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Magyar nap Külsheimben

Ez a felirat fogadta az ünnepi 
napra érkezőket a külsheim i vár 
előtti téren 1992. m ájus 21-én. 
A v á ro s sá  ny ilván ítá sának  7 0 0  
éves jubileumát ünneplő v á ro s 
kában, a napok óta tartó rendez
v é n y so ro za t  keretében ezen a 
napon került so r  a két éve elkez
dődött partnerkapcsolat h ivata
los aláírására.

A többszázéves templom harang
zúgásával 10 órakor kezdődött az 
ünnepi istentisztelet, melyet Mott 
Jáno s címzetes pécsvárad i apát 
tartott. A magyar és német viseletbe 
öltözött t á n c o s o k  b e v o n u lá s a  
után, a misét külön erre a napra 
ö s sz e á ll íto t t  k ó r u sm u z s ik á v a l 
tették ünnepé lyesebbé. M a gya r 
szem  nem maradt szárazon, am i
kor az orgonán felcsendült régi 
templbmi h im nuszunk  a „Bo ldog
a sszo n y  anyánk..." amit szó ló 
ban énekelt Silvia mély átéléssel. 
A m ise a m agyar H im nusz közös 
éneklésével ért véget, majd a Rá
kóczi induló akkordjai kisértek ki 
a templomból.

Innen kilépve a vár tornyán nem
zeti zászlónk adta tudtára a ma ide
érkezőknek, hogy magyar nap van.

A közel 500  fős meghívott ven
dég és érdeklődő ezután a partner
kapcsolat hivatalos megpecsételé- 
sére a Festhalléban jött össze.

A két h im nusz  után GUnther 
Kuhn, Külsheim polgármestere kö
szöntötte a résztvevőket, majd be
szédében hangoztatta az eltelt idő
szak fontosabb állomásait és annak 
a reményének adott hangot, hogy 
az ilyen kapcsolatok vezethetnek el 
minket egy közös Európába.

Ezután Kakas Sándor, P é c svá 
rad polgárm estere -  mint azt a 
helybeli lapok kiemelték -  nem 
anyanyelvén, hanem németül ol
v a s ta  fel ü n n e p i k ö szön tő ié t, 
amiben a közös békés Európáról 
szó ló  gondolatokat h an g sú lyo z 
ta, m iután utalt a szo m szé d sá 
gukban dúló embertelen hábo rú 
ra... Majd átnyújtotta Kuhn úrnak 
c ím e rü n k ,  S á r k á n y ö lő  S ze n t  
G yö rgyöt ábrázo ló  bekeretezett 
képét. (Képünkön)

Az ünnepélyes aláírást követte a 
partnerkapcsolatról szóló okmány 
kétnyelvű felolvasása -  magyarul 
Gál Zsuzsa, németül Kurt Krug -  
után Homoki Géza, a Magyar Nagy
követség nevében üdvözölte a je

lenlévőket és hangsúlyozta az ilyen 
kapcsolatok fontosságát, mint egy- 
egy mérföldkövét a békés Európába 
vezető útnak.

Georg Denzer a szűkebb tarto
mány nevében -  mint egyik elindí
tója e kapcsolatnak -  kért szót, 
örülve, hogy ilyen rövid idő alatt 
„megpecsételődött" e barátság a 
két város polgárai é s vezetői kö
zött. Kuhn úr a külsheimi várat áb
rázo ló  fe stm ényt ajándékozott 
pécsváradi kollégájának. Külsheim 
franciaországi partnerkapcsolata, 
Morét város képviselője is üdvö
zölte az ünneplőket.

Ez idő alatt a téren elkezdődött a 
Leányvásár. A feldíszített sátrakban 
fazekas, kékfestő, faesztergályos, 
szőttes, gyapjú, magyar paprika és 
más izek, lacikonyha csalogatta a 
vendégeket. A magyar muzsika sem 
hiányzott, táncos fiaink rögtönzött 
bemutatkozása már ízelítőt adott az 
ebéd után kezdődő, három órán át 
tartó hangulatos, látványos prog
ramból.

A kitűnő, magyar ebédet Kreutz 
András és csapata készítette és 
szolgálta fel, nem hiányzott a kecs
keméti barack pálinka sem.
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| Pécsvárad Nagyközség és 
Külsheim Város között 

partnerkapcsolatok 
kiépítésére

í
: Ezen baráti m egá llap odás i
ii nyújtson ahhoz keretet, hogy j 
l miképp alakuljanak ki a két köz- j 
| ség, azok polgárai, a községi i 
I testületek, szervezetek, egyesü- ; 
5 letek és a közigazgatások Közötti j 
j kapcsolatok. !

! I- I
j A megállapodásban szereplő i
' községek azon fáradoznak, hogy i 
j együttesen és kölcsönösen meg- ; 
i ismerkedjenek a községpolitikai j 
j adottságokkal és célokkal, vala- i 
j mint azok változásaival. 
i Fontosnak tartják a társadalmi
j fejlődéssel, a demokratikus eljá- i 
I rásokkal és a közigazgatási te- i 
í vékenységge l ö ssze fü ggő  ta- j 
: pasztalatcserét.

II.
A partnerek tájékoztatlak egy

mást nevelési és képzési keidé- j 
S f* j©  Támogatták tanútct és il- í  
júségl csoportok közvetett kap- ; 
csolatait

III.
A partnerközségek az együtt- j 

működés fontos területének te
kintik a kulturális kapcsolatok 
sokoldalú kiépítését.

Támogatják a kulturális tevé
kenységgel foglalkozó egyesü
letek es szervezetek közöm kap
csolatokat

IV
A partnerek nagy súlyt fektet

nek a spott területén a kapcso
latok támogatására ás elmélyíté
sére. Segítik a sporlegyesületek 
es a sporttal foglalkozó szerve
zetek közűni közvetlen együtt
működést

V.
A partnerek lehetőségeikhez •, 

mérten támogatják a két > zség 
polgárai közöm kozvtdr kap
csolatokat

VI
A baráti községek gt< dós

kódnak arról hogy a partner
kapcsolat cé&itúzései. esem*- ( 
nyei és eredményei nyilvános- I 
ság  állal a közönség tudomása- ? 
iá  jussanak.

Pecsrarad Nagyközség
Külsheim Város
1992 matus 21-én

Kakas Sándor GúkherKuhn I  
polgármester polgár meder :

•• ■■ .. . . .  • v  s iflflteooooaoeoMg-. - y  •

Az Önkormányzat lapja 1992.jünius • ll.évfolyam 6.szám



2 Hírmondó 1992. június

1992. június 1-2.Eladó üzemek, boltok, lakások
A művelődési házban meg

tartott ülésen Kakas Sándor 
polgármester elnökletével napi
rend előtt Papp Gyula képvise
lő javaslatára a testület elfogad
ta, hogy az ülések 16 órától 21 
óráig tarthatnak, s azok folyta
tása az ügyek fontossága szerint 
vagy másnap vagy egy illetve két 
hét múlva következik.

A Zeneiskola igazgatója: 
Apaceller József

A múltkori eredménytelen 
választás u tán  ismét napi
rendre került a Zeneiskola 
igazgatói posztjának kérdése, 
Tóth Gézáné és Apaceller 
József pályázatának elbírálá
sa. A pályázók nem fűztek 
újabb kiegészítést beadvá
nyukhoz, m£jd ismét zárt ülés 
következett, melyen Apaceller 
József nem vett részt.

Korábban Kakas Sándor 
polgármester, dr. Kófiás Mi
hály körjegyző és Várnai Fe
renc megyei zenei referens ta
lálkozott a Zeneiskola pedagó
gusaival, akik a közös vita 
után ismét titkos szavazást 
tartottak. Ezen Apaceller Jó
zsef 7, Tóth Gézáné 2 szava
zatot kapott. A testület nem 
tudott harmadik személyt ja
vasolni arra az esetre, ha ismét 
eredménytelen volna a képvi
selőtestület szavazása. A kép
viselőtestület ismételt vitája 
után végül 9 igen, 1 ellensza
vazat és 1 érvénytelen szava
zat mellett Apaceller Józsefet 
választotta meg, majd nevezte 
ki a Pécsváradi Zeneiskola 
igazgatójává 1992. augusztus 
16-tól. Bérét a vezetői pótlék
kal együtt 30.000 forintban ál
lapította meg. Ugyanazt a bért 
szavazta meg Tóth Gézáné 
számára is.

A rendőrség beszámolója
Som ssich László őrnagy, 

komlói rendőrkapitány, helyet
tese Inhoff János százados és 
Nagy Tamás törzszászlós, a 
Pécsváradi Rendőrállomás pa
rancsnoka volt a második na
pirendi pont vendége. Nagy 
Tamás írásos anyagát kiegé
szítve elmondta, jelenleg 14 fő 
dolgozik az őrsön, néhány hét 
múlva bevezetik a 24 órás szol
gálatot, vagyis mindig lesz ren
dőr az őrsön, valamint a tere
pen is. A január 1-től működő 
rendőrállomáshoz tartozik 
Pécsvárad mellett a volt társ
községek mellett Hosszúhe- 
tény, Mécséknádasd, Hidas, 
Óbánya, Ófalu, Berekajja és 
Püspökszentlászló község is. 
Január 1. óta emberölés, rab
lás, súlyos testi sértés nem for
dult elő a területen, 1 esetben

követték el a  garázdaság bűn
tényét, 2 ittas vezetőt csíptek 
nyakon, viszont 4-szer jártak 
el lopás vétsége és a legtöbb
ször, 9 alkalommal betöréses 
lopás esetében. 15 konkrét cse
lekményből 11-et derítettek 
fel, ami országosan kiemelke
dő eredmény. Ezek között so
rozatos jellegű is volt, mint pl. 
a mecseknádasdi iskolában el
követett betöréses lopások.

A volt pártbizottság épületét 
alkalmasnak találják munká
jukhoz, de idővel lesz szükség 
bővítésre. Kiképzett rendőrö
ket szeretnének Pécsváradra 
hozni, s lakásokat szeretnének 
vásárolni. Jelenleg Nagy Ta
más parancsnok is kijár Kom
lóról Pécsváradra. Megtudtuk, 
hogy május végén tette le ál
lamvizsgáit, s szeretne Pécsvá- 
radon letelepedni.

Elmondta, vasúti járőrszol
gálattal készülnek az idegen
forgalmi szezonra, járőrük 
megjelenik a Dombay-tónál is, 
jelenlétének kedvező a vissz
hangja a lakosság körében.

Somssich László a terület 
gazdasági egységeinek és tes
tületéinek támogatását kérte 
a bűnüldözésre létrehozott 
alapítvány támogatására. Sze
mélyigazolványok, közleke
désigazgatási kérdések helybeni 
intézését a komlói keretből lehe
tővé tudják tenni. Kakas Sán
dor polgármesterrel eljárnak a 
szolgálati lakások ügyében, me
lyeket a Megyei RK megvásárol
na az önkormányzattól.

És néhány szó a közleke
désről. Rövidesen megjelenik 
környékünkön is a trafipax, és 
a közlekedési kihágások elkö
vetői ellen a helyszínbírság he
lyett következik a feljelentés, 
majd a súlyosabb pénzbírság. 
Szóval, jó lesz vigyázni. Akismo
toros csendháborítóknak is.
A Spartacus SC beszámolója
Keresztúri Tóth Sándor

az SC elnöke ismertette idei 
költségvetésüket, melyben az 
önkormányzat 400.000 forin
tos támogatása csak az elemi 
szükségletekre elég. A szpon
zorok pedig a Pécsváradért 
Alapítványon keresztül szeret
nék megadni támogatásukat. 
Lórinczi Albertné, az Általá
nos Iskola igazgatója kifejezte 
azon törekvésüket, hogy széle
síteni kell az iskola és a sport
kör kapcsolatait. A sportkör e 
számunkban ismertetett tevé
kenységének elismeréseként 
Kakas Sándor úgy összegezte a 
sportvezetők és a képviselők 
által elmondottakat, hogy a 
kör költségvetését felül kell

vizsgálni a szponzori szerződé
sek megkötése után, majd ismét 
egyeztetni kell az elképzelése
ket. Elismerve a sportvezetők 
eddigi munkáját, eredményei
ket és a sportolás fontosságát.

★

A testület 5/1992. számú 
rendeletébe foglalta az 1992. 
évi költségvetést, mgjd döntött 
arról, hogy a volt Rózsa Ferenc 
utcában a Szent Gellért utcára 
való átnevezéssel szükséges a 
házszámoknál tapasztalható 
zavar rendezése, az újraszá- 
mozás is. Műemléki vagy mú- 
emlékjellegű volt tanácsi épü
letek önkormányzati tulajdon
ba kerülését (pl. az alsó, a felső 
iskola, a városháza, a könyv
tár, stb.) fogadta el a testület a 
Megyei Vagyonátadó Bizott
ságtól azzal, hogy a műemlék
védelmi előírásokat továbbra 
is betartva kezeli azokat.

A Gondozási Központ új 
vezetője: Molnár Istvánná
Az önkormányzat eü. és szo

ciális bizottságának véleménye 
alapján a Gondozási Központ 
vezetőjévé a jelenlegi helyet
test nevezte ki az önkormány
zat Köbér ling Jenőné nyuga
lomba vonulása után. A testü
let egyhangúlag elutasította 
Kárpáti Mária Kishosszúrét 
33. sz. alatti lakos szociális se
gélykérelmét.

*

A testület másnap, június 2- 
án 17 órától folytatta ülését Ka
kas Sándor polgármester elnök
letével, Apaceller József és dr. 
Men-czer Gábor távollétében.

A Várbaráti Kör munkája
A testület írásos beszámolót 

kapott a Pécsváradi Várbaráti 
Kör 10 éves tevékenységéről, 
majd e sorok írója, mint a kör 
elnöke elmondta, egyesületük 
továbbra is mindent megtesz a 
község értékeinek megmenté
séért. Ennek érdekében gyűj
teményüket el szeretnék he
lyezni a volt Városháza épüle
tében, állandó kiállítás jelleg
gel. Segíteni szeretnének a vá
rossá válás folyamatában, és 
egy színes, reprezentatív Pécs- 
várad-album elkészítésében. A 
kör elnöke köszönetét mon
dott a Művelődési Ház kollek
tívájának, amely felkarolta 
működésüket. A testület hatá
rozatában köszönetét fejezte 
ki a Pécsvárdi Várbaráti Kör 
elnökének és tagjainak eddigi 
munkájukért.

Októberben Leányvásár
Dretzky Katalin, a Fülep 

Lajos Művelődési Központ

igazgatója ismertette az októ
ber 17-18-án sorra kerülő Le
ányvásár előkészületeit.

Az idei rendezvényen jelen 
lesz Külsheim, továbbá ismét 
eljönnek a dunántúli hagyo
mányőrző együttesek, akik zsű
ri előtt méretnek meg. Lesz me
nettánc, jönnek a vásári komé
diások és a hagyományos iparo
kat űző kézművesek A mostani 
külsheimi Pécsvárad-kiállítás 
viszonzásaként a közös projekt 
kiállítását is elhozzák a külshei- 
miek, több fúvószenekar érke
zik, s az eiersheimi zenekar bált 
fog játszani. A hagyományok
nak megfelelően a bevételek 
várhatóan fedezni fogják a ren
dezvény kiadásait, de a költsé
gek csökkentésére a Művelődési 
Ház pályázatot is benyújtott.

A testület a leányvásári elő
készületek ismertetését jóvá
hagyólag tudomásul vette, s 
egyben felhívta a műszaki cso
portot, hogy a község csinosítá
sára tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket -  már augusz
tus 15., a p>écsváradi búcsú, a 
Szent István napok idejéig.

Az önkormányzat lapja
Újságunk, a Pécsváradi Hír

mondó szerepelt az ülés követ
kező napirendjén. E sorok író
ja elmondta, hogy a testület 
1991. januári ülésén döntött 
önkormányzati újság kiadásá
ról, hogy az a testület tevé
kenységét és a település ese
ményeit közzétegye. Havonta 
átlag 500-550 példányban vá
sárolják meg a pécsváradi ak a 
Hírmondót, 85 az állandó előfi
zetők száma. Lévén Pécsvára- 
don mintegy 1000 lakás, így a 
lap igen sok olvasóhoz ejjut. Az 
önkormányzat által finanszí
rozott költségek a nyomdai ki
adásokra és a fotók elkészíté
sére korlátozódnak. A testület 
elismerését fejezte ki a Pécsvá
radi Hírmondó készítőinek és 
terjesztőinek, mely munkánk
ban ismételten sok tennivalót 
vállalnak a Művelődési Ház 
dolgozói.

Titkos szavazás, zárt ülés
Az Alkotmánybíróság meg

változtatta a titkos szavazásra 
és a zárt ülésekre voi atkozó 
döntését, mely szerint ízekre 
bármelyik képviselő, illetve 
polgármester és jegyző tehet 
javaslatot. A rendelkezés a to
vábbiakban úgy szól, hogy zárt 
ülés csak a magántitok és a 
személyes adatok védelméhez 
való alapjog biztosítása végett, 
valamint szolgálati és államti
toknak minősülő ügyekben, a 
polgárm ester indítványára 
történhet, mely indítványról a 
testület vita nélkül dönt. A tes
tület a rendelet alapján módo
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sította szervezeti és működési 
szabályzatát.

Fellebbezések
Az önkormányzati képvise

lők jóváhagyták PÖra István 
Vár utca 29. szám alatti lakos
nak a kommunális adó eltörlé
sére vonatkozó kérelmének az 
eü. és szociális bizottság által 
történt elutasítását. Elfogadta 
viszont Hering László és éde
sanyja kérelmét, és a rájuk kive
tett kommunális adót törölte.

Dr. Bíró Ferenc terve
Dr. Bíró Ferenc a lakóhá

zához csatlakozó 6148 nÜ in
gatlanon orvosi rendelőt, ter
mészetgyógyász ambulanciát 
és betegfektetőt kíván létesíte
ni, s választ kért a Polgármes
teri Hivataltól, hogy a terve
zett létesítményeket műszaki 
szempontból megvalósthatja-e. 
A Baranya Megyei főépítész, 
Tóth Zoltán a rendezési terv
vel való egyeztetést javasolja, mi
vel a terület a történelmi kör
nyezet miatt védett. A telekre 
eszerint földszint és tetőtér épít
hető, adott homlokzati, gerinc
magassággal. A testület elvi hoz
zájárulását adta a tervhez. A 
rendezési terv és a belterületbe 
való csatolás munkája a kérel
mező költségén készíthető el, s 
önnek jóváhagyása után épülhet 
meg a tervezett objektum. A tes
tület kiköti, hogy a körzeti orvosi 
rendelés e területre való áthelye
zéséhez nem járul hozzá, házior
vosi szerződést ezen rendelőre 
nem köt, továbbá az időközben 
felmerülő kommunális, közműé
pítési költségeket nem vállalja.

Lakásvásárlási szándék
A testület nem járult hozzá 

Együd Ernő kérelméhez, aki 
jelenlegi Dombay u. 12. szám 
alatti lakásából elköltözne, és 
önkormányzati támogatással 
másutt venne lakást. A nevezett 
lakás szanálása, mivel ott be
építhető telek van, szükséges, vi
szont a kérelmező számára ol
csóbb lakás keresése javasolt.

Önkormányzati ingatlanok 
értékesítése

Elkészült az INKÖZ és az 
Illetékhivatal értékelése az 
Önkormányzat tulajdonában 
lévő lakásokról, üzleti és egyéb 
objektumokról. A testület a 
gazdasági bizottságra, vala
mint M üller Lajos és Vértes 
László képviselőkre bízta az 
ingatlanok eladási értékének 
meghatározását, a lehetséges 
kedvezmények beépítését. Az 
érdekeltek értesítést kapnak 
minderről, s dönthetnek a la
kásvásárlásról.

Eldőlt viszont, hogy az Entz 
utcai volt rendelő épületét ren
dőrlakások céljára értékesíti az 
Önkormányzat.

Mint Müller Lajos a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat, Koz
m a a tya  levelét felolvasva is
mertette, a máltaiak szeretné
nek Pécsváradon is a rászoru
lóknak segíteni, és helyet kér
nek. A testület részükre a felső 
iskola utcafrontra néző szolgá
lati lakását ajánlotta fel.

A Baranya Megyei Munka
ügyi Központ számára, amely 
kirendeltséget nyitna Pécsvá
radon a munkanélküliek és 
álláskeresők számára, hely
színi egyeztetés után ugyan
csak helyet biztosít az Önkor
mányzat. így a rászorulóknak 
nem kell majd Komlóra vagy 
Pécsre utazniuk.

Költségvetési Üzem
A volt társközségekkel szüle

tett megállapodást követően a 
testület a Költségvetési Üzem 
eladása mellett döntött. Üze
meltetése ugyanis csak a vesz
teségeket növelné tovább, ér
deklődő pedig van a megvásár
lására. A képviselőtestület fel
hatalmazta a polgármestert, 
hogy az üzem telephelyét 
könyvszerinti értékben nyilvá
nosan meghirdesse, vagyonát 
egyúttal 1992. június 3-tól zárol
ta  A szemétszállítást a gépek 
önkormányzathoz történő át
adása mellett a község biztosítja 
a továbbiakban.

A MEZŐGÉP további sorsa
A működési gondokkal küsz

ködő üzem iránt a DÚS EX
PORT-IMPORT Kft. (svájci 
magyar cég) érdeklődik, az 
üzem területén környezetvé
delmi berendezések gyártásá
val foglalkozna. Várhatóan 50
100 főt foglalkoztató korszerű 
üzem létesülne ezzel, amely 
enyhítené a település munka
helyi gondjait. A testület támo
gatta a cég kérelmét azzal a 
feltétellel, hogy a jelenlegi bel
területen az iparszerű tevé
kenység legfejebb öt évig foly
tatható -  a MEZŐGÉP épüle
tegyüttese, területe ezután a 
település mindennapi életét, 
kereskedelmi, ellátási és egyéb 
célokat szolgálhatna.

Az öt év lejártával a jelenlegi 
iparterületre költözne az új tu- 
lcydonos, aki ott elővásárlási jo
got kap. Ha a vásárlás elma
radna, úgy a telek mai forgalmi 
értéke utáni évi bankkamatot 
köteles kifizetni. Az önkor
mányzat a vállalkozásban nem 
kíván részt venni, a telephely 
értékesítése során majdan 
igényt tart a földterület érté
kének 50 százalékára. Mind
ezekre szerződést köt Pécsvá- 
rad a DÚS Kft-vel.

Az ülés 21.20-kor ért véget, s 
a testület a további napirendi 
pontokat június 8-i ülésére el
napolta.

Gállos Orsolya

Majális 1992
Kellemes időben szép környe

zetben tölthették el a május else
jét az érdeklődők. Az idei majális 
ugyanis a Dombay-tónál került 
megszervezésre, a tó szerződéses 
üzemeltetője Fuchs Sándor jóvol
tából.

Délelőtt még kissé borongós idő
ben mérték össze tudásukat a hor
gászok. A  győztes közel öt kiló halat 
fogott ki a versenyidő alatt. Remél
jük, maradt azért hal a tóban, egy
részt a horgászok kedvére, más
részt hogy a felszínen úszó hínárok 
is eltűnjenek egy idő múlva

Ebéd után mintegy félezer em
ber látogatott ki a tóhoz. Először 
hajó- és repülőmodellező bemu
tatót láthattunk. Különösen ez 
utóbbi volt látványos, hiszen a víz
ről induló kis gép, mintegy há
romszáz méteres magasságra is 
feljutott! A  csónakversenyben -  a 
várakozástól eltérően -  női neve
zés is volt. Felnőtt és ifjúsági kate

góriában hirdettek eredményt. A 
délután egyik leglátványosabb 
szereplői a népitáncosok voltak. 
A Pécsvárdi Zengő táncegyüttes 
tagjai ragyogó, pergő ritmusú 
műsorral szórakoztatták a közön
séget. A  másik látványosság a 
rendőrkutya bemutató volt. Itt 
kérem „kutya-dolgokat” láthattak 
az érdeklődők; elfogás, támadás, 
védekezés. Mindenki megnyu
godva távozott a helyszínről, 
konstatálva a rendőrök felké
szültségét.

Összefoglalva: egy jól sike
rült rendezvénnyel kezdte meg 
m űködését a Dombay-tavat 
idéntől üzem eltető vállalkozó. 
Rem éljük a nyári főszezonig 
sikerül a hínárokat is össze
szedni, a parkolót rendezet
tebbé tenni, hogy minél kulturál
tabb környezetben tölthessük 
ott szabadidőnket.

Papp Gyula

Bányatavakban tilos!
A „Pannolit” Komlói Kőbánya Leányvállalat pécsvárdi homokbánya üzemel

tetése jelentős mennyiségű technológiai vizet igényel. Ezen vizet illetve kelet
kezett zagyot ülepítő tavakon keresztül visszaforgatják.

A bánya területén több zagytó, illetve technológiai víztározó üzemel.
A termelés váltakozó munkarendben folyik és üzemszünetben őrszolgála

tot tart a homokbánya, mégis előfordult némely esetben, hogy a fenti víztá
rozókban fürödtek vagy a zagytavak területét megközelítették. Történt ez 
annak ellenére, hogy a bányát kerítés védi és megfelelő számú tiltó és 
figyelmeztető tábla került elhelyezésre.

Az esetleges tragikus balesetek elkerülése és megelőzése érdekében ké
rem, hogy az alábbi felhívást tegyék közzé:

„A „Pannolit” Komlói Kőbánya Leányvállalat pécsváradi homokbányája 
területén lévő bányatavakban, víztározókban és zagytavakban a fürdés szigo
rúan tilos és életveszélyes!” _

Önkormányzat

Közjegyző
A komlói közjegyző hagya

ték, okirathitelesítés, végrende
let ügyekben tart ügyfélfoga
dást minden páros pénteken 9 
12 óra között a Polgármesteri 
Hivatal adóügyi csoportjának 
irodájában. Komlói címe: Kos
suth L. u. 117. fsz. 1. Pf. 96.

Csinosítsuk környezetünket!
Az Önkormányzat szeretné, ha a pécs

váradi búcsú, augusztus 15. és az akkor 
kezdődő Szent István-nap ok altalmára 
lakóhelyünk tiszta, takaros volna. Október 
17-18-án ismét itt a Leányvásár. Ezekre 
az alkalmakra sok vendég jön Pécsvá- 
radra, köztük ausztriai és német testvér
vá ro sa i* is. Jó volna, ha mind a magán
házak, mind a boltok, cégek környékén 
ki-ki elvégezné a cshostást.

Leányvásári hangulatot teremtett Külsheim főterén a Zengő 
Néptáncegyüttes. Fotó: Krammer
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IsüelinK életéből
Kodolányi János Általános Iskola

Sport -  Atlétika
Az egyéni versenyek után 

május 15-én a csoportverse
nyekre került sor Komlón.

A Komló városi döntőn 
Mayer Jánoené testnevelő ta
nár vezetésével iskolánk 2 fiú 
csapattal vett részt. Az 5. és 6. 
osztályosokból válogatott 6 fős 
négypróba csapat a IV helyen 
végzett. A csoport tagjai: Apa- 
czeller András, Radó Róbert, 
Talló Balázs, Hágen Dénes, 
Major Róbert, Gyöngyösi Ro- 
land. Egyéni összetett ver
senyben a 60 versenyző közül 
Apaczeller András IV helye
zést ért el.

A nyolcadik osztályos fiúk 
ötpróbában versenyeztek. Csa
patunk a 10 csapat közül ma
gas pontszámmal a II. helye
zést szerezte meg, mellyel a 
megyei döntőbe jutott. Men- 
czer Csaba volt a csapat leg

eredményesebb tagja. Ö az 
egyéni összetett versenyben a 
60 versenyző között a VI. lett. 
A csapat tagjai voltak még: 
Gergely Zoltán, Olejnik Gábor, 
Séra Krisztián, Téglás Sándor 
és Bogdán József.

Május 19-én rendezte Komló 
város az egyéni versenyszá
mok megyei döntőjét. A dön
tőbe ju to tt tanulóink az erős 
mezőnyben is jól helytálltak. 
Olejnik Gábor az 1500 m-es 
síkfutásban nagyon jó idő
eredménnyel csak az utolsó 
100 m-en szorult vissza a II. 
helyre. Séra Krisztián 2 ver
senyszámban (súlylökésben 
és 400 m-es síkfutásban) is 
megyei döntős lett. Mindkét 
versenyszámban VI. helye
zést értek el.

Tanulóinknak gratulálunk 
a jó szerepléshez!

Sportnapok
Iskolánk 1992. május 20-21- 

én rendezte az immár hagyo
mányos „sportnapokat”. Igaz, 
hogy nem teljes létszámban (a 
tanulók egy része Külsheimbe 
utazott), de nagy lelkesedéssel 
versenyeztek a gyerekek. Szer
dán az 5-6. osztályok, csütörtö
kön a 7-8. osztályok játszották 
le a házibajnokságokat a test
nevelők vezetésével.

A küzdelem két helyszínen 
(az iskola tornatermében és a 
községi sportályán) zcylott.

A sportpályán „osztályfu
tással” kezdtük a versen
gést, melyben a legjobbakat 
kü lön  d íjaz tu k , majd az 
„osztá lyválogato ttak” ko
sárlabda, kézilabda és lab
darúgó bajnokságban m ér
ték össze tudásukat.

Az iskolás úszásoktatás támogatása érdekében megpályázott 
összeg a 4. és 5. osztályos tanulók teljes létszámú oktatását 
szolgálná, így az évek során az iskola minden tanulója részt 
vehetne egy kezdő és egy haladó tanfolyamon.

Diákolimpia
Május 8-án Komlón meg

kezdődtek a Diákolimpia ta
vaszi versenyei. Máyer Já- 
nosné testnevelő tanár ve
zetésével iskolánk nyolc ta
nulója vett részt az egyéni 
verseny küzdelmeiben. A 
mostoha felkészülési körül
mények ellenére 10 éremmel 
tértek haza versenyzőink.

Eredményeink a követke
zők:

100 m-es sík fu tásban  
Gergely Zoltán 13.0 mp IV 
h. 400 m-es síkfutásban 
Téglás Sándor 60.4 mp I. 
h. Séra Krisztián 62.4 mp

II. h. 1500 m-es síkfutásban 
Olejnik Gábor 4:46,8 I. h. 
B ogdán  J ó z se f 5:13,2
III. h. Zsebe Balázs 5:31,0 
V h. Távolugrás: Gergely 
Zoltán 527 cm IV h. Kislab- 
dahajítás O lejnik Gábor 
69,80 m m. h. Talló László 
68,30 m IV h. Súlylökés Sé
ra Krisztián 10.65 m II. h. 
4x100 m-es váltó El. helye
zés (M enczer Csaba, Talló 
L ászló, Téglás Sándor, 
Gergely Zoltán)

Az első és második helye
zést elért tanulók m^jus 19- 
én megyei döntőben képvi
selték iskolánkat.

Mini tárlat
Az itt látható „mini tárlatunk” 

anyagával készülünk az 1992-es VII. 
Nemzetközi Levelezőlap -  rajzpályá
zatra. Ezt a biennálét 7. éve rendezik 
meg Wuppertalban a Gyermekműze- 
umban, ahová a világ sok-sok  orszá
gából érkeznek a miniatűr alkotások.

A mi tagozatunk ezen a nyáron 
harmadszor vesz részt ezen a nagy 
és rangos rajzos seregszemlén.

Az ez évi pályázat témája: „Víz, víz, 
hurrá!"

Kb. másfél hónapja foglalkoztunk 
ezzel a számunkra izgalmas témával 
-  és láthatóan sok technikát próbál
tunk ki, hogy kifejezhessük, mit je
lent számunkra a víz.

Jelenti az életet, az álmodozást a 
vakációról, a vágyakozást soha nem 
látott tájak, tengerek vízi világa iránt, 
és jelenti a mar átélt izgalmas vízi 
élményeinket is.

Alkotásainkkal ezt próbáltuk kife
jezni síkban és térben egyaránt.

Szeretnénk, ha kiállításunkat meg
tisztelnék szüléink, tanáraink, érdek
lődő gyerektársaink és .a felnőttek!

Kedves Látogató! Örülnénk, ha 
képeink nézegetése közben egy röp
ke időre kiragadhatnánk a hétközna
pok néha szürke és unalmas valósá
gából e csodálatos, Izgalmas és lé
tező világba!

(Fotó: Lőrinczl Albeit)

Matematika verseny
A Bolyai János Matematikai 

Társulat és az Országos Köz
oktatási Intézet által szerve
zett „Varga Tamás” általános 
iskolai matematika verseny új
ra indult.

A versenyen a 6. és 7. osztá
lyos tanulók vehetnek részt, de 
próbálkozhatnak a legkiválóbb 
ötödikesek is.

Iskolánkból 30 tanuló írt 
dolgozatot.

A több, mint 50 %-os teljesít
ményt elért dolgozatokat to- 
vábbküldtük a Baranya Me
gyei Pedagógiai Intézethez, 
ahol bizottság dönt arról, hogy 
kik jutnak a 2. fordulóba.

A 7. osztályosok közül to
vábbjutottak:

1. László Zoltán 7. a.
2. Garamvölgyi Gábor 7. a.
3. Albert Zoltán 7. b.
4. ApaceUer Gergely 7. a.

A 6. osztályosok közül to
vábbjutottak:

1. Lauer Bálint 6. a.
2. Keszler Péter 6. a. 
Felkészítő tanáruk: Türk

Ilona.
Az 5. osztályosok közül ki

magasló eredményt ért el Pro- 
szonyák Zsolt 5. a osztályos 
tanuló. Felkészítő tanára: 
M olnár József né.
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Iskolánk életéből
Weikersheimi kirándulás

Külsheimi útunkon minden 
nap zsúfolt volt a program, ám 
a hetedik napon pénteken ki
kapcsolódásként szerveztek 
egy kirándulást is.

Weikersheimbe mentünk el, 
hogy megnézzük az ottani kas
télyt. A kastély a 17. században 
épült a Hohenlohe hercegi csa
ládnak. Elsőként a lovagter
met mutatták be nekünk, aho
va széles lépcső vezet, melyen 
egykoron a lovakat vezették 
fel. Itt a padló durva volt, a 
mennyezeten viszont szebbnél 
szebb vadászatot ábrázoló ké
pek emelték a terem fényét.

Idegenvezetőnk elmesélte 
nekünk, hogy itt a lovagterem
ben -  az akkori divat szerint -  
a zenészeket nem lehetett lát
ni, hátul a terem végében egy 
kórusszerű emelvényen elta
karva játszottak. A kastélyban 
voltak még nappalik, egy ebéd
lő, csodálatos étkészlettel, há
lószobák és egy hall gyönyörű 
képekkel és vagyonokat érő 
öreg bútorokkal. Az egyébként 
reneszánsz stílusú kastély egy 
gyönyörű kertet takar. A kert 
közepén egy szökőkút volt te
listele díszhalakkal. A parkot 
zöld pázsit borította, amelyből 
nagyon jól kitűntek a piros tu 

lipánok és szobrok. A park 
megtekintése u tán  elindul
tunk a városháza felé, ahol a 
város polgármestere meghí
vott bennünket egy italra. Az 
„iszogatás” után elindultunk a 
Stadthalléhoz, ahol megebé
deltünk. A Külsheimtől kb. 60 
km-re fekvő Weikersheimből 
még 20 km-t buszoztunk, míg 
megérkeztünk Bad Mergent- 
heimbe, ahol a Solymár fürdő
ben 3 órát tölthettünk el. Nem 
unatkoztunk, mert volt csúsz
da, mely a szabadba vezetett, 
de csukott volt. Lehetett még 
az 5 m-es ugrótoronyból vagy a 
2 m-es ugródeszkáról a 3,4 m- 
es mély vízbe ugrálni. Órán
ként állítottak elő hullám 
zást az egyik medencében. 
Éhségünket is csillapíthat
tuk, m ert a fedett épületben 
büfé is volt. A felnőtteknek 
rendelkezésükre állt a sza
una és a masszázs is.

5 órakor értünk jött a busz, 
és visszavitt minket Külsheim- 
be. Az uszoda mindannyiunkat 
egy kicsit kifárasztott, de a ki
rándulás mindenkinek nagyon 
tettszett.

Keszler Péter 
6. a.

700 Janre S tadtre

Németcsoportunk szereplése Fotó: Lőrinczi Albert

FEMA-buli
Születésnapi FEMA-bulin vettek 

részt a gyerekeink a Fema bevá
sárlóközpontban Pécsen. A  gyer
mekek minden korosztálya pá
lyázhatott egyéni és csoportos 
alkotásokkal. A  rajzversenyre 
beküldött pályamunkákat kiállí
tották. Következő tanu ló ink  
munkái díiazottak.

Ruppert Edit különdíj III. 
helyezett.

T ovábbá  kiállították m ég 
F ried szám  R ita , Schw áb  
Anita, Turnár Csilla, Ömböli 
Viktória, Bárácz Ervin, Lu
kács Aranka, Bognár Adri
enn munkáit. Tanár: Szántó 
Ferencné.

Az iskola napja Külsheim ben
1992. május 15-én iskolánk 

30 diákja és 10 tanára indult 
el Németorszába 1050 km-es 
útra, hogy viszonozza a küls
heimi diákok-tanárok látoga
tását, bemutassa az eltelt két 
év munkájának eredményét 
és együtt ünnepeljen a város 
700 éves évfordulója alkalmá
val az ottaniakkal.

Május 19-e volt a két isko
la nagy napja. 17 órakor 
nyílt meg a kiállítás, me
lyen bem utattuk  szűkebb 
hazánknak, Pécsváradnak 
múltját, jelenét.

Kiállítási témák: A község 
bemutatása, ezen belül részle
tesen az iskola, vár, termelő
szövetkezet, népi mestersé
gek, Pécsvárad és környékén 
élő német nemzetiség törté
nete, hagyományai.

Iskolánk igazgatója, Lőrinc
zi Albertné átadta Crist úr
nak, a Duna menti svábok 
alapítvány képviselőjének 
azt a dokumentációs anya
got, m elyet a projektben 
részt vevő német tanárok: 
Schaffer József projektveze
tő, Bognárné Auth Mária, 
Wágner Jánosné, Fáth Hed
vig, Tóth Györgyi, Müller Éva, 
Poller György, Májemé Petz 
Anna, Sabine Conrad és a diá
kok készítettek. (Képünkön)

19 órakor kezdődött a két 
iskola műsora, mely fergeteges 
sikerű volt.

A műsort követően a két is
kola igazgatója, Lőrinczi Al
bertné és Péter Vogel aláírta a 
két iskola partnerkapcsolati 
szerződését.

(Fotó: Lőrinczi Albert)

Középkori vásári hangulat
Külsheimi tartózkodásunk 

egyik legnagyobb élménye a 
város központjában megren
dezett kézműves vásár volt.

A sétálóutcán a középkort 
idéző sátrakban kínálták por
tékájukat a legkülönbözőbb 
mesteremberek. A kovácsok 
régi szerszámokkal formál
ták a vasat, mások vesszőből 
kosarat fontak, söprűt kötöt
tek, megint mások szalmából 
szakajtót készítettek. Előke
rült az egyszerű faeszterga, 
amit lábbal hajtottak. De ta 
lálkoztunk szűccsel, cipésszel 
is. A középkori kultúrát kép
viselték a fából ácsolt színpa
don a színjátékosok, vala
m int a reneszánsz zenére 
táncoló táncosok.

Szám om ra a k u ltu rá lis  
élet csúcsát a papírgyártás 
és a nyomdászat je lentette.

A p ap írt előre á z ta to tt  fa 
rostokból és tex tilszá lak 
ból kész íte tték . A szépen 
form ált gót betűket lúdtol- 
lal írták. Az ínyenc látoga
tók a nyárson sütött birka
húst és az akkori szokások 
szerin t készíte tt ételeket, 
italokat kóstolgathatták.

Árulták még a lakások dí
széül szolgáló száraz virágok
ból készült díszeket. Az ? nbe- 
rek lelkinyugvását segítette a 
szelíden szóló jósass;.ony. 
Ugyanakkor képviseltették 
magukat az állattenyésztéssel 
foglalkozók is: lovakkal, tehe
nekkel, kecskékkel és még sok 
állattal.

Az esemény h an g u la tá t 
emelte, hogy mindenki a kö
zépkornak megfelelő öltözet
ben volt.

Báréit Szilvia
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A délutáni m űsorban  fellé
pett a pécsvárad i Tűzoltózene
kar, a Zengd Néptánc E g y e sü 
let, az á lt. i s k o l a  n é m e t  
tá n cc so p o rtja ,  a z e n e isk o la  
gyerm ekzenekara. Táncosaink  
gyönyörű  viselete és tem pera
m entum os táncai nagy sikert 
arattak, a m ásnap  megjelenő 
újságok is kiemelten írtak fia 
tal együttesünkről.

Este 20  órakor kezdődött a 
bál, ahol a Poller-Wagner zenekar 
gondoskodott hajnali fél háromig 
a kitűnő hangulatról.

Szintén a helyi lapok kieme
lé s é b ő l tud juk, h o g y  s o h a  
ennyi ember (több mint 6 0 0  
fő) hétköznap m ég nem volt a 
Festhalléban. A „Zengő" ismét 
bem utatta m űsorát, fe rge te 
ge s sikert aratva. Az am úgy is 
k ö n n y e n  tá n cb a v ih e tő  h á z i
gazdák tanulgatták a csárdást, 
majd tekerődzött a kígyó a te
remben, azaz elindult a von a 
tozás...

M indnyájan, akik részesei le
hettünk ennek a felejthetetlen 
napnak, még sokáig emlékezünk 
vendéglátóink kedvességére.

Köszönjük, Külsheiml
V iszontlá tásra  Pécsváradon  

októberben!
Ugyancsak köszönjük Eiers- 

heimnek, a két csoport (tűzoltó
zenekar és a tánccsoport) befo
ga d á sá t  é s  a péntek e stére  
szervezett grill partyt, ahol ter
mészetesen nem hiányzott a ze
ne, a tánc, a hajnalig tartó m u
latság. Táncosa ink  b izonyára 
sokáig emlékeznek majd Anna 
és Elisabeth nénire, akik pom 
pásan terített, roskadozó aszta
lokat varázsoltak elénk nap mint 
nap, a „Birnberg” Hausban.

Köszönjük:
Dretzky Katalin 
Foto: Kaulartz

Kakas Sándor polgármester külsheimi beszéde
Herr Bürgermeister, liebe Gastgeber, Bürger dér Stadt Külsheiml

Ich möchte schon im Voraus 
um Entschuldigung bitten 
wegen m einer deutschen 
Aussprache, aber es ist das 
erstemal in mernem Leben, 
das ich es versuche eine Fest- 
rede deutsch zu haltén.

lm Namen dér Hierwesen- 
den und zu Hause gebliebe- 
nen Pecsvarader möchte ich 
zum Siebenhundertjahrfeier 
Ihrer Stadt meinen hochge- 
ehrten Kollegen Herm Bür
germeister Kuhn, den Stadt- 
rat, allé Bürger dér Stadt 
Külsheim und auch die zu die- 
sem Feste eingeladene Gás te 
ganz herzlich begrüfien.

Ich wünsche allén Külshei- 
mer Freunden und Bekannten 
das Sie in dieser wunderschö- 
nen Stadt noch vielmal so viele 
Jahre in Frieden und in Ver- 
stándnis zu einander erleben.

Dieser Tag ist auch für uns 
Pécsvarader ein Festtag Au- 
űer dem Siebenhundertjahre- 
jubileum kam es heute zu dér 
feuerlichen Unterzeichnung 
des Vertrages von dér Part- 
nerschaft zwischen Külsheim 
und Pécs varad.

Wie sind wir zu diesem Tagé 
gelangen?

Schon lángé Zeit her formu- 
lierte Gedanken wurden aufs 
Papier geworfen als wir Sie -  
in erster Reihe dem Anspruch 
dér ungarndeutschen Ein- 
wohnem unserer Gemeinde 
entsprechend in einem Brief 
ersuchten um uns in einer 
neuen Form in dér Welt Part
ner, wohlgemeinte Freunde 
zu finden. Wir versuchten die

Wurzeln dér Herkunft zu fűi
den zu dér es in dér Geschich- 
te dér ungarndeutschen in 
den letzten vierzig Jahren ka- 
um eine Mögtíchkeit gab. Aus 
dér Geschichte ist es bekannt, 
das sich vor dreihundert Jah
ren deutsche Ansiedler in dér 
Branau -  Bezirk Pécs -  so auch 
in Pecsvarad und in dér Umge- 
bung niedergelassen hatten.

Auch im 1. Bánd dér Ge
schichte dér Brunnenstadt 
Külsheim kann mán diesbe- 
züglich folgendes lesen:

„lm alphabetischen Verze- 
ichniss dér nach Ungam aus- 
gewanderten, auswandem wol- 
lenden und zurückgekomme- 
nen kurmainzischen Unterta- 
nen tausendsiebenhundert- 
zweiundzwanzig bis tausendsi- 
ebenhundertfünfundzwanzig 
sind drei Külsheimer unter 
dem Jahre tausendsiebenhun- 
dertdreiundzwanzig verzeich- 
net: Georg Gilch, Martin Ha- 
insch und Andreas Hauck.

Uber letzteren ist bekannt, 
das e sich in Himesháza nider- 
gelassen hat.”

Dazu füge ich nur noch, das 
Himesháza siebzehn km ent- 
femt von Pécsvarad liegt.'

Nach dem zweiten Welt- 
krieg kam es dann zu einer 
Aussiedlung dér deutschs- 
támmigen aus Ungam. Auch 
hier in diesem Saal, in diesem 
Kreise sitzen Leute, die all das 
persönlich erlebt habén, Herr 
Storch, dér unser Nachbars- 
dorf Zengővarkony verlassen 
muBte ist ja allén Külshei- 
mem gut bekannt.

Nach unserem ersten Brief- 
wechsel kam es zu gegenseiti- 
gen Beuschen und es formuli- 
erten sich die Gedanken, das 
die grosen Stürme des Lebens 
erlebte, aber die gleiche Spra- 
che sprechende Leute sich 
treffen sollen, mit einander 
reden sollen -  soll die Entfer- 
nung zwar tausend km sein. 
Sie sollen sich gegenseitig 
vorstelle sollen über ihre 
Probleme über ihre Ereignis- 
se mit einander sprechen, sol
len ihre Kultur, íhr Schulwe- 
sen und nicht in letzter Reihe 
das alltágliche Leben gegen
seitig kennenlemen -  sei es 
sogar bei einem GlaB Wein.

Das war unser Wunsch: 
den  á lte re n  die E rinne- 
ru n g , den  jü n g e re n  die 
Möglichkeit anbieten -  ei
nander náher zu kommen.

In dem sind sie schon 
zwei Jah re  unsere aktive 
Mithelfer, und wir hoffen die 
U nterzeichnung dér part- 
nerschaftlichen Erklárung ist 
die Versicherung für eine ge- 
genseitige, für beide Partner 
Viele Vorteile tragende, lángé 
Freundschaft.

Ich wünsche allén, das diese 
schöne fruchtbare Freund
schaft nicht nur die Hierwe- 
senden, sondern auch die 
Nachfolgende eine lángé Zeit 
genieűen sollen.

Herr Bürgermeister! Wir 
danken Dinen, dem Stadt rat 
und dér Selbstverwaltung für 
Ihre diesbezügliche Mühe und 
wünschen Dinen weitere Er- 
folge und alles Gute!

Pályaválasztás a Kodolányi János Általános Iskolában
Iskolánkban az 1991/92-es 

tanévben 105 nyolcadik osztá
lyos tanuló fejezi be általános 
iskolai tanulmányait.

Ezen tanévben 103 nyolca
dik osztályos tanuló jelentke
zett valamilyen középfokú ok
tatási intézménybe, 2 tanuló 
nem jelentkezett továbbtanu
lásra rossz tanulmányi ered
mény miatt. Aggodalommal 
tekintettünk a pályaválasztás 
elé ezen tanévben különösen, 
hiszen tudtuk azt, hogy a tár
sadalmi változások erősen ki
hatnak az iskolákra is. Egyes 
szakok, szakmák elvesztik 
szükségességüket, így keve
sebb helyre több lesz a jelent
kező. A pályaválasztási anké- 
ton, melyet év elején tartot
tunk az édeklődő szülőknek, 
elmondtuk, hogy aki szak
munkásképző intézetbe pályá
zik, fontos lesz a gyakorlati he

lyet biztosító mesterlevél be
szerzése, melyet a jelentkezési 
lappal együtt küldünk el. A ta
nulók többsége be tudta sze
rezni ezen hozzájárulást, vi
szont volt, akinek ez nem sike
rült. így adódtak olyan helyze
tek, amikor a gyengébb tanul
mányi eredményt elérő gye
reknek sikerült a felvétel, aki
nek volt mesterlevele, és jobb 
tanulmányi eredménnyel ma
radtak le szakmákról gyere
kek, akiknek nem volt gyakor
lati helye. A jövőre nézve is 
fontos lesz, hogy a szülő időben 
gondoskodjon gyermeke gya
korlati helyéről. Szakközépis
kolában és gimnáziumban a 
felvételt a tanulmányi ered
mény (az 5., 6., 7. osztályos év 
végi és a 8. osztály félévi je
gyek) és a felvételi vizsgán 
nyújtott teljesítmény döntötte 
el. Az intézmények követték a

szakaszos beiskolázási sorren
det: első szakaszban gimnázi
umok, a második szakaszban 
a szakközépiskolák és harma
dik szakaszban a szakmun
kásképző intézetek és szakis
kolák döntöttek a felvételről.

Gyerekeink 79 %-át az álta
la első helyen megjelölt intéz
ménybe vették föl, tehát el
mondhatjuk, hogy az aggodal
mak ellenére, a gyerekek több
ségének sikeres volt a pályavá
lasztás. 20 tanuló folytalja ta
nulmányait gimnáziumokban, 
igen sok tanulónk nyert felvé
telt a pécsváradi gimnáziumi 
osztályba, amely a következő 
tanévvel kezd működni.

25 tanuló szakközépiskolá
ban tanul tovább, többen je
lentkeztek pénzügyi- és köz
gazdasági ágazatra -  igazodva 
helyesen a munkaerőkereslet 
igényéhez. 54 tanuló szak

munkásképző intézetben és 
speciális szakiskolában tanul 
tovább. Elsősorban az 500 sz. 
pécsi Szakmunkásképző Inté
zet szakmái vonzották gyere
keinket, ahová felvételt is 
nyertek, viszont sokan szeret
tek volna a Zsolnay Vilmos Ke
reskedelmi Szakmunkásképző 
Intézetben továbbtanulni va
lamilyen eladóként, ahol kb. 5- 
szörös volt a túljelentkezés és 
így az iskola erősen szelektál
hatott a tanulmányi eredmé
nyek alapján. 4 tanuló tovább
tanulása van még függőben. A 
felvételt nyert tanulók, tehát 
túljutottak életük első nehéz 
akadályán és következő fel
adatuk a szorgalmas, céltuda
tos tanulás, melyhez mind- 
annyiuknak kitartást és sok 
sikert kívánunk.

Major Józselné 
pályaválasztási felelős
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Ho -  Ho Hírek...
A Pécsváradi Horgász Cso

port m^jus 31-én nagysikerű 
halfogó versenyt rendezett a 
Zengő I. tavon.

A közel félszáz horgász na
gyon szép időt éi, 100 kg halat 
fogott ki ezen a napon a nagy
létszámú családi szurkolótá
bor lelkes bíztatása mellett.

A rendelkezésre álló 4 óra 
lejártával, mindazok akik nem 
szunyókáltak a stégen, izga
tottan hozták zsákmányukat 
a mérlegelésre.

Valamennyi résztvevő fél kö
rében értékes d(jak kerültek 
kiosztásra

L helyezett H osbzú László 13 kg.
II. Tkmási László 10 kg.
El. Kovács Pál 9,5 kg.
IV Kiss János 8 kg.
VI. Hoch Krisztián 5,5 kg.
A gyermeknap alkalmából a 

Horgász Csoport megvendé
gelte a horgász és kiránduló 
gyermekeket egy-egy szend
viccsel és üdítővel.

-  Június 15-től napijegyek a 
Zengő I. tóra a Pécsváradi Mű
velődési Központban váltha
tók, hétfőtől péntekig 8 órától 
18 óráig.

Sárközi László 
csoport titkár

Krími
A viszonylag csendes májusi 

hónap végén a Pécsváradi Állami 
Gazdaság feljelentést tett ismeret
len tettes ellen, aki a lovászhetényi 
majorból eltulajdonított 1 db MBP 
- 6 , 5  t-ás pótkocsit.

A pécsváradi rendőrőrs mun
káját dicséri, hogy O rsós Imre 
zls. és Tomits Róbert t. őrm. a 
bejelentést követően egy órán 
belül az elkövetőt elfogta.

Egyházi híreink
Református egyház
Minden vasárnap  11 prakor 

a templomban istentisztelet.
M inden pénteken 10 órakor 

a G ondozási Központban is 
tentisztelet.

Június 14-én, vasárnap 11 
órakor Évzáró Istentisztelet a 
hittanos gyermekek műsorával.

Katolikus egyház:
június 21-én, va sá rnap  a 8 

órai m isén Úrnapi körmenet.

Kishírek
Az első osztályosok be

iratkozása megtörtént.
•

Megkezdődött a hegyi is
kola tetőszerkezetének tel
jes felújítása. Kresz István 
vállalkozó 10.000 Ft támo
gatást adott iskolánknak.

Ezúton is köszönetün- 
ket fejezzük ki.

•
Meghitt anyák napi ün

nepségen köszöntötték 
tanulóink édesanyjukat, 
nagyanyjukat, nevelőiket.

A Pécsváradi 
Nagyközségi Könyvtár

értesíti kedves olvasóit, hogy 
gázszerelési munkálatok miatt 

június közepétől 
előreláthatólag július közepéig

ZÁRVA TART.
Ez Idő alatt

ó  kölcsönzés szünetel 
Szives megértésüket esőre is 

köszönjük

1992. június hó
Pécsvárad Zengő Mozi műsora

7720 Pécsvárad, Ságvári u. 1.
Telefon: 94

Június 7. (vasárnap): Oscar. Színes magyarul beszélő 
amerikai film vígjáték. Rendezte: John Landis. Főszereplő: 
Sylvester Stallone.

Június 8. (hétfő): Az intruderek támadása. Színes ame
rikai film. Rendezte: John Milius. Főszereplő: Danny Glover, 
Willem Defoe, Brad Johnson.

Június 11. (csütörtök): Belevaló papa pótló. Színes ma
gyarul beszélő amerikai film. Rendezte: John Hughes. Fősze
replő: John Candy, Jean Kelly, Gaby Hoffman.

Jú n iu s  14. (vasárnap): Beethoven. Színes magyarul be
szélő amerikai filmvígjáték. Rendezte: Brian Levant. Fősze
replő: Charles Grodin, Bonnié Hunt.

Június 15. (hétfő): A rettegés foka. Színes magyarul 
beszélő amerikai bűnügyi film. Rendezte: Martin Scorsese. 
Főszereplő: Róbert De Niro, Jessica Lángé, Nick Nolte.

Június 18. (csütörtök): A skorpió megeszi az ikreket 
reggelire. Színes magyar filmvígjáték. Rendezte: Gárdos Pé
ter. Főszereplő: Eszenyi Enikő, Rudolf Péter, Töröcsik Mari.

Június 21. (vasárnap): Felhők közül a nap. Színes ame
rikai film. Rendezte: Dávid Seltzer. Főszereplő: Melanie Grif- 
fith, Michael Doulas.

Anyakönyvi hírek

Születések:
május 4. Rácz Rita (Rácz Imre 

és Zele Beáta, Szilágypuszta)
május 12. Sashalm i Csilla 

(Sashalmi József és Réz Gizella, 
Erdősmecske)

május 22. Zádori Beáta (Zádori 
Zoltán és Friedrich Szilvia)

Esküvők:
május 30. Pál Margit és Teimel 

Tibor; Rogner Bernadett és M é
száros Sándor.

Halálozás:
ápr. 16. Varga Jánosné, szül. 

Sípos Erzsébet (1905.)
máj. 6. Szabó János (1944.) -

Szebényi József (1929. Emecske) 
10. Lovrencic Duro (1936. 

horvátországi menekült)
14. Gasteiger Józsefné, szül. 

Feil Júlianna (1920)
16. Berg József (1936.)

19. Csanádi István (1939. Zen- 
gővárkony)

22. Adamov László (1917.)

25 éves házassági évfordulóját 
ünnepli július 1 -jén: Somlai János 
és Tandics Mária.

Szeretettel gratu lá lunk és 
sok  boldogságot kívánunk! -  A  
szerkesztőség

Karambolos WARTBURG olcsón  cdadó. Pécsvárad, 
Urast Ferenc u. 15. Érdeklődni: napközben.

JÓ MUNKÁT 
könnyen végezhet, 

ha
szerszámot nálam éleztet.

Ferencz Lajos, 
műköszörűs.

Hosszúhetény, Béke u. 46.

Először Pécsváradon 

a HO - KUSZ
nyugati bálásruhák vására

június 16-án 9-17 óráig 
a Művelődési Közontban.
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Tisztújítás a Spartacus SC-ben
Nagyszámú, mintegy 120 pécs- 

váradi sportoló és más sportköri 
tag részvételével tartotta meg 
tisztújító közgyűlését az 1945 óta 
működő Pécsváradi Spartacus SC 
május 19-én, Papp Gyula önkor
mányzati képviselő elnökletével.

A  most leköszönő sportköri el
nök Bacher Mihály számolt be a 
szakosztályok munkájáról:

Az asszonytorna klub 14 éve 
működik, heti két órára jönnek 
össze -  korábban az általános is
kola, most a szakiskola tornater
mében. Ezen túl többször szer
veztek családi sportnapokat, 
Bugacra, Sopronba, Opusztaszer- 
re kirándultak, a pécsi Öz utcai 
asszonytoma klubbal és a külshei- 
mi asszonyokkal is összemérték 
már erejüket. A  nyári hónapok
ban sajnos a heti sportolásuk nem 
lehetséges, de bíznak abban, hogy 
elkészül a kosárladbapalánk a 
központi sporttelepen, s akkor 
nyáridőben ott sportolhatnak.

A labdarúgó szakosztály felnőtt 
csapata a megyei I. osztályban ját
szott, az utánpótlás a városkör
nyéki bajnokságban.

Gungi I .ászló edző vezetésével 
rövid időn belül a középmezőnybe 
került a csapat, melynek célja a 
meg' ei I. osztályba való beke
rülés. A 4. és 5. helynél feljebb 
spj.ios nem sikerült eljutniuk, s 

j edzőt szerződtettek Lutz Ja 
kab személyében. A rossz őszi 
kezdés után a csapat egyre jo b 
ban belelendült a játékba, de 
sajnos ebben az évben sem 
számítanak a felkerülésre. P e
dig a tárgyi feltételeket is javí
tották: társadalmi munkával 
többször rendbe hozták a pá
lyát és környékét, reklám táb
lákkal díszítették a szalagkorlá
tot, a pálya alsó szakaszán 
labdafogó hálót, a kézilabda 
pályán világítást szereltek fel.

Utánpótlás: a csapat 1989-ben 
70 százalékos teljesítménnyel a 
városkörnyéki bajnokság élmező
nyében végzett. A  serdülők csa
patánál Szokics Ferenc és V ar
ga Sándor, az ifjúságiaknál 
Valkai Pál vállalta az edzői 
munkát. Edzők és játékosok 
igen sok m unkájának eredm é
nye, hogy a serdülők az új 
idényben a bajnokság befejezé
se előtt az 5. helyre tornázták 
fel m agukat és csak a nagyobb 
m últtal rendelkező pécsi csa
patok előzik meg őket. Az ifjú
sági csapat a tabella 15. helyén 
zárta a bajnokságot, de bíznak 
abban, hogy a kitartó munka, 
az utánpótlás nevelése ham a
rosan eredm ényt hoz.

A szponzorok: az egyesület fő 
támogatója az önkormányzat, 
amely idén 400.000 forintot utal a 
sportkör számlájára, ami a műkö
dés fenntartására elég csupán. 
Éppen ezért J ö n  nagyon jól a 
TSZ, az ÁFÉSZ, az Építőipari 
Kisszövetkezet, a Várad Kft, az 
Aranycipó Kft, a Gesztenyés ven

déglő, az Erdőgazdaság, a Költ
ségvetési Üzem, a Vadásztársa
ság, a Julianus Kávéház, a 
Kresz-Friedler Kft, a Sportbolt, 
Haklik Lajos, ifj. Koch Lajos, 
Valkai Pál és a pécsi Érti Üzlet
ház támogatása. A  Spartacus SC 
ez alkalommal is köszönetét fe
jezte ki a sport támogatóinak, 
akikhez újabbak csatlakoztak, 
így a Vízmű, a Malom, a Taka
rékszövetkezet, az OTP, a Pos
ta, a SchŐller Jégkrémlerakat, 
valamint Rückert János cipész.

A  sakk-szakosztály:
1980-ban Békés József vezeté

sével alakult újjá, s a legutóbbi 
bajnokságban 11 közül a 7. helyet 
vívták ki. Kiemelkedő eredménye
két ért el Zsáli Attila, továbbá 
Lantos Levente, aki a megyei di
ákolimpián az országos döntő
ben az első nyolc közé jutott, va
lamint Lantos Márk, aki 9 
mérkőzésből 7 győzelemmel és 2 
döntetlennel került ki. Az általá
nos iskolában 60-70 tanuló szo
kott résztvenni korcsoportjának 
sakkbajnokságain. Az egyesület 
szlovákiai és német kapcsolatokat 
ápol, s továbbra is szeretné foly
tatni e szellemi sport hagyomá
nyait Pécsváradon.

A  beszámoló után a korábbi 
vezetőség lemondott, majd Hesz 
Antal, a jelölőbizottság elnöke 
javaslatot tett a tisztségviselőkre: 
ennek alapján a közgyűlés nyílt 
szavazással választotta meg Ke
resztúri Tóth Sádnort a Sparta
cus SC elnökévé, Varga Sándort 
ügyvezető elnökké, Balogh Ist- 
vánnét gazdasági vezetővé, s 
Andics Márkot a vezetőség tag
jává. E tisztségeket társadalmi 
munkában látja el a négy sze
mély, aki sem honoráriumot, 
sem költségtérítést nem kap.

Keresztúri. Tóth Sándor elnöki 
zárszava következett ezután: 15 
éve él Pécsváradon, három és fél 
éve vezeti a labdarúgó szakosz
tályt, előtte 12 évig maga is rúg
ta a labdát, és csapatkapitánnyá 
választották. Úgy ismerik, nem 
az ígéretek, hanem a tettek em
bere. Azt szeretné, ha Pécsvára
don minél több em ber, s főleg a 
fiatalság sportolna. A meglévő 
két szakosztály mellett tenisz
csapatot és női kézilabda csa
patot szeretnének szervezni. 
Az elnök megköszönte a 
szponzorok pénzbeli tám ogatá
sát, akik átérzik a helyi sport
élet fontosságát és tesznek is 
érte  erejükhöz m érten 5-10
20-30 ezer forintokkal.

Végül Stecker Raymund 
emelkedett szólásra a Koch Te
nisz vezetőjeként. Elmondta, jó 
tapasztalatokkal zárult az elmúlt 
első év, és ezek után tenisz szak
osztályt szeretne alakítani, amely 
remélhetőleg idővel bekerül a me
gyei I. vagy II. osztályba.

Megjelent és kapható 
a Művelődési Házban 

az új címerünket ábrázoló 
öntapadós matrica 
többféle méretben.

A május 1-2-3-án első ízben 
megrendezett pécsváradi te
nisz bajnokságon az alábbi 
eredmények születtek.

Férfi egyéni:
I. Mayer András
II. Mühl Norbert
ül. Dr. Menczer Gábor
IV Beck András
Férfi páros:
I. Kiss-Schulteisz

II Mayer András-Fuchs Gábor
III. Dr. Menczer Gábor- 

Menczer Csaba 
Baumann Mihály-Gyurkó 

Krisztián
Tenisz iskola 

minden korosztálynak 
június 28. -  július 25-ig. 
július 26. -  augusztus 16-ig. 
Tanfolyam dfj: 3.000.- Ft/fó, 

testvérek esetén 5.000.- Ft.

A M űvelődési K özpont 
program jából

Jún iu s 12. (péntek) 
Jún iu s 16. (kedd) 
Jún iu s 25-28.

Jún ius 27. (szombat) 
Július 3. (péntek) 
Július 4. (szombat) 

Július 16. (csütörtök) 

Jú lius 18. (szombat) 
Július 25. (szombat)

17 ó. Zeneiskola évzáró 
9 -1 7  ó. H 0 -K U S  Turkáló 
Várbaráti Kör kirándulás 

(Szigetköz-Bécs-Pozsony) 
21 ó. Randy bál 
21 ó. Asterix bál 

21 ó. A le sis bál 

H 0 L -M I Turkáló 
21 ó. Randy bál 
21 ó. A le sis bál

Augusztus 2-án, szombaton a várban közös műsort ad a franciaországi 
drulingeni és a zengővárkonyi tánccsoport 18 órakor.

Pécsváradi, környékbeli hírekkel 

a Pécsváradi H írm ondó

Megjelenik évente 11 alkalommá 
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 1500,-Ft 
1/2 oldá 800,-Ft, 1/4 oldal 500,-Ft, 1/8 oldá 250,-R

Pécsváradi Hírmondó

a Pécsváradi Önkormányzat havi lapja 
Felelős kiadó: Kakas Sándor, polgármester 

Szerkesztő: Gállos Orsolya 
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, terjesztés: 

Művelődési Központ, Pécsvárad, Kossuth u. 31. Telefon: 123 
Tipográfia: F -PR ESS Kft.

Nyomási munkálatok: Carbocomp Kft. Pécs

G.o.

Pécsváradi Koch -  teniszbajnokság


