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Pécsvárad 1848-49-ben
Baranya megyében március 

19-én, egy Mohácsra érkező 
hajó hozza meg a pesti esemé
nyek hírét, valamint a szabad 
sajtó első termékeit: a Nemzeti 
dal és a 12 pont kinyomtatott 
példányait. Pécsvárad mező
város lakóit a várban székelő 
közalapítványi uradalom terhei 
mellett az átvonuló katonaság 
bekvártélyozása, ellátása is 
sújtotta. A régi német házak
ban a nagyszoba mellett ma is 
megtalálható a különbejáratú 
kisszoba, amely kvártély céljá
ra szolgált a katonáknak. A 
pécsváradiak kötelessége volt 
előfogatot állítani a hadsereg 
részére, terményekkel, széná
val tartoztak adózni, hiszen a 
18. század vége óta állandó 
katonai állomáshely van Pécs- 
váradon a Hardegg-lovasregi- 
ment számára (a kollégium, a 
gyógypedagógia, a METAL- 
MAS illetve a mozi és a mel
lette lévő területen).

A Hardegg-lovasok 7. vérte- 
sezrede a szabadságharc alatt 
Sedlmayer ezredes vezényletével

Jelacic seregében harcolt. Jelacic 
seregének hazánkban való ér
kezéséről egyébként éppen a 
pécsváradi uradalomban jön 
jelentés az uradalom sellyei 
tisztartójától. 1848. szeptem
ber 26-án Jelacic serege szep
tember 23-án érkezik Pécsre, 
majd 25-én tovább indul a fő 
város télé, Magyarszék, Sásd 
irányába. Szeptember 27-én 
történik a híres oroszlói rajta
ütés, amikor a pécsi és a mohá
csi nemzetőrök megtámadják a 
Jelacic-féle sereg ott éjszakázó 
szekérkaravánját.

A sikeres rajtaütés után két 
nap p a l, 1 848  szeptem ber 
29-én verik meg a magyar 
seregek Je lacicot a pákozdi 
csatában. A győzelmen fe l
buzdulva, október 2-án fo g 
lalják el a pécsváradi és pé
csi katonai raktárakat a pécsi 
n e m z e tő rö k . Z sá km á n yu k  
100 szekér fegyver, továbbá 
posztó, bőrnemű, 95 ló, szá
mos kard és pisztoly.

Pécsváradon gyűjtik össze 
a lovakat és itt folyik kiképzé

sük is Batthyány Kázmér kor
m ánybiztos, ille tve  a bara 
nyai lo va scsa p a t szám ára 
Eszékre, aki október 22-én 
vette be az akkor is ku lcs- 
fon tosságú  várost.

Baranyában hamar megpe
csételődött a szabadságharc 
sorsa: január 31-én vonu l
nak be Pécsre a császá ri 
csapatok. Pécsváradra visz- 
szaérkeznek a Hardegg-va- 
sas lo v a s o k . K e g ye tle n ü l 
m egvesszőzik a pécsvára- 
diakat, a megye vizsgálatot 
indít a pécsváradi katonai rak
tárak kifosztása ügyében.

Pécsvárad első országgyűlési 
képviselője, Hegedűs Imre bör
tönbe kerül, egy évig raboskodik a 
pesti Újépületben.

Pécsvárad szőlőiben, pincé
iben szökött katonák bújkál- 
nak. Többször is megpróbálták 
elfogni, de sikertelenül Vokai 
Józse f ze ng ő vá rko ny i vo lt 
honvédőt, aki fittyet hányva a 
zsandárokra, fegyveres társai
val nappal is gyakran beláto
gatott a faluba... Q o

Március 15. 
ünnepe

M árcius 15-én délelőtt 
10 órakor a Szenthárom
ság téren ta lá lkoznak a 
m egem lékezők Hegedűs 
Imre emléktáblájánál. An
nak megkoszorúzása után 
vonulnak fel a Kossuth- 
térre,. ahol a Kodolányi Já
nos Általános Iskola tanu
lói ünnepi műsorral emlé
keznek az 1848-as fo rra 
dalomra. Az ünnepi szó
nok Papp Gyula önkor
m ányza ti képv ise lő . Az 
ünnepséget rögzíti a helyi 
televízió, és aznap este le
adja műsorán.
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önkormányz ati napló
1992. február 17-énKépviselőváltás

Napirend előtt dr. Fekete 
Sándor, a Választási Bizottság 
elnöke bejelentette, hogy Beck 
József lép a Benkő László le
mondásával megüresedett ön- 
kormányzati képviselő helyre. 
Ismertette, hogy a 11 megvá
lasztott képviselő valamint Fogl 
József nemzetiségi képviselő al
kotta a testületet Benkő László 
lemondásával Koch Lajos követ
kezett volna szavazatszámai 
alapján, ő azonban két ízben is 
írásban lemondott jelöltségéről, 
így a szavazatok alapján követ
kező Beck József tölti be a testü
letben megürült helyet.

Költségvetés
Az évközben felvetett javas

latok alapján a testület főként 
a tennivalók sorrendjén vitat
kozott. Korábbi elhatározásá
hoz híven pályázatot ad be a 
szennyvíztelep bővítésére, kor
szerűsítésére, a középiskolai 
tornacsarnok építésére, vala
mint az általános alsó iskola 
tetőterének beépítésére nem
zetiségi nyelvoktatás céljára.

A szennyvíztelep bővítésére, 
korszerűsítésére 8 millió forin
tot szán költségvetéséből az 
önkormányzat, továbbá a pá
lyázatot és egy környezetvédel
mi alapítvány segítségét kíván
ja igénybe venni. A tornacsar
nok építésének első ütemére a 
költségvetésből 4 millió forint 
kerül a pályázat elnyerése ese
tén. A pályázatok kedvező al
kalmat kínálnak, amelyekkel 
az önkormányzat élni kíván. 
Elbírálásuk után a témára 
még visszatérnek.

Ezek mellett elsőséget él
vez a felső iskola tetőjavítá
sa (1 500 000 Ft). Átépítésre 
1 millió forintot, a közterüle
tek gondozására, rendészeti 
feladatokra a szentlőrinci és 
sellyei megoldáshoz hasonlóan, 
plusz költségként 1 millió fo
rintot irányoz elő a testület.

Miután a pályázatok ered
ményei ismeretessé válnak, az 
anyagi lehetőségek ismereté
ben állítják át gázfűtésre a mű
velődési házat -  ez igen jelen
tősen csökkentené a fenntar
tás költségeit, valamint elvé
geztetnék külső tatarozását.

Szükséges volna a művelő
dési ház 30 éve szolgáló nagy
termi nézőterének, a székek
nek felújítása, ezt azonban a 
testület ezévben nem tervezi. 
Régi terv, hogy tisztességes ka
pu kerüljön az alsó iskola 
egyébként védett épületére -  
idén azonban ezt a tételt a tes
tület elvetette, akárcsak a Pé
csi országúton a Mayer-telek 
idei kisajátítását.

A  képviselők megvitatták 
azt is, mennyi legyen a gázrá
kötés díja azoknál, akik utólag 
jelentkeznek. Két ellenszava
zattal úgy döntöttek, hogy az 
1991-ben megépült gázveze
téknél 45 000, az 1990-ben 
épült vezetéknél 55 000 forint 
legyen a plusz rákötés. A  gáz
hálózat ugyanis terv alapján 
készült, amelyhez kezdetben 
36 000 forint ellenében lehetett 
csatlakozni. Azóta az árak 
emelkedtek, és a plusz rákötés 
ugyancsak. Az a fenti meg
emelt összeget is meghaladhat
ja, és akkor a különbözet a be
ruházót terheli.

A m űvelődési központtal 
kapcsolatban felvetődött, hogy 
fenntartási költségei növeked
nek, mivel a körzet nem min
den községe tart igényt szolgál
tatásaira. A testület megbízta 
a kulturális és a gazdasági bi
zottságot, vizsgálja meg, mi
lyen formában valósítható meg 
a ház gazdaságos működése. 
Ugyanakkor kéri az egyesülete
ket, számoljanak el a múlt évi 
gazdálkodásukkal, és mutassák 
be idei költségvetésüket.

Az önkormányzati intézmé
nyeknek idén a beiskolázások 
alkalmával kérniük kell a te
rü letükhöz tartozó önkor
mányzatok nyilatkozatát, mi
szerint azok vállalják a költsé
gek létszámarányos hányadát 
minden egyes tanuló után.

A fenti költségvetés az ön- 
korm án yzat a pályázatok  
eredm ényének kihirdetése 
után rendeletbe foglalja.

Községrendezési
kérdések

A korábban jóváhagyott te
rületfelhasználási kérdések ál
lásáról Schafhauser Katalin, a 
műszaki csoport vezetője adott 
tájékoztatót. Elmondta, a pati
ka-tömb feltárására, annak el
ső, az üzletsort érintő ütemére 
a korábbi nagy érdeklődés 
után csak 5 üzletre maradt je
lentkező , a lehetséges 10 szá
zaléka, lakást senki sem akar 
itt vásárolni. Továbbra is lehet 
jelentkezni.

Kolumbáriumok céljára az 
Építőipari Kisszövetkezet 30 
helyet tud kialakítani a teme
tőben, a ravatalózótói 4 mé
terre a kerítésnél, összesen 
100 000 forint értékben. Az 
urnasírhelyeket elkészültük 
után az önkormányzattól lehet 
megvásárolni.

Dr. Kófiás Mihály ismertet
te, hogy a szeméttelep üzemel
tetéséről, a költségvetésről 
nem sikerült megállapodni a

társközségek polgármesterei
vel. A képviselő-testület úgy 
döntött, a hozzájárulás mérté
két azonnal tisztázni kell az 
érdekelt községekkel.

A körjegyző ismertette a 
közterületek, utcák elnevezé
sét: 50 utca van Pécsváradon, 
ahol 1930 óta élnek az utcane
vek. Vannak, amelyek megvál
toztak, s vannak, amelyeknél a 
változtatás indokol. Ez utóbbi
ról az ügyrendi bizottság készít 
javaslatot, majd a tervezetet is
merteti a lakossággal.

Az Erzsébet országút mellett 
elkészült a vásártér WC-je, a 
környéken dolgozó beruházó 
azonban az odavezető utat 
tönkretette. Továbbá a terüle
tet feltöltéssel, tereprendezéssel 
üzemképessé kell tenni. Az ön- 
kormányzat döntése szerint ha
ladéktalanul fel kell szólítani a 
vállalkozót az okozott kár hely
reállítására, majd a területet 
használhatóvá kell tenni.

Ismét szóba került az Iparos
ház, amelynek tervét a testület 
a legutóbbi ülésén egyöntetűen 
elvetette, ugyanis az nem tar
totta be a zártsorú beépítést. 
Készült előírás szerinti terv is 
erre a célra.

Március 15 
megünneplése

A  megemlékezést a Kodolá- 
nyi János Általános Iskola ren
dezi a hagyományoknak meg
felelően. Az intézményeket, 
pártokat Kakas Sándor pol
gármester hívja meg, ünnepi 
szónoknak Papp Gyula képvi
selőt kérte fel.

Iskolaigazgatói pályázat
Március 31-ig lehet benyúj

tani a pályázatot a dr. Brez- 
niczki József nyugalomba vo
nulásával megüresedő szakis
kola igazgatói posztjára és a 
Zeneiskola aktuális igazgatóvá
lasztása alkalmával. A pályáza
tok elbírálása céljából Papp Gyu
la javaslatára a testület ideigle
nes bizottságot alakít, amelynek 
elnöke Apaceller József, tagjai 
Arató Márton és a kulturális bi
zottság tagjai: Dretzky Katalin, 
Gállos Orsolya, Keresztúri Tóth 
Sándor, Lőrrncz Albertné, vala
mint a Szakiskola által delegált 
két, és a Zeneiskola által delegált 
egy személy.

A mezőgazdaság 
átalakulása

A mezőgazdaságnak az ön- 
kormányzatot és a település la
kosságát érintő kérdéseiről fa
lugyűlést rendez az önkormány

zat. Megszervezését és a szak
értő meghívását Beck József 
vállalta. A  termelőszövetkezeti 
földalapok kijelölésével kap
csolatos érdekegyeztető fó
rumban, az önkormányzatot 
Müller Lajos képviselőt dele
gálja.

Dr. Bíró Ferenc 
modellkísérlete

Dr. Bíró Ferenc február 11-i 
levelében arra kérte az önkor
mányzatot, engedélyezze rész
vételét a március 31-től kezdő
dő családorvosi modellkísérlet
ben. Célja az alapellátási re
formban szereplő vállalkozás 
finanszírozási modelljének ki
próbálása. Kérelmét Bíró dok
tor szóban egészítette ki az ön- 
kormányzati ülésen. Elvi en
gedélyt kért a kísérlet beindí
tásához, amely szerint magán- 
vállalkozó orvosként szerző
dést kötne az önkormányzat
tal körzetének orvosi ellátásá
ra. Ezzel együtt megoldaná a 
szakorvosi ellátást, ami a beteg 
számára térítésmentes volna. 
A  vállalkozó orvos ugyanis 
k ö z v e t le n ü l a T ársada
lombiztosítással szerződik.

Dr. Menczer Gábor, az ön- 
kormányzat egészségügyi és 
szociális bizottságának elnöke, 
aki édesapja temetése miatt 
nem tudott résztvenni az ülé
sen, Bíró doktor levelének kéz- 
hezkapása után levélben kérte 
az önkormányzatot, napolja el 
e kérelem megtárgyalását. 
Ugyanis hiányoznak még a 
szükséges szabályozók.

Bíró doktor kérelmének en
gedélyezése, illetve a kérelem 
tárgyalásának elnapolása kö
rül hosszú, időnként szemé
lyeskedésbe torkolló vita ala
kult ki. Beck József, Müller 
Lajos feltétlen támogatásukról 
biztosították Bíró doktor ter
vét, míg más képviselők (Gál
los, Zsáli) kérték, hogy a testület 
adjon helyet az egészségügyi bi
zottság elnöke, Menczer doktor 
kérésének Továbbá az idő rö
vidsége és az előterjesztés hiá
nyosságai miatt is a napirend 
elnapolását javasolták. Ä pol
gármester a személyeket, pénz
eszközöket is érintő tervezetet 
hiányolta Zsáli felvetésére, mi
szerint a többi orvos is tájéko
zódhasson az új rendszer beve
zetéséről, Bíró doktor felajánlot
ta, bármelyik kollégája részt ve
het ebben. Végül két tartózko
dás (Zsáli, Kakas) egy ellensza
vazat (Gállos) mellett a testület 
megadta az elvi negedélyt Bíró 
doktor tervére azzal, hogy szer
ződéstervezetét terjessze a kö
zös ülés elé.

G. 0.



Tanya Csárda

A Művelődési Központ 
márciusi esemény naptara

Egy düledező vén tanyát varázsolt 
újjá a szorgalom és az összefogás -  
vagyis a Kollár-család, hivatalosan a 
Hétszilvafás BT. Február 1-én csár- 
daavatóra hívta a Kollár-család a ro
konokat, barátokat és azokat, akik 
segítettek a terv megvalósításában, 
így ifj. Winkler Györgyöt is, a csárda 
tervezőjét, akik megelégedéssel nyi
latkozott az elképzelések megvalósu
lásáról.

Az első szó Mott János apátúré 
volt, aki rövid fohásszal megáldotta 
az új vendéglőt. Ezután Kakas Sándor 
polgármester adta át az üzembehe- 
lyezési engedélyt Kollár Sándorné- 
nak, Zsuzsának, és sok sikert kívánt 
a Tanya Csárda gazdáinak. Majd kö
vetkezett az estebéd, Zsuzsa főztje 
valamint Schmidt István finom bora s 
végül a mulatság.

Közben megtudtuk Zsuzsától, 
hogy ízletes házikoszttal, elfeledett 
ízekkel és olcsó árakkal szeretne 
kedveskedni vendégeinek. A Tanya 
Csárdában mindig kapható lesz olcsó 
egytál étel, frissensült. Péntekenként 
olyan specialitásokkal szeretnének 
előállni, mint a bab főttknédlivel, a 
gombasavanyű krumplistésztával.

Mintegy 50 fő tud kényelmesen 
helyet foglalni a Tanya Csárdában, 
így ilyen létszámú rendezvényeket, 
családi és egyéb összejöveteleket, 
kirándulócsoportokat is tudnak fo
gadni -  nyáron pedig kellemes kert
helyiség is várja majd a Tanya Csár
dába betérőket.

Képünkön mindenkit szeretettel vár 
Kiss Jánosné, Kollár Erzsiké, Oancsó 
Lászlőné és Hurton Erzsébet.

G.O.

Március 4-én Megyei Furulya ta
lálkozó 9-18 óráig..

Március 5-én ÁFÉSZ Részközgyű
lés 18 órakor.

Március 6 -7 -8  Nőnapi virágvásár.
Március 7-én Randy bál 20-01 

óráig.
Március 8-án Operett randevú a 

Győri Színház művészeivel 16 órakor.
Március 13 -án Általános Iskola 

szervezésében Kodolányi nap.
Március 15-én Csudakarikás a 

Komlói Bányász Színpad előadása 
15 órakor.

Március 18-án Holmi turkáló 9-17 
óráig.

Március 20-án „Jubileum” Blues 
Kantin 20-24 óráig. Zene: UNICUM.

M árcius 22-én Sakk verseny 
Pécsvárad-PSC.

Március 28-án Koszorúcska -  a 
tánciskola zárófoglalkozása. Zene: 
Wagner Zenekar 18-24 óráig.

Hétfőként: Német kezdő nyelv- 
tanfolyam 17.30 órakor.

Kézimunka szakkör 18 órakor. 
Tarokkosok.

ronikus laptársunkat, a pécs- 
váradi falu tv-ét, amely Papp 
Gyula önkormányzati képvise
lő szerkesztésében és műsorve
zetésével 1992. január 27-én 
sugározta bemutatkozó adá
sát. Felkereste az új Egész
ségügyi Centrumot, tájékoz
tatott a megújuló orvosi ellá
tásról. A  második adás február 
17-én Kakas Sándor polgár- 
mesterrel készített interjút az 
elmúlt év eredményeiről és 
Péesvárad ezévi terveiről, ízelí
tőt adott a Zeneiskola jubileu
mi Mozart-hangversenyéről és 
az Ipartestület farsangi báljá
ról hozott hangulatos tudósí
tást. Bemutatkozott az adás új 
bemondója Kreszits Margitka.

Keddenként: Számítógépes tanfolyam 
16 órakor.

Sakkosok 19 órakor.
Csütörtökönként: Számítógépes 

tanfolyam 16 órakor.
Német kezdő nyelvtanfo lyam

17.30 órakor.
Zengő Néptánc Egyesület próbája 

18 órakor.
Sakkosok 19 órakor.
Ifjúsági Klub 19 órakor.
Szombatonként: T ánc isko la  a 

nyolcadikosok részére 9.30 órakor.

Szolgáltatásaink
Minden nap igénybevehető a 

„Body terem”, tagsági díj ellenében.
Kölszönözhető: folyóiratok, diave

títő gépek, varrógép, „Zsuzsi” és au
tomata kötőgépeink.

Fénymásolást vállalunk!

Az Egészséges Életért Egyesület 
Natura boltjában minden alapanyag 
megtalálható a korszerű táplálkozás
hoz.

Helytörténeti kiadványok árusítá
sával is foglalkozunk.

Az OTP új szolgáltatásairól 
Bély Sándor adott tájékoz
tatót.

Március 15. ünnepséget az
nap este adja műsorában a falu 
tv. Március havi magazinját a 
hónap utolsó hétfőjén, március 
30-án majd ismétlésként a kö
vetkező vasárnap délelőtt 10 
órakor láthatjuk.

Értesülhetünk majd a Kodo
lányi János Általános Iskola 
munkájáról és a beiskolázás ál
lásáról. Bemutatkozik a labda
rúgó szakosztály, valamint a 
Zengő Néptáncegyesület.

A  műsor március 30-án, hét
főn este fél 7 órakor a képújság 
híreivel kezdődik, majd 7 óra
kot láthatjuk a Pécsváradi 
Híradó műsorát.

Új vasúti menetrend
Tisztelt Utasunk!
Tájékoztatjuk Önt, hogy az utazási választék bővítésére 1992. március 

1-től Pécs és Péesvárad viszonylatban új járatokat helyezünk forgalomba.

Pécsváradról: 4,15 5,33 6,38 7,33 8,47 10,11 12,56 
13,55 14,30 16,03 16,39 19,38 20,25 20,58 órakor in
dulnak a vonatok.

Pécsről: 3,32 5,50 6 ,18 6,43 10,45 11,50 13,10 
14,30 15,15 16,45 17,50 19,00 22,35 órakor indulnak 
vonatok.

MINDEN VONATRA 33%-OS KEDVEZMÉNY!

Kérjük vegye igénybe új szolgáltatásunkat!
Jó utazást kívánunk!

Pécsi Vasútigazgatóság N em  zár be a Zengő Étterem

Minden hónap utolsó hétfőjén

Tv-Pécsvárad

Falufórum a kárpótlásról
Péesvárad önkormányzata falufórumot rendezett február 25-én a 

kárpótlást igénylők számára történő földkiadásról. Az est előadói: Bíró 
Imre, a Baranya megyei Földművelési Hivatal vezetője és dr. Váradi 
Miklós, a megyei Kárrendezési Hivatal főmunkatársa. A kárpótlásban 
érdekelt polgárok egyeztető fórumot alakítanak, amelybe az önkormány
zat Müller Lajos képviselőt delegálta. A fórum egyeztetni fogja a terme
lőszövetkezettel, hol legyenek kimérve a földek, amelyeket kárpótlásként 
licitálásra lehet megszerezni a kárpótlási jegyek alapján. Március 5-ig 
jelentkezhetnek a Polgármesteri Hivatalban mindazok akik földre adtak 
be kárpótlási igényt, majd megalakítják egyeztető fórumukat.

Az a hír jáija, hogy a Zengő Étterem működését megszünteti 
és ismét bezárásra kerül. Megkérdeztük a legilletékesebbet Ba
logh József étteremvezetőt, hogy a hír mennyire igaz? A híresz
telések alaptalanok voltak, mondja az üzletvezető. Az étterem 
nem zár be és nem is foglalkoztak ilyen gondolattal sem, sőt a 
vendégek szolgálatába állva mind nagyobb kínálatot és választé
kot igyekeznek biztosítani. Különféle rendezvényeket -  lakodal
makat, társas összejöveteleket -  is szerveznek és olcsó áraikkal 
kívánják a vendégeket megnyerni. Hetenként külön ételspeciali
tásokat is hirdetnek, mondja az üzletvezető. A közétkeztetés 
sincs veszélyben és az igazán olcsó áron biztosított előfizetéses 
menüt biztosítják jó  minőségben a jövőben is. Minden igyekeze
tük azon van, hogy még jobb minőséggel és olcsó árakkal meg
nyerjék továbbra is a vendégek bizalmát, így tehát bezárásról 
nincs szó és várják továbbra is a vendégeket.



A Pécsváradi Várbaráti 
Kör jubileumi közgyűlése

A közgyűlés február 24-én, hétfőn este a Művelődési 
Házban a szavazóképesség megállapítása és a napi
rend elfogadása után az elnöki beszámolóval kezdő
dött, majd az elnök (Gállos Orsolya) és a tíztagú 
vezetőség megválasztásával zárult. A kör titkára to
vábbra is Dretzky Katalin. A résztvevők megtekintet
ték tíz esztendő eseményeinek dia-felvételeit az est 
folyamán.

Az indulás
Tíz esztendő nagy idő min

den ember, minden közösség 
életében, mindenképp száma
dásra késztet. 1980. november 
12-én egy műemlékvédelem
mel és Pécsvárad értékeivel 
foglalkozó előadásra küldött 
szét meghívót e sorok írója. Az 
előadó Szilágyi Domokos épí
tész volt. Az est végeztével 
hangzott el indítványom, ala
pítsunk egyesületet a helyi 
értékek védelmére. Ehhez a 
jelenlévők (46 fő) csatlakoztak, 
és az aktust aláírásukkal pe
csételték meg. Ez az ív nyitota 
a kör immár három kötetet is 
kitevő naplóját.

Az egyesület a Hazafias 
Népfront honismereti mozgal
mának keretében kezdte meg 
működését -  időközben a nép
front megszűnt, gombamód el
szaporodtak az egyesületek, 
városvédő és egyéb körök, de e 
változások nem zavarták meg 
öntevékeny működésünket. 
Csoportunkhoz az évek folya
mán számosán csatlakoztak, 
mígnem a taglétszám 1991-re 
elérte a 200 főt. Tartózkod
tunk a korban szokásos kam
pányszerű beléptetésektől, 
mindenki egyéni elhatározás
ból csatlakozott. Időközben 
voltak, akik távol maradtak az 
egyesületi élettől, ami az alap
szabály jegyében két év után 
automatikus kizárást von ma
ga után. Az egyesület alapsza
bályt alkotott, bejegyeztette 
magát, igazolványt, pecsétet 
készíttetett, 60 illetve 120 fo
rintos éves tagdíjat állapított 
meg, amit tavaly a közgyűlés 
nyugdíjasok, diátok számára 
80, dolgozók számára 150 fo
rintban állapított meg. A  tevé
kenységünket mind Pécsvárad 
akkori és későbbi vezetése, 
mind a társadalmi szervek, va
lamint a megyei és országos 
fórumok is rokonszenvükkel 
tüntették ki a tíz év folyamán.

Időközben eltávoztak sora
inkból olyan lelkes alapító ta
gok mint dr. Csősz Gyula, Sza

bó Károly, Unti Lfyosné, vala
mint Kígyós Sándor, Bayer Fe- 
rencné -  és a közelmúltban 
Lutter Jánosné és Schillinger 
Mihály. Emléküket megőriz
zük.

Amit mi kezdtünk el
A vár ügye és Szent Ist

ván kultusza elsőszámú cél
kitűzésünk volt és maradt. 
1982 márciusától 1988 tava
száig összesen hat alkalommal 
dolgoztunk a várkert, a vár kö- 
nyékének megtisztításán. A 
munkákon 200 pécsváradi, 
öreg és fiatal vett részt, sokan 
minden egyes alkalommal el
jöttek. Azóta az önkormányzat 
alkalmazottat tart a terület 
gondozására, s az Erdőgazda
ság a pihenőpark berendezését 
látja el.

1986-ban B enkő László, 
Müller Lajos, Rózsahegyi Fe
renc, Szabó János, Bada Lász
ló és Sárközi István elkészítet
ték a vár és a templom díszki
világítását. 1986-tól jeleztük a 
község és a megye vezetőinek, 
hogy 1988 Szent István halálá
nak valamint a pécsváradi 
bencés monostor felszentelésé
nek kettős, 950. éves évfordu
lója. Szorgalmaztuk a munká
latok befejezését, a vár meg
nyitását, és törekvéseink ek
kor szerencsésen egybeestek a 
megye és az Országos Műem
lékfelügyelőség törekvéseivel. 
1988 augusztus 19. és 20. a vár 
megnyitása és a Szent István 
napi ünnepség országos jelen
tőségű esemény volt Pécsvára- 
don, amely alkalomból a Pécs
váradi Várbaráti Kör ünnepi 
ü lést ta r to t t  dr. G yőrffy  
György történészprofesszor 
részvételével.

Körünk azonban nemcsak 
és főként nem a látványos, po
litikai színezetű megmozdulá
sok egyesülete. Tevékenységé
nek fő vonulata az ide kötődő 
jeles személyiségek emléké
nek s ezzel Pécsvárad nemes 
tradícióinak ápolása.

Mayer Pál 90 éves molnárt 
egy ősi ipar utolsó képviselői

nek egyikét köszöntöttük 1982 
márciusában. Nemes Endre 
pécsváradi születésű stockhol
mi festőművésszel találkoz
tunk ugyanebben a hónapban. 
Fogadtuk 1984 decemberében, 
em lékszobája m egnyitóján 
részt vettünk 1989-ben. Curi- 
lovic Ottokár Pécsváradon élt 
papfestő kiállítását rendeztük 
meg 1982 májusában. Fülep 
Lajos művészetfilozófus, egy
kori zengővárkonyi lelkész 
születésének 100. évfordulójá
ra emlékeztünk 1985januárjá
ban. Kígyós Sándor szob
rászművész emlékkiállítását 
rendeztük meg 1986-ban. Ná- 
gel Lajos könyvkiadóval 1982 
óta rendszeresen tartjuk a 
kapcsolatot. Dr. Entz Béla kór- 
bonctan professzor emléktáb
láját lepleztük le 1989 tava
szán egykori tanítványainak 
nagyszámú jelenlétében, 1987- 
ben em lékestjét rendeztük 
meg. Witt János pécsváradi ze
neszerző halálának 100. évfor
dulójára emlékeztünk 1987- 
ben. Részt vettünk Siklóson 
Batthyány Kázmér hamvai
nak hazahozatalán. Gállos Fe
renc helytörténész munkássá
gára emlékeztünk 1988 febru
árjában. Kodolányi János író 
emléktábláját 1984 márciusá
ban lepleztük le, 1989-ben író
olvasó találkozót rendeztünk 
leányával, majd emlékülést 
munkásságának kutatóival. 
Agárdi Ede ornitológus emléke 
előtt tisztelegtünk 1991. már
ciusában, születésének 100. 
évfordulóján. Széchenyi István 
születésének 200. évfordulója 
alkalmából elhelyeztük a vár
ban az itt tartózkodását meg
örök ítő  em léktáblát 1991. 
szeptemberében.

Mi kezdtük el a helytörté
neti kiállításokat egy helytör

téneti állandó gyűjtemény re
ményében. Kezdettől fogva 
gyűjtjük a hely tárgyi emléke
it. Kiállításaink: Nagyapáink 
lakóhelye 1982, A pécsváradi 
református magyarság 1984, A 
pécsváradi németség 1986, A 
Dunai svábok 1990.

Régi pécsváradi egyesü
letek emlékét is ápoltuk: a 
színjátszók 50 évére tekintett 
vissza Várkonyi Antal 1984- 
ben, az Iparoskor 100 eszten
dejére Adószegi Károly és a 100 
éves tűzoltótestület emlékkiál
lítását rendeztük meg 1990- 
ben Várkonyi Antal felkérésé
re. Mindhárom alkalommal 
megjelentek rendezvényein
ken a régi pécsváradi egyesüle
tek tagjai.

Történelmi évfordulók.
Közülük a legkiemelkedőbb 
1988-as Szent István évet már 
említettem. A bencés rend tör
ténetéről Levárdy Ferenc mű
vészettörténész beszélt 1985- 
ben, Pécsvárad népeiről And- 
rásfalvy Bertalan néprajzku
tató 1986-ban, a török alóli fel- 
szabadulás 300. évfordulójáról 
Nagy Lajos történész 1986- 
ban. A pécsváradi németek be
településének 300. évforduló
járól 1990-ben emlékeztünk 
meg a várban.

Kiadványokat jelentet
tünk meg Pécsváradról: régi 
metszeteket adtunk ki képes
lap formájában 1986-ban. (Ké
peslap terveink sorra kudarcot 
vallottak, ennek méltó megva
lósítását most az önkormány
zat karolta fel.) 1988-ban pécs
váradi üzemek és a tanács tá
mogatásából megjelentettük 
Gállos Ferenc helytörténetét, 
amit e sorok írója egészített ki 
az újabb kutatási eredmények
kel. 1991-ben Öhler Anna a 
Pécsváradi németség című

Társadalmi munkán a kör tagjai 1991-ben



munkáját adtuk ki két nyel
ven, képekkel illusztrálva.

Kirándulásaink: ezek  a 
legnépszerűbb program ok, 
amelyeken valóban baráti kör
ré kovácsolódott a tagság. Első 
utunk 1983-ban az Ormánság
ba vitt, 1985-ben Siklós, Mo
hács környékére vezetett az 
Ördögszántás-túra. 1986-tól 
elevenítettük fel Enzt Béla, 
Csekey István, Agárdi Ede és 
Gállos Ferenc egykori kirán
dulásait, a „peónia-túrákat” a 
pünkösdi rózsa virágzása ide
jén. Őszi és téli túrákat ia szer
vezünk Kisújbánya, Óbánya, 
Pusztabánya, a Zengő-csúcs, 
P üspök szen tlász ló , R éka- 
völgy, Kisnádasi-forrás és a 
pécsváradi malmok úticéllal.

1986-tól kezdődtek országjá
rásaink. Ekkor a Felvidéket 
kerestük fel, 1987 júniusában 
N y u g a t-M a g y a r  o rsz á g o t , 
1987-ben Mohács-Baja között 
dunai hajókiránduláson vet
tünk részt, 1988-ban a Zemp
lénben és Kassán jártunk, 
1989-ben a Dél-Alíoldön, Sze
geden és Gyulán tekintve meg 
a szabadtéri játékokat, 1990- 
ben Nyírség, Szatmár, Kárpát
alja, 1991-ben Göcsej és Bur
genland volt országjárásaink 
színtere. Történelmi emléke
ket látogattunk, megkoszorúz
tuk Kossuth, Széchenyi, Rá
kóczi, Kölcsey, Deák, Asztrik 
apát emlékhelyeit, jártunk 
Ópusztaszeren és Munkács, 
Krasznahorka várában, a Szé
chenyiek kriptájában Nagy- 
cenken, Rákóczi sírjánál a kas
sai dómban és még sorolhat
nánk.

Választások 1990: mind
ezek után furcsa lett volna, ha 
egyesületünk nem lép fel az 
első szabad választásokon. A 
Pécsváradi Várbaráti Kör a 
pártok mellett és azoktól fu- 
getlenül 12 jelöltet állított. És 
hogy jó  neveket vitt be a köz
tudatba, azt a szavazópolgá
rok erősítették meg, akik 6 je
löltünket választották be a 
Pécsváradi Önkormányzatba. 
Ezzel biztosítva látszik az, 
hogy Pécsvárad értékeinek vé
delme, a kör kultúrközpontú 
szemlélete Pécsvárad vezeté
sében is érvényre jut.

Orgonajavítás. S zék e ly  
Miklós orgonaművész kezde
ményezésére 1988-tól részt 
vettünk a katolikus templom 
orgonájának felújításában, 
szervezőként. A műszaki át
adás, Földi Balázs munkájá
nak átvétele 1991. október 
13-án m egtörtént. Székely 
M iklós egyúttal védnöksé
günket kérte a baranyai or
gonahan gversen yek  prog
ramjához 1991 nyarától, Pius 
tem plom , Pécsvárad, M o
hács, H arkány orgon á in ,

amit mi örömest támogattunk.
Közreműködésünket fej

tettük ki például 1982-83 fo
lyamán Pécsvárad rendezési 
tervén ek  k idolgozásában , 
amely megakadályozta a to
vábbi falurombolást lakóhe
lyünkön. Közrem űködtünk 
1991-ben a Magyar Televízió 
Pécsváradról forgatott egyórás 
m ű során ak  k észítésében , 
szaktanácsadással, történeti 
anyaggal, gyűjteményünk do
kumentációjával. Ugyanilyen 
segítséget nyújtottunk Surján 
Miklós népjóléti miniszter tv- 
szereplésének munkálataihoz.

V égül m egven d ége ltü k  
1991. decemberében az itt tar
tózkodó horvátországi mene
külteket, és segítettünk a ja 
vukra rendezett jótékonysági 
koncert megszervezésében.

EL v ilágháborús em lék 
helyünk gondolatát fennállá
sunk óta ébren tartottuk, míg 
végül 1991 decemberében ezt 
is átadhattuk Pécsvárad lakó
inak, a felújított I. világhábo
rús emlékművel egyetemben. 
Békés József kőfaragó mester 
keze munkáját dicséri Kodolá- 
nyi János, Enzt Béla, Hegedűs 
Imre és id. Rauschenberger 
Andrásét Széchenyi, valamint 
a II. világháborús halottak em
léktáblája.

Sok-e vagy kevés, amit tíz év 
alatt végeztünk? Nem az én 
tisztem ennek megállapítása. 
Amit célul tűztünk ki, elvégez
tük. Lehetett volna mást is, 
többet is, az idő és az emberi 
erő azonban véges. Olyan dol
gokat valósítottunk meg, ka
roltunk fel, amelyekre más 
nem vállalkozott. Sem a nyolc
vanas évek elején, amikor a 
hasonló tevékenység még nem 
volt általános, bár Pécsvára- 
don soha senki hivatalos té
nyező munkánkat nem gán
csolta, sőt inkább segítette, 
sem az utóbbi három évben, 
amikor az egyesületek, pártok 
száma megszaporodott Pécs- 
váradon is.

A  kilencvenes években azt 
tudjuk továbbra is garantál
ni, hogy Pécsvárad csak ní
vós, kulturált, a hely méltó
ságának megfelelő indítvá
nyokat fog kapni a Pécsvára
di Várbaráti Körtől, amely to
vábbra is a helyi értékek, és 
nemcsak a múlt ápolásának 
szenteli energiáját.

A jubileumi ülés végén Ka
kas Sándor, Pécsvárad pol
gármestere köszöntötte a tíz 
esztendős egyesületet, és át
nyújtotta Lantos Miklós fotó
művésznek a várról készített 
nagyméretű színes felvételét.

Gállos Orsolya 
a Pécsváradi Várbaráti Kör 

elnöke

Téli túra
A Várbaráti Kör február 1 -én szer

vezte meg hagyományos téli túráját, 
soha nem látott érdeklődés mellett. 
Már a jelentkezők összetételéből sej
teni lehetett, hogy élményekben nem 
fogunk szűkölködni. Csoda, hogy az 
előző esti, éjszakai szakadó eső elle
nére csapatunk reggel 71 mindenre 
elszánt túrázót számlált, a legidő
sebb 70 éves, a legfiatalabb 6 éves 
volt. Túránk nemzetközivé vált! -  lel
kes útitársunk volt egy belga hölgy, 
és a Vályi-család Ungvárról. Jelké
pes volt számunkra Schillinger Ervin 
itt léte, aki átvette édesapja helyét 
körünkben...

A Komló-kanyarban már tükörsi
ma jégen csúszkáltunk, estünk-kel- 
tünk. A Rékai pihenőt ropogós havon 
tartottuk, ragyogó napsütésben. In
nen ütünk Kisújbányára vezetett, vé
gig a hólepte erdőn, de már a tavasz 
első hírnökei, az illatoshunyor kis 
bimbói kandikáltak ki a hótakaró alól. 
Szó mi szó, van aki jobban csúszott, 
mint azt az útviszonyok indokolták 
volna, de ez nem is csoda, ha valaki 
szemrevette a „melegítő” üvegek 
szgrét-számát.

így, a déli harangszóra meg is ér

keztünk az eddigiek során még álta
lunk megkímélt -  lassan ilyen mái 
nem marad -  vadászházhoz Kisújbá- 
nyán. Hófehér házaival a falu téli ál
mát aludta. Az udvaron hatalmas üst
ben ínycsiklandó illatok keringtek a 
hócsatát vívók körül. A gyönyörűen 
terített asztalok mellett jólesett a for
ralt bor és a meleg tea, a háziak 
kedvessége. A finom szarvaspörkölt 
elfogyasztása után csúszott az új bor 
is. No és aztán az út hazafelé...

Már számolni sem győzték egye
sek „elesett” társaik keléseit... Párán 
felkeresték Kisújbánya immár 90. 
évét megért egyetlen őslakóját.

Hiába tettük ki a „mozgalomban" 
megtanult útjelzőket, sokan sokféle
képpen néztük a térképet, de én mint 
a hátvéd egyik tagja is hazaértem fél 
hatra.

Ismét kaptunk ajándékba egy fe
lejthetetlen szép napot a TERME
SZEITŐL.

Köszönjük, legyen szerencsénk 
máskor is! Köszönjük Fuller Miklós
nak és a Vadásztársaságnak is.

Dretzky Katalin

Képünkön: Pihenő a .Rékában

Egyházi hírek
A K atolikus Egyház szent

miséinek rendje:
H étköznaponként reggel 

7.30 órakor.
Vasárnap reggel 8 órakor és 

11 órakor
Március 4-e után, a Nagy

böjtben minden pénteken 18 
órakor keresztcsókolás.

M árciu s 4 -én  H am vazó 
Szerda a 40 napos Nagyböjt 
kezdete, a felkészülés a Hús- 
vétra.

A R e fo rm á tu s  E gyház
március 3-6-ig Evangélizációs 
esteket rendez 18 órai kezdet
tel a gyülekezeti teremben. 
Riskóné Fazekas Márta, a pi- 
lisvörösvári lelkész szolgál.

Vasárnap az istentisztelet 11 
órakor kezdődik a gyülekezeti 
teremben, ugyanebben az idő
ben van a gyermekek hittanó
rája Kovács Márta vezetésével.

Csütörtökönként 17.30 órá
tól Bibliaóra.

A n y a k ö n y v i  h í r e k
SZÜLETÉSEK:
Február 13. Scheich Mónika Szü

lei: Lőrincz Mária és Scheich János 
Február 16. Dörmő Norbert Szülei: 

Hetrich Márta és Dörmő Zoltán 
Február 4. Reisinger Rita Szülei: 

Bárdos Mária és Reisinger János 
Február 12. Győrök Edina Szülei: 

Kieszler Katalin és Gyűrök Tibor

HALÁLOZÁS:
Szabó Zoltán (1941) Erdősmecske

Horváth Jánosné sz. Potyondi 
Margit (1914) Apátvarasd 

Olajos Csaba (1972)
Szabóka Józsefné sz. Vajda Sára 

(1905)

r  HÁZASSÁGI É V F O R D U L Ó ^  
25 éves házassági évfordulóját

ünnepli március 18-án Kása Zsu
zsanna és Gulyás Sándor.

Gratulálunk és még sok boldog, 
'örömteli évet kívánunk!__________



N Ő N A P I MEGLEPETÉS ! 

O P E R E TT RANDEVÚ 1992.

Összeállítás
Lehár Ferenc é s  Kálmán Imre műveiből a 

győri é s  a kaposvári színház 
művészeinek előadásában.

1992. március 8-én (vasárnap) 16 órakor 
a Pécsvéradi Művelődési Központ 

színháztermében.

Jegyek 120 Ft
(nyugdíjasoknak é s  diákoknak: 8 0  Ft).

Családi vasárnap délután
Szeretettel várjuk a gyermekeket és felnőtteket 

1992. március 15-én,
vasárnap 15 órára a Művelődési Központba.

A Komlói Bányászszínpad előadása

Benedek András:Csudakarikás
magyar népi mesejáték 3 felvonásban 

gyermekeknek és felnőtteknek
Szerelők: Harka Jenő, Kozma D. Dorottya, Kocsi Kata

lin, Donovál Zoltán, Ferencz Gabriella, Nagy József, Sza
bó Zoltán, Paku Melinda, Földvári Ágnes, Fürtös György, 
Széles Kitti, Kovács Viktória, Wetzl Mariann, Bán Kriszti
na, Szabó Szilvia.

Az énekeket Siptár Andrásné, a táncokat Tóth Jánosné 
tanította be.

A jelmezeket a Pécsi Nemzeti Színház biztosította.
Rendezte: Nagy Mihály

A  darab meseországa egy nagyobbacska falu. Királya me
sés külsőségekkel felruházott földesúr, kinek palotája vidéki 
kúria. A  szereplők félig valóságos figurák, félig mesehősök. 
János nemcsak mesehős, hanem parasztlegény, Juliska 
nemcsak királylány, hanem parasztlány is. Szerelmi évődé- 
sük pontosan ugyanolyan, mint akármelyik falusi legényé és 
lányé. Az alakok egy része -  hazudozó kisfiú a „tolvaj” 
bakter -  közelebb áll a realitáshoz, a másik rész -  az ördögök, 
a sárkány -  pedig közelebb a mesei eszmevilághoz.

Zenés Koldus Est a 
TANYA CSÁR D ÁB AN

m

Folytatjuk sikeres hétvégi programjainkat. 
Az álarcosbál, a rongyos bál után 

március 7-én szombaton 
Koldus Estet rendezünk.

Menü: rongyos leves, gánica, puliszka, 
zsíroskenyér...

Szeretettel várunk mindenkit!

!ü

A „Videóvarázs” 
kazettakölcsönző
értesíti klubtagjait és leendő tagjait,

hogy új helyre költözött.
Új helyünk az „Aranycipó” kenyérbolt 

és a Játékterem közötti helyiség.

Kölcsönzési díjak:
egységesen 149 Ft 

klubtagoknak 100 Ft. 
Tagdíj: 300 Ft/hónap.

Hetente újabb és újabb 
filmekkel várjuk kölcsönzőinket!

Gépkocsi javítása 
vizsgára felkészítése 

vizsgáztatása

Gulyás Sándor 
autószerelőnél.

Pécsvárad, November 29. u. 9.



ÓVODÁINK Kodolányi nap az iskolában
1899. március 13-án szüle

tett Kodolányi János, iskolánk 
névadója. Harmadik éve ren
dezzük meg a Kodolányi napot. 
Délelőtt 8 órakor megkoszorúz
zuk emléktábláját, majd 9 órá
tól a Művelődési Házban Ki mit 
tud?-ot rendezünk.

Itt mutatkozik be az iskola né
met csoportja is műsorával. Az 
előtérben rajzkiállítást tekinthet
nek meg az érdeklődők. A kiál
lításon szerepelnek a környező 
iskolák (Hidas, Mecseknádasd, 
Hosszúhetény) tanu ló inak 
munkái is.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

ÚSZÁSOKTATÁS
1990. őszén kezdődött az is

kolai úszásoktatás Gelencsér 
János és Tóth Györgyi vezeté

sével. Kezdők és haladók vesz
nek részt az oktatáson a bony
hádi III. sz. Általános Iskola Tan
uszodájában.

A medence egy részében ok
tatás folyik, a szabad pályákon a 
már úszni tudók gyakorolhatnak. 
1 tanévben három turnust indíta
nak átlag 40 fővel. Kétharmaduk 
kezdő.

Eddig körülbelül kétszázan 
vettek részt az oktatásban. Al
kalmanként a szülők is eljöttek 
és eljöhetnek megfigyelni gyer
mekük úszáskészségének fej
lődését.

Az általános drágulás itt is 
nehézségeket okoz (busz, 
uszoda bérlet növekedés). Eb
ben a tanévben az utolsó tur
nus március 3-án indul, a 
részvételi díj 850 Ft. (Eddig!)

Farsang

Shulteisz Józsefné a 2. sz. 
óvoda általános vezető-helyet
tese a Donauschwabische Kul- 
turstiftunghoz írt pályázatá
val 190 000 Ft-ot kapott a 2. sz. 
óvoda kétnyelvű csoportja ré
szére, a német kétnyelvű prog
ram megalósításához. Ezt az 
összeget technikai eszközök 
vásárlására költik el.

Ezen kívül a Pro Cultura 
Hungarica Renovanda Alapít
ványhoz küldött pályázatával 
60 000 Ft-ot nyert. Ezt az 
összeget a kétnyelvű nemzetisé
gi csoportszoba berendezésének 
fejlesztésére használják fel.

Néphagyomány 
és a gyerekek

Pályamunkánk gyakorlati 
megvalósítása céljából, szak
mai összejöveteleinket Zengő- 
várkonyban és Pécsváradon 
tartjuk, ahol Molnár V József 
néprajzkutató segítségével 
mindig gyakorlatban a gyer
mekekkel együtt élik át azokat 
a hagyományokat, amelyek a 
környezetben még fellelhetők.

A csoporthoz tanítók és szü
lők is csatlakoznak.

Éves tematikánk januári és 
februári programja a zengő- 
várkonyi bázisóvodánkban 
zajlott.

Január 6-án: Háromkirályo-

Iskolánk tanulói a korábbi évek
hez hasonlóan részt vettek a 
Szakmunkástanulók megyei tan
tárgyi tanulmányi versenyén.

Történelem: 2 tanuló vett részt
Szabó József Hús 3. a. oszt. 

tanuló 5. helyezést ért el, Varga 
Zsolt Hús 3. a. oszt. tanuló 6. 
helyezést ért el.

Felkészítő tanár: Józsa György 
Tivadarné.

Magyar: ! tanuló vett részt
Ferenc Éva Át. 3. oszt. tanuló

1. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Zakk Anna.

Fizika: 2 tanuló vett részt.
Gcska Mihály Hús 2. a. oszt. 

tanuló 3. helyezést ért el, Szollár 
Lajos Hús 2. a. oszt. tanuló 7. 
helyezést ért el.

Felkészítő tanár: Pifkó Mihályná

Matematika: 1 tanuló vett részt

zás a faluban (dramatikai já 
ték a megszületett fény hirde
tése és ünneplése, népi játékok 
készítése nagyszülők bevoná
sával -  cirokhegedű, ökröcske, 
cirokszárból).

Február 6-án: A  Dorottya- 
legenda dramatikus feldolgo
zását láthattuk.

A népraj zi tanfolyam hallga
tóinak keresztény csoportja is 
bekapcsolódik programjainkba

A következő szakmai prog
ram unk március 5-én lesz 
szintén Zengővárkonyban.

A  soronkövetkező program
jainkról részletesen a követke
ző számban számolunk be.

Óvodai beiratkozás
Értesítjük a Szülőket, hogy 

az óvodai beiratkozás idejét e- 
lőbbre hoztuk. Az iskolai be
iratkozással egyező időpont
ban lesz az óvodáinkban 1992. 
április 21-25-ig.

A beiratkozáshoz szükséges 
okmányok:

-  a gyermek születési anya
könyvi kivonata, és a szülő 
személyi igazolványa.

Az óvodába az a gyermek ve
hető fel, aki a 3. életévét az adott 
év augusztus 31. napjáig betölti, 
illetőleg december 31-ig tölti be, 
és felvételét az óvodai férőhe
lyek száma lehetővé teszi.

Nagy Arnold Hús 3. a. oszt. 
tanuló 19. helyezést ért el.

Felkészítő tanár: Bors László.

2. Lezajlottak a szakmai házi 
versenyek, amelyek eredménye
ként iskolánkat a „Szakma Kiváló 
Tanulója” országos versenyen az 
alábbi tanulók képviselték.

Húsfeldolgozó szakma: Mur- 
kucz László Hús 3. b. Keller 
László Hús 3. a. Rigó Norbert/ 
Hús 3. b.

Sütőipari szakma: Csóti Erika 
Sütő 3.

3. SPORTHÍREK
Megyei Sakkversenyen 3 tanu

ló vett részt: Kollár Ibolya Szk. 3.
1. helyezés. Csonka Zsolt Szk. 3.
1. helyezés. Szabó Mónika Át. 3. 
5. helyezést ért el.

Február 13-án tartottuk a ha
gyományoknak megfelelően Sza
lagavató ünnepségünket.

Az iskolai farsangi bált feb
ruár 14-én megrendeztük. Kö
szönöm a Művelődési Ház dol
gozóinak, hogy helyet biztosí
tottak számunkra.

A ielmezfelvonulás du. 3 órakor 
kezdődött. Igen ötletes, szép kivitele
zésű jelmezeket láthattunk. Akadt 
köztük bohóc, múmia, boszorkány, 
sündisznó, volt aki a kedvenc törpjét 
elevenítette meg, láthattunk varázsló
nőket, ördögöket, csinos lányruhába 
bújtatott fiúkat, úrihölgyeket macská
val, testőrt és még sok más érdekes
séget.

Az első díjat nyerte az 5. c. osztá
lyok lányok „jelenete". Címe: A fáraó 
utolsó útja.

A második helyezet Kelemen Ma
riann 6. a. osztályos tanuló„takarító- 
nő" jelmeze lett.

A harmadik helyezést a 6. c. osz
tály két tanulója kapta, Barta Roland, 
Talló Balázs bohócpárosa.

A farsangi hangulatot tovább

emelte Poller György tanar ur zene
karával. A bál igazán jól sikerült.

A büfét a 8. osztályosok (szülők, 
gyerekek) együtt vállalták, ők árulták 
a finom süteményeket, szendvicse
ket és üdítőket.

Szeretném megköszönni Gyön
gyös Jánosné a Szülői Munkaközös
ség elnökének, hogy megszervezte a 
zsűrit, és a szülőknek, hogy részt 
vettek a zsűrizésben.

Külön köszönöm a segítséget 
azoknak a tanulóknak és kollégák
nak, akik segítették lebonyolítani ezt 
a rendezvényt.

Molnár Józsefné 
Diák Önkormányzat vezető

A Kazinczy szépkiejtési kör
zeti versenyen Kelemen Ma
riann első helyezést ért el az 
5., 6. osztályosok mezőnyében, 
24 induló közül.

---------------------------------------------------------------------------

Nőnapi virágvásár a
Művelődési Házban!

Március 6 -8 .  (péntek, szombat, vasárnap) 

Ajánlatunk:
-  cserepes és vágott virágok
-  száraz- és selyemvirág kompozíciók
-  kerámiák

Nagy választékban!
Előzetes megrendelést is felveszek!

Szeretettel várom kedves vásárlóimat!
V ----------------------------------- SrJiillPi..S7Ílvia____________________ ✓

Magyari Gyuláné 
vezető óvónő

A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola 

hírei
1. TANULMÁNYI VERSENYEK



1992. Március hó 
Pécsváradi Zengő M ozi

8. vasárnap 17 óra Halálos nyugalom
9. hétló 17 óra Revans
12. csütörtök 17 óra Hudson Hawk -  Egy mestertolvaj aranyat ér
15. vasárnap 17 óra Holtpont
16. hétlő 17 óra Esőember
19. csütörtök 17 óra Vadak ura
22. vasárnap 17 óra Spión fióka
23. hétfő 17 óra Esernyőtrükk
26. csütörtök 17 óra A hullámok herceae
29. vasárnap 17 óra Tök jó, válnak az őseim
30. hétlő 17 óra Csapd le csacsi 
2. csütörtök 17 óra Meghalsz űjra

Sakk -  matt
Az 1991-92- évi m egyei 

Sakk csapatbajnokság eddigi 
pécsváradi eredményei:

1. F ordu ló: 1991. novem
ber 10. Pécsvárad-Mázaszász- 
vár 2;5—7;5.

2. F orduló: 1991. december 
1. Görcaöny-Pécsvárad 4;5-5;5.

3. F ordu ló: 1991. december
15. Pécsvárad (szabadnapos).

4. F ordu ló: 1992. január 
12. Pécsvárad-M ohács 5-5.

5. F orduló: 1992. január 19. 
Zsolnay Ü.-Pécsvárad 6;5-3;5.

6. F ordu ló: 1992. február
16. Pécsvárad-Siklós 3-7.

A le g jo b b  p o n ts z e r z ő  
L antos M árk, 5 mérkőzésből 
4 pont, veretlenül.

A  tovább i párosítás:

7. F ordu ló: 1992. március 
1. Pécs Liga Vál.-Pécsvárad

8. F ordu ló: 1992. március 
22. Pécsvárad-PSC ü.

9. F ordu ló: 1992. április 5. 
PEAC-Pécsvárad.

10. F ordu ló: 1992. április 
12. Pécsvárad-Zsolnay I.

11. F ord u ló : 1992. április 
26. Szentlőrinc-Pécsvárad.

Megyei ifjúsági és serdülő bajnokság 
1991-92. évi tavaszi sorsolása

XV. forduló 
Márc. 7.
„A” csoport
Beremend-Szigetvár 
PMSC—Kinizsi 
„B ” csoport 
Hidas-PFC 
Somberek-Zsolnay

Márc. 8.
„A” csoport
Sellye—Harkány
PBTC-Gázmű
Bicsérd-PPTSE
„B ” csoport
Pécsvárad-Sásd
Vasasi B —Töttös
Szászvár-szabad

XVI. forduló 
Márc 14.
„A” csoport
Harkány-PBTC 
„B ” csoport
Sásd-Vasasi B.
Töttös-Somberek
Szászvár-Hidas

Márc. 15.
„A” csoport
Szigetvár-PMSC
Kinizsi—Sellye
PPTSE-Beremend
Gázmű-Bicsérd
„B" csoport
PFC-Pécsvárad
Zsolnay-szabad

XVII. forduló 
Márc. 21.
„A” csoport
Beremend-Gázmű
PMSC-Sellye
„B ” csoport
Szászvár-Zsolnay
Hidas-Pécsvárad

Márc. 22.
„A” csoport
Szigetvár-PPTSE 
PBTC—Kinizsi 
Bicsérd—Harkány 
„B ” csoport 
Vasasi B.-PFC 
Somberek-Sásd 
Töttös-szabad

XVIII. forduló 
Márc. 28.
„A” csoport 
PPTSE-PMSC 
Gázmű-Szigetvár 
Harkány-Beremend 
Kinizsi—Bicsérd 
„B ” csoport 
Pécsvárad-Vasasi B. 
Töttös—Szászvár

Márc. 29.
„A” csoport
Sellye-PBTC 
„B ” csoport
PFC-Somberek 
Zsolnay—Hidas 
Sásd-szabad'

I. forduló 
Apr. 4.
Hidas-PMSC
Sásd-Kinizsi
Somberek-PBTC
P.várad-Beremend
Zsolnay-Harkány
PFC-Szigetvár

Apr. 5.
Töttös—PPTSE 
Vasasi B.-Gázmű 
Szászvár-Sellye 
Bicsérd-szabad

II. forduló 
Apr. 11.
PPTSE-Pécsvárad
Beremend-Hidas
PMSC-Sásd
Kinizsi-Somberek
Bicsérd-Töttös
Harkány-PFC

Apr. 12.
PBTC-Vasasi B. 
Gázmű-Szászvár 
Sellye-Zsolnay 
Szigetvár-szabad

III. forduló 
Apr. 18. 
Hidas-PPTSE 
Somberek-PMSC 
Szászvár-PBTC 
Zsolnay-Gázmü 
Töttös—Szigetvár

Apr. 19.
Sásd-Beremend 
Vasasi B —Kinizsi 
PFC-Sellye 
Pécsvárad—Bicsérd 
Harkány-szabad

IV. forduló 
Apr. 25.
PPTSE-Sásd 
Beremend-Somberek 
PMSC-Vasasi B. 
Harkány-Tóttös 
Szigetvár-Pécsvárad 
Bicsérd—Hidas

Apr. 26.
PBTC-Zsolnay
Gázmű-PFC
Kinizsi-Szászvár
Sellye-szabad

V. forduló .
Máj. 2.
Szászvár-PMSC 
PFC-PBTC 
Töttös-Sellye 
Hidas-Szigetvár 
Sásd—Bicsérd

Máj. 3.
Somberek-PPTSE 
Vasasi B.-Beremend 
Zsolnay-Kinizsi 
Pécsvarad-Harkány 
Gázmű-szabad

VI. forduló 
Máj 9.
Beremend-Szászvár
PMSC-Zsolnay
Sellye-Pécsvárad
Harkány-Hidas
Szigetvár-Sásd

Máj 10.
PPTSE-Vasasi B.
Kinizsi-PFC
Gázmű-Töttös
Bicsérd-Somberek
PBTC-szabad

VII. forduló 
Máj. 16. 
PFC-PMSC 
Tóttös-PBTC 
Pécsvárad-Gázmű

Hidas—Sellye
Sásd-Harkány
Somberek-Szigetvár

Vili. forduló 
Máj. 23.
PPTSE-Zsolnay 
Beremend-PFC 
Sellye-Sásd 
Harkány-Somberek 
Szigetvár-Vasasi B.

Máj. 17.
Szászvár-PPTSE 
Zsolnay-Beremend 
Vasasi B.—Bicsérd 
Kinizsi-szabad

Máj 24.
Kinizsi—Töttös 
PBTC-Pécsvárad
Gázmű-Hidas 
Bicsérd—Szászvár 
PMSC-szabad

IX. forduló 
Máj. 30.
PFC-PPTSE
Töttös-PMSC
Pécsvárad-Kinizsi
Hidas-PBTC
Sásd-Gázmű
Somberek-Sellye
Vasasi B.—Harkány
Szászvár-Szigetvár
Zsolnay—Bicsérd
Beremend-szabad

X. forduló 
Jún. 6.
Beremend-Töttűs
PMSC-Pécsvárad
Kinizsi-Hidas
PBTC-Sásd
Gázmű-Somberek
Sellye-Vasasi B.
Harkány-Szászvár
Szigetvár-Zsolnay
Bicsérd-PFC
PPTSE-szabad

A XVIII. fordulóval be
fejeződik az 1991-92. 
évi őszi-téli bajnokság. 
A továbbiakban a két 
csoport összevonásra 
került.

Ennek alapján folyta
tó d ik  a ba jnokság , 
melybnek befejezésével 
eldől a helyezési sor
rend, melynél beszámít 
az 1991 —92-es ba j
nokság első fordulójá
nak valamennyi ered
ménye.

A Bicsérd, Hidas, R 
Zsolnay csak ifjúsági 
c sa p a to t m űködte t. 
Mérkőzéseik kezdési 
időpontja minden eset
ben 10 óra.

A PMSC ifjúsági mér
kőzéseit Pécsújhegyen 
játsza 9.30 órai kezdet
tel, serdülő mérkőzéseit 
Kovácstelepen játsza
9.30 órai kezdettel.

Fentiek kivételével 
a kezdési időpontok:

serdülő mérkőzés
9.30 óra, 

ifjúsági mérkőzés 
11 óra.

„Holmi” turkáló
Extra minőségű importált, 

tisztított ruhák vására!

Pécsvárad Művelődési központ
1992. március 18. (szerda) 9-17 óráig.

Pécsváradi
Hírmondó

I Pécsváradi Önkormányzat havi lapja 
Felelős kiadó:

Kakas Sándor polgármester

Szerkesztő: Gáltos Orsolya

Szerkesztőség, hirdetésfelvétet 
terjesztés:

Művelődési Központ, 
Pécsvárad, Kossuth u. 31. 

Telefon: 123.

Tipográfia:F-PRESS Kft. 
Nyomási munkálatok: 
Carbocomp Kft Pécs

Pécsváradi, 
környékbeli hírekkel 

a Pécsváradi Hírmondó

Megjelenik évente 11 alkalommal

Egy szám ára 15.- Ft 
előfizetés egy évre 150.- Ft

Megrendelhető a Művelődési Házban 
és terjesztőinknél

Hirdetési tarifák:
lakossági hirdetés szavanként 10.- Ft 

cégeknek, vállalkozóknak

1 oldalas hirdetés I.500 - Ft 
1/2 oldal 800 - Ft 
1/4 oldal 500 - Ft 
1/8 oldal 250.- Ft


