
Lassan két éve, hogy megalakult a pécsvára- 
di Önkormányzat, és ezen rövid idő alatt 
máris szép sikereket könyvelhet el. Ez alatt 
a két év alatt történtek meg a faluban a nagy 
infrastrukturális fejlesztések /regionális víz
vezeték, gázvezeték, telefon/.
Ezek a beruházások nélkülözhetetlenek a 
falu fejlődése szempontjából. 1990-től a 
kormány igen jelentős céltámogatási rend
szert működtetett, és működtet a mai

a . így ezeket a céltámogatásokat Pécs- 
sikerrel használta fel. önm aga fejlesz
tési forrásai mellett közel 30 millió Ft-ot 

kapott céltámogatásként. Az önkormányzat 
a vezetékes nagyberuházások után elkészí
tette az Egészségügyi Centrumot, amely 
végre egy helyre koncentrálta az egész
ségügyi szolgálatot.
Az 1992/93-as új beruházások, önkormány
zati döntést követően egy sportcsarnok, 
szennyvíztisztító bővítés és egy tanterem 
bővítés lettek volna. Az elhatározások és a 
célok fontosak, de vajon szabad-e belevágni 
akkor is, ha ezen tervezett beruházások fele 
szintén céltámogatásokból kerülne megva
lósításra? Úgy tűnik, hogy ezen beruházások 
közül a tornacsarnok, vagy most újabban 
középiskolai tornaterem az, amelyik túl nagy 
falatnak tűnik. Félő, hogy az önkormányzat 
talán nem lát eléggé előre, és nem sejti, hogy 
az elkövetkezendő két évben, elsősorban a 
központi költségvetés egyensúlyi nehézsé
gei miatt, az önkormányzatokat is sújtó 
pénzelvonások következhetnek. A kiadások 
pedig, várhatóan növekedni fognák, elsősor
ban az intézményi fenntartások és működ
tetések vonatkozásában. Az önkormányza
toknak mindenképpen mélyebben kell majd 
a zsebükbe nyúlniuk, mint eddig. Különösen 
igaz ez Pécsváradra, amely regionális szere
pe miatt éppen intézményhálózatában fej
lettebb. A közalkalmazottak /szociális gon
dozók, pedagógusok, egészségügyi dolgo
zók/ is joggal várnák, hogy a csökkenő 
központi bérkiegészítések maitt, az önkor
mányzatok -  az amúgy is átlag alatti fizeté
süket -  saját forrásból egészítsék ki.

Újabb feszültségek keletkezhetnek abból, 
hogy az egyre növekvő számú munkanélkü
lied és szociálisan támogatásra szorulók, 
romló feltételeik miatt, egyre több segélyt 
igényelnének. A- jelenlegi segélyezési gya
korlat, az önkormányzat szociális bizottsága 
tagjainak nehéz, kitartó, ám hálásnak nem 
nevezhető munkája ellenére sem megfelelő. 
Ezért úgy tűnik, hogy egy igazságos segélye
zési rendszer működtetéséhez elkerülhetet
len a szociális regiszter elkészítése. E nélkül 
igazságos segélyezés elképzelhetetlen. Min
denki tudja, hogy vannak, akik mindig 
kérnek, vannak akik esetleg indokolatlanul 
kapnak és vannak, akik sosem kérnek, de 
mindig kapnának. Az új szociális elosztó 
rendszer nélkül nem ünnepelheti önfeled
ten egy község a várossá válását, nem 
örülhet igazán gyönyörű intézményeinek, és 
infrastrukturális beruházásának.
Nehéz időkben nem 50 milliós tornacsarno
kot kell építeni, most nem erre van szüksége 
a falunak, hanem a község és környezetének 
rendbetételére, végre az utak és árkok 
rendezésére, burkolására /pl. Pécsvárad 
hegyi részei, Ady u., stb./, egy új, hatéko
nyabb szociális hálózat újragondolása, a 
támogatási rendszerek kiszélesítése. Persze 
ezek kevésbé látványos dolgok, és az is lehet, 
hogy midezek a várossá válás intézmény- 
rendszerének megvalósítását háttérbe szo
rítják, de mindenképpen időszerűek és 
elgondolkodtatóak. A tét az, hogy Pécsvárad 
az egyre csökkenő bevételei mellett, újabb 
nagyberuházások esetén eladósodik, vagy a 
nehéz helyzetben egy takarékoskodó, és 
pénzkímélő politikával karbantartott és 
fenntartott intézményrendszert, és egy pol
gárcentrikus, szociális ellátórendszert mű
ködtet.
Ezek a gondolatok jutottak eszébe a jelen 
gazdasági és politikai helyzetben egy volt 
pécsváradi tanácstagnak, aki egyben gratu
lál a pécsváradi ÖnkormányzatiTestületnek 
az eddigi eredményeihez, és bízik további 
bölcsességükben:

Dr. Bíró Ferenc
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Megkérdeztük a Minisztert
1992 szeptember 11-én 15 órakor Je
szenszky Géza külügyminiszter úr lá
togatást tett a TóvöJgyi menekült tá
borban. A találkozót tudomásunk sze
rint a Menekültügyi Hivatal szervezte. 
A beszélgetés meghitt légkörben zaj
lott a tábor ebédlőjében. A miniszter 
úr érdeklődött a tábor létrejöttéről, az 
ottlakók eljövetelének idejéről és oká
ról, jelenlegi helyzetükről, valamint 
későbbi terveikről. Szörnyű volt hall
gatni a menekültek elszenvedett sors
csapásait, hisz minimum két generáció 
munkáját tette tönkre az ott kialakult 
helyzet, s mindez egy túlburjánzott 
agyrém miatt. Az itt elhangzottak is 
segítenek a nemzetközi tényfeltáró 
munkában a Miniszter úr szerint. Le
gégetőbb kérdésként a hazatérés prob
lémája vetődött fel. A jelenlegi nem
zetközi helyzet szerint ez 1993 tavaszá
ra oldódhat meg, oly biztonsággal, 
hogy a visszatérteket ne érhessék ott
hon újabb atrocitások. A külügymi
nisztérium segítségét kérték az új útle
velek kiadáséval kapcsolatban felme
rült problémáik megoldására, továbbá 
a magyar határon esetlegesen felmerü
lő adminisztrációs túlértelmezés or
voslására.

támogatást nem kaptunk. Ennek okai 
lehetnek a Duna mint igen fontos 
viziút, a magyobb mérvű cseh és 
szlovák szimpátia, a probléma fontos
ságának nem Kellő felismerési foka. Az 
Erőmű végleges megszüntetésére igen 
csekély lehetőség van. A  legrosszabb
nak a jelenlegi, C megoldás tűnik (a 
Duna elterelése). A szerződés felmon
dásáról a döntést a parlament hozta, a 
további döntések is a parlament kezé
ben vannak. Mindenesetre tovább kell 
tárgyalni akár Hágában is és keresni a 
megfelelőbb megoldást.
Betartani és betartatni az idevonatko
zó nemzetközi jog előírásait, egyezmé
nyeit.
Másik kérdésünk a következő volt: Mi 
a véleménye, hogy amennyiben a tárgya
lások útján nem rendeződik a Szerb- 
Krainai-Baranyai háromszög probléma 
újabb fegyveres konfliktus megjelenése 
nem veszélyezteti-e közvetlenülMagyar- 
oyszágot is?
Úgy gondolom, hogy a nemzetközi 
közösség amennyire elzárkózik jelen
leg a közvetlen beavatkozásoktól, an
nál nagyobb mértékben erőt fordít ma 
már újabb konfliktusok kitörésének 
elhárítására. Lényegében érvényt kell

Jeszenszky Géza külügyminiszter a menekültek körében
Fotó: Lőrinczi Albert

Továbbiakban megkérdeztük a minisz
ter urat: Bőssel kapcsolatban mi az 
álláspontja: A  szlovák miniszter elnök 
kijelentéseiben bátrabb otthon, mint 
külföldön. A  Hágai-bírósághoz fordu
lás tényét úgy a szlovák, mint a szövet
ségi kormány elfogadta. A külügymi
nisztérium feladatát az alábbiakban 
határozta meg: Még jobb és intenzí
vebb tájékoztatás a problémáról kül
föld szamára. Eddig valóban hatásos

hogy szerezzen a Horvát szuverenitás 
gyakorlati megoldásának. Amit mi je
lenleg ebben az ügyben tehetünk, az 
figyelemfelhívás lenet, ugyanis jelen
leg inkább Boszniára figyelnek mint 
Szerb-Kxajnára. Ha netán mégis fegy
verhez nyúlnak, Magyarországnak a 
lehetőségek maximális határáig kívül 
kell maradnia, mint eddig is, hisz ezt 
várja a világ is tőlünk. Bizonyos érte
lemben akar jogos lépéseket sem tet

tünk meg, a béke fenntartását fonto
sabbnak tartva. Természetesen, ha az 
ország szuverenitását, területi épségét 
érné súlyos támadás, nem lenne eltűr
hető. Ebben az esetben magunk mö
gött tudjuk a nemzetközi közösség 
támogatását. Mindenképpen úgy gon
dolom, hogy erre nem kerül sor, min
den rendeződik tárgyalások útján, s az 
elküldöttek hazatérhetnek szülőföld
jükre. Az ENSZ-nek, aki ezen a terü
leten jelen van, ezt a problémát meg 
kell tudni oldania, mert különben 
tekintélyveszteséget kell elszenvednie.

Müller lajos

Salam on Ágnes:

A börtön

A szűk börtöncellába 
béklyóba kötött lába 
faltól falig csoszog  -  

nem számolja a napot, 
a kopott salétromos falat nézi, 
sem enni sem innivaló nem igézi.

Szófián, néma, 
s a k i  nem mondott szavak, 
zöld penészként omlanak 
lelkére, arca borostás, 
megfakulton sápadt, 
már rég nem ismeri a 
frissen vetett ágyat, 
a szerebnet, és vágyat...

Bilincsbe vert lába 
faltól falig csoszog 
nem tudja sem ügyvéd, 
nem tudják a rabok, 
hogy saját leikébe 
van így bezárva, 
önmagát ítélte 
erre a rabságra, 
s ha azt mondanák: 
hogy holnaptól szabad 
bilincsbe vert lábbal 
6  akkor is ott marad.
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Akár bevallom, akár nem, a FÉL 
mint matematikai fogalom szá
madásra késztet, úgy egyéneket, 
mint közösségeket. Ez termé
szetes jelenség a politikában is. 
Van is belőle bőven. A bőség 
nem zavaró tényező.
A gond kettős: hozzájutunk-e a 
különböző jelentősebb vélemé
nyekhez és egyáltalán tudni akar- 
juk-e, hogy mi történik körülöt
tünk, velünk. Avagy a régi be
idegződés alapján rábízunk min
dent a kormányra, úgy gondol
ván, övé a hatalom és a felelősség 
is. Az alaptétel igaz: akié a hata
lom, azé a felelősség is! A 90-es 
választások alapján a hatalom 
nagyrészének a koalíciós pártok 
és általuk életre hívott kormány 
kezében kellene lenni. De vajon 
így van-e? Sajnos nem. Ok-oko- 
zati összefüggésben vizsgálva 
megtalálhatók az eredők. Alapté
telként mindenki békés átmene
tet hirdetett meg. Ez nagyon jó, 
de körülményeinket figyelembe 
véve nincs rá történelmi példa. 
Jelen pillanatban egyre világo
sabbá válik, hogy a cél meghatá
rozása nem volt megfelelően 
pontos, nem ugyanazt értették 
alatta. Bizonyos erők ma a koalí
ciót jobbra tolódással vádolják, 
ezzel leplezve az igen erős balra 
kanyarodó vargabetűs politikáju
kat. A történelem bizonyítja, a 
magyar szellemiségben sohasem 
tudott mély gyökeret ereszteni 
sem a fasizmus, sem a kommu
nizmus, mégis az utóbbi rombolt 
többet. A lényeg: mind a két iz
must úgy hurcolták be hozzánk, 
tehát tőlünk idegen. Mivel nem 
rendelkeztünk megfelelő védő
reflexekkel, talán azért is rom
bolhattak ily sokat. Nagyon re
mélem ez a század felvértezett 
bennünket ellenük.
Az tény, hogy a félidőig lassab
ban haladtunk mint az lehetséges 
lett volna, jelenleg iránytévesztés 
még nem történt. Ennek a reális 
veszélye most jött el. Szerintem 
egy hármas útelágazáshoz érkez
tünk. A jobboldali eltolódás nem 
veszély a számunkra, ellenben a 
fennt említett vargabetűs bal ko
moly veszéllyé válhat. Hogy ez 
mivel járhat, mik lehetnek a kö
vetkezményei? Talán egy szó a 
legjobb: Balkánizálódás. Mi biz
tosíthatja azt, hogy középen a ki
tűzött cél irányába tudjunk ha
ladni. Képes lesz-e, van-e elegen
dő ereje a kormánynak ezen 
irány megtartásához? Csak a kor
mány és a koalíciós pártok ku
darca lesz, vagy a nemzet tragé

Félúton
A hatalomból történő részesedés nagyságrendjei

Politológiai
osztályozás

elve
hatalmi ágak

Politikai rendszerváltás

előtti

utáni

szocialista szociálliberális 
és liberális

nemzeti és 
konzervatív

hatalmi egység (X)

Klasszikus 
hatalmi ágak 

(Három- 
szorosan 
súlyozott 
tényezők

1. Köztársasági elnökség XXX

2. A lkotm ánybíróság XX X XX X

3. Parlam ent X XXX x x x x x

4.V égrehajtó  hatalom X X X XXX

5. B íróságok,ügyészségek XX X XX X

6. Ö nkorm ányzatok X X XXX X

Mindenkori 
hatalmi ágak 
(Kétszeresen 

súlyozott 
tényezők)

7.G azdaság i hatalom XX X XX X

8 .Első nyilvánosság X X XXX X

g.Politikai pártok X X

10. Érdekképviselet X X X X

Formálódó és 
elhaló

hatalmi ágak 
(Egyszeresen 

súlyozott 
tényezők)

11. H onvédség, 
nem zetb iztonság X X X

12. Rendőrség X X

13.Tudom ányos é le t  
m űvészet X XX

14. Egyházak, hitélet X XX

15. Tu la jdon és vagyon X X X

16. Pénzkibocsátás X X

17 .Társadalom  biztosítás X X X

18. M ásodik nyilvánosság XX

19. Külföldi hatalm i á g ak 
h o z fűződő kapocs X ■ XX

20. Külföldi függés XX

21 .Kláni, nem zetiségi 
érdekek XX

22. M ásodik gazdaság X X

M indösszesen (1-22) 
részesedés %

16
19

11
13

36
43

21
25

diája, ha eltérünk? Úgy gondolom, a 
fenti kérdések valóban a nemzetet és 
benne minden egyént érintő sorskér
dések melyekre a válasz minél előbb 
meg kell adni.
A fenti problémák elemzéséhez bá
torkodom ajánlani a Magyar Fórum 
1992 szeptember 17-i számában meg
jelent tanulmányt ifj. Fekete Gyula 
tollából: Kinek a kezében van ma a 
hatalom Magyarországon. E tanul
mányból idézem az alábbi sorokat és 
a táblázatot is.
"Kié a hatalom két évvel az első sza
badon választott parlament alakuló 
ülése után? Úgy tűnik, hogy csak egy 
negyed részben a kormánypártoké. Ez 
egy plurális demokráciában nem len
ne baj. Nagyobb baj, hogy erről nem 
sokat tud a monolitikus hatalomhoz

hozzászokott apolitikus lakosság. 
Még ma is monolitot lát, vagy sokak
nak az az érdeke, hogy hatalmi mono
litot láttassanak vele. Ha ezt elhiszi és 
megriad, akkor szavazataival tevéke
nyen is hozzájárulhat a jövőbeni totá
lis /monolitikus/ hatalom felépítésé
hez."

A tisztánlátás érdekében a táblázat fi
gyelmes áttanulmányozása után talán 
érthető lesz, hogy jelenleg milyen 
arányban gyakorolnak hatalmat fele
lősség nélkül, mennyi illetné a kor
mányt jogosan és mennyit vállal. És 
talán az is, hogy ez a felállás nem felel 
meg a 90-es választáson résztvevő 
polgárok akaratának.

Müller Lajos
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Pécsváradnak az elmúlt év
tizedekben három ország- 
gyűlési képviselője volt. 
Mindegyik a maga módján 
több, kevesebb sikerrel segí
tette lakóhelyét, jó értelem
be véve beruházásokat, 
pénzeszközöket szereztek, 
kevesen tudják, hogy elő
döm, Dr. Brezniczíü József 
közvetlenül és közvetve 
mennyi pénzt szerzett Pécs- 
váradnak. Kapcsolatrend
szerén keresztül hány el
akadt köz- és magánügyet 
oldott meg sikerrel.

Fájdalmas dolog ezek után 
számomra, hogy Pécsvárad 
Polgármestere és önkor
mányzatának néhány képvi
selője ezt a lehetőséget nem 
ismeri fel, és a falut ezen 
potenciális lehetőségektől 
mind a mai napig megfoszt
ja. Vajon miért van ez így? 
Talán azért, mert másoíc a 
politikai nézeteim? Vagy 
mert pártom a helyi önkor
mányzati választásokon már 
nem tudott az országos ered
ményekhez hasonlót elérni? 
Remélem npm, hiszen a Pol
gármester Úr, és az Önkor
mányzati testület is többször 
kijelentette, hogy pártsem
legesen, és összefogva, 
együtt kell Pécsváraaért 
munkálkodni. Vajon vala
miért tán érdemtelenné vál
tam volna a Testület szemé
ben, mint pécsváradi polgár, 
vagy mint volt megyei ta
nácstag, mert kárát akartam 
volna valaha a községnek? 
Netán a később kialakult 
személyes ellentét a Polgár- 
mester Úrral lehetett az oka, 
hogy nemkívánatossá let
tem? Annak ellenére, hogy 
önkormányzati képviselő
kön keresztül is, és magam is 
többször jeleztem, hogy ha 
az ülések más időpontban 
lennének, azokon szívesen 
részt vennék. Vajon miért 
van az, hogy a megye városa
iból, falvaiból több tucatnyi 
üggyel keresnek meg, míg 
ahol élek, ott nincs szükség 
a segítségemre.

Nehéz ezeket a kérdéseket 
megválaszolni. Ezek a gon
dolatok régóta foglalkoztat
tak, és csak lassan érlelődött 
meg bennem a megoldás. 
Hívás és igénylés nélkül is 
lehet segíteni, ezt „fogom 
tenni. Kérem az Önkor
mányzati Testületet, ne

érezze úgy, hogy ez ellene 
irányul. Ez a faluért, a polgá
rokért történik, akik elvár
ják, hogy minél több csator
nán segítsék Őket. Nem fog 
tudni senki helyi ügyekben 
és kérdésekben passzivitásra 
kényszeríteni.

Az elmúlt héten két dolog
ban úgy érzem máris segítet
tem. Az egyik a telefonháló
zathoz, az új beruházáshoz 
kapcsolódik. A MATAV 
megyei igazgatójával történt 
megbeszélés alapján írásban 
is rögzített ígéret van a ke
zünkben. Ezek szerint a fej
lesztésre befizetett összegek 
önrészesedés feletti hánya
dát az állomástulajdonosok 
vagy letelefonálhatják, vagy 
tulajdonjogot szerezhetnek 
az állomásra /elköltöztethe
tő, eladható a vonal/. Ez kb. 
állomásonként 20.000 Ft- 
nyi megtérülést jelenthet a 
mai árak szerint. Szóba jött 
az is, hogy ezt az összeget a 
későbbiekben részvényesí- 
teni lehet, ez azonban még 
nem dőlt el. Az első két 
variáció azonban biztos.

Az Önkormányzati Testü
let egyik ülésén hangzott el, 
hogy Pécsvárad sportcsar
nokra benyújtott pályázata 
elveszett, és így nem tudták 
a Belügyminisztériumban 
elbírálni az első, májusi cél- 
támogatási tárgyaláson. En
nek a felháborító esetnek 
azért van jelentősége, mert 
egy érvényes önkormányzati 
határozat arról szól, hogy 
sikertelen pályázat esetén, 
mint lehetséges új beruhá
zás, az általános iskolai tan
terem bővítés, és a szenny
víztisztító bővítés lépett vol
na előtérbe. Az elveszett 
pályázat így patthelyzetet 
okozott volna, mert nem 
felelt meg a pályázati kiírás 
feltételeinek. Ezt az egész 
esetet felháborítónak tar
tottam, és értetlenül állt e- 
lőtte a Testület is, hogy ilyen 
egy kormányhivatalban elő
fordulhat. Képviselőként el
járva felvilágosítást kértem a 
BM illetékeseitől, amelynek 
eredménye a következő volt:

A pályázat rendben megér
kezett, azt iktatták is, és még 
meg is tudták mutatni, mert 
meg volt, nem veszett el, 
csak "egy rövid időre" eltűnt. 
Mégpedig úgy, hogy egy hi
vatalnok egy másik irathoz

kapcsolta "tiszta véletlen- 
ségből". Ugyanez a hivatal
nok a Polgármester Úr és 
Dr. Wekler Ferenc képvise
lő érdeklődő reklamációjára 
leutazott ide Pécsváradra, és 
biztosította őket, hogy a kö
vetkező, őszi pályázatra már 
bemegy a mi pályázatunk, 
csak ne így, így nem jó, csak 
úgy, ha a pályázat tornate
rem méretű, és a hozzá csa
tolt terv ehhez igazodik, 
ezért a régit módosítani kell. 
így a közben "előkerült" régi 
helyett egy vadonatúj, kb.30 
millió forintos költségveté
sű pályázat kerül majd elbí
rálásra. A  mulasztásért fele
lős hivatalnokot termé
szetesen felősségre vonják 
majd, de nagy valószínűség
gel a tornaterem építése le
het majd a következő beru
házás. Függetlenül attól, 
hogy a testület tavasszal

másként határozott. A pá
lyázat elolvasásakor egyéb
ként engem az lepett meg, 
hogy azt elfelejtették leírni, 
hogy a jelenlegi középisko
lához már épült egy szab
ványos méretű tornaterem, 
úgyhogy ebben a vonatko
zásban az egész pályázat úgy
szólván "hamis". Érdemes 
lenne az önkormányzati 
képviselőknek is elolvasni 
azokat a pályázatokat, ame
lyeket a Polgármesteri Hiva
tal az Ő nevükben küld elbí
rálásra. Külön érdekessége a 
dolognak, hogy logikus gon
dolkodás szerint, miért nem 
a "közben" előkerült pályá
zat /50 millió forintos sport- 
csarnok/ kerül elbírálásra?

Nos ennyit sikerült erről az 
ügyről megtudni, a többi 
már a Képviselő Testületre 
tartozik.

Dr. Biró Ferenc

Tájékoztató a dajkai  
szakképzésről

1992 szeptember 1-től daj
kai tanfolyam indul óvo
dánkban, 14 fővel. Az 1. és 
II.sz. óvodából 6 fő, tagin
tézményeinkből: Erdős- 
mecske, Zengővárkony, 
Nagypall 3 fő. A környező 
községek óvodáiból: Me- 
cseknádasd, Hidas, Ber- 
kesd 7 fő jár a tanfolyamra. 
A . COMENIUS OKTA
TÁSSZERVEZŐ BI
ZOTTSÁG szervezi és ve
zeti a tanfolyamot.
Az előadók pedagógiai és 
pszichológiai egyetemi vég
zettséggel és megfelelő 
óvodai gyakorlattal rendel
keznek.
A dajkák az óvónők nélkü
lözhetetlen segítőtársai, a

fyermekekkel közvetlenül 
rintkeznek, egész nap köz

reműködnek gondozásuk
ban, hatást gyakorolnak 
személyiségük alakulásá
ban, befolyásolják közér
zetüket. Erre vaíó tekintet
tel a dajkai munkakör meg
felelő ellátása egyaránt igé
nyel elemi pedagógiai, pszi
chológiai, általános egész
ségügyi és gondozási isme
reteket, továbbá személyes

rátermettséget, /kulturált 
beszéd, kiegyensúlyozott
ság, empátiás készség, tole
rancia, optimista beállí
tottság, stb./
A  képzés időtartama kb. 
90-10Ö óra /kb. 5 hó/
A 3 fő témakör lesz /mind
egyik 30 óra/
- pedagógiai alapismeretek
- pszichológiai ismeretek
- alapvető elsősegélynyúj
tási ismeretek.
A  tanfolyami költségeket 
az óvoda teljes egészében 
átvállalta, a részvétel díja 
8.500 Ft, mely a tan
könyveken kívül magában 
foglal minden képzéssel és 
a szakmunkásvizsgával 
kapcsolatos költségeket.
A végzettséget igazoló 
szakmunkásbizonyítványt 
a Nemzeti Szakképzési In
tézet állítja ki, és látja el 
pecsétjével.
Az igényeknek megfelelő
en a tanfolyam tervezett 
központja Pécsvárad I.sz. 
óvoda, Vár u.37.
Időpontja: minden hét pén
teken du. 14-18 óráig

Magyar! Gyuláné 
óvodavezető

Van-e Pécsváradnak országgyűlési képviselője?
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Isk o la i o ld a l:

Büszkék vagyunk rád
Szept. 20-án a Pécsi Napok keretében a Városi Sportcsar
nokban Nemzetközi Foarászversenyt rendeztek.
Ezen a színvonalas versenyen részt vett Siklósi Mónika is. 
A Szél -Szalon III. éves tanulója a tanulók kategóriájában 
óriási sikert aratott.
Elnyerte Kökény Ferenc különdíját, Pécs város nagydfiát 
férfi- és összetett kategóriában. Az olasz BES cég által 
felajánlott 10.000 Ft-ot, a Wella cég ajándékcsomagját, "ifj. 
Rónai László emlékverseny legeredményesebb tanulóver
senyzője címét” is elnyerte. Ezért a DRAVA PIERT -tői 
kapott ajándékcsomagot, amelyben CHINON fényképező
gép és fotóalbumok vannak.
Sajnos a lapzárta miatt bővebb tudósítást nem tudok adni, 
de a következő számban ezt részletesen megteszem. 
Gratulálunk a szép eredményhez és a további munkához 
sok sikert kíván a szerkesztőség nevében is

Grátz Mária mesterfodrász

A  Mező család által üzemeltetett 
bolt viszont terjeszkedni fog, na
gyobb üzlethelységet építettek, de 
az átadást október végére tervezik. 
Sajnos nagy gond, hogy a Petőfi 
utcában a híd még nem készült el. 
Gond ez mindenkinek, de a boltnak 
még nagyobb probléma, hiszen a 
rossz idő beálltával az áruszállítók 
nem tudnak behajtani.
Jó hír viszont, hogy a Petőfi utcai 
református templom munkálatai a 
torony felújításhoz érkeztek, a mun
kát a Műemlék Felügyelőség végzi. 
Talán a vízhálózat is elkészül az idei 
évben, az új határidő szept. 30-a. Új 
falugondnok is van Schnell József 
személyében, munkájához kitartást 
erőt és egészséget kívánunk. 
Örvendetes esemény az is, ha egy kis 
község lélelkszáma gyarapszik. A  
tavalyi évben Illéséknél születtek 
ikrek, Ilona és Lajos, és most ismét 
két babával gyarapodott a község és 
Gérbert Zoltán családja. A  felesége 
akit a faluban öregek és fiatalok 
Boros Jutkának ismernek Alexand
rának és és Zoltánnak adott életet. 
Mindegyik csöppségnek és szüleik
nek sok sikert örömöt és boldog
ságot kívánok a falu lakóinak nevé
ben is.

GM

Tanévkezdés a Kodolányi János
✓

Általános Iskolában

Ez a tanév talán az utolsó átmeneti év lesz, ami 
azt jelenti, hogy a napi munkában igazán 
változások nem lesznek, csupán annyi, amennyit 
a folyamatos átalakulás, megújulás magával hoz. 
A Művelődési és Közoktatási Minisztérium a 
tanév elején nyilatkozatában állásfoglalásában 
megnyugtatónak tűnik:
Tanítók, tanárok semmilyen körülmények kö
zött se veszítsék el hitüket a tanításban, nevelés
ben, mert a változásoknak ők a kulcsai. A  jövő 
század embere a pedagógus, hiszen, hogy milyen 
szakemberek kerülnek ki az iskolából, abban az 
ő felkészültségük, műveltségük, lelkiismeretük, 
öntudatos, kritikus világszemléletük meghatá
rozó."
Szeretnénk eleget tenni a jogos szülői elvárások
nak, mely a kiegyensúlyozott, magasszintű okta
tó-nevelőmunkát, a jó, tanulásra serkentő lég
kört, a gyerek szigorú elveken alapuló, de 
megbecsülő oktatását tekinti elsődlegesnek. 
Természetesen az iskolának is vannak elvárásai 
a szülővel szemben: Legyen partner a gyerek 
nevelésében. A  tanulási feltételek fő biztosítéka 
a nyugodt családi légkör.
Érezze a gyerek, hogy figyelnek rá otthon, 
elmondhassa problémáit 
A család beszédkultúrája követendő legyen. 
Néhány adat az iskoláról:
Tanulólétszám: 594
Osztályok száma: 29
Napk.tan.száma: 179
Menzás tan.száma: 114
NapLcsop.száma: 8
Bejáró tan.száma: 160 /12 helységből/
Tagiskolák száma: 6/Zengővárkony, Apátva-

rasd, Lovászhetény, Erdősmecske, Nagypall, 
Erzsébet/
Tanítók, tanárok száma: 51 
Pedagógia asszisztens: 3 
Az eredményes oktató-nevelő munkához a 
személyi, tárgyi feltételek adottak.
Fő célkitűzésünk a magasszintű alapozás és a 
gondolkodás-fejlesztés mellett speciális felada
tok: német kéttanyelvű oktatás, német nemzeti
ségi oktatás, matematika tagozat 
Új szolgáltatás e tanévtől a fejlesztőpedagógiai 
munka, melyet iskolánkban és a község óvodá
jában Bátaszéki Ferencné végez.
Személyi változás történt az iskolavezetésben. 
Az alsótagozat munkáját igazgatóhelyettesként 
Vértes Lászlóné irányítja.
Az elmúlt évekhez hasonlóan e tanévben is 
változatos délutáni programot szeretnénk bizto
sítani tanulóinknak.
Ennek formái: szakkörök, sportfoglalkozások, 
színház-mozilátogatás, hangversenylátogatások 
házi vetélkedők, bajnokságok, körzeti verse
n y é t
A  tanévből eddig eltelt időszakban két külföldi 
együttes lépett fel iskolánkban nagy sikerrel. Az 
egyik a "Kolozsvári Kuckó" együttes. Műsorá
nak címe: Egy este a fonóban.
Az 50 fős együttest iskolánk vendégül látta, s 
szerény mértékben az utazási költségekhez is 
hozzájárultunk.
A másik együttes Törökországból Kütabya-ból 
érkezett A l l  tagú férfi táncegyüttes és zenekar 
méltán aratott óriási sikert.

Lőrinczi Albertné 
Igazgató

Az elsősök egy csoportja a tanévnyitó ünnepélyen
Fotó: Lőrinczi Albert

Hírek Nagypallból
A  legutolsó jelentkezésünk óta is
mét történt jó  néhány dolog, így 
ismét van miről beszámolni. 
Elkezdődött az iskolai- és óvodai 
tanév. Mindkét intézmény 23 gyer
meket fogadott ebben a tanévben. 
Az évkezdett a szülők számára nagy 
megterhelést jelent, szerencsére az 
önkormányzat az idén átvállalta a 
tankönyvek árát. Hatalmas előny az 
is, hogy az óvoda konyhája nem csak 
a gyerekeket szolgálja ki, hanem a 
nyugdíjasok részére is főznek.
A  polgármesteri hivatalban kisebb 
átalakítást hajtottak végre, ugyanis 
jan.l-vel áll munkába a jegyző. Az ő  
személyéről már tudósítottunk, de a 
jegyző mellé fölvesznek még egy 
pénz- és adóügyi előadót is. Még 
nem eldöntött, hogy ki fogja az állást 
betölteni, de helyi lakost szeretne 
alkalmazni az önkormányzat.
A  községünkben tartózkodó mene
kült gyermekek is be lettek iskoláz
va, 2 iskolás és egy óvodás kezdte 
meg nálunk a tanévet.
A  közellátásban is változások várha
tók. Az ÁFÉSZ bolt jelenlegi veze
tőjének szept. végéig van szerződé
se, hogy ki fogja átvenni a boltot, azt 
még nem lehet tudni.
Ismét bérlőre talált az italbolt is, a 
tulajdonost még nem ismerem a 
következő számban az ő  bemutatá
sát sem fogjuk kihagyni.
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Fogorvosaink

Krúdy Gyula szerint:"Szindbád csak késő öregségére jö tt 
rá, hogy mindenféle álmokra mily sok befolyása van egy 
odvas fognak, mely az álomhoz becsukódott szájban 
rejtőzik.. A z odvas fog uralkodik a maga éjszakáin, 
elővarázsolja a legvénebb ágydeszkák közül azokat az 
álmokat, amelyektől szenvedtek már a régi emberek is.”

Hogy nekünk ne legyen részünk ilyen szenvedésekben, 
csak igénybe kell vennünk a fogorvosok "praktikáit". 4 év 
után elment Rédling Tibor kollégánk, aki Pécsett kapott 
állást. Az Ó státuszára neveztük ki Dr. Szabó Tamást, aki 
már egy éve helyettesként dolgozik nálunk.

Tamás 24 éves, nős, felesé
ge Ibermann Katalin, fran
cia-történelem szakos pe
dagógus. A  fárasztó és 
költséges kijárás után - úgy 
tűnik 1-2 héten belül - 
ideköltöznek Pécsváradra, 
és itt fog megszületni a már 
útban lévő első gyermekük 
is. Tamás úgy tervezi, hogy 
a jövő év szeptemberétől 
szeretné elindítani magán- 
rendelését is.

Dr. Várfalvi Zsuzsa még gyermekgondozási szabadságát 
élvezi, és 1993 márciusáig nincs szándékában visszajönni 
dolgozni.

Addig helyettesként Dr. 
Kecskés Iván látja el a 
körzetet. 26 éves, szintén 
Pécsről jár ki dolgozni. 
Felesége görög állampol
gár, sportruházat kereske
dő. Olga három héttel eze
lőtt szép kisfiút szült, gra
tulálunk!

Mindkét fogorvosunk a lelkiismeretes betegellátás mel
lett azon fáradozik, hogy a rendelőt korszerűbbé, 
modernebbé varázsolja. A fogászati gép, szék, és a Rtg. 
készülék lassan múzeális értékű, egy régiség- aukción 
bizonyára szép árat kapnánk értük, de dolgozni velük 
nem könnyű.

Ehhez kívánunk egészséget, és jó munkát!

-D-

M agas fenyő áll a hegyen
Hogy igazán itthon légy, 

fiam , messzire kell menned- 
a háromszéki harangzúgás
ban kondultak így a tanító 
szavai- s minél messzebb 
mész... Annál inkább itthon 
leszel.. Tanulj sokat... M in
dent tanulj meg... Helyettünk 
is, azok helyett is, akik betű 
mellé férhetnek... Látod-é a 
fenyő hány meg hány ezer 
magot hullat míg néhányból 
hajtás kél... Mentem volna 
magam is, de gyökeret eresz
tettem, mert nem hagyhat
tam magára a kikelt mago
kat... A zt se felejtsed fiam , 
hogy azt a fenyőt tépi legjob
ban a szél, amelyik a hegy 
tetején áll, de nézni is azt 
nézik a legtöbben... mert itt
hon édes fiam  a sok fa  közt 
erőst elvegyülnél... költözz 
hát a legmagasabb hegyre, 
de csak olyanra amelyiknek 
forrás van a töviben, hogy a 
szomjasak ihassanak belő
le... mert akik a te forrásod
ból isznak, maguk ruhájára 
ösmemek, szeretni fogják s 
azt másnak oda nem adják., 
mert a m i táncainkba idegen 
gúnyák is vegyültek s a fe 
nyők imitt-amott fűzfát ne
velnek.. azt is jó l tudodfiam, 
hogy az országkeleti részit m i 
védjük de annyira a szélére 
szorultunk hogy a magunk 
védelméről meg is felejt
keztünk.. oda bé a széltől 
óvott kertekben kényes virá
gok nyílnak de nekünk a 
szálegyenes fenyő a szép, s 
legszebb szépsége az, hogy 
mindig zöld... ha magad elé 
képzeled a forgó szőttes 
szoknyát láthatod, hogy ná
lunk is terem virág s nem 
mással hanem szép szóval, 
mosolygással, gyenge ölelés
sel nevelik..

Havat kavar a tibeti szél - 
a Nemere is így forgatja- s

zúgásából mintha harang
szó hallatszana.

-  Uram istenem, a sok 
gyaloglástól feltörött lábam 
meggyógyult, a puszta föld 
vánkosához szokott testem 
itt az égigérő hegyekben meg
pihent, de a legfontosabbat 
amit itt tanultam s amiért 
tovább nem is mentem, haza 
izenhetném-e, mert itt- aki
től izenhetnék- a madár se 
jár, a lehelet is megfagy... itt 
csak a papok tudnak olyan 
megszállottan imádkozni és 
énekelni, hogy a kő a magas 
sziklapárkányon kijelölt he
lyére száll., atyám nem tu
dok már azon az úton, ame
lyiken jöttem  hazamenni., 
utoljára, mégegyszer adj 
annyi erőt, hogy a nagy titkot 
az otthoniaknak megüzen
hessem.

Am ikor azon vasárnap a 
háromszéki harangok temp
lomba hívták a székelyeket, 
a nagy vándor a hegy tetejé
ről hazafelé nézett, áldásosz
tó kezéből szivárvány emel
kedett az égre, nyugat felé 
hajlott s a harangzúgásból 
mintha szavai hallatszottak 
volna:

-  Izenetem jó l meghalljá
tok! Ha a tibeti sámánok 
akaratukkal sziklát mozdí
tanak, akkor ti ha egymás 
kezét megfogjátok és soha el 
nem eresztitek, lesztek a szik
la maga, amelyet semmilyen 
vihar, semmilyen szándék el 
nem mozdíthat, lesztek az 
örökkévalóság akihez uno
káitok erőt meríteni meg
újulni mindig visszatérnek.

A  nagy hegy aljában forrás 
fakadt s akik belőle isznak 
maguk ruhájára ösmemek 

Szentlőrinc, 1992.03.12.
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A katolikus 
egyház hírei:

Imaapostolság szándékai:
Általános: azokért akik az AIDS betegség
ben szenvednek, és azok családjáért.
-  Hogy Latinamerika férfiai és női, akik az 
újra - evangélizálást szolgálják bőven része
süljenek Krisztus megváltói tevékenységé
nek gyülmöcseiben.
Missziós:-Hogya betegek szenvedéseikkel 
hozzájáruljanak a missziós mű sikeréhez.
-  Hogy a pápai Missziós Mi 75 éves 
jubileuma segítsen abban, hogy a hithirdetés 
fontosságát újra felfedezzük.
Szept. 3. Nagy Szent Gergely pápa, egyház
tanító. /+604/
4. Első péntek.
5. Első szombat.
6. Évközi 23. vasárnap.
7. Boldog Márk, István és Menyhért áldo
zópapok, kassai vértanúk, /+1619/
8. Szűz Mária születése. /Kisboldogasszony/
12. Szűz Mária szent neve.
13. Évközi 24.vasárnap.
Aranyszájú szent János püspök, egyháztanf- 
tó./+407/
14. A Szent Kereszt felmagasztalása.
15. A fájdalmas Szűzanya.
16. Szent Kornél pápa és Szent Ciprián 
püspök vértanuk./+253; +258/
17. Bellarmin Szent Róbert püspök, egyház- 
tanító./+1621/
19. Szent Januáriusz püspök, vérta- 
nu./+305/
20. Évközi 25. vasárnap. Kim Taegon Szent 
András áldozópap, Csöng Haszang Szent 
Pál és vértanutársaik. /+1866/
21. Szent Máté apostol, evangélista.
24. Szent Gellért püspök, vértanu./+1045/
26. Szent Kozma és Damján vértanuk.
27. Évközi 26. vasárnap. Szent Vince áldo
zópap. /+1660/
28. Szent Vencel vértanú. /+929/
29. Szent Mihály, Szent Gábor és Szent 
Rafael főangyalok.
30. Szent Jeromos áldozópap, egyháztanító. 
/+420/
335 szeptember 13-án Jeruzsálemben ün
nepélyesen felszentelték, a Szent-Sír bazili
kát. Ez a nap Szent Kereszt megtalálásának 
a napja is volt. Másnap, 14-én először 
mutatták meg a népnek /felemelték= fel
magasztalták/. Később összekötötték ezt az 
ünnepet azzal az eseménnyel, hogy Herak-

liusz császár visszanyerte a perzsák elleni 
háborúban elveszett keresztet.
Szent Gellért 980 körül született Velencé
ben. Magasabb iskolai képzettségét Bolog
nában szerezte meg. Szülővárosában a 
Szent György kolostorba lépett, és annak 
apátja lett. A szentföldre utaztában megsza
kadt az útja, a Gondviselés Magyarországra 
küldte. Szt. István rábízta fiának, Imrének a 
nevelését.
1023-ban Bakonybélben remetéskedett, 
megszervezte a Marosvári /maicsanádi/ püs
pökséget, ő lett ennek első püspöke. Szt. 
István halála után a pogánysághoz visszahú
zó lázadók letaszították a ma az ő nevét 
viselő hegyről. 1045 szep.24.
A Mihály név azt jelenti: Ki olyan mint Isten 
- és jelezni akarja azt az Isten dicsőítésére 
szolgáló törekvést,amit szent Mihály tanúsí
tott. A Liturgia szerint a mennyei hadsereg 
fejedelme, akit minden angyal tisztel. A 
Luciferrel való győzelmes küzdelme és 
annak következményei miatt őt tekintik 
Krisztus szent embersége különös védelme
zője és a legszentebb Oltáriszentség díszőr
ségének.
A keresztény művészet fegyverzetben is 
szívesen ábrázolja, amint kivont karddal a 
pokoli sárkányt lábával széttapossa, vagy 
úgy, mint az igazság angyalát a mérleggel, 
amelyen a lelkeket méri.
Mihály arkangyal ünnepe gyüjtőünnep, va
lamennyi angyal tiszteletére szolgál. A nagy 
mennyei fejedelem a liturgiában az egész 
angyalvilágot képviseli.

Az útszéli kereszt
Egyik ismerősömet autóbaleset érte. A utójá
val áttért az ú t m ásik oldalára. Szerencsétlen
ségére beborult az árokba. Néhány percig - 
m int m ondotta  -  eszméletlenül feküdt. M ikor 
kezdett magához térni, nem  hallott mást, csak 
hogy dobog a szíve. Kinyitotta a szemét és 
felnézett. Jézust pillantotta meg a kereszten, 
aki szomorúan nézett le rá. A ztán felzúgott a 
m entőautó szirénája, és másra nem emléke
zett. A  kórházi ágyon tért m agához Felépült, 
meggyógyult és újra autót vezetett. A z első útja 
az útszéli kereszthez vezetett. H álát adott a 
Megváltónak, hogy megsegítette a bajban. 
Hiszen első találkozása volt Jézussal, neki az 
IN R I a kereszten annyit jelentett, rín i Negy
ven évesen talált csak rá Jézusra. A zóta  
rendszeresen látogatja az istenházát. És ha 
teheti, m inden útszéli kereszthez, ha m ást 
nem  is, vadvirágcsokrot helyez hálája jeléül, 
hiszen az Úr új értelmet adott életének 
(Új Misszió) júl. szám

Rövid hírek:
Elkészült a plébániatemplom tetőzetének 
javítása, valamint a plébáni-ház tetőzetének 
átrakása.
Jelen pillanatban égetően nagy szükség 
volna a torony javítására.
Az erdősmecskei plébánia-ház javítására a 
Caritas Internacionalis adakozott, a felújí
tás, korszerűsítés a közeljövőben megkez
dődik.
Október 1-től októberi litánia a rk. temp
lomban esténként 18 órakor.

Október 17-én kerül sor Pécsváradon a 
Külsheim - Pécsvárad testvérvárosi kapcso
lat aláírására. Ez alkalommal ünnepi mise 
lesz a rk. templomban 15 órakor, majd az 
aláírás aktusára a pécsváradi várban kerül 
sor.
A Szent Jeromos Bibliatársulat pécsi szer
vezetének alakuló ülése 1992 szeptember 
23-án 19 órakor a Székesegyházban /Kocsis 
terem/
A Szent Jeromos Társulat a Katolikus 
Biblia-apostolság hazai szervezete.
Tagjai közé várja azokat akik
-  szeretnék elmélyíteni bibliai műveltségü
ket;
-  hívő életükben Isten Igéjére kívánnak 
támaszkodni;
-  szívesen bekapcsolódnak a szentírás meg
ismertetésének munkájába.
A társulat működéséről érdeklődni lehet a 
plébánián.

A református 
egyház hírei:

-  minden vasárnap de 11 órakor istentiszte
let a ref. templomban 
Gyermekalkalmak:
-  Csütörtökön du 4 órakor a középső 
csoportoknak hittan. /3.4.5.oszt./
-  Konfirmáció előkészítő péntekenként du. 
3 órakor /7.8. oszt./
-  Kiscsoport hittanja vasárnaponként 11 
órakor az istentisztelettel egyidőben a paró
kián.
-  Péntekenként de. 10 órakor imaóra az 
Öregek Napközi Otthonában.
A református egyházközség prezsbitériuma 
kéri a gyülekezet tagjait, hogy a templom
tető javításához járuljanak hozzá. A javítás
hoz szükséges anyagokat ebben az évben 
szeretnénk megvásárolni. Megnyugtató se
gítség lenne, ha a gyülekezet tagjai szemé
lyenként 1000 Ft-tal hozzá tudnának járulni 
a renoválás költségeihez.

Sich fü r  G ott entscheiden,
Bedeutet, den grösten 
Undentscheidemten 
Wert gefunden zu habén,

Isten mellett dönteni azt 
Jelenti, hogy megtaláltam 
A legnagyobb, és a legdöntőbb értéket.

/Harix Schwenlngen/

Stelle dein Leben unter 
Geheimes des Kreuzes.

Helyezd az életedet a 
Kereszt titka alá!

/Peter Crysologus/
Dér fü r  den M enschen éntscheieder 
Weggefahrte: Ist Gott.

Az ember számára a legfontosabb útitárs: 
Isten.

/Helmut Krug/
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Amiért fizetni kell, és 
amiért nem!

A kormány 107/1992-es ren
deleté alapján július 1-től 
egyes egészségügyi szolgál
tatások, így a lőfegyvert tar
tani szándékozók orvosi al
kalmassági vizsgálata, a gép- 
járművezetői alkalmassági 
vizsgálat, a véralkohol vizs
gálathoz vérvétel, látleletek 
kiadása térítéskötelesek. A 
rendeletben meghatározott 
díjakat azok is ki kell fizes
sék, akik érvényes betegbiz
tosítási kártyával rendelkez
nek. A  háziorvos feladata 
szeptember 1-től kezdődően 
az úrvezetők előzetes és idő
szakos egészségi alkalmas- 
sági vizsgálatának elvégzése.
A szolgáltatásokért fizeten
dő költségtérítés mértéke
1. Lőfegyvert munkakörük
ből eredően tartani szándé
kozó, illetve tartó személyek 
(Lesöpört) lőfegyvertartá
sára való egészségi alkal
masságának pszichológiai 
vizsgálata első fokon 1000- 
4500 Ft, másodfokon 6800 
Ft.
2. Lőfegyvert tartani szán
dékozó illetve tartó szemé
lyek (Il.csoport) lőfegyver- 
tartására való a)orvosi al
kalmassági vizsgálat első fo
kon 1000 Ft, másodfokon 
1500 Ft; b) pszichológiai 
alkalmassági vizsgálat első 
fokon 1000-4500 Ft, másod
fokon 4500 Ft.
3. Gépjárművezetői alkal
massági vizsgálat a) az Lal- 
kalmassági csoportba tarto
zó közúti Járművezetői vizs
gálata
aa) ha 40.életévét még nem 
töltötte be első fokon 1000 
Ft, másodfokon 2000 Ft;
ab) ha 40.életévét betöltöt
te, de a 60.életévét meg nem 
érte el első fokon 600 Ft, 
másodfokon 1000 Ft;
ac) ha a 60. életévét betöl
tötte, de a 70. életévét még 
nem étre el első fokon 400 
Ft, másodfokon 800 Ft;
ad) ha a 70. életévét betöl

tötte első fokon 300 Ft, 
másodfokon 600 Ft.
b) a 2.alkalmassági csoport
ba tartozó közúti járműve
zetők vizsgálata

ba) ha 45. életévét nem töl
tötte be első fokon 600 Ft, 
másodfokon 1000 Ft;
bb) ha 45. életévét betöltöt
te, de 60. életévét még nem 
érte el első fokon 400 Ft, 
másodfokon 800 Ft;
be) ha 60.életévét betöltötte 
első fokon 300 Ft, másodfo
kon 600 Ft.
4. Véralkohol- vizsgálathoz 
vérvétel 1000 Ft.
5. Látlelet kiadása 500 Ft.
6. Részeges személy detoxi- 
kálása 3000 Ft.
7. Részeg személy kijózanító 
állomásra mentővel történő 
szállítása 70 Ft/km.

A betegbiztosítási kártyákat 
lassan minden állampolgár
nak érvényesíttetnie kell. 
Aki még biztosítási kártyá
val nem rendelkezik, a Pol
gármesteri Hivatal szociális 
csoportjánál kaphat felvilá-

fositást arról, hogy ki állítja 
i számára az igazolványt..

1992 szeptember 1-én lép 
hatályba az a rendelkezés, 
hogy ha az állampolgár ér
vénytelen igazolvánnyal 
vagy anélkül veszi igénybe az 
egészségügyi szolgáltatást, 
akkor az igénybevételt köve
tő 15 napon belül kell bemu
tatnia az érvényes igazol
ványt. Ha ilyet bemutatni 
nem tud, akkor az igénybe 
vett egészségügyi szolgálta
tást meg kell térítenie. /Nem 
mindegy, hiszen az alapellá
tásban ez azt jelenti, hogy 
első vizsgálat az orvosi ren
delőben 2000 Ft, minden 
további 1000-1000 Ft. Nem 
beszélve a kórházi ápolási 
költségekről./
Ezért kérünk mindenkit, és 
hívjuk fel szíves figyelmüket, 
hogy az érvényesített bizto
sítási kártyát szíveskedjenek 
mindig maguknál tartani, így 
a táblázatban felsoroltakon 
kívüli ellátásért fizetniük 
nem kell, akkor sem, ha 
idegen városban, vagy bár
hol egészségügyi ellátásra 
van szükségük.

-D -

Törzskönyvezett, pekingi palotapincsi 
kannal fedeztetést vállalok.
Pécsvárad, Kossuth tér 1.

Tőkehús, malachús, marhahús, 
töltelékáru /friss és füstölt/ kapható. 
Nyitva
kedd-szerda-csütörtök 14-18 óráig, 
péntek 8-18 óráig.
Kisztner György 
Pécsvárad, Munkácsi 48.

4 hónapos Rottweiler szuka 
kölyök eladó.
Kátoly, Szabadság u.47.

Újra indul a felnőtt foci, 
minden pénteken a 

Szakiskola tornatermében 
17 órakor.
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