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Szerény derűlátásra jogosít az idei év
Éveleji interjú Kakas Sándor polgármesterrel

-  Rövidesen elkészül a 
költségvetés. Polgármester 
úr hogyan vázolná Pécsvá- 
radnak az 1996. évre szóló 
terveit?

-  A központi intézkedések az 
ország ország teherbíró-képessé
gét 1995-ben erősen próbára tet
ték -  idén az önkormányzatokra 
kerül a sor. Elsősorban a város 
egészségügyi, oktatási, szociális, 
kulturális intézményeinek stabil 
működésére kell figyelmet fordí
tanunk. E működésben nem lesz 
fennakadás. Bár még nincsenek az 
önkormányzatok birtokában az 
idei irányelvek, az első tervszámok 
alapján tudjuk, hogy fejlesztésre 
szinte minimális összeg jut.

Az önkormányzat döntésének 
értelmében a Sportcsarnok beru
házása pénzügyileg áthúzódik 
1996-ra. A hitelt és a kamatokat 
szeretnénk mielőbb letudni. In
tézményeinket azonban nem 
szeretnénk leépíteni, mivel a 
szükséges karcsúsításokat 1995- 
ben már kénytelenek voltunk el
végezni bérelvonások, státusz 
megszüntetések útján. Mindent 
összevetve egy közepesen szűkös 
esztendő elé nézünk 1996-ban.

-  Az intézmények mellett 
hogyan támogatja a város a 
polgárok egyéb más közössé
geit, egyesületeit?

-  Miután az önkormányzat 
minimális működési feltételeit 
biztosítjuk, az egyesületek to
vábbra is megkapják a támoga
tásokat. Az egyesületek, tánccso
portok, zenekarok, sportolók, a 
városi televízió, az újság. Fon
tosnak tartjuk, hogy fiataljaink 
számára továbbra is nyitva állja
nak az amatőr művészeti csopor
tok, a sportlehetőségek, és fon
tos, hogy a város lakói időben és 
sokoldalú tájékoztatást kapja
nak az itt zajló eseményekről, a 
Pécsváradon folyó munkáról.

A sportot illetően az önkor
mányzatnak van egy kerete, 
amely tulajdonképpen ugyanazt 
az anyagi juttatást tudja biztosí
tani a sport számára mint 1995- 
ben. A Sportcsarnokban befolyó 
reklámbevételeket is termé
szetesen a sportra szeretnénk 
fordítani. Ezt is beszámítva úgy 
véljük, meglesz a sport működé
si költsége.

-  Az utóbbi hónapokban a 
figyelem középpontjába ke
rült a vár. Hol tartanak a fej
lemények?

-  Jelenleg is folynak az egyez
tetések a Kincstári Vagyonkeze
lő Szervezettel, Baranya Megye 
Közgyűlésével. A Vagyonkezelő 
az önkormányzatnak adja a vá
rat hasznosításra. Ezt az önkor
mányzat egymaga nyilván nem 
tudja el látni,de lehetősége van 
arra, hogy vállalkozót vonjon be 
e feladatba. Azon leszünk, hogy 
az így képződő profit visszafordí
tódjék a vár felújítására, műem
léki megóvására. Erről folynak 
most a tárgyalások.

A közelmúltban amerikai be
fektetők jártak Pécsett, Bara
nyában, és ide is ellátogattak.

Nagyon tetszik nekik a vár, az 
István Király Szálló. Látogatá
suk óta folyamatosan tartjuk a 
kapcsolatot, és készítjük elő a 
működés feltételeit. Húsz-hu
szonöt évre szeretnénk elnyerni 
a vár bérletét. A műemlékvédel
mi hatóság szükéges hozzájáru
lásával bizonyos átalakításokat 
is szeretne a reménybeli ameri
kai üzemeltető. Szándéknyilat
kozattal távoztak az arizonai be
fektetők, műszaki és kepes do
kumentációt vittek magukkal. A 
következő hetekben- várhatóan 
visszatérünk a közös tágyalások- 
hoz. Amerikai és nyugat-európai 
turistákat szeretnének idehozni.

-  Milyen figyelmet fordíta
nak idén a közterek, parkok 
csinosítására?

-  A tavaly elkezdett progra
mot folytatva szeretnénk szebbé 
tenni közterületeinket a Mille- 
centenárium esztendejében. Saj
nos hosszúra nyúlik a tél, de en
nek nyomait mielőbb eltüntet
jük. Szeretnénk kérni lakosain
kat, vegyék ki részüket az ut
cák, járdák, árkok rendbetételé
ből. Várható az idegenforgalom 
fellendülése, ami bevételt, meg
élhetést jelent a pécsváradiak- 
nak. Fogadjuk csinos utcákkal, 
házakkal az ideérkezőket.

Mindent összevetve szerény 
optimizmussal nézek az idei év 
elébe. Egyúttal kérném Pécsvá- 
rad polgárait, segítsenek a ten
nivalók megoldásában.

Papp Gyula

20 éve önálló a Pécsváradi Zeneiskola

Jubileumi hangversenyei emlékezett meg önállóságának 20. évfordulójáról a Pécsváradi 
Zeneiskola. Képünkön a Wágner József vezette Utánpótlás Zenekar. Fotó: Tóth László



2 1996. februárHírmondó

Önkormányzati ülés
A ja n u á r  29-i önkor

mányzati ülés Kakas Sán
dor elnökletével, dr. Bíró 
Ferenc igazolt távo llé té
ben zajlott le.

Zárt ülésen eló'ször köz
gyógyellátás iránti kérelmet 
utasított el a testület, mivel a 
kérelmező' olyan kategóriába 
tartozik személyenkénti 
16.000 Ft-os jövedelmével, 
mint a Pécsváradon élők túl
nyomó része.

Távozik a jegyzó'

Dr. Takács Tímea 1995. 
november 1-vel kinevezett 
jegyző' munkaviszonyának 
megszüntetése is zárt ülésen 
került napirendre.

A testület hozzájárul ah
hoz, hogy amennyiben a jegy- 

■ zó' végleges áthelyezését kéri, 
a hivatalban töltött utolsó 
munkanapja 1996. február 29 
legyen. Amennyiben ezt nem 
kéri a testület hozzájárul ah
hoz, hogy a jegyző közszolgá
lati jogviszonya közös meg
egyezéssel megszűnjön. Ez 
esetben utolsó munkanapja 
1996. március 31. A testület 
kiírja a pályázatot a jegyzői 
állásra.

Módosul a hivatal munka
rendje -  szavazta meg a tes
tület, majd módosította az 
önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatát.

Közterületeink

A műszaki valamint a kul
turális bizottság közösen ké
szítette elő a közterületek 
karbantartásáról szóló hatá
rozattervezetet, amit Wink- 
ler György, a műszaki cso
port vezetője terjesztett elő.

Hóeltakarítás: ötfős helyi 
brigád végzi az utóbbi két év
ben a közterület-felügyelő 
irányításával. Nagy lévén a 
terület, nem tudnak minde
nütt egyszerre időben havat 
takarítani, utat leszómi. Fo
lyam atban van trak to ruk  
korszerűsítése. Két vállalkozó 
bevonásával végzik az utak 
szórását. Ez sajnos nem biz
tonságos, de szórókocsit, 
komplex téli erőgépet a tele
pülés nem tud beszerezni.

Mindenki maga nyírja 
a füvet!

Némi vita után többségi 
döntés született arról, hogy a 
közparkok, közterek, intéz
mények előtt az önkormány
zat nyírja a füvet. Az ingat
lantulajdonosok, bérlők saját 
maguk kötelesek fűnyírásról, 
hóéi takarításról gondoskodni.

A vita arról folyt, hogy az 
egységes városkép érdekében 
egyszerre nyírják-e a füvet 
valamennyi ingatlan előtt. 
Müller Lajos javasolta, hogy 
a fűnyírást csak a közterüle
ten végezze az önkormány
zat, míg a lakóterületek előtt 
a tulajdonost vagy bérlőt kell 
erre kötelezni.

Gállos Orsolya figyelmez
tetett arra, hogy a központi 
területeket, köztük a főutcát 
többen használják, azaz töb
ben szennyezik, mint a mel
lékutcákat. Ez többlet felada
tot ró az itt élőkre. Sok itt élő 
idős ember nem lesz képes a 
fűnyírásra, így megint ren
detlen, ápolatlan lesz az utca
kép, holott Pécsvárad számá
ra fontos az idegenforgalom. 
Zsáli János is az előző évek 
gyakorlatának megfelelően 
javasolta, folytassuk a közte
rület gondozását. Baumann 
Mihály javasolta, mérjék fel, 
ki az, aki nem tudja vállalni a 
fű nyírását. E felszólalók ja
vaslatukkal kisebbségben 
maradtak.

Híd a Sportcsarnokhoz

Simsay István javasolta 
és az Erdészet részéről támo
gatását adta a Sportcsarnok 
és az ABC között megépíten
dő hídhoz. Vértes László is
mét javasolta, a közterület 
rendjének m egbontását 
szankcionálja a Polgármeste
ri Hivatal: út- vagy járdabon
tást, bárminémű anyag pl. 
roncsautók közterületen való 
tárolását. Kakas Sándor java
solta, készüljenek el a tervek 
a pénzes munkákhoz, azok 
ütemezésével pedig a pénz
ügyi terv elkészülte után fog
lalkozzon a testület.

A parkosítás folytatása

A korábban kezdett prog
ram folytatódik az idén. Ta

vasszal rendezik a kultúrház 
és a Sportcsarnok környékét, 
a szobornál megbontott föld
nyelvet. Az odaépített aknát 
áthelyeztetik. A csarnok és a 
patak között vadgesztenyfá- 
kat ültetnek, majd a területet 
füvesítik. A csarnok keleti ol
dalára tervezett parkolókat 
az építő vállalkozó tavasszal 
elkészíti.

A Szentháromság téren egy 
baleseteszélyes fát ki kell 
vágni -  a mellette elültetett 
gesztenyefa már megeredt. A 
tavaly kezdett fásítást pótolni 
kell.

Meg szeretnék szüntetni a 
Zengő előtti olajtartályakná
kat, hogy a parkolók, a fásí
tás megvalósulhasson - ehhez 
az ÁFESZ-szel szükséges az 
egyeztetés. A Kossuth utcai, 
több éve használaton kívül 
álló olajkút megszüntetése is 
újra napirendre került. Csak 
úgy, mint a fölöslegessé váló, 
leromlott hirdetőtáblák eltá
volítása is.

Parkolók a főutcán

Az árok befedésével kíván 
parkolókat kialakítani a terv 
a Kossuth utcában, a Bem és 
a Dózsa utcai szakaszon, ahol 
amúgy is állandóan kocsik 
állnak. Asztrik apát tér, vár
kert

Az Asztrik apát teret idén 
kívánja kialakítani pályázat 
segítségével az önkormányzat 
a régi Mosóban, a Táncsics 
utca és a várkert találkozásá
nál. A tél folyamán a fűzfa 
kettétört, itt nyírható fűfelü
leteket, padok elhelyezését 
javasolják. A várkertben pó
tolják a mandulafákat, ame
lyek itt honosak. A terv java
solja az E.Ü. Centrum kertjé
nek rendbe té te lé t, oda 
ugyanis dr. Györtfy Boldizsár 
védett növényeket telepített.

M inimális adóem elés

Szemben a központi elvárá
sokkal, amelyek esetenként 
négyszeres emelést tartanak 
szükségesnek, a helyi adók 
közül az önkormányzat idén 
csak a gépjárművek súlyadó
ját emeli, azt is a lehető legki
sebb mértékben. A rendeletet 
lásd a 3. oldalon.

Bizottságok összevonása

Korábbi képviselői javaslat 
alapján a testület a pénzügyi
gazdasági bizottságot és a 
műszaki bizottságot össze kí
vánja vonni. Az új bizottság 9 
tagú lesz, a benne részt vevő 
szakemberek szükség esetén 
foglalkoznak a szakterületük
höz tartozó feladatokkal. A 
döntés előkészítés alatt áll.

Az alpolgárm ester 
jogállása

E kérdésben a szervezeti és 
működési szabályt módosítot
ta a testület. (Lásd 3. oldal) 
Egyben a központi rendelke
zések értelmében február 1- 
től módosította a Polgármes
teri Hivatal munkarendjét.

Elfogadta Gállos Orsolya 
képviselő előterjesztését a 
millecentenárium helyi teen
dőiről. (A tervet lásd lapunk 
hasábjain.)

Kilépünk
a megyei társulásból

A Baranya Megyei Tanács 
a települések szakmai segíté
se céljából hozta létre a társu
lásokat, hogy azok segítséget 
nyújtsanak vízellátás, 
szennyvízhálózat, magas
építés megtervezésére, rende
zési tervek elkészítésére. 
Pécsváradnak nem érdeke a 
továbbiakban, hogy részt ve
gyen e társulásban, amely 
évente lakosonként 80 forint 
tagdíjat követel, azaz évi 
320.000 forintot. A testület 
hozzájárult a kilépéshez, mi
vel évek óta nem vettük 
igénybe a társulás segítségét, 
ahogyan más városok sem.

Hétközi-hétvégi orvosi 
ügyelet

Évek óta felhalmozódtak az 
ügyelettel kapcsolatos plusz 
költségek, amelyeket Pécsvá
rad nem vállalhat tovább egy
maga. Sikerült megállapo
dásra jutnia az érdekelt köz
ségekkel, amelyek részt vál
lalnak a hétközi és a hétvégi 
orvosi ügyelet költségeiből. 
Pécsvárad, Apátvarasd, Lo- 
vászhetény, Erdősmecske, 
Martonfa, Nagypall, Zengő- 
várkony, továbbá Hidas, Me-
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Pécsvárad Város Képviselőtestületének 
rendelete

az alpolgármester jogállásáról
Az Önkormányzat szerve

zeti és működési szabályzatá
ról Pécsvárad Város Önkor
mányzatának Képviseló'testü- 
lete a helyi önkormányzatok
ról szóló 1990. évi LXV. tör
vény 18. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja: 

1. 8
A rendelet a 18. §-a a kö

vetkező' (2) és (3) bekezdések
kel egészül ki, egyidejűleg az 
eddigi rendelkezés az (1) be
kezdés jelölést kapja:

(2) Az alpolgármester önál
ló hatáskörrel és feladattal 
nem rendelkezik. A polgár-

mestert akadályoztatása ese
tén az alpolgármester helyet
tesíti; az alpolgármester az 
ellátandó hatásköröket, illet
ve feladatokat kizárólag he
lyettesi minőségben végzi.

(3) Az alpolgármester fel
adata a polgármester munká
jának a segítése. A polgár
mester koordinálja a bizott- 
ság(ok) munkáját, feladatait 
a polgármester irányításával.

4. 8
Ez a rendelet a kihirdetése 

napján lép hatályba azzal, 
hogy a 2. § rendelkezését 
1996. február 1. napjától kell 
alkalmazni.

RENDELET
a  •  /  / /  i  /  / 1a gépjárműadóról

cseknádasd, Óbánya, Ófalu 
önkormányzata megállapo
dott az alábbiakban:

Új kocsi
az orvosi ügyeletnek

Az orvosi ügyelet számára 
az Opel Corsa City gépkocsi 
vásárlásához az érintett köz
ségek egyenként 85.000 forin
tot fizetnek 1996 február 15- 
ig Pécsvárad szám lájára. 
Pécsvárad 292.000 forinttal 
járul a gépkocsi megvásárlá
sához. A kocsi a 11 település 
közös tulajdona.

Pécsvárad, Apátvarasd, Er- 
dősmecske, Lovászhetény, 
Martonfa, Nagypall, Zengő- 
várkony önkormányzatai let ■ 
szám arányosan osztják el 
egymás között a hétközi és a 
hétvégi orvosi ügyelet éves 
költségét, és azt havonta fize
tik Pécsvárad számlájára.

A csak a hétvégi orvosi 
ügyeletet igénybe vevő Hidas, 
Mecseknádasd, Óbánya, Ofa- 
lu külön megállapodás szerint 
létszámarányosan osztozik a 
költségeken. Minden évben 
félévenként előre fizetik a rá
juk háruló összeget Pécsva- 
rad számlájára. A megállapo
dást az érdekelt 11 önkor
mányzat polgármestere alá
írásával megerősítette.

Tájékoztató a várról

A testület bizottságot állít 
fel a polgármester segítségére 
a vár ügyeinek intézése érde
kében -  döntött a testület. A 
bizottságba delegálja a Vár
baráti Kör elnökét, egy jo
gászt valam int gazdasági 
szakembereket. Továbbá fel
hatalmazta a polgármestert, 
hogy a Kincstári Vagyonkeze
lő Szervezet központjával 
folytasson tárgyalásokat a 
vár vagyonkezelői jogával 
kapcsolatban.

Kakas Sándor elmondta, 
legalább 15-20 éves kezelői 
jogról célszerű tárgyalni, mi
vel ez esetben lehet a várat 
komoly üzemeltetőnek bérbe 
adni. Felhatalmazást kért ar
ra is, hogy a bérlet összege 
mindenkor a vár felújítására, 
karbantartására legyen fel
használva. A végleges megál
lapodás megszületéséig a vá
rat működtetni kell, pecsvá- 
radi vállalkozóval: a Kollár
családdal, havi 100.000 forint 
bérleti díj ellenében úgy, hogy 
a felmerülő működési költsé
gek a vállalkozót terhelik.

Baranyai rádió

A Megyei Közgyűlés és a 
hat baranyai város érdekeit 
szolgáló rádió felállítását ter
vezik Baranya megyében. He
lyi stúdióval, üzleti alapon 
működne a rádió. Az erről 
folytatandó tárgyalásokra a 
testület felhatalmazta a pol
gármestert.

Liftüzem letelep ítése

Telek eladásról döntött a 
testület a MEDI-SOL Rt. szá
mára, amely felvonóüzemet 
kíván telepíteni Pécsváradra, 
közűvesített iparterületre.

A képviselők  
tiszteletdija

A testület Gállos Orsolya 
javaslatára öt év után döntött 
arról, hogy az önkormányzati 
képviselők havi tiszteletdíj
ban részesülnek 1996 január 
1-től, a vonatkozó törvények 
értelmében. E jogosultságuk
kal a pécsváradi képviselők 
nem éltek 1990 szeptembere, 
az önkormányzatok megala
kulása óta.

Pécsvárad Város Önkormány
zatának Képviselőtestülete a he
lyi adókról szóló 1990. évi C. tör
vény (a továbbiakban: Htv.) 1. §.
(1) bekezdésében, valamint a gép
járműadóról szóló 1991. évi 
LXXXII. törvény (a továbbiakban: 
Gjt.) 1/A. § (1) bekezdésében ka
pott felhatalmazás alapján a kö
vetkező rendeletet alkotja:

1. 8
(1) A gépjárműadó alanya -  a

(2) -(3) bekezdésben foglalt elté
réssel -  a gépjármű forgalmi en
gedélyének tulajdonosi rovatá
ban az év első napján feltünte
tett tulajdonos. Amennyiben a 
forgalmi engedély az év első 
napján a tulajdonos mellett az 
üzembentartót (üzemeltetőt) is 
tartalmazza, az adóalany az 
utóbbi.

(2) Év közben használatba 
vett új, vagy újra forgalomba he
lyezett gépjármű esetén az adó ala
nya az, akit (amelyet ez alkalom
mal tulajdonosként, üzembentar
tóként, üzemeltetőként) a további
akban együtt: tulajdonos a forgal
mi engedélyben feltüntettek.

(3) Amennyiben a gépjármű 
tulajdonjogában bekövetkezett 
változást a korábbi tulajdonos a 
közúti közlekedés rendőrhatósá
gi igazgatásról szóló jogszabály
ban meghatározott módon beje
lentette, akkor a bejelentési kö
telezettség megnyíltát (a szerző
dés megkötésének időpontját) 
követő év első napjától nem mi
nősül adóalanynak. Ettől az idő
ponttól kezdve a korábbi tulajdo
nostól tulajdonjogot szerző felet 
kell az adó alanyának tekinteni, 
kivéve, ha ebben az időpontban 
a gépjármű forgalmi engedélyé
ben harmadik személy szerepel 
tulajdonosként.

(4) Az adóévre járó adót az adó
alany köteles megfizetni (Gjt. 2. §)

2 . 8
(1) Az adó alapja -  a (2) bekez

désben foglaltak kivételével -  a 
gépjárműnek a forgalmi enge
délyben feltüntetett saját töme
ge (önsúlya).

(2) Tehergépjármű esetében -  
ide nem értve a nyergesvontatót
-  az adó alapja a forgalmi enge
délyben feltüntetett saját tömeg 
(önsúly) növelve a terhelhetőség 
(raksúly) 50%-ával. (Gjt. 6. §)

3. 8
(1) Az évi adótétel -  a (2) be

kezdésben foglaltak kivételével
-  az adóalap minden megkezdett 
100 kilogrammja után 400 Ft.

(2) A motorkerékpár, a lakó
pótkocsi, a lakóautó és a sátras 
utánfutó adója 2.000 Ft/év.

3) Az ideiglenes forgalmi en
gedéllyel forgalomban tartott 
gépjármű után -  fajtájára tekin
tet nélkül -  az adómentes idő
szak túllépését követően a meg
kezdett hónapra havi 2000 Ft 
adót kell fizetni.

4. 8
A jelen rendeletben nem sza

bályozott kérdésekben (adómen
tesség, adókötelezettség keletke
zése, adófizetés, stb.) a Htv., az 
adózás rendjéről szóló 1990. évi 
XCI. törvény és a Gjt. rendelke
zéseit kell alkalmazni.

5. 8
Ez a rendelet az 1997. január 

1. napján lép hatályba.

Kakas Sándor 
polgármester

Dr. Takács Tímea 
jegyző

A Polgármesteri Hivatal 
munkarendje

1996. február 1-től
Hétfőtől csütörtökig 7.30 - 15.30-ig 
Pénteken 7.30 - 14.30-ig

A  napi 30 perc ebédszünet 12-13 óra között vehe
tő igénybe. E kkor az ügyfélfogadás szünetel.
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A Pécsváradi Zeneiskola -  Pécsről nézvést

Köszönet a segítőknek
A Pécsváradi Zeneiskola 20 éves jubileuma alkalmával 

ezúton mondok köszönetét mindazoknak, akik támogatást 
nyújtottak az évforduló méltó megünnepléséhez. Köszönjük 
a támogatást minden egyes szponzornak, aki anyagilag 
vagy termékével hozzájárult az ünnepi fogadás méltó meg
rendezéséhez. Köszönetét mondunk minden szülőnek, külö
nösen az iskolai szülői munkaközösség tagjainak, azoknak, 
akik a maguk készítette finomságokkal, a fogadás megren
dezésével emelték évfordulónk fényét.

Apaceller József 
igazgató

A Baranyai me
gyei zeneoktatás 
három jeles veze
tőjétől kértünk vé
leményt a 20 éve 

önálló Pécsváradi 
Zeneiskola jubileu
mi koncertje után.

Kertész Attila,
a Kodály Zoltán 

Gimnázium igazgatója
-  Nagyon kellemes benyo

másokat szereztem. Nagysze
rűen szervezett jubileum i 
műsort hallottunk. Örültem, 
hogy nagyon sok kamaraze
nei csoport volt. Az mindig so
kat jelent, ha többen együtt 
muzsikálnak. Külön öröm, ha 
tanár és diák együtt zenél. 
Abban nem is reménykedtem, 
hogy kórus is fellép, és na
gyon hangulatosan zárja az 
egész műsort.

Pécsváradon nagyszerű, 
hogy önkormányzat és iskola 
együtt gondolkodik. Nagysze
rű érzés ezt tapasztalni, hisz 
a szülőiekéi együtt ez nagyon 
összeforrott kis közösségnek 
látszik. A telt ház is ezt mu
ta tta . Azt, hogy a törődés 
meghozza a gyümölcsét. Főis
kolás tanítványaim tanítanak 
itt, Kodály-gimnáziumi tanít
ványaim szerepelnek. Kitűnő' 
tanítványok kerültek hoz
zánk, akik a Pécsváradi Zene
iskola növendékei voltak.

Apáthy Árpád
a Pécsi Állami Zeneiskola 

igazgatója
-  Nagyon jónak találom ezt 

a hangversenyt. Az elfogó
dottság hangján említeném, 
milyen nagyszerű produkció
kat hallottunk az egyéni szó
lista gyerekektől, mint a kis 
trombitás Tolnai Gábortól, a 
hegedűs Szakács Zoltántól. 
Nagyszerű kamarazenekari 
számok hangzottak el, és a 
kórus is kiváló volt. Úgy tű
nik, nagyon pezsgő, virágzó 
életet él a Pécsváradi Zeneis
kola.

Valójában egy rendkívül di
namikus fejlődésnek vagyunk

szemtanúi és voltunk része
sei. Hiszen az elmúlt 20 év 
alatt nagyon sok problémával 
kellett megküzdenie az iskola 
tanárainak , vezetésének. 
Amióta figyelemmel követhe
tem a zeneiskola életét, a fú
vószenekar működését, amely 
Nagy Viktor vezetésével el
ért egy csúcspontra, utána 
törvényszerűen újra kellett 
mindent kezdeni. Aztán Tóth 
Gézáné igazgató karolta fel 
az iskola, a zenekar ügyét, 
ami felfutást eredményezett. 
Apaceller József rengeteg 
újítást vezetett be. A kornak 
megfelelő modem tematikát 
dolgozott ki, és így sok színes 
együttese van a zeneiskolá
nak, amelyek már több alka
lommal bizonyítottak a me
gyében és megyén kívül is.

Dr. Várnai Ferenc
népzene-kutató 
Baranya megyei 

ének-zenei szaktanácsadó
-  Amikor 1968-ban értesül

tem arról, hogy Nékám Pau
la vagy ahogy mi hívjuk, Pa- 
ulette néni hangszeroktatás
ba kezd, biztos voltam benne, 
hogy ez Pécsváradon eredmé
nyes lesz. Már ismertem a 
pécsváradi embereket, a gye
rekeket. Abban az évben volt 
először itt népdaléneklési ver
seny a Leányvásáron. Itt tűnt 
föl akkor Budai Ilona, olyan 
zsűritagok voltak itt, mint 
Béres Ferenc, Török Erzsi, 
Olsvay Imre, Csenki Imre, 
Rábai Miklós.

Szurkoltam is, hogy sike
rüljön Kígyós Sándor terve,

aki maga is szerette, művelte 
a zenét. Tisztemből adódóan, 
és tiszta szívből segítettem is 
ezt a munkát. Tanfolyam, 
majd tagiskola alakult. El
mentem Komlóra, jeleztem a 
zeneiskolának, hogy Pécsvá

radon életképes kezdeménye
zés indult, és kértem, vegyék 
ezt át tagiskolájuknak. Olyan 
szépen megindult a munka, 
hogy az iskola megérett az 
önállóságra. Ebben van nagy 
része dr. Kófiás Mihálynak 
és másoknak, akik személyes 
ügyként kezelték az iskolát. 
Mindig latolgattuk, hogyan 
lehetne önállóvá tenni az in
tézményt. Ahogy lehetett, 
mindig juttattam ide néhány 
státuszt.

Emlékszem, a 20 évvel eze
lőtti avatásra. Dr. Kardos 
Józsefné is nagyszerű mun
kát végzett, akárcsak Tóth 
Gézáné 12 éven át. Megval
lom, nem titok, számomra 
nem volt könnyű a választás 
Judit és József között, mert 
mindkettejüket nagyra becsü

löm Ma úgy érzem, megnyug
tatóan rendeződött ez a kér
dés. Apaceller Józsefet, mint 
felfedezettemet gyermekkora 
óta figyeltem, segítettem.

Kedvező indulás, kedvező 
folytatás és a mai határkőnél 
nagyon kedvező beteljesülés 
az, amiről számot adhatunk. 
Kedvesek, tehetségesek a 
gyerekek, érezni lehet, hogy 
ebben az iskolában szeretik a 
zenét. A szülők is fontosnak 
tartják a zenetanulást. Pécs
váradon sohasem az volt az 
első, hogy a versenyen első 
helyezést érjünk el, hanem 
hogy énekeljünk, zenéljünk a 
magunk és mások örömére. 
Mindig ezt tapasztaltam, a 
zene öröméért muzsikálnak, 
énekelnek.

Egyébként az iskola na
gyon jól dolgozik. Figyelem
mel kísérem a megyei talál
kozókon. Mindig helyt állnak. 
Nem versenyezhetnek a ré
gebbi vagy 1000 személyes 
nagy iskolákkal, de már erre 
is sor kerül. Ott vannak az él
mezőnyben, mindig nagyon 
szépen szerepelnek. Becsü
letesen felkészülnek, és ez 
nekem nagy öröm mindig. Jó, 
hogy sok kamarazenélés van, 
ezzel a közös muzsikálás alá
zatát, szeretetét tanulják.

Úgy érzem, méltán rászol
gáltak nagyon szép épületük
re. Ebben az eszményi kör
nyezetben jól dolgoznak. Eh
hez tám ogatást kapnak a 
szülőktől, az önkormányzat
tól, a művelődési háztól, az 
általános iskolától, volt tanít
ványomtól Lőrinczi Albert- 
nétól, és így a Pécsváradi Ze
neiskola még nagyon sok si
keres évet meg fog érni. Ezt 
kívánom nekik!
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A Német
Baráti Kör pályázata

A Pécsváradi Német Baráti 
Kör klubjának berendezésére 
pályázati úton 14.500 márkát 
ítélt meg a német belügymi
nisztérium. Egyúttal megbízta 
Pécsvárad német testvérváro
sát, Külsheimet a pénz felhasz
nálásának felügyeletével.

Baumann Mihály, a klub 
elnöke elmondta, e pénzből 
szeretnék bebútorozni klubju
kat, ellátni technikai eszkö

zökkel, hogy elhelyezhessék a 
klub birtokában lévő' könyve
ket, videó- és hangzó anyago
kat. Mindezt a következő' hó
napokban fogják beszerezni.

Pécsvárad önkormányzata 
az új sportöltöző tetőterében 
biztosított otthont a Német 
Baráti Kör számára. A klub
tagok egyesületük költségén 
már elkészítették a helyiség 
fűtését és burkolását.

Kodolányi János 
Általános Iskola hírei

Januárban tanulóink elsősor
ban a tanulásra fordították fi
gyelmüket, hiszen közeledik az 
első félév vége és sokan az utolsó 
felmérőkkel, feleletekkel szeret
nének még javítani jegyeiken.

A 8. osztályosoknak el kellett 
dönteniük milyen iskolák kerül
jenek a felvételi jelentkezési lap
ra, milyen pályát választanak.

Szép sikert ért el 6. osztályos 
csapatunk a Lenau-ház által 
szervezett német nyelvű Quíz- 
vetélkedó'n.

Dorn Anita, Göbl Richárd 
és Gungl Adrienn a megyei 
döntőn 2. helyezést ért el.

Díjuk németországi táborozás, 
az iskola számára pedig egy 
írásvetítőt nyertek.

Felkészítő tanáruk: Wágner 
Jánosné.

*

Ebben a hónapban kezdte 
meg gyakorlatát iskolánkban a 
szekszárdi Illyés Gyula Pedagó
giai Főiskola két hallgatója, Né
meth Anita és Dékány Kata
lin.

Németh Anita hat hetes 
szakmai gyakorlatából négy he
tet alsó tagozaton (mentora: 
M ártusz Antalnéj tölt el, két 
hetet pedig alsó és felső tagoza
ton a német nyelvszakos taná
roknál. Dékány K atalin III. 
évfolyamos hallgató két hetes 
német nyelvi szakmai gyakorla
tát végzi alsó, illetve felső tago
zaton.

Az iskola sportélete az 
1995/96-os tanév első felében

Mozgalmas volt ez a félév. Bar 
reményeinkkel ellentétben a 
sportcsarnok még nem készült el 
a tanévkezdésre, szabadtéri le
hetőségeink bővültek az alsó is
kola udvarán létesített kézilabda
pályával. Ez különösen az alsó ta
gozatosoknak nyújt több sportolá
si lehetőséget az év egy részében. 
Az iskolai- és diákolimpiái verse
nyek a tanév végén zárulnak le, 
így most csak „részeredmények
ről” számolhatunk be.

Szeptemberben megismerked
hettünk egy új sportággal, a kri
kettel. Egy Angliából érkezett 
edző tartott bemutató foglalko
zásokat. Rövid felkészülés után 
csapatunk harmadik helyezést 
ért el a JPTE által rendezett tor
nán. A Diákolimpia versenyei 
közül a mezei futás volt az első, 
ezen 36 tanulónk vettrészt. A 
legjobb eredményt korosztályá
ban Fehérvári Tamás érte el.

Szeptemberben elkezdődtek az 
iskolai DSE edzései is. Az alsóso
kat foglalkoztató edzésközpontot 
Rádóczy Árpád vezeti, kosárlab
dával Mayer Jánosné, kézilabdá
val Czakó Rita, labdarúgással 
Gelencsér János foglalkozik.

Szakálosné Panta Dóra által 
felkészített aerobic-csoport már 
többször bizonyította felkészült
ségét.

Mivel a sportcsarnokot csak a 
II. félévtől „vehetjük birtokba”, 
kosár- és kézilabdacsapatunk 
csak a következő tanévben indul 
a Diákolimpia versenyein.

Az alsó tagozatosaink a Pé
csett megrendezett „Játékos 
sportversenyen” csoportjukban a 
negyedik helyezést érték el. A 
Diákolimpia nagypályás labda
rúgást őszi-tavaszi rendszerben 
bonyolítják le, csoportunkban a 
harmadik helyen állunk. A te
remkupák január-február hó
napban fejeződnek be, így ered
ményekről csak a tanév végén 
számolhatok be. Februártól test
nevelés óráink és sportköri edzé
seink egy részét a sportcsarnok
ban tarthatjuk. Szeretnénk ver
senyeket szervezni, minél több 
mozgásra, sportolásra késztetni 
tanulóinkat.

A körülmények javulása re
méljük a jövőben eredményeink
ben is megmutatkozik.

Gelencsér János 
testnevelő

Leó'wey-díj három pécsváradi diáknak

A Leó'wey Klára Gimnázium szalagavatóján adták át az is
kola díjait többek között három pécsváradi diáknak: példamu
tató szorgalmáért, az osztályban folytatott közösségformáló te
vékenységéért és egyenletes, jó tanulmányi munkájáért 
Grosch Szilvia és Keszler Andrea IV. d., német nemzetiségi 
osztályos tanuló, kimagasló tanulmányi eredményéért Kakas 
Tilla IV.c. osztályos tanuló részesült a díjban.

Diabétesz klub
A klub legutóbbi foglalkozá

sán dr. Török Katalin bel
gyógyász tartott gyógyszerbe
mutatót. Szívesen látnak min
denkit, akit érdekelnek az 
anyagcserével kapcsolatos 
diéták, a különbőz! gyógymó
dok. Februárban Dr. Wéber 
György érsebészt várják a 
klubfoglalkozásra.

Apaceller Péter 
sikere

Pécsváradról két fiatal, 
Glázer Adél és Apaceller 
P é te r indult vokális zene, 
népdal kategóriában a Ki 
mit tud? komlói, területi 
döntőjén. Továbbjutott Apa
celler Péter, akinek további 
sikeres szereplést kívá
nunk.

K eresztény  
fiatalok köre

Szeretettel hívnak mindenkit
Igazi ökumenikus egyesüle

tet hozott létre másfél éve 15
20 pécsváradi fiatal a közép
iskolás korosztályból. Talál
kozhattunk velük az ünne
pekben, hiszen karácsonyi 
műsort vittek az idősek ottho
nába és a nyugdíjasok ünnep
ségére. Szerepeltek az öku
menikus imahét nagy hidasi 
rendezvényén, és az istentisz
teleteken, más gyülekezeti al
kalmakon.

Talán ez hozta össze a tár
saságot és a konfirmációra 
való készülődés. Minden 
szombat délután 5 órakor ta
lálkoznak a református paró
kián, és nemcsak a kálvini 
valláshoz tartozók, hanem

katolikusok, reformátusok 
közösen. Csatlakoztak hoz
zájuk a barátaik közül, és to
vábbra is szeretettel várnak 
szombat délutánonként 17 
órától tizenéves fiatalokat. 
Olyanokat, akik szívesen töl
tik együtt az időt közös ének
kel, beszélgetéssel. Akik val
lásosak vagy még csak kere
sik az utat a vallásos élethez. 
Foglalkozásaikon a fiatalokat 
érintő témákról beszélgetnek 
és persze Istenről. Csoportjuk 
öntevékeny, lelki vezetésüket 
Szabóné Kiss Mária lelkész 
látja el.

Képünk Karácsonykor ké
szült
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15 éves 
a Pécsváradi 

Várbaráti Kör
A Millecentenárium évében 

lép fennállásának 15. eszten
dejébe a Pécsváradi Várbaráti 
Kör.

Bankettel egybekötött ha
gyományos éves közgyűlését 
február 17-én, szombaton 18 
órakor tartja a Zengő' Étte
remben.

Program: Elnöki beszámoló. 
Pécsvárad a honfoglalás 1100. 
és az áilamalapítas 1000. év
fordulója előtt.

Alapító tagok köszöntése.
Közös vacsora. Ara: 500 Ft. 

Zene: Kőberling Jenő és zene
kara

Jelentkezési határidő: feb
ruár 14.

Képünkön óévbúcsúztató a 
Zengőn. Fotó: Sárközi Katalin

Csizmadia László bravúrja
Ismét bravúros produkció ke

rült ki Csizmadia László grafi
kusművész keze alól. A Pécsvá- 
radon éló' alkotó mintegy 30 he
lyi cég és számos más vállalat 
arculatának kialakításában vál
lalt formatervezői, reklámgrafi
kusi szerepet.

Ezúttal a Siklósi, Villányi bor
út című idegenforgalmi TOU- 
RINFORM-kiadvány madártáv

lati térképét készítette el számí
tógépes grafikai módszerrel. A 
térképek és légifelvételek fel
használásával rajzolt térkép úgy 
mutatja be a vidék látványossá
gait a máriagyú'di templomtól a 
siklósi váron át a villányi szo
borparkon keresztül a palkonyai 
pincesorig, hogy az több egysze
rű térképnél és képeslapnál is.

Megtalálták apát úr 
kocsijának megrongálóját

Nagy felháborodást keltő, van
dál cselekmény borzolta föl a ke
délyeket közvetlenül Karácsony 
előtt. A december 10-i, advent va
sárnapi szentmisén apát úr közöl
te a hívekkel, hogy az éjszaka is
meretlen tettes hatolt be a plébá
nia garázsába, és megrongálta 
Volkswagen gépkocsiját, amellyel 
az apátúr 11 település lelki szol
gálatát látta el. Az ismeretlen 
széttörte a lámpákat, a szélvédőt, 
kitépte a gyújtókábelt, a vissza
pillantó-tükröt. (A papi szolgálat
ra tartott régi, bogárhátúhoz a 
mai napig sem sikerült beszerez
ni az összes alkatrészt!)

Azon az éjszakán ugyancsak 
ismeretlen tettes betörte a köz
ponti iskola ablakát.

Ormándi László, a Pécsváradi 
Rendőrállomás parancsnoka el
mondta, mindkét helyen azonos 
méretű lábnyom adott kiinduló
pontot a nyomozáshoz. Az iskolai 
rongálásnál -  hajnali 6 óra tájban 
-  valaki látta az elkövetőt, és sze
mélyleírást adott róla. A rendőrök 
elszámoltatták a számba jöhető 
tetteseket, és így jutottak a 23 éves

VJVL-hez, aki tettét beismerte.
V.M. vallomása szerint a hegyi 

Vadász-diszkóban mulatott, ahol 
alaposan felöntött a garatra. Ha
zafelé tartva, úgy döntött, kéne 
egyet autózni. A temető felől be
mászott a plébánia udvarába. A 
garázs nem volt zárva. A kocsit 
nem tudta beindítani, ezért dü
hében összetörte a 75 éves idős 
pap gépkocsiját. Tovább haladva, 
a Tavasz utcában kerekedett 
kedve törni-zúzni, és ekkor kö
vetkezett az iskola.

Mikor másnap meghallotta a 
közfelháborodást kiváltó esetet, 
kezdett előtte derengeni, hogy 
ehhez neki is lehetett valami kö
ze. Úgy érezte ekkor, olyan volt, 
mint egy rossz álom.

Beitalozott ifjak dühöngései
ről, az útjukat kísérő vandaliz
musról sajnos már többször be
számoltunk lapunk hasábjain. A 
Várkert köz kerítésdöntögetőiról, 
a mindenki karácsonyfájának 
tönkretevőiről.

A további eljárást a Komlói 
Rendőrkapitányság folytatja az 
elkövető ellen.

A legszebben beszélő rádiós
Zilahi Lajos
Pécsváradon született, itt 

járt iskolába, itt töltötte gyer
mek- és ifjúkorát. Szabadide
jének nagy részét most is itt 
tölti, hisz itt él az édesanyja, itt 
vannak a régi iskolatársak, a 
régi barátok. A várossá avatás 
ünnepségén 1993 augusztus 
20-án ő volt az ünnepség konfe- 
ransziéja, és itt volt a csarnok
avató ünnepségen is.

A néhány évvel ezelőtt lét
rejött Magyar Rádió Alapít
vány 170 vidéki rádiós közül 
választotta ki Zilahi Lajost, 
aki január 30-án vette át ,A 
legszebben beszelő rádiós” dí
ját a Magyar Rádió márvány
termében.

A pécsi stúdióba 1970-ben 
került bemondóként, 1986-tól 
pedig technikusként is részt 
vesz a munkában. Eredeti ne
vét -  Steindl -  sokszor írták 
és mondták rosszul. Gyakor
lati okból döntött a névváltoz
tatás mellett.

25 éve rádiós. Egy alkalom
mal meghívott, tartsak vele. 
Elfoglalta helyét a vezérlő
pultnál, perceken belül indult 
az élő adás. Később már a 
mikrofon előtt ült. Feszült fi
gyelemmel tekintette végig a 
keverőpult megannyi gombját 
és billentyűjét. Az üvegfal mö
gül jött a jelzés, kigyulladt a

lámpa, felcsendült a jól is
mert szignál, és az adás ki
ment az éterbe. Aztán elin
dultunk, hogy megmutassa a 
rádiósok nyüzsgő életét. Su
gárzó arccal, lelkesedéssel 
kérdezte: -  Hát lehet ezt nem 
szeretni? Nekem ez a máso
dik otthonom, minden szépsé
gével, gondjával, bajával. Óri
ási dolog tudni, hogy több ez
ren ülnek a rádiókészülékek 
előtt, és arra figyelnek, amit 
mondok. Ez egyben nagy fele
lősség is. Nagyobb hangsúlyt 
kellene fektetni a szép és he
lyes magyar beszéd oktatásá
ra. Egyik célom, hogy átad
jam tapasztalataimat az utá
nam következőknek.

Fotó: Tóth László 
Sántha László
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Magyar tulajdonosok, magyar alkalmazottak, magyar piac -  európai színvonalon

Nemzetközi elismerés a 
MECSEK FÜSZÉRT Rt-nek

Képünkön balról Arató Márton munkatársaival a Palatinus- 
beli fogadáson. Fotó: Tóth László.

Rangos nemzetközi díj
ban részesült a MECSEK 
FÜSZÉRT. V ezérigaz
gatója Arató Márton, aki 
egyszersmind Pécsvárad 
alpolgármestere, 1996. ja
nuár 18-án, a pécsi Palatí
nus Szállóban fogadást 
adott legjobb vásárlóinak 
és szállítóinak. Ez alka
lommal jelentette be, hogy 
a MECSEK FÜSZÉRT Rt-re 
nyugaton is felfigyeltek.

A közelmúltban Párizsban 
vehették át az „Európai Mi
nőség Díját” a cég vezetői. Ez 
már a második nemzetközi 
elismerése az Rt-nek, ugyanis 
az Európai Piackutató Köz
pont a „Certicicate of Honor” 
díjjal jutalmazta 1993-ban a 
céget, mert az az átlagosnál 
jóval magasabb szinten bőví
tette az európai piacot a tech
nikai fejlesztések, a szolgálta
tás terén.

Az Arató Márton vezette 
Rt. a legnagyobb 30 magyar 
kereskedelmi vállalkozás 
egyike. Az 1994-es privatizá

ció által 100 százalékig ma
gyar tulajdonba kerültek a 
cég részvényei. A többségi tu
lajdont 31 baranyai, somogyi 
és Tolna megyei ÁFÉSZ sze
rezte meg.

A METRÓ, a Csemege Júli
us Meinl, a SPAR és a PLUS 
üzletláncok megjelenése mel
lett és e konkurencia ellenére 
is megközelítőleg 100 millió 
forintos nyereséget ért el a 
MECSEK FÜSZÉRT Rt. az 
1995. évben.

Amit ebből mi, vásárlók ész
lelhetünk Somogy, Tolna és 
Baranya területén, az a magas 
színvonalú kereskedelmi szol
gáltatás, a 27 DÁLIA-COOP 
ABC és Diszkont áruház széles 
választéka, kedvező árai.

Mindenkor időben terjesz
kedtek és hajto ttak  végre 
szerkezeti változtatást az Rt- 
nél. így született meg a cég 
Bokréta franchise üzletrend
szere, így lett alapítója az Rt. 
az országos COOP kiskeres
kedelmi láncnak is. A régió
ban az ÁFÉSZ-ekkel közösen

70 DÁLIA-COOP áruház ké
pezi a térség legnagyobb áru
házi láncát. A több mint egy
milliárdos vagyonnal rendel
kező MECSEK FÜSZÉRT Rt. 
működése is bizonyítja, hogy 
hazai tőkével is lehet üzlet
láncot kiépíteni és ezt folya
matosan bővíteni.

1995-ben 5 százalékkal 
emelkedett az alkalmazottaik 
létszáma is. Ma 770 dolgozó
juk van. Nagyatádtól Bara
nyán át Dunaföldvárig boltja

ikban naponta 26.000 ember 
vásárol -  kétharm adrészt 
élelmiszereket, továbbá ve
gyiárukat, napi háztartási 
cikkeket.

Magyar tulajdonosokkal, 
magyar alkalmazottakkal, 
magyar piaccal dolgozik a 
vállalkozás, de az üzletmene
tet tekintve versenyben van
nak a legnagyobb nyugati ke
reskedelmi cégekkel is.

Mészáros B. Endre

Elismerés Dretzky Katalinnak 
a Magyar Kultúra Napján

Dretzky Katalin, a pécsvá- 
radi Fülep Lajos Művelődési 
Központ igazgatója elismerő' ok
levélben részesült a Magyar 
Kultúra Napján a Magyar Nép
művelők Egyesülete megyei 
szervezetétől. Az indoklás tartal
mazza, hogy Dretzky Katalin 
hosszú ideje magas színvonalon 
látja feladatát Pécsvárad kultu
rális életében, és a lengyel-ma
gyar kultúra ápolásában. 1964- 
ben Pécsváradon könyv
tárosként kezdett, aztán a ko- 
zármislenyi művelődési házat 
vezette, majd Kígyós Sándor hí
vására lett a pécsvaradi művelő
dési központ munkatársa, 1977- 
től igazgatója.

Pécsvárad életében fontos sze
repet játszott a művelődési ház 
által formált kulturális arculat, 
az innen elindított és itt otthon
ra találó közösségek, a település 
kulturális hagyományainak őri
zése és továbbfejlesztése.

Hat fős munkatársi gárdájá
val napi 12 órás nyitvatartással 
üzemelteti a művelődési házat, 
és újabban a másfél hónapja át
adott Sportcsarnokot is. Segítik 
a civil szervezetek, egyesületek,

amatőr csoportok, a helyi újsá
gok, városi tv, képújság munká
ját is, és ők Pécsvárad nevezetes 
nagyrendezvényeinek lebonyolítói.

Dretzky Katalin egyik össze
tartó személyisége a népművelő 
szakmának, amelynek művelői 
számos, általa szervezett ta
nácskozáson adtak egymásnak 
találkozót Pécsváradon, a műve-

Viszontlátásra, 
Pataki doktornő!

Elköltözött Pécsváradról 
Pataki R ozália  háziorvos, 
akitől fájó szívvel vettek bú
csút betegek, egészségesek 
egyaránt. Marosvásárhelyről 
érkezett két gyermekével, At
tilával és Rékával az 1990. 
évi magyarellenes pogrom 
után. Azért, „hogy hazát talál
junk, ahol végre mi is otthon 
lehetünk. Nem nagyobb 
anyagi jólétet, hanem több 
szellemi és lelki szabadságot, 
félelmektől mentes életet kí
vántunk” -  mondta el akkor 
az Ébresztő hasábjain.

Az úgymond, „román dok
tornő” lett az állandó helyet
tes Pécsváradon. (Ki tudja, mi
ért, ,/Ománnak” szokás nevez
ni a románoktól üldözött erdé
lyi magyart, jugónak” a szülő
földjéről kivert baranyai, szla
vóniai magyart és „cseszkónak” 
a felvidéki magyarokat...)

Pécsváradon telítve volt a 
pálya, Pataki doktornő saját 
egzisztenciára nem számítha
tott. Pedig tudásával hamaro
san feloldotta a jövevényt 
övező bizalmatlanságot. Bete
gei megszerették. Mert derűs 
mosollyal érkezett a szenve
dőkhöz, türelemmel kezelte 
szörnyű bajaikat, mert mun
káját ügyesen, lelkiismerete
sen végezte. Mert jó orvos.

Közben folyamatosan ál
lást keresett. Egzisztenciát 
kellett terem tenie, hiszen 
egyedül neveli két gyermek
ét. Február 1-vel végre sike
rült önálló háziorvosi kör
zetbe pályáznia a Tolna me
gyei Aparhanton.

Sok szerencsét, és a vi
szontlátásra -  hiszen házat, 
otthont Pécsváradon épít ma
gának Pataki doktornő.
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Rózsahegyi Ferenc

Háborús napló 5.
1945. V. 2., szerda

Egy erdőben pihenünk. 
Egyszer csak azt beszélik, vé
ge a háborúnak, a németek 
megadták magukat. Később 
láttunk  is olyan dolgokat, 
amik arra vallanak. Részeg 
katonák jönnek énekelve, 
puskájukat összetörik, eldo
bálják. Egyszóval örülnek, 
hogy vége a háborúnak. Ter
mészetesen mi is örülünk. 
Amikor estefelé megint elin
dulunk, látjuk is az autóban a 
fehér zászlókat. (Azért men
tünk mindig este, mert nap
pal az angol repülők miatt le
hetetlen volt közlekedni.) Er
refelé a német autóknak való
ságos tömegsírja van. Az an
golok foszforos lövedékkel lőt
ték ki őket. Éjjel csak úgy vi
lágítanak az országút men
tén. Ezen az éjjelen nem 
mentünk sokat. Angolokkal 
sem találkoztunk. Megint egy 
erdőben vagyunk. Én beteg 
vagyok.

V. 3., csütörtök
Ma kerültünk amerikai 

fogságba. Egy nagy szántó
földre vezetnek, itt töltjük az 
éjszakát. Másnap megnézik a 
holm inkat, amit feles
legesnek találnak, elveszik. 
Tőlem is elvesznek 1 alsónad
rágot, 2 pár kapcát, a kése
met, keféimet és más aprósá
got. A GH-s kocsijaink tele 
voltak ennivalóval, az is mind 
ott maradt, pedig az erdőben 
mondták a tiszturaknak , 
hogy osszák ki. Tudtuk, hogy 
fogságba megyünk és még
sem tették. Ennek a követ- 
kezmenye lett, hogy több 
m int egy hétig éheztünk. 
Minden este egy kaszárnyába 
megyünk, ott töltjük az éjsza
kát, mert esik az eső. Hatodi- 
kán egy nagy rétre megyünk, 
ahol már sokan vannak. Itt 
sátrat verünk. A közelben van 
egy krumplifóld, de ott krumpli 
kikelni nem fog, mert mind ki
ástuk. Harmadik nap kaptunk 
egy kis nyers lóhúst, 2 evőka
nálnyi grúzét. Kis krumplit is 
szerzünk és főzünk egy jó va
csorát.

V. 13., vasárnap
Itt egy nagy fogolytáborban 

vagyunk, 25 ezren a szabad

ban, sátrakban. Kicsit már 
tűrhetőbb a sorsunk, mert 
délben már kapunk egy kis 
híg levest. Kb. 1/2 1-t. Este tí
zen, tizenöten egy kenyeret, 
5-6 dkg kekszet, egy kis kon- 
zervet, 2 dkg vajat. Nagyon 
meleg van, ez még jobban le
gyengít bennünket. Egész 
nap a sátorban keresünk me
nedéket a nap elől. Estefelé 
jön elő a nép és megkezdődik 
a nagy csere-bere, mert van
nak itt németek, kiknek még 
van ennivalójuk. Órák és más 
értékes tárgyak cseréltek itt 
gazdát élelemért, mert itt az 
a legnagyobb érték most. Én 
is odaadnám az órámat 1 kg 
kenyérért, de sajnos nem jár 
és nem kell senkinek.

V. 19., szombat
Nagy napunk volt ma, ami

lyen németországi tartózko
dásunk alatt még nem tör
tént velünk. Az angolok reg
gel, autóval elvittek bennün
ket m unkára. Negyvenen 
mentünk, az első szakasz. 
Egy szétbom bázott bútor
gyárban, Lübeckben, ba
rakképületet takarítottunk. 
I tt jelenleg angol katonák 
vannak. Az udvaron szerte
szét benzines és olajos kan
nák vannak, ezeket kell au
tókra felrakni. A munkával 
nem kell sietni, sőt pihenőt is 
adnak többször. Ezt mi arra 
használjuk fel, hogy a kerítés 
mellett most kelő krumplit 
kaparjuk ki a földből nagy 
örömmel. Az angol, aki ve
lünk van nem csodálkozik 
ezen, de mutatja, hogy 1 óra
kor kapunk enni. Cigarettával 
is megkínál. Az órámat az 
egyik angol sofőrnek sikerül el
adni. 2 doboz konzervért és 5 
db cigarettáért. A rakodással 
1/2 1-kor végeztünk, megyünk 
ebédelni. A barakk közelében 
füves-bokros helyen telep
szünk le. Az ablakok ala tt 
„nagy értékeket” találunk. Hó
fehér kenyér, mazsolás kalács, 
konzerves dobozok.

Egyharmadig, félig, sőt 
egészen tele. Az ebéd, két em
ber kap 1 kg konzervet, 36 db 
kekszet és valami édes teát. 
Weber Jánossal ketten, egy 
zsíros disznóhús konzervet 
kaptunk, aminek csak felét 
tudtuk megenni. Keksz is ma

radt. Utána pihenő, vagyis 
újabb felderítés. Először csak 
krumpli, hagyma, aztán kon
zerv, doboz számra, keksz, szá
rított krumpli, káposzta, tejpor. 
Rengeteget ettünk. Akis német 
kenyérzsákom már megtelt a 
szerzeményekkel. 4 óra fele új
ból munkához láttunk, teli has
sal, vidáman. Konzerves ládá
kat raktunk autókra. Majd 
még egy barakk kitakarítása. 
Itt is rengeteg értéket talál
tunk, úgy hogy nekem még egy 
kis zsák is tele volt és még egy 
kis doboz konzervet az angolok 
is adnak.

VI. 4., hétfő
Ma van a névnapom, és én 

még mindig nem vagyok ott
hon. Sőt nincs is semmi ko
moly hír, hogy mikor megyünk. 
Még dolgozom a házban.

VI. 10., vasárnap
Bárdos ma elment a kórház

ba. A nyakán egy daganat. Va
lószínű fel kell vágni. A napok
ban befejezem a munkát. Két 
vászonruhát csináltam és egy 
szövetnadrágot.

VI. 24., vasárnap
Ma tábori misénk volt. 

Utána fel lett szentelve egy 
kereszt, amit a magyar kato
nák állítottak a következő fel
irattal: „A magyarok emlé
kére 1945. VI. 29.” Azt hi
szem nem egyhamar me
gyünk haza, mert tegnap ol
vasták fel, hogy a leventéket 
elviszik Svédországba. Az ot
tani vöröskereszt kikéri őket, 
hogy jobb ellátásuk legyen. 
Vannak itt 15-16 éves magyar 
gyerekek is.

i A házigazdánk egy nagyon 
gazdag paraszt, de olyan fu
kar, hogy még a vizet is saj
nálja tőlünk. Tizenöt fejőste
hene van, de még egy kis lefö
lözött tejet sem ad. Inkább a 
borjúknak adja víz helyett. A 
búza és árpadarát itt grücé- 
nek nevezik. Ez amiből fő
zünk magunknak jó ételeket. 
A főzés meg van engedve. Há
tul az udvarban minden este 
szabadtűzhelyen olyan finom 
dolgok készülnek, hogy a né
met szakácsnők elbújhatnak 
mögöttünk, mert ezek főzni 
jót nem tudnak. Majd ha ha

zamegyek, bemutatom főzési 
tudományomat. Most minden 
délelőtt oktatások vannak. 
Van számtan, földrajz, törté
nelem. Külön előadások a 
földműveseknek, külön a ke
reskedőknek és iparosoknak. 
Ez mind időtöltésnek van, 
hogy ne gondoljunk annyit 
haza és ne járjon mindig az 
eszünk az evésen.

VI. 29., péntek
Tegnap mentek el a Jugo

szláviához tartozó magyarok. 
Úgy beszelik, hogy a romá
nok, szlovákok is hamarosan 
mennek. Sőt, hogy mi is me
gyünk. Ma Peter és Pál nap
ja, az aratás ünnepe. Otthon 
már biztosan nagyban arat
nak. Azt hittem aratásra már 
otthon leszek és én aratom le 
a gabonánkat. Sajnos még 
mindig itt kell lennünk. Itt 
még nem aratnak, erre na
gyon hűvös az éghajlat. Igaz 
nincs is sok aratnivaló, mert 
inkább állattenyésztéssel fog
lalkoznak.

VII. 3., kedd
Tegnap mentek a szlovákok 

és a románok. Most már csak 
mi vagyunk itt magyarorszá
giak. Ezek sem mentek haza, 
hanem csak másik táborba.

VII. 12. csütörtök
Már több mint egy hete én is 

be vagyok osztva őrségbe. Fel
adatunk, hogy a határban ne 
lopjanak el semmit. Minden 
második nap vagyunk pár órát 
szolgálatban. Ezeken a napo
kon 11 lefölözött tejet kapunk. 
Most is épp az őrségben va
gyok, ráérek egy kicsit írni. 
Nem mintha a szálláson nem 
érnék rá, de így jobban múlik 
az idő.

Itt most kezd érni a gabo
na. Nem messze innen, ahol 
az őrség van, most aratnak. 
Ez itt már géppel folyik. Er
refelé nem is igen kell mun
kásember, mert itt mindent 
géppel csinálnak. A szénát is 
géppel forgatják, a padlásra 
is az viszi fel. Kapálógép, 
krumpliásó, szóval mindent 
gép csinál. Én nem szeretnék 
itt lakni, még rendes körül
mények között sem.

Folytatjuk
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A Művelődési 
Központ 

február havi 
eseménynaptára

2- án, pénteken 15 óra: Gyer
mek bélyeggyűjtő szakkör

17 óra: A Pécsváradi Zeneisko
la 20. éves jubileumi koncert a 
színházteremben.

3- án, szombaton 19.30-tól: a 
Zeneiskola szüló'i munkaközössé
gének farsangi bálja.

5- én, hétfőn: Tavaszi hangok 
9 órától.

Ifjúsági hangverseny a bérletes 
előadáson, közreműködik a Pécsi 
Szimfonikus Zenekar Blázy Lajos 
vezényletével.

6- án, kedden 16 óra: indul az 
Egészségügyi tanfolyam a kresz 
oktatáson belül.

7- én, szerdán 9-12 óra: Kol- 
ping ruhaakció.

9-én, pénteken délután Álta
lános iskola farsangi mulatsága

13-án, kedden 16 óra: Nyug
díjas klub délutánja

16- án, pénteken: A Pécsváradi 
Szakmunkásképző és Gimnázium 
szalagavató bálja

17- én, szombaton: a Pécsvá
radi Várbaráti Kör tartja évzáró 
közgyűlését fehérasztal mellett a 
Zengő Étteremben.

(Külön meghívókat küldenek)
24- én, szombaton: a Pécsvára

di óvodák farsangja a szülői mun
kaközösség szervezésében.

25- én, vasárnap: Színházjáró 
busz indul Pécsre (program kü
lön olvasható).

Bővül a városi TV 
adása

Gazdagabb lesz a helyi televí
zió műsora. Lehetóseg nyílik a 
gyermekek számára rajzfilmet 
vetíteni, a felnőttek számára a 
híradó után játékfilmet sugároz
ni. A műsort a Pécsvárad TEXT- 
ben találjuk meg.

M ozgás
korlátozottak  hírei
A mozgáskorlátozottak pécs

váradi és csatolt vidéki tagegye
sületei értesítik tagjaikat, hogy 
az 1996. évi tagdíjfizetés és tag- 
könyv-érvényesítés minden csü
törtökön 9-12 órakor ejthető meg 
a Művelődési Házban.

A kézműves 
kamara hírei

Február 10-én nagy sikerrel 
tartotta meg hagyományos bál
ját Pécsvárad és környéke ipar- 
testülete a Zengő Étteremben. 
Egyben értesíti az érdekelteket, 
hogy a kézműves kamarai tagdí
jat célszerű Pécsváradon befizet
ni az Iparosházban, Fiszter Gé- 
zánénál -  ez esetben ugyanis a 
tagdíj 10 százaléka helyben ma
rad, és itt lesz felhasználható.

Színházjáró autóbusz
Indul február 25-én, vasárnap délután 14 órakor a 

Műveló'dési Központ elől, jegyelővétel, jelentkezés  
ugyanitt, naponta 8-16 óráig.

(Jegyek utazási költséggel együtt 350,- Ft.)
Szirmai Albert: Mágnás Miska -  nagyoperett három felvo

násban -
SZEREPLŐK: Miska: Fillár István, Fogarassy András 
Marcsa: Dévényi Ildikó, Gráf Csilla, Wertig Tímea 
Baracs: Massányi Viktor, Tihanyi Tóth Csaba 
Rolla: Dér Krisztina, Lesznyák Katalin 
Pixi: Stenczer Béla 
Mixi: N. Szabó Sándor
Nagymama: Péter Gizi, Sólyok Katalin Jászai-díjas
Korláthy: Mester István
Korláthyné: Sebők Klára
Eleméry Tasziló: Kovács Dénes
Leopold: Benyovszky Tamás
Cigány: Rubind Péter
Rendezte: Moravetz Levente

Moziműsor
Február 1 -én:
5-én, hétfőn:
8-án, csütörtökön:
12-én, hétfőn: 
15-én, csütörtökön: 
19-én, hétfőn: 
22-én, csütörtökön: 
26-án, hétfőn: 
29-én, csütörtökön: 
Március 4-én:

Gyorsabb a halálnál
Bárhol, bármit, bármikor (..
Áldatlan állapotban
Dredd bíró
Pocahontas
Muriéi esküvője
Mintamókus
Hirtelen halál
Aranyszem
Titkos gyilkos mama.

ha akarod)

Az előadások 19 órakor kezdődnek.

ANYAKÖNYV

Születés:
Pécsváradon: Bátai Réka, 

Koller Fanny és Tamara, 
Jéhn Márk, Martonfán Os- 
váth Dalma, Erdősmecskén 
Kungl Ádám, Schnell Viktó
ria, Tamás Bianka

Esküvő:
Müller Ferenc-Péter Juli

anna

25 éves házassági évfor
dulóját ünnepli Kincse Ist
ván és Molnár Sára, Bősz Zol
tán  és Kovács Zsuzsanna, 
Stenger József és Pintér Éva

Valamennyiüknek gratulá
lunk, és hosszú, boldog páros 
életet kívánunk.

Elhunytak: Hornyak Kál
mánná Viglási Anna 80 éves, 
Niedling Antal 87 éves, Klug 
Lenártné Zátonyi Magdolna 
69 éves, Barát Pétemé Lese- 
tár Júlianna 86 éves, Böröcz 
Sándomé Király Júlianna 64 
éves, Szántó Józsefné Ada- 
mov Veronika 76 éves.

F eb ru ár 13-án 16 ó rak or  N y u gd íja s  K lub
Vendégünk: Dr. Novotny Judit belgyógyász 

Életmód tanácsok nyugdíjaskorúaknak 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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Német tulajdonban 
a DÉDÁSZ Rt. 

részvényeinek 47,25%-a

A Városi Sportcsarnok rendezvényei

2-án, pénteken
19.15 órától PVSK-Pécsvárad-Hévíz Sk.

férfi NB Il-es kosárlabdamérkőzés 
4-én, vasárnap
8- 15 óráig Villám Teremfoci Torna

A Pécsett rendezendő dunántúli városok tornájának 
8 résztvevő csapatával.

10- én, szombaton
7.30-15 óráig: Teremfoci Torna

8 csapat részvételével.
11- én, vasárnap:
9- 13 óráig: Teremfutball -  6 csapattal 
18-án, vasárnap:
16 órakor PVSK-Pécsvárad-NIKE-FAK

férfi NB Il-es kosárlabdamérkőzés 
23-án, pénteken
19.15 órától: PVSK-Pécsvárad-ZTE-Goldsun II.

férfi NB 11-es kosárlabdamérkőzés 
25-én vasárnap
reggel 8 órától ismét TEREMFOCI TORNA.

A sportcsarnokot egy órával a mérkőzés kezdete előtt nyitjuk. 
Jegyek a helyszínen kaphatók 100 Ft-os árban, 14 éven aluliak
nak 50 Ft.

Jó szurkolást, kellemes sportélményt kívánunk!

Sportcsemegék...

A magyarországi villa- 
m osenergia-szolgáltató 
vállalatok privatizáció
jának eredm ényeként a 
ném etországi Bayern- 
werk AG vásárolta meg 
a DÉDÁSZ Rt. rész
vényeinek 47,2%-át. A 
komoly szakmai háttér
rel és tapasztalattal ren
delkező német befekte
tő részvétele a dél-du
nántúli villam osenergia
szolgáltatásban mind 
műszaki, mind gazdasá
gi szempontból komoly 
előnyöket ígér.

A DÉDÁSZ Rt. új tulajdonosa 
a Bayernwerk AG egyike Német
ország legfontosabb energiaszol
gáltató vállalatainak. Tarto
mány feletti energiaellátóként 
atomerőműveket és hagyomá
nyos -  vízi-, szén-, olaj-, gáz- és 
tározós erőműveket -  is üzemel
tet. Bajorország energiaigényé
nek 2/3 részét, TEAG nevű le
ányvállalatán keresztül pedig az 
egykor kelet-német Türingia vil- 
lamosenergia-igényének 90%-át 
a Bayernwerk AG fedezi. A mün
cheni székhellyel működő cég a 
biztos, értékarányos és környe
zetbarát energiaellátásról 5600 
km hosszúgágú nagy és legna
gyobb feszültségű hálózat fenn
tartásával gondoskodik. (Össze
hasonlításként: a DÉDÁSZ Rt. 
18470 km es ellátási területén 
a nagyfeszültségű szabadvezeté
kek hossza összesen 1018 km, a 
magyarországi alap- és főelosztó
hálózat -  120-400-750 kV -  hosz- 
sza pedig 9184 km.)

A Bayernwerk AG 47,25 %-os

tulajdonába került DÉDÁSZ Rt- 
ről a német befektetők január 
második hetében történt pécsi 
látogatásuk kapcsán gyűjtötték 
az első személyes tapasz
talatokat. Első benyomásaikról, 
illetve arról, hogy milyen elvárá
sok mentén tűzik ki a dél-du
nántúli áramszolgáltatás jövőbe
ni stratégiai feladatait, vissza
utazása előtt a Bayernwerk AG 
elnöke adott tájékoztatást.

A Pécsett látottakról dr. Ottó 
Majewski elismerőleg fogalma
zott. Mint mondta, modern tech
nikával, dicséretet érdemlő mű
szaki és innovációs színvonallal, 
komoly szellemi tőkével és jól 
motivált cégvezetéssel találkoz
tak a DÉDÁSZ-nál. Úgy vélte, 
hogy a társaság teljesítményké
pességét és ügyfél-orientáltságát 
a rendelkezésükre álló eszközök
kel és tapasztalatokkal is segíte
ni tudják majd a kibontakozó 
együttműködés során.

Konkrét pénzügyi és gazdasá
gi elvárásokat egyelőre nem fo
galmaztak meg a németek. Előbb 
részt vesznek az 1995-ös eszten
dő lezárásában, az üzleti terv 
aktualizálásában, s csak azt kö
vetően határoznak a továbbiak
ról. -  Mindenképpen hatékony 
és sikeres gazdálkodást várunk 
mind a bevételek, mind a kiadá
sok területén -  mondta dr. Ottó 
Majewski.

A DÉDÁSZ Rt-nek a fogyasz
tói kiszolgálás és tájékoztatás 
során követett eddigi gyakorla
tát várhatóan tovább erősíti 
majd, hogy az üzleti partnerek 
és ügyfelek sokoldalú kiszolgálá
sát és az energia hatékony hasz
nosításának lehetőségeiről szóló 
tájékoztatást munkája során a 
Bayernwerk AG is kiemelt fel
adatként kezeli.

(Ferlingpress/Pécs)

Február 2-án lejátszotta 
második hazai mérkőzését a 
városi sportcsarnokban a 
PVSK-Pécsvárad NB II. férfi 
kosárlabda csapatunk. Ez al
kalommal is több mint 150 
néző szurkolt a lelátón, sajnos 
a 83-96-os végeredmény is 
m utatja, nem elég jól! De 
mint azt a szakosztály vezetői 
elmondták, a mezőny két leg
erősebb csapatát fogták ki a 
fiúk, a múltkor Marcali, most 
a Hévíz csapata fogott ki a ke
vésbé rutinos fiatal kosarasa
inkon.

Két hét múlva várjuk a 
győzelmet!

*

A Komlói Sportcsarnokban 
január 27-én megrendezett 
teremfutball Farsang Kupán 
két pécsváradi csapat is jeles
kedett. A nyolc induló együt
tes között a TEXACO első he
lyen, míg a fiatalok KUKA 
csapata a 3. helyen végzett.

*

A Zengőn-túli szervezők öt
letét felhasználva Kajos Ár
pád és Keszler Mátyás kezde
ményezésére, majd szervező 
és levezető munkájuknak kö
szönhetően február 4-én a 
Pécsváradi Sportcsarnokban

is igen izgalmas mérkőzése
ket láthattak, színvonalasan 
megrendezett foci-csemegé
nek örülhettek a betérő né
zők, szurkolók, akik meg- 
megtöltötték a lelátót. A Pécs
váradi Farsang Kupát hagyo
m ányterem tő szándékkal 
hozták létre a fent említett 
szervezők. A nyolc csapatban 
több mint 80 íö rúgta a „sző
röst”, azaz a teremlabdát. Va
lamennyiben oklevelet kap
tak. Szépen kivitelezett Ku
pát kapott a TEXACO csapa
ta a megérdemelt első he
lyért, de jutott kisebb kupa a 
gólkirálynak is, Jelena Ri- 
chardnak, majd egy-ágy szép 
énné lógott a mezőny legjobb 
játékosa Kolmann Tamás és a 
legjobb kapus Szigeti Sza
bolcs nyakában.

Köszönet illeti a szervezők 
mellett a játékvezetőket is: 
Kiss Istvánt és ifjú Botló Bé
lát.

Végeredmény: I. TEXACO, 
II. Holstein, III. BMW-Ben- 
cze, IV. Kuka, V. PIT-BULLS, 
VI. Szalon, VII. Tbrpedo, VIII. 
Oregfiúk.

Reméljük, jövőre nem ma
rad el a folytatás! Gratulá
lunk!

D. K.

a Pécsváradi Önkormányzat havi lapja
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