-én a 
II. sz. óvodába látogatott az 
önkormányzat képviselőtes
tülete és tájékozódott az in
tézmény működéséről, ki
használtságáról, gondjairól.

Október 2-án az I. sz. óvo
dát (Vár u. 37.) tekintik 
meg, végül, de nem utolsó 
sorban hivatkozom arra, 
hogy szeptember 11-én volt 
a gyermekek világnapja. Ez 
alkalommal kérem Pécsvá
rad lakosságát, a szülőket, 
az önkormányzati képvise
lőket, az intézetek dolgozó
it, hogy a gyermeki jogokat, 
a gyermek személyiségét 
tiszteletben tartva tegyünk 
meg mindent azért, hogy 
gyermekeinknek boldogabb 
gyermekkora legyen.

Magyari Gyuláné 
óvodavezető
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Az új tanév
Zökkenőmentesen sike

rült beindítani az 1995/96- 
os tanévet. 554 tanuló 29 
tanulócsoportban és 42 pe
dagógus kezdte meg a mun
kát.

Az 1995/96-os tanév első 
napja szeptember 4-e volt, 
utolsó napja 1996. június 
14. lesz.

A tanév első féléve: 1996. 
január 31-ig tart, február 7- 
től kapják meg a tanulók az 
értesítést a félévben elért 
eredményekről. A téli szü
net ideje: 1995. december 
22-től 1996. január 2-ig.

A szünet előtti utolsó taní
tási nap december 21. (csü
törtök), az első tanítási nap 
1996. január 3. (szerda).

A tavaszi szünet kezdete: 
április 1. Vége: április 9.

Az utolsó tanítási nap: 
1996. március 29. (péntek), 
az első tanítási nap: 1996. 
április 10. (szerda).

A szorgalmi idő alatt a 
nevelőtestület a tanév helyi 
rendjében meghatározott 
pedagógiai célra tíz munka
napot — tanítás nélküli 
munkanapként -  használ
hat fel, melyből két napot a 
nevelőtestület tagjainak to
vábbképzésére kell fordítani.

A nyolcadik osztályosok 
továbbtanulási jelentkezési 
lapját 1996. február 15-ig 
továbbítja az általános is
kola, a tanuló által első he
lyen megjelölt iskolának.

Tartalmi munka terüle
tén eddigi jó hagyománya
inkat szeretnénk követni, 
gyengébb pontjainkon meg
újulásra van szükség.

Új feladatok az idei tanév
ben is vannak. A technika 
tantárgy keretén belül meg
kezdtük az informatikai is
meretek tanítását. Lehető
ség nyílt arra, hogy a testne
velés alól felmentett tanulók 
gyógytestnevelési foglalko
zásban vehessenek részt.

Remélem a testnevelési 
és sportéletünk megújul, 
fellendül. Délután négy 
testnevelő tanár áll a tanu
lók rendelkezésére a legvál
tozatosabb programokkal: 
kézilabda, foci, kosárlabda, 
aerobik, tánc!

Kérem a Kedves Szülőket 
ösztönözzék gyermekeiket a 
délutáni sportfoglalkozáso
kon való részvételre. Ép 
testben, ép lélek. Ez egy ré
gi, de örök igaz mondás.

Az egész éves munkánkat

szeretném, ha áthatná a 
honfoglalás ezer éves évfor
dulójára való készülődés. A 
hely szelleme kötelez is 
bennünket erre.

Személyi változások is 
történtek a tantestületben.

Alsó tagozatban új nevelő 
Gungl Lászlóné Tóth 
Edit, a kéttannyelvű első 
osztály tanítója lett.

Szakálosné Panta Dóra 
gyerekápolási szabadságról

tért vissza. Fő feladata az 
alsó tagozaton a testneve
lés tanítása.

Kárász Rózsa tanárnő a 
felső tagozatban a rajz ok
tatását vette kézbe.

Rádóczy Árpád fiatal 
testnevelő tanárunk nagy 
lelkesedéssel kezdett mun
kához.

Komáromi András sze
mélyében új angoltanárunk 
is van. Felső tagozat mun

kájának segítésében Poller 
György matematika-fizika 
szakos tanárt neveztem ki 
igazgató helyettesnek. Új 
iskolatitkárunk is van, Dé- 
kány Károlyné, Gál Ibo
lya személyében. A tanév 
eseményeiről, eredményeiről 
folyamatosan beszámolunk 
továbbra is a sajtón keresz
tül.

Lőrinczi Albertné 
igazgató

Unsere Reise nach Külsheim

Külsheimi kiránduláson vett részt egy tanulócsoport szeptember elején

Anfang September sind 30 Schüler und 
4 Lehrer nach Külsheim gereist. Wir sind 
bei verschiedenen Familien untergebracht 
worden. Wir nahmen an verschiedenen 
Programmen teil. Am ersten Tag, am 
Sonntag waren die meisten Schüler mit 
dér Gastgeberfamilie auf dem Grófién 
Markt. Da waren verschiedene Hándler, 
mehrere Karussel und ein Autoscooter. Das 
war sehr lustig. Am Montag sind wir in die 
Schule gegangen. Allé Kinder habén mit 
ihren Gastgebern an den Stunden teilge- 
nommen.

Am Nachmittag sind wir wieder auf den 
Markt gegangen mit meiner Gastgeberin 
Sabrina Richter. Am Dienstag sind wir auf 
den Weinberg gewandert. Am Nachmittag 
habén wir eine Stadbesichtigung in Küls
heim gemacht. Wir habén die Sehenswür- 
digkeiten dér Stadt zB: das Schloss, die 
Kapelle und die Brunnen besichtigt, denn 
Külsheim wird auch „Brunnenstadt” ge- 
nannt. Am 5. Tag sind wir wieder am Vor- 
mittag in dér Schule gewesen. Am Nach
mittag sind wir nach Miltenberg gefahren. 
Hier habén wir einen Stadtbummer ge
macht und auf dem Engelsberg die Wahl- 
fartskirche betrachtet. Am 6. Tag sind wir

nach Reichholzheim gefahren von hier 
wanderten wir nach Wertheim, wo wir die 
Stadt, den Őrt wo die Tauber in den Main 
mündet und die Burg, die einst dér Fami- 
lie Löwenstein gehörte besichtigt habén. Am 
Freitag gingen wir wieder in die Schule. Am 
Nachmittag hat es eine Grill-Party zusam- 
men mit Disco gegeben. Mit hat dieser Au- 
fenthalt in Külsheim sehr gefallen. Ich hatte 
die Möglichkeit die Sehenswürdigkeiten, die 
Schule kennenzulernen und vor allém neue 
Freundschaften zu schliefien.

Fotók: Lőrinczi Albert 
Diana Wágner 

7. b.
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Szakm unkásképző, 
S zakközép iskola  és Gimnázium hírei

Felújított alsó iskola

Beiskolázás

Szeptember 4-én isko
lánkban 3 tagozaton 407 ta
nuló kezdte el az 1995/96-os 
tanévet. Szakmunkás tago
zaton állattenyésztő', hús
feldolgozó, sütő szakmák
ban ill. a 2+2 elnevezésű 
pályaorientációs képzés ke
retében tanítjuk a leendő 
szakmunkásokat. Jelentke
zési hiány miatt az állatte
nyésztő első osztályt nem 
tudtuk indítani.

Szakközépiskolai tagoza
ton az általános állatte
nyésztő képzés a IV. osztá
lyos tanulók júniusi érettsé
gijével megszűnt. A nagy 
érdeklődésre való tekintet
tel a szakmunkások szakkö
zépiskolája 2 éves tagoza
tán két első osztályt is in
dítottunk.

A gimnáziumban egy I. 
osztály indult, és az idei 
tanév végén -  sok év után -  
újra érettségiznek Pécsvára- 
don gimnazista tanulók.

Személyi változások:

Az álattenyésztő szakkö
zépiskolai képzés megszű
nése miatt két szaktaná
runk munkaviszonya meg
szűnt. Szerencsére mind
ketten el tudtak helyezked
ni. A harmadik távozó kol
lega, Grók László, Pécsvá- 
rad és környékének gazda
jegyzője lett.

Új tanáraink: Balog  
Tünde magyar szakos, 
Czakó Rita testnevelés 
szakos, Nemes Csilla ma
gyar szakos és Vörös Zsolt 
biológia szakos tanárkollé
gák. A kollégiumban idősza
kos szerződéssel foglalkoz
tatjuk Jagados Gábornét.

A technikai dolgozók kö
zül a nyugdíj korhatár eléré
se miatt szeptembertől már 
nem kezdték az évet: Fre- 
zik Ferencné, Farkas Já- 
nosné, Bachmann Imre.

Szakkörök,
foglalkozások:

Szeptemberben mérjük 
fel a szakkörök iránti ér
deklődést.

Eddig a következő szakkö

rökre jelentkeztek tanulók:
-  helyismereti szakkör 

(Fuchs Sándorné)
-  fizika szakkör 

(Pifkó Mihálynéi
-  főzőszakkör 

(Antal Attiláné)
A tömegsport is kedvelt a 

tanulók körében. A foglal
kozásokat csütörtök délutá
nonként Májusi Albert 
testnevelőtanár tartja.

Az érettségiző osztályok
ban érettségi-előkészítőt 
tartanak a szaktanárok.

Egyéb:

-  Nyáron könyvtárunk 
100 ezer forint értékben 
könyveket nyert a Nemzeti 
Kulturális Alap pályázatán. 
A könyveket november vé
géig szállítják ki iskolánk
ba.

-  Júliusban 12 gimnazis
tánk és 2 kísérő tanár 10 
napos tanulmányi kirándu
láson volt Angliában.

-  Iskolánk új 16 szemé
lyes tanteremmel bővült, 
melyet egy használaton kí
vüli szertár és folyosó-be
nyíló összenyitásával alakí
tottunk ki.

-  Szeptember 7-én sport
pályánkon két devoni angol 
testnevelő tanár krickett- 
bemutatót tartott iskolánk 
és az általános iskola ér
deklődő tanulói számára. 
Szeptember 9-én pedig 4 
csapat részvételével (Pécs 
I., II., Gyakorló Iskola, 
Szászvár, Pécsvárad) kör
mérkőzésre került sor a 
JPTE pályáján. Csapatunk 
3. helyezést ért el.

-  Három hetes tanítás 
után szeptember 25-29. kö
zött őszi szünetet tartunk, 
ugyanis a gimnázium IV. 
osztály tanulói, tanárok és 
pécsváradi polgárok kísére
tében, 1 hétre Görögország
ba utaznak.

-  Október 2-án délelőtt 
10 órakor a Mecsek Autós
iskola az iskola parkolójá
ban bemutatja azt a szerke
zetet, amellyel gyakorolni 
lehet a jeges úton való au
tóvezetést.

Zakk Anna 
és

Molnár Zoltánné

Idén újra három elsőosz
tályos csoport kezdhette 
meg tanulmányait Pécsvá- 
radn, a Kodolányi János 
Általános Iskolában. A két 
német nemzetiségi csoport 
mellett immár hagyomá
nyosan indult a kéttan- 
nyelvű csoport.

Az idén elsősorban az al
só iskolában végeztek je 
lentősebb felújításokat. 
Sor került a köves udvar 
aszfaltozására, amelynek

 ̂ OKTÓBER 23. ^
Ünnepi megemlékezés 

és koszorúzás
a Kossuth téren 

Részletes program a
, Teletext-ben. .v ______________________ y

Zeneiskola
Szeptember 6-án tartotta 

ünnepélyes tanévnyitóját a 
Zeneiskola. Ebben a tanév
ben a következő szakra je 
lentkezhettek növendékek:

-  Zeneóvoda,
-  Szolfézs,
-  Zongora,
-  Hegedű,
-  Cselló,
-  Furulya,
-  Fuvola,
-  Klarinét,
-  Rézfúvós.
Pécsváradon 144, Mecsek- 

nádasdon 62 tanuló iratko
zott be.

költsége megközelítette 
az ötszázezer forintot. A 
festés és meszelés mellett 
helyreállították  a meg
rongálódott kapubejára
tot is. Term észetesen 
nem  sikerü lt minden 
szükséges munkát elvé
gezni, így még hátravan 
egyebek mellett az udvar 
zöld szigetének megvaló
sítása, és a sportudvaron 
egyenetlenné vált felüle
tének kijavítása is.

Székely József 
alapítvány

Székely József (1900
1961) emlékére gyer
mekei (Székely Klára, 
Erzsébet és M iklós) 
1993-ban jótékony célú 
alapítványt hoztak lét
re pécsváradi diákok 
támogatására. Egy év
vel később az unokák is 
csatlakoztak szüleik  
kezdeményezéséhez, így 
ez évben is három álta
lános iskolás, két-két 
szakiskolás illetve ze
neiskolás gyermek ka
pott tankönyvvásár
láshoz támogatást.

MEGHÍVÓ
„Tanítsátok meg ezeket a fiatoknak is ...”

4. Móz. 11:19

Fülep Lajos születésének 110. és halálának 
25. évfordulója alkalmából 
gyülekezeti nap 1995. október Bún 
Zengővárkonyban.

9.30 Istentisztelet a református templomban 
Igét hirdet Bóka András esperes

10.30 „A lelkipásztor Fülep Lajos”
Tüskés Tibor József Attila-díjas író előadása 

11.15 Koszorúzás az Emléktáblánál
12.00 Közös ebéd a Gyülekezeti Házban (Kultúrház)
13.00 Hittanos gyermekek műsora
15.00-ig visszaemlékezések a gyülekezet lelkipásztorára 

Szeretettel várunk mindenkit

Presbitérium
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Rózsahegyi Ferenc

Pécsváradtól Pécsváradig

X. 19. Csütörtök. A
visszavonulás folyik. Ren
geteg kocsi, autó és egyéb 
katonai jármű az utakon és 
a sok menekült. Mindenki 
siet, hogy még kiérjen a 
gyűrűből, mi egyre szűkül. 
Mi is nagy utakat teszünk 
meg, az oroszok mégis állan
dóan a nyomunkban vannak. 
Mátészalkán találkoztam 
Weibl Ferenccel, ők  be van
nak vagonírozva. Nekünk is 
jó  volna felkapaszkodni, 
mert a gyaloglás már nehe
zen megy. A koszt gyenge. Az 
a szerencsénk, hogy itt már 
jószívű magyar emberek lak
nak, tőlük sokat kapunk, 
ami nagyon jól esik.

X. 21. Szombat. Tegnap 
jöttünk keresztül Nyíregy
házán. Az éjszakát Tisza- 
nagyfaluban töltöttük. Itt 
egy vasút mellett ástunk lö
vészárkot. Délután Nyí
regyháza is már nagyon 
égett és az ágyuk is már kö
zelről szóltak. Hirtelen pa
rancsra visszavonultunk a 
faluba. Kis vacsora és rög
tön indultunk tovább. Itt 
találkoztam Tichi Józsival 
és Bertalan Pistával. Raka- 
maz és Tokaj között men
tünk át a Tiszán, de szökve, 
mert a németek nem akar
tak átengedni. Hogy itt mi
lyen tolongás volt, azt leírni 
nem lehet. Bodrogkeresztú- 
ron egy leventeotthonban 
elég jó  szállást kaptunk. 
Gesztelynél mentünk át a 
Hernádon és Miskolcnál a 
Sajón, végig gyalog. A táj 
errefelé gyönyörű. Egyenes 
országút akácfákkal szegé
lyezve.

XI. 1. Szerda. Tegnap ér
tük el a Dunát, Vácnál. Ma 
egész nap a Duna mellett 
megyünk. Szállásunk Nagy
maroson van. Itt is jó ebé
det kapunk. Szállásadó 
asszonyom megígéri, hogy 
fog írni a szüleimnek. Saj
nos nem maradhatunk itt,

mert idejött a hadnagy úr 
és nekünk más szállást kell 
keresni. Szerencsénk van, 
itt finom bablevest főztek. 
Nagyon jól laktunk. Körtét 
is kaptunk. Sőt egy szom
szédasszony pogácsát is ho
zott. Megsajnáltak bennün
ket, mert rongyosak va
gyunk, esik az eső és sokan 
mezítláb vannak. Nekem 
szerencsém van, mert jó a 
bakancsom és a ruhám is 
még elég jó. Estefelé lemen
tünk a Duna-partra, elnéze
lődtünk, mert éppen szem
ben van Visegrád. Egy hajó 
is most indul a Dunán lefe
lé. Nem tudom meddig me
het, mert azt beszélik, Baja 
már elesett. A Mindenszen
tek ünnepét sajnos messze 
szeretett halottainktól kell 
eltölteni és csak így belső
leg tudunk róluk megemlé
kezni. Otthon mindenki a 
temetőbe megy. Sajnos a 
háború nem engedi, hogy én 
is ott legyek a bátyám sírja 
mellett.

XI. 6. Hétfő. Esztergomig 
megyünk gyalog. Itt szél
iünk vonatra. Utazásunk na
gyon unalmas, mert a vonat 
minden állomáson sokat áll. 
A vagonban sokan vagyunk 
és már nagyon tetvesek. Ami 
nem csoda, hisz nem tudunk 
tisztálkodni, meg van itt 
mindenféle ember. Tegnap 
jöttünk keresztül Komáro
mon. Ma Győrben vagyunk. 
Egész éjjel itt áll a vonatunk. 
Azt mondják, hamarosan in
dulunk. Október 9-én érünk 
Szombathelyre.

XI. 11. Szombat. Még 
mindig Szombathelyen va
gyunk. A nap éppen olyan 
unalmas, mint a többi. Dél
után öröm ér, egy falubeli 
bajtársam csatlakozik hoz
zánk. Wéber János, ő  egy 
hónappal később jött el ha
zulról, így ő hozott híreket 
az otthoniakról.

XI. 12. Vasárnap. Ma ér
tük el utolsó állomásunkat, 
Szentgotthárdot. Még va
gonban vagyunk egész nap.

XI. 14. Kedd. Késő dél
után indultunk Rábatótfa- 
luba. Este már ott kapunk 
szállást. Esős idő van, fog
lalkozás nincs. Sokat éhe
zünk, egyre többet gondo
lunk a szökésre.

XI. 17. Péntek. Húszán 
vagyunk egy szobában. Ket-

Háborús napló, 1944-1946

tő kivételével elhatározzuk, 
hogy elszökünk. Nagy izga
lommal telik el az egész 
nap. Amint besötétedik el
indulunk, kettesével. A fa
lun kívül találkozunk a töb
biekkel. Mire kiérünk már 
csak hatan vagyunk pécsvá- 
radiak. Elindulunk, árkon- 
bokron, mindenen keresz
tül, végre elérjük az orszá
gutat. Egy embertől útbai
gazítást kérünk, mert az 
volt a tervünk, hogy Zalae
gerszegig megyünk gyalog, 
onnét 9-kor indul a vonat 
hazafelé. Tíz óra körül 
érünk a következő faluba, 
itt azt mondták 12 km-re 
van Egerszeg. M egszáll
tunk egy istállóban és lázas 
tanácskozás után elalud
tunk.

XI. 18. Szombat. Reggel 
a gazdáéktól kapunk regge
lit és indulunk tovább. Egy
re azt számolgatjuk, mikor 
érünk haza. Az úton tudjuk 
meg, hogy Zalaegerszeg 
még több mint 40 km-re 
van, de mi azért csak szor
galmasan rójuk a km-eket. 
Nem jutunk azonban 
messze, mert Nagyrákosnál 
már várnak ránk a nemzet
őrök, akik a velünk indult 
baj társainkat már elfogták. 
Este csendőrök kísérnek 
Körmendre fogdába, a ka
szárnyába. Legnagyobb 
meglepetésünkre egy zen- 
gővárkonyi barátunk az őr
parancsnok, Papp József.

XI. 20. Hétfő. Körmend
ről, Pinkamindszentre kí
sérnek, mert ott van a 25/2 
Zlj. ahova mi a zsoldköny- 
vünk szerint tartozunk. A 
parancsnokhoz kísérnek. Itt 
nagyon szépen fogadnak 
bennünket. M indjárt ka
punk ebédet. A százados úr 
kikérdez, hogy kerülünk 
ide. Megmondtuk, hogy el
szöktünk, haza akartunk 
menni. Mire mindent elme
séltünk, azt mondta, ezen 
nem is csodálkozik. Délután 
kaptunk 30 dkg kolbászt és 
egy-egy egész kenyeret fe
jenként. Az őröknek meg
hagyta, akik kísértek ben
nünket, hogy jól bánjanak 
velünk. A százados úr na
gyon megsajnált, el lehet 
képzelni hogyan néztünk 
ki. Még a kis gyerekek is 
azt kiabálták az úton, hogy 
„ni, partizánok”.

XI. 21. Kedd. Késő éjjel 
értünk Rábatótfaluba, 
ahonnan megszöktünk. 
Reggel kellett jelentkezni. 
Féltünk a hadnagy úrtól, de 
csak annyit mondott: „Na, 
gazemberek nem sikerült 
hazajutni?!” Itt minden a 
régi. A százados úr még Zi
lahiról ismer bennünket. 
Látva lerongyolódott, leso
ványodott állapotunkat, 
m egértett és megsajnált 
bennünket. De közölte, 
hogy vissza kell mennünk 
oda, ahonnan elszöktünk. 
Mi mondtuk, félünk a 
visszatéréstől, mert a had
nagy úr nagyon vad ember, 
ő  megnyugtatott bennün
ket, ha megkapja a kísérő
inkkel küldött levelét, örül, 
ha hallgathat. Ennek kö
szönhettük, hogy e "gaz- 
emberezéssel" megúsztuk a 
kalandot.

XI. 23. Csütörtök. Ma
helyeztek át bennünket a 
munkászászlóaljtól Rába- 
ketthelyre, ahol végre fel
szerelünk. Ettől jobb ruhá
zatot és ellátást remélünk.

XI. 27. Hétfő. Már na
pokkal ezelőtt hallottuk, 
hogy megyünk Németor
szágba. Irtunk is haza, 
hogy jöjjön valaki, hozzon 
egy kis csomagot. Ma ide is 
ért a Bárdos és a Hosszú 
édesapja. Hoztak egy kis 
bőrönd élelmet és aminek 
még jobban örültem, levelet 
és híreket otthonról. Na
gyon sajnáltam, hogy hoz
zám nem tudott senki jönni, 
de be kell látnom, ez lehe
tetlen.

XII. 3. Vasárnap. Elér
kezett a nap, hogy el kell 
hagyni szép magyar hazán
kat. Ma korán reggel össze
csomagoltunk és bementünk 
Szentgotthárdra, mert itt le
szünk vagonírozva.

Bánatunkban be is ittunk 
egy kicsit a Takács féle ven
déglőben, ahol a szállásunk 
volt. Szomorúságunkat még 
az is növelte, hogy ottho
nunkat pár napja elfoglal
ták az oroszok és nem tud
juk, mi lehet ott szüléink
kel, testvéreinkkel, akiket 
talán végleg itt kell hagyni 
anélkül, hogy még egyszer 
láthattuk volna őket.

(Folytatjuk)
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Gyülekezetlátogatás Svájcban
A Zengővárkony-Nagy- 

pall-Geresdlak Reformá
tus Társegyházközség 39 
tagja csodálatos svájci uta
záson vehetett részt a 
wimnisi gyülekezet meg
hívására. A két gyülekezet 
kapcsolata 1989 óta folya
matos. A nagypalliak több
ször kaptak anyagi segít
séget a templom felújítá
sához tólük. A vim nisi 
gyülekezet tagjai már 
többször vendégeskedtek 
Zengővárkonyban, Nagy
paliban. Most sikerült ne
künk is viszonoznunk lá
togatásaikat.

1995. augusztus 23-án 
hajnali 5 órakor indultunk 
hosszú útunkra az Ikarosz 
Utazási Iroda kényelmes 
Neoplan buszával. Dél
után 2 órakor már a Kla
genfurt melletti Minimun- 
dus világhírű épületeién 
gyönyörködhettünk. Este 
Kitzbühelben sétáltunk. 
Az éjszaka gyors eltelte 
után 24-én délelőtt Zürich
ben, m^jd délután Bern
ben volt időnk a városné
zésre, a Münster és az ár
kádos utcák megtekintésé
re. Este 6-kor érkeztünk

célállomásunkra, Wimnis- 
be.

Felejthetetlen három 
napot tölthettünk ott ven
déglátóink jóvoltából, 
melyből különösen kiemel
kedik a 2362 m magas Ni- 
esen hegység -  amely 
Wimnis mellett emelkedik 
-  „m egm ászása” . Tizen 
vállalkoztak a gyalogtúrá
ra, a többiek a bájos kis fo
gaskerekű vasúttal jutot
tak fel a csúcsra. Csodála
tos élm ényt je lentett a 
francia Svájc. Greyzerz 
várkastélyának és s£gfüze
mének megtekintése, ami- 
koris a Jaun-Pass-on ke
resztül vezetett útunk. 
Egyik ámulatból a másik
ba esve gyönyörködtünk a 
havas hegycsúcsokban. 
Ezenkívül még a vendég
látó házigazdák is igye
keztek vendégeiknek mi
nél több szépet megmutat
ni haz^ukból (Ballenberg: 
Skanzen, Emmental stb.).

Mi sem akartunk lema
radni és szombat este a 
csoport tagjaiból alakult 
„műkedvelő tánccsoport” 
várkonyi viseletben mu
tatta be nagy sikerrel a

„Gesztenyeszüret” és a 
„Rozmaringkötés” c. nép- 
dalos-táncos összeállítást. 
Vimnisi népi énekesek, 
valam int a fúvósze
nekaruk is közreműködött 
a „Folklór esten”. A műsor 
befejeztével a közönség vi
dáman csatlakozott a tán- 
colókhoz. Hisszük, hogy 
vendéglátóinknak is sike
rült felejthetetlen estét 
szereznünk.

Augusztus 27-én, vasár
nap este fél 8-kor közös is
tentisztelettel fejeződött 
be gyülekezetlátogatá
sunk. Megható volt, aho
gyan két nyelven, magya
rul és németül hangzottak 
el énekek, im ádságok, 
prédikáció.

Hétfőn reggel kicsit fájó 
szívvel és könnyes szem
mel köszöntük meg a szép 
élményeket és búcsúztunk 
vim nisi testvéreinktől, 
akiket természetesen mi 
is újra várunk. Istennek 
hálát adva, a csodálatos 
útért, érkeztünk haza tes
ti épségben és lelkiekben 
meggazdagodva augusz
tus 29-én reggel 7 órakor.

Dr. Kiss Ervinné

Református
hittanórák

1-2 osztályosoknak Alsó iskola 
péntek 5. órában

3-4 osztályosoknak Alsó iskola 
csütörtök 5. órában

5-6 osztályosoknak Lelkészi 
Hivatal vasárnap 11 óra

Konfirmációs előkészítő Lelké- 
szi Hivatal szerda 15 óra

Kisegítő iskolásoknak Művelő
dési Ház szerda 13.45 óra

A Pécsváradi Várbaráti 
Kör november 1-jén 16.00 
órakor gyertyagyújtásra
hívja a város polgárait az I. 
majd utána a II. világhábo
rús emlékműhöz.

Idősek napja
A Magyar Vöröskereszt 

Pécsváradi Szervezete sze
retettel vár minden 65 éven 
felüli pécsváradi lakost Idő
sek Napi Ünnepségére ok
tóber 29-én 15 órára a Mű
velődési Központba.

Nyugdíjas klub hírei
A klub tagsága októberi 

összejövetelét 10-én tartja a 
Művelődési Központ nagy
termében. Ekkor látják 
vendégül a bonyhádi Nyug
díjas Klub tagjait, akiknek 
sült gesztenyével kedves
kednek.

Új vezető 
a táncosok élén

A hetvenes években híressé 
vált Pécsváradi Néptánc Együt
test egy évtizedes szünet után 
néhány évvel ezelőtt alakította 
Újjá Molnár János. A Zengő Nép
tánc Egyesület táncosainak 
azonban idén új vezetőjük lesz, 
az évad első összejövetelén már 
Balogh János irányítja őket.

M ozgáskorlátozottak  
Egyesülete kéri tagjait, 
hogy október 31-ig tagnyil
vántartás végett jelenjenek 
meg a Művelődési Központ
ban a fogadónapokon (min
den csütörtökön 9-12 óráig).

Városi Televízió
Adásidő:
október 26. csütörtökön 
ismétlés 27, pénteken

Gesztenyeszüretről 
Fogászatról a változások 

tükrében 
Szüreti körkép 
Sportcsarnok 
Aktualitások



Anyakönyvi hírekLabdarúgás
1995. szeptember 3.
IV. forduló:
Pécsvárad-Gyód
2-0 (1-0)

A csapat összeállítása: Szigeti 
-  Wágner, Mester, Fuller Z. — Ac- 
kermann, Kolmann B., Somogy - 
vári, Nagy A. -  Bátai, Fuller F., 
Botló.

Csere: Krémer, Zsáli, Mühl, 
Szalonnás.

Alacsony színvonalú mérkőzé
sen két szép szabadrúgás gól 
döntött a hazaiak javára.

Góllövók: Fuller F., Nagy A.

1995. szeptember 10.
V. forduló:
Hosszúhetény-Pécsvárad
1-4 (1-2)

A csapat összeállítása: Szigeti 
(Valkai G.) -  Wágner, Mester, 
Fuller Z. -  Ackermann (Zsáli), 
Somogyvári, Spannenberger 
(Nagy), Kolman B. (Mühl) -  Kré
mer, Botló, Fuller F. (Pere).

Igazi rangadó, igazi presztízs 
csata! Thlán ezzel lehetne jelle
mezni a két szomszédvár össze
csapását. A találkozóra nemcsak 
a játékosok készülődtek, hanem 
a két szurkolótáboron is érződött 
a felfokozott légkör. A vendég öl
tözőben nagy volt a fogadkozás, 
hogy győzelemmel szeretnék fel
edtetni az eddigi két vesztes 
mérkőzést.

Jó talajú pályán, sok nézó' je
lenlétében két mindenre elszánt 
csapat kezdte meg a „létfontos
ságú” találkozót.

Nem sokat kellett várni az el
ső' gólra, nelyet a vendégek értek 
el. A váradiak határozottabbnak, 
magabiztosabbnak tűntek, felfe
dezhető volt az edzői taktika és 
ami a lényeg, hogy minden hazai 
próbálkozást még csírájában si
került elfojtaniuk. Egy pillanat
nyi védelmi kihagyás elég volt 
az egyenlítéshez, de a gyors, a

tudatos és átgondoltabb csapat
munka meghozta az eredményt, 
a váradiak javára, még az első 
félidőben.

A második félidőben szinte 
már csak egy csapat diktálta az 
iramot és ez a pécsváradi volt. A 
vendégek erőnlétileg jobban bír
ták, lelkesebbek voltak, melynek 
folytatásaként a várva várt gó
lok sem maradtak el. A jobbik 
csapat a végére már közönség
szórakoztató játékot produkált, 
melyet a lefújás után vastapssal 
jutalmazott a közép.

összefoglalva, egy küzdelmes, 
helyenként színvonalas mérkő
zésen nagyobb arányban is nyer
hettek volna a váradiak. Az érté
kes győzelemért mindenkit di
cséret illet.

Góllövók: Spannenberger (2), 
Krémer, Botló

1995. szeptember 17.
VI. forduló:
Pécsvárad-Hímesháza
4-1 (2-0)

A csapat összeállítása: Szigeti 
(Valkai G.) -  Wágner, Mester 
(Mühl), Fuller Z. -  Ackermann 
(Nagy A.), Somogyvári, Span
nenberger, Kolmann (Zsáli) -  
Krémer, Fuller F., Botló.

Az egyre növekvő hazai né
zőszám a csapat eddigi telje
sítményének tudható be és ta
lán egyre nagyobb elvárás elé 
állítja a hazai fiúkat. Remél
ve és bízva abban, hogy ez 
nem teszi görcsössé a játéko
sokat nem lesz akadálya a to
vábbi jó folytatásnak.

Az edző a felázott, mélytala
jú pályán elsősorban a fegyel
mezett, lelkes csapatmunkát 
helyezte előtérbe. A játék a 
taktikának megfelelően in
dult és folytatódott. A hímesi- 
eknek egyetlen adódó lehető
ségüket sem sikerült kihasz
nálniuk, míg a hazaiak két
szer betaláltak az ellenfél ka
pujába.

A második félidőben a játék
kép hasonló volt a félideihez, 
csak a vendégek a váradiak bi
zonytalanságát kihasználva gólt 
szereztek. Ekkor, ha csak rövid 
időre, egy kissé kritikussá vált a 
mérkőzés állása, de a hazai csa
tárok eredményességük révén 
pontot tettek az i-re.

összefoglalva, egy küzdelmes 
mérkőzésen szépségd(jas gólok
kal nyertek a hazaiak a jól ját
szó hímesháziak ellen.

Góllövők: Botló, Fuller F., 
Krémer, Spannenberger.

Születtek:

Pécsváradon:
Fekete Mária, Csonka 

István, Bacskay Dávid, We- 
isz Gábor, Kovács Dávid, 
Regó'si Ádám, 

Erdősmecskén:
Meiml Nikolett, 
Lovászhetényben:
Máté Vivien 
Szilágypusztán:
Horváth Tímea és Gergő'.

Házasságot kötöttek:

szeptember 2-án Pomsár 
Sándor Ernő' és Szabó Tí
mea

9-én Heim Bálint és 
Bayer Aliz Veronika

16- án Dékány Szabó Já
nos és Cserép Ildikó.

Elhunytak:

szeptember 10-én Loth 
Lajosné sz. Bánovics Erzsé
bet (Apátvarasd) 48 éves 

12-én Fábos Mihályné sz. 
Havasi Erzsébet Pv. 81 
éves

17- én Katzenberger Já
nos Erdó'smecske 33 éves.

25. házassági évfordu
lóját ünnepelte

szeptember 14-én Milller 
József és Gyó'rfi Rozália 

19-én Mihály Sándor és 
Keszler Mária 

október 3-án Töttös Sán
dor és Hevesi Éva 

Bősz Antal és Freund Er
zsébet

24-én Klug József és Si
mon Magdolna.

M O Z I M Ű S O R
1995. október

5-én, csütörtökön Camilla 
9-én, hétfőn Napok romjai
12-én, csütörtökön Die Hard Az élet mindig drága 
16-án, hétfon Double Dragon A medál hatalma 
19-én, csütörtökön Mindörökké Batman 
23-án, hétfőn Holt költők társasága 
26-án, csütörtökön Power Rangers 
30-án, hétfőn Zaklatás

r if i

MOZ
4-10 éveseknek
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