
Zászlószentelés
’’Isten áldja a tisztes ipart!
Fél évszázad leforgása alatt 

harmadszor -  s reméljük végle
gesen -  veszi birtokába zászla
ját a Pécsváradi Ipartestület. 
Ünnepélyes zászlÓ6zentelésük- 
re sokszáz főnyi közönség előtt 
került sor augusztus 20-án, a 
pécsváradi vár udvarán.

Pécsvárad legrégibb egyesülete 
a mai Ipartestület jogelődje, a 
Pécsváradi Iparos Olvasókör 
1888-ban alakult. Ötvenéves 
fennállásuk idején, 1938-ban 
díszes, hímzett zászlót avattak. 
Egyik oldalára az ács Szent Jó- 
Z9efvan hímezve, s a felírás, „Is
ten áldja a tisztes ipart”. Amásik 
oldalon a Kossuth-dmer látható, 
az egyesület neve, a „Pécsváradi 
Iparos Olvasókör” s a két év
szám, 1888-1938. A zászlóanya 
ekkor Steindl Istvánná volt.

Atestület akkori elnöke, Büki 
József kőművesmester bónok 
kiadásával testületi székházat 
vásárolt, a mai Kossuth utca 63. 
számú házat. Itt egyesületi he
lyiség, italmérés, kerthelyiség, 
kuglipálya várta az iparosokat. 
Az épületben lévő lakásokat 
bérbeadták. Itt tartották az 
egyesület zászlaját is, ami a 
szovjet csapatok bejövetelével 
tűnt el innen. Később Tolna me
gyéből küldte vissza egy pap. A 
bemocskolt zászlót ezután új
raszentelték 1948 március 15- 
én, s ekkor a zászlóanya Hoyck 
Jenőné volt. A zászlóanya tiszte 
a zászló méltó őrzése, s a róla 
való gondoskodás. így a kom
munista hatalomátvétel idején 
HoyckJenőné, Gizinénifelvittea 
zászlót a katolikus templom sek
restyéjébe, nehogy ismét illeték

telen kezekbe kerüljön.
Onnan 1986 júniusában ke

rült le a zászló, amikor a Pécs
váradi Várbaráti Kör Adószegi 
Károly dolgozata alapján meg
emlékezést rendezett a nagy
múltú egyesületről.

Nagy öröm, hogy a zászló új- 
raszentelésén részt vehetett 
Hoyck Jenőné Gizi néni, vala
mint a régi és mai iparosok. Az 
ereklyét Büki József, az egykori 
elnök és Békés József kőfaragó
mester adta át a jelenlegi testü
leti elnöknek, Mártusz Antal
nak. Rövid imádság kíséreté
ben Mott János címzetes pécs
váradi apát szentelte fel a zász
lót, s a zászlóanya most Mühl 
Jánosné, Mohiár Erzsébet fod
rászmester volt. Ezután felkö
tötték  szalagjaikat a zászló
anya, továbbá Szűcs György, az

Ipartestületek Országos Szö
vetségének elnöke, Amrein Fe
renc a mecseknádasdi és Nagy
váradi Lajos a hidasi iparosok 
nevében; végül a Pécsváradi 
Várbaráti Kör szalagja került a 
zászlóra.

Az ünnepség befejeztével a 
felsorolt résztvevők, továbbá 
Kakas Sándor polgármester 
ünnepi vacsorát költöttek el a 
Gesztenyés vendéglőben. Itt 
szóba került sok régi és aktuális 
dolog, többek között Büki Jó
zsef által az egykori iparosház. 
visszakerülése az eredeti tulaj
donba.

Képünkön Büki József átadja 
a zászlót Mártusz Antalnak.

Gállos Orsolya 
Fotó: Partonai Attila

200 éve született gróf Széchenyi István
Pécsváradi megemlékezés 

a 3. oldalon



A kábeltévé 
elkészült

Körülbelül egy évvel ezelőtt 
kezdődött az építkezés és most 
augusztus 15-én fejeződött be. 
A tavaly júniusi alakuló gyűlés 
után -  az építőközösség megbí
zásából -  kötöttünk szerződést 
a Komlói Gép- és Elektromos 
Berendezéseket Javító Kisvál
lalattal. A tervezett építési költ
ség családiházanként 12000,-Ft 
társasházanként 6000,- forint 
volt. Ez egy bekötést jelent 5 m 
hosszú leállással. (Itt szeret
ném megjegyezni, hogy a máso
dik bekötés nem tartozik az 
építőközösség hatáskörébe!) A 
társasházaknál azért fele az 
összeg, mert ott már ki volt 
építve egy közösségi rendszer. 
Ezt a tervezett építési költséget 
-  a közel 40%-os infláció és a 
mindenki által közismert áre
melkedések ellenére -  nem kel
lett emelni. Az induló létszá
munk 613 fő volt, jelenleg 750 
lakásban fogható az adás. Ezzel 
a tervrajzon szereplő összes je
lentkező a megadott határidő
re -1991  augusztus 30. -  bekö
tést nyert. Azok pedig akik ed- 
dignem jelentkeztek-nem sze-

Egészségügyi
központ

Örömmel tudatjuk, hogy 
az E G É SZ SÉ G Ü G Y I  
CENTRUM régi szárnyá
nak felújítása befejezéséhez 
közeledik.

A fogászati rendelés a szo
kott időben, szeptember 2- 
től indul a régi 3. számú kör
zeti orvosi rendelőben. Dr. 
Várfalvi Zsuzsanna tartós 
távolléte m iatt helyettesít 
dr. Szabó Tamás.

Gyermekorvosi rendelés 
és terhes- csecsemőtanácsa
dás szeptember második he
tétől a szokott helyen indul.

A felnőtt orvosi rendelések 
kb. december hónapban az 
új szárnyban kezdődnek.

Addig az Entz utcai rende
lőben Albert doktornő tar
tós távolléte miatt a külön 
gyermekorvosi ügyelet át
menetileg szünetel.

A hétközi összevont ügye
letet (felnőttek és gyerme
kek részére) 4 orvos látja el, 
hetenkénti váltásban.

Az ügyeletes orvos szemé
lyét illetően a postai telefon- 
központ is ad információt.

dr. Menczer Gábor 
ügyvezető körzeti orvos

Nyolc program fogható
repelnek a tervrajzon -, a Pécs- 
váradi Gelkánál jelenthetik be 
igényüket. Számukra a ráköté
si d(j 14 000,- Ft. A többlet a 
tervezési-, engedélyezési díjból, 
illetve a plusz erősítők beszer
zéséből adódik.

A fogható progra
mok száma nyolc
Három földi adó: MTV 1, 

MTV 2 , Jugoszláv 1; és öt mű
holdas adó: SAT 1, Eurosport, 
PRO 7, SKY 1, RTL. Jelenlegi 
rendszerünkkel -  amely képes 
több csatornát is működtetni -  
csak ezek a programok fogha
tók. (Sat 3 is!) Tervbe vettük  
egy plusz vevőfej beszerzését 
melynek segítségével a Musik 
Tv, Screensport és TELES  
programok is foghatók, termé
szetesen az előbb felsorolt, je
lenleg láthatók valamelyike he
lyett! Ennek a tervnek alapfel
tétele az Önök fizetőkészsége. 
Sajnos nagyon sokan elfelejt
keznek a teljes összegre való ki
egészítésről. Kb. 7-800 000 fo
rint hiányunk van, amit nem  
tudunk -  és nem is akarunk -  
más forrásból pótolni. Elsősor
ban a Pécsi országúton, a Vár 
utcában, a Tárán utcában és a 
Hegyen lakók vannak sokan el
maradva a fizetéssel. Tisztelet
tel kérem tehát azokat a lakó
kat, akik még nem fizették be a 
teljes összeget, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül tegyék 
azt meg!

Elsősorban engem hoznak  
kellemetlen helyzetbe -  nem  
tudom kiegyenlíteni a számlát 
-  de a többi becsületesen fizetőt 
is bosszantják, hiszen az üze
meltető kénytelen időszakosan 
figyelemfelkeltő táblát kihe
ly ezn i egy-egy  csa to rn á n .

Hangsúlyoznám: nem többlet
pénzt kérünk, csak azt, amit a 
szerződés aláírásával minden
ki elfogadott!

Ha ezek a pénzügyi dolgok 
rendeződnek, van lehetőség az 
előbb említett második vevőfej 
beszerzésére és esetleg a nyolc 
csatorna bővítésére.

Addig is a kínálat kiszélesíté
se végett csütörtök esténként -  
vasárnap délelőtti ismétléssel -  
egy harmadik magyar nyelvű 
programot játsszunk be kazet
táról a SKY 1 csatornán. (Azért 
ezen a csatornán mert csak itt 
szakíthatók meg a műsorok.)

Falutévé
Az év hátralévő részében vár

ható a Falu Tv beindulása. Je
lenleg a jogi és pénzügyi feltéte
leket vizsgáljuk. Szeptember 9- 
én, az önkormányzat is foglal
kozik a témával, hathatós se
gítséget várok ez ügyben tőlük.

Tervezünk egy szóbeli beszá
molót is szeptember hónap fo
lyamán a Művelődési Házban. 
Itt a megbízott Építőközösség 
vezetők számolnának be eddigi 
munkájukról.

Néhány szót a karbantartási 
díjról. Mivel Pécsváradon egy 
komoly, közel nyolcszáz csalá
dot érintő műszaki rendszerről 
van szó, szükségesnek tartot
tam előszerződést kötni a kivi
telező vállalattal a rendszer 
karbantartására vonatkozó
an. Ennek értelmében vállal
ják a rendszer időszakos kar
bantartását, a keletkező hibák 
(villámcsapás, kábelszakadás, 
erősítő meghibásodás stb.) rö
vid időn belüli javítását. Ebből 
az összegből rendezné az üze
meltető a különböző jogdíjakat 
is (pl.postai szolgáltatás). A díj 
m értéke a már korábban, a

szerződésben foglalt 70,-Ft/hó. 
(Két bekötés esetén 90,-Ft/hó.) 
Ezt az összeget a bekötéstől 
számítva kell mindenkinek fi
zetnie a helyi GELKA-nál.

Végezetül szeretném megkö
szönni annak a néhány intéz
ménynek a támogatását, me
lyek egy bekötés ellenértéke
ként nyújtottak számunkra. 
Ezek az intézmények a követ
kezők: Várad Kft, ÁFÉSZ, 
Szakiskola, Ált. Iskola, Kreszés 
Fiedler Kft, Kisegítő Iskola.

Külön köezönetemet szeret
ném kifejezni a helyi termelő- 
szövetkezetnek ,aki mindvégig 
segítette munkánkat. Lehető
séget adtak, hogy elkülönített 
számlájukon pénzünket elhe
lyezzük, a befizetéseket napra 
készen vezették és vezetik ma 
is. Tulajdonképpen egy pénz
ügyi felügyeletet láttak el, kéré
sünkre.

Tisztelt
Építőközösség!

Az Önök által megbízott Épí
tőközösség vezetők a vállalásu
kat teljesítették. Az egész köz
séget behálózó rendszer határi
dőre, árem elés nélkül elké
szült. Kérjük Önöket, Önök is 
teljesítsék a még esetlegesen 
fennálló tartozásukat, hogy a 
remélt pénzmaradvány, vala
mint önkormányzati segítség
gel mindannyiunk boldogulá
sára tovább tudjunk lépni!

Javaslataikat, észrevételei
ket -  melyekre akár szóban, 
akár írásban a Művelődési Há
zon keresztül továbbra is lehe
tőség van -  ismételten köszö
nöm!

Pécsvárad, 
1991. augusztus 22. 

Papp Gyula

Régi és mai 
iparosoka 

zászlószente
lés előtt: 

Büki József, 
Fuller János, 

HoyckJenőné, 
Keresztúri Tóth 

Sándor, 
Mártusz Antal 

és Rückert 
János



Szent István napok múltán
Szent István napokat rendez

tek  Pécsváradon augusztus  
15-20. között, s  a helyi rendez
vény több ízben is összecsengett 
az országos eseményekkel. Es
ténként hangulatos koncertek 
színhelye volt a pécsváradi vár 
udvara, em eleti nagyterm e, 
ahova ejjöttek a helybeliek, 8 
elhozták vendégeiket is.

A Szent István napok Nagy
boldogasszony napján, augusz
tus 15-én kezdődtek, amikor 
reggel magyar, délután pedig 
német-magyar nyelvű szent
misét tartott Mott apátúr. A 
délutáni szentmise résztvevőit 
azután fanfárok hangja csalo
gatta át a várba, ahol Kakas 
Sándor polgármester nyitotta 
mega rendezvénysorozatot. El
mondta, helyi kulturális érté

kek felm utatásával, kiállítá
sokkal, hangversenyekkel sze
retné Pécsvárad emlékezetessé 
tenni az augusztus 15-20. kö
zötti napokat. Töttös Sándor 
szőtteseiből nyűt ekkor kiállí
tás, majd Apaczeller József ve
zényletével koncertet adott a 
Pécsváradi Önkéntes Tűzoltó
testület Zenekara. Muzsikájuk 
igen kellemes meglepetést szer
zett a különféle műfajokban. 
Kedves epizódja volt az estnek, 
hogy H om ung István, Stefi bá
csi szerzeményeiből is játszot
tak, mgjd virággal köszöntöt
ték a jelenlévő idős mestert.

Másnap a Barbakán Fúvós
ötös fiatal együttese muzsikált 
-  sgjnos igen kislétszámú hall
gatóságnak. Mgjd következett 
a Mecseknádasdon vendéges
kedő Blas Kapelle Hainert ze
nekara, amelynek estjére mint
egy 120 főnyi közönség töltötte 
m eg a várudvaron felállított 
székeket. Igen szellemes, élve
zetes estet adott a pécsi Daniel 
Spreer Rézfúvós Kvintett fiatal 
csapata, amelynek a közönsé
get is sikerült bekapcsolni az 
előadásba.

Ismét a pécsváradiakat hall
hattuk augusztus 19-én este. 
Mindenki újra felfedezhette a 
Pécsváradi Művelődési Köz
pont és az ÁFÉSZ Női Kamara
kórusát, Tóth Gézáné vezény
letével, a Pécsváradi Zeneisko

la tanárainak játékát: Novák- 
né Kreszics Margit (klarinét), 
Apaczeller József (fagott), ifj. 
Apaczeller József (fuvola) ka
maramuzsikálásában gyönyör
ködhettünk és Markovitsné 
Horváth Mária daléneklésé
ben. Zongorán kísért Papp 
Gyuláné.

Augusztus 20-án látványos 
történelm i tablóknak kellett 
volna megelevenedniük a vár 
udvarán. N em  a résztvevő  
amatőröknek vagy a színészek
nek róható fel, hogy valami 
zagyvaság sült ki az egészből, 
amely hosszú volt és zavaros,

időnként durva, oda nem illő 
poénokkal, Vas Zoltán Iván 
rendezésében. Állami ünneppé 
emelkedvén, most Szent István 
s esetünkben a pécsváradi vár 
van kitéve ilyen veszélyeknek. 
Egyébként mintegy 2000 em
ber gyűlt össze a vár udvarán. 
Dr. Szűcs József, a Baranya Me
gyei Közgyűlés elnöke volt az 
ünnepi szónok, majd dr. Kuru- 
csai Csaba, a Baranya Megyei 
Közgyűlés alelnöke vezetésével 
politikai fórumot tartottak a 
vár udvarán.

A tö r té n e lm i m ű so rb a n  
Bánky Gábor, Fillár István, Jó
nás Judit, Spilák Klára lépett 
fel, továbbá amatőregyüttesek 
Baranyából: a zengővárkonyi, a 
véméndi, a précsváradi Zengő és 
a pécsváradi Ném et tánccso
port, a Tanac horvát táncegyüt
tes, a mohácsi Cigány Folklór
együttes, a Pécsváradi Női Ka
marakórus valamint a Mecseki 
Szénbányák Fúvószenekara és a 
Barbakán Fúvósötös.

Sokan hazalátogattak s ke
resték fel Pécsváradot ezen a 
délutánon, és meglepve állapít
hatták meg, hogy a vár bezárta 
múzeumait, noha ez is alkalom 
lehetett volna azok megismer
tetésére. Volt, aki az altemplom 
és a Kígyós kiállítás kedvéért 
jött el, megnézte volna Töttös 
szőtteseit -  hiába.

Este pedig a záróhangver
seny: ismét Székely Miklós or
gonáit a befejezéshez közeledő 
p>écsváradi orgonán.

Ez volt tehát a Szent István 
napok programja, am elynek  
megrendezése és kézbentartá
sa ismét a Művelődési Ház gár
dáját dicséri, Dretzky Katalin 
vezetésével. Á felsorolt amatőr- 
eggyütteseket, akiknek hono
ráriumát néhány szál virág s 
egy pohár ital tette ki, de akik 
szívesen  m utatk oztak  be a 
pécsváradi vár közönsége előtt. 
Reméljük, hagyomány lesz e 
nyári zenei estekből, s remél
jük, nemcsak hiányolni és köve
telni fogják a nívós rendezvé
nyeket a pécsváradiak, hanem  
látogatni is...

Széchenyi
Pécsváradon

Szeptember 21-én
emléktáblát

avatunk
A legnagyobb magyar 

szü letésének  200. évfor
dulóján, szeptem ber 21- 
én  Széchenyi-ünnepsé- 
gek lesznek  szerte a ha
zában s a határokon túl. 
S z é c h e n y i p écsv á ra d i 
tartózk odása  em lékére  
a Pécsváradi Várbaráti 
Kör em léktáblát avat a 
v á r b a n . A n a g y sz e r ű  
férfiú 1834. jú liu s 6-án  
fo r d u lt  m eg  sz ű k eb b  
pátriánkban: a pécsvá
radi uradalm at kereste  
fel a várban, m ivel en 
nek  birtokában volt Va
sas kőszénbányája. Szé
chenyi a dunai gőzhajó- 
záshoz k eresett szenet. 
N aplójában találjuk az 
ittartózk od ásra  vonat
kozó fejjegyzést azzal a 
várbeliekre csöppet sem  
h íze lg ő  m egjegyzéssel, 
hogy m ég egy pipa do
h án n ya l sem  k ín á lták  
m eg Pécsváradon a legna
gyobb magyart...

•
Gróf Széchenyi István 

emléktábláját szeptember 
21-én 17 órakor avatja fel 
dr. Tóth Tibor egyetemi ta
nár, az FM helyettes ál
lam titkára a pécsváradi 
várban.

Menekültek
Több jugoszláv magánsze

mély és család keresett mene
déket pécsváradi és környék
beli ismerőseinél. Töttös Sán
dor Zengővárkonyban augusz
tus folyamán több héten át fo
gadott be 12 kopácsi fiatalt. 
Létszámuk augusztus 20 . táján 
mintegy 30 -ra  gyarapodott. A 
baranyai Kopácsról, Várdaróc- 
ról származó menekültek más 
várkonyi és pécsváradi család
nál nyertek elhelyezést.

A Pécsváradi Polgármesteri 
Hivatal is felkészült, szükség 
esetén 30  fő befogadására. 
Menekültügyi hivatalok egyéb
ként ezidáig Mohácson, Mun- 
kásőrlaktanya, Hősök tere 10., 
valamint Szigetváron, a Ter
málfürdőben, Gyár u. 1. szám 
alan állnak a rászorulók rendel
kezésére.

Grillos Orsolya



Bemutatjuk Györgyi doktornőt

Orr-, fül- gégész Pécsváradon

Ez év januárjában kezdte meg 
magánrendelését Pécsváradon 
dr. Nagy Györgyi. Diplomáját 
1970-ben szerezte a Pécsi Or
vostudományi Egyetemen, je
lenleg tanársegéd a POTE Fül-, 
Orr- Gége Klinikáján

Pécsvárad kiválasztásában  
szerepet játszott, hogy a kör
nyék aránylag nagy területé
nek betegei legközelebb csak 
Pécsett részesülnek orr-, fül
gége szakorvosi ellátásban. 
Ezenkívül befolyásolhatta az 
ismerős t^j is, hiszen férje nagy- 
palli származású.

Az egyik körzeti orvosi rende

lőt bérli a doktornő, s betegeit 
hétfőn és csütörtökön várja öt
től hatig. A gyerekek kezelésé
ben is gyakorlatra tett szert, 
mert ügyeleti időben a gyereke
ket is a Fül-, Orr- Gégészeti Kli
nika fogadja. A kisebb beavat
kozások a pécsváradi rendelő
ben is elvégezhetők. Különböző 
szűrővizsgálatokat is végez dr. 
Nagy Györgyi -  igaz, ezekhez a 
klinika műszerezettsége szük
séges. Gyerekeknél a hallássé
rülés például már nyolchóna
pos korban felismerhető.

Ma még talán kicsit szokatlan 
magánrendelőbe járni, s fizetni 
az egészségügyi szolgáltatáso
kért, de a társadalombiztosítási 
rendszer átalakításával a bete
gek lehetőségei is változnak. 
Ha mindent a biztosító fizet, le
het, hogy csak azt kell majd el
döntenünk, melyik orvoshoz 
fordulunk.

Dr. Nagy Györgyinek egy idén 
érettségizett leánya és egy ne
gyedikes gimnazista fia van. 
Mindketten orvosok szeretné
nek lenni.

R E .

Újévtől rendőrállomás

Útlevél, jogsi helyben
A Polgármesteri Hivatal tá

jékoztatása szerint megkez
dődött a pécsváradi rendőrál
lomás szervezése, székhelye a 
vo lt M SZ M P-pártházban  
lesz, s január 1-re várható 
megnyitása. Az állomás lé
nyege, hogy állandó, éjjel-nap
pali ügyeletet tartanak. A 
meglévő Lada mellé vásárol
nak egy terepjáró Nivát is. Az 
eddig is szolgálatot teljesítő 
körzeti megbízottak helyü
kön maradnak, a környék, így 
H osszúhetény, Hidas, Me- 
cseknádasd kmb-seit a pécs
váradi rendőrállomásról irá

nyítják. Folyamatban van le
endő rendőrök toborzása is, 
eddig 5 fő jelentkezett, akik
nek kiképzésen kell majd részt 
venniük. Nyugdíjas rendőrö- 
ketis alkalmaznak, pl. az állan
dó ügyelet ellátására 

A bűnmegelőzés, bűnüldö
zés m ellett hetente egyszer 
olyan szolgáltatásokat is el
látnak majd a pécsváradi ál
lom áson, m int jogosítvány, 
szem élyigazolvány és ú tle
vélügyek. Az épületet jövőre 
több további helyiséggel bő
vítik.

Telefon a láthatáron
Szeptemberben kérdőíveket kapnak 

Pécsvárad lakói, ezúttal a távhívásos 
telefon dolgában. A közvetlenül hívható 
telefon ugyanis elérhető közelségbe ke
rült, jövő karácsonykor már így hívhat
juk szeretteinket -  tájékoztatott Kakas 
Sándor polgármester:

-  Elkészült a megye távközlésének 
automatizálási terve, amelyben Pécsvá- 
radra 1994-ben került volna sor. Kéré
sünkre Pécs közvetlen környezeteként 
lakóhelyünket az első ütemben kapcsol
ják a hálózatra. Vagyis a pécsi digitális 
központ elkészültével. így 1992 harma
dik negyedévétől lehet folyamatosan 
bekapcsolni a pécsváradi telefonokat. 
Ezek ma 300 magán és 100 közületi 
készüléket jelentenek -  a terv szerint

1026 állomás készül Pécsváradon. Va
gyis szinte minden lakásra van kapaci
tás.

Hogy a bekapcsolás mibe kerül, arról 
szeptember 9-i ülésen dönt az önkor
mányzat. Összehasonlításul annyit, 
hogy Mecseknádasdon 40 000 forint 
most egy új bekötés és 10 000 forintot 
fizet, akinek már van telefonja.

Mindezen túl Pécsvárad Önkormány
zata egyik alapitó tagja lesz annak a 
részvénytársaságnak, amellyé átalakul 
a távközlési üzem. Az Rt.-be bevitt ön- 
kormányzati pénz osztalék formájában 
idővel visszakerülne Pécsváradra, va
gyis előnyös feltételek mellett juthat la
kóhelyünk korszerű telefonhálózathoz -  
mondotta végül Kakas Sándor.

-  K akas S án d or polgármes
ter egyhetes svájci látogatáson 
vesz részt országos önkor
mányzati delegáció tagjaként, a 
Belügyminisztérium szervezé
sében, svájci meghívásra. A 20

‘ tagú delegációban Kakas Sán
dor képviseli a községet, és tár
saival a svájci önkormányzati 
r e n d sz e r t  fogja  ta n u l
mányozni.

•
-  K ésik  a Szakiskola szep

tem ber 1-i részhatárideje, 
amely a belső munkálatok át
adását jelentette volna az Or
szágos M űemlékfelügyelőség 
részéről. Az OMF és a Polgár- 
mesteri Hivatal szeptember 10- 
én közös helyszínbejáráson  
egyezteti a tennivalókat.

•
-  V endégszereplés. Német- 

országi vendégszereplésen vesz 
részt a Pécsváradi Önkéntes 
T ű z o l tó t e s t ü le t  F ú v ó sz e 
nekara, Apaczeller József veze

tésével. Az együttes Ascheim 
városka zenekaránál vendé
geskedik, annak tízéves jubile
uma alkalmával. Utazásukat a 
megyei tűzoltóparancsnokság, 
a Szakiskola, továbbá más 
szponzorok támogatása tette 
lehetővé.

•
-  K ft-vé alakulás előtt áll a 

MEZŐGÉP Pécsváradi Gyár
egysége. A hírt Olivér igazgató 
nem erősítette meg, de nem is 
cáfolta. Kérdésünkre sem az 
átalakulás mibenlétét, sem idő
pontját nem ismertette.

•
-  T iszt újítás. A Független 

Kisgazda és Földmunkás Párt 
Pécsváradi Szervezetének el
nökévé Magyari Gyula helyett 
Kovács Bélát választották. He
ly e ttese  Bódogné Szom orú  
Éva, titkára Rosenberger Já
nos. A pécsváradi kisgazdák 
taglétszáma 51 fő.

Új bérlője van a 
Zengő étteremnek

Az utóbbi időkben a Zengő ét
terem veszteségessé vált és au
gusztus utolsó napjaiban be
zárt. Kovács József, a Julianus 
kávéház tulajdonosa már ré
gebben jelezte bérbevételi szán
dékát, a közelmúltban azonban 
a Várad Kft. is úgy döntött, ki
veszi a vendéglőt.

A tulajdonos, a Pécsvárad és 
Vidéke ÁFÉSZ fe lté te le i a 
következők voltak: a bérleti 
d(j k ifizetése és az étterem  
felszerelésének m egvétele az 
előző bérlőtől. Az utóbbihoz 
a z é r t  is  r a g a s z k o d o tt  az

ÁFÉSZ, m er t a b on yh ád i 
bérlő Palkó úr, a CSŐSZER  
gmk. részére tö r tén t vásár
lásaival je len tő s  adósságot 
h alm ozott fel, am elyet a vé
telárból kifizethet.

Kovács József a berendezé
sért kért összeget magasnak 
tartotta és visszalépett. így a 
Zengő új bérlője a Várad Kft. 
lett. Pécsvárad közönsége pe
dig reménykedik, hogy megfe
lelő színvonalú közétkeztetést 
és további szolgáltatást talál 
m£\jd a település központjában 
lévő vendéglőben.

Tulipán bolt 
Pécsváradon

Tulipán vegyesboltot nyitott 
az MDF a közelmúltban Pécs
váradon, a Kossuth Lí\jos utca 
36-ban. Az olcsó termékeknek 
mindenki örül, akinek néhány 
tíz forint is számít, a kisnyugdí
jasok, a nagycsaládosok, a kis
keresetűek. Ebben a boltban ke- 
yesebbe kerül a liszt, a cukor, a 
tészta, a mosóporok, WC-papír. 
Az olcsó flakonos étolaj mellett ki
mért olf\j is kapható 56 forintért.

Baranya megyében a megye- 
székhelyen kívül Pécsváradon 
nyűt Tulipán bolt. A fokozato
san kiépülő szociális üzletháló
zat anyagi bázisa egy MDF által

létrehozott alapítvány A háló
zat nagykereskedelmi jogokkal 
bír, így a termékek áraiból ki
marad a nagykereskedelmi és a 
kiskereskedelmi árrés. Az áru 
közvetlenül jut a boltba, s csak a 
fuvarozás és a bérköltség terheli.

Pécsvárad Önkorm ányzati 
H ivatala ötvenezer forintot 
adott a Tulipán boltnak áruvá
sár lás céljára Az összeget decem
berben kapja vissza az önkor
mányzat olyan formában, hogy a 
kibocsátott hónokat a bolt térí
tésmentesen beváltja így a legrá
szorultabbak bónok formájában 
élelmiszersegélyt kapnak



Újjáépül a nagypalli 
református templom

Széles összefogással építik újjá a 
nagypalli református templomot. Nem
csak helybéli hanem külföldi segítség is 
érkezett és ennek eredményeként szüle
tik újjá a templom. Több mint 45 éve nem 
volt javítva es tatarozva, így igen rossz 
állapotba került.

Dr. Kiss Ervinné református lelkész 
kezdeményezésére fogtak hozzá a mun
kálatokhoz és elsősorban a helybéli lako
sok nyújtottak nagy segítséget, jelentős 
pénzadományukkal -  szinte erejükön fe
lül. A községben sok a nyugdíjas és en
nek ellenére mintegy 90 ezer forintot 
adományoztak az építkezéshez. Ezenfe
lül a tényleges fizikai munkából is kivették 
a részüket. A munkálatokat három évre 
ütemezték. Ebben az évben atetőszerke- 
zet teljes felújítására kerül sor és a végle- 

es befejezést 1993-ra tervezik. A hely
éli önkormányzattól is van ígéret anyagi 

támogatást illetően, melyet a következő 
évben tudnak majd nyújtani.

Nemcsak a református gyülekezet 
nyújt segítséget, hanem az egész falu 
fogott össze. Jó példája volt ennek, mi
kor a Franciaországból ideérkezett gyü
lekezet tagjai részt vettek a tatarozási 
munkában. Ugyanis a franciák ittlétük 
alatt önellátóak voltak és saját költségü
kön tartózkodtak itt, Így saját maguk gon
doskodtak az élelmezésről és ebben 
nyújtottak nagy segítséget a nagypalliak 
mivel elláták a vendégeket különböző 
élelmiszerekkel. Ennek folytán a franciák 
a saját pénzükből megtakarítást tudtak 
elérni és hazautazásuk előtt a megtakarí
tott pénzükből 3000 frankot és 125 000  
forint készpénzt hagytak itt a munkálatok 
további folytatásához. Ugyancsak jelen
tős segítséget jelent a Svájci Egyházakat 
Segítő:Szervezet (HEKS) mely 2 0 0 0 0 0  
forintot juttatott ebben az évben és a 
következő két évre is 1 5 0 -1 5 0  000 fo
rint támogatást fognak nyújtani. A tiszte-

letes asszonynmak ez év novemberé
ben kéthetes időtartamra Franciaor
szágba a protestáns gyülekezet részéről 
meghívása van, ahol újabb adományok
ra lehet számítani.

Mivel a templom műemlék jellegű, így a 
Műemléki Felügyelőség készítette el a 
terveket díjmentesen, valamint nyújtott 
anyagi segítséget. A tetőt a régi szerke
zet szerint kell újjáépíteni, hogy megőriz
ze műemlék jellegét. Ennek megfelelően 
csornai hódfarkú cserepet juttatott a fel
ügyelőség, és az ács munkálatokban is 
segít. A jövő évben a külső munkálatok 
vannak beütemezve, míg 1993-ban a 
belsőmunkák kerülnek megvalósításra. 
A befejezés évében lesz a templom 200 
éves es erre az időpontra szeretnék a 
munkálatokat befejezni. Jelenleg bi
zonytalan még a torony felújítása.

Mint azt dr. Kiss Ervinné elmondta, 
nagy örömére szolgál az is, hogy ez év 
nyarán megalakult Nagypallban a pres
bitérium, mely nagy segítséget jelent a 
továbbiakban és segíti az ő munkáját is. 
Mint mondja, talán annak is köszönhető 
a nagypalliak odaadó lelkes segítőkész
sége, hogy több alkalommal tartott ma
gánházaknál is istentiszteletet, különö
sen az idős embereknél, és így a kapcso
lat kedvezően alakult. De ami még jóleső 
érzés számára, hogy nemcsak a feleke
zet tagjaitól kapják a segítséget és támo
gatást, hanem a falu más valíású lakosa
itól is. Ezért is bízik abban, hogy a szep
tember elején végzendő tetőcserepe- 
zéshez megfelelő emberekre számíthat, 
hogy ezt a hatalmas munkát mielőbb be 
tudják fejezni és terveiknek megfelelően 
szeptember közepére a tető teljesen el
készül. Szeretné továbbá, hogy a hitbéli 
táplálék ne csak külsőleg hanem lelkileg 
is épüljön -  mondta befejezésül a tiszte- 
letes asszony.

Sántha László

Orgonajavítás
Csak részben kész orgonán 

játszhatott augusztus 20-án  
SzékelyM iklós orgonaművész. 
FöldiBalázsfelújításimunká já
rói k edvezően  nyilatkozott. 
Hasonlóképpen szólott Ádám  
László is, aki ma Németország
ban zenetanár, s  a szükséges al - 
katrészeket vásárolta meg a 
pécsváradi orgona számára. 
Földi Balázs folytatja az alkat
részek  felújítását, bizonyos 
esetben, igya pedálrendszemél 
a teljes cserét is.

Várhatóan októberben lesz 
az orgona műszaki átadása, 
amikor szakmai zsűri valamint 
az egyház vizsgálja meg a vég
zett felú jí tást, és csak ezután kö
vetkezhet majd a felújított or
gonaátadása.

Érdekesség, hogy a felúytást 
támogató Ádám László és Szé
kelyMiklós édesapja is Pécsvá- 
radon volt kántortanító. Szé
kely  M iklós az idei nyáron 
Finnországban, a Lappföldön 
adott hangversenyeket

Egyházi élet
Máriagyűril zarándoklat Szeptem

ber 8-án vasárnap, Kisboldogasszony 
napján a katolikus egjtiáz zarándola- 
tot szervez Máriagyldre. Azautóbusz 
reggel 7 órakor indul a Művelődési 
Háztól.

Mayer Mihály megyéspiispökszep
tember 28-án 18 órakor szombaton, 
újraáldju Pusztakisfalu helyreállított 
templomát A tatarozáshoz az egy
házmegye 60 000 forint támogatást 
adott, a többi munkát Óvári József

szervezésében társadalmi munkában 
végezi ék el a fal u régi és új lakói.

Református egyházközségek. Pécs- 
várad, Zengóvárkonyés Nagypall hívei 
szeptember 8-án részt vesznek a Mo
hácson rendezendő csendes napokon. 
A résztvevők reggel 8 órakor busszal 
indulnak a Kossuth térről.

Templomtatarozás. Szeptem ber  
14-én javítják közös munkával a f>écs- 
váradi református templom tetőzetét, 
II jin Petar ács irányításával.

Asztrik apát örökéből

A pápai misén
Pécs városának 2000 éves ke

resztény hagyományai adták az 
indokot II. János Pál pápa pécsi 
szentmiséjéhez. Több m int 200 
pécsváradi hívő vett részt a pá
pai misén Mott János címzetes 
apát vezetésével, aki paptársai
val részt vett a hívek áldoztatá- 
sában. Jelenlétüknek különös 
jelentősége, hogy Pécsvárad 
monostora az államalapítás ko
rában kapcsot jelentett a Szent
szék és a magyar királyi udvar 
között. Asztrik apát, aki Rómá
ból a koronát hozta Szent Ist

ván ezen aktus előtt alapította 
m ega monostort.

Mayer Mihály pécsi megyés
püspök köszöntő beszédében 
maga is kiemelte ezt a pécsvára
di vonatkozást. A résztvevők 
pedig valamennyien feledhe
tetlen élménnyel lettek gazda
gabbak, m int a pápa személye, 
az i t t  élő emberek problémái
val foglalkozó prédikációja, az 
esemény rendkívül jó szerve
zettsége, a közös lelki élmény 
okán.

Kép és szöveg G. 0.

Képünkön pécsváradiak a pápai szentmisén.

Szeptember 25.

Szent Gellért napja
M agyarország első m ártír

szentje, Gellért püspök Velencé
ben született főúri családból. A 
Canale Grandén ma is látható 
szülőháza és a San Giorgio 
Maggiore, a Szent György mo
nostor, amelynek apátja volt. 
Rövidesen lem ondott apá ti 
méltóságáról, hogy elinduljon a 
Szentföldre, és Jeruzsálemben 
remetéskedjék. Útközben hajó
törést szenvedett, s találkozott 
R az ina  szen tm árto n h eg y i, 
azaz pannonhalmi apáttal, aki 
meghívta Gellértet Magyaror
szágra: lévén itt nagy szükség a 
lelkek mentésére.

Gellért először Pécsre érke
zett Bonipertus püspökhöz aki 
látván Gellért tudós voltát és 
szent életét, figyelmébe ajánlot
ta  Szent István királynak. Pécsi 
időzése alkalmával a pécsvára
di apát is felkereste Gellértet, 
majd meghívta Pécsváradra, 
ahol az prédikációt tartott. Ez
után  a pécsi püspök és a pécsvá
radi apát Szent István király
hoz kísérték, aki végképp ha

zánkban marasztalta a kiváló 
férfiút. Szent István tanács
adója és Imre herceg nevelője 
lett. Amikor az országban hely
reállt a rend, Ajtony legyőzése 
után  a király megtette Csanád 
püspökévé. Szent István az ő 
tanácsára ajánlotta fel Magyar- 
országot Szűz Máriának, s ne
vezték az t akkortól Boldog- 
asszony országának.

Gellért püspök túlélte Szent 
István királyt, s a trónviszá
lyok, a Vata féle pogánylázadás 
idején vesztette életét. A királyi 
udvarba sietett, hogy gátját ves
se a lázadásnak, de kocsijával a 
pogány magyarok a mélybe ta
szították. Mártírhalálának he
lyét azóta is Gellérthegynek ne
vezik, s emlékét szobor őrzi.

G.O.



EZ ITT A  REKLÁM  HELYE

Apróhirdetések
S/Ás/vülgy dűlőben 8(X) négyszögöl Angol nyelv tanítását gyermekek ré
szölő (osztható) eladó. Érdeklődni: szőre vállalom. Cscrni F.rika l’écsvá- 
Pécsvárad,Pécsi út. 57. l el.: 293. rád. Rákóczi ti. 11.1 él.: 207.

Francia nyelv tanítását vállalom. APécsvárudésVidékeÁI'ÉS/érlcsí- 
Cscrni Zsuzsanna Pécsvárad, Rákóczi ti a lakosságot. hogy a vas-műszaki és 
ti. 11. Ugyanitt kolóniái Tv szekrény ruházatiboltimkhétfőnisnyitvatarl. 
eladó. Várjuk kedves vásárlóinkat!

OPTIMER
HARD

SZÁMÍTASECHNIKAI Kft.
7624 Pécs Jakauhegyi u.2. Teiytax 72/34-208

Olcsó számítógépek
PC... 29 6 0 0 -F t  
XT... 48 800, -F t  
AT... 59 2 0 0 -F t

Megbízható szerviz!

A Pécsváradi Zeneiskola tájékoztatója a kedves 
szülőknek és a tanuló ifjúság számára!

Pótbeiratás: szeptember 12-én, csütörtökön, du. 14-16 óráig.
Új növendékek felvétele is ekkor van -  zeneóvoda, szolfézs előkép

ző, hegedű és gordonka szakokra.Tanévnyitó ünnepély: szeptem
ber 16-án, hétfőn du. fél 6 órakor a Művelődési Házban. 

Orabeosztások: szeptember 17-én, kedden du. 15 órakor.

Ú jra  n y i t o t t  
a K o ssu th  L. u . 7 -b en  

az á ta la k íto t t ,  
f e lú j í t o t t  

S z ik v iz ü z e m .
A

Araink:
1 üveg 4,-F t, 1 palack 86,-Ft. 

Nyitvatartás:
hétfőtől-péntekig 8-22 óráig 

szombaton 7-12 óráig

Olcsó árakkal várjuk 
kedves vásárlóinkat!

A pécsváradi discont 
nagykereskedés új nyitvatartással 

várja kedves vásárlóit:
Hétfő: 8 -1 2-ig 1 3 -1 8-ig, kedd: 8—12-ig, 

szerda: 8 -1 8-ig, csütörtök: 8 -1 2-ig, 
péntek: 8 -1 2-ig 1 3 -1 8-ig.

Pécsvárad, Dózsa György u. 14. 
(ÁFÉSZ udvar)

A pécsváradi vas-műszaki boltunk 
kedvezményes ajánlata:

Mura szekrénysorok natúr- pácolt kivitelben 
15%-os engedménnyel kaphatók. 

Csinár 240 l-es hűtőszekrény
15.900,- Ft helyett 12.360,- Ft 

Különböző típusú hűtőládák 200 l-től 475 l-ig.

Anyakönyvi hírek
Születés
Nagy Sándor julius 25. (Zengővár- 

kony) Bakonyi Beáta és Nagy Zoltán, 
Szaíai Peter julius 26. Dömötör Ibolya és 
Szalai Jozsel, Hódosi Viktória augusztus 
6. Vadász Ildikó és Hódosi Ervin. Hengl 
Balázs augusztus 9. Fábián Piroska és 
Hengl Gábor, Mátyás Illés augusztus 17. 
(Martonfa) Mátyás Klára es Antal Illés, 
Mebes Judit augusztus 17. Schiller Er
zsébet és Mehes Lajos, Soos Ilona és 
Soós Lajos (Nagypall) Soós Veronika és 
Illés Lajos, Fésűs Balazs augusztus 25. 
(Zengövárkony) Kacsandi Maria és Fé
sűs Ferenc

Helyesbítés: Augusztusi szamunk
ban tévésén jelent meg Mayer Imrének 
és Petz Annának nem kisfia, hanem Szil

via nevű kislánya született.
Elnézésüket Kérjük.

Házasság
Augusztus 2-án Dr. Pesthi Dénes es 

Palágyi Ágnes, Augusztus 3-án Tóth 
Zoltán és Fogl Csilla, Augusztus 17-én 
Hock Norbert és Rajnai Ilona

Halálozás:
július 22-én Apari Béla (Zengövár

kony) 61 éves, július 22-án Bárdos Jó- 
zsefné s z : Háy Katalin 63 éves, július 
25-an Hertrich József (Zengövárkony) 
82 éves, augusztus 3-án Brandt József 
58 éves, augusztus 4-én Elekes András 
(Erdősmecske) 38 éves, augusztus 7- 
en Szántó Simon ..(Nagypall} 47 eves, 
augusztus 12-én Üst István 59 éves

Női fodrász Müller Lajosné 
(Osváth Eszter)

Szeretettel várok minden kedves vendéget

Pécsvárad, Kálvin u. 6 szám 
alatti boltomban.

Nyitvatartás: Páros héten 6 -1 4  óráig 
(kedden zárva)

Páratlan héten du. 13 ,30 -20  óráig 
(szombaton zárva).



A „Fülep Lajos” 
Művelődési Központ ősz
től az alábbi tanfolyamo
kat indítja kellő számú je

lentkező esetén:

Angol és német nyelv (kezdő-, 
haladó- gyermekek számára 
is).

Szabó-varró tanfolyam, gépi
hímző, gépírás, számítógépke
zelői,jazz-balett.

Term észetesen in tézm é
nyünkben tolynak továbbra is a 
Kresz-tanfolyamok.

A Művelődési Házban 
kapható kiadványok

Kígyós -  a bevezető tanul
mányt írta és a kötetet szer
k esz te tte: K eserű K atalin. 
Életmű katalógus. Pécs, 1989. 
Pannónia Könyvek 249,-Ft.

Modem rabezolgaság(Malen- 
kü robot). Magyar állampolgá
rok a Szovjetunió munkatábo
raiban 1945-1949. írta és szer
kesztette: Dr. Füzes Miklós 
Pécs, 1990.198,-F t

Forgószél. Be-és kitelepítések 
Délkelet D unántúlon 1944- 
1948 között. Tanulmány és in- 
teíjúkötet. írta és szerkesztet
te: Füzes Miklós Pécs, 1990. 
130,-F t

Pécsvárad -  Műemlékek. Tá- 
jak-K orok-M úzeum ok Kis
könyvtára sorozat. írta: Gállos 
Orsolya és Kozák Károly 20,-F t

Népművészet Pécs-Baranya. 
(A népm űvészeti hagyom á
nyok ápolása napjainkig.) A kö
tetet összeállította: dr. András- 
falvy Bertalan 100,-F t

Építőm űvészet Pécs-Bara
nya 1945-től napjainkig. A kö
tetet összeállította: Tóth Zol
tán 100,-F t

Temesvár ostroma 1989. írta: 
Tőkés László Budapest, 1990. 
298,-F t

A Pécsváradi Önkéntes Tűz
oltóegyesület története 1890- 
1990. A kötetet összegyűjtötte 
és válogatta: Várkonyi Antal. 
Megjelent az ÖTÉ 100 éves ju
bileumára 100,-F t

A Pécsváradi Várbaráti 
Kör kiadványai:

Gállos Ferenc-Gállos Orso
lya: Fejezetek Pécsvárad törté
netéből. Pécs, 1988.50,-F t

Öhler Anna: A pécsváradi né
metek. (Die Deutschen in Pécs
várad). Megjelent a németek 
betelepülésének 300. évfordu
lójára, 80,-F t

Képeslapok -  régi metszetek 
Péc8váradról. Ára: 8,-F t

Pécsváradról elszárm azott 
rokonait, ism erőseit ajándé
kozza meg helytörténeti kiad
ványokkal!

Az Egészséges Életért Egye
sület szeretettel meghívja tag
jait és minden kedves érdeklő
dőt a következő előadásokra: 
szeptember 12-én (csütörtök) 
18 órakor Hange László reflexo- 
lógus „a talpmasszázs mint ter
mészetes gyógymód” szeptem
ber 25-én (szerda) 18 órakor dr. 
Szálkái Iván orvos "a gyógynö
vények és az akupresszura a 
gyógyításban,, című előadá
sokra.

Előadásainkat a Pécsváradi 
Művelődési Központban tartjuk.

Belépő: 30,-F t (Egyesületi ta
goknak ingyenes.)

Hangos hirdetést vállalunk! 
A Művelődési Ház mikrobuszá- 
ra szerelt hangosító berende
zéssel magánszemélyek, intéz
mények, gazdasági egységek 
hirdetéseit vállaljuk Pécsvára- 
don, szükség esetén a társköz
ségekben is. Kész reklámanya
got m agnószalagon is átve
szünk, leadunk.

Szeptember 7-én, szombaton 
20 órától ASTERIX-bál a Műve
lődési Központban.

Szabó László szobrai Nagyváradon
Szabó László Pécsváradon élő szobrászművész budapesti festő

művészekkel csoportos kiállításon vesz részt Romániában. Tárla
tuk látható volt a Félix-furdői Crisana Szálló galériájában, jelenleg 
a Romániai Magyarok Demokratikus Szövetségének nagyvárad: 
kiállítótermében látható a magyar alkotók anyaga, köztük Szabi 
László fából készült szobrai.

Akiállításra Vác és Nagyvárad együttműködése keretében kerül 
sor, s a nagyváradi alkotók novemberben mutatkoznak be hazánk
ban. A hazai művészek kiállított s eladott műveik árának 15%-át e 
romániai gyerekek javára ajánlották fel.

Új vegyesbolt Óbányán

A pécsváradi ÁFÉSZ a beruházási tervén felül az Óbányai 
Önkormányzat kezdeményezésére és együttműködésével Óbá
nyán közel 80 négyzetméter alapterületű új vegyesboltot nyi
tott. Abolt az Önkormányzat által biztosított területen jelentős 
lakossági társadalmi munkával 2 hónap alatt épült fel. Aszövet
kezet 2,5 millió forint beruházási költségei mellett a Polgármes
teri Hivatal 260 000,-Ft-al is hozzájárult a létesítményhez a 
lakosság és az idegenforgalom jobb alapellátása érdekében.

A 600 000,-F t  értékű árukészletű, korszerű, új egységet a 
szövetkezet elnöke dr. Gyenis László és Dani Ferenc polgármes
ter augusztus 8-án ünnepélyes keretek között nyitotta meg és 
adta át a vásárlóknak.

Az avatáson közreműködött a pécsváradi Zengő Kamaraze
nekar.

A Pécsváradi Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakmunkásképző 
Intézet és Szakközépiskola hírei.

Intézetünk tanévnyitó érte- ten yésztő  szakközépiskolai
kezletét 1991. augusztus 28- 
án, szerdán tartotta. Tantestü
letünkben történt némi szemé
lyi változás. Szeptembertől két 
tanár eltávozik, új tanerőként 
két pedagógus érkezik. A pót
vizsgákat 1991. augusztus 29- 
én és 30-án tartottuk. Beiskolá
zási tervünk jól sikerült, min
den szakmában túljelentkezés 
volt.

Hat első osztályt indítunk a 
következő szakmákban:

1 állattenyésztő, 1 baromfi
hús-feldolgozó, 2 húsfeldolgo
zó, 1 sütőipari, 1 általános állat

osztályt,és indul felnőttek szá
mára 10 fővel a hentes- és mé
száros képzés.

A nyáron tanulóink közül 18 
fő vett részt csehszlovákiai ju
talomüdülésen, egyéb sporttá
borokban is képviselték isko
lánkat tanulóink.

Tanévnyitó ünnepélyünket 
1991. szeptember 2-án fél 8 óra
kor tartjuk, utána pedig meg
kezdjük a tanévet.

Fuchs Sándorné 
Molnár Zoltánná

Külsheimi
tanulók

Pécsváradon
Külsheimi iskolások cso

portja érkezett augusztus 
27-én, kedden a pécsváradi 
Kodolányi János Általános 
Iskolába, illetve annak tanu
lóihoz, tanáraihoz. A ven
déglátók kirándulásokon  
mutatták be a külsheimiek- 
nek Budapestet, Szigetvárt, 
Pécset. Kirándultak a Réka 
völgybe, az Ormánságba, a 
n ém et n em zetiség  lak ta  
Nagynyáradra, továbbá Ge-

mencre. Vasárnap, szeptem
ber 1-én szentmisén vettek 
részt Erdőemecskén.

A vendégek részt vettek a 
pécsváradi tanévnyitó ün
nepélyen, közösen dolgoztak 
a két iskola tanulmányi pro
jek tjén , v a la m in t közös 
sportrend ezvén yek et és 
táncházat is tartottak. Ittlé
tük a szeptember 5-én tar
tott búcsúesttel fejeződött 
be.



SPORT
Baranya megyei II. osztály „Tamási” csoport 1991-92. évi őszi sorsolása

III. forduló V. forduló Lánycsók-Gázmű Olasz-Pécsvúrad
Sátorhely-Alfa*

Sátorhely-G eresdlak
IX. & 1630óra IX. 22 lóóra SzEderkény-G eresdlak D unaszEkcsó-V okány

Villány-Véménd Kozármisleny-Egerág DunaszEkcsó-V éménd
Villány-Olasz MTE-Vokány Olasz-Véménd XIV. forduló
MTE-Kásád Lánycsók-Pécsvárad Sátorhely-V okány X. forduló XI. 30. 13óra
Lánycsók-V éménd Szederkény-Alfa D unaszEkcső -Kásád X. 26 lOóra MTE -D unapekcső 

Lánycsók-VulányS2Ederkény-V okány Kozármisleny-G ázmű Gázmű-Sátorhely
Kozármisleny-Pécsvárad Egerág-Kásád VIII. forduló X.27.13.30óra Szederkény-Sátorhely
Egerág-Alfa D unaszekcsó-Olasz X. 12 lOóra Szederkény-D unaszEkcső Kozármisleny-Olasz
Geresdlak-Gázmú Gázmű-MTE Kozármisleny-Lánycsók Egerág-Kásád
D unaszekcsó-Sátorhely VI. forduló X. 13 14óra Egerág-MTE Geresdlak-V éménd

IX. 28 lOóra Kozármisleny-D unaszEkcső Geresdlak-Villány Alfa-Pécsvárad
IV. forduló Gázmű-SzEderkény Egerág-SzEderkény Alfa-Olasz
IX. 1. lOóra IX. 29 .15óra Geresdlak-Lánycsók Pécsvárad-Kásád XV. forduló
Gázmű-Egerág Egerág-Dunaszekcső Alfa-Olasz Vokány-Véménd XII. 1.13óra
IX. 15 1630óra G eresdlak-Kozármisleny Véménd-Kásád Villány-MTE
G eresdlak-D unaszEkcsó Alfa-Lán ycsók XI. forduló Pécsvárad-Gázmű
Alfa-Kozármisleny Pécsvárad-Sátorhely IX. forduló XI. 3  Bóra Vokány-G eresdlak
Pécsvárad-Szederkény Kásád-Olasz X.20.1330óra Villány-Egerág Véménd-Egerág
V okány-Lánycsók Villány-Gázmű MTE-Kozármisleny Kásád-Kozármisleny
Véménd-MTE VII. forduló M'IE-G eresdlak Lánycsók-SzEderkény Olasz-SzBderkény
Kásád-Villány X. 6 Móra Lánycsók-Egerág V éménd-Pécsvárad Sátorhely-Lánycsók
Olasz-Sátorhely Villány-Pécsvárad SzEderkény-Kozármisleny Kásád-Alfa D unaszekcső-Alfa

MTE-Alfa Kásád-V okány Olasz-Gázmű

Megyei ifjúsági és serdülő 1991-92. évi bajnokságának őszi sorsolása
Hidas-Szászvár 
X .6

III. forduló 
IX. a
Pécsvárad-Szászvár 
PFC-Zsolnay 
Sásd-Töttös 
Hidas-Somberek 
VasasiB.-szabad

IV. forduló
IX. 14.
Sásd-PFC 
Szószvár-VasasiB.
IX. 15.
Zsolnay-Pécsvárad
Somberek-sabad

V. forduló
IX. 21.
Pécsvárad-Töttös

IX. 22
Pécsvárad-Töttös

IX. 22
V asasi B ,-Zsolnay
PFC-Sásd
Somberek-szabad

VI. forduló 
IX. 2a 
PFC-Hidas 
Töttös-V asasi b.
IX. 29.
Sásd-Pécsvárad 
Zsolnay-Somberek 
Szászvár-szabad

VII. forduló
X. 5

V asasi B.-PFC 
Somberek-Töttös 
Zsolnay-s zabad

VIII. forduló 
X. 12
Sásd-Somberek 
Zsolnay-Szászvár

X. 13.
Pécsvárad-Hidas 
PFC-VasasiB. 
Töttös-szabad

IX. forduló
X. 19.
Szászvár-Töttös

X.20.
Vasasi 15.-Pécsvárad 
Somberek-PFC 
Hidas-Zsolnay 
Sásd-szabad

X. forduló
X.2ó
Szászvár-Sásd 
Somberek-Pécsvárad

X . 27.
Zsolnay-V asasi B. 
PFC-s zabad
XI. forduló

XI.2
Vasasi B.-Somberek 
Töttös-Hidas

XI. 3.
PFC-Szászvár 
Sásd-szabad

XII. forduló

XI. 9.
Töttös-Sásd
Szászvár-

Pécsvárad

XI. 10.
Zsolnay-PFC 
Somberek-Hidas 
VasasiB.-szabad

XIII. forduló 
XI. 16.
V asasi B. -Szászvár

Pécsvárad-Zsolnay

XI. 17.
PFC-Töttös 
Hidas-Sásd 
Somberek-szabad

XIV. forduló 
XI.23
Töttös-Pécsvárad 
Szászvár-Somberek

XI. 24.
Sásd-PFC 
Zsolnay-V asasi B. 
Hidas-szabad

K is k e r t  tu la jd o n o s o k  
f ig y e le m !

Pécsváradi Gazdaboltunkba őszi vetésű és ülteté- 
sű kerti magvak és holland virághagymák 

érkeztek.
Gazdaboltunk további ajánlata: tápok, termények, 
takarmány kiegészítők, kerti szerszámok, kisgé

pek, növényvédőszerek.
Várjuk vásárlóinkat!

Pécsváradi,
környékbeli

hírekkel
aPécsváradi

Hírmondó
Megjelenik évente 10 alkalommal 

Egy szám ára 15.- Ft, előfizetés egy 
évre 140.- Ft Megrendelhető a Mű
velődési Házban és terjesztőinknél 
Hirdetési tarifák: lakossági hirdetés 
szavanként 5.- Ft, cégeknek, vállal
kozóknak I oldalas hirdetés 1.500 - 
Ft 1/2 oldal 8Q 0- FT 1/4 oldal 5 0 0 -  
Ft 1/8 oldal 250 - Ft Terjesztők je
lentkezését várjuk, lapszámonként 
2.- Ft jutalékot fizetünk, éves előfi
zetésnél a jutalék 2 5 .-Ft.

Pécsváradi
Hírmondó
a Pécsváradi 

Önkormányzat havi lapja 
Felelős kiadó:

Kakas Sándor, polgármester 
Szerkesztő: Gállos Orsolya 
Szerkesztőség, hirdetésfel

vétel, terjesztés: 
Művelődési Központ, 

Pécsvárad, Kossuth u. 31. 
Telefon: 123. 

Tipográfia: F-Press 
Nyomási munkálatok: 
Carbocomp Kft, Pécs

M ozi m űsor 8  Ikrek 16 A keményfejű 25 A riviéra vadorzói
1991. szeptem ber 9. Amélységtitka 17. HiúságokmáglySja 26 RockyIV
Pécsvárad lO.Henegátok 18 Madonnával azágyban 29. Palimadár

(Azelóadásokhétköznap 7, vasárnap 11. Roxanne 19. Vaklárma 30. A magas szóke-t- 2szóke
3órakor kezdődnek.) 12. Papa én nő vagyok 

15 Gyertek el a mennyországba
22-23 Fogd a nőt és fuss 
24. A tengeralattjáró

X. 1-2. Lánglovagok 
3  Csendes terror


