
Köszöntjük 
az időseket

Dr. Fenyvesi János 
jegyző  

beszéde

Tisztelt Idősebb 
Pécsváradi Polgárok!

Tisztelettel és szeretettel 
köszöntőm Önöket, és enged
jék meg, hogy rögtön egy sze
mélyes vallomással kezdjem.

Abban szerencsében volt 
részem, hogy családunkban 
mindig jelen voltak az időseb
bek, az öregek. Sajnos mára 
már legtöbben eltávoztak kö
rünkből, de a hozzájuk fűződő 
emlékek nem fakulnak.

Különösen anyai ági nagy- 
és dédszüleimhez fűzött szo
rosabb kapcsolat, mivel gyer
mek és ifjúkorom nyarainak 
nagy részét náluk, faluhelyen 
töltöttem. Természetesen na
gyon sokat beszélgettünk, tör
téneteik többnyire a számom
ra nagyon is távoli múltban 
játszódtak, és mindig vissza
térő témájuk volt a kitörölhe
tetlen nyomokat hagyó hábo
rú. Gyermekként távoli világ
ban játszódó meseként, ké
sőbb azonban egyre inkább 
megélt történelemként hall
gattam Őket.

A mai napra készülve egyre 
többet gondoltam rájuk, élők
re és holtakra, akik -  mint 
legtöbben -  nem alakítói, ha
nem kiszolgáltatottjai voltak 
a XX. század történelmének 
és a mai korosztály számára 
elviselhetetlen sorsfordulókat 
és tragédiákat éltek át egye
nes gerinccel, a családot ösz- 
szetartva, megóvva örülhet
tek és tudtak örülni, unokáik
nak, dédunokáiknak, só't ük
unokáiknak.

Minden kedves Olvasónknak 
áldott, békés Karácsonyt

és egészségben bővelkedő boldog új évet kívánunk! 
Az önkormányzat és a szerkesztőség

Téli álmát alussza Püspökszentlászló kastélya is a Zengő túloldalán. Fotó: Csonka Károly

Karácsony
Fenyőfákat kivágják, Képzeletben díszítik.

Járda szélén árulják, 

Alsó ágát lemetszik,

A szegények fölszedik, 
Hazáig nézegetik,

Otthon vázába rakják, 

Körülállják, csodálják...

A kis Jézust úgy várják -  

A Mennyország királyát.

G.Z-né

(Folytatás a 3. oldalon)

Az önkormányzat lapja • 1996. • VI. évi. 12. szám • Ára: 30,-Ft
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Önkormányzati ülés
NOVEMBER 25.

A soros ülés a Városházán 
zajlott Kakas Sándor elnök
letével, Menczer Gábor tá
vollétében.

A költségvetés
Elsőbbséget élvez az in

tézmények működtetése és 
a fennálló kötelezettségek 
teljesítése. Az 1997-ben vár
ható bevételek összege 
205.479.175 Ft. Ebből a nor
m atív állam i tám ogatás: 
94.638.931 Ft. A helyi adók 
13 m illiót tesznek ki, az 
SZJA 22%-a 21.206.244 Ft, 
várható SZJA-kiegészítés
16.034.000 Ft.

Ajövó' évi kiadások összege
235.105.000 Ft, a tervezett 
hiány 30 millió forint. Az ak
tuális hiteltörlesztés 26 millió 
forint, a hitelkamat 6 millió 
forint. A vár berendezéséből 
fennálló 4 millió Ft+1 millió Ft 
ÁFA kifizetése a vár bérleti dí
ja alapján történik. A hiteltör
lesztési kötelezettségeket mér
sékelni fogja az ÁPV Rt-tól a 
közművállalatok privatizáció
jából származó bevétel.

Az idei óv zárása
Az 1996. évi költségvetés 

október 31-ig 201.865.000 fo
rint bevételt és kiadást tar
talmaz:

73.904.000 Ft személyi jel
legű kiadás

30.725.000 Ft tb-járulók
60.703.000 Ft dologi kiadás
20.646.000 Ft pénzeszköz- 

átadás
845.000 Ft ellátottak jutta

tásai

8.313.000 Ft felhalmozási 
kadások

60.000 Ft felújítás
5.000.000 Ft hitel
1.662.000 Ft tartalék

Az egészségügyi 
centrum privatizációja
A tavasz óta folyó előkészüle

tek után az önkormányzat érté
kesítette az Entz Béla Egész
ségügyi Központot. Az ott mű
ködő orvosok olyan feltétellel 
vásárolhatták meg az ingat
lant, hogy abban határozatlan 
ideig területi ellátási kötelezett
séggel szerződő, alapellátó ren
delők lesznek. Elköltözés vagy 
egyéb okok esetén a vásárló 
vagy az örököse a rendelőt csak 
a jogszabályoknak megtelő házi
orvosoknak adhatja el. Ilyen mó
don az önkormányzat eleget tud 
tenni törvényben rögzített ellá
tási kötelezettségeinek -  akkor 
is, ha nem őa  tulajdonos.

Az állami szférából egyre 
kevesebb dotációra számít
hatnak az önkormányzatok. 
A mintegy öt éve vállalkozó 
orvosoknak viszont érdeke, 
hogy praxisukat és ezzel 
együtt a csoportpraxist fej
lesszék, hiszen így tudják 
m egtartani betegeiket. Az 
adásvétel után az egyedi 
használathoz szükséges át
alakításokat az új tulajdono
sok végzik el, beleértve a köz
műleválasztásokat is -  hang
súlyozta dr. Bíró Ferenc az 
E.Ü. Központ vezetője. El
m ondta, a szűkülő önkor
mányzati lehetőségek mellett 
úgy van esély az orvosi ellá

tás fejlesztésére, ha a magán
tőkét is bevonják. Ha az orvo
sok pályázhatnak műszerek
re, gyógyászati programokra. 
Biró doktor biztosította a 
képviselőket és a lakosságot, 
hogy mindenki elégedett lesz 
ezután is az orvosi ellátással.

Az önkormányzat gazdasá
gi bizottsága, élén Simsay 
Istvánnal úgy alakította ki a 
szerződést, hogy abban ga
ranciák legyenek az orvosi el
látás hosszú távú biztosí
tására, amely önkormányzati 
kötelezettség. Elvetették, hogy 
az orvosok csak a saját rende
lőiket vásárolhassák ki, és ön- 
kormányzati tulajdonban ma
radjanak azok a helyiségek, 
ahol önkormányzati feladato
kat kell ellátni: a védőnői szol
gálat, fizikoterápia, labor, tor
naterem. Ezeknél a haszon- 
élvezeti jogot tartotta fenn ma
gának az önkormányzat és fog
lalta azt határozatba.

Az önkormányzat által vé
geztetett értékbecslés az épü
letet és a telket együttesen 
27.182.500 forintra taksálta.

A napirendet Arató Márton 
alpolgármester vezette le. A 
képviselők a szerződés minden 
egyes pontjára név szerint sza
vaztak. Tizenegyen, mivel Ka
kas Sándor felesége révén érin
tett a témában, ezért nem vett 
részt a szavazáson.

-  Értékbecslés: egyhangú
lag, 11 igen

-  50 százalékos vételár a tu
lajdonosi korlátozások miatt, 9 
igen, tartózkodott Arató, Zsáli

-  Ennek 25 %-át a szerző
dés aláírásakor, 25 %-t hat 
hónapon belül fizetik ki. 10 
igen, tartózkodott Zsáli

-  A tulajdonjog a vételár ki- 
egyenlítésekor valósul meg -  
11 igen

-  A  tulajdonosi korlátozás 
örökös -  11 igen

-  Az ingatlant egészben érté
kesítik, az önkormányzat ha
szonélvezeti jogot bír 30 évre -  
10 igen, tartózkodott Zsáli

-  Az önkormányzatot állag
megóvási kötelezettség nem 
terheli. A haszonélvezettel 
terhelt helyiségek tekinteté
ben a rezsi fedezésén és a bel
ső karbantartáson kívül más 
kötelezettsége nincs.

-  Haszonélvezet és tulajdo
nosi korlátozás esetén a teljes 
ingatlan vételárának 50 % fi
zetendő, azaz 13.591.250 
Ft+25% AFA.

Az előterjesztéssel egyetér
tett 9 képviselő, tartózkodott 
Biró, Zsáli. Majd a szerződés- 
kötéssel megbízták az alpol
gármestert.

Az adásvételt összegezve:
— A 30 éves vagy örökös 

ajánlati kötöttséggel az új tu
lajdonos nem mobilizálhatja 
a megvásárolt praxist. Jelké
pes összeg fejében nyújtanak 
haszonélvezeti jogot az önkor
mányzatnak. így kölcsönös 
garanciákkal és kötöttségek
kel védi érdekeit a két szerző
dő fél. Az önkormányzat meg
szabadul a fenntartási és mű
ködtetési terhektől.

A  vevők: dr. Biró Ferenc, 
dr. Hutvágner Rozália, dr. 
Menczer Gábor, dr.Wilheim 
Andrea, dr. Szabó Tamás, 
dr. Kecskés Iván (rendelők), 
dr. Györffy Boldizsárné 
(szolgálati lakás).

Vízmű átalakulás
Átszervezték a Baranya 

Megyei Vízmű Vállalatot. Az 
önkormányzat gyakorolja a 
továbbiakban a hatósági jog
kört, saját Kft-je lép a vízmű 
helyébe. Ügy számítható, 
hogy mivel 90 %-ban helyi 
vízbázisból nyerjük az ivóvi
zet, annak ára olcsóbb lesz. A 
megtakarítást saját hálózat, 
egy-egy szakasz felújítására 
kell fordítani. Nem szabad vi
szont olyan mélyre szállni a 
vízdíjakkal, hogy azok ne fed
jék az amortizációt. A vízdíj
ról alkotott rendeletet mel
lékletünkben közöljük. A  Víz
mű székhelye a tél folyamán 
a mozi. Telefonja: 240-500.

Idegenforgalmi Iroda
Létesítését támogatja a testü

let. Bővebben lásd a 10. oldalon.

Ingatlan a vár környékén
Érintetlenül hagyta az ön- 

kormányzat 7/1995. sz. ren
deletét, miszerint a vár vé
dett műemléki környezetében 
közpark céljára kell a 2668 
hrsz területet fenntartani.

Rendelet a vízdíjról
Pécsvárad Város önkormány

zatának képviseló'-testülete az 
árak megállapításáról szóló, több
ször módosított 1990. évi 
LXXXVn. törvény 7 paragrafusá
ban kapott felhatalmazás alapján 

A Pécsvárad Vízmű Kft. (to
vábbiakban: Szolgáltató) által 
üzemeltetett önkormányzati tu
lajdonú víziközmííból szolgálta
tott ivóvízért fizetendő' díjat (to
vábbiakban: vízdíj) 175 Ft/m3 
összegben állapítja meg. Ez az 
ÁPÁ-t nem, a vízmérők és a 
számlázás költségeit viszont tar
talmazza. Nem kell vízdíjat fi
zetni a közműhálózaton lévó' tűz
csapról tűzoltáshoz felhasznált 
vízért.

A Szolgáltatónak a vízdíjat a la
kossági fogyasztók esetében olyan 
mértékben kell csökkentenie, ami
lyen mértékű támogatást a vízdíj 
mérséklése céljából kap.

A vízdíj alapja a szolgáltatási 
ponton felszerelt vízmérővel 
mért ivóvízmennyiség.

A rendelet 1997. január 1-jén 
lép hatályba. Ha a hatályba lé
pés és a fogyasztás leolvasása 
nem esik egybe, a számlázás 
alapjául szolgáló vízmennyiséget 
időarányosan kell megosztani a 
díjváltozás előtti és utáni idő
szakra. Az 1997. január 1. eló'tti 
időszakra a hatályos miniszteri 
rendelet alapján kell számlázni.

{ F n lvtn trív a  d nlrlsilnn  )
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„Aki becsüli 
apját”

Dr. Fenyvesi János jegyző beszéde

(Folytatás az első oldalról)

Volt, aki — a költő szavaival 
szólva -  kitántorgott Ameri
kába, de visszatért, mert a 
szülőföldön a szegénység is 
elviselhető volt, mint távol. 
Nagyapám történetei szinte 
mindig a Don-kanyarhoz tér
tek vissza. Soha nem felejtem 
el, hogy egyszer belekezdett 
egy történetbe, majd hirtelen 
elakadt szava, szemében az a 
döbbenet tükröződött, amit 
ott és akkor élhetett át és 
csak annyit mondott: „Tudod, 
van olyan is, amit az ember 
nem is tud elm esélni” . Ez 
mindennél többet mondott.

Most, halottak napján, ami
kor nemcsak a temetőben 
nyugvó hozzátartozóinkat ke
ressük fel, hanem felkeressük 
az élő rokonokat is, találkoztam 
egy régen látott hetven év fölöt
ti nagybátyámmal, aki derűsen 
mesélt az ötvenes évekről. El
mondta, hogy először elvették 
12 hold földjüket, a lovaikat, és 
Komlóra vezényelték építkezni. 
Aztán változtak az idők, haza
irányították, visszakapta a földet 
és az állatokat, de mire valami
hez hozzákezdtek volna, be kel
lett vinni mindent a TSZ-be. 
Most privatizálták Neki is jutott 
néhány mázsa szemeskukorica 
éves járadékként.

A mai idősebb kordáknak, 
Önöknek, túl sok teher jutott. 
Annyi, hogy mi, a fiatalabb 
korosztály, ha belegondolunk, 
és összehasonlítást teszünk a 
mi gondjaink és az Önök sorsa 
között, fejet kell hajtanunk. 
Nem tudjuk, hogy viseltük vol
na a háborút, a szegénységet, a 
folyton változó, emberpróbáló 
körülményeket, a kitelepítést 
és betelepítést, a családok szét
hullását, egymástól való elsza- 
kítását és hogyan lenne erőnk 
mindezt egyáltalán, emberként 
túlélni.

Van akiben soha nem he
gednek be a sebek. Van, akit 
természetéből adódó derűje 
átsegített mindenen.

És ma sem könnyű. Nap 
mint nap tapasztalom, hogy 
mennyire nem. Egy életet át
dolgozó embernek gyakran a 
legszükségesebbre sem futja

nyugdíjából. Mindennapi meg
élhetési gondjai vannak, gyak
ran választani kell a meleg és a 
meleg étel között. És hányszor 
tapasztalom azt, ahogy az idős 
ember még mindig lemond, 
azért, hogy ritkán látott gyer
mekének vagy unokájának va
lamit vegyen.

A társadalom még mindig 
nem tesz meg mindent azo
kért, akik a legjobban megér
demlik. Aki dönt nem látja, 
hogy ha megéri, hasonló hely
zetbe kerül. És sajnos a mai 
ifjú generációnál látom legy- 
gyakrabban -  tisztelet a kivé
telnek -  a megbecsülés, meg
értés hiányát. Minden civili
zált nép megbecsülte öregjeit. 
Ez egyben a fennmaradás zá
loga is volt. Az Ótestamentum 
így szól erről egy helyen:

Az Úr az apát többre becsüli 
gyermekénél, s az anyának jo 
got ad fiai fölött.

Aki tiszteli apját, levezekeli 
bűneit, s aki becsüli anyját, az 
kincset gyűjt magának.

Aki becsüli apját, hosszú 
életű lesz, s az Úrnak szolgál, 
aki apját felüdíti, szüleit szol
gálva Istennek is szolgál.

Szükség van az ilyen ünne
pekre, mint a mai. Az Idősek 
Napja alkalmat ad arra, hogy 
egy pillanatra feledjük önző 
napi problémáinkat és tiszta 
szívből köszöntsük azokat, 
akik emberként álltak helyt 
az embertelenségben, akik

életüket áldozták a családért, 
akik már bölcsebben tekinte
nek múltra és jelenre, akiknek 
intő szavára, tapasztalataira 
szükségünk van, akik nem nél- 
külözhetőek a családban és so
kan még a társadalmi életben, 
a nagyobb közösségek összefo
gásában sem.

Engedjék meg, hogy ezen a 
szép, novemberi napon hosz- 
szú, derűs őszt kívánjak 
m indnyájuknak, erőben, 
egészségben.

Végezetül, egy, az emberi 
dolgokra érzékeny költő, Kosz
tolányi Dezső versével szeret
ném köszönteni Önöket.:

Intés az öregebbek tiszteletére

Dr. Fenyvesi János jegyző köszön
tötte november 11-én a Művelődési 
Házban Pécsvárad idős polgárait, a 
Vöröskereszt hagyományos ünnepsé
gén.

Pécsváradon 535 olyan polgár él, aki el
hagyta 65. életévét -  nagy részük elfogadta 
a meghívást. Népdalokból, népi játékokból 
állította össze műsorát a II. számú óvoda 
Müller Jánosné, Weintrautné Benács 
Zsuzsa, Vaszner Jánosné betanításában. 
Műsort adtak a Keresztény Fiatalok, a IV. 
osztályosok, Molnár Péter adott elő népi
táncot és Balog Berta népdalokat.

A  délutánon az Aranycipó kuglóf) ait és po

gácsáit kínálták. A jegyző úr virággal kö
szöntötte azokat, akik már elmúltak 90 éve
sek: a 97 éves Merk Antalt, a 96 éves Fity- 
kos Istvánnét és Brusch Ferencnét, Pe
re Gábornét, Busi Sándomét, Brückner 
Jánosnét, Római Adámnét, Wágner Já
nost, Radnai Péternét. Köszöntötték az 
50. házassági évfordulóját ünneplő Szabó 
Jánost és Kis Hosszú Erzsébetet, az 55 
éve házas Vadász Lászlót és Bayer Elzát.

Előtte való napon Zengővárkonyban ren
dezték meg az Idősek Napját. Ahol Ördög 
Béla polgármester köszöntötte 50. házassá
gi évfordulóján Őri Andrást és Szabó Juli
annát, 60. házassági évfordulóján Cseh Fe
rencet és Sipos Erzsébetet.

Bizony, hajoljatok meg az öregebbek előtt, 
akár utcaseprők, akár miniszterek.
Nem olyan tiszteletet prédikálok én tinéktek, 
mint a papok s az iskolai olvasókönyvek.
De vegyétek számba, mily nehezen mentitek át ti is 
évek veszedelmén törékeny szívveréseteket 
ezen az embernek ellenséges földgolyón, 
s ők, kik negyven, ötven hatvan évet éltek, 
hány téli reggelen, hány tüdőgyulladáson 
gázoltak át, hány folyó mellett haladtak el az éjjel, 
s hány gépkocsitól ugrottak el az utcasarkokon, 
míg váratlanul elétek állanak, időtől koszorúzva, 
mint a csodák, mint akik háborúból jönnek, 
egyenesen, mint a zászlórudak, s egyszerre kibontják, 
hogy ámuljatok, vihar-csapott, de visszahozott életüknek 
méltóságosan lebegő, békét hirdető, diadalmi lobogóját.

Hajoljatok meg az idősek előtt!
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Ö nkorm ányzati ülés

(Folytatás a 2. oldalról) 

Internet
Dr. Fenyvesi János jegy

ző' bemutatta a Polgármesteri 
Hivatal továbbá a Művelődési 
Ház Internet-csatlakozását a 
képviselőknek. Tájékoztatott 
arról, hogy elkészül Pécsvárad 
lapja a nemzetközi számítógé
pes hálózaton, amellyel idegen
forgalmi, kulturális kínálatun
kat megjeleníthetjük. A rend
szert scannerrel egészítik ki a 
Művelődési Ház gépéhez csat
lakozna, a ház dologi kiadásai
nak terhére.

Vezetőváltás
Arnold Istvánná vissza

térvén gyerm ekgondozási 
szabadságáról folytatja a 
könyvtár vezetését. Egyúttal 
lemondott a Művelődési Ház 
és Könyvtár közös intézmé
nyének igazgatói posztjáról, 
amelyre az önkormányzat pá
lyázatot írt ki a Művelődési 
Közlönyben.

Millecentenáriumi 
év zárása

A testület egy évvel elhatá
rozott ünnepi programtervét 
a Kulturális Bizottság végre
hajtotta. Pécsvárad megemlé
kezett a Honfoglalás 1100. a 
magyarországi bencés rend 
1000. és az 1956-os forrada
lom és szabadságharc 40. év
fordulójáról. A testület az év

ről készült je lentést és a 
2000-ig szóló előterjesztést el
fogadta. Kakas polgármester 
az ünnepségek szervezőinek 
kifejezte a testület köszönetét

Gépkocsi vásárlása
Kakas Sándor tájékoz

tatott, hogy a testület május 
30-i döntésének értelmében 
az ülés előtti héten megtör
tént a középkategóriájú gép
kocsi megvétele. Pécsvárad 
ugyanis korábban leadta a ta
nács birtokában és használa
tában álló gépkocsit. Novem
ber 20-án 2.300.000 forint ér
tékű Mazda 323 Sedan gép
kocsit vásárolt az önkormány
zat 1 millió forint készpénz le
tétele mellett 35 havi részlet
re. (Az összeg egy ekkor lezá
rult ingatlanügyletból került 
e célra.) A gépkocsit önkor
mányzati célra vásárolták, 
működését és használóinak 
körét, a garázsoltatás, a mű
ködés szabályait a következő 
ülésre a gazdasági bizottság 
elnöke és a jegyző dolgozza ki.

A  Mozi bontása
Három vállalkozó jelentke

zett a mozi lebontására. A mun
kát tavasszal fogják elvégezni.

Buszmegálló
Arató Márton vetette fel, old- 

ja meg az önkormányzat a 
buszmegálló ügyét. Legyen vég
re mindkét helyen esőbeálló!

Péter Baranyát is képviselte 
a Ki-mit-tud?-döntőben

Ifj. Apaceller Péter ju 
tott legmesszebbre a ba
ranyaiak közül az idei 
„Ki-mit-tud?” versenye
in. Nem megyénk, ha
nem Szombathely színei
ben, a Savaria Singers 
csapatában vette a leg
végső akadályokat. És a 
bemutatkozáskor el
mondta, ő Pécsváradról 
érkezett. A Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főis
kola másod éves ének-ze
ne, egyházi zene szakos 
hallgatója több kategóri
ában indult: népdalének
lésben az országos válo
gatóig jutott, táncdal
ban kiesett a megyei ros
tán.

A mostani Ki-mit-tud?-ra 
állt össze a Savaria Singers, 
amelynek máris sok meghívá
sa van műsoros estekre -  köz
tük Pécsváradra is. Nincsenek 
elkeseredve, mondja Péter, 
amiért Herczenik Anna opera
énekes megelőzte őket. A si
kerből ennyi éppen elég. Élni 
akarnak a hírnévvel, és műso
rukat úgy állítják össze dzsesz- 
szes, régi beat és újabb disz- 
kós számokból, hogy az tessen 
az embereknek.

— A zenei tanszéken mindig 
püfóli valaki a zongorát, és va
laki m indig énekel hozzá.

Egyszercsak összeálltunk és 
megszületett a Savaria Sin
gers -  mondja Péter -  évfo
lyamtársam Németh Judit 
(alt), Bartus Sándor (basszus, 
ő hangszereli a számainkat), 
Csenkiné Mészáros Katalin 
(szoprán), jómagam baritont 
énekelek. Kiss László, a fekete 
tenorista most átmegy egy má
sik együttesbe, helyébe új te
nort hívunk, Szalai Szabolcs 
személyében.

Péter idén húsz éves. Is
merjük, milyen muzikális csa
ládból származik, két öccsé
vel, édesapjával alkotják az 
AP’SON’S Együttest. A Ko- 
dály-gim názium i érettségi 
után Péter egy évet tanult 
Gór Nagy Mária színitano
dájában. Utána választotta a 
szombathelyi főiskolát.

(Folytatás a 12. oldalon)

Megújították a „Legénysírt"
A tavasszal hallottam, eltűnt a Le

génysír fönt az erdőben. Novemberben, 
úgy Halottak napja táján pedig, hogy 
Kelemen László zengővárkonyi kerü
letvezető erdész szervezésében helyreál
lították a síremléket. A  „Legénysír” törté
nete balladába illik: Baranya szerb meg
szállása idején a Mecsekben haladt a ha
tár, és egy mohácsi fiatalember át akart 
menni a kedveséhez, a már Magyaror
szághoz eső Mecseknádasdra. A  szerb 
határőrök azonban lelőtték. Nem enged
ték a falu temetőjébe, és Szalai Sándor 
várkonyi bírónak elrendelték, hogy ott 
temesse el az erdőben. Fakereszt került 
a sírhalomra ezzel a felirattal, „Szegedi 
Lászó, élt 22 évet”. A nyughelynek a 
mindenkori várkonyi erdészek viselték 
gondját mind a mai napig -  mondta el a 
„Legénysír” történetét a zengővárkonyi

hagyományok őrzője, Tbttös Sándor, aho
gyan azt Tblnai Sándortól, a nagyapjától 
hallotta. Hozzátette, mikor a 1991-es 
dél-baranyai háború elől a magyarok ide
menekültek, ismét fölidéződött a határon 
lelőtt legény históriája.

Senki sem emlékszik már a mohácsi 
fiatalember arcvonásaira. Egykori ked
vese egyszer eljött a sírjához. Már a más 
feleségeként -  mesélik a várkonyiak. A 
fiatal szerelmes tragikus halála azonban 
70 év után is megindítja az embereket. 
Meg a mindekori kegyelet érzése.

Kelemen László erdész ugyancsak 
rendszeresen ápolta brigádjával a sírhe
lyet, vigyázva, ne nője be az erdő. Nagy
paliban, barátjánál, Gemer József kő
faragónál talált egy szép sírkövet, amit 
még annak édesapja, Gemer Péter kez
dett faragni.
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Internet-hozzáférés
Pécsváradon

Részvénytársasággá alakul a tsz

A Soros Alapítvány „Kapcsolt 
vonali E-mail és Internet” pályá
zatának egyik nyerteseként -  
mely 12 hónapos ingyenes dial-up 
(kapcsolt vonali) hozzáférést je 
lent -  a Pécsváradi Fülep Lajos 
Művelődési Központ 1996. no
vember 5-től kapcsolódhat az In
ternethez. Bár a médiákban - az 
országos lapok számítógépes mel
lékleteiben, az MTV ismeretter
jesztő' és szórakoztató műsoraiban 
(pl. Família Kft) -  sokan hallot
tak az Internetről, úgy vélem, a 
konkrét felhasználási lehetőségei
ről viszonylag kevés anyag jut el 
az érdeklődőkhöz. A Hírmondó
ban terveink szerint folyamato
san, és lehetőleg közérthető' meg
fogalmazással tájékoztatjuk az ol
vasókat az Internetben rejló' lehe
tőségekről, újdonságokról.

Bili Gates (a Microsoft elnöke) 
szerint az Internet-jelenség min
den informatikai forradalomnál 
fontosabb. Mi is voltaképpen az 
Internet? Nevezik információs 
adatsztrádának, elektronikus 
hálónak, a hálózatok hálózatá
nak. Egy számítógép „használati 
értéke” (azaz mi mindenre hasz
nálható: könyvelésre, adatnyil
vántartásra, szövegszerkesztés
re, adatbázis kezelésre stb.) egy
felől a betáplált programokkal és 
az adatok mennyiségével jelle
mezhető. Helyi-lokális hálózat 
esetében -  pl. egy vállalati szá
mítógép összeköttetésben áll a 
vállalat többi gépével -  az adott 
gépről már elérhető' a többi gé
pen tárolt információ is, így 
megnő a felhasználási lehetősé
gek köre. Képzeljünk el egy 
olyan globális-gigantikus rend
szert, mely közel ötvenezer szá
mítógép-hálózatot, és kb. 10 mil
lió számítógépet (kb. 70 millió 
felhasználót,) köt össze. Ezek 
persze csak becsült adatok, a fej
lődés üteme óriási. Az Internet 
tulajdonképpen egy új médium, 
világméretű számítógépes háló
zat. Kifejlesztése az USA-ban 
kezdődött még a hidegháborús 
időszakban. Olyan decentralizált 
adatátviteli számítógépes rend
szert igyekeztek létrehozni, 
amely csak kis alapegységek for
májában létezik (ezek egyenran
gú pontokként működhetnek, 
szabadon küldhetnek ill. fogad
hatnak információt), tehát nincs 
egy kitüntetett központi számí
tógép, melynek megsemmisülése 
egy esetleges atomtámadás kö
vetkeztében pótolhatatlan vesz
teséget jelentene. Az információk 
két pont között több útvonalon is 
„közlekedhetnek”. Az első egye
temek között működő hálózat az 
ARPANET (1969) volt. Az Inter
netet először a tudományos ku
tatás és az oktatás szférája hasz
nálta, majd egyre bővült felhasz
nálói köre, ma már akár otthoni 
számítógéppel is csatlakozha

tunk az Internetre.
Úgy tűnik M. McLuhan 60-as 

években kifejtett elmélete -  mi
szerint az új elektronikus mé
diumok hatására a Föld „globá
lis faluvá” zsugorodik -  egyre in
kább beigazolódik. A földrajzi tá
volságok -  a hihetetlenül gyors 
információ átvitelnek köszönhe
tően -  szinte elvesztik jelentősé
güket. Az Internet információi
hoz való hozzájutással a számí
tógép már az információ, kom
munikáció új típusú eszközeként 
(elektronikus levelezés, levelező' 
listák, hírcsoportok, konferencia- 
rendszerek stb.) jelenik meg. A 
digitális kommunikáció esetében 
a résztvevő nemcsak tétlen befo
gadó, hanem egyszerre befogadó
ja  és aktív előállítója is az infor
mációknak. Az Internet demok
ratikus közeg, hiszen minden 
egyes felhasználó (legalábbis el
méletben) elér minden más fel
használót, s egyenló' esélye van 
arra, hogy meghallgassák. A há
lózat mindenki számára nyitva 
áll, újabb hálózatok, kiszolgáló 
gépek és felhasználók korlátozás 
nélkül csatlakozhatnak hozzá. 
Helyi példánál maradva műve- 
ló'dési ház telefonvonalon, mo
dem segítségével kerülhet fel a 
hálózatra.

Milyen információk szerezhe
tők az Internet segítségével? 
Szinte végtelen számú lehetőség 
létezik: a legújabb híranyagoktól 
az utazási információkig, az ak
tuális tőzsdehíreken át a képtá
rak és múzeumok, fotógyűjtemé
nyek anyagainak, meteorológiai 
előrejelzések és felvételek meg
tekintésén túl, adott településre 
vonatkozó anyagok lehívásán 
kereztül stb., a lehetőségeket fel
sorolni lehetetlen. Felhasználá
sára jó  példa lehet a Pécsváradi 
Várbaráti Kör legutóbbi kirán
dulása: Pannonhalma bemutat
kozó anyaga rengeteg hasznos 
információt tartalmazott.

Az információk közlésével 
eredményesebbé válhat művé
szeti és kulturális együtteseink, 
alkotóink, amatőr csoportjaink, 
alkotó művelődési közösségeink 
bel- és külföldi kapcsolatainak, 
vendégszerepléseinek segítése. 
Pécsváradról készítendő beje
lentkező lapnak, ún. home page 
(színes képekkel, térképpel) az 
idegenforgalom szempontjából 
lesz nagy jelentősége.

Az Intemet-nek „több oldala”, 
felhasználási lehetősége létezik 
E-mail, Telnet, News, Ftp, Gop- 
her, Irc, WWW (World Widw 
Web) stb., ezeket a további cik
kekben ismertetjük majd. De
cember hóban Internet tanfolya
mot indítunk, és lakossági szol
gáltatásként, a szélesebb nyilvá
nosság számára is hozzáférhető
vé tesszük az Internetet.

Patonai Attila

Az országban elsőként 
döntött a pécsváradi 
Zengő' MGTSZ tagsága 
november 14-én arról, 
hogy átalakul rész
vénytársasággá. A  szö
vetkezet vezetőcégének 
javaslatát Walter Tiva
dar elnök mondta el a 
közgyűlésen 80 száza
lékban összegyűlt tag
ságnak.

-  1949 szeptem ber 5-én 
alakult a Pécsváradi Dózsa 
MGTSZ -  emlékeztetett Wal
ter Tivadar a közgyűlésen. -  
1963-ban csatlakozott hozzá 
a martonfai Zöldmező' és a lo- 
vászhetényi Uj Mezó' TSZ, 
majd 1964 január 1-jén a zen- 
gó'várkonyi Szabadság és a 
nagypalli Petőfi TSZ. Nagyon 
nehéz időket éltünk át, igazi 
eredményeket a nyolcvanas 
évek hoztak, amikor termé
keny kapcsolat alakult ki a 
tagság háztáji gazdálkodása 
és a szövetkezet között.

1990, a rendszerváltás a 
kárpótlást a mezőgazdaságon 
vezette le. Legtöbben földekre 
váltották a kárpótlási jegye
ket. Olyanok is, akik nem él
nek Pécsváradon. A föld má
sik része a tagok számára lett 
nevesítve. Ez a tagok tulajdo
nában van, és a tsz ma bérelt

Gál István és felesége 
Ágnes a Hegedűs utcában 
napraforgó-olajat sajtol, hide
gen, minden hő- vagy kémiai 
behatás nélkül. Aranysárga, 
tiszta, áttetsző termék szüle
tik, amely tele van E-vitamin- 
nal és semmilyen vegyi anya
got nem adnak hozzá. A neve 
Heliotrope, azaz napraforgó. 
Címkéjét Csizmadia László 
grafikusművész készítette.

Gál tanárúr fia István és 
felesége Kakasdon vette meg 
Sebestyén Piusz felszerelé
sét és technológiáját, aki a be
üzemelésnél is segített:

-  Sok mindent megpróbál
tunk, sok kudarcot megéltünk -  
mondja István. -  Egy éve jött az 
ötlet. Baranyában egyébként 
úgy tízen foglalkozunk olajsaj- 
tolással -  valamikor nem volt

földeken gazdálkodik -  
mondta Walter Tivadar. — A 
különböző politikai erők kü
lönbözőképpen ítélik meg a 
szövetkezeti formát, amely az 
Európai Unióban, ahova ké
szülünk, nem így létezik. 
Ezért javasolja a vezetőség az 
EU és a magyar politikai té
nyezők számára is elfogadott 
gazdasági formát, a rész
vénytársaságot.

Céljuk, hogy értékteremtő 
munkahelyeket adjon a cég, 
korszerűsödjék az irányítás, 
továbbra is eredményesen 
gazdálkodjanak. Szeretnének 
még több földet bérelni, mert 
ez a működésük létalapja. Je
lenleg sem áll rosszul a szö
vetkezet: nyolc év után idén 
tudtak gépeket venni 22 mil
lió forintért. Egy agrármér
nök, két főiskolai végzettségű 
szakmérnök, jogász vezeti a 
munkát. A  tsz-tagok száma 
170, a vagyon értéke 120 mil
lió forint.

Kétkedve bár, de a jelenlé
vő 126 tag megszavazta, hogy 
6000 forintos részjegyekkel a 
szövetkezetét megtartja jogu
tódként. Üzletrészükkel meg
alakítják a részvénytársasá
got. Az átalakulás lebonyolí
tására öttagú bizottságot vá
lasztottak. Az eseményre ja
nuárban kerül sor.

ritkaság a falvakban az olaj
ütő. Nyugat-Európában elter
jedt az étolajnak ilyen kisüze
mi előállítása. Azért, mert ott 
nagyra értékelik a termé
szetes táplálkozást.

Csak napraforgóval foglal
kozunk: megvan az állandó 
szállítónk, aki állati takar
mánynak egyúttal elviszi a 
mellékterméket is. Napi 120- 
130 liter étolajat állítunk elő, 
az egészet helyből meg is ve
szik. Sokam jönnek a pécsvá- 
radiak is egy-egy üveg étola
jért. Egyelőre ez az a mennyi
ség, amely biztosítja a mun
kánkat és a megélhetésünket. 
És tulajdonképpen ezt szeret
tük volna: legyen munkahe
lyünk és legyünk itthon a 
gyerekekkel, Ágikával és Ale
xandrával.

Pécsváradi vállalkozók
Napraforgó-sajtolás hidegen
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A Millecentenárium jegyében!

Pécsvárad utcái, terei, köztéri szobrai és emlékhelyei

(Hetedik rész)
A Kossuth szobor eredeti 

helyén avatták fel 1930. októ
ber 15. napján az I. világhá
borús emlékművet, a Hősök- 
szobrát. (Képünkön)

A szobor közadakozásból 
készült. Avatóbeszédet dr. 
Rihmer Oszkár ügyvéd mon
dott. A források szerint az 
avatási ünnepségen Habich 
(Rozgonyi) Ádám körjegyző', 
Wéber Antal községi bíró és 
vitéz Harsányi János helyi 
földbirtokos működött közre. 
Az ünnepség három ágyúlö
véssel vette kezdetét.

(Egyes források szerint
1929- ben volt az avatás, má
sok szerint a gyűjtés indult
1930- ban és a szobor 1932- 
ben készült el.)

A hivatalosnak tekinthető 
adat 1930, ezt tartalmazza a 
szobron lévő felirat is: "Hősei 
emlékének Pécsvárad község 
közönsége 1930". A talapzat 
másik oldalán egy idézet: "Az 
nem lehet, hogy annyi szív hi
ába onta vért. 1914-1918" és 
összesen 72 hősi halott nevét 
tüntették fel.

A szobor eredetileg kőkerí
téssel volt körülvéve, ez 1975- 
ben elbontásra került, térsége 
füvesítve lett és ezzel környeze
ti megjelenése kedvezőbbé vált.

A Várbaráti Kör szervezé
sében és Békés József kőfa
ragó munkájával 1991-ben 
felújításra került, főként a 
már olvashatatlan szövegek 
és nevek újraírásával, majd 
1991. december 8-án 14.30 
órakor katonai díszőrség, va
lamint a tűzoltó fúvószenekar 
közrem űködésével Kakas 
Sándor polgármester meg
emlékező beszédével tisztel
gett Pécsvárad lakossága az 
emlékmű előtt és azóta rend
szeres a halottak-napi csen
des gyertyagyújtás, virágelhe
lyezés.

Ezzel egyidőben volt a II. 
világháborús emléktábla ava
tása is, amelyről időrendi sor
rendben később még külön is 
említést teszek.

Ezt megelőzően azonban - 
az időrendet követve - a Szov
jet emlékmű elhelyezése kö
rülményeiről írok.

A helyi Nemzeti Bizottság

és az itteni szovjet katonai pa
rancsnokság döntése alapján a 
mai Vasút utca és Rákóczi utca 
sarkán, a mozi előtti térségen 
temették újra 1945. augusztus 
12-én a volt pécsváradi járás 
területén meghalt Vörös Had
seregbeli katonákat, illetve 
avatták fel 1945. szeptember 
végén a Cser Károly tervezte 
emlékművet.

A helyi Nemzeti Bizottság 
Pécsváradon 1945. januárjá
ban alakult meg a pártok 
képviselőiből. Elnöke Borbáth 
Jenő volt, tagjai pedig Dé- 
kány János, Háger Jenő, Be- 
dővári Ferenc és Szabó Fe
renc voltak.

Az emlékművet egyébként 
helyi iparosok közreműködé
sével Békés József kőfaragó 
és Büki József építőmesterek 
irányításával készítették el, a 
szükséges követ az akkor Bé
kés József által üzemeltetett 
(bérelt) ún. zengővárkonyi kő
fejtésből (lovászhetényi út 
mentén) hozták.

A sírkertben 18 elesett ka
tona van eltemetve, közülük 
egy nő. A  temetéskor hét holt

testet nem tudtak azonosíta
ni, időközben a szovjet vörös- 
kereszt 1988-ban majd 1989- 
ben egy-egy személyt azonosí
tott. Azt is tudni, hogy a ha
lottak között két hadnagy, 1 
kapitány volt és a többi sor
katonaként szolgált.

Az emlékműn lévő szöve
gek: „Örök dicsőség a szovjet 
haza szabadságáért és önálló
ságáért, a fasiszta megszállók
tól az európai nemzetek felsza
badításáért elesett hősöknek. 
Nevetek örökre él a szovjet ha
za népeinek szívében."”

1960. április 4-én egy újabb 
tábla került elhelyezésre ez
zel a szöveggel: „Felszabadu
lásunk 15. évfordulójának 
emlékére a magyar nép sza
badságáért életüket áldozó 
szovjet katonáknak.”

Utoljára 1980. november 7- 
ére lett a szobor és környéke 
felújítva, rendezve. Az emlék
oszlop tetején lévő csillagot 
1991-ben leszedték, időköz
ben a kerítésen volt csillagok, 
sarló-kalapács ábrázolások 
közül többet megrongáltak.

Az első igazi köztéri szobor

(ami nem emlékmű) a műve
lődési ház építésével egyidő
ben készülő és a Baranya Me
gyei Tanács finanszírozásá
ban 1964. május 24-én került 
felavatásra az épület előtti té
ren kialakított szökőkutas 
kismedencével együtt. Ez volt 
az ülő női alak, amely most az 
Entz utca és Tavasz utca el
ágazásának kialakított zöld
területén van.

A szobor Garami László 
szobrászművész alkotása és a 
felavatás az ún. Baranyai va
sárnapok rendezvénysorozat 
keretében történt. Innét ke
rült mai helyére 1944. novem
ber 25-én, a Kígyós Sándor al
kotta gömb és hasáb ottani el
helyezése miatt.

Nem köztéri szobor ugyan, 
de megem lítem  a Radnóti 
Miklós portrét, amely máso
lat, alkotója Gyenes Tamás 
pécsváradi születésű szob
rász. A művész felesége ado
mányozta 1965 februárjában 
az akkori gimnáziumnak és 
azóta is az épület előcsarno
kában van elhelyezve és ez a 
körülmény játszott szerepet 

(Folytatás a 9. oldalon)
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Dr. Várnai Ferencet köszöntöttük
A hatvanéves 

szerzőt köszöntötték 
november 22-i estjén Pécsváradon, 

egyik első állomáshelyén.

Képünkön Várnai Ferenc a Zengő Leánykar tagjaival. Gug
golnak Szántó Lívia, Bicskei Éva, Kövesi Anna. Alinak Benkő 
Katalin, Gállos Teréz, Apagyi Mária zenepedagógus, dr. Várnai 
Ferenc, Farkas Zsolt hegedűművész, Barta Ildikó, Pólón Erzsé
bet, Kiszt Magdolna. 1966 körül.

Többen eljöttek az 1958-ban 
megalakított Zengő' Vegyes
karból és a Zengő' Táncegyüt
tesből. Először az 1964-ben 
megalakult Zengő Leánykar 
12 tagja állt színpadra 30 év 
után, és énekelte el dalos kö
szöntőjét. A távolmaradók, dr. 
Bicskei Éva és Ildikó, Gre- 
sa Judit táviratban küldték 
el gratulációikat. Aztán Nasz- 
vadiné Podányi Eszter ve
zényletével a Pécsváradi Zene
iskola és Általános Iskola gyer
mekkara, majd Várnai Fe
renc vezényletével a Pécsvára
di Művelődési Központ Női Ka
marakórusa szerepelt. Az ünne
peltet Pécsvárad város nevében 
Gállos Orsolya önkormányza
ti képviselő köszöntötte:

„Zeng az énekszó -  így élni 
jó! Aki énekel, az boldog. Leg
alábbis kidalolhatja -  ha van 
-  búját a világnak. Énekre, 
muzsikára és örömre tanította 
dr. Várnai Ferenc a pécsvára- 
diakat egy csöppet sem vidám 
korban, és ezt nem lehet elég
szer megköszönni. E gondola
tok jegyében  köszöntöm  őt 
Pécsvárad városa nevében, és 
adom át Kakas Sándor pol
gármester gratulációját is. Kö
szöntik őt ezen az estén régi 
dalosai az 1958-as Zengő Ve
gyeskarból, köszönti a Zengő 
Leánykar immár asszonykó
russá érett csapata és köszönt
jük egykori tanítványai. To
vábbá két pécsváradi kulturá
lis intézmény, amelyeknek kez
deményezője volt és bábásko
dott megszületésénél. Neveze
tesen az 1962-ben megszüle
tett Művelődési Ház, amely
nek falai között most ez a 
szerzői est is otthont kapott. 
Továbbá itt áll a gratulálok 
sorában a Pécsváradi Zeneis
kola, amely 20 éve önálló, s 
amelynek 30 évvel ezelőtti kez
deményeit dr. Várnai Ferenc 
járási majd megyei szakfelü
gyelőként segítette és bátorítot
ta. Sokan és sokat köszönhe
tünk neki. Hogy mennyien va
gyunk, tanúsítja ez a tele te
rem.

De emlékezünk más, régi 
termekre is, melyekben vala
ha összegyűltünk közös ének

lésre. Arra a tőle megismert 
népdalra, hogy „Zengő felett 
vékony felhő nagyra já r ...” 
Először a pécsváradi alsó is
kola udvarán láttam őt kisis
kolásként, 1958 szeptemberé
ben. Az új énektanár, mond
ták. És iskolatársaim tudni 
vélték, hogy szigorú! Szigorú 
volt-e?

Derűs és dinamikus órákra 
emlékszem. És aztán a kórus 
alakításra az egykori KIOSZ- 
nagyteremben. Egyszercsak 
ott állt egy addig számomra 
sohasem látott nagyságú kó
rus pécsváradi fiatalokból, 
felnőttekből: Jung Józsefné 
Fuchs Teri, Fischem é Tel
kes Éva, Telkesné Amrein 
Kati, Weiszné Szántó Vera, 
Marton Ferencné Torna Jo
lán, Bábel Istvánná Mol
nár Éva, Csicskámé Papp 
Juliska, Havas Gabi -  aki 
ma is kórustag. És támadt egy 
zenekar: Pákozdi Dini bácsi 
ült a cimbalomnál, Marosi 
Imi bácsi bőgőzött, Kovács 
Endre, Fábos Mihály, Ná
dor Karcsi bácsi, Kárpáti. 
Szólót énekelt Telkes Feri és 
Havas Gabi. És készen állt 
egy műsoros est, melynek az 
volt a címe, „Téli szerenád”. 
Színhelye néhány esten át a 
moziterem -  akkori minden 
ünnepség, bemutató otthona, 
Pécsvárad legnagyobb nézőte
rű nagyterme. Amit tavasszal 
lebontanak.

Igen, mert közben elszállt 
csaknem négy évtized. Az élet 
tovasodorta mindazokat, akik 
valaha ott álltunk együtt Vár
nai Ferenc kezére, szemére fi
gyelve, a régi KIOSZ, a régi 
Gépállomás nagytermében, a 
régi mozi színpadán.

És formálódott csoport több 
és többféle. Mert Illés Mária 
énektanár, tánccsoportot ala
kított az általános iskolában. 
Később ezekből a kezdemé
nyekből kialakult a Zengő  
Néptáncegyüttes.

És -  mert Várnai Ferenc 
nem tudott egykönnyen elsza
kadni a pécsváradiaktől, a kó
rusvezetéstől, -  1964-ben meg
alakította a Zengő Leánykart, 
amely néhány emlékezetesen

szép és változatos élménnyel 
tette gazdagabbá 16 fiatal 
lány legszebb éveit, és amely 
elnyerte A  megye legjobb ka
marakórusa" címet.

Elevenség, életöröm, tennia- 
karás, a zene szeretete, az em
berek iránti szeretet -  ez ju t 
eszembe mindig Várnai Fe
rencről, aki csöppet sem vi
dám időkben is derűt lopott az 
emberek arcára. Aki megjelent 
Pécsváradon, és fölemelte a 
szavát, ha takarékossági 
okokra hivatkozva régi művé
szeti műhelyeket akartak fel
oszlatni. Aki odaállt a Kultúr- 
ház, a Zeneiskola, Leány vásár 
ügye mellé, mindig, évtizede
ken át, újra meg újra, szívós 
derűvel. Dalolva.

Hogy közben ezerszám gyűj
tötte a népdalt, kórusműveket 
komponált, am elyeket ma 
kedves énekkarai fognak meg
szólaltatni? Hogy elindította a 
népdaléneklési versenyeket, a 
zenekari és kórusfesztiválokat, 
hogy újra és újra itt van, ami
kor hívják?

Szinte már természetesnek 
érezzük. Mint azt is, ahogy 
Dretzky Katalin, a Művelő
dési Ház igazgatója vagy 
Apaceller József, a Zeneis
kola igazgatója és a velük 
mozduló munkatársi gárda 
folytatója annak, amit Várnai

Ferenc közel 40 éve itt elindí
tott.

Köszöntse most őt ezen a 
szerzői esten dalosok serege, 
akiket valaha is dirigált, 
akiknek dalokat szerzett! 
Örüljünk, hogy együtt lehe
tünk ebben a velünk együtt 
korosodó teremben, és köszön
jü k  meg neki, hogy velünk 
van. Isten éltesse sokáig dr. 
Várnai Ferencet!”

Az est vendégei a mezőtúri 
Teleki Blanka Gimnázium 
vegyeskara továbbá leányka
ra és a Pécsi Kodály Gimná
zium Bartók Béla leánykara, 
amely Várnai évszakok témá
jára írott kantátáját szólal
tatta meg Kertész Attila di
rigálásával. Végül összkar 
énekelte Babits sorait arról, 
akinek a lelkében dal van, 
majd kórusok és közönség 
együtt szólaltatta meg Vár
nai Ferenc vezényletével dr. 
Vargha Károly általa megze
nésített „Esti búcsúzóját” . 
Majd az estet követő megven- 
dégeléssel — Aranycipó kug
lófjaival és süteményeivel íze
sítve — még együtt maradtak 
a régi és a még régebbi Zengő 
tagjai „Feri bácsival”, sok 
szép régi dalos emlékkel.

Papp Ján os
V arga Péter
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A Kodolányi János Általános Iskola híreiÓVODAI HÍREK
Szeptember utolsó hetében a II. sz. Napköziotthonos Óvoda nagy

középsó' csoportjával ellátogattunk az Öregek Otthonába. Versekkel, 
köijátékokkal, énekekkel a gyerekek által készített ajándékokkal kö
szöntöttük őket, hogy szebbé tegyük öreg napjaikat.

November 10-én a Műveló'dési Házban rendezett Idősek 
Napján magyar népviseletben "Lakodalmast" játszottunk, me
lyet nagy szeretettel és elismeréssel fogadott a nézőközönség. 
(Képünkön)

M üller Ján osné,W ein trau tn é B en ács Zsuzsanna
ó v ó n ő k

Fotó: Patonai Attila

1996. november 29-én nevelés nélküli munkanap volt az óvo
dákban.

Az ó'szi neveló'testületi értekezlet témája, az országos irány
elvek megújítása, helyi pedagógiai program készítés. Az iskolai 
tanítás utolsó napján karácsonyi hangversenyt adnak a Zene
iskola növendékei, tanári kísérettel.

Ezúton kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új 
évet az óvodák dolgozói nevében.

Magyari Gyuláné 
óvodavezető

N a szv a d in é  P o d á n y i 
Eszter és növendéke, Sza
kács Gábor vett részt nov. 12- 
én a zenetanárok megyei to
vábbképzésén. Nov. 21-én le
zajlott a Filharmónia ifjúsági 
hangversenysorozatának első 
műsora Magyar zene a honfog
lalástól napjainkig címmel. 
Közreműködött a Bach Éneke
gyüttes iQ. Dobos László ve
zetésével, nagy örömünkre telt 
ház előtt.

Várnai Ferenc szerzői est- 
jén  N aszvadiné P odány i 
Eszter vezényletével fellépett 
gyermekkórusunk.

D ecem beri előzetes

3-án vendégül látjuk társ

intézményünket a Sásdi Ze
neiskolát. Közös növendék- 
hangversenyt és baráti talál
kozót tartunk 17 órakor a Ze
neiskolában.

15-én, Advent 3. vasárnap
ján 9 órakor közreműködünk 
a misén, majd hangversenyt 
adunk a templomban.

Zeneiskolás hagyomány, 
hogy kis karácsonyi muzsiká
lással keressük 18-án déle
lőtt fel az óvodákat, az álta
lános iskola alsó tagozatát és 
a kisegítő iskolát.

18- án délután Karácsonyi 
hangverseny Mecseknádas- 
don az iskolában.

19- én  17 .3o -k or Kará
csonyi hangverseny Pécsvára- 
don, a Művelődési Házban.

Az első osztályok közül az 
l.a . és 1. c. osztályokban a 
szülők részére nyílt tanítási 
órákat tartottak az ott taní
tók. November 7-én pályavá
lasztással kapcsolatos szülői 
értekezletet tartottunk 7-8. 
osztályos tanulóink és érdek
lődő szüleik részére. A to
vábbtanulással kapcsolatos 
általános tudnivalókról B edő 
Zsuzsa, a Baranya Megyei 
Munkaügyi Központ pályavá
lasztási tanácsadója tartott 
előadást, majd meghívott 
vendégeink bemutatták a kö
zépiskolákat a pécsi Magyar- 
Német nyelvű Iskolaközpon
tot, az 508-as számú Ipari 
Szakmunkásképző és Mun
kásképző Intézetet, valamint 
a pécsváradi középiskolát.

November 10-én, vasárnap az 
Idősek Napján szerepeltek né- 
hányan a 4. osztályos tanulók 
közül. Cseh Annamária, Mol
nár Zsanett, Ormándi Balázs 
és Ritter Tibor 4.a. osztályos 
tanulók szavaltak. Felkészítő
jük: Patonainé Link Zsuzsan
na osztályfőnök volt.

M üller E szter és O ben- 
d o r f  S z ilv ia  4.b. osztályos 
tanulók prózai művet adtak 
elő. Felkészítőjük: Tóth 
Györgyi osztályfőnök.

November 11-én iskolánk
ban fogadó órát tartottunk a 
szülők részére.

November 12-én délután és 
13-án egész nap papírgyűjtés 
volt iskolánkban. Az alsó ta
gozat tanulói összesen 5.177 
kg papírt gyűjtöttek, ami át
lagban 24,50 kg gyűjtést je
lent tanulónként.

A felső tagozaton 8.463 kg 
gyűlt össze, tanulónként

25,70 kg.
November 13-án iskolánk

ban nevelési értekezleten 
vett részt minden helybéli és 
tagiskolái pedagógus.

Értekezletünk témája: a Pe
dagógiai Program és a Helyi 
Tanterv készítésének elméleti 
és gyakorlati kérdése volt. Elő
adó: Lőrinczi Albertné igaz
gató és Wagner Jánosné né
met tagozatvezető volt.

November 14-15-én őszi 
szünet volt iskolánkban.

November 19-én az alsó ta
gozat szinte valamennyi tanu
lója bábszínházi előadáson volt 
a Művelődési Házban, ahol Ál
latmesék címmel látták a Bó
bita Bábszínház műsorát.

November 21-én ifjúsági 
hangversenyen vettek részt 
zenekedvelő tanulóink a Mű
velődési Házban.

Hagyományteremtő céllal 
első ízben rendezte meg isko
lánk a Kodolányi Kupát no
vember 30-án a Sportcsarnok
ban, négy település kb. 100 ta
nulója részvételével. Leány ké
zilabda: I. Pécsvárad, II. Hi
das, III. Mecseknádasd, IV. 
Hosszúhetény. Legjobb kapus: 
Papp Anikó, Pécsvárad. Fiú 
labdarúgás: I. Hosszúhetény, 
II. Mecseknádasd, III. Pécsvá
rad, IV. Hidas.

November 30-án az isko
lánk által szervezett Kodolá
nyi Kupára kerül sor a városi 
sportcsarnokban. A kupát ké
zilabda és foci sportágakban 
szervezzük meg, iskolánk 
csapatain kívül meghívtuk 
Hosszúhetény, Hidas és Me
cseknádasd csapatait is.

W ágner Jánosné 
V értes Lászlóné

TUDOSZURES
Pécsváradon a Művelődési Házban 
1996. november 28., csütörtök 9-12 óráig 
november 29., péntek 9-12 óráig 
december 2., hétfő 12-15 óráig 
december 5., csütörtök 12-15 óráig 
december 6., péntek 9-12 óráig 
december 9., hétfő 12-15 óráig 
december 10., kedd 9-12 óráig 
december 11., szerda 9-12 óráig 
december 12., csütörtök 12-15 óráig 
december 13., péntek 9-12 óráig 
december 16., hétfő 12-15 óráig 
december 17., kedd 9-12 óráig 
december 18., szerda 12-15 óráig 
december 19., csütörtök 9-12 óráig

A zeneiskola hírei
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Pannonhalmán jártunk
H etven en  k erestü k  fe l 

november 9-én Pannonhal
mát a Pécsváradi Várbaráti 
K ör tagjai. A  bencés rend 
1000 éves magyarországi je 
lenlétének eseménysorozata 
ezután, a n ovem ber 11-i 
Szent Márton-napon zárult 
itt, a Szent Mártonról elneve
zett m onostorban. Pécsvá- 
rad vára is bencés monostort 
rejt, amit Pannonhalma után 
István király alapított a saját 
udvarházában.

A pécsváradiak, nevezete
sen a néhai Mott János cím
zetes pécsváradi apát, Kakas 
Sándor polgármester és Gál- 
los Orsolya, a Várbaráti Kör 
elnöke ez év elején közös le
vélben kereste fel Pannonhal
ma fó'apátját, dr. V árszegi 
Asztrikot, aki szívesen fogad
ta meghívásukat.

A bencés millenium évében, 
1996-ban Pannonhalma min
den kövét, szögletét, falát le
tisztogattak, restauráltak. Új 
díszkaput kapott a bazilika. 
Láthattuk a magyar okleveles 
irodalom legféltettebb kincse
it: Szent István pannonhalmi 
alapítólevelét, az első' magyar 
nyelvemléket, a Tihanyi Ala
pítólevelet, 1055-ból, az elsó' 
magyar mondattal.

A  bencés rend ezer évét be
mutató kiállításon jól látható, 
hogyan lehetne a közönség 
elé tárni a Pécsváradon fel
tárt épületdíszek, faragvá-

Pécsvárad utcái
teret, Materi szobrai
(Folytatás a 6. oldalról) 

abban, hogy a közeli zsákutca 
is Radnóti Miklós nevét viseli. 
(Abban az időben felmerült, 
hogy az iskola is Radnóti ne
vét fogja felvenni.)

A „Baranyai Vasárnapok" 
rendezvénysorozat helyébe lé
pő, illetve önállósult "Leány
vásár”-! program keretében 
gazdagodott Pécsvárad egy 
újabb köztéri szoborral.

1987. október 15-én (a Le
ányvásár napján) avatta fel a 
gimnázium előtti téren elhe
lyezett Irókázó c. szobrot, Sza
bó Iván szobrászművész alko
tását a Baranya Megyei Ta
nács akkori általános elnök- 
helyettese, Dr. Nagy Gyula.

Dr. K ófiás M ihály

nyok legszebb darabjait. Sok 
hasonló motívumot találni a 
két bencés hely építkezése, fa
ragványai között. Vagy a két 
altemplom arányainak, épít
kezésének stílusában. Pan
nonhalmán áll a gótikus bazi
lika Pécsváradon a romkert 
őrzi alapfalait. Akárcsak a gó
tikus kolostorét a kerengővel, 
amit ott ma is használnak a 
szerzetesek. Pécsvárad a kö
vetkező' években hasonló 
megújulás elé kell, hogy néz
zen, hiszen alapítása a ma
gyar államalapítás 1000 éves 
jubileumával esik egybe.

Fölkerestük a főapátsággal 
szomszédos dombon emelt Mil- 
leniumi emlékművet is. Má
jusban ott voltunk Opusztasze- 
ren, az országban található 
másik Milleniumi emlékmű
nél, adózva a magyar Millecen- 
tenárium évfordulója előtt.

Asztrik főapát úr ágynak 
esett, nem találkozhattunk 
vele. Kísérőnk elmondta, vár
ta a pécsváradiakat, de orvo
sai ágyba parancsolták. Meg
tudtuk, pécsváradi ajándéka, 
a várkápolna Lantos Miklós 
által készített fotója azóta is ott 
függ a dolgozószobája falán. 
Fotóalbumba foglaltuk pécsvá
radi látogatásának képeit, ezt 
vittük ajándékba K is B ocz  
János legjobb borával. Egy hét 
múlva itt volt a válasz:

„A  Pécsváradi Várbaráti 
Kör részére

Tisztelt Elnök Asszony! Há
lásan megköszönöm kedves so
rait és a nagyon kedves ajándé
kokat. A fényképek kitűnően si
kerültek, az albumot még halá
lom után is meg fogják őrizni 
Pannonhalm án. A  gyógyító 
cseppek hatottak, hét végére, va
sárnapra már föl tudtam kelni 
és szolgálatba léptem. Igen saj
nálom, hogy személyesen nem 
találkozhattunk. Köszönöm, 
hogy Pannonhalmát megláto
gatták. Kérem, hogy a Várbará
ti Kört nevemben köszöntse! 
Tisztelettel és szeretettel 
Várszegi Asztrik. Pannonhal
ma, 1996. november 13.”

Királyi szálláshely ronyai 
állnak a Rékavár hegyén is, 
M ecseknádasd határában, 
ahol novem ber 16-án a 950 
éve itt szü letett S k ócia i 
Szent Margit napján tartot
tak megemlékezést. Ez a nap 
Skóciában nem zeti ünnep. 
Mecseknádasdon dr. Bánhe
gyi B. Miksa OSB, Pannon
halma bencés főkönyvtárosa 
misézett a helybeliek továb
bá pécsi, pécsváradi, bony
hádi és szekszárdi zarándo
kok előtt.

A templomban tavaly alakí
tották ki Skóciai Szent Margit 
kápolnáját a mecseknádasdi- 
ak. Szobrát Frey György helyi 
fafaragó készítette, talapzatát 
a Rékavár, a szülőhely kövei
vel rakták ki. A  kápolnában 
elhelyezték a II. világháború

ban Oroszországba hurcolt 
107 mecseknádasdi fogadalmi 
tábláját is.

— A magyar egyház és az ál
lam mindig romokon építke
zett, de mindig a jövő számá
ra -  mondta Pannonhalma fő- 
könyvtárosa.

E napon túrázók is fölke
resték a Rékavárat: kilenced
szer rendezte meg a Pécsvá- 
radról induló Skóciai Szent 
Margit Emléktúrát a Bara
nya Megyei Természetbarát 
Szövetség 86 pécsi, bonyhádi, 
szekszárdi, túrázóval és a 
Pécsváradi Várbaráti Kör 66 
tagjával. Dr. N ovotny Iván 
a Rékavár jól kivehető romjai 
között emlékezett a magyar 
és a skót történelem  jeles 
alakjára, és a résztvevők em
léklapot kaptak a túráról.

Mott János síremlékének megáldása
Szentmise Pécsvárad halottaiért

A temetőben mondott gyászmisét Minden
szentek estéjén az ott nyugvó halottakért Kö- 
vesdi János plébános, a Mindenszentek ká
polnája előtt -  amelynek ez a búcsúnapja. A 
lélekharang szavára sokan gyűltek össze a 
pécsváradiak közül e bensőséges ünnepen. A 
prédikáció szavai nyomán, a leszálló estében 
ki-ki felidézte elveszített szeretteinek emlékét. 
Hisz mindenki gyászol valakit: elhalt szüleit, 
házatársát, testvérét vagy tragikus körülmé
nyek között elveszített gyermekét. Akiknek 
örök otthona ez a temető.

Amise végén mindenki meggyújtotta a magá
val hozott gyertyát. Megható volt az elhalt sze
retteinkre való emlékezés az estében, melyben 
csak a gyertyák világítottak. -  A  lobogó láng az 
örök életet jelképezi, figyelmeztetett a plébános 
úr, -  és azt, hogy a keresztény ember számára a 
halál egyúttal új élet kezdetét is jelenti. Szeret
teink velünk vannak, és amikor eltávozunk a

földi világból, új életünk veszi kezdetét.
A  gyászmise végeztével a gyertyáktól meg

világított sírkertben sok pécsváradi ment el a 
megboldogult pécsváradi apát, Mott János sír
emlékéhez, amit az utód, Kövesdi János áldott 
meg a hívek imáitól és énekétől kísérve.

Végül megszólaltak Pécsvárad katolikus 
templomnak összes harangjai és hosszan szól
tak a megholtakért. Számtalan gyertya lobo
gott e napokban a pécsváradiak szeretett 
apátjának, Mott Jánosnak végső nyughelyén 
is. Halottak napján este a háborúk, fogolytá
borok áldozataiért, a hősi halottakért mon
dott, november 4-én este 1956 hősi halottai
nak emlékére tartott gyászmisét a plébános 
úr a plébániatemplomban.

A Pécsváradi Várbaráti Kör november 1-jén 
a hagyományokhoz híven gyertyát gyújtott az 
I. és a II. és az 1956-os világháborús emlék
tábláknál és emlékműveknél.

Skóciai Szent Margit szülőhelyén

Pécsvárad utcái, 
terei, köztéri szobrai
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A Művelődési Ház decemberben

ll-ig látható a Pécsi Nyug
díjas Egyesület képzőművész 
csoportjának -  Bozóné Sár- 
közy Márta, Dobosy Zoltán
ná, dr. Rihmer József -  kiállí
tása.

2- án végkiárúsítás: mű
anyagárúk, háztartási cikkek

Ruhavásár -  Rivers 2000 
Kft.

3- án Gépjármű-vezetői e.ü. 
vizsga

4- én 18 órakor találkozó 
Giczy Györggyel a KDNP 
szervezésében.

7-én Ifjúsági konferencia a 
pécsváradi református egy
házközség szervezésében

9- én 9-14 óráig önkéntes 
véradónap

10- én 16 órakor Nyugdíjas

Klub Karácsonyváró ünnep
sége. Műsort adnak a Pécsvá
radi Keresztény Fiatalok

13-án Rivers 2000 ruhavá
sár. 18 órakor „Valahol Angli
ában”. Kisgyörgy Péter fotó- 
kiállítása.

19-én 9 órakor a Kodolányi 
Általános Iskola Kará
csonyköszöntő műsora óvo
dásoknak.

19- én 17.30-kor a Pécsvá
radi Zeneiskola karácsonyi 
hangversenye.

20- án 9 órakor a Kodolányi 
János Általános Iskola Kará
csonyköszöntő műsora az al
só-, 11 órakor a felsőtagozato
sok számára.

31-én a Nyugdíjas Klub 
óévbúcsúztató bálja.

DÉDÁSZ-hírek
Az elmúlt időszakban válto

zások következtek be a DÉ- 
DÁSZ Rt. Pécsváradi Kiren
deltség üzemeltetési és érté
kesítési vezetői posztok betöl
tésében.

Somlai Márton üzemelte
tési vezető nyugdíjba vonulá
sa kapcsán - még a tavalyi év 
végén - pályázat útján lett 
meghirdetve a vezetői poszt. A 
külső pályáztatás mindkét
szer sikertelen volt.

Az első pályázat alkalmával 
nem találtunk megfelelőt a je
lentkezők közül, a második 
esetben pedig a három hónap 
próbaidő lejárta után búcsúz
tunk el a kiválasztottól, alkal
matlansága miatt.

A következtetések levonása 
után arra az elhatározásra ju

tottunk, hogy belső átszerve
zéssel oldjuk meg problémán
kat. így került sor arra, hogy 
Horváth József volt értéke
sítési vezetőt (aki éveken ke
resztül a kirendeltség üze
meltetési területén dolgozott) 
megbíztuk a kirendeltség üze
meltetési vezetői teendők el
látásával.

Belléncs Tamást, aki a 
Pécsi Üzletigazgatóság Érté
kesítési Osztályán dolgozott 
évekig, megbíztuk a kiren
deltség értékesítési vezetői te
endők ellátásával.

A két vezető kolléga bemu
tatkozása keretében, kérem 
ismerkedjenek meg velük kö
zelebbről.

Spannenberger János 
kirendeltségvezetó'

Új arcok a DÉDÁSZ-kirendeltségen

Horváth József üzemeltetési vezető
1966-ban születtem Pécsett. Általános iskolai tanul

mányaimat a gyárvárosi iskolában végeztem. Utána a Ziper- 
novszky Károly Gépipari Szakközépiskolába nyertem felvételt. 
1984-bennn végeztem mint képesített áramszolgáltató. A 
DÉDÁSZ Rt-nél 1988 szepőtembere óta dolgozom, először 
mint kirendeltségi szerelő. 1991-ben elvégeztem a technikusi 
minősítő tanfolyamot. A  sikeres vizsgák után mint műszaki 
ügyintéző dolgoztam tovább. E munkakör megszűnésével 
egyidejűleg megbízást kaptam a kirendeltségi értékesítési ve
zető feladatainak ellátására. Mivel mindig is műszaki beállí
tottságúnak éreztem magam, 19966-ban lehetőség nyílt arra, 
hogy a továbbiakban mint üzemeltetési vezető tevékenyked
jem tovább. 1987-ben kötöttem házasságot, két kislányom van.

TOURINFORM-iroda tervei
A testület november 25-i 

ülésén elfogadta az együtt
működési megállapodás-ter
vezetet, Pécsvárad és a Zen- 
gő-vidék érdekelt községei, 
Hidas, Hosszúhetény, Me- 
cseknádasd, Martonfa, Nagy- 
pall, Zengővárkony között 
abbéi a célból, hogy össze
hangolják idegenforgalmi te
vékenységüket, összefogja
nak a körzet turizmusának 
fejlesztéséért. Az országos 
TOUKINFORM-h álóz áthoz 
csatlakozva kistérségi mar
keting irodát létesítenek 
Pécsvárad központjában.

Az irodát öt éven keresztül 
legalább 2ool. december 31-ig 
folyamatosan működtetik. Léte
sítésének és működtetésének do
logi és bérköltségeit lakosság
arányosan, közösen viselik. Az 
iroda tevékenységének irányítá
sára, működésének ellenőrzésére 
az önkormányzatok, a területen

idegenforgalommal, vendéglá
tással, hagyományőrzéssel, telepü
lésfejlesztéssel és szépítéssel, kör
nyezed és természetvédelemmel, 
sporttal foglalkozó civil szerveződé
sek képviselőinek bevonásával tes
tületet hoz létre. A TOURINPORN 
iroda alkalmazottai felett a mun
káltatói jogokat Pécsvárad város 
polgármetsere gyakorolja. A meg
állapodás akkor lép életbe, amikor 
az iroda létesítésére benyújtott 
pályázatot az Országos Idegen- 
forgalmi Bizottság kedvezően el
bírálja.

Az együttműködő' önkormány
zatok továbbá megállapodtak 
abban, hogy előkészítik a tájegy
séget bemutató nonprofit infor
mációs prospektus kiadását. A 
Zengőalja turisztikai értékeit 
feltáró és bemutató, települése
ket felfűző' idegenforgalmi ter
mékek megteremtésére fejleszté
si programot dolgoznak ki, s en
nek támogatására pályázati for
rásokat keresnek.

/  A  A

Új  arcok a DÉ DÁSZ-kirendeltségen 

Belléncs Tamás, értékesísi vezető
1968-ban születtem  Pé

csett. Iskoláimat is ott végez
tem, alapképzettségem sze
rint villam os üzemmérnök 
vagyok, valam int a közel
m últban szereztem meg a 
közgazdasági szakokleveles 
mérnök képesítést.

A DÉDÁSZ Rt-t első és ed
dig egyetlen munkahelyem
nek mondhatom, jóllehet itt 
már több munkakört is betöl
töttem. Az első állomás az 
egyik pécsi kirendeltség volt, 
ahol gyakornokként ismer
kedtem az áramszolgáltatás
sal, tehát a kirendeltségi te
vékenység korábban sem volt 
ismeretlen számomra. Ké
sőbb a Pécsi Üzletigazgatóság 
Értékesítési Osztályán dol
goztam kisfogyasztói előadó
ként, melynek során jó  né
hányszor m egfordultam  a 
pécsváradi területen is. Az
után a Pécs városi Ügyfélszol
gálati Iroda vezetője lettem, 
több mint három évig tevé
kenykedtem e beosztásban, a 
fogyasztók szolgálatában.

Idén július 1-től kezdve lá
tom el az értékesítési vezetői 
teendőket a Pécsváradi Ki- 
rendeltségen. Még kisfogyasz
tói előadóként kellemes be
nyomásokat szereztem e ki- 
rendeltségről és akkor úgy 
gondoltam, hogy szívesen dol

goznék majd itt, ha egyszer 
lehetőség adódna. Másrészt 
több éves, az értékesítési szak
vonalon szerzett gyakorlat 
után szükségét éreztem, hogy 
üzemeltetési, műszaki jellegű 
feladatokkal is foglalkozzak. 
Ekkor adódott a lehetőség - 
Somlai Márton kollégánk kö
zelgő nyugdíjba vonulása -, 
amelyet végül megragadtam.

Jelenlegi munkakörömben 
szeretnék további szakmai ta
pasztalatokra szert tenni, fel
adataimat legjobb tudásom 
szerint végezni a DÉDÁSZ ér
dekében és a fogyasztók szolgá
latában. Új munkahelyem egy
ben új lakóhelyet is jelent, júli
ustól Pécsváradon élek. Jól ér
zem itt magam, igyekszem mi
nél inkább megismerni a tele
pülés életét és beilleszkedni az 
új környezetbe.
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Hírek
• •

Ünnepi szertartások
Friedszám Rita ausztriai 

sikere. Wolfgang Schüssel, 
osztrák kultuszminiszter gra
tulált levelében a pécsváradi 
Friedszám Ritának, a Leőwey 
Gimnázium német nemzeti
ségi tagozatának III-os tanu- 
lójának. Ausztria ugyanis 
idén 1000 éves. Milleniuma 
alkalmával pályázatot írt ki 
közép-európai fiatalok számá
ra. A térség 16 országából 
küldték be el dolgozataikat 
német nyelven, megadott té
mákra. Rita Mozart és Mária 
Terézia személyét választotta. 
Dolgozata 2. helyezést ért el, 
jutalma egy osztrák milleniu- 
mi ezüstérem, és egy szép 
könyv Ausztria történetéről.

*

Húsz ösztöndűjas. A fel
ső- és középfokú nemzetiségi 
oktatásban részt vevő' pécsvá
radi diák nyerte el jó  tanul
mányi eredménye, nemzetisé
gi tevékenysége és szociális 
helyzete alapján erre a tanáv- 
re a „Magyarországi Nemzeti 
és Etnikai Kisebbségekért 
Közalapűtvány” évi ötvenezer 
forintos öszötndűját. Ez a siker 
nagyban köszönhető' a Kodolá- 
nyi János Általános Iskola né
metszakos tanárainak.

*

Politikusok Pécsvára- 
don. Dávid Ibolya, az MDF
országgyűlési képviselője vesz 
részt találkozón december 2- 
án, hétfőn 18 órakor a Műve
lődési Házban. Szerdán, 4-én 
18 órakor Giczy György, a 
KDNP elnöke tart ugyanitt 
lakossági fórumot.

*

Pedagógusműhely a vár
ban. November 18-23 között

az István Király Szálló adott 
otthont a Baranya Megyei Pe
dagógiai Intézet által szerve
zett tanácskozásnak. Az or
szág egész területéről érke
zett 25 résztvevő a NAT helyi 
programokra való alkalmazá
sát vizsgálta.

*
Városi Televízióműsor. A

havi magazinműsort 26-án, 
csütörtökön 18.3o órai kezdet
tel láthatjuk. Az 1996. év össze
foglalóját 30-án 18.30 órakor 
adja a helyi televízió. Két kü
lönkiadással jelentkeznek: de
cember 5-én, csütörtökön 19 
órakor baranyai beiskolázási 
körképet kapnak az érdekel
tek. A  TV a Zeneiskola kará
csonyi hangversenyéről hang
képekben számol be.

*

Két horvát színdarab.
November 20-án Pécsett, a 
Horvát Színházban volt a be
mutatója annak a könyvnek, 
amely két horvát darabot tar
talmaz Gállos Orsolya fordí
tásában. A kötet Skrabe-Muji- 
cic-Senker: Torzó Kávéház cí
mű epés kabaréját és a Muji- 
cic-Senker szerzőpár Miroslav 
Krleza életéről írott A kadét 
című operettjét tartalmazza.

*
Pedagógus-alkotók. Bo- 

zóné Sárközy Márta csuhé- 
báb-készítő, Dobosy Zoltán
ná gyapjúszövő, dr. Rihmer 
József grafikus közös kiállítá
sa, amit dr. Andrásfalvy Ber
talan néprajzkutató nyitott 
meg, a Pécsi Nyugdíjas Egye
sület képzőművészeti csoport
jának kiállításaként december
11-ig láthatjuk a művelődési 
házban.

Katolikus egyház

November 30. 17 óra ad
venti hangverseny

December 15. Advent 3. 
vasárnapja. 9 órai misén és 
utána a Zeneiskola növendé
kei adnak hangversenyt

Dec. 24. Éijéli mise
25. Karácsony napja 9 órai 

mise
26. Karácsony másnapja 9 

órai mise
29. Szent család vasárnap

ja. 9 órai mise a keresztény 
családokért.

31.17 óra, évvégi hálaadás
Január L Újév, 9 órai ün

nepi mise
5. Vasárnap, Vízkereszt, 9 

órai mise
A péntek szombat esti mi-

Nyájas Olvasó!
Lejárt az 1996-os millecen- 

tenárium i esztendő, és la
punk, a Pécsváradi Hírmondó 
5. évfolyama. Iskolás korba lé
pünk, 6 évesek leszünk, és kö
szönjük, hogy egyre bővül előfi
zetői táborunk, és tavaly több 
mint 500 példányt vásároltak 
meg Olvasóink. Továbbra is 
nyári összevont számmal, 11 
alkalommal jelenünk meg, el
őfizetőink számára 10 szám 
árán házhoz visszük a lapot. 
Előfizetni, az előfizetést meg
hosszabbítani a Művelődési 
Házban lehet továbbra is. Itt 
fogadjuk Olvasóink észrevéte
leit valamint hirdetéseit is.

Továbbra is szeretnénk, ha 
az önkormányzat lapja a pécs
váradi emberekről, a pécsvá
radi embereknek szólna. Kér
jük, érdeklődésével, észrevé
teleivel Ön is segítsen hozzá 
ahhoz, hogy lapunk minél ér
dekesebb legyen.

Az új év egyúttal sajnos ná
lunk is hozza az áremelke
dést: 50 forintba kerülnek 
ezen túl számaink, évi előfize
tésünk pedig 500 forint. A 
nyomdai előkészítés és előállí
tás költségei miatt ez az ár tö
redékét sem fedezi előállítási 
költségeinknek. Ehhez kérjük 
szíves megértésüket és továb
bi megtisztelő figyelmüket!

Minden kedves olvasónk
nak kívánunk szép Kará
csonyt, boldog Újévet 
A Pécsváradi Hírmondó 

szerkesztősége

sék a télen 17.00 órakor kez
dődnek.

Református egyház
Advent vasárnapjain 11

órakor istentisztelet a temp
lomban

D ec. 15-én adventi szere- 
tetvendégség

24.17 óra Karácsonyi isten- 
tisztelet a gyülekezeti terem
ben

25.11 óra Ünnepi istentisz
telet, úrvacsoraosztás a temp
lomban

26. 11 óra istentisztelet a 
gyülekezeti teremben

31. 17 óra óévi istentisztelet 
a gyülekezeti teremben

Január 1. Ú jévi isten- 
tisztelet a gyülekezeti te
remben

Pezsgőbontás 
a csúcson

Ötödik alkalommal rendezi 
meg decem ber 30-án szil
veszteri túráját a Pécsváradi 
Várbaráti Kör. Reggel 9-kor 
indulunk a Művelődési Ház 
elől a Kossuth tér, Lőtér, Zen- 
gő-csúcs, Bodzás-völgy, Réka- 
völgy útvonalon. A  hegytetőn 
csúcs-csokoládé, újévköszön
tő, pezsgőbontás. A Rékában 
vadpörkölt, forraltbor.

Szükséges eszközök: kanál, 
tányér, pohár. Jelentkezés és 
részvételi költség befizetése 
december 27-ig a Művelődési 
Házban.

Anyakönyv
Születtek: Pasin Dániel, Vas

vári Klaudia, Balogh Kira, Nagy 
Dániel, Jakab Szabolcs, Apátva- 
rasdon Pohl Dominika

Házasságot kötöttek: Jakab 
László-Vida Erika, Pál Zoltán- 
Papp Andrea.

25. évfordulóját ünneplelte
Somogyvári Ferenc-Szilágyi Má
ria, Baricsa Emó'-Tóth Mária 
Ilona, Kó'nig Miklós Rezsó'-Ko- 
vács Erzsébet, Martini György- 
Hancz Mária, Csobolyos Hideg 
László Béla-Tarzsó Éva, Bárdi 
Elek-Fürstenhoffer Mária Juli
anna, Tamicza József-Keller 
Emesztina Mária

Gratulálunk és hosszú, boldog 
páros életet kívánunk!

Elhunytak: Busi Sándomé 
Bódé Borbála 93 éves, Andics 
Jánosné Kéki Julianna 69 éves, 
Mecseki Ferenc 89 éves, Rückert 
József 66 éves.

Ügyeletes gyógyszertárak
Megváltozik e hónapban a pécsváradi gyógyszertárak ügye

leti rendje: egy hétig a Szentháromság Patika, három hétig a 
Szent István Patika látja el az ügyeletet minden hónapban. Az 
ügyelet változása mindig hétfői napon történik, erről a Pécsvá
radi Hírmondóban, az új Dunántúli Naplóban és a képújság
ban admik tájékoztatást.

Az ügyeletes patika pénteken 16.30-ig, a nem ügyeletes pa
tika 14 óráig tart nyitva. A  hét többi napján a nyitvatartás vál
tozatlan.

December 2-8.
Szentháromság Patika (Szentháromság tér 9.)
December 9-29. Szent István Patika. (Kossuth u. 8.)
December 30-január 5. Szentháromság Patika.
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Labdarúgás Anglia jelentkezik
1996. november 3.
12. forduló:
Siklós-Pécsvárad 1-5 (0-2)
250 nézó'.
Összeállítás: Valkai (Szigeti) - 

Fuller Z., Somogyvári T., Cse
resznyés - Ackermann (Papp), 
Somogyvári G. (Spannenberger), 
Abelovszki, Takács, Pancsó - 
Botló, Böcher

Góllövók: Botló (2)
Takács (2)
Böcher
Kétszer húsz percnyi jó  játék 

elegendó'nek bizonyult a kiütéses 
győzelemhez.

Serdülő': -
Ifi: Pécsvárad-PFC 1-1

1996. november 10.
13. forduló:
Pécsvárad-Bóly 0-2 (0-1)
300 néző
összeállítás: Valkai - Fuller

Z., Somogyvári T., Cseresznyés - 
Ackermann, Takács, Somogyvári 
(Spannenberger), Abelovszki 
(Mester), Papp - Botló, Böcher

Kiállítva: Botló
Ezen a mérkőzésen ennyivel 

jobbak voltak a bólyiak.
Serdülő: -
Ifi: Lánycsók-Pécsvárad 1-0

1996. novemberl7.
14. forduló:
Lánycsók-Pécsvárad 2-1 (0-0)
300 néző
Összeállítás: Valkai - Fuller 

Z., Somogyvári T., Cseresznyés - 
Papp Z., Takács, Mester (Zsáli), 
Ackermann - Pancsó, Spannen
berger, Abelovszki.

Edző: Gungl László
Góllövő: Spannenberger
Kiállítva: Somogyvári T.
A helyzeteit jobban kihasználó 

csapat nyert.

A megyei I.osztály őszi végeredménye:
1. Bóly 14 10 2 2 27-12 32
Sz.szkirály 14 10 2 2 27-12 32
3. MTE 14 10 1 3 27-11 31
4. Harkány 14 9 3 2 34-15 30
5. PEAG 14 7 4 3 27-18 25
6. Pécsvárad 14 7 3 4 36-28 24
7. Villány 14 6 4 4 19-19 22
8. Szederkény 14 5 4 5 17-20 19
9. Lány csók 14 5 2 7 24-38 17
10. Somberek 14 5 - 9 21-25 15
11. Sellye 14 4 2 8 18-31 14
12. Szigetvár 14 4 1 9 28-34 13
13. Siklós 14 3 3 8 19-36 12
14. Kozármisleny 14 1 3 10 8-22 6
15. Gödre 14 1 2 11 14-35 5
Ojpetre visszalépett

Serdülő': Siklós-Pécsvárad 2-4
Ifi: Siklós-Pécsvárad 1-3
Serdülő': Komló-Pécsvárad 4-2
Ifi: Komló-Pécsvárad 1-4

Előző beszámolóm inkább 
csak az elsó' benyomásokról, uta
zásról, közlekedésről szólt.

Az azóta eltelt hetek alatt sok 
élményt, tapasztalatot szerez
tünk az angol szokásokról, élet
stílusról, nem utolsó sorban az 
angol orvosi alapellátásról.

Mindenekelőtt azt már most is 
megállapíthatom, hogy a múlt 
sok mindent meghatároz, a fo
lyamatosan, évszázadok alatt ki
próbált és kialakított, külsó' befo
lyástól mentes szokások alakít
ják az itteni emberek hétköznap
jait, ünnepnapjait, week end-jeit.

Jelenleg számunkra túl me
revnek, „leszabályozottnak” tű
nik. Mindennek, étkezésnek, 
munkának, szórakozásnak, stb. 
ideje és meghatározott időtarta
ma van. Például hétköznapon
ként, a pub-ok (számtalan léte
zik) este 11-kor zárnak, mert 
másnap dolgozni kell.

Valami hasonlót otthon sem 
ártana bevezetni.

Mindenért, mindenhol fizetni 
kell, parkolni csak parkolóban 
lehet, 1 órán belül 120 Ft. A jár
da melletti úttesten lévő kettős 
sárga vonal jelzi a megállási ti
lalmat. Az egyes sárgacsík ese
tén is csak ottlakóknak, külön 
engedéllyel.

Egy átlagos 2 gyermekes csa
lád jövedelme kb. 3000-3500 
font. 1 font 100 penny, 1 font kb. 
250 Ft. 800 q kenyér 30-40 
penny, 2,2 1 (4 pint) tej 92 penny. 
2 szelet marhahús 2-2,5 font. 1

üveg sör közel 1 font, 1 doboz ci
garetta 2,5-3 font.

Hétvégeken leárazások van
nak 30-50%-kal, akkor érdemes 
vásárolni. Az itteni ABC-k va
sárnap délután 4-ig vannak nyit
va. Egy család havi rezsiköltsége 
(villany, víz, telefon) kb. 100 
font. A benzin 60 penny/liter. Az 
általunk bérelt lakás (kb. 60 m2) 
havi bérleti díja 395 font. Múze
umi belépő 3-5 font/fő.

Az itteni élet hihetetlenül 
csendes, nyugalmas, a szomszé
dainkat még nem is láttuk 6 hét 
alatt.

Az időjárás enyhe, de igen pá
rás, naponta óránként változik, 
hol esik, hol süt a nap.

Az orvosi ellátásról csak any- 
nyit, hogy nem panaszkodha
tunk, nálunk sokoldalúbbak a 
háziorvosok. Többet megtesznek 
a betegeikért, mégis az angliai 
alapellátás mintaként szolgál a 
fejlett Nyugaton. Miért? Erről 
inkább szóban részletesebben.

November legvégén indulunk 
haza, decemberben dolgozni is 
szeretnék, január elején irány 
Hollandia egy hétre, utána ismét 
Exeter. Március közepéig, majd 
a tavaszi szünet alatt április kö
zepéig is otthon dolgoznék, utá
na 1 hét Dublin és június végéig 
tart a képzésünk.

Kellemes ünnepeket és egy 
érezhetően sikeresebb Üj évet 
kívánva búcsúzom 1996-tól.

Menczer Gábor

Péter Baranyát is képviselte 
a Ki-mit-tud?-döntcíben

Karácsonyi játékkészítés
Bozóné Sárközy Márta, akinek csuhébábjait a Műv. 

Ház kiállításán láthatjuk, december 16-án, hétfőn 14 órá
tól játékkészítést tanít a pécsváradi gyerekeknek és felnőt
teknek a művelődési házban.

(Folytatás a 4. oldalról)

-  Rengeteget tanultam Bu
dapesten szakmai szempont
ból, és máig sem szakadt meg 
a kapcsolatom Gór Nagy Má
riával. Örül a sikerünknek és 
büszke rám. Közelről látva a 
színházi világot, úgy éreztem, 
nem minden arany, ami fény
lik. Lehet, hogy fiatalon sike

rem van, de 45 éves koromra 
kiszorulhatok a pálya szélére, 
ottmaradok egyedül. A siker 
nem minden. A zenével biz
tos, hogy sohasem szakad 
meg a kapcsolatom. Diplomát 
akarok szerezni, nyugodt, ki
egyensúlyozott életet szeret
nék élni, idővel családot ala
pítani. Ezt többre tartom a 
hírnévnél.

a Pécsváradi Önkormányzat havi lapja 
Felelős kiadó: Kakas Sándor, polgármester 

Szerkesztő: Gállos Orsolya 
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, teijesztés: 

Művelődési Központ, Pécsvárad, Kossuth L. u. 31. 
Tel/fax.: 465-123

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

Épülettervezés, 
költségvetés- készítés

rövid határidővel, 
szolid áron vidékre is.
Díjtalan szaktanácsadás.

Tel: (72) 322-080, egész nap.


