
új
képeslapok

Végre négy olyan szí
nes képeslap kerül ta
v a s s z a l  f o r g a l o m b a ,  
a m i t  h e l yb e l i  dön té s  
alapján Pécsvárad Ön- 
kormánpzaui  ad ki. A 
f e l v é t e l e k e t  L a n t o s  
M ik lós  pé c s i  f o t ó m ű 
vész készítette. E havi 
számunkban e képeket 
m u ta t ju k  be. L a n t o s  
Miklós színes nagyítá
saiból ezen kívül 19 da
r a b o t  v á s á r o l t  meg  
Pécsvárad önkormány
zata. A képeslapok ma
gyar és német felírással  
a szekszárdi  n y o m d á 
ban készülnek el.

A Pécsváradi Várbaráti Kör tíz éve
Február 24-én este 6 órakor 

tartja szokásos évi közgyűlését 
a Pécsváradi Várbaráti Kör. 
Ez az alkalom annyiban kü
lönbözik a többitől, hogy ezút
tal tíz esztendő emlékeinek, él
ményeinek, tapasztalatainak 
összegezésére nyílik lehetőség. 
1981 novemberében hívta 
össze e sorok írója egy leendő 
egyesület reményében az ér
deklődőket, akik csatlakoztak 
a felhíváshoz, és várbaráti 
kört alakítottak. Az akkor 
már nagymúltú szigetvári, 
siklósi szervezet után a har
madikat Baranya megyében. 
Je lm o n d a tu l egy Tam ási 
Áron-idézetet választottak, 
amely így szól:

„Azért vagyunk a világon, 
hogy valahol otthon legyünk 
benne.”

Az volt a céljuk, ne csak la
kói, adófizetői legyenek Pécs- 
váradnak, hanem annak ha

gyományait, értékeit gondoz
va, Pécsvárad valóban az őt 
megillető helyre kerüljön.

Akkoriban kevés volt az 
ilyen egyesület, a lázas egyesü
letalakítások csak a nyolc
vanas évek második felében 
kezdődtek meg. A pécsváradi 
vár dzsungellé vált környezet
ben állott, kilátástalan volt, 
hogy valaha is megnyflik-e. A 
kör megalakulásától kezdve 
hozzáfogott a várkert megtisz
tításához. Felkarolta, gondoz
ta Szent István emlékét. Sür
gette a munkálatok befejezé
sét, majd részt vett az 1988. 
évi Szent István év és a vár 
megnyitásának szervezésé
ben. Áz alakulás idején készült 
Pécsvárad rendezési terve -  
akkor még a főutca további 
bontásának elképzelésével. 
Sok vita és harc árán az egye
sületnek is része volt abban, 
hogy megváltozott a szemlé

letmód, és nem rombolódott 
tovább Pécsvárad arculata. A 
pécsváradi mezővárosról, a 
református magyarokról és a 
pécsváradi németségről ren
dezett kiállítások a tagság ál
tal összeadott tárgyakból ké
szültek el a Leányvásárok al
kalmára -  egy helytörténeti 
gyűjtem ény rem ényében. 
Emléktáblák kerültek Pécs
várad épületeire, hogy meg
örökítsék gróf Széchenyi Ist
ván, Kodolányi János, Hege
dűs Imre, dr. Entz Béla emlé
két, s végül a kör felújította 
Pécsvárad első és elkészítette 
második világháborús emlék
helyét.

Nagyon sok jószándék, ön
zetlen munka kísérte végig ezt 
a tíz évet. Sokan csatlakoztak 
a körhöz, akik valamilyen mó
don magukénak érezték Pécs- 
váradot. Az egyesület kezde
ményezései, tevékenysége me-

gyeszerte és országosan is jó 
visszhangot váltott ki, öregbí
tette Pécsvárad jó hírnevét. 
És nem beszéltünk még a kö
zelebbi és távolabbi környék
re szervezett túrákról, ki
rándulásokról, amelyek a kö
zös munka mellett valóban 
baráti körré kovácsolták az 
immár több mint 200 fős tag
ságot.

Ma, am ikor szám talan  
egyesület és párt várja a kü
lönböző érdekcsoportokat, 
amikor a múlt megbecsülése 
korm ányprogram m á vált, 
továbbra is bízunk abban, 
hogy a szűkebb haza iránti 
tenniakarás a jövőben is vál
lalható program a jószándé
kú és tenniakaró emberek 
számára.

Gállos Orsolya 
a Pécsváradi Várbaráti Kör 

elnöke
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Napirenden 
a költségvetés

A Pécsváradi Önkormány
zat a következő intézménye
ket működteti: Időskorúak 
Napköziotthona, szállást biz
tosító Idősek Klubja, házi szo
ciális gondozás, Óvoda, Általá
nos Iskola, Általános Iskolai 
napköziotthon, Menza, Zene
iskola, Könyvtár, Művelődési 
Központ, Intézményi Gond
nokság, közhasznú célok. Az 
egészségügy területén Körzeti 
eü. szolgálat, körzeti gyermek
orvosi szolgálat, ifjúsági eü. 
szolgálat, fogászat.

Ezen intézmények költség
vetését tárgyalta legutóbbi ülé
sén az önkormányzat. Mint 
Wolf József, a pénzügyi csoport 
vezetője az írásbeli előterjesz
téshez adott kiegészítésében 
elmondta, 140 millió forint áll 
rendelkezésre Pécsvárad költ
ségvetéséhez. A felsorolt intéz
mények működtetése a tervek 
szerint 114 706 000 forintot 
tesz ki, tartalékra 3 millió fo
rintot tettek félre. A költségve
tést tételenként az összes ár
mozgás figyelembevételével ál
lapították meg, az energia- és 
anyagárak alakulásának meg
felelően. Az intézmények biz
tonságosan működtek az el
múlt évben, ez idén is biztosí
tottnak látszik -  noha a Bel
ügyminisztérium eddig még 
nem tette közzé a fejkvótákat.

Az idei működést olcsóbbá 
teszi, hogy az iskola, az ÖNO, 
a Polgármesteri hivatal átállt 
a gázfűtésre -  ezt idén további 
más intézmények, pl. a Műve
lődési Ház, a Könyvtár is kö
vetni fognak. Külön kezeli a 
költségvetés a társközségek 
kérésére az ő tanulói iskolázta
tásának költségeit, amit a köz
ségek tanulónként fizetnek 
Pécsváradnak, mármint az itt 
tanuló gyerekek után.

Mint hallottuk, a költségve
tés kialakításakor nem volt fel
oldhatatlan vita egyik intéz
ménnyel sem, a Polgármesteri 
Hivatal pénzügyi csoportja va
lamennyiükkel egyeztetni tud
ta az igényeket.

Lőrinczi Albertné az iskola 
igazgatója is ezt a véleményt 
hangoztatta, viszont kevesell

te a betervezett jutalom 1 szá- 
zazlékos mértékét. Ezt 3 szá
zalékra javasolta, azzal a végső 
céllal, hogy mielőbb megkap
hassák a pedagógusok is a 13. 
havi bért.

F e lv e tő d ö tt a kérdés, 
mennyiben takarékos ez a 
költségvetés? Dr. Kófiás Mi
hály körjegyző válaszából kide
rült, ezt már 5-6 évvel ezelőtt 
is igen takarékosan állapítot
ták meg, s évenként csak az 
ármozgásokat követik a költ
ségvetések -  a biztonságos mű
ködés csak így biztosítható.

Ezt tám asz to tta  alá dr. 
Brezniczki József, a Szakiskola 
igazgatójának hozzászólása is. 
De figyelmeztetett, fejlesztésre 
ebből már nem futja.

A költségvetés tárgyalásánál 
a képviselőkön kívül jelen volt 
intézményvezetők dr. Brez- 
niczky József, Dretzky Katalin 
és dr. Wilheim Andrea, továb
bá Mihály Sándorné, az intéz
ményi gondnokság vezetője.

A képviselő-testület végül el
fogadta az Önkormányzat in
tézményeinek 1992. évi költ
ségvetését.

Tornacsarnok
lehetősége

E napirendi pontnál ismer
tette Kakas Sándor polgár
mester a Belügyminisztérium 
megkeresését, amely szerint ez 
évben 40%-os állami támoga
tás mellett középiskolai torna
terem építésére lehet pályáza
tot benyújtani. Mivel Pécsvá
rad ilyen, 20X40 méteres, 
nagyküzdőterú tornaterem 
mel nem rendelkezik, továbbá 
ez év őszétől gimnáziumi okta
tást is indít, szükség van e le
hetőség kihasználására. A tes
tület úgy döntött, megbízza a 
polgármestert a pályázat elké
szítésével, és az idei költségve
tésben biztosítja az önkor
mányzatra eső hányadot.

Szennyvíztelep 
-  svéd módra

Kakas Sándor ismertette 
azt is, hogy előrehaladtak a

szennyvíztelep bővítésével 
kapcsolatos tárgyalások: svéd 
referenciamunka keretében a 
Környezetvédelmi Minisztéri
umnál pályázható ennek bizo
nyos fedezete. így 22 millió fo
rint helyett 5-7 millió forintot 
kellene e célra szánnia az ön
kormányzatnak. A testület ezt 
a programot is megszavazta.

Kik kapják a 
szociális segélyeket?
A képviselők ezután a szo

ciális segélyekeret oly sokakat 
foglalkoztató felhasználásáról 
hallgatták meg dr. Menczer 
Gábor képviselő, az egész
ségügyi-, szociális- és kulturá
lis bizottság elnökének beszá
molóját.

Menczer doktor elmondta, 
mivel országos szociálpolitika 
még nem létezik, a bizottság 
tagjai (dr. Wilheim Andrea, dr. 
Hutvágner Rozália, Lőrinczi 
Albertné, Apaceller József, 
Dretzky Katalin) minden hét 
péntekjén, esetenként mérle
gelték az érkezett kérelmeket. 
Tavaly a kérelmezőknek csak 
5%-kát kellett elutasítaniuk.

Rendszeres szociális segély
ben Pécsváradon 12 fő része
sül. Ápolási d(jat 5 személy 
kap. Rendkívüli szociális se
gélyt 73 kérelmező kapott. 
Üzemanyag költséget 26 fő
nek, OTP kamatfizetését 28 
főnek tám ogatta az önkor
mányzat a bizottság döntése 
alapján. Közgyógyellátásban 
méltányosságból 15 fő része
sül. Neveik nyilvánosságra ho
zatalát a személységi jogok vé
dik. A névsorokat áttanulmá
nyozva azt látta a képviselő
testület, hogy a segélyezettek 
között elenyésző a lumpenek 
száma, s azok kapnak, akik va
lóban rászorulnak. így megle
hetősen igaztalanok a szociális 
bizottság minden heti munká
ját kísérő vádak.

Menczer Gábor elmondta, 
1991-ben még valóban sikerült 
minden indokolt kérelmet tel
jesíteni. Az év végére azonban 
emelkedett a munkanélküliek 
száma. Pécsvárad lakosságá
nak 20-30%-a közeledik a lét
minimumhoz, sok eddig jól szi

tu á lt családnak támadnak 
megélhetési gondjai. 3-4%-kal 
nagyobb összeg fedezhetné ez
után a szükségleteiket, ennyi 
azonban nem lesz.

A tájékoztatót kiegészítette 
Kungl Zoltán igazgatási előa
dó, beszélt a havi 300 Ft érté
kű tejutalványokról, amelye
ket rendszeres szociális neve
lési segélyezettek, pénzellátás
ban részesülő hadigondozot
tak kapnak a kormánytól, 
1992-ben is. A Tulipán Bolt 
megnyitásakor adott 50 000 Ft 
támogatást az önkormányzat 
bónok formájában visszakap
ta, s ezeket decemberben osz
tották ki 29 fő között. A hó
nokkal egy személy próbált -  
sikertelenül -  manipulálni. A 
szociális bizottság döntései el
len egy esetben fellebbezett 
egy kérelmező a képviselő-tes
tülethez, de ekkor is az I. fokú 
döntést fogadták el.

Hogyan kérhető 
a segély?

A Polgármesteri Hivatal ke
reseti igazolást kér a segélyké
rőtől. Megvizsgálja, van-e az 
illetőnek kiegészítő jövedelme. 
A bizottság tagjai tájékozód
nak az illető anyagi helyzeté
ről. Ha szükséges, maguk in
dítványozzák a segélyezést.

A fenti beszámoló után a 
képviselő-testület köszönetét 
fejezte ki a bizottságnak több 
mint egyéves munkájáért, s a 
tájékoztatót elfogadta.

Kulturális bizottság 
alakult

Az egészségügyi, szociális és 
kulturális bizottságról éppen a 
fenti feladatok sokrétűsége 
miatt levált a kulturális szek
ció, és külön bizottságot alakí
tott a kulturális, oktatási in
tézmények munkájának koor
dinálására, a község szépítésé
re, védelmére, valamint a 
sport támogatására. A bizott
ság elnöke Apaceller József, 
tagjai Dretzky Katalin, Gállos 
Orsolya, Keresztúri Tóth Sán
dor és Papp Gyula.

AfebmáM önkormányzati ülés pmgmmjuöM
LegKózeiebb február 17-én ülésezik Pécsvárad Önxormányzata. Napirenden a beruházások, 

községrendezés! feladatok. Területhasznositások. Kolumbáríum a tematűben.
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Sárosi-ház telkének belsejében 
üzleteket kíván kialakítani, de 
nem a zártsorú beépítési mód
ban. A terv a helyi építési elő
írásokkal ellentétes, így a tes
tület akkor támogatja a ter
vet, ha az megtartja a zárt be
építési módot, és a helyi építé
szeti előírásokat.

Szem étszállítás
Laurinyecz Pál, a Költségve

tési Üzem igazgatója levélben 
közölte, elzárkóznak attól, 
hogy költségtérítésként 100 
ezer forintot fizessenek az ön
kormányzatnak azért, mivel a 
kommunális adó befizetésével 
az üzem mentesül a szemét
szállítási díjak behajtásától, és 
nyilvántartásától. A képviselő
testület a Költségvetési Üzem 
részére az évi 669 222 forint 
szemétszállítási díj havi üte
mezéséről döntött, s egyben 
tudomásul vette, hogy a szol
gáltató költségtérítést nem 
biztosít. Utasította az üzem 
igazgatóját, hogy a szemétszál
lítást az Iskola utca valamint 
a Csiger-gödör területén is vé
gezze el. Az ottlakók értesítést 
kapnak.

Bérlő a Dombay-tóra
Fuchs Sándor magánvállal

kozó ajánlatot tett a Dombay- 
tó tíz évre való bérbevételére. 
Gondoskodna a fürdőhely, a 
víz, a fű gondozásáról, vendég
látóhelyet üzemeltetne, a csó
nakok bérbeadását, a parkoló 
gépkocsikkal való foglalkozást 
vállalná. Első évben zuhanyo
zót építene.

A Fuchs Sándorral történt 
tájékozódás után a képviselő
testület támogatta a tervet az

zal, hogy a hasznosítási szerző
dést a körjegyző készítse él, és 
terjessze jóváhagyásra a testü
let elé.

Benkő László 
lemondása

Benkő László ezúttal jelen
tette be képviselői mandátu
máról való lemondását. El
mondta, munkája a Bayer- 
cégnél nem teszi lehetővé az 
önkormányzatban való közre
m űködést, és becsü
letesebbnek tartja a lemon
dást. Szándékát a polgármes
ter és a testület tagjai őszinte 
sajnálattal fogadták. Megpró
bálták erről lebeszélni, de nem 
sikerült. így a lemondást elfo
gadták.

E ntz utcai rendelő
Kakas Sándor bejelentette, 

hogy az Entz utcai rendelőre 
mások, így Bíró doktor mellett 
a Rendőrség is bejelentette igé
nyét. Ok két rendőrállomás 
céljára szeretnék megvenni az 
épületet az önkormányzattól. A 
kérdésre az INKÖZ felértékelé
se után tér vissza a testület.

Pécsvárad címere
Pécs várad címerének és pe

csétjének elkészítésére Csiz
madia László grafikusművész
nek adott megbízást az önkor
mányzat, amely következő, 
február 17-i ülésére kéri a ter
vek bemutatását.

Gállos Orsolya

nuári ülésükön arról tárgyal
tak, mi legyen az épület továb
bi sorsa. A kérdés a Szakisko
lának okozott gondot, amely 4 
földszinti termet a délutáni ta
nulószobákra használt a felújí
tás előtt, s kívánt ezután is.

Általános volt a vélemény, 
hogy az iskolai használat ha
mar tönkretenné az igen érté
kes épületet, s általános volt a 
közvélemény óhaja, hogy a 
volt Városháza ismét legyen 
Pécsvárad lakóié. Azzal, hogy 
a négy tanulószobai osztály 
megfelelő elhelyezéséről gon
doskodnia kell az önkormány
zatnak. Természetesen szóba 
került, hogy az épületnek a 
Polgármesteri Hivatal céljaira 
való felhasználása sem lesz 
költségmentes. A fennmaradó 
termekben a Pécsvárad tulaj-

Ingatlanhasznosítás
Keszler József lakatosműhe

lyének céljára döntött ingat
laneladásról a testület, 300 
Ft/m“ eladási áron. Nem mó
dosította az Építőipari Kisszö
vetkezet által használt ipar
vasút földterülete után megál
lapított használati díjat. Ele
get tett viszont a Művelt Nép 
Könyvterjesztő Vállalat kéré
sének, amely a Könyvesbolt 
bérének emelését csak 30%- 
ban tudja elfogadni.

Iparosház
Iparosház tervét nyújtotta 

be engedélyezésre a Pécsvára- 
di Ipartestület. A terv a volt

A Városháza jövője
Ahogy befejezéséhez közele

dett ősszel a volt Városháza 
műemléki felújítása, egyre 
többen javasolták Pécsvárad 
polgárai közül, hogy költözzék 
ide, eredeti helyére a Polgár
mesteri Hivatal. A képviselő
testület tagjai december 14-én 
bejárták az épületet, majd ja

donában lévő közgyűjtemé
nyek nyernének elhelyezést. 
Az emeleten nagyterem, büfé 
szolgálna tanácskozások céljá
ra. Ugyanitt két vendégszoba 
is található.

A képviselő-testület felha
talmazta a polgármestert, bíz
zon meg belsőépítészt a fenti 
feladatokra való hasznosítás 
megtervezésére.

Amit a gépjárműadóról tudni kell
i  Az alább felsorolt kivételektől el- 
1  tekintve, m inden forgalm i enge- 
i  dé llye l és rendszám m al ellá tott 
|  gépjármű és pótkocsi (utánfutó) 
i  adóköteles.
I  Adómentes -  igy bevallást sem 
|  kell adni -. a 250 cmi * 3 alatti motor- 
I  kerékpár, a költségvetési szervek 
I és egyházak gépjármüvei, továbbá 
i  a tömegközlekedést végző olyan 
I  busz. amellyel a vállalkozó a sze
lj: mély szállítást díjfizetés ellenében 
I  menetrendszerint végzi, és végül a 
#  mezőgazdasági vontató, a kizárólag 
i  úttisztítás, hulladékszállítás, tözol- 
1  tás. mentőszolgálat és halottszálli- 
i  tás céljára használt gépiármű

Be kell vallani, de mentesség

ké rh e tő  m e g fe le lő  igazo lások  
alapján a mozgáskorlátozott sze
mély azon gépjárművére, amelyet 
hivatásszerű tevékenysége ellátá
sához, illetve oktatási intézetbe 
v a g y  o rv o s i k e z e lé s re  re n d 
szeresen használ.

A mentesség tehát csak a rend
szeres használat esetén jár, ami 
legalább heti egy-két alkalmat je
lent. (Ilyen rendszerességgel kell 
orvoshoz járni, stb.)

A korábbi gépjárműadó, valamint 
a korábbi mentességek január else
jével megszűntek.

Az adót az fizeti, aki az év első 
napján a forgalmi engedélyben tu 
lajdonosként szerepel (magánsze

mély, jogi személy). Tulajdonválto
zás esetén a következő hó elsejé
től már az űj tulajdonos fizeti az 
adót. Ilyen esetben mindenki csak 
az időarányos részét fizeti az adó
nak.

Az adó évi összege motorke
rékpár, lakókocsi, lakóautó és sáto
ros utánfutó után 1000 forint, min
den más utánfutó, illetve gépjármű 
után a forgalmi engedélyben meg
jelölt tömeg (súly) minden megkez
dett 100 kg-ja után 200 Ft. (Például 
egy 835 kg-os jármű után 9X200 Ft 
=  1800 Ft.)

Környezetszennyezést csökken
tő katalizátorral ellátott gépjárműnél 
az adó felét kell csak fizetni.

Gépjárműbevallást minden adó
köteles gépjárműről, pótkocsiról |  
(utánfutóról) külön-külön kell tenni, p 
Bevallási nyomtatvány a Polgár
mesteri Hivatalban kapható. A be
vallásokat legkésőbb február 19-ig |  
kell ugyanott leadni.

Az adót két egyenlő részben, É 
március 15. és szeptember 15. |  
napjáig kell befizetni. Befizetési la
pót a Polgárm esteri Hivatal fog 
küldeni

Fontos tudni: egy évi adóössze
get meghaladó tartozáskor az adó
hatóság kezdeményezésére a ren
dőrség köteles a gépjárművet a fo r
galomból kivonni.
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Pécsvárad. Egykori bencés apátság. Mögötte a Nagyboldo
gasszony plébániatemplom. Lantos Miklós felvétele.

Tájékoztató
az új földadó törvényről

A földadó 1992. január 1. napjától 
központi adónak m inősül. Ennek 
megfelelően -  az önadózás szabályai 
szerint -  az APEH-hez kell bevallást 
tenni és az adót befizetni két egyenlő 
részben, augusztus és november 15. 
napjáig.

A Polgármesteri Hivatal a földadó
val nem foglalkozik!

Földadót fizet az a földhasználó 
(magánszemély, jogi személy) aki
nek az év első napján külterületi me
zőgazdasági ingatlan van a birtoká
ban (sz á n tó , k e rt, sző lő , gyü 
mölcsös, gyep, nádas).

Mentes az, akinek az ország terü
letén lévő összes .adóköteles földte
rülete a 6000 n f-e r t  nem haladja 
meg.

Ideiglenes mentességben része
sül kérelemre az, aki szőlőt, vagy 
gyümölcsöst telepített. A mentesség 
ideje például szamóca telepítésekor 
egy év, szőlő telepítés után négy év, 
dió vagy gesztenye telepítésekor 
húsz év.

A mentességet a telepítést követő

30 napon belül kérni kell az APEH- 
tól, a kérelemhez csatolni kell a me
gyei Földművelésügyi Hivatal igazolá
sát a telepítés szakszerű voltáról

Az adó összege a fö ld te rü le t 
aranykorona értékéhez igazodik.

A 10 aranykorona alatti szántó, 
gyep és nádas, továbbá a 24 arany
korona érték alatti kert, szőlő, gyü
mölcsös után adót fizetni nem kell.

A fizetendő adó mértékét a mellé
kelt táblázatban tüntetjük fel.

Adókedvezmény jár annak a ter
melőnek, aki környezetkímélő tech
nológiát alkalmaz. A kedvezmény 
50%-os.

Elemi csapás esetén különböző 
mérvű mérséklés kapható kérelemre, 
a megyei Földművelésügyi Hivatal 
kárigazolása alapján.

Elemi csapásnak minősül a jég
eső, a fagy, árvíz, belvíz, tűz és az 
aszály.

Jó tudni: az évközi változást (tulaj
donjogi, vagy a művelési ág megvál
tozását) 30 napon belül kell bejelen
teni az APEH-nak.

Melléklet
A földadó mértéke az egy hektárra jutó átlagos kataszteri tisztajövedelem szerint,

arany koronánként.

a) Szántó művelési 40 felett 82
ágban b) Kert, szőlő, gyű- c) Gyep, nádas mű

a./ mölcsös művelési ág- velési ágban
b./ bán

0 -1 0 0 a./ b./
10.01-12 6 a./ b./ 0 -1 0 0
12.01-14 10 0 -24 0 10.01-12 3
14.01-16 14 24 .01-26 6 12.01-14 4
16.01-18 18 26 .01-28 8 14.01-16 5
18.01-20 22 28.01-30 10 16.01-18 6
20.01-22 28 30 .01-32 12 18.01-20 7
22.01-24 34 32.01-34 16 20 .01-22 8
24.01-26 40 34.01-36 20 22.01-24 9
26.01-28 46 36.01-38 24 24 .01-26 10
28.01-30 52 38 .01-40 28 26 .01-28 11
30.01-32 58 40 .01-42 32 28 felett 12
32.01-34 64 42.01-44 36
34.01-36 68 44 .01-46 40
36-01 -38 72 46 .01-48 44
38.01-40 78 48 felett 48

a./ Ha az 1 ha-ra jutó aranykorona érték 
b/ Az aranykoronánkén! fizetendő évi adó (Ft)

Miben segít a 
„lélekgyógyász”?

Sokszor találkozik az or
vos olyan panaszokkal, ame
lyek mögött nem szervi el
változás húzódik meg. A pa
naszok okai lelki, idegi erede
tűek. Ilyenkor nem nyújt 
igazi segítséget az orvosság, 
a tabletta, ilyenkor más esz
közökhöz kell nyúlni. Ilyen
kor segíthet a pszichoterape- 
uta, magyar nevén a „lélek
gyógyász”.

Dr. H utvágner Rozália 
körzeti orvos rendelkezik e 
képesítéssel, s ő beszélt erről 
a gyógymódról:

-  Minden ember kerülhet 
olyan helyzetbe, amit sem 
maga, sem a családi környe
zet nem ftid megoldani. Le
het, hogy éppen a közvetlen 
hozzátartozói, valamely 
rossz családi vagy munkahe
lyi kapcsolat okozza a pana
szokat. Ilyenkor fontos, hogy 
szakemberhez fordulhasson 
panaszaival.

Ezekről a panaszokról ál
talában a „test beszél”: a pa
naszosnak gyorsan ver a szí
ve, elpirul, rosszul érzi ma
gát. Ha ő is meg akar szaba
dulni problémájától, s annak

nem szervi baj, hanem lelki 
problémák az okai, és ha el
fogadja a „lélekgyógyász” se
gítségét, akkor megkezdőd
het a kezelés. 10-15 találko
zót jelent ez, elsősorban egy- 
egy órás beszélgetéseket, 
amelyeken a panaszos és a 
kezelője próbálnak elhatolni 
a panaszok gyökeréig.

Ez esetben sohasem beszé
lünk betegről, hanbem páci
ensről, s a találkozók teljes 
d iszkrécióval zajlanak . 
Ugyanakkor pihentető, telje
sítményjavító autogén tré
ningeket is megtanítunk a 
panaszosnak.

Az idegi, lelki problémákat 
általában szégyenük az em
berek, noha mindenki életé
ben jöhet olyan időszak, ami
kor ezek felhalmozódnak. 
Pécsváradi pácienseim kö
zött már több ilyen esetben 
sikerült segítenem, s ezzel a 
kis tájékoztatással is az a cé
lom, hogy a pécsváradiak ér
tesüljenek róla, ilyenfajta 
gyógymód is létezik. Nem
csak a tabletta, az altató 
vagy az alkohol segíthet!

G. 0.

Egy fiatal vállalkozó
Pécsváradon talán a legfia

ta labb  vá lla lkozó  Schiller 
Szilvia, aki tavaly április óta 
árulja a maga kötötte csokro
kat, koszorúkat. A 19 éves 
Szilvia két éve végzett virág
kötőként a Villányi Szakiskolá
ban. Még 1990-ben váltotta ki 
az iparengedélyt és szárazvi
rág csokrokkal, koszorúkkal 
vásározott. Tavaly óta a tár

sasház egyik üzlethelyiségét 
bérli. Nehéz gazdasági hely
zetben az emberek legköny- 
nyebben a könyvről és a vi
rágról mondanak le.

-  Milyen elképzelésekkel 
vágott bele az üzletbe?

-  Nem volt más választá
som -  mesélte. -  Mindenkép
pen virágüzletben szerettem 
volna elhelyezkedni, de sehol 
sem sikerült. Kényszerből let
tem vállalkozó.

-  A Fő utcán már két bolt
ban árultak virágot...

-  Ez igaz -  helyeselt - ,  de 
szerényen én is megélek. Ami 
a bérleti díjon felül marad, azt 
elsősorban árura költőm. 
Pécsről, Pestről és Szombat
helyről hozom az élő és a mű
virágokat. Bár kozmetikai cik
keket is árulok, a virágkötés
ből szeretnék megélni. Jövőre 
benevezek egy virágkötő ver
senyre. Sok újat szeretnék még 
tanulni. És sokáig szeretném 
bérelni az üzlethelyiséget.

RE.



1 9 9 2 .február 7. Hírmondó 5

„Holmi”  turkáló
Extra minőségű,

importált, tisztított ruhák vására!
Pécsvárad,

Művelődési Központ

1992. február 18 (kedd) 9 -1 7  óráig.

Eladó Pécs váradon
1560 m2-ren fekvő szőlő, présház és pince, 

teljes felszereléssel vagy anélkül.

Ira  megegyezés szerint.
*
Érdeklődni a 213-as tejefonszámon, 

vagy Fischer Adám 
Pécsvárad,

Kossuth L. u. 16/A. szám alatt lehet.

f  \

Napos és előnevelt csirke

MEGRENDELHETŐ
Pécsvárad,

Gesztenyési u. 4. 
Rosenberger.

Tel.: 244

Pécs váradon 
eladó

présház 400 n.öl új lugasszőlővel 
a nagypalli ú t mellett.

Érdeklődni:
Pécsvárad, Pécsi országút 9.

A
KRESZ ÉS FIEDLER KFT.

6 órás munkára
női dolgozót 

felvesz.
Jelentkezni a 

Bem u. 1. sz. alatt lehet

Számítógépes tanfolyam

indul februárban.

Jelentkezni a

Művelődési Központban lehet.

ÍEanpa Cőárba
nyílott a homokbányával szemben. 

Olcsó, házias ételek, előfizetéses étkezés, 
rendezvények, családi estek 60 főig.

Nyitva: Minden nap 9-20 óráig.

Mindenkit szeretettel várunk! 
Hétszilvafás Bt.

33 %-os kedvezmény a MÁV-nál
Lehet kényelmesen és olcsón utazni Pécsre

A MÁV Pécsi Igazgatósága az Állomás Főnökség kezdeményezésére Pécs- 
Pécsvárad között 1992. március 1-től elővárosi közlekedést vezet be, 5 pár új 
személyvonattal, melyre kedvezményt biztosít. Egy útra a jegy ára 40,-Ft. a 
menettérti 80 ,-Ft.

Indulási idők:
Pécsváradról: 7.33; 13.55; 14 30; 16.03; 19.38
Pécsről: 5.50, 11.50, 13.10; 15.15; 19.00.
A menetidő 32 perc.

Későbbiekben bővebb felvilágosítást adunk, várunk minél több kedves 
utast, így a kedvezményezettséget biztosítani tudjuk!

Pécsvárad, Vár u. 2. sz. alatt kb. 25 
mr alapterületű régi műhely eladó, vagy 
Közös hasznosításra felhasználható. 
Érdeklődni a helysznen.

A Bem u. 19. sz. alatt komfortos, 
különbejárdú lakás kiadó. Érdeklődni 
hétköznap du. 4 óra után. Szombat, 
vasárnap.
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Táncoló fiataljaink
Egy évvel ezelőtt alakult 

meg a Pécsváradi Zengő Nép
tánc Egyesület 30 táncossal, 
és 15 pártoló taggal.

E rövid idő alatt töb alka
lommal is bemutatkozott fiatal 
együttesünk Molnár János 
művészeti vezetésével. Siker
rel szerepeltek augusztus 20- 
án, majd a Gesztenyeszüre
ten, a decemberi jótékonysági 
műsorban méltó partnerei 
voltak az immár nagymúltú 
amatőr művészeti együttese
inknek. Ugyancsak december
ben került sor a Gyönki Német 
Táncccsoport és a Zengő 
közös műsorára, amit han
gulatos táncházzal fejeztek 
be a fiatalok. Kéthete pedig 
a gyönkiek hívták meg ven
dégszereplésre a pécsvára- 
diakat.

Ezúton szeretnénk köszö
netét mondani Pécsvárad 
Önkormányzatának az indu
láshoz nyújtott anyagi támo
gatásért.

A folyamatos müsorbővítés 
mellett a tánccsoport ruhával 
való ellátása volt az elmúlt 
időszak nagy feladata. E hó
napban el is készül a fiúk tel
jes ruházata (ing, mellény, 
nadrág, csizma), a lányok

számára a hiányzó sárközi vi
selet pótlása is folyamatban 
van.

A férfi ruhák kedvezményes 
megvarrását köszönjük a Vá
rad Kft. vezetésének és a var
roda dolgozóinak.

A pécsváradi Liftronik Bt. 
vezetője Szalay József egye
sületünknek 10 000 Ft-os tá
mogatást adott. Nagyon kö
szönjük! -  és reméljük e pél
daértékű gesztusnak követői 
is lesznek Pécsváradon.

Néptánc egyesületünk meg
hívást kapott a németországi 
testvérközségünkben, Külshe- 
imben május 21-én megren
dezendő Pécsváradi Napokra, 
ahol a helyi és a magyar nép
tánc kultúrából összeállított 
műsorral mutatkoznak be.

Várjuk egyesületünkbe a 
néptáncot szerető fiatalokat, 
fiúkat, lányokat. Próbák: pén
tekenként 18-20 óráig a Mű
velődési Házban.

Támogatóinknak ismételten 
köszönjük odafigyelésüket és 
reméljük egyre többen csatla
koznak a helybeli kulturális ér
tékeket hordozó együtteseink 
sponzorálásához.

Dretzky Katalin

Vágóhidat avattak
Kisztner György hentes és mészáros udvarán január 30-án 

avatták fel a családi összefogással épült vágóhidat. Az avatásra 
meghívták a háziak Mott János apáturat, aki megáldotta az új 
üzemet, továbbá Kakas Sándor polgármestert, aki köszöntötte a 
megújuló magánvállalkozást. Kisztnerék vágóhidján e nehéz fi
zikai munkát megkönnyítő építészeti megoldásokat alkalmaztak, 
vágó, forrázó, daraboló üzemrészt építettek. Van lehetőség a 
tartósítás különféle eljárásaira, így pácolásra, sózásra, füstölésre 
is. S ami külön elismerést érdemel, az új vágóhíd önerőből, családi 
összefogással készítették el Kisztner Györgyék.

Kodolányi János Általános Iskola

■ Beiratás
Értesítjük a kedves szülőket, hogy 

az első osztályosok beiratása 1992 
április 23-24-én  lesz a pécsváradi 
iskola központi épületében (Tavasz 
u. 1 2 ).

Tankötelesek azok a gyermekek, 
akik 1985. június 1. és 1986. május 
31 ,-e között születtek, és iskolaérett
ségüket az óvoda, illetve a nevelési 
tanácsadó igazolja.

Az 1986. május 31 -e után szüle
tett gyerekek beírásához szükséges 
az óvoda vagy a nevelési tanácsadó 
javaslata.

A beiratkozásnál kérjük a szülők 
személyi igazolványát, a beiskolázási 
javaslatot, a tanulóbiztosítás össze
gét.

1992/93-as tanévben német két- 
tannyelvű, német nemzetiségi és 
normál tantervű osztályokat indítunk. 
Lehetőséget biztosítunk napközis el
látásra és hittan oktatásra.

Február 10-én cju. 2 prakor ren
dezi a Kodolányi JAnos Alt. Iskola a 
Kazinczy-szépkiejtési versenyt. A 
vetélkedőn részt vesznek a hosszú- 
hetényi, hidasi és a mecseknádasdi 
általános iskola tanulói is.

SIKERES FELVÉTELIZŐK

Örömmel fogadtuk a hírt, hogy a 
Leöwey Klára Gimnázium nemzetisé
gi tagozatára felvettek három tanu
lónkat: Grosch Szilviát, Mosonyi Ka
talint, Keszler Andreát.

A Zrínyi M ik lós Kereskedelm i 
Szakközépiskola külkereskedelm i 
osztályába felvették Adószegi Mag
dolna 8. b. osztályos tanulót.

Gratulálunk! További jó tanulást 
kívánunk!

Kulturális ajánló a 
Művelődési Ház programjából

Február 8-án, szombaton 
két hagyományos tanfolya
munk indul.

10 órakor Tánciskola a nyol
cadikos gyermekek részvételé
vel. Tanár: Rovó Attila.

15 órakor Szabó-varró tan
folyam, három hónapos. Je
lentkezni még lehet!

•
14-én , pénteken tartja jel

mezes farsangi mulatságát az 
Általános Iskola a Művelődési 
Házban.

•
22-én a Pécsváradi Német 

Nemzeticégi Klub zártkörű 
Sváb-bált rendez, melyre a 
bonyhádi Német Klub tagjait 
meghívta, akik nyitóműsorral 
köszöntik az est vendégeit. 
Hohmann István zenekara 
gondoskodik a jó hangulatról.

29-én 20 órától Alesis bál 
fiataloknak.

Szakkörök, klubok, művészeti 
csoportok tanfolyamok

Hétfő: Német középhaladó nyelv
tanfolyam,

díszítőművészeti szakkör,
Tarokk Klub,
Pécsvárad és Vidéke ÁFÉSZ női kama

rakórusa próbál.
Kedd: Sakkosok klubja.
Csütörtök: Tűzoltó Egyesület Fúvósze

nekarának próbája, 
német kezdő nyelvtanfolyam.
Péntek: Ifjúsági Klub
Zengő Néptánc Egyesület próbája
sakkosok.
du. 7 órakor Fitness -  ritmikus torna 

hölgyeknek.
Szombat: de. Tánciskola 
du. szabó-varró tanfolyam.

•
A Művelődési Házban folyamatosan le

het jelentkezni a személygépkocsi vezetői 
tanfolyamra.

•
Body-termünk bérleti díj ellenében hasz

naiható minden nap

Rendezvények
Mozart Wolfgang Amadeus halálának 

200. évfordulója alkalmából az elmúlt év
ben az egész világon megemlékeztek a 
nagy zeneszerzőről.

A Pécsváradi Zeneiskola és mecsekná
dasdi tagozatának tanárai és növendékei 
február 12-én szerdán 17.30 órakor Mo
zart hangversenyt adnak a Pécsváradi Vár 
dísztermében. Minden zenét szerető, értő 
embert szeretettel hívnak és várnak!

A Pécsváradi Ipartestplet február 15-én 
20 órától tartja a Zengő Étteremben hagyo
mányos Iparos bálját ahol a tombola mel
lett éjfél után számos tréfás játékra, vetél
kedőre invitálják a bálozókat.

Ezúton is szeretettel hívják avállalkozókat, 
iparosokat a mulatságra.

• .
Sváb bál a Zengő Étteremben február 

8-án 20-05 óráig. Zene: Hohmann István 
és zenekera. Belépő vacsorával együtt: 
300 Ft. Asztalfoglalás az üzletvezetőnél.

Zeneiskolai szülői értekezlet február 5- 
én, szerdán du. 17.30 órakor a Művelődési 
Központ nagytermében. Témák: a zeneok
tatás helyzete, választmány, német csere
kapcsolat stb. Kérjük a tisztelt szülők meg
jelenését!

•
A Pécsváradi Horgász csoport február 

9-én vasárnap de. 10 órakor tartja éves 
beszámolóját melyre minden horgásztár
sat elvárunk.

•
Az Egészséges Életért Egyesület 

szeretettel várja tagjait és minden ked
ves érdeklődőt február 18-án du. 6 
órára a Művelődési Házba, Horváth 
B orbá la : Illó o la jo kka l az egész
ségünkért című előadására. A termé
szetgyógyászat eddig kevésbé ismert 
területével az illatterápiával és az illó
olajok sokoldalú felhasználási lehető
ségeivel ismerkedhetünk meg. Az elő
adás végén mód nyílik vásárlásra is
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Osztrák segítség a 
horvátországi menekülteknek

K épünkön  a h a u s m a n s ta tte n i 
polgármester, Günther Köck átadja 
az adom ányokat Kakas Sándornak. 
Balról a menekült gyerekek, közé
p ü tt az a u s z tria i adom ányozók , 
jobbró l Gavenda Lídia Eszékről és 
Köckné asszony.

Egy Barkas nagyságú osztrák au
tó kanyarodott január 30-án a pécs- 
váradi Művelődési Ház elé. Ajándé
kokat hozott Hausmannstáttenből, 
Pécsvárad testvér községéből, a ná
lunk menedéket talált horvátországi 
felnőtteknek és gyerekeknek. A kö
zelben lakó menekültek örömmel és 
meoilletődve segítettek bevinni a Mű
velődési Házba a paplanokat, élelmi
szereket és testápoló cikkeket.

A két település vezetőinek leg
u tóbb i ta lá lkozó ján az osztrákok 
m egkérdezték, mivel tudnának a 
Pécsváradon élő menekülteknek se
gíteni. HausmannstSttenben nagyon 
sokan adakoztak erre a célra: egye
sületek, pártok, magánszemélyek. A 
helyi vegyeskar egy jótékony kon
certet is rendezett. Összesen 25 000 
schilling gyűlt össze.

Miután az ajándékok a Művelő
dési Házba kerültek, Günther Köck 
úr Hausmannstatten polgármestere 
ünnepélyesen átadta azokat Kakas 
Sándor pécsváradi polgárm ester
nek. A jelenlévő menekültek nevé
ben Kelemen Mihály bácsi megha- 
tottan mondott köszönetét, mind az 
ajándékozó osztrákoknak, mind az 
őket befogadó pécsváradiaknak. 
Nem csak az ő szeme volt könnyes.

RE.

Caritas alakult
Mott János pécsváradi címzetes apát vezetésével megala

kult a katolikus egyház pécsváradi Caritas szervezete, amely 
jótékonycélú ruhavásárt rendezett január 23-24-én a pécs
váradi Művelődési Házban és Nagypallban. Az ebből befolyt 
összegeket a megyei Caritas szervezet a horvátországi me
nekültek megsegítésére kívánja fordítani. Pécsváradon 60 
810 Ft, Nagypallban 11 440 Ft összeg került befizetésre a 
megyei alapba.

Itt helyben a Művelődési Ház dolgozói míg Nagypallban 
Nidlingné, Grátz Erika polgármester vállalta e munkát.

A nagy érdeklődésre, igényre való tekintettel a Caritas a 
jövőben is kíván ilyen jellegű ruhavásárokat rendezni. Leg
közelebb február 6-7-én (csütörtök, péntek).

Születtek:
Január 5. Hosszú Máté, szülei: 

Horváth Ágnes és Hosszú László
Január 11. Szendrő Gergely, szü

lei: Halász Erika és Szendrő Gábor.
Január 17. Grisnyik Attila, szülei: 

Grisnyik Ágnes és Tamás István.
Január 23. Palkó István, szülei: 

Rosenthal Mónika és Palkó István.

Házasságot kötöttek:
Január 17-én: Zsupán Piroska és 

Födi István (Zengőrvárkony).

Halálozás:
Hein Mihályné szül. Strucz Anna 

1910. (Erdősmecske).
Tóth Ferenc 68 éves
Lutz Márton és Lutz Mártonné 54 

éves (Tevel).
Szabó Ivánná szül. Szabó Anna 

1902. (horvátországi menekült).
Horváth József 1921.
Schillinger Mihály 1910.

Évforduló: Január 9-én ünnepelte 
25. házassági évfordulóját Kreszits 
József és Putz Margit.

Német farsang
Február 22-én este 8 órakor kezdődik a pécsváradi Német Klub 

farsangi bálja, amelyen Hohmann István zenekara szolgáltatja a 
zenét. Az estre meghívást kaptak a Bonyhádi Nemzetiségi Klub 
tagjai, de szerettei várnak minden érdeklődőt, bálozni vágyót. A 
bált egyórás műsor vezeti be.

Pécsváradi vár. Egykori bencés apátság (X-XVm. század).

Egyházi élet
Jeles napok a katolikus naptárban:

Február 2-án. Gyertyaszentelő.
Február 3-án: Torokáldás (Szent Balázs vértanú).'
Február 11-én: Lourdes-i jelenés napja.
Február 24-én: Jégtörő Mátyás (Szent Mátyás apostol).

Református Istentiszteletek vasárnap 11 órakor a gyüle
kezeti teremben.

Ugyancsak ebben az időpontban a gyermekek hittanórája.
Csütörtökönként 17.30 órától: A pécsváradi egyházközség 

is bekapcsolódott a Lepramisszió munkájába. Az asszonyok 
takarókat kötnek és küldenek el.

18.30 órától: Bibliaóra.

1992-ben olvasható és kölcsönözhető 
folyóiratok a Művelődési Központban

Napilapok:
Dunántúli Napló 
Magyar Hírlap 
Népszabadság

Heiilapok:
Élet és Irodalom 
Élet és Tudomány 
Nők Lapja 
168 óra 
Rakéta 
Heti
Világgazdaság 
Tallózó 
Beszélő 
Képes Sport 
Szabad Föld 
A m tsb la tt dér 

Stadt Külsheim 
(tesvérvárosunk 

lapja).

Folyóiratok:
Autó-Motor
Lakáskultúra
Valóság
Mozgó Világ
Családi Lap
Burda
Interpress
Magazin
Ez a divat
Művelődési
Közlöny

Házi
jogtanácsadó 
Ifjúsági Magazin 
Világ Ifjúság 
Diskurzus 
Zengő 
Ébresztő 
Pécsváradi 
Hírmondó

1992. év 
napilapjai és 
folyóiratai a 

Községi 
Könyv tárban

Napilapok:
Népszabadság 
Dunántúli Napló

Hetilapok:
Élet és Irodalom 
Élet és Tudomány 
Heti
Magyarország
Heti
Világgazdaság
Kertészet
Szőlészet
Ország-Világ

Folyóiratok:
Autó-Motor
Ezermester
Lakáskultúra
Fürge ujjak
Természet búvár
Nagyvilág
Kritika
Kortárs
Könyvtáros
Jelenkor
Családi lap
Anna
Harmadik szem 
História 
Magyar konyha 
Jó hír
Magyar Közlöny
Művelődési
Közlöny

Gyermek
újságok:

Kockás
Cimbora
Dörmögő
Dömötör
Kincskereső
Rubicon
Süni
Ifjúsági Magazin 
HétmérfÖldes
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A pécsváradi vár ágyútornya. Lantos Miklós felvétele.

A Művelődési Házban 
kapható kiadványok

Kígyós -  a bevezető tanul
mányt írta és a kötetet szer
kesztette: Keserű Katalin. 
Életm ű katalógus. Pécs, 
1989 Pannónia Könyvek 249 
Ft.

M odern rabszo lgaság  
(Malenkij robot). -  Magyar 
állampolgárok a Szovjetunó 
m unkatáboraiban 1945
1949. Irta és szerkesztette: 
Dr. Füzes Miklós Pécs, 1990. 
198 Ft.

Forgószél -  be- és kitelepí
tések Dél-kelet Dunántúlon 
1944-1948 között. Tanul
mány és interjúkötet. írta és 
szerkesztette: Füzes Miklós 
Pécs, 1990. 130 Ft.

Pécsvárad -  Műemlékek. 
Tájak-Korok. -  Múzeumok 
Kiskönyvtára sorozat. írta: 
Gállos Orsolya és Kozák Ká
roly. 20 Ft.

Zengővárkony -  Tájház, 
Tájak-Korok. -  Múzeumok 
Kiskönyvtára sorozat. 20 Ft.

Népművészet Pécs, Bara
nya -  A népművészeti ha
gyományok ápolása napjain
kig. -  A kötetet összeállítot
ta Dr. Andrásfalvy Bertalan 
100 Ft '

Építőművészet Pécs, Ba
ranya- 1945-től napjainkig. 
-  A kötetet összeállította: 
Tóth Zoltán 100 Ft.

Temesvár ostroma 1989. 
Irta: Tőkés László Budapest, 
1990. 298 Ft.

A Pécsváradi Várbaráti 
Kör kiadványai:

Gállos Ferenc-Gállos Orso
lya: Fejezetek Pécsvárad tör
ténetéből. Pécs, 1988. 50 ft.

Ohler Anna: A pécsváradi 
németek (Die Deutschen in 
Pécsvárad). Megjelent a né
metek betelepülésének 300. 
évfordulójára 80 Ft.

Képeslapok -  régi metsze
tek Pécsváradról. 8 Ft.

A Pécsváradi Önkéntes 
Tűzoltóegyesület Története 
1890-1990. A kötetet össze
gyűjtötte és válogatta: Várko- 
nyi Antal. Megjelent az OTE 
100 éves jubileumára. 100 Ft.

P écsv á ra d ró l e lsz á r 
m azott rokonait, ism erő
s e it  a já n d é k o z z a  m eg  
h e ly t ö r t é n e t i  k ia d v á 
nyokkal.

Megyei II. o. „Tamási” csoport 
1991-92-évi bajnokságának 

tavaszi sorsolása
XVI. forduló
Márc. 8.1.30 óra 
Alfa SC-P Gázmű 
Dunaszekcső-Villány 
Sátorhely—MTE 
Olasz-LAnycsók 
Kásád—Szederkény 
Véménd-Kozármisleny 
Vókány-Egerág 
Pécsvárad-Geresdlak

XVII. forduló
Márc. 14.10 óra 
P Gázmü-Dunaszekcső

Márc. 15.14.30 óra
Geresdlak-Pécsvárad
Kozármisleny-Vókány
Szederkény-Véménd
Láncsók-Kásád
MTE-Olasz
Villány—Sátorhely

XVIII. lorduló
Márc. 21.10 óra 
P Gázmű-Geresdlak

Márc. 22.15 óra
Olasz—VHIány
Kásád-MTE
Véménd-Lánycsók
Vókány-Szederkény
Pécsvárad-Kozármisleny
Alfa-Egerág
Sátorhely-Dunaszekcső

XIX. forduló
Márc. 29.15 óra 
Egerág-P Gázmű 
Dunaszekcső-Geresdlak 
Kozármisle rry—A If a 
Szederkény-Vókány 
MTE-Véménd 
Villány—Kásád 
Sátorhely-Olasz

XX. forduló
Ápr. 4.10 óra 
P Gázmű-Kozármisleny

Ápr. 5.1.30 óra 
Véménd—Villány 
Vókány-MTE 
Pécsváraó-Lánycsók 
Alfa-Szederkény 
Geresdlak-Egerág 
Kásád—Sátorhely 
Olasz-Dunaszekcső

XXI. lorduló
Ápr. 12.16.30 óra
Szederkény-R Gázmű
Dunaszekcső-Egerág
Kozármisleny-Geresdlak
Lánycsók-Alfa
MTE-Pécsvárad
Villány—Vókány
Sátorhely-Véménd
Olasz-Kásád

XXII. forduló
Apr. 18.10 óra 
R Gázmű-Lánycsók

Ápr. 19.17 óra 
Pécsvárad—Villány 
Alfa-MTE
Geresdlak-Szederkény
Egerág-Kozármisleny
Véménd-Olasz
Vókány-Sátorhely
Kásád-Dunaszekcső

XXIII. forduló
Apr. 26.17 óra
MTE-R Gázmű
Dunaszekcső
-Kozármisleny
Szederkérry-Egerág
Láncsók-Geresdlak
Villány—Alfa
Sátorhely-Pécsvárad
Olasz—Vókány
Kásád-Véménd

XXIV. forduló
Máj. 2.10 óra 
R Gázmű—Villány

Máj. 3.17 óra
Geresdlak-MTE
Egerág-Lánycsók
Kozármtslery-Szederkéry
Vókány-Kásád
Pécsvárad-Olasz
Alfa-Sátorhely
Véménd-Dunaszekcső

XXV. forduló
Máj. 10.17 óra 
Sátorhely—P Gázmű 
Dmaszekcső-Szederkény 
Láncsók-Kozármisleny 
MTE-Egerág 
Villány—Geresdlak 
Olasz-Alfa 
Kásád-Pécsvárad

Véménd-Vókány

XXVI. forduló
Máj. 16.10 óra 
R Gázmű-Olasz

Máj. 17.17 óra
Egerág-Villány
Kozármisleny-MTE
Szederkény-Lánycsók
Pécsvárad-Véménd
Alfa-Kásád
Geresdlak—Sátorhely
Vókány-Dunaszekcső

XXVII. forduló
Máj. 24.17 óra
Kásád-R Gázmű
Dunaszekcső-Lánycsók
MTE-Szederkény
Villány-Kozármisleny
Sátorhely-Egerág
Olasz—Geresdlak
Véménd-Alfa
Vókány-Pécsvárad

XXVIII. forduló
Máj. 31.17 óra 
Szederkény—Villány 
Láncsók-MTE 
Affa—Vókány 
R Gázmü-Véménd 
Geresdlak-Kásád 
Egerág—Olasz 
Kozármisleny—Sátorhely 
Pécsvárad-Diriaszekcső

XXIX. forduló
Jún. 7 .17 óra 
Vókány-P Gázmű 
Dunaszekcső-MTE 
Villány—Lánycsók 
Sátorhely-Szederkény 
Olasz-Kozármisleny 
Kásád—Egerág 
Véménd-Oeresdlak 
Pécsvárad-Alfa

XXX. forduló
Jún. 14.17 óra
MTE—Villány
R Gázmű-Pécsvarad
Geresdlak-Vókány
Egerág-Véménd
Kozármisleny-Kásád
Szederkény-Olasz
Lánycsók-Sátorhely
Alfa-Dunaszekcső

Pécsváradi
Hírmondó

a Pécsvaradi Önkormányzat tw i lapp 
felelős kiadó

Kakas Sándor, polgár rnesler

Szerkeszd Gallos Orsolya

Szerkeszt őség, ftrdeteslekretel. 
terjesztés:

MCwelódesi Közport. 
Pecsvarad, Kossuth u. 31 

Telelőn 123

Tipoyafia f PRESS Kit 
Nyomási munkaiatok 
Carbocomp Kft, Pftcs

t  \

Pécsváradi, 
környékbeli hírekkel 

a Pécsváradi Hírmondó
Megjelenik évente 11 alkalommal

Egy szám ara 15 • Fi 
előfizetés egy évre 150 • FI

Megrendclieló a Míwelődesi Flazban 
és letiesztőmkncl

Hirdetési farffak
 lakossági hirdetés szavaikéit 10 • Ft. 

cégeknek, vállalkozóknak

1 oldalas twdetes 1.500- Fi 
1/2 oldal 800 - H 
1/4 oldal 500 • Ft 
1/8 oldat 250 - Ft

^ ______________________ /


