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Egyházi ünnepi 
alkalmak

A  római katolikus 
egyházközség decemberi 
miserendje:

December 24., vasárnap, 
0.00: éjféli mise, közremű
ködik a Pécsváradi Női Ka
marakórus

December 25., hétfő., 9.00: 
mise -  karácsony első nap
ja

December 26., kedd, 9.00: 
mise -  karácsony második 
napja

December 31., vasárnap, 
17.00: szilveszteri év végi 
hálaadás

A  református 
egyházközség ünnepi 
eseményei, 
istentiszteletei:

December 12., I 1.00: advent 
második vasárnapján isten- 
tisztelet a gyülekezeti te
remben. A Pécsváradi If
júsági Csoport ad zenés 
műsort.

December 17., I 1.00: advent 
harmadik vasárnapján is
tentisztelet a gyülekezeti 
teremben

December 24., I 1.00: adventi 
istentisztelet a gyülekeze
ti teremben, gyermekek 
adnak műsort.

December 25., 11.00: isten- 
tisztelet, úrvacsoraosztás a 
templomban

December 26., 11.00: isten- 
tisztelet, úrvacsoraosztás a 
gyülekezeti teremben, ün
nepi legátus szolgálatával. 

December 31., 11.00: szil
veszteri istentisztelet a 
gyülekezeti teremben 

Január I ., hétfőn I 1.00: újévi 
istentisztelet
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Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag, 
boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak!

Pécsvárad Város Önkormányzata és a Szerkesztőség

Dickens:

Ó, bár egész éven át tartana a karácsony!
Ó, karácsony ideje! Igazi mi
zantrópnak kell lennie annak, 
akinek nem jut eszébe valami 
kedélyes emlék karácsony al
kalmával. Vannak, akik úgy 
vélekednek: a karácsony már 
nem az, ami hajdanán volt, 
hogy minden újabb karácsony 
elhomályosít vagy megsemmi
sít egy-egy dédelgetett álmot, 
egy boldog célt; hogy a jelen 
csak arra jó, hogy emlékeztesse 
az embereket ínséges helyzetük
re, csekély jövedelmükre. S 
arra, hogy a valaha bőséggel 
megvendégelt barátok mily hi
degen néznek vissza rájuk, akik 
szükségen és nyomorban élnek. 
Ne figyeljetek oda e komor em
lékezésekre. Kevés hosszú életű 
ember van, aki ne tudna ilyen 
képeket előhívni az év bármely 
napján. így hát ne várj az év 
háromszázhatvanöt napja kö

zül a legvígabbra siralmas em
lékeid elmeséléséhez, hanem 
húzd oda a széked tűzközelbe, 
töltsd meg a poharad és küldj 
körbe egy dalt -  és ha szobád 
kisebb is, mint tíz évvel annak 
előtte, és ha poharadban ápo- 
rodott puncs vár szikrázó bor 
helyett, vágj derűs képet, egy 
hajtásra idd ki és tölts megint 
és dudorászd a régi nótát, me
lyet egykor daloltál, és köszönd 
meg Istennek, hogy nem ennél 
is rosszabb a sorod...

Ki lehet érzéketlen a jóindu
lat eme áradása és a szerető 
ragaszkodás megnyilvánulása 
iránt, melyben bővelkedik ez az 
évad. O, a karácsonyi családi 
ünnep! Van-e ennél örömtelibb? 
Karácsony, maga a szó is va
rázslat! Elfelejtjük a kicsinyes 
féltékenységeket és a viszályo
kat, a társadalmi élet is háttér

be szorul, és a szívek, melyek 
rég elhidegültek -  atya és fia, 
fivér és nővér, akik eddig elfor
dultak egymástól, vagy hidegen 
köszöntötték egymást hónapo
kon át, most viszonozzák az öle
lést, múltbeli ellentéteiket a je
len boldogságába temetik. Sze
retőszívek, kik mindig egymás
ra vágyakoztak, s akiket hamis 
büszkeség és méltóság tartott 
távol egymástól, most újra egy
másra lelnek, s minden csupa 
kedvesség, jóakarat! O, bárcsak 
egész évben tartana a kará
csony (bár így volna), s bárcsak 
az előítéletek s szenvedélyek, 
melyek jobbik énünket eltorzít
ják, sosem élednének fel az em
berekben, akiknek mindezektől 
épp, hogy menteseknek kellene 
lenniök!

Fordította: Erdődi Gábor



2 H í r m o n d ó 2000. december

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  HÍ REK
Miniszteri látogatás
A gázközművagyonnal kapcso
latos önkormányzati igények 
rendezése, illetve az önkor
mányzatot megillető járandó
ság egy részének előzetes kifi
zetése miatt járt városunkban 
a magyar állam képviseleté
ben, Gógl Árpád, egészségügyi 
miniszter. A kormány által el
fogadott és az Országgyűléshez 
benyújtott gázközmű-vagyon- 
nal kapcsolatos törvényjavas
lat értelmében Pécsvárad Vá
ros Önkormányzata 55 792 579 
Ft értékű járandóságra jogo
sult a gázközművagyonnal 
összefüggő igények rendezése 
címén. A kormány a 1066/200. 
(VIII.9.) korm. határozatban 
fenti igény egy részének kész
pénzben történő előzetes kifize
téséről rendelkezett, melynek 
mértéke 19 158 516 Ft. Erről 
írt alá megállapodást Gógl Ár
pád és Zsáli János november 
20-án, a polgármesteri hivatal 
dísztermében. Mint azt búcsú
zóul a miniszter úr kérdésünk
re válaszolva mondta, öröm
mel tett eleget ennek a megbí
zatásnak, hiszen mindenhol jól 
jönnek ezek a forintok. Termé
szetesen a kormánynak sem
miféle kikötése nem lehet az 
összeg felhasználásával kap
csolatban, de szeretné, ha az 
egészséges életmód javítását 
szolgáló programok, létesítmé
nyek valósulnának meg belő
le. Ha ő javasolhatna valamit 
is, akkor azt mondaná, hogy 
Pécsváradon kezdődjék el az 
uszoda építése ebből az összeg
ből...

Sokak kívánsága fogalmazó
dott meg ebben a mondatban! 
(Fotó: Bognár Gyöngyvér)

Kapaszkodósáv a 6-os úton, 
Pécsvárad határában
A szilágyi elágazónál novem
ber 22-én ünnepséget tartot
tak, melynek keretében Hol- 
napy László, a Közlekedési és 
Vízügyi Minisztérium Közúti 
Főosztály főosztályvezető-he
lyettese átadta az útszakaszt 
és mondott ünnepi beszédet. 
Elmondta, hogy a minisztéri
um ágazati beruházásával 
megvalósult beruházás bruttó 
262 M Ft-ba került. Az elké
szült 2 km-es szakasz a bizton
ságos közlekedést szolgálja. A 
munka előzményeiről: A 6. sz.

Budapest—Pécs—barcsi főút emelt szegélyek mellől a sza- 
Mecsek átkelési szakaszán kaszosan kialakított surranó- 
gyakoriak a jelentős emelke- kon keresztül a burkolt árok 
dők. A forgalom összetétele, a vezeti a befogadóig. Az erózió- 
nehézgépjárművek nagy ará- nak kitett rézsűk védelmét a 
nya miatt sokat kell előzni és teljes befüvesedésig a grünfix 
ez csökkenti az átlagsebessé- eróziómentesítő matracok biz- 
get, zavart okoz a forgalomban, tosítják.

Átadták a 6-os ú t fe lú jíto tt szakaszát

mely nemegyszer — főleg télen 
-  egy-egy útszakasz időszakos 
lezárásához vezetett. Ezek mi
att építették meg e szakaszha
tárok között a kapaszkodósá- 
vot. A Baranya Megyei Állami 
Közútkezelő Kht. gondot fordít 
arra, hogy a 6. sz. főút Mecsek- 
nádasd és Pécsvárad közötti 
szakaszán további kapaszko
dósávok építésével biztonsá
gossá tegye a közlekedést.

A kapaszkodósáv szélessége 
3,50 m, a pálya teljes szélessé
ge 11,00 m, a kétoldali neme
sített padkák szélessége 1,75 
m. A pályára teljes szélesség
ben új kopóréteg került. A csa
padékvizeket az aszfaltos, ki-

A szalag átvágásánál jelen 
volt Arató Márton, Pécsvárad 
alpolgármestere, dr. Fenyvesi 
János jegyző, dr. Wekler Fe
renc, az Országgyűlés alelnö- 
ke. Közreműködött a Pécsvá- 
radi Ifjúsági Fúvószenekar, va
lamint egy zengővárkonyi tán
cospár. (Fotó: Kárpáti Árpád)

Vállalkozók top-listája
Az elm últ évben jelentette  
meg a polgármesteri hivatal a 
vállalkozók top-listáját elő
ször, az érintettek hozzájáru
lásával. Ezúttal a sorrendet az 
1999. évi iparűzési adóköteles 
árbevétel u tán  á llíto ttá k  
össze.

Egyéni Vállalkozók: Grubics 
Márton, Gungl János, Lépőid 
József, Hering László, Hausz- 
mann Vendel, Benkő László, 
Besenczi Sándor, Grubics Már
tonná, Kungl János, Rückert 
János, Kölbl Andrea, Turnár 
György, ifj. Mártusz Antal, 
Brém Ferenc, Kisztner György, 
Ilijin Petár, Miklós Sándor, 
Lovas László, Savanya Frigyes, 
Papp János.

Társas vállalkozások: Pécs- 
váradi Agrover Rt., Pécsváradi 
Arany cipó, DEDÁSZ Rt., Kresz 
és Fiedler Kft., Schöller Buda- 
tej Bt., Terra -  Ungheria Kft., 
MÓL Rt., OTP Bank Rt., Pécs
váradi Építőipari és Kereske
delmi Kft., Kelet-Mecsek Mező- 
gazdasági Rt., Metallmas Kft., 
Pécsvárad Coop Kft., Quinter 
Plussz Kft., San-At Bt., Me- 
csekkő Kft., Handschuh Kft., 
Magyar Posta Rt., Medisol Bt., 
Westel 900 GSM. Mobil Rt., 
BÉV Rt.

December 7-én újabb talál
kozóra hívta a felsoroltakat 
Zsáli János polgármester, ami
kor is értékelték az elmúlt év 
munkáját, eredményeit.

Baranyai polgármesterektől 
köszönt el Göncz Árpád
Göncz Árpád, az ez évben 
leköszöt köztársasági elnök fo
gadta Baranya megye azon 
kisvárosainak polgármestere
it, akik az elmúlt 10 évben vál
tak  várossá, illetve kapták

vissza városi rangjukat. Mi, 
pécsváradiak is szívesen em
lékezünk 1993. augusztus 20- 
ára, amikor Göncz Árpád köz- 
társasági elnök átadta Kakas 
Sándor polgármesternek vá
rosunk jelképes kulcsát, illet
ve a városi rang dokumentu-

Gógl Árpád és Zsáli János
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mait. November 6-án bensősé
ges találkozót tartottak Göncz 
Árpád irodájában, ahol Zsáli 
János, Pécsvárad polgármes
tere is jelen volt, aki átadta 
városunk ajándékait, azokat a 
kiadványokat, ajándéktárgya
kat, amelyeket a millennium 
évében készítettünk, alkot
tunk.

(Képünkön az ajándékozás 
pillanata, Göncz Árpád mellett 
Kovács Sándorné, Sásd polgár- 
mestere.)

Megújul a dombay-tavi 
ifjúsági tábor
Ez év tavaszán elkészült a tá
bor területének parkosítása, 
rendbetétele. (A patakmeder 
tisztítása, az iszapfogó tó mé
lyítése, a „vízesés” környéké
nek megtisztítása.)

Most az utolsó Bramac-cse- 
repek kerülnek a teljesen át
rakott, felújított tetőszerkezet
re (képünkön). Tavasszal a va
kolás és festés után ismét bir
tokba vehetik a gyerekek a 
közkedvelt táborozóhelyet. Az 
önkormányzat ígérete szerint 
a fürdőblokkot is felújítják. 
Bízunk benne, hogy a több száz 
helybeli gyermeknek és az or
szág minden részéről érkezők
nek mindez örömet jelen t 
majd. Ugyancsak régi óhaj az 
is, hogy a valamikor nagy si
kert aratott nyelvi, olvasó- és 
zenei táborokat ismét megren
dezzék. Ezzel a létesítménnyel 
lehetővé válna a külföldi kap
csolataink keretében gyerme
kek csereüdültetése is.

Ünnepi fényárban 
a város és a térsége
Bizonyára többen bosszankod
tak mostanában a hosszabb- 
rövidebb ideig tartó áramszü
netek miatt. De megérte! De
cember elejére, Mikulásra be
fejeződik a közvilágítás re
konstrukciója a Zengőalji Kis
térség valamennyi települé
sén. Spannenberger János, a 
DÉDÁSZ helyi vezetője el
mondta, lényeges megtakarí
tást jelent az önkormányzatok 
számára a új lámpák felszere
lése. Az elhasznált kWh az ed
diginek 40%-ára csökken. (60% 
a megtakarítás.)

Pécsváradon 450 korszerű, 
energiatakarékos lámpát sze
reltek fel az esti sétálók legna
gyobb örömére. Mindez az érin
tett 12 településnek egy fillér
jébe sem került. Még augusz

tusban írták alá a kistérség és 
a DÉDÁSZ Rt. vezetőinek er
ről szóló megállapodását. A 
közel 50 milliós beruházásból 
40 millió forintot pályázott 
meg a kistérség a megyei te
rületfejlesztési tanácstól. Az 
önrészt az áramszolgáltató vál
lalta fel, így a településeknek 
nem kellett pénzzel beszállni- 
uk a korszerűsítésbe.

Dr. Wekler Ferenc, a Zengő
alja Kistérségi Területfejlesz
tési Társulás elnöke elmondta, 
a szerződés szerint a berende
zések -  mivel a rekonstrukci
ót is a cég végzi -  a DÉDÁSZ 
Rt. tulajdonába kerülnek. A 12 
település pedig évente össze

sen mintegy 6,5 millió forintot 
spórolhat az áramszámlán. 
Ezzel a megvalósult program
mal az elsők között vagyunk 
országos szinten is.

Pécsvárad ünnepi díszben
Pécsvárad Város Önkormány
zata felhívással fordul a város 
lakóihoz, vállalkozóihoz, az 
üzletek tulajdonosaihoz, az 
önkormányzati intézmények
hez, hogy az elmúlt évek gya
korlatához hasonlóan 2000- 
ben is az ünnepi hangulathoz 
ki-ki a maga módján járuljon 
hozzá. Kapuk, erkélyek, porták 
díszítésével varázsoljuk ün
nepibbé lakóhelyünket!

M ULTICENTER

Megfelelni a XXI. század
nak. Ez volt a mottója an
nak az ünnepségnek, mely
nek keretében átadták Me- 
cseknádasdon a Dél-Dunán- 
túl első és egyedülálló mul
tim édiás központját. A 
negyvennyolcmilliós beru
házást térségi összefogással 
és a támogatók önzetlen se
gítségével sikerült megvaló
sítani. Dr. Wekler Ferenc, az 
országgyűlés alelnöke, a 
multicenter fővédnöke ün
nepi köszöntőjében elmond
ta, hogy negyvenhárom kis- 
és nagyvállalkozás, vala
mint magánszemélyek be
vonásával készült el a rend
szer. A legkorszerűbb mul
timédiás számítógépekkel, 
és az ezeket kiegészítő be
rendezésekkel felszerelt ok
tató-fejlesztő központot el
sősorban a gyerekeknek 
szánják, ugyanis a modulok 
egyaránt alkalmasak felzár
kóztatásra és tehetséggon
dozásra.

Wekler Ferenc megkö
szönte mindazoknak, akik 
támogatták e program meg
valósítását, köztük Papp 
Gyulának, a pécsváradi 
II.Béla Középiskola igazga
tójának is. Elmondta, hogy 
először sikerült kistelepülé
sen létrehozni ezt a rend
szert, eddig csak nagyváro
sokban, illetve Budapesti 
kerületekben működtek ha
sonlók. Kijelentette, hiányt 
pótol az új intézm ény, 
amelynek segítségével a 
nem éppen előnyös helyzet
ben lévő kistérségben a gye
rekek és a felnőttek esélyt 
kapnak rá, hogy meg tudja
nak felelni a XXI. század ki
hívásainak. Végezetül re
ményét fejezte ki, hogy a 
térség valamennyi települé
sén élők is hozzájutnak a 
program kínálta lehetősé
gekhez. Búcsúzóul bejelen
tette, a program lezárása
ként december 6-án, Pécs
váradon adják át azt a száz 
darab számítógépet, melyet 
az E.ON Hungária Rt., a 
DÉDÁSZ Rt. És a GEDOS 
Hungária Kft. adományo
zott a kistérségnek.

D. K.

„A sikerre ítéltetett város”
Országgyűlési képviselőnk, dr. Hargitai János november 
6-án tartott fogadónapot Pécsváradon, a polgármesteri hi
vatalban.

A fogadónap után a következőket mondta: Pécsváradon is 
mint másutt, többen többféle problémákkal keresik meg ilyen 
alkalmakkor. Jönnek azok, akik egyéni sérelmeiket mesé
lik el, problémáik megoldását várják. És jönnek azok is, akik 
társas vállalkozások, civil szervezetek ügyeit képviselik, pá
lyázataikhoz kérnek ötleteket, támogatást. Az 5-ös számú 
választókörzet É-igen részének, a Zengő aljának Pécsvárad 
a központja, így nagyon fontosnak tartja az itteniekkel való 
kapcsolattartást. Örül, hogy remek az együttműködése a 
város vezetésével. Mint mondta, ambiciózus a polgármester 
és a képviselő-testület is. Jó tervek, elképzelések fogalma
zódnak meg, amelyeket szívesen támogat, ha kell, lobbizik 
is a pécsváradi ügyekért. A város és térsége jövőjét is opti
mistán ítéli meg. Remek adottsággal, gazdag történelmi, 
szellemi, kulturális örökségek, turisztikai és idegenforgal
mi lehetőségek birtokában, tenni akaró emberekkel, sok jó 
elképzeléssel ez a város sikerre ítéltetett a jövőben is. „Ne
kem mint a térség országgyűlési képviselőjének Mohács és 
Boly mellett Pécsvárad és kistérsége továbbra is szívügyem, 
lehetőségeimhez mérten támogatok minden, a helyhez és a 
térségéhez kapcsolódó programot. Mindig szívesen jövök 
Pécsváradra, rendezvényekre, eseményekre és az ilyen ta
lálkozásokra is.” (VTV-vel készült riport alapján)

„Magasabbra a te tő t ácsok!" -  új fedél alá kerül a táborépület
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Idősek napja
Pécsvárad 65 éven felüli lako
sait látta vendégül a város ön- 
kormányzata és a Magyar Vö
röskereszt Pécsváradi Szerve
zete november 12-én a műve- 
ló'dési központban. A rendezvé
nyen megjelent közel 300 ven
déget Kárpátiné Kovács Zita, a 
Vöröskereszt titkára köszön
tötte. Ünnepi beszédet mon
dott dr. Bíró Ferenc háziorvos, 
önkorm ányzati képviselő', 
majd műsort adtak a pécsvá
radi óvodások és a Pécsváradi 
Ifjúsági Fúvószenekar. Külön 
köszöntötték a település leg
idősebb lakóit és az idén arany
lakodalmukat ünneplő házas
párokat, akiknek dr. Menczer 
Gábor, a helyi vöröskereszt el
nöke nyújtott át virágot és 
emléklapot.

90 évesek: Gungl Józsefné (ké
pünkön), Szentirmai Ist- 
vánné, Link Mártonná, Kiss 
Rozália

91 évesek: Zengő Pálné, Bitta 
Lászlóné, Hamvas Antalné

92 évesek: Halmai Ferencné, 
- Noll Istvánná

94 éves: Radnai Péterné 
50. házassági évfordulóját 

ünnepelte ebben az év
ben: Márcz Konrád és Lutz 
Terézia, Buszlauer András 
és Gungl Katalin (képün
kön), Hering Sándor és 
Oberritter Ilona (képünkön)

Dr. Bíró Ferenc képviselő 
beszéde az idősek napján 
hangzott el:

Tisztelt Idősek!
Amikor megkaptam a megtisz
telő felkérést, hogy Önöket kö
szönthessem a mai napon, ki
csit szorongva vállaltam el.

Éppen 12 esztendeje, hogy 
szólhattam Önökhöz hasonló 
alkalomból és bizony azóta 
nagyot fordult a világ. Sokan 
elmentek közülünk, és sokan 
érték el az öregkor küszöbét, 
ha egyáltalán van ilyen kü
szöb.

Elgondolkodtam azon is, mi
kor lesz „idős” az ember. Ak
kor, ha nyugdíjas lesz? Akkor, 
ha unokája születik? Vagy ne
tán akkor, amikor testi bajai 
szerint úgy érzi? Nem tudha
tom! Mégis van ilyen és egy
szer idősek leszünk: hajunk 
megfehéredik, lépteink elne
hezülnek és m egtanulunk 
együtt élni a testi és sokszor 
a lelki fájdalommal is. Lehet 
az öregkort magunktól elhes
segetni gondolatban és játsza
ni a fiatalt az élet végéig, és 
lehet idő előtt megöregedni és 
koravénen haldoklani akár

20-30 évig is. Az öregkor egy 
pontosan meg nem határoz
ható lelki és fizikai állapot, 
amelyet sokszor nem mi dön
tünk el, hogy mikor követke
zik be. Az a jó, ha minél ké
sőbb, de még időben azonosu
lunk vele.

Minthogy minden évszak
nak megvan az ideje és min
den évszak jöhet korábban és 
jöhet később, ugyanígy az em
ber életében is valahogy így jön 
el az öregség. Minthogy min
den évszaknak megvan a maga 
szépsége, így az ember öregsé
gének is. Ez az időszak az, 
amikor az ember megpróbálja 
élettapasztalatait átadni az 
utána jövőknek, amikor meg
próbálhatja megvalósítani azo
kat a vágyait, amelyeket az 
aktív életében nem tehetett. 
Az a jó időskor, amikor tele va
gyunk még érzésekkel és ter

vekkel, és lehetőségünk szerint 
igyekszünk azokat megvalósí
tani. Csodálni tudom azokat az 
időseket, akik megérezvén a 
közelgő halál kérlelhetetlensé- 
gét azt mondják „kár, pedig 
még annyi mindent szerettem 
volna megcsinálni”.

Tisztelt Idős Polgártársaim! 
Önök az a korosztály, akik sok 
nehézséget éltek meg: háborút, 
diktatúrákat, forradalmakat, 
halált, nélkülözéseket, bör
tönt, kitelepítéseket. És Önök 
azok is, kik minden 20-dik szá
zadi borzalom és nehézség kö
zepette felépítették ezt a nem
zetet, gyermekeket szültek és 
neveltek sokkal jobb sorsra, 
mint amely Önöknek kijutott. 
Ezek a nehézségek azonban 
meg is edzették Önöket. Talán 
így tudják elviselni a minden
napok problémáit, hálátlan 
nyugdíjakat, a megalázó mér
tékű szociális juttatásokat, a 
kiáltó társadalmi igazságta
lanságokat. Sokuk öregkorát 
keseríti meg a pénztelenség, az 
igazságtalan és méltatlan sze
génység. Sokukat kényszeríti 
nehéz lépésre, szociális otthon
ba, egész életen át építgetett 
otthonaiknak feladásárára.

Bizony, nagyon fordult a vi
lág és nagyon sok minden meg
változott. A hagyományos 
nagycsaládok már alig vannak. 
A fiatalok már nem képesek 
anyagi és még többször kényel
mi okokból sem időseiket gon
dozni. Ezt a társadalmi felada
tot lassan átveszi az állam, az 
önkormányzatok, karitatív  
szervezetek. Lassan kialakul
nak itt is a Nyugaton évtize
dek óta jól működő gondozóhá
lózatok. Városunkban is kiala
kult és egyre fejlődik a Gondo
zási Központ, amely az idősek
ről való gondoskodás sok for
máját nyújtja az itt lakóknak, 
a házi gondozástól a nappali 
tartózkodáson keresztül a szo
ciális otthon komplex ellátásá
ig. A komfortfeltételek is egy
re javulnak. Ma már a betegek 
átmeneti ápolása is megoldott. 
Reméljük, hogy az időskor el
látásának más formái is gyor
san tért hódítanak. Remélhe
tőleg itt is megvalósulhat egy 
olyan apartmanház-rendszer, 
amely kis alapterületű önálló 
lakásokban nyújt gondozást az 
ott lakóknak. így amikor a 
megfáradt, idős házaspár vagy 
egyedülálló már nem képes a 
családi házas birtoka gondját

Két pár az ünneplők közül -  Hering Sándor és O beritter Ilona...

... valamint Buszlauer András és Gungli Katalin
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tovább viselni, beköltözik egy 
ilyen ingatlanba, saját bútora
ival és élvezi annak szolgálta
tásait, kényelmét. Tudom, so
kan választanák ezt a formát, 
de nem teszik meg, mert gyer
m ekeiknek ta rtogatják  az 
„örökséget”, és még méltányta
lan nyugdíjukból is nekik spó
rolnak. Az anyai és apai szív 
ilyen.

És most azokhoz szólok, akik 
szeretik szüleiket, de nem ké
pesek azokat gondozni, ellátni. 
Ne szégyelljék ezt! Tervezzék 
idó's szeretteikkel együtt a jö- 
vó't! Ne hagyják bizonytalan
ságban azokat, akik mindent 
megtettek Önökért! Segítsék a 
kiszámítható öregkor megvaló
sulását! Ne felejtsék el, az élet 
nagy igazságosztó: aki ma mél
tatlanul bánik szüleivel, gyer
mekeitől kapja azt vissza! És 
Önök is, kedves idősek, segít
sék ezt a természetes folyama
tot, előre tervezzék jövőjüket,

mert amikor annak pillanata 
elkövetkezik, már nem biztos, 
hogy sorsukat irányítani tud
ják. Nincs fájóbb mint látni a 
tehetetlenség apátiáját, ami
kor másoknak kiszolgáltatva 
méltatlan sorban tengetik éle
tüket. Akinek pedig nincs sen
kije -  gyermeke, gondozója — az 
válassza a társadalmi gondos
kodás formáit, amely egyre 
jobb lesz és egyre emberibb.

Engedjék meg, hogy egyik 
orvosukként — aki 25 éve él 
Önök között — igaz szívvel ad
jak egy-két receptet az „örege
dés ellen”. Ez a fajta gyógyszer 
nem drága, sőt ingyen van, 
annak ellenére, hogy nincs raj
ta a közgyógylistán.

Az egyik ilyen nagy hatású 
gyógyszer a szeretet. Az ember 
vágya és az élet egyik értelme 
a szeretet adása-kapása, közve
títése. Akit a szeretet „elhagy” 
és nem kapja vagy nem adja, az 
megkeseredik, befelé forduló

lesz és hamar öregszik. Magas 
kort általában azok érnek meg, 
akik szeretetet sugároznak. Bi
zonyára emlékeznek Győrffy 
János úrra. Ő idősen, betegen 
is tudott szeretettel fordulni 
mindenkihez és tudott derűt 
sugározni, erőt adni másoknak 
is. A szeretet képes másokat 
segíteni, mások felé fordulva 
képes legyőzni az önzést, a kö
zönyt, az apátiát. Gyakorolják 
egymáson ezt az öngyógyító 
módszert. A hit alaptörvénye is 
ez: szeretet az élet.

A másik ilyen gyógyszer az 
aktivitás, a kezdeményezés 
megőrzése. A halál legnagyobb 
barátja a feleslegesség érzése. 
Minden embernek van külde
tése, ez Jézus tanítása is. Nem 
szabad a céltalanság, a tétlen
ség hálójában vergődni, mert 
az a személyiség gyors leépü
léséhez vezet. Értelmet kell 
adni az életnek még az ágyban 
betegen fekve is. Ha csak egy

kis növényről gondoskodunk, 
ha egy állatról, más emberről, 
ha fizikailag segítünk, ha ta 
nácsot adunk, ha rem ényt 
adunk másoknak, értelm et 
nyer életünk, fontosak mara
dunk és sosem alakul ki ben
nünk a feleslegesség érzése, a 
közelítő végre való tétlen vá
rakozás.

Tisztelt Idősek! Végezetül 
engedjék meg egy olyan ember
től, aki az öregkor küszöbére 
érkezett és már sokkal többet 
ért az Önök problémáiból, mint 
a fíatalabbakéból, hogy tiszta 
szívből köszöntsem Önöket 
ezen a napon! Azt kívánom, 
hogy nyugodt, derűs, békés 
öregségük legyen jó egészség
ben és szeretetben!

Engedjék meg, hogy ezzel a 
csokor virággal szimbolikusan 
köszönthessem mindnyájukat, 
Őt is, ki most nem lehet itt 
Önökkel, de idegondol: 79 éves 
édesanyámat.

K U L T Ú R Á L I S  A J Á N L Ó
Új kiadvány
A Pécsváradi Várbaráti Kör 
második kiadványa jelenik 
meg a millennium évében, Ró
zsahegyi Ferenc: Háborús nap
ló 1944-1946. címmel. Kará
csony előestéjén, december 22- 
én, pénteken 18 órakor a vá
rosháza dísztermében könyv- 
bemutató ünnepségre hívunk 
minden érdeklődőt. Rózsahe
gyi Ferenc háborús naplóját 
bemutatja a könyv szerkesztő
je, Gállos Orsolya, a várbaráti 
kör elnöke. Az ünnepségen 
részletek hangzanak el a nap
lóból, közreműködnek a zene
iskola növendékei. Reméljük, 
Csizmadia László borítótervé
vel ismét vonzó helyi kiadvány
nak örülhetünk.

Evezredköszöntő 
a Zengőn
A várbaráti kör szervezésében 
kilencedik alkalommal indu
lunk december 30-án, szomba
ton 9 órakor a Zengőre az új 
évet köszönteni, ezúttal új év
ezredet is. Gyülekezés a műve
lődési ház előtt és a Kossuth 
téren. Jelentkezni a művelődé
si központban lehet december 
27-ig, a részvételi költségek 
befizetésével. Vadpörkölt a 
Szász-völgyben. A kiéhezett és 
megszomjazott sereget a Kelet-

Mecsek Rt. szabadidőközpont
jában várjuk a szokásos módon 
(tányért, evőeszközt, poharat 
kell hozni).

Szeretettel hívjuk a kör tag
jait és barátaikat az év végi 
programjainkra: a kör vezető
sége.

Szilveszteri batyusbál
Töltse az év utolsó buliját a 
Randy zenekarral december 
31-én, 20 órától a művelődési 
központban. Jelentkezés, asz
talfoglalás a művelődési köz
pontban (72/465-123) és a 06- 
30/999-2072-es telefonszámon. 
A belépőjegy elővételben 1500, 
a helyszínen 1800 Ft, éjfélkor 
virsli és pezsgő!

Árpád-kori templomok, 
emlékhelyek Baranyában
Bővült a várban lévő kiállítá
sok anyaga. Lantos Miklós fo
tóművész 16 színes fotóját he
lyezték el a vár dísztermében. 
A képek zöme Pécsvárad és 
környékének középkori emlé
keit mutatja be igényes, művé
szi kivitelben.

Karácsonyi
hangversenyek
A pécsváradi zeneiskola de
cember 20-án 10 és 11 órakor 
a művelődési központ színház

termében tartja hagyományos 
karácsonyi muzsikálását az 
általános iskola alsó, illetve 
felső tagozatosainak. Másnap, 
21-én, csütörtökön 17 órakor 
rendezik az év legnagyobb ze
nei eseményeként számon tar
tott karácsonyi hangversenyt 
szintén a művelődési központ
ban, ahol a zeneiskola tanárai, 
növendékei, és kamaraegyüt
tesei lépnek fel.

Karácsonyi
kézművesvásár
A művelődési központ ismét 
megrendezi a kézművesek ün
nepi vásárát. December 16-án, 
9-16 óráig várjuk az érdeklő
dőket a ház előterében. Meg
hívtuk a helybeli és környék
beli kézműveseket, így még 
kiegészíthető a karácsonyi 
ajándékok sora. Árusítanak 
majd zengővárkonyi szőttest, 
népi fazekasok portékáit. Fa
játékok, famunkák, méhviasz 
gyertyák, fűzött és szövött 
gyöngyök, ezüst ékszerek is 
várják az érdeklődőket.

Rockkoncertek
December 8-án, 21 órától a 
helyi MUST és a bólyi ROL
LER együttes ad koncertet a 
rockzene kedvelőinek a műve
lődési központban.

Weöres Sándor: 
B e tlehem

Ó fényességes 
0 békességes 
O dicsőséges 
Karácsony!
Szénakazlak mellett, 
lám, angyal közelgett.
Az égből indulva 
üzenetét hozza:
Ma született gyermek, 
a világ ismer meg!
O fényességes 
0 békességes 
O dicsőséges 
Karácsony!
Pásztorok hirdessék, 
minden szívnek tessék:
ő az istállóban 
fekszik a jászolban,
fekhelye gyalult fa, 
pelenkája szalma.
0 fényességes 
0 békességes 
0 dicsőséges 
Karácsony!
József és Mária 
ajkán zeng ária,
ökörke, szamárka 
kétfelől csodálja:
Világ ékessége, 
kezdete és vége!
O fényességes 
O békességes 
O dicsőséges 
Karácsony!
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Képviselők és 
művészek találkozója
Egy évvel ezelőtt találko
zott először a város vezeté
se a helyben élő művészek
kel. Az akkor sikeresnek  
mondott beszélgetés ered
ményeként közelebb került 
a két fél egymáshoz, a vá
ros terveit megismerve, a 
kölcsönös segíteni akarás 
jegyében egy-egy konkrét 
feladat kapcsán több ízben 
is megkeresték egymást.

fusok, művészek, jogászok, köz
gazdászok és gazdasági szak
emberek, kertépítők, helytörté
nészek, művelődési szakembe
rek — segítségét, tapasztalatait 
a tervek kidolgozásánál, az el
képzelések megfogalmazásá
nál, tavasszal szimpózium ke
retében a m eghívottakkal. 
(Szabadtéri szobor biennálé 
kétévenként a várkertben, mű
ködő műhelyek megmentése, a

November 21-én, a Polgár- 
mesteri Hivatalban Zsáli János 
elnöklésével ismét hasznos 
együttlétre, együtt gondolko
dásra került sor. Előzetesen a 
résztvevők megkapták Botond 
hosszú távú, vázlatpontokban 
összeszedett koncepcióját, ami 
alapul szolgálhat a tervek ki
dolgozásához. Mint azt sokan 
tudjuk, ma pénzforráshoz jut
ni csak nagyon alaposan előké
szített, kidolgozott tervekkel 
lehet benyújtani. A Nürnberg- 
ben is otthonlévő művész otta
ni tapasztalatait építette be 
mostani elképzeléseibe. „Miből 
él a város? — A múltjából és a 
kultúrájából. Az adottságai nin
csenek kihasználva! Stabil gyö
kerekkel rendelkező város sta
bil jövőjét kell előkészíteni.” 
Fogalmazta meg tömören a ki
indulási stratégiát Botond. Kö
szönetét mondott az európai 
színvonalon megvalósított, ki
vitelezett Samu Géza Múzeu
mért, amelynek további hasz
nosításáról is szó volt. Ugyan
csak köszönetét mondott la
punknak, amiért rendszeresen 
adunk hírt az itt élő művészek 
munkásságáról is.

Felajánlotta a Zengő-kör Ala
pítvány munkájában részt vevő 
szakemberek — szociológusok, 
várostervezők, építészek, filozó-

Hering esztergályos műhely, 
egy kovácsműhely újraindítása, 
dombay-tavi ifjúsági tábor 
hasznosítása, Samu Géza Mú
zeumban műhelymunkák a he
lyi művészek bevonásával, a 
felnövő ifjú generáció igényei
nek kiszolgálását célzó létesít
mények és programok, a vár és 
a művészet kapcsolata -  és még 
lehetne sorolni az ötleteket.)

Valkó László kérte az egye
tem nevében is, hogy kapjon le
hetőséget hosszú távon a nyá
ri alkotótáborok megszervezé
sében -  az állandó telephely 
biztosításával. Papp Gyula, a 
középiskola igazgatója ehhez 
felajánlotta a kollégiumok 
adta lehetőségeket.

Apaceller József képviselő a 
városkép, táblázottság és ren
dezettség kidolgozását és be
tartását sürgette, illetve kérte 
a művészek segítségét, javas
latát egy arculatterv kidolgo
zásához (táblaerdők minden 
koncepció és ízlés nélkül).

A több mint három órás ta
lálkozón jelen voltak még az 
említetteken kívül: dr. Kófiás 
Mihály és Poller György kép
viselők, Csizmadia László, 
Szabó László képzőművészek, 
Freund János és Töttös Sándor 
népművészek.

D. K.

„Párhuzamos elágazások”
Samu Géza 10 éve halott ( 1947. december 2.-1990. október 6.)

Samu Géza alkotásának  
bronzba öntött másolatát avat
ták december 2-án Szekszár- 
don, a Művészetek Háza előtti 
kortárs szoborparkban. A mű
vész születésnapján, tiszteleté
re rendezett szimpóziumon 
köszöntőt mondott dr. Balipap 
Ferenc, a Magyar Millennium 
Kormánybiztos Hivatala mun
katársa, aki a szobrot is avat
ta. A családtagokat, vendége
ket Kocsis Imre Antal, Szek- 
szárd Megyei Jogú Város pol
gármestere fogadta, aki szemé
lyes hangvételű megnyitójá
ban emlékezett Samu Géza 
szekszárdi kötődésére. Dr. Ak
nai Tamás művészettörténész, 
a Pécsi Tudomány Egyetem 
Művészeti Karának dékánja 
arról beszélt, hogy Samu Géza 
milyen egyedi, egyetemes mű
vésze volt korának és nagy hi
ányossága a magyar művészet- 
történetnek, hogy a mai napig 
nem került az őt megillető 
helyre, nem tudnak róla, nem 
tanítják. Csontváry Kosztka 
Tivadarhoz hasonlította a 10 
éve elhunyt művészt, párhuza
mot vonva a két életpálya kö
zött. Reményét fejezte ki, hogy 
az itt jelenlévők, és az ehhez 
hasonló ünnepségek nem enge
dik elfelejteni Samu Gézát, és 
egyszer talán megjelenik nagy 
összegző, összefoglaló tanul
mánykötet e rövid életútról. 
Mindhárman örömüknek ad
tak hangot, hogy a millennium 
évében a megmaradt életmű 
Pécsváradon végső otthonra 
talált. Zsáli János, városunk 
polgármestere is beszélt a mú
zeum létrehozásának körülmé
nyeiről. Dretzky Katalin, a 
művelődési központ igazgató
ja, Apaceller József képviselő is 
részt vett a megemlékezésen.

„Távolról jöttem, Géza is 
messze: hogy ő is, én is ideér
jünk: régről kell kezdenem...”

Balipap Ferenc e szavakkal 
kezde emlékezését. Aztán szólt 
a világról, meg a korról, amely
ben éltünk. A 70-es évekről. 
„Olyan rezervált világ volt ez 
itt, Tolna észak-nyugati vidé
kén, amelyben súlyos és setét 
erők hatottak, szabad akarat
érvényesítők korlátozták gon
dolatainkat, útjainkat, kapcso
latainkat. Korlátoztak, szab

tak meg mindent úgy, ahogyan 
ők akarták, ahogyan nekik tet
szett...” „És álmodozva, gyöt
rődve, utat és társakat kersve 
ebben a nehezen átlátható, if
júként különösen nehezen el
viselhető szörnyű világban 
egyszer csak -  hála Istennek 
nagyon ham ar — találkozók 
valakivel, egy fantasztikusan 
szerethető, a bennünket beso
rozni, betörni és becsonkítani 
fenekedő világ ellen robbané
konyán harcoló, hozzám egyet
len átiszogatott éjszaka alatt 
szinte döbbenetesen közel ke
rülő emberrel — Samu Gézá
val.”

„...Gyulajról vagy Kocso- 
láról is el lehet kezdeni építe
ni egy olyan Magyarországot, 
ami még nincs tele kidobniva- 
lóval, kacatokkal, s amiben a 
fontos az lesz, amit majd mi 
teremtünk. ... Munkáját, pá
lyáját találkozásunk első per
cétől -  vagy talán még régebb
ről, műveivel először találkoz
va -  a legteljesebb azonosulás
sal, szeretettel, nagyrabecsü
léssel és tisztelettel szemlél
tem. Nem is jó ez a szó: én 
Géza minden egyes szobrát 
ugyanúgy szerettem, mint őt 
magát.”

Samu Géza, a magyar kul
túrának az egyetemesség mér
céjét használva is kimagasló 
teljesítm ényű szobrászmű
vész alakja tíz éve, 1990. ok
tóber 6-án, 43 éves korában 
halt meg. Tragikus hirtelen
séggel és tragikus körülmé
nyek között. Munka közben. 
És ezen a mai napon, decem
ber 2-án született, 1947-ben, 
Kocsolán. Amit rövid, a kör
nyezete, a fennálló hatalom s 
annak nikháj hivatalnokai ál
tal sokszor nehezített élete 
során alkotott, az -  tudom -  
boldoggá és elégedetté tette. 
Halálával nem tudunk mit 
kezdeni. Az életével, a ránk 
maradt -  s a millennium al
kalmából Pécsváradon, méltó 
helyen megmenteni sikerült -  
művészeti hagyatékával, em
lékeinkben élő emberi példá
jával -  múlhatatlan tűzzel és 
lelkesedéssel, valami elemen
táris elemi és szellemi erővel 
-  élni segít és gazdagít ben
nünket.”
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HÍREK RÖVIDEN
Sikeres koncert
A Szekszárdi Big Bánd adott 
fergeteges koncertet november 
7-én az ifjúsági bérleti hang
versenysorozatban a Pécsvá- 
radi Művelődési Központban. 
A koncerten 400-nál többen 
vettek részt.

Korszerű fényképezés és 
nyilvános Internet-hozzáférés
A Fülep Lajos Művelődési Köz
pont továbbra is várja azokat, 
akik Internetet vagy e-mailt 
szeretnének használni. Az in
tézmények pályázati támoga
tásból digitális fényképezőgé
pet (archív anyagaik, rendez
vényeik korszerű dokumentá
lására és a helyi újságba tör
ténő képek készítésére), vala
mint egy modern számítógépet 
(nyilvános Internet-hozzáférés 
biztosítására és a mindennapi 
munkákhoz) sikerült vásárol
nia.

Homo Bellicosuss
Október 19. és november 19. 
között a Budapesti Kiscelli 
Múzeumban tartották Botond 
kiállítását. A hegesztett és fes
tett fémplasztikákat, kompozí
ciókat kiegészítő vásznak mind 
a „harcias emberről” szóltak.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születések: Bayer Bó
jáira B ettina  (nov. 5.), 
Kempf Amália (nov. 8.), 
Bárdos András (nov. 11.) — 
Pécsvárad; Teiml Tímea 
(nov. 6.) — Apátvarasd 

Házasságkötés nem volt. 
25. éves házassági év

forduló: Orbán János és 
Gerner Éva Gizella, Gölbl 
László és Varga Katalin 

50. éves házassági év
forduló: Keller József és 
Radnai Anna (Nagypall) 

Halálesetek: Tandics 
Jánosné Kaltenbach Mag
dolna 78 éves, Kreutz Já
nos 71 éves, Illa János 75 
éves, Pap Jánosné Pavlák 
Katalin 75 éves Pécsvárad, 
Kung Jánosné Fay Erzsé
bet 77 éves Erdősmecske, 
Várszegi Nándor 72 éves 
Martonfa, Petz Imre 65 
éves Erdősmecske, Lo- 
rencz György 65 éves Zen- 
gővárkony

Pécsváradiak az elnökségben
Az október 13-án, Pécsen meg
tartott kamarai küldöttgyűlé
sen Arató Márton alpolgármes
tert, a Mecsek Füszért vezér- 
igazgatóját, Kresz Erikát, a 
Kresz és Fiedler Kft. tulajdo
nosát és Zsáli Jánost, Pécs
várad polgármesterét a Pécs- 
Baranyai Kereskedelmi és 
Iparkamara elnökségébe meg
választották. Gratulálunk!

Nagy sikerrel rendezték meg novem
ber végén délnyugat kerület-postaga- 
lamb-kiállítását a Pécsváradi Műve
lődési Központban. A rendezvényen 
nagy számban voltak jelen a kerület 
galambászai, akik mintegy 200 ga
lambot lá ttak  és a szombat esti díj
kiosztót követő vacsora után az éj
szakába nyúlva fo ly ta ttá k  szakmai 
beszélgetéseiket. A házigazda, főszer
vező Császár János volt. Elégedetten 
nyila tkozott a szakmai programról, 
m int mondta, csak a helybeli érdek
lődőket hiányolták a rendezők a két
napos eseményről

(Fotó: K. Á.)

Aranygyűrű
„Baranya építőiparáért arany
gyűrűt” kapott Hering József, 
a Pécsváradi Építőipari és Ke
reskedelmi Kft. műszaki veze
tője. A Baranya Megyei Építő
ipari Egyesülés évenként, no
vember 9-én, az építőipari na
pon adományozza ezt a kitün

tetést olyan szakembereknek, 
akik több évtizedes munkájuk
kal az építőipar területén bi
zonyították szakmai tudásuk 
legjavát. Gratulálunk! (Követ
kező számunkban riportot ol
vashatnak a díjazottal.)

Felvilágosító programok
December 1-je volt az AIDS 
világnapja. Pécsváradon az 
egészségügyi központ dolgozói 
igyekeztek felvilágosító prog
ramokat szervezni, elsősorban 
az iskolások körében. Ormainé 
Geiser Mária védőnő videoka
zettákat juttatott el az iskolák
ba, kérve, hogy legalább ezek 
kerüljenek levetítésre, hiszen 
ennél a betegségnél a megelő
zők a legfontosabb feladat.

Pannonpharma próbaüzem
Október 2-án indult a próba
üzem a Pannonpharma Pécs
váradi gyáregységében (Erzsé
beti út). Lapunkban több ízben 
hírt adtunk az építkezésről, be
számoltunk a beruházásról. 
Ezúttal örömmel hallottuk ifj. 
Winkler Györgytől, a létesít
mény felelősétől, hogy novem
ber 29-én megkapta az üzem 
az ideiglenes használatbavéte
li engedélyt. December közepé
ig a hiányzó szakhatósági en
gedélyeztetés is befejeződik. A 
bekötőút és a tereprendezés, a 
parkosítás még hátravan, de 
ha marad a tavaszias időjárás, 
még azzal is végeznek az idén. 
A gyógyszergyártó üzemről a 
következő számunkban adunk 
részletes tudósítást.

Patikaügyelet
December 4-24. Szent István 

Patika
December 25—31. Szenthárom

ság Patika

VTV-adás
December 7-én, csütörtökön 

(ism.: 8-án)
December 21-én, csütörtökön 

(ism.: 22-én)

Véradás
A Pécsváradi Vöröskereszt véradónapot szervez december 
13-án, szerdán 9—12 óra között a művelődési központban. 
Minden véradó ajándékot kap! A véradás ideje alatt ingye
nes vérnyomásmérés és egészséges életmódhoz kapcsolódó 
termékbemutatók lesznek. Várjuk minél nagyobb számban 
az önzetlen, segítőkész véradókat!

Óvodai hírek
Márton-napi
rendezvények
2000. november 6-10--ig 
tartották az óvodák a Már
ton-napi egyhetes prog
ramjukat, amikor is Antal 
Géza apát látogatta meg 
mindkét óvodában az óvo
dásokat, majd ismertette a 
Márton-legendát. Mecsek - 
nádasdról egy fazekas há
zaspár tanította meg az 
agyagozás csínját-bínját a 
gyerekeknek. Rendez
vénysorozatunkat neme
zeléssel — sióagárdi népi 
kism ester tanításával -  
folytattuk. Elérkezett a 
várva várt nap, amikor lo
vas kocsival jártuk végig a 
várost. Szeretnénk megkö
szönni Kovács Róbertnek 
és Horváth Lászlónak a se
gítséget, hogy lehetővé tet
ték gyermekeink számára 
a felejthetetlen „kocsiká
zást”.

A Márton-napi lampio- 
nos felvonulás szin tén  
nagy izgalomban tartotta 
óvodásainkat. Az óvodá
ban „Márton-napi” műsor
ral köszöntötték a nagy- 
csoportosok a többi óvo
dást, valamint a szülőket, 
hozzátartozókat. Műso
runk végén elfogyasztot
ták és megosztották a gye
rekek szerette ikkel az 
Aranycipó Kft.-tői kapott 
finom kalácsokat, melyet 
ezúton is köszönünk, majd 
a kivilágított kis lampio
nokkal vonultunk le a 
sportpályára, ahol az isko
lások köszöntötték az óvo
dásokat, a szülőket, vendé
geket. Köszönjük, hogy 
ilyen sokan részt vettek 
rendezvényünkön.

Vendégek Bajáról
November 22-én, szerdán 
a bajai Tanító- és Óvónő
képző Főiskoláról tanítók, 
tanárok és tanítványok lá
togattak el a Gesztenyés 
úti óvodában, ahol bemu
tató foglalkozásokat tekin
tették meg á csoportokban.

Az óvodák nevelőtestü
lete nevében minden pécs
váradi lakosnak kívánunk 
békés, kellemes karácso
nyi ünnepeket!
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M eseország -  gyermekorvosi rendelő
Beteg gyermekek és szorongó 
szüleik örömmel vették tudo
másul a dr. Entz Béla Egész
ségügyi Központ gyermekorvo
si és fogászati rendelőinek 
megújulását. Minden izgalom 
elszáll, amikor a gyermekváró
ba lépünk. A plafonon minden
féle vidám rajzok, figurák hív
ják magukra a figyelmet. Tá- 
tott szájú gyermekek találgat
ják, mit és kit találhatnak még 
a képen. A fán bogarak, lepkék, 
hangyák, tücskök, békák, ma
dárfészek látható. A rendelőbe 
lépve -  gyermekszemmel -  szí
nes polcon kosarakban játékok 
sorakoznak, amit kézbe lehet 
venni, lemosható műanyagjá
tékok terelik el a picik figyel
mét.

Szüleik sem a szokásos orvo
si fehérbe burkolt helyiségek
be lépnek. Minden bútor új, 
színes, a kiegészítő textilek, 
dekorációk, virágok, burkola
tok összhatása is nyugtatólag 
hat mindenkire. Dr. Wilheim

Andreát kérdeztem a változá
sok hátteréről.

Az önkormányzattól három 
évvel ezelőtt vette meg a két 
doktornő—közismert nevükön 
Dea és Andi — Wilheim And
rea gyermekorvos és Ascsillán 
Andrea fogorvos az egészség- 
ügyi központ régi szárnyát. Az 
épület műemlékjellege miatt 
védettséget élvez, éppen ezért

mindennemű átalakítás nagy 
körültekintést igényelt. Elké
szült az elkülönített fertőző
szoba, a gyermekrendelő, a ta
nácsadó, a védőnők birodalma. 
Ide még új számítógép is ke
rült, az adatok nyilvántartá
sára. Megújult mindkét fogá
szati rendelő is.

Mint azt megtudtuk, idén 
februárban szavazta meg a

S P O R T H Í R EK
E R E D M É N Y E K

LABDARÚGÁS:

Megye I. felnőtt
November 12. Kozármis- 

leny-Pécsvárad (1:2) 
November 19. Pécsvárad— 

Szederkény (3:2)

Megye I. serdülő/ifjúsági
November 11. Pécsvárad— 

Szederkény (2:1, 2:1) 
November 18. Majs—Pécsvá

rad (2:1)
November 25. Pécsvárad— 

Szászvár (12:1, 5:3)

KÉZILABDA:

November 11. Hosszúhe- 
tény-Pécsvárad-Barcs NB II. 
férfi (19:31)

November 12. Pécsvárad- 
N agykanizsa NB II. női 
(22:29)

November 12. Pécsvárad— 
Nagykanizsa NB II. női ifi 
(22:16)

November 17. Pécsvárad- 
Szombathely NB I./B férfi 
(29:24)

November 18. Hosszúhe- 
tény-Pécsvárad-Kalocsa KC 
NB II. serdülő (17:36) 

November 18. Hosszúhe-

tény-Pécsvárad—Csurgó NB II 
férfi (19:36)

November 25. Pécsvárad- 
TERNI-Pécs NB II. női (24:16) 

November 25. Pécsvárad— 
Hosszúhetény férfi serdülő OB 
(33:09)

December 3. Pécsvárad- 
Hőgyész Megye I. férfi (35:30) 

December 3. Pécsvárad- 
Hőgyész Megye I. férfi (36:27) 

December 3. Pécsvárad—Szi
getvár NB I/B férfi (26:24) 

December 3. Pécsvárad-Szi- 
getvár NB I./B férfi ifi (37:26)

városi sportcsarnok 
decemberi sportprogramja:
December 10., 15.00 Pécsvárad- 

Szigetvár férfi serdülő OB 
December 16., 14.00 Pécsvárad- 

Komló férfi serdülő OB. 16.00 
Pécsvárad-Pécs TASI férfi ser
dülő OB

December 30-31. Szilveszteri lab
darúgó teremtorna

Sakkhírek fehéren-feketén
Megyei csapatbajnokság 4. 
fordulója:Pécsvárad—Mohács 
3,5:6,5. A Megyei serdülőbaj
nokság 3. fordulóját városunk
ban rendeztük december 2-án 
Aranycipó kupa néven.

Az összesen 59 fős mezőny
ben hagyományosan jól szere
peltek játékosaink: 1-4. osztá
lyos fiúk között: 2. Gazda Ger
gely, 5—6. osztályos leányok kö
zött: 1. Győr kő Tímea', 5-6. osz
tályos fiúk között: 1. Böröcz 
István, 3. Cseh Péter, 4. Petz 
Dávid', 7—8. osztályos leányok 
között: 1. Cseh Annamária-, 7— 
8. osztályos fiúk között: 7. Rein 
Viktor.

Szilveszteri Kupa
Ismét megrendezésre kerül a 
hagyományos szilveszteri kis
pályás labdarúgótorna, melyet 
idén is december 30-31-én ren
deznek meg a városi sportcsar
nokban. Jelentkezni december 
20-ig lehet Haklik Lajosnál, a 
72/465-230 vagy a 06-20/9387- 
840-es telefonszámon.

Thai-boksz
Megyebajnokságon elért helye
zéseik alapján országos verse
nyen indulhatnak a jövő évben 
a következő pécsváradi gyerek
versenyzők: Hódosi Szabina, 
Hauk Máté, Farkas Dániel, 
Farkas Balázs és Katona Gá
bor. Gratulálunk, és sok sikert 
kívánunk nekik!

Parlament a háziorvosok ked
vezményes hitelfelvételét. Két 
éve vártak már erre a döntés
re. Ez a privatizációs hitel fel
újításra is felhasználható. A 
maximum 8 millió Ft-os ka
mattámogatásos hitelt az ál
lam támogatja, a futamidő 10 
év. A Nemzeti Kulturális Örök
ség Minisztériuma pályázatán 
nyert összeggel, melyet műem
lék jellegű épületek felújításá
ra, hasznosítására lehetett 
kérni, tudott a három tulajdo
nos (harmadik a szolgálati la
kás tulajdonosa) nekiállni a 
teljes épület felújításának. 
Legfontosabb dolog volt a tető- 
szerkezet kicserélése, az újra- 
cserepezés. Elkészült a teljes 
fűtéskorszerűsítés, a víz- és a 
villanyszerelési munkák felújí
tása , burkolás, járólapok, 
csempék, festés, mázolás, bú
torok és a már említett ötletes 
dekorációk. Megérdemlik a he
lyi vállalkozók, hogy név sze
rint is megemlítsük őket, hi
szen az ő kezük munkáját di
cséri itt minden: Bayor István, 
Balogh Árpád, Breitenbach An
tal, Ilijin Petár, Frick Ferenc, 
Muth István, Németh József, 
Papp Ferenc, Réger Vilmos, 
Szilágyi János. Végezetül, de 
nem utolsósorban és nem ipa
rosként Csizmadia László gra
fikusművész a dekorációban 
segített.

Baranya megyében egyéb
ként kevés a gyermekorvosi 
magánpraxis, a bank tudomá
sa szerint a pécsváradi rende
lő az első, amelyik ebből a tá
mogatásból tudta megvalósíta
ni a felújítását, korszerűsíté
sét.
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