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Ünnepi program Pécsváradon

Nagyboldogasszonytól Szent Istvánig
Pécsvárad jeles napjai egyszersmind a magyar 

egyházi évnek is kiemelkedő időszakát képezik. 
Mária mennybemenetelének szentelték őseink az 
1767-ben emelt katolikus templomot. Augusztus 
15-i búcsúja napján, szombaton 16 órakor mond 
misét Mott János címzetes pécsváradi apát. A 
szentmisén közreműködik iíj. Apaceller József fu
volán.

Ezután 17 órakor a Vár udvarán Kakas Sándor 
polgármester mond köszöntőt, és nyitja meg a 
„Szent István Napok” ünnepi programsorozatát. 
Majd a Pécsváradi Zengő Néptáncegyesület és a 
Kodolányi János Általános Iskola Német Tánccso
portja műsorában gyönyörködhetnek a Vár udva
rán.

Augusztus 14-én, pénteken 18 órakor Gradwohl 
Zsolt mecseknádasdi fazekas kiállítását nyitja meg 
dr. Imre Mária néprajzkutató a művelődési ház 
klubjában. A kiállítás szeptember 10-ig látható 
8-18 óráig.

Augusztus 16-án, vasárnap 18 órakor a Zengő- 
várkonyi Hagyományőrző Együttes programját 
tekinthetjük meg. Augusztus 19-én, szerdán 19 
órakor a Vár altemplomában a Pécsváradi ÁFÉSZ 
Női Kamarakórusa ad hangversenyt Tóth Gézáné 
vezényletével, majd a Vár udvarán partneregyüt
tesük, a Miesbachból érkezett vegyeskar énekel 
Rudolf Sommer vezényletével.

Augusztus 20-án, csütörtökön 11 órakor a ró
mai katolikus templomban a misén közreműködik 
a Miesbachi Vegyeskar. Az ünnepi megemlékezés 
17.30-kor, Szent István szobrának megkoszorúzá
sával zajlik a Vár udvarán. Az ünnepség múltán 
a Pécsváradi Önkéntes Tűzoltóegyesület Fúvósze
nekara ad hangversenyt Apaceller József vezény
letével. 19 órakor kezdődik a római katolikus 
templomban Székely Miklós pécsváradi szárma
zású orgonaművész hagyományos hangversenye a 
felújított pécsváradi orgonán.

Minden kedves pécsváradit és vendégeiket is 
szeretettel várják a szervezők és a szereplők az 
ünnepi program rendezvényeire a Pécsváradi 
Várba!

Képünkön: Szentmise a Nagyboldogasszonynak 
szentelt pécsváradi templomban. Háttérben a Má
ria mennybemenetelét ábrázoló főoltár.

Augusztusi számunk tartalmából
Tudnivalók a kárpótlásról •  Tanfolyamok munkanélkülieknek •  Búcsúzunk nyugdíjasainktól •  A nyáron 
készült el •  Rendőrségi hírek
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Önkormányzati ülések júniusban

Milyen lesz az új városháza

A volt és a leendő városháza 
hasznosításáról tárgyalt júni
us 8-i ülésén a Pécsváradi Ön
kormányzat képviselőtestüle
te. Kakas Sándor polgármes
ter vezetésével Fogl József 
képviselő távollétében.

Külsheim után

Kakas Sándor polgármester 
ismertette a külsheimi ma
gyar nap, a pécsváradiak sze
replésének tapasztalatait: a 
két polgármester úgy össze
gezte e nagyszabású progra
mot, hogy azon Pécsvárad be

mutatkozása igen impozáns 
volt. Igen nagy elism erést 
arattak a Kodolányi János Ál
talános Iskola tanulói és taná
rai a külsheimiekkel közös 
projekttel. Pécsvárad művé
szeti együttesei egész délutánt 
betöltő színvonalas műsorral 
lepték meg vendéglátóikat, s a 
népművészeti vásár is méltó 
volt a rendezvény színvonalá
hoz. A nívós szervezés, önzet
len munka mellett volt, aki 
haszonszerzésre kívánta fel
használni ezt az alkalmat -  
Külsheim polgárai és polgár- 
mestere az ilyen jellegű kap
csolatok elől elzárkóznak. 
Pécsvárad polgáraival azon
ban továbbra is szívesen ápol

ják  a kapcsolatot, amint azt a 
május 21-én aláírt okmánnyal 
is megerősítették -  fejezte be 
beszámolóját Kakas Sándor, 
majd közölte, az esemény vég- 
elszám olásánál Pécsvárad 
mintegy 9.800 DM azaz mint
egy 474.124 forint bevételhez 
jutott, amint azt Kuhn és Ka
kas polgármesterek által aláírt 
tanúsítvány igazolja. Az össze
get forintban helyezik bankba, 
döntött a képviselőtestület, és 
ebből finanszírozzák a viszont- 
látogatás költségeit, valamint 
juttatnak belőle a külsheimi 
magyar napon dolgozó pécsvá
radi együtteseknek is.

Kakas Sándor végül köszö
netét fejezte ki azoknak a szer

vezőknek, együttes vezetők
nek és a csoportok tagjainak, 
akik ezt a Pécsvárad jó  hírne
vét öregbítő  rendezvényt 
munkájukkal színvonalassá 
tették.

A testület június 24-i ülésén 
a saját második félévi munka
tervét hagyták jóvá a képvise
lők. Távol maradt Arató Már
ton és Fogl József képviselő. Az 
ülést Kakas Sándor polgár- 
mester vezette.

Orvosi ellátás 
-  merre tovább?

E napirendi pontot dr. Wil- 
heim Andrea, a Pécsváradi

A pécsváradi városháza alaprajza:

A földszinten ügyfélfogadó irodába érkezik a polgár, ezen a szinten lesz az adó, a pénzügyi, a műszaki és az igazgatási csoport.
Az emeleten lesz a polgármester és a körjegyző irodája s a nagyterem reprezentatív eseményeknek, tanácskozásoknak, esküvőknek 

is helyet adhat. Az épületben két vendégszoba is található és régi helyén marad a Nemes-Nágel-gyűjtemény. Az intézményi 
gondnokság is az új városházán foglal majd helyet. Az épület az eredeti főbejáraton lesz megközelíthető, és szépségét jelentősen emeli 
majd a reprezentatív előcsarnok és a díszlépcső. Gianone Ágoston épülete így régi pompájában fogadja Pécsvárad polgárait.
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A nyáron készült elE.Ü. Központ vezetője telj esz
tette elő, s ennek vitáján jelen 
voltak a körzeti orvosok, dr. 
Bíró Ferenc, dr. Hutvágner 
Rozália és dr. Menczer Gábor.

A vita a következő kérdé
sek körül zajlott: Bíró dok
tor vállalkozói jogviszony
ban szeretné megvalósítani 
a háziorvosi ellátást körze
tében, amikor országgyűlési 
kötelezettsége van, helyet
test állít maga helyett, és az 
ellátási kötelezettség te lje
sítésének fejében az Ónkor
m ányzattó l b iztonsági f i
nanszírozási garanciát kér. 
V agyis a z t  az ö ssz e g e t, 
a m ely  a T á r s a d a 
lombiztosítás és a tényleges 
költségek különbözete.

M enczer doktor v itatta , 
hogy a vállalkozó orvos kocká
zata az önkormányzaté le
gyen. Hutvágner doktornő a 
körzetek működési költségé
nek kimutatását kérte, mert 
ezek ismeretében más orvo
sok, ő maga is szívesen lépne 
vállalkozói jogviszonyba mint 
háziorvos.

A hosszú vita után a testü
let hozzájárult ahhoz, hogy Bí
ró doktor vállalkozóként lássa 
el a háziorvosi szolgálatot. 
Menczer valamint Hutvágner 
és Wilheim doktorok továbbra 
is az Önkormányzattal állnak 
munkaviszonyban.

Az Önkormányzat ez év de
cember 31-ig szerződést kötött 
Bíró doktorral: a költségek di- 
ferenciájának 60 százalékát 
előlegezi számára, majd év vé
gén a különbözetet kifizeti. A 
vállalkozói jogviszonyban álló 
orvos kollégáihoz hasonlóan 
vesz részt a helyi e.ü. ellátásá
ban. Részére a rendelőt és a 
kiegészítő helyiségeket, a mű
szerek használatát az önkor
mányzat ingyen biztosítja, az 
üzemeltetés további költségeit 
pedig a T á rsa d a 
lombiztosítástól a vállalkozó 
orvosnak járó összegből, (évi 
mintegy 195.000 Ft) fizeti be a 
vállalkozó havonta az intéz
ményi gondnokság számlájá
ra.

Vállalkozói vagy alkalma
zottijogviszonyban, de a jelen
lévő orvosok arról biztosí
tották az Önkormányzat tes
tületét, hogy e szervezeti vál
tozásokból a betegek semmit 
nem fognak megérezni, s az 
orvosi ellátás Pécsváradon 
nem romlani, hanem javulni 
fog. Végül dr. Bíró Ferencnek 
sikeres működést, sok szeren
csét kívánt vállalkozói műkö
déséhez Kakas Sándor polgár- 
mester.

Utak, járdák javítása

Ezen az ülésen született 
döntés arról, mely utakon vég
zik el ezen a nyáron a szüksé
ges javításokat. Erre idén 3,5 
millió forintja van Pécsvárad- 
nak. A képviselők hosszas vita 
után a következő feladatok el
végzését tartották szükséges
nek az idei évben:

Útépítés és árokburkolás az 
Iskola utcában, ahol eddig so
hasem volt még épített út 
(860.000 Ft), útépítés a teme
tőben a református temetőig 
(214.000 Ft), aszfaltozás az 
Akác utcában (352.000 Ft), 
téglajárda helyett betonjárda 
a Pécsi országút déli oldalán 
(231.000 Ft), járda a Hegedűs 
utcában (480.000 Ft), a Hon
véd u tca  le a sz fa lto z á sa  
(700.000 Ft), a buszmegálló 
parkrendezése (70.000 Ft), 
műv. ház előtti burkolatlan 
rész burkolása (180.000 Ft), 
Tavasz utcai járda burkolása 
(1 1 0 .0 0 0  F t ) ,  csap a
dékcsatorna tisztítás, elvezető 
a Bem közben (250.000 Ft), 
V á rk e rt köz ú t ja v ítá s a  
(200.000 Ft).

Pályázatok
Három pályázat állt döntet

lenre a június 24-i ülésig: a 
szennyvíztelep bővítésére 
és a tornacsarnok építésére 
beadott pályázatunkra csak 
őszre várható válasz. Lő- 
rinczi Albertné, az Általá
nos Iskola igazgatója ezért 
k érte, döntsön a testü let 
am ellett, hogy kezdődjék 
meg az alsó iskola tetőteré
nek beépítése. Hosszú vita 
bontakozott ki e tennivalók 
rangsorolásánál is, majd az 
a döntés született, hogy a 
polgárm ester és az iskola 
igazgatója a jegyzőkönyvek 
alapján egyeztetik, mi volt 
a testü let korábbi döntése e 
feladatokat illetően.

Költségvetési Üzem
Müller Lajos képviselő vizs

gálatot kért Laurinyecz Pál, a 
Költségvetési Üzem vezetője 
ellen, és javasolta felmentését. 
A képviselő olyan informáci
ókra hivatkozott, melyek sze
rint a vezető tönkreteszi az 
üzemet, elherdálja a vagyont. 
Kakas Sándor polgármester 
kérte az észrevételek írásos 
rögzítését, és Müller képviselő 
kérésére ígéretet tett, hogy 
megvizsgálja a bejelentést. A 
kivizsgálásról következő szá
munkban adunk hírt.

G.0.

Mit költött a nyáron éle
tünk kényelmesebbé tételére, 
útjainkra, járdáinkra, a gázel
látásra saját pénzéből az ön- 
kormányzat -  erről adunk át
tekintést az alábbiakban.

Befejeződött az Akác, az Is
kola, a Hegedűs, a Honvéd ut
ca és a Várkert köz felújítása, 
a reform átus tem ető útja, 
amelyhez a Református Egy
házközség 50.000 forinttal já 
rult hozzá.

A Fáy utcát 1.20 méterrel, 
szegélyrakással szélesítették, 
ez utóbbi a vízelvezetést is 
megoldja. A szegély lerakását 
és az útalap kiszélesítését tár
sadalmi munkában végezték 
az ott élők. E  munkák értéke
3.008.000 forint, amit az ön- 
kormányzat saját pénzéből fi- 
nanaszírozott.

A Honvéd utca elején Vértes 
László képviselő vezetésével

Május 1-jén kezdte meg mű
ködését Krebsz József, mint 
Pécsvárad közterületfelőgye- 
lője. Kis túlzással amolyan Áu- 
giász istállóját bíztak rá. Az 
eltelt idő alatt embereivel a kö
vetkező munkákat végezte el 
és végzi folyamatosan:

30 teherautó szemetet szál
líttatott el a volt kőbánya te
rületéről és folyamatosan szál
lítják a szemetet a temető te
rületéről. Folyamatosan ürítik 
a szeméttárolókat, szállítják el 
az elhullott állatokat.

E  csapat végzi a közterüle
teken a fű kaszálását, beleért
ve a Várkertét is. A Pécsi or
szágút északi és déli oldalán 
géppel k iá s tá k  a csap a
dékárkot, ároktisztítást végez
tek az Erzsébeti útnál és a 
Szent Gellért utcában. A Me-

Halló! Telefon!
A nyáron megkezdődött a 

távhívásos telefonhálózat ká
beleinek fektetése Pécsvárad 
utcáin. Érdeklődésünkre meg
tudtuk, hogy a munkák a ter
vek szerint haladnak.

*

Könyörgöm, 
ne gyújtsa meg!

Négy héten át vagy még to
vább is tartott a kánikula. Víz
korlátozástól már nem kellett 
tartani, de az ember alig várta 
az estét, amikor kinyithatja la
kása ablakait, kiülhet hűsölni 
az udvarba. Ekkor esténként 
fojtogató füst öntötte el a falut. 
Gazt, nyers füvet gyújtottak

járdát építettek, vízelvezető
árkot ástak és az ottani kis tér 
játékait lefestették az ottla- 
kók, és padokat helyeztek el.

A Fáy András utcai felújí
táshoz a DÉDÁSZ Pécsi Rt
90.000 forinttal járult hozzá. 

A Pécsi országút déli oldalán
élők régi óhajára betonjárda 
készült 400 méter hosszban,
210.000 forint értékben. 

Befejeződött a gázépítés Hl.
üteme, azaz a Vár utcát a Kos
suth térrel összekötő vezeték, 
valamint a Táncsics, az Ady, a 
Petőfi utca, s ennek meg
hosszabbításaként a Külső ta
nya és a Magyar tér, a Magyar 
köz gázszerelése -  összesen 
1446 folyóméter hosszúság
ban, 43 rákötéssel és 2.200.000 
forint költséggel. Az itt meg
bolygatott utak alapos helyre- 
állítása ezután kerül napi
rendre.

csekkömyéken kavicsot terí
tettek az útra, biztosították az 
anyagot a József Attila utca 
járdaépítéséhez, amely 18 mé
ter hosszban, társadalmi mun
kában készült el.

Öt darab új padot helyeztek 
el köztereinken, szeméttároló
kat raktak ki a Kossuth utcá
ban és az E. Ü. Központ előtt. 
Elvégezték az utcaszegély ki
alakítását, parkosítottak a 
Hegyi víztároló mögött. Utat 
szélesítettek a Zengő utcában, 
betonlefolyókat építettek, a 
Gyenes Tamás utcában kitisz
títo tták  a víznyelőket, s a 
nagy esők után elszállították 
az iszapot.

Segítsük munkájukat azzal, 
hogy nem szemetelünk, és ma
gunk is rendben tartjuk há
zunk táját!
meg egyes portákon. Holott a 
szemetet elszállítják, még fi
zetünk is érte. A füst ilyenkor 
az egész falut fojtogatta. Ked
ves piromániások, legyenek 
szívesek és fékezzék magu
kat!

Másik -  nemcsak alkonyati 
-  bűzforrást az istállók, ólak 
adják -  már ahol nem tisztít
ják  el rendesen az állati trá
gyát, s ahol annak tárolása 
sem megoldott. A szomszédság 
ez esetben tartósan kénytelen 
elviselni a 35 fok meleg mellett 
a fojtogató trágyaszagot is. A 
gazda is szagolja Öt vajon nem 
zavarja?

Hát ennyit kedves kis fa
lunk hús nyárestéiről... Ez itt 
a reklám helye!

Közterületi körkép



4 Hírmondó 1992. augusztus

Kárpótlási jeggyel termőföldhöz 
jutás gyorsított lehetőségéről

A Magyar Parasztszövetség 
Baranya Megyei Elnöksége fel
hívja a kárpótlásra jogosultak 
figyelmét akik kárpótlási je 
gyért termőföld tulajdont kí
vánnak szerezni -  az 1992. évi 
49-es (IL.) törvényben biztosí
tott kedvezőbb lehetőségekre. 
(Magyar Közlöny 72. sz. 1992. 
júl. 3.)

A rendelet a termőföldhöz 
jutás meggyorsítását és a me
zőgazdasági termelés folyama
tosságát kívánja elősegíteni.

Az érintettek tájékoztatása 
érdekében a törvény fontosabb 
pontjait kivonatosan ismertet
jük.

1. a.) Ha a kárpótlásra jogo
sult az őt megillető kárpótlási 
jegyért termőföldet kíván sze
rezni, és az I. sz. Kpt. alapján 
jogosult kárpótlásra, úgy 1992. 
augusztus 15-ig,

-  II. sz. Kpt. alapján 1992. 
október 5-ig,

-  EH. sz. Kpt. alapján (1992. 
XXXII tv.) az életüktől és sza
badságuktól politikai okokból 
jogtalanul megfosztott káro- 
súltak és jogosultak 1992. ok
tóber 30-ig

bejelentik igényüket a meg
szerezni kívánt föld fekvése 
szerint illetékes önkormány
zat polgármesteri hivatalában, 
a postán beszerezhető „Igény
bejelentés termőföld tulajdon
jogainak megszerzésére” c. 
nyomtatványon, úgy igényü
ket a Kárpótlási Hivatal soron 
kívül, de legkésőbb a kérelem 
benyújtásától számított 60 na
pon belül elbírálja. Erről az 
érintettnek határozatot küld.

Igénybejelentést azon káro
sultak tehetnek, akik, termő
föld árverésen résztvehetnek, 
az I. Kpt. szerint.

b. ) A formanyomtatvány az 
igénybejelentő és a kárigény 
részletes adatait tartalmazza, 
ezért az elbírálhatóság érdeké
ben ügyelni kell a pontos adat
közlésre.

c. ) A hivatal az igénybejelen
tés alapján akkor bírálja el 60 
napon belül a kárpótlási kérel
met, ha a jogosult az őt megil
lető összes, vagy legalább
100.000 F t értékű kárpótlási 
jegyért termőföldet kíván vá
sárolni, és az elbíráláshoz 
szükséges adatok rendelkezés
re állnak.

2. ) Soron kívül elbírálást 
kérni csak termőföld vásárlási 
szándék esetén lehet.

3. ) Ha a jogosult kérelmét 
elbírálták, úgy a kárpótlási je 
gyek banki letétben marad

nak, és az árverésen ez esetben 
a hivatal jogerős határozatá
val, és a letéti igazolással lehet 
résztvenni.

Az árverés, ill. földvétel után 
a fen nm arad ó k árp ó tlási 
jeggyel a forgalmazással meg
bízott pénzintézet elszámol, 
jeggyel a forgalmazással meg
bízott pénzintézet elszámol, a 
különbözeiét a jogosítottnak 
kiadja.

Amennyiben a földvétel nem 
valósulna meg, letéti igazolás 
ellenében a kárpótlási jegyet a 
jogosult 1993. augusztus 15. 
után a pénzintézettől felvehe
ti.

4. ) A törvényben meghatá
rozott feladatok végrehajtásá
nak elősegítése érdekében a 
helyi önkormányzatnak legké
sőbb 1992. augusztus 31-ig 
Földrendező Bizottságot kell 
alakítani.

A Bizottság tagjai, a helyi 
önkormányzat megbízottja, 
továbbá az igénybejelentők kö
zül a képviselőtestület által 
megválasztott 6-10 személy. A 
Bizottságban a nem helybenla- 
kókat is képviseltetni kell.

5. ) A helyi önkormányzat a 
postán vásárolható „Igénybe
jelentés termőföld tulajdoná
nak megszerzésére” c. 3 példá
nyos nyomtatvány első példá
n yát az igénybejelentőnél 
hagyja. A 2. példányt folyama
tosan megküldi a Megyei Kár
pótlási és Kárrendezési Hiva
talnak. A 3. példányt ugyan
csak átadja a megalakított 
„Földrendező Bizottságnak”.

A Bizottság a bejelentések 
alapján felméri, egyezteti és 
összesíti az igényeket, és javas
latot tesz a Kárpótlási Hivatal
nak az árverések ütemezésére, 
a földek kijelölésére.

6. a.) Az árverés vezetője az 
árv erés m egkezdése e lő tt 
egyezség létrehozását köteles 
megkísérelni minden egyes ki
alakítandó földrészletre, 1.000 
Ft/AK alapulvételével az árve
résen résztvevők között.

Ha az egyezség létrejött, úgy 
kell eljárni, mint ha a földrész
let árverésen kelt volna el.

b.) Ajogosult az árverésen és 
az egyezségkötés során a kár
pótlási jegyet névértékben 
használhatja fel.

Névérték alatt a kárpótlási 
jegyek címletenkénti meghatá
rozott összegét kell érteni.

7. a.) Ha a gazdálkodó szer
vezet a tulajdonában, vagy ke
zelésében lévő Kárpótlási Föl
dalapba kyelölt földjét nem kí-

várya, vagy nem tudja műve
léssel hasznosítani, e tényt 
1992. okt. 31-ig köteles a Bi
zottságnak bejelenteni.

b. ) A bejelentett földterület
re a bizottság ideiglenes hasz
nálót jelölhet ki, akivel a gaz
dálkodó szervezet (TSZ, ÁG. 
stb.) a termőföld művelésére 
szerződést köt.

c. ) A termőföldhasználat in
gyenes, ha a használó a gazdál
kodó szervezet földjére árve
rezni is jogosult.

8. ) Kárpótlási árverésen tu
lajdonul megszerzett földrész
let területnagysága és AK ér
téke a részletes földmérési 
munkák során kiigazítható.

9. a.) Az I.-n.-m. Kpt. tv. ren
delkezéseit e törvény rendelke
zéseivel együtt kell alkalmaz
ni.

A három Kpt. alkotásának 
szellemében természetesen le
hetővé kell tenni, hogy a kár
pótlási jeggyel jogosan licitáló, 
majd vásárló, vagy bármely 
jogcímen földhöz jutó, ha kéri, 
akkor területeit egy összefüg
gő táblában kaphassa meg, ide 
értve a 20-30 AK-s tagi, és al
kalmazotti földeket is.

Ugyancsak lehetővé kell 
tenni, hogy földjeiket egymás 
mellé méljék ki azoknak, akik 
ezt kérik. Annak érdekében is, 
ha a földek hasznosítását a jö 
vőben táblás műveléssel egy la
za szövetkezés, vagy társulás 
formájában kivárják eszközöl
ni.

b.) Az állami tulajdonban lé
vő földekből kínálatot biztosít 
azon kárpótlásra jogosultak
nak, akik igényüket az 1. § sze
rint jelentették be, de akiknek 
az igényét a szövetkezet által 
kijelölt földalapból nem lehet 
kielégíteni, mert az arra nem 
nyújt fedezetet.

10. a.) Az 1992. IL-es törvény 
már hatályba lépett.

Ez megnyugtatóbb lehetősé
get biztosít a Il-ik kárpótlási 
törvény hatálya alá tartozó 
magyarországi németségnek 
is, hogy e kárpótlásra kijelölt 
földalapok elégtelensége ese
tén termőföldhöz tudnak jutni 
az állami tulajdonú földekből, 
akár termelőszövetkezet, akár 
állami gazdaság a jelenlegi 
földhasználó.

b.) Az árverést az illetékes 
megyei Kárrendezési Hivatal 
államigazgatási jogkörben eljá
ró alkalmazottja vezeti.

Szőke Gyula 
Magyar Parasztszövetség 

BM-i alelnöke

Kárpótlási
fórum

augusztus 20-án 
a Várban

A Megyei Kárrendezési 
Hivatal szakértői kárpótlá
si fórumot tartanak a Vár
ban, au gu sztu s 20-án , 
15.30 órától a Pécsváradi 
Polgármesteri Hivatal és a 
Baranya Megyei Földmű
velésügyi Hivatal szervezé
sében. A tájékoztatás külö
nösen sok információval 
szolgálhat az itt élő német 
nemzetiségű lakosság szá
mára. A Földművelésügyi 
Hivatal hozzájárulásával 
az alábbiakban közzétesz- 
szük a tájékoztatót, mi
ként lehet a kárpótlási 
jeggyel mielőbb termőföld
höz jutni, s ebben milyenek 
a hazai németség földhöz- 
jutásának, kárpótlásának 
lehetőségei.

Átalakult a 
mezőgazdasági 

termelőszövetkezet
Baranya megyében elsőként 

alakult át június 13-án tartott 
közgyűlésén az MGTSZ Pécsvá- 
radon. Közel kétszáz tag döntött 
az új szövetkezeti tormáról és a 
tisztségviselők személyéről.

Az új szervezet alapja az ed
digi ágazatok önálló egység
ként lógnak működni, így az ál
lattenyésztők, növénytermesz
tők, továbbá lesz külön szol
g á lta tó , k eresked elm i és 
könyvviteli-számviteli egyésg. 
Ez utóbbi például külső meg
bízásokat Is vállalhatna.

Az Önkormányzati egysé-i 
ek tehát önállóan gazdát- 
ódnak és a tulajdonosok  

eredményeik alapján kapják 
a hozadékot.

Az átalakulást hosszas elő
készítés előzte meg, már az 
előző két közgyűlésen is a 
választható lehetőségeket,) 
az átalakulás lényegét Igye
kezett mindenki megérteni.: 
A közgyűlés megválasztotta: 
az új Igazgatóságot, amely
nek étére az eddigi tsz-elnök: 
Walter Tivadar került. Az ön
kormányzati egységek veze
tői az Igazgatóság tagjai let- 
tek.

A szövetkezet és vezeté
se az átalakulássai legitim 
mé vált, és a külföldi tőke
befektetőkkel való közvet
len tárgyalásra  is lehető
ség nyílik. Remélik az idei 
gazdasági év jobb lesz a 
tavalyinál. A tsz új neve: 
Zengőalja  Mezőgazdasági 
és Szolgáltató Szövetkezet.
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A pécsváradi „Zengőalja” Mezőgazdasági és Szolgáltató 
Szövetkezet igazgatósága közli az érdekeltekkel, hogy a szövetke
zet működési területén Pécsvárad község külterületén az alábbi 

nagyüzemi táblák vannak kárpótlásra kijelölve:

Tanfolyamok munkanélküliek 
számára

P -l tábla (Malomtletó) 
területe: 29-7025 to r  összes 

AK értéke: 685,5 
átlagos AK értéke: 23,07 

AK/ha
P-2-3 tábla (Hármasmalom- 

Nagypallba vezető földesúttól 
balra eső tábla) „ 

területe: 62-8098 rn összes 
AK értéke: 728,87 

átlagos AK értéke: 11,60 
AK/ha

P-4 tábla (Hármasmalom- 
Nagypallba vezető földesúttól 
jobbra eső tábla) _

területe: 51-8123 rn összes 
AK értéke: 552,39 

átlagos AK értéke: 10,66 
AK/ha

P-5 tábla (Hármasmalom- 
Nagypallba vezető földesúttól 
jobbre eső tábla) „

területe: 48-1660 rn összes 
AK értéke: 814,32 

átlagos AK értéke: 16,90 
AK/ha

P-21 tábla (Tsz. major- vas
úti híd közti és a 6-os főútvo
naltól délre eső tábla) 9 

területe: 22-86,71 rri össze

á t l a g o s  :J ^ ’^rtéke: 23,50 
AK/ha

P -16  tá b la  (D om bay-tó 
észak-nyugati részén) „ 

területe: 13-7914 rn összes 
AK értéke: 114,47 

átlagos AK értéke: 8,3  
AK/ha

P-12 tábla (Erzsébeti úttól 
jobbra eső tábla) „

területe: 7-6625 rn összes 
AK értéke: 178,31 

átlagos AK értéke: 23427 
AK/ha

P-6 tábla (Erzsébeti úttól 
jobbra eső tábla) „

területe: 14-2512 rn összes 
AK értéke: 317,13

átlagos AK értéke: 22,25 
AK/ha

A Pécsváradi Állami Gazda
ság kezelésében lévő termőföld 
területek közül az érdekegyez
tető fórum 1992. április 21-én 
tartott ülésén Pécsvárad nagy
községre vonatkozóan a követ
kező ingatlanok kárpótlási cél
ra  történő elkülönítésében 
egyezett meg:

A gazdaság SZ-1 jelű táblájá
ból a 0172,0175/2,0176,0177/1 
helyrajzi számú ingatlanok, 
melyek az erzsébeti út és a ha
lastavak között fekszenek.

Minőségét tekintve 25,20 
AK/ha kateszteri tiszta jöve
delmű szántók, melyek ossz te
rülete: 31,2 ha.

Az SZ-2 és SZ-3 jelű táblák
ból a 0131, 0133/2, 0141/1, 
00143, 0153, 0154, 0155, 0160, 
0161, 0162, 0163, 0164 helyraj
zi számú ingatlanok, melyek 
Szilágypusztától északra, illet
ve keletre fekszenek - , keletről 
a halastavak, nyugatról a Szi
lágy község felé vezető út, 
északról a termelőszövetkezet 
földje határosa.

Ossz területe: 174,5 ha, át
lagos kateszteri tiszta jövedel
me: 13,78 AK/ha.

Az Sz-5 jelű tábla 094/1 hely
rajzi számú ingatlanából 60 ha  
területű 18,20 AK/ha katesz
teri tiszta jövedelmű szántó 
került elkülönítésre, mely te
rület a Szilágy felé vezető út 
nyugati oldalán, az úttal pár
huzamosan, mintegy 450 mé
ter szélességű sávban helyez
kedik el.

Ugyancsak a földalapba ke
rültek azok a kisebb rét, legelő 
és erdő területek, valamint föl
dutak és árkok, melyek a szán
tó művelési ágú felsorolt ingat-

A Baranya Megyei Munkaü
gyi Központ a munkanélküliek 
részére szervezett szakképző
átképző tanfolyamainak sza
kosítását és a tanulók felvéte
lét igyekszik a közvetlen és a 
távlati gazdasági igények mel
lett a települések szükségletei
hez is igazítani.

A települések szolgáltatási 
igényeit, az ellátatlan területe
ket elsősorban az önkormány
zatok ismerik, ezért az önkor
mányzatok delegálhatnak, ta
nulni és vállalkozni kívánó 
munkanélkülieket, akiket az 
egyéb feltételek teljesülése ese
tén a tanfolyamainkra felve
szünk és őket kiképezzük.

Ugyanez vonatkozik azokra 
a munkanélküliekre is, akiket 
az önkormányzatok egyedül 
vagy néhányan összefogva kö
zösen k ívánnak m egfelelő 
szakképzettség megszerzése 
után alkalmazni.

A Baranya Megyei Munkaü
gyi Központ munkanélküliek
nek augusztus-szeptember hó
napokban tizenöt fajta tanfo
lyamot indít. Közöttük van 
négy olyan forma, amelyek a 
települések ill. az önkormány
zatok részére is szolgáltatást 
nyújtó szakembereket képez. 
Ezek a környezetvédelmi tech-

06.26-án Konstanczer János me- 
cseknádasdi lakostól 2 db pónilovat 
tu la jdonított el ismeretlen tettes
200.000 Ft értékben.

A rendőrállomás nyomozói az 
ügyet július hónapban felderítették, 
az elkövetők budapesti lakosok, je
lenleg előzetes letartóztatásban vár
ják az ügy folytatását.

nológus, gépíró-idegen nyelvű 
gépíró, iskolatitkár és cipőjaví
tó.

Amennyiben a településü
kön e feladatok valamelyiké
hez alkalm as és vállalkozó 
munkanélküliek vannak és a 
képzést is vállalják, akkor kér
jük, hogy jelentkeztessék őket 
a munkaügyi központ lakóhely 
szerint illetékes kirendeltsé
gén, az önkormányzat ajánló
levelével ellátva. A jelentkezési 
határidő augusztus 28. Az ön- 
kormányzatok ajánlólevelével 
jelentkező munkanélküliek a 
felvételnél előnyben részesül
nek -  az egyéb feltételek telje
sülése esetén.

A felvett tanulók részére a 
képzés ingyenes, és a képzési 
időre keresetpótló juttatásban 
részesülnek, amely a munka
nélküli járadék 110 %-a, diák- 
igazolványt kapnák, annak va
lamennyi kedvezményével.

Az önkormányzatok igényei
hez is közelítő beiskolázási-fel
vételi eljárással, a delegálás 
módszerével a jövőben rend
szeresen élni kívánunk.

Részletes tájékoztatók, szó
rólapok a művelődési házban 
kaphatók.

Granwohl Román mecseknádasdi 
lakos sérelmére 07.03-ra virradó éj
jel 40.300 Ft készpénzt tulajdonított 
el ismeretlen elkövető. A pécsváradi 
nyomozók 07.30-án elfogták Ko
vács Tibor és N. A. fiatalkorú sze
mélyt, akik alaposan gyanúsíthatok 
a bűncselekmény elkövetésével. Az 
egyik elkövető jelenleg előzetes le
tartóztatásban van.

Gepper Dettler német állampol
gártól 2 db Mountain Bike kerékpárt 
tula jdonított el ismeretlen tettes 
0 7 .25-én. A két kerékpár értéke 
mintegy 60.000 Ft volt. A tettest 
07.30-án sikerült kézrekeríteni a 2 
db kerékpárral együtt.

★

A Komlói Rendőrállomás illeté
kességi területéről nagyobb meny- 
nyiségú gázpalackot tulajdonított el 
ismeretlen tettes. Az elkövetőket a 
pécsváradi rendőrállomás nyomo
zója fogta el 08.03-án, amikor a 
gázpalackok egy részét értékesíteni 
akarták egy magánszemélynek. 
Mindhárom elkövetőt előzetes letar
tóztatásba helyezte a bíróság.

★

A rendőrállomás továbbra is várja 
érettségizett, katonaviselt 35 évnél 
nem idősebb férfiak jelentkezését 
rendőri szolgálatra.

*

Privatizálták Pécsváradon az Építőipari 
Kisszövetkezetet

Pécsváradon is nevesítették az Építőipari Kisszövetkezet vagyonát. Ajúlius 17-én megtartott 
közgyűlésen mintegy 350jelenlegi és volt tag szavazott a szövetkezeti forma további fenntartása 
mellett. A vagyon hatvan százalékát a részjegyek arányában osztották fel a tagok, illetve 
örököseik között, a fennmaradó negyven százalékot pedig a szövetkezetnél eltöltött idő és az 
úgynevezett személyes hozzájárulás mértékében. Van, aki jelentős tulajdonhányaddal rendel
kezik, mégsem jelezte senki kiválási szándékát. A közgyűlés megválasztotta az új igazgatóságot, 
amelynek vezetője a szövetkezet eddigi elnöke Zsáli János lett. 56,3 százalékos szavazati 
aránnyal.

A szövetkezet asztalos, kádár és építőipari részlegének igencsak igyekeznie kell, hogy meg
rendeléshez jusson. A vezetés tovább szeretné bővíteni a fahordók exportját, ezért külföldi 
partnerekkel tárgyal egy versenyképesebb géppark reményében. A szövetkezet iparcikkboljta 
és mozaiküzeme viszont nyereséges. A várttal ellentétben ugyanis megnőtt a kereslet a 
mozaiklapok iránt. Igaz, a fehér alapú, színes márvánnyal „szórt” mozaiklapok nemcsak olcsók, 
hanem ízlésesek is.

A szövetkezet irányítása is az ott dolgozó közel 80 tag kezébe került. A vezetés reméli, a 
kialakuló tulajdonosi szemlélet nyomot hagy majd a munka hatékonyságán.

Dr. Miklósy Gábor 
A BMMK igazgatója

Rendőrségi Hírek
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25 éve iskolát alapítottak

Búcsú a ballagó tanároktól

Képünkön:
Heiner Tiborné, dr. Brezniczki József, Kovács Károly, Kovács Károlyné, Molnár Zsuzsa 
és Heiner Tibor.
Hat oszlopos tagja vonult 

nyugdíjba a Pécsváradi Me
zőgazdasági és Élelmi- 
szeripari Szakmunkásképző 
és Szakközépiskolának. Ha
tan az iskola elindítói és ala
pítói közül. Június hónapban 
búcsúztak, s vett tőlük bú
csút Pécsvárad nevében is 
megköszönve fáradozásukat 
Kakas Sándor polgármester. 
A búcsú után ideje visszate
kinteni az iskolaalapítástól 
máig, nyugdíjba vonulásukig 
eltöltött 25 évre: Dr. Brez- 
niczky József igazgató, he
lyettese Heiner Tiborné és 
Heiner Tibor, Kovács Károly 
és Kovács Károlyné, vala
mint Molnár Zsuzsa éveire. 
Az öt év, amit közöttük tölt
hettem, életre szóló útravalót 
adott nekem is...

Az iskolát 1966. júliusában 
alapította a Baranya Megyei 
Tanács VB. Első megbízott 
igazgatója Hintősi István volt 
-  Brezniczki Józsefet már ek
kor hívták az igazgatói poszt
ra, de csak 1967 májusában 
mondott igent. Kovács Káro- 
lyék már 1967 márciusától 
az iskolában dolgoztak. Majd 
jött a Heiner-házaspár, akik
kel a lengyeli szakiskolában 
tanított együtt Brezniczki Jó
zsef, aztán 1967 októberé
ben Marczi József, 1968. 
februárjában pedig Molnár 
Zsuzsa, akikkel a palánki fel
sőfokú technikumban dol
goztak együtt. 1967-ben vet

te át a kollégium vezetését 
Császár János, s vezette 
1976-ig.

A hat agrármérnök-tanárt 
az is összekötötte, hogy egy- 
ívásúak voltak. Nemhogy a 
munkahelyről, hanem még a 
Gödöllői Agrártudománye
gyetemről ismerték egymást. 
Egymás erényeit, hibáit, és 
hogy ezután 25 évig együtt 
tudtak dolgozni, s ezzel éltet
ni s továbbadni egy iskolát 
az utánuk következőknek -  
bizony nem kis teljesítmény.

Sosem felejtem azokat a 
régi jóízű beszélgetéseket a 
tanári szobában -  gyerekek
ről, tanításról, közéletről, po
litikáról, vagy a munka után, 
a tanév végeztével a jóízű fel
szabadult mulatásokat. Azt, 
hogy a fiatalabb kollégának 
mindig segítettek.

A kezdetben mintegy 10, 
most 40 fős a tantestület. A 
gyerekek létszáma 140-160 
volt -  most 400-450. Akkor 
az állattenyésztés, a nagy
üzemi szakemberképzés fel
adatának megfelelően dol
goztak: a Kovács-házaspár a 
sertéstenyésztést, Molnár 
Zsuzsa és Heiner Tibor a 
szarvasmarha-, Heiner Ti
borné a baromfitenyésztést 
gondozta. Ugyanannyira, 
hogy itt készültek az orszá
gos szakmai tantervek, aztán 
azokhoz a tankönyvek. A 
pécsváradi iskola mérnökta
nárai résztvettek az országos

oktatási program kidolgozá
sában. Tanulóik sikerrel sze
repeltek az országos szakmai 
versenyeken, az iskola mun
káját országszerte elismer
ték. 1972-től képeznek hús- 
feldolgozó szakmunkásokat, 
pár évig sörgyártókat is. 
Majd lassan csökkent az ál
lattenyésztő szakmunkások 
iránti érdeklődés: a nagy
üzem már nem ta rt rájuk 
igényt, a kisüzem még nem 
létezik...

Az iskola ismét új helyzet 
elé került: 1988-tól kezdték 
képezni az állattenyésztő 
szakközépiskolásokat -  ma 
már ők is nehezen találnak 
munkahelyet. S helyükre lé
pett az egykor megszüntetett 
gimnázium.

Ahogy Brezniczki Józseffel 
végiglapoztuk gondolatban e 
negyedszázad krónikáját -  
azzal summázta: ez a ne
gyedszázad egybeesett a 
nagyüzemi magyar mezőgaz
daság virágkorával. Most 
egy jól felszerelt iskolát ad át 
utódjának: Papp Gyulának. 
Júliusban (az egykori csibe- 
keltető-, nevelő helyén) tan
konyhát, tanvarrodát alakí
tottak ki a gazdaasszony
képzés számára. A majorbeli 
kollégium körül kisállatte
nyésztésre alkalmas kisgaz
daságot hoznak létre nyúl- 
és baromfiólakkal. A privati
záció során 50 hektár terüle
tet biztosít számukra a Pécs

váradi Állami Gazdaság, ahol 
az iskola kialakíthatja tan
gazdaságát, mintagazdasá
gát. 5 millió forint értékű tan
műhelyükkel tagjai a Sütői
pari RT-nek, 4 millió forint 
értékű húsipari gépeikkel a 
Pécsváradi ÁG-nak.

-  Az iskolát ismerik és el
ismerik hazánkban -  mondja 
végezetül Brezniczki József - , 
és ezt kell megtartani, to
vábbfejleszteni.

1992. szeptember 1-jén 1 
pék, 1 húsfeldolgozó, 1 ba
romfihúsfeldolgozó és 1 ál
lattenyésztő osztály kezdi 
meg tanulmányait -  és feltá
mad halottaiból az egykori 
gimnázium. Újabb időszak 
kezdődik, az alapítók átadták 
a stafétabotot. Ha egy-egy 
rövidebb szakaszon is, de jó 
volt velük együtt csinálni a 
-gátfutást” . Zárja e negyed- 
századot köszönet e hasábo
kon is, meg sok-sok jókíván
ság.

Fiatalon érkeztek, apró 
gyerekekkel. Pécsváradon 
teremtettek maguknak ott
hont, pécsváradiak* lettek. 
Építettek, szőlősgazdák let
tek, szárnyra bocsátották a 
gyerekeiket, tanítottak, és 
közben elrepültek az évek. 
Brezniczki József öt éven át 
országgyűlési képviselő volt. 
A legszebb az volt -  mondja, 
amikor itt Pécsváradon őt je
lölték a szavazópolgárok. 
Meg a 49 faluban a sok egy
szerű ember kézszorítása...

Végül a leköszönő jubilán
soknál is régebbi szakisko
lástól kapom meg az utolsó 
információkat: Frezik Ferenc- 
né, Rózsikától, az iskola tit
kárnőjétől, aki itt van az ala
pítás, 1966. július 1. óta -  ő 
a járástól jött át az iskolához, 
akárcsak a pár éve eltávozott 
Gungl László...

Gállos Orsolya
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Annuska nyugdíjba megy

autójával vitte a külközségek- 
be. O muzsikált minden far
sangkor és Öregek Napján.

1986-tól az intézmény nevet 
változtatott Szociális Gondo
zási Központ lett. Nőtt a bejá
ró öregek létszáma és egyre 
több idős embernek vitték 
házhoz az ebédet. 91-re új 
szárnnyal bővült az épület, 
megszűnt a zeneiskolával való 
közösködés. Gázfűtést vezet
tek be, gépkocsi segíti a terü
leti munkát. Nőtt a dolgozói 
létszám is.

Most amikor ideális körül
mények között lehetne foglal
kozni az idős emberekkel, An
nuska 10 éve rakoncátlanko- 
dó szíve megálljt parancsol. 
Egy éve táppénzen van. Na
gyon hiányzik az öregeknek. 
Ha néha lejön az Otthonba, 
nehezen szabadul. „Kisöreg- 
jei” körbefogják, érdeklődnek 
az egészsége felől, kérdezik és 
panaszkodnak. A nnuska, 
mint mindig, most is türelme
sen elbeszélget velük. Az ut
cán lépten-nyomon megszólít
ják, a vidéki öregek hiányolják 
látogatásait. És ő mindenki
nek megígéri: -  Ha jobban le
szek, elmegyek.

Kedves Annuska! Köszön
jü k  mindazt, amit az elmúlt 
21 évben az idős emberekért 
tettél. Most gondolj egy kicsit 
magadra is, amire eddig nem 
volt időd, olvass, fejts rejt
vényt, ápold szép virágaidat!

Várd a látogatókat, mert 
tudom, elmennek Hozzád.

Kárpátiné Kovács Zita

Kőberling Jenőné, mindenki 
Annuskája a pécsváradi Szo
ciális Gondozási Központ veze
tője nyugdíjba megy. Még nem 
töltötte be a nyugdíjkorhatárt, 
de a szíve nem engedi tovább 
dolgozni. Augusztus 1-től rok
kantnyugdíjas.

Lakásán kerestem fel, hogy 
az elmúlt évekről, évtizedekről 
beszélgessünk. Nagyon sza
badkozik, tiltakozik, hogy nem 
kell róla írni. Szerette a mun
káját, most, hogy az egészsége 
nem engedi, csendben vissza
vonul.

Könnyes lesz a szeme.
1971 októberétől mint terü

leti gondozónő kezdett Pécsvá- 
radon dolgozni. 12 idős embert 
gondozott, vidékre is, Nagy- 
paliba és Lovászheténybe is ki
járt. Hazavitte a mosni- vasal
ni valót, bevásárolt. Mindezt 
egyedül. 37 éves volt, amikor 
beiskolázták. Elvégezte az ál
talános ápolói és asszisztensi

Kb. 20-25 főt láttak el na
ponta és ekkor kapcsolták Er- 
dősmecskét is Pécsváradhoz, 
ami plusz területi munkát je 
lentett.

A mostani zeneiskola épüle
tében volt az otthon foglalkoz
tató szobája, a társalgó-nappa
li, ahol az idős emberek napju
kat töltötték. Szemben a má
sik épületben a konyha -  ebéd
lő és a kiszolgáló helyiségek. 
Télen-nyáron, jó  és rossz idő
ben az udvaron keresztül köz
lekedtek.

A 80-as évek elején alakítot
ták át bentlakásossá az intéz
ményt. Induláskor 8 idős em
bert vettek fel. Annuska egy 
hétig ott aludt velük, hogy 
együtt szolgák az új környeze
tet, az új otthont.

Szíwel-lélekkel végezte hi
vatását, az idős emberek testi
lelki gondozását ügyes-bajos 
dolgaiknak intézését. Ország
járásokat szervezett, kirán-

Annuska havonta egyszer 
minden társközségbe kiment 
klubdélutánt tartani. Gyakori 
vendég volt vidéken is, Pécsvá- 
radon is dr. Győrffy Boldizsár 
főorvos úr, és Balogh Istvánná 
pszichológus. Az ő előadásai
kat szívesen hallgatták az idős 
emberek.

A vidám farsangok és a meg
ható karácsonyi ünnepek hoz
zátartoztak az otthon életé
hez.

Öt évvel ezelőtt egyetlen le
ánya, M ónika, aki egész
ségügyi szakközépiskolát vég
zett, Németországba költö
zött. Akkor Annuskát az el
szakadás nagyon elkeserítette. 
Ma büszkén mondja, hogy Mó
nika fónővér egy kinti Öregek 
Otthonában, látni, hallani kel
lene, ahogyan az idős embe
rekkel beszél, és hogy mennyi
re szeretik őt.

Lám, az alma nem esett 
messze fájától -  gondoltam.

Egy régi kép az otthon lakóival

iskolát, utána a szociálisnővér c
szakosító vizsgát tette le. 1978 <
szeptemberétől létrejött az i
Öregek Napközi O tthona, <
ahova őt nevezték ki vezető
nek. Ekkor már segítőket is 1
kapott Schneider Jánosné, Bo- s
riska néni lett a konyhás, c
Grósz Ferencné a házigondozó. 1

dúlni, csereüdülésre vitte 
őket. A jó hangulatú balatoni 
nyaralásokra most is szívesen 
emlékezik vissza.

Az öregek munkáiból évente 
kézimunka kiállítást rende
zett. A fáradt kezek az ő gon
dos irányítása alatt kötöttek, 
horgoltak, hímeztek.

Hiszen édesanyjától nem is 
láthatott mást, mint a munka- 
szeretet, az idős emberek tisz
teletét, megbecsülését.

Ezt az áldozatos munkát a 
félje nyújtotta háttér nélkül 
talán nem is tudta volna vé
gezni. Jenő bácsi, ha kellett 
bíztatta, vigasztalta, a saját
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Drillingen
Bizonyára kevesen van- 

1 nak, akik e név hallatán a

I német-francia határ köze
lében fekvő 1500 lelket 
számláló kis Elzász-Lotha- 

|  ringiai településre gondol- 
|  nak. Drulingen -  Old -  
|  Zengővárkony- Nagypall — 
|  Pécsvárad -  horvátországi 
|  menekültek. ,A felsorolás
ig ból az elmúlt három év fon- 
|  tosabb állomásait említem, 
|  ugyanis ezeken keresztül 
|  jutott el a Drulingeni Nép- 
|  táncegyüttes színes műso- 
|  rával augusztus 2-án a 
|  pécsváradi várba. Történt 
|  ugyanis, hogy e franciaor- 
|  szági németajkú, evangéli- 
|  kus közösség lelkesedés- 
|  sel felvállalta a magyaror- 
|  szági aprófalvak templo- 
|  mainak fe lú jításá t. Old 
|  után, az elmúlt nyáron dr. 
| Kiss Ervinné, Zsófi tisztele
gi tesasszony a várkonyi 
|  templomkertben felállított 
| ideiglenes „campingben" 
|  fogadta a drulingeni fiata- 
|  lókat, akik a nagypalli re- 
|  formátus templom tető- 
|  szerkezetének lebontását 
|  vállalták. Az itteni ismeret- 
| ség alapján kapott meghí-

vást a kis franciaországi 
falu aratóünnepségére a 1 
zengővárkonyi együttes. 1 
És a szórakozás után ismét j 
jött a segítség... Meghall- j 
ván a horvátországi mene- 
kültek befogadását, több J 
kamionnyi ruhanemű és I 
élelmiszer szállítmány ér- j  
kezett a drulingeniek adó- 
mányaiból karácsonykor I 
az itt menedéket keresők [ 
számára. j

Most egy hétig a zengő- j 
várkonyiak viszonozzák | 
mindazt a kedvességet, 
amit ők kaptak az elmúlt j| 
évben. Fellépés Harkány
ban, istentiszteleten Zen- 
gővárkonyban és Nagy- 
paliban, gyülekezeti szere- |  
tetvendégségek és az or- |  
szágjárás, Budapest, Kecs- |  
kémét, Bugac-puszta, a |  
Balaton. Kívánjuk, hogy |  
gazdagon, élményekkel tel- |  
ve térjenek haza, a mielőb- |  
bi viszontlátás reményé- f  
ben. |

Mindezeknek mozgatója, 1 
fő szervezője egy idős úr, |  
aki katolikus, mondta Kiss- 1 
né, ez a tökéletes ÖKUME- |  
NÉ. Tanulhatunk belőle... 1

Freund János díja
Freund János III. díjat ka

pott az idén 23. alkalommal 
kiírt id. Kapoli Antal orszá
gos fafaragókiállításon, illet
ve a pályázaton Balatonlel- 
lén. A köztünk élő Freund Já
nos, aki 10 éve tagja az Orfűi 
Fafaragó Műhelynek, évről 
évre megörvendezteti, szű- 
kebb környezetét és a messzi 
földek vásárlátogatóit újabb 
és újabb munkáival. Ez alka
lommal is kiemelte a szakmai 
zsűri, hogy munkájával egy 
új irányzat jelent meg a fafa
ragók népes táborában. A 
négydarabos gyermek ülőjá

tékok garnitúrája a legmaga
sabb, „A X" minősítést kapta. 
Mint Freund János elmondta, 
ezek a játékok felöltöztethetők, 
nyergelhetők, húzni-vonni le
het őket, a gyermekek fantázi
ájának megfelelően. Gratulá
lunk! -  Még sok sikert kívá
nunk az alkotó mesternek, 
erőt, egészséget a további 
munkájához. Viszontlátásra a 
Leányvásáron!

Aki Balatonlelle felé jár a 
nyár fo lyam án, tekintse 
meg a Művelődési Házban 
szeptember 30-ig látható 
kiállítását.

Becsengetnek!
Iskoláinkban szeptember 1-jéit, kedden kezdődik a 

tanítás. Az általános iskola ekkor tart tanévnyitót, majd 
megkezdik a munkát

Baranyai orgonaestek 1992
Székely Miklós szervezésé

ben a Pécsváradi Várbaráti 
Kör védnökségével Baranyai 
Orgonaestek elnevezéssel 
második alkalommal szólal
nak meg a megyében mohá
csi, pécsi, harkányi templo
mok orgonái neves művészek 
játékával. Pécsváradon ne
gyedik alkalommal augusz
tus 20-án 19 órakor adja a 
már hagyománynak tekinthe
tő Szent István napi koncert
jét az innen elszármazott mű
vész, Székely Miklós, aki az 
orgona felújítását is szorgal
mazta, annak munkálatait 
irányította.

Pécsváradon nevelkedett, 
itt ismerkedett meg az orgo
nával, mivel édesapja itt volt 
kántortanító.

Székely Miklós 1935-ben 
született Pécsett. Hat éven át 
a Székesegyház Énekiskola 
tagja. A Liszt Ferenc Zene-

művészeti Főiskolán 1958- 
ban szerzett diplomát Karve
zetés szakon. Tanult hárfázni 
Molnár Annánál, és orgonál- 
ni Kárpáti Józsefnél, valamint 
zeneszerzést Szőnyi Erzsé
betnél.

Több előadást tartott kül- 
és belföldön a Kodály-mód- 
szerről. Kórusaival és mint 
orgonista szerepelt Ausztriá
ban, Németországban, Finn
országban, Olaszországban, 
Angliában és Izlandon.

Az Esztergomi Nyári Egye
tem állandó előadója. Jelen
leg a budapesti ELTE Radnóti 
Miklós gyakorló gimnázium 
tanára.

Jelen sorozat, a „Baranyai 
Orgonaestek’’ szerkesztője. 

Műsora:
J. S. Bach:
C-moll preludium és fuga 
Liszt Ferenc: Evocations 
A. Guilmannt: Adagio 
Th. Dubois: Toccata.

Folklór fesztivál Váralján
Július 16-19-ig négynapos néptánc találkozót szerveztek, 

ahol a legjobb Tolna megyei hagyományőrző együttesek mellé 
meghívást kapott a Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesü
let is, mint az etnikumhoz tartozó, a Mecsek déli oldalán élő 
kultúrájában a Sárközhöz kötődő csoport, valamint ausztrál 
(második generációs magyarok, illetve leszármazottaik), 
amerikai, olaszországi és a határainkon kívül élő magyarság 
képviseletében a Kézdiszentlélekről érkezett csoport. A négy 
nap alatt szakmai megmérettetés mellett jutott idő táncházta
lálkozóra, baráti estekre, látványos menettánoos felvonulásra és 
a gálán végezetül minden résztvevő a „Folklórért” oklevelet és 
szép emléktárgyat vihetet az emlékei mellett haza.

A Pécsváradi 
Zengő Néptánc Együttes 

augusztusi fellépései:
14- én, pénteken Villányban 

18 órától „Ha péntek, akkor 
Villány” elnevezésű program- 
sorozat keretében.

15- én, szombaton a pécsvá
radi Várban, a Szent István 
Napok 17 órakor kezdődő nyi
tóünnepségén.

Ugyanezen a napon délelőtt 
10.30-kor a FEMA áruháznál 
rendezendő ünnepségen

16- án, vasárnap 18 órakor 
Harkányban a szabadtéri szín
padon közös műsort adnak a 
Pécsváradi Fúvószenekarral.

Kossuth-érem  
a Fülep Lajos 

Művelődési 
Központnak

A Kossuth Alapítvány Kura
tóriuma a pécsváradi Fülep 
Lajos Művelődési Központot a 
helyi Kossuth emlékek ápolá
sáért, az ezzel kapcsolatos 
dokumentumok gyűjtéséért és 
őrzéséért az 1992. szeptem
ber 19-i Kossuth-éremmel ju
talmazza. Az átadásra szep
tember 19-én, Kossuth szülő
helyén, Monokon kerül sor.
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Anyakönyvi hírek:Zarándokút
Czestochovai zarándokútat szervez a pécsyáradi római ka

tolikus plébánia, Mott János címzetes pécsváradi apát veze
tésével szeptember 7-8-9-én. A Jasna górán álló, Fekete Ma
donnát őrző Mária-kegyhelyet első ízben keresik fel pécsvá
radi zarándokok.

Jelentkezni a plébánián és a művelődési- házban lehet a 
4.000 Ft-os részvételi költség befizetésével, ahol;részletesebb, 
felvilágosítást adnak.

Falutévé
Augusztusban ismét szerkesztett programmal jelentkezik 

a falutévé műsora. Az adás gerincét az augusztus 20-i ünnepi 
hét eseményei adják. Igyekszünk ott lenni minden lényeges 
eseményen, programon, és tájékoztatni a község lakosságát. 
Emellett láthatják még a TOMA TOURS ifjúsági labdarúgó 
torna összefoglalóját, a Miesbach-i kórus pécsváradi fellépé
sének néhány epizódját, lesz szó autóversenyről, lesznek 
orvosi tanácsok, és még sok egyéb a képes hírekben. Az adás 
ideje augusztus 31. 18.30 óra a Music TV csatornáján.

Tengő, tollaslabda és 
zsákutca

A tudósító gyanútlanul sé
tált fel egy júliusi este a Kos
suth utcából a Radnóti utcá
ba. Pályaavatóra, szerény 
helyi bankettra szólt a baráti 
meghívás. Aztán egyik meg
lepetés követte a másikat. 
Nem is sejti a gyanútlan 
pécsváradi, hogy pár utcával 
arrébb közösség formálód
hat, barátság gyerekek, s 
szü le ik között, s ebből 
együttlétek, közös munkák. 
Most a Radnóti utca végén, 
lévén az zsákutca, felfestet
ték az aszfaltra egy tengópá- 
lya vonalait. Hálórúd is került 
oda, így tollaslabdát és más 
játékokat is űzhetnek az utca 
gyerekei, felnőttjei. A Radnó
ti utca gyerekei ugyanis van
nak vagy húszán. Jólértesült 
körök szerint ez a legjobb 
banda Pécsváradon. Úgy le
gyen!

A tengópálya felavatására 
a gyerekek mindenesetre kel
lő mennyiségű halat fogtak 
lent a horgásztóban. Ebből 
Menczer doktor, úgy is mint 
volt bajai illetőségű polgár 
remek dunai halászlét állított 
elő. Varga Sándorné készí
tette a tésztát, Aranycipóék 
legújabb sütését is lehetett 
fogyasztani a Menczer dok
tor által személyesen szerví

rozott halhoz. A vacsorához 
előállt még Simsai István 
bora, Bachmayer Károly pá
linkája s az eseményre ösz- 
szejött az utca apraja-nagy- 
ja. Az édessüteményt Bog
nár Andrásné szállította. 
Hogy Varga Sándor a szer
vező szerepét vállalta, mon
dani sem kell.

Gyerekek, felnőttek egya
ránt elismerően nyilatkoztak 
a pályáról és a halászléről. 
Az Erdészet kis pihenőpa
dot, asztalt állított a közeibe. 
A pálya két oldalán egyéb
ként zászlók lengenek, úgy 
mint a 12 csillagos Európa- 
és a Szent Györgyös Pécs- 
várad-zászló. Továbbá Vér
tes Krisztián elkészítette a 
hely, a zsák utca, helyi nép
nyelven Zsák Street zászla
ját. Már az első meccsek is 
lezajlottak. A hangulat barát
ságos, ami nem hátrány a 
mai aszályos időkben. A tu
dósító meg szívesen tudósít 
hasonló utcai, lakóhelyi kö
zösségekről. Mert szép az, 
ha otthonosabbá tesszük a 
helyet, ahol élünk. S meg
próbáljuk, ott jól érezni ma
gunkat. És egymás helyett 
például a labdát rugdaljuk.

G. 0.

Születések:
jún. 4. Gál Tamás. Szülei: 

Gál József és Feule Erika
Jún. 8. Trapp István. Szülei: 

Trapp Jenő és Nágl Andrea
• Jú n . 16. Safranyik Dávid 

László. Szülei: Safranyik Lász
ló és Szalai Andrea.

Jún. 28. Hitra Richárd. Szü
lei: H itra László és Váradi 
Tünde.

Júl. 1. Hochrein Antal Máté. 
Szülei: H ochrein Ján os és 
Andrássi Zsuzsanna.

Júl. 2. Molnár Anita. Szülei: 
Molnár Ferenc és Markó Gi
zella.

Júl. 14. Teiml Dániel. Szülei: 
Teiml István és Szabó Tünde 
(Erdősmecske)

Júl. 18. Bachesz Krisztina. 
Szülei: Bachesz Tamás és Bi- 
szak Angéla.

Júl. 25. Imhoff Gábor. Szü
lei: Imhoff János és Hámori 
Irén.

Júl. 27. Téglás Attila. Szülei: 
Téglás Sándor és Gáli Teréz 
(Csokoládépuszta)

Júl. 21. Kolmann Krisztián. 
Szülei: Kolmann Gábor és Fi- 
scher Éva.

Házasságkötések:
Jú l. 10. Nánási István és 

Cimbor Margit (Erdősmecske)
Júl. 24. Brückner József és 

Gálosi Éva.
Jún. 6. Endrődi Sándor és 

Homyák Mária

Református egyház hírei:

Jún. 6. Kovács György és Ta
más Teréz.

Évfordulók:
25. házassági évfordulójukat 

ünnepük:
' júüus 29-én Virág Ignác és 

Árvái Edit.
Augusztus 19-én Rittberger 

János és Lovász Julianna,.
31-én Blum József és Árvái 

Éva.
Sok szeretettel gratulálunk 

az ünnepeiteknek és kívánunk 
hosszú, boldog, békés együttlé- 
tet a következő jubileumig.

Halálozás:
jún. 3. Harka István 1920. 

(Erdősmecske), jún. 7. Bara
nyai Béla 1933. (Szilágypusz
ta), jún. 12. Maylinger Gyulá- 
né sz. Magyar Rozália 1938. 
(Lovászhetény), jún. 19. Weixl 
Ferencné sz. Gasteiger Mária
1912., jún. 24. Pohl Ferenc 
1964 (Apátvarasd), jún. 29. 
Zsebő Ferenc 1968 (Erdős
mecske), jún. 26. Aszmann J á 
nos 1908., júl. 1. Homyák Kál
mán 1937., júl. 2. Weixl Ferenc
1909., Merkl János 1939. (Er
dősmecske), júl. 6. Duba Lajos 
1913. (Nagypall), júl. 9. Szabó 
Istvánná sz. Horváth Magdol
na 1924, júl. 11. Kárpáti Antal- 
né Radnai Jozefa 1925., Fábi
án Jánosné sz. Miklós Éva 
1911. júl. 20. Gál István 1933. 
(Lovászhetény), júl. 23. Fojtik 
Jánosné sz. Müller Anna 1905.

Vasárnapi istentiszteletek a templomban 11 órakor kezdődnek.
Augusztus 30-án, vasárnap 11 órakor Új, kenyérre úrvacsora

osztás lesz az istentiszteleten, mely egyben Évadnyitó istentiszte
let is a gyermekek számára.

, Katolikus egyház hírei:
A misék rendje változatlan.
Augusztus 15-én reggel 8 órakor és 16 órakor Nagyboldo

gasszony napi templom búcsú alkalmából ünnepi mise.
Augusztus 20-án reggel 8 órakor Szent István napi ünnepi 

mise.

Temetői változások
Júliusra elkészült a kolumbárium együttes második szárnya 

is, 36 urnasírral. Készítője a Pécsváradi Építőipari Kisszövet
kezet igényes, szép kivitelezésben dolgozott, és egyúttal kívül, 
belül kitatarozta a ravatalozó épületét is. Mérsékelt árat kértek 
a munkáért: az urnasírokért összesen 100, a tatarozásért 60 
ezer forintot fizetett az Önkormányzat. A környezet parkosítá
sával, a szemétszállításokkal javítható a temető rendje. Vigyáz
zunk rá mindannyian!

Egyházi híreink
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Két fővárosban a Várbaráti Kör

... „mert a Lajta partján”...

A nagy érdeklődés, túlje
lentkezés ellenére a pótlistá
ról is sokan elindulhattak a 
Pécsváradi Várbaráti Kör 
négynapos kirándulására jú
nius 25-én: Bakonybélben, a 
Bencések egykori monosto
rára emlékezve álltunk meg 
először. Útunk során érintet
tük a már látott Veszprémet, 
a királynék városát, majd 
Zirctől a Bakony rengetegén 
át vezetett útunk Pápára. Vá
rosnéző sétánkon felkerestük 
a báró Eszterházyak kasté
lyát, majd gyönyörködtünk a 
Kis-Alföld egykoron híres- 
diákvárosának szépen rende
zett belvárosában. A múlt 
századi technika műszaki 
csodái tárultak elénk a kék
festő Krug dinasztia manu
faktúrájában. Ma múzeum az 
egykoron az ország legjelen
tősebb kékfestő központja. 
Ismét egy, a kézimunkájáról 
híres település, Hüvely kö
vetkezett, ahol a falu kicsiny 
múzeumszobájában láthattuk 
a világhírű hímzés legszebb 
darabjait.
- A késő délutáni órákban 

érkeztünk Mosonmagyaró
várra, alaptáborunkba, ahol 
pompás szállás várt a Lajta- 
parti kollégiumban és még 
pompásabb ízek,, valamint 
kedves, udvarias kiszolgálás 
a Széchenyi Étteremben.

Hajnali indulással 9 órakor 
érkeztünk Bécsbe. Hála Sza
bó Éva tanárnőnek, a West- 
Bahnhofig kiváló ismerőivé 
váltunk Ausztria és a Habs- 
burg-ház történelmének és a 
hozzájuk fűződő magyar kap

csolatoknak, közös, évszáza
dokon át zajló, viharoktól 
sem mentes együtt
élésünknek, a monarchiának, 
azoknak a „boldog békeidők
nek” .

A szerencse mindvégig el
kísérte csoportunkat. Kais- 
ler Gabi személyében ragyo
gó idegenvezetőt kaptunk. 
Akik már többször megjárták 
a cszászárvárost, mondták, 
hogy összesen nem láttak- 
hallottak ennyit. Kezdtük' a 
Kapucinusok kriptájában, 
ahova 300 éve temetkezik a 
Habsburg-dinasztia. Meg
csodáltuk az elsőtől (I. Lipót 
és neje) az utolsóig, azaz Zita 
királynőig valamennyi, a kor 
művészeti jegyeit is magán
viselő sírhelyet, koporsót, 
Mária Terézia és 16 gyerme
ke, majd Sissy és Ferenc Jó
zsef mellett Rudolf trónörö
kös síremlékét, hogy csak a 
legismertebbeket említsem. 
Egy órás földalatti világ után 
következett Etécs, napfény
ben, a világvárosi forgatag
ban pilótánk bravúrosan rót
ta a köröket, ahogy Gabi kí
vánta, a legtöbbet megmu
tatva abból a városból, ahol 
„minden olyan ismerős” ... 
Ringstrsse -  Opera -  Alber- 
tina. -  Belvedere-palota -  a 
híres bécsi szecesszió ki
emelkedő épületei, egyete
mek, múzeumok, majd 
Schönbrunn lakosztályai ej
tették ámulatba csoportun
kat, sokakat nem először. Rö
vid fényképezés a parkban 
és tovább. Fakultatív prog

ram  -  akik együtt maradtunk,

Orsi kalauzolásával bevetet
tük magunkat a „császári 
Bécsbe". Graben, Herren- 
gasse, Kártner strasse, Ste- 
phansdom, Burggarten, a 
Burg épületegyüttesei, a hí
res-hírhedt Helden-platz és a 
kincstár, a Schatzkammer. 
Gyönyörködhettünk Bocskai 
koronájában, Attila kardjá
ban és számos középkori 
ereklyénkben, egyházi és vi
lági főrendek viseleti darab
jaiban, ékszereiben. A nem 
kevés magyar vonatkozású 
emléktárgyak láttán többek 
felsóhajtottak, „miért nincse
nek ezek otthon” ?

Másnap reggel Szabó Éva 
ismét „felkonferálta” úticélun
kat, Pozsonyt. Az új Duna-hí- 
don áthaladva, a folyó men
tén, mint kalandozó őseink, in
dultunk nyugati irányba, hogy 
elérjük Dévényt, a Duna-Mor- 
va találkozásnál 80 m magas 
sziklán álló várat.

A déli harangszó már a Po
zsonyi vár bejáratánál érte 
csoportunkat, ismét idegen- 
vezetőre bízva magunkat. A 
háromemeletes, négy sarkán 
egy-egy zömök toronnyal 
■épült vár koronaként emelke
dik a város fölé, ahonnan gyö
nyörű a kilátás a város jelen
tősebb épületeire, amelyeket 
autóbuszból illetve gyalo
gosan is megcsodáltunk.

Grassalkovich-palota, a 
Szt. M árton koronázási 
templom, tetején a három 
mázsás aranyozott magyar 
királyi korona másával, az 
Esterházy palota, Primás-pa- 
lotá, a Mihály-kapu és meg
annyi templom, kápolna, ko
lostor, a Színház, a Pozsonyi 
Magyar Diéta vagyis az or
szággyűlés épülete, a Má
tyás király által alapított Po
zsonyi Egyetem, és mindeze
ket kis utcák,' sikátorok, lép
csősorok kötik össze. Termé
szetesen csak „étvágyger
jesztőnek” volt jó pár órás 
városnézésünk, ahol néha 
rohanó tempót diktáltak szá
munkra. De nem hiányozha
tott egy jó sörözés sem a 
programból.

-  A Csallóközön, az új Du- 
na-meder félelmetesen fö- 
lénk magasodó töltése mel
lett érkeztünk a „Bősi Duna- 
szauruszhuz". Végigsétál
tunk a gáton... Paránynak 
éreztük magunkat, itt értettük 
meg igazán, hogy mi is tör
ténhet, ha az ember felelőt
lenül, gigantomán vágyainak 
engedve avatkozik be a ter
mészet rendjébe. Szorongva 
jöttünk át az Öreg-Dunán és 
talán utoljára gyönörködtünk 
a Sziget-köz buja vegetáció
jában, gazdagságában. Hé- 
dervár érintésével érkeztünk 
„haza” .

És még nem volt vége a 
napnak! Jártányi erőnk nem 
maradt, így ültünk le vacso
rázni. Am mindenféle előké
szítő manőverek után dur
rantak a pezsgők, köszöntve 
Büki Lászlót névnapján... és 
kérem a fáradtság elszáll, kez
detét vette az éjfélig tartó mu
latság, tánc és móka, kaca
gás. Az étterem zongoristája 
jól keresett ezen az estén.

Szólt a nóta a pécsváradi 
fenyveserdőtől Krasznohar- 
kva büszke várától, a Lator
cáig, Tiszán át a Balatonig, a 
Lajtával fejeződött be a nóta
csokor, mintegy keresztmet
szetét.adva eddigi utazása
inknak. Másnap reggel tet
tünk egy rövid sétát a Hild- 
éremmel kitüntetett Moson
magyaróvár belvárosában. 
Minden házon emléktábla... 
(Széchenyi, Kossuth, Deák, 
Lenau, Napóleon stb. A Vár
ban, ahol ma az Agrártudo
mányi Egyetem kapott helyet, 
megemlékeztünk a moson
magyaróvári 1956-os tragi
kus sortűz áldozatainak em
lékművénél.) Az itt sebesfo
lyású Lajtán valamikor szá
mos vízimalom épült, ma a 
ráboruló szomorúfűzekkel 
kellemes sétát ígér partja.

Irány Bük, a fürdő... és a 
Szapáry-kastály teraszán el
fogyasztott vacsorával bo
rozgatással ért véget ez évi 
országjáró túránk. Hová jö
vőre?...

Dretzky Katalin
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Uj tankonyha és varroda 
a szakközépiskolában

Július közepén adták át a 
kivitelezők Pécsváradon a 
Mezőgazdasági és Élelmi- 
szeripari Szakmunkásképző 
Intézet és Gimnázium tan
konyháját. A 8-10 munka
asztallal rendelkező konyha 
és mellette egy ugyanennyi 
férőhelyes varroda kialakítá
sa 2,6 millió forintba került. 
Az összegből egymillió forin
tot pályázat útján nyertek, a 
fennmaradó részt pedig saját 
költségvetésből fedezték.

Szeptemberig helyükre ke
rülnek a már megvásárolt gé
pek, eszközök. Az idei tanév

ben választott tárgyként is
merkedhetnek meg a főzés 
és varrás fortélyaival az in
tézmény tanulói, a szakmun
kásképzésben résztvevők, a 
még meglévő szakközépisko
lai osztályok diákjai és a gim
nazisták. Az iskolában több 
turnusban nyitott tanfolya
mokat is szeretnének szer
vezni, amelyeken minden ér
deklődő részt vehet.

A tervek szerint a jövő ta- 
névtgől a tankonyha és a 
varroda a gazdaasszonykép
zéshez biztosítja majd a tár
gyi feltételek egy részét.

A Községi Könyvtár megújulva, megszépülve, sok 
szeretettel várja Kedves Olvasóit!

Könyvtárunkban az elmúlt 
hónapban fűtéskorszersűítést 
végeztek. Az energiaigényes 
olajfűtésről a jó  hatásfokú gáz
fűtésre tértünk át. E  munká
latokhoz kapcsolódva belsőleg 
is m egszépült, fe lfr issü lt 
könyvtárunk.

Sok szeretettel és sok szép 
érdekes könyvvel várjuk ked
ves olvasóinkat, s azokat is, 
akik még nem olvasóink, de 
kellemes időtöltésre, kikapcso
lódásra vágynak. Szolgáltatá
saink mindenki számára ked
vezőek. A könyvkölcsönzésen 
kívül folyóiratok olvasását, 
gyerm ekeknek m eselem ez

hallgatását biztosítjuk. Térje
nek be hozzánk, mindenkit 
szeretettel várunk.

Nyitva tartásunk válto
zatlan:

H: du. 13-17
K: du. 13-18
Sz: du. 13-18
Cs: de. 10-12, du: 13-18
P: du. 13-18
Szó: de: 8-12

Könyvtárajánlatunk:

Vörös Márton: Teérted is... 
Egy svéd vöröskeresztes 

visszaemlékezései Pécs tragi
kus napjaira.

Minden út hozzánk vezet...

Bankszolgáltatások a lakosság részére:

-  Betétgyűjtés
-  Betétszámlakönyv
-  Postatakarékjegy
-  Takarékszelvény

A bank, amely igazán közel áll Önhöz.

Tanszervásár 
a háztartási boltban. 

Augusztus I-27-ig.

1.000 Ft feletti vásárlásnál 
tombola.

Tombolanyeremények 
megtekinthetők a kirakatban.

Tombolahúzás: 28-án.

Vadász Mária 
magánkereskedő

Augusztus 20-án 20-03 óráig

a Zengő Étteremben
zenés estet rendezünk.

Belépődíj vacsorával: 400.- Ft. 
Asztalfoglalás

augusztus 18-ig az étteremben.

A p r ó  h ír e k
Megyei I. osztályú szinten 

működő női kézilabda csapat 
alakult a pécsváradi Sparta
cus Sportkör keretén belül 
25 fővel.

Első edzésüket július 7-én 
tartották Büki Jánosné edző 
vezetésével.

serdülő labdarúgó csapat 
tagjai felkeresték a tábor la
kóit és barátságos mérkőzés
re hívták ki őket. A július 8- 
án délután megtartott futball
meccs eredménye 3-3. A 11 - 
es rúgásokat követően a 
pécsváradiak nyertek.

A Réka-völgyben ifjúsági 
vándortábor működött a nyá
ron. Az első turnusba a Sze
ged melleti Mórahalomról ér
keztek fiatalok. A pécsváradi

Pécsváradon a Kálvin u. 6. 
sz. alatt 3 szobás kis családi 
ház gázfűtéssel, telefonnal 
eladó. Érdeklődni: Pécsvá- 
rad, Bem köz 1. Telefon: 161.
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A TOMA-TOUR nemzetközi ifjúsági torna pécsváradi csapata 
Balról jobbra álló sor: Varga Sándor edző, Valkai Pál szpon

zor, Somogyvári Gábor, Mühl Norbert, Menczer Csaba, 
Schweiczer Norbert, Scholcz Péter, Kolmann Tamás, Zsáli 
Attila. Gugolnak: Kárpáti Árpád, Varga Tamás, Bistrica Ro- 
land, Steigerwald József, Fuchs Károly, Kolmann Balázs, Ta
kács Zsolt. Kapusok: Valkai Gábor és Keszler Gábor.

Sakk-matt hírek
A június 18-24. között rendezett Zsolnay Kupa nemzetközi 

egyéni sakk versenyen az „A" csoportban Lantos Levente az 
induló 22 versenyző közül a III. helyet szerezte meg és ezzel 
teljesítette az elsőosztályú szintet, ami azt jelenti, hogy Élő 
pontszáma eléri az 1900-at.

A „C” csoportban Lantos Márk a IV. helyet szerezte meg a 
24 induló között. Gratulálunk!

1992. augusztus hó ''l
Pécsuárad Zengő Mozi műsora ,

7720 Pécsvárad, Ságvári u. 1. Telefon: 94
9- én, vasárnap Az ördög 

jobb és bal keze 2. Színes, ma
gyarul beszélő olasz filmvígjá- 
ték.

10- én, hétfőn Eszelős szi- 
vatás. Amerikai film.

13-án, csütörtökön Őrült 
Stone avagy 2008 a patkány 
éve. Színes, magyarul beszélő 
amerikai krimi.

16- án, vasárnap The Cut- 
ting Edge. Színes amerikai 
film.

17- én, hétfőn Oroszország 
ház. Színes amerikai film.

20-án, csütörtökön The 
Addams Family. Színes ma

gyarul beszélő amerikai film- 
vígjáték.

23- án, vasárnap Ice Baby. 
Színes amerikai zenés film.

24- én, hétfőn Freddy halá
la -  az utolsó rémálom. Színes 
amerikai horror film.

27-én, csütörtökön Áljj, 
vagy lő a mamám! Színes, ma
gyarul beszélő amerikai film- 
vígjáték.

30- án, vasárnap Őrül t  
szafari. Színes, magyarul be
szélő dél-afrikai film vígjáték.

31- én, hétfőn Neon City. 
Színes, magyarul beszélő ame
rikai sci-fi.

Pécsváradi, környékbeli hírekkel 
a Pécsváradi Hírm ondó

Megjelenik évente 11 alkalommal 
Egy szám ára 15,-Ft.előfizetés egy évre 150,-Ft 

Megrendetiető a Művelődési Házban és terjesztőinknél

Hirdetési tarifák:
lakossági hirdetés szavanként 10,-Ft, 

cégeknek, vállalkozóknak 1 oldalas hirdetés 1500,-Ft 
1/2 oldal 800,-Ft, 1/4 oldal 500,-Ft, 1/8 oldal 250,-Ft

V_______________________________________________________ J

Nemzetközi ifjúsági labdarúgó 
torna Pécs varadon

Június 25. és 27. között 
To-Ma Tour néven három na
pos nemzetközi ifjúsági lab
darúgó torna zajlott Pécsvá- 
radon. Nagy megtiszteltetés 
volt ez községünknek, hiszen 
több mint 15 éve nem volt 
községben ilyen jellegű ren
dezvény, mindig a városok 
nyerték el a rendezés jogát. 
Még márciusban Murai Jó
zsef, a Pécsi Football Club 
ügyvezetője és Peti Csaba a 
club edzője felkeresték Varga 
Sándort, a pécsváradi sport
kör ügyvezető elnökét, hogy 
a pécsváradi megrendezés 
lehetőségéről beszéljenek. 
Hogy Pécsváradra esett a vá
lasztás, abban bizonyára 
nagy szerepe van annak is, 
hogy az elmúlt két évben Ba
ranyában felfigyeltek a pécs
váradi fe lnőtt és ifjúsági 
sportéletre. Nagyszerű, hogy 
sportvezetőink fáradozásá
nak gyümölcseként fiataljaink 
a helyi sportéleten túl bekap
csolódhatnak a megye sport
életébe, és a hasonló nem
zetközi rendezvényeken is 
részt vehetnek.

25-én délelőtt 9 órakor Kakas 
Sándor polgármester nyitotta 
meg a versenyt és köszöntötte 
a négy résztvevő csapatot. A 
Petriana Rómát, a Kaposvári 
Széchenyit, a PFC-Bicsérd 
Pécs és Pécsvárad csapatát.

Az első meccset a római 
csapattal játszották a házi
gazdák. Eredmény: 4-0 Pécs
várad javára. A három nap 
alatt 7 mérkőzés zajlott le.

Végeredmény:
I. PFC-Bicsérd
II. Pécsváradi Spartacus
III. Kaposvári Széchenyi
IV. Petriana Róma.
Megjegyezzük, hogy a

PFC-Bicsérd és Pécsvárad 
csapatának egyenlő pontszá

ma volt, a jobb gólkülönbség
gel lett első a Pécs-Bicsérd 
csapat. Gólkirály a PFC-Bi
csérd játékosa Murai Csaba, 
legjobb kapus Milinte Árpád a 
kaposvári csapatból, legjobb 
mezőnyjátékos Schweizer 
Norbert Pécsvárad.

Amikor nem a pályán ját
szottak a fiatalok, tartalmas 
programról gondoskodtak 
számukra a rendezők. Ezek 
között szerepelt a pécsváradi 
vár megtekintése, lovaglási 
lehetőség, városnézés Pé
csett és persze a jó hangula
tú közös vacsorák.

Ezúton mondunk köszönetét 
minden támogatónknak, segí
tőnknek. Azoknak, akik anyagi
lag és azoknak, akik munkájuk
kal segítették a rendezvényt.

A szponzorok sorában ki kell 
emelni a tsz-t, amely az önkor
mányzat mellett egy évtized 
óta a helyi sportélet második 
legerősebb támogatója. Sze
mély szerint Walter Tivadar el
nök megértését kell itt megkö
szönnünk, továbbá az önkor
mányzati képviselő-testület
ben is találtunk segítőket, akik
nek fontos a pécsváradi sport.

A szponzorok között, ott 
volt az Aranycipó, az, ÁFÉSZ, 
a Vas-Műszaki Bolt, az Erdé
szet továbbá Bajor István, 
Báyer László. A sportolókat 
Fuchs Károly látta el két na
pon át üdítővel a pályán, a 
120 résztvevőre Takács Ist
ván, Kolmann István és Ko
vács József főzött. Köszönet 
minden szponzornak és az 
öregfiúk segítségének.

Reméljük, jövőre is lesz foly
tatása az ifjúsági labdarúgótor
nának, és a pécsváradi csapat 
ismét jó eredményt ér el.

Kárpátiné Kovács Zita 
-  Varga Sándor
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