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  PÉCSVÁRADI         -Hírmondó
Hol sírjaink  

dom borulnak...
Mindszent havában, novemberben sokat 

járunk sírjaink, halottaink között a teme
tőben. Sajgó fájdalommal járulunk a friss 
hantokhoz, és a csendes gyász érzésével a 
régóta odafent pihenőkhöz. Ok a nagyobbik 
családunk, ők az emberiség nagyobbik fele 
-  halottaink. Azok is, akik valahol távol 
pihennek harcterek, lövészárkok, táborok 
jeltelen sírjaiban, s akiknek az emlékére a 
kápolna mellett ott a mi ismeretlen kato
nánk sírja. Tömérdek virág, lobogó gyertya 
borítja be minden esztendőben.

Ezer esztendeje tem etkezik Pécsvá- 
rad népe oda fel a Mindenszentek ká
polnája köré. Ezer esztendő óta ez a 
hely a pécsváradiak örök otthona. Ki-ki 
gondot fordít halottainak nyugvóhelyé
re, a családi sírokra -  ugyanakkor egész 
tem etőrészek lettek szó szerint az enyé
szet martalékai.

G ondja az ön k orm ányzaté, amely 
mindazon elmaradásokat szem előtt tart
va foglalkozik a temetővel. Az odalátoga
tók majd bizonyára felfedezik az idén el
készült útszakaszt. Felfedezhetik az idén 
elkészült kolumbáriumokat, és azt is, 
hogy megújult a ravatalozó -  a munkáért 
és a méltányos költségekért az Építőipari 
Kisszövetkezetet illeti köszönet. Az óha
tatlanul felgyülemlő szemét rendszeres 
szállítása is biztos feltűnik a pécsváradi 
polgároknak. Éppen ezért tegyünk meg 
mindent valamennyien azért, hogy az a 
bizonyos végső nyughely méltó legyen 
élőkhöz és halottakhoz egyaránt.

Gállos Orsolya 
Fotó: Patonai Attila

Kedves Olvasó!
16 oldalas dupla számot állítot

tunk össze ez alkalommal, hiszen 
oly sok volt októberben a kiemelke
dő esemény. Novemberi, 9-10. szá
munkat árus példányban 20 forin
tért, előfizetőinknek változatlan  
áron kínáljuk. Ez évi utolsó, 11. szá
munkkal december elején jelentke
zünk.

A Szerkesztőség

Novemberi számunk 
tartalmából:

-  a Leányvásári krónika

-  Császár János emlékezete

-  Az OTP Bank új igazgatója

-  Borászati népfőiskola

-  Ifjúsági hangverseny

-  Farkas Péter olimpikon Pécsváradon
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Intézményeink,
ingatlanaink

A testületi ülés a műv. ház
ban zajlott le K akas Sándor 
polgárm ester elnökletével, 
G állos O rsolya képviselő tá
vollétével. Először az óvodáink 
működéséről készült beszámo
ló szerepelt a napirenden.

Óvodáink
M agyari G yuláné vezető 

óvónő tájékoztatója szerint 75, 
illetve 87 százalékban telítet
tek óvodáink, a gyermekek lét
száma sajnos csökkenést mu
tat. Ezzel viszont lehetővé 
vált, hogy figyelembe vegyék a 
szülők óhajait és nemcsak a 
szigorúan területi szemponto
kat. A  munkahelyhez, lakó
helyhez közelebb eső óvodába 
lehet íratni a gyerekeket, és 
felveszik a gyed-en, gyesen lé
vő édesanyák kicsinyeit is. 
Martonfáról, Szilágy pusztá
ról, Csokoládé pusztáról, Ké- 
kesdről és Apátvarasdról is ér-' 
keznek Pécsváradra óvodá
sok.

A 15, vagyis valamennyi 
óvónő szakképzett, a dajkák 
mellett logopédusok és pszicho
lógus is segíti a gyermekek ne
velését. Szeptembertől a dajkák 
szakképzését kezdték meg hely
ben, 6 fő részvételével.

Ami a német nyelvet illeti, 5 
óvodai csoportban folyik a né
met nemzetiségi oktatás és 
emellett a kétnyelvű csoport- 
foglalkozás. E témáról Schul- 
teisz Józsefn é  beszámolóját 
is olvashatjuk e számunkban.

A testület színvonalasnak 
ítélte a napköziotthonos óvo
dákban folyó munkát, és a be
számolót egyhangúlag elfogad
ta.

A Költségvetési Üzem
Kakas Sándor polgármester 

ism ertette a Költségvetési 
Üzemnél M üller Lajos beje
lentésére lefolytatott vizsgálat 
jegyzőkönyvét, amely szerint a 
bejelentésben foglalt hűtlen 
kezelésre, az üzem elherdálá
sára utaló jeleket a vizsgálat 
nem talált.

Az üzem privatizációját, 
amire testületi határozat szü
letett, akadályozta, hogy a 
Költségvetési Üzem vagyonát 
a mai napig nem adta át az 
Önkormányzat részére.

A testület a kommunális 
feladatokon kívüli tevékenysé
get privatizálásra alkalmas
nak tartja az üzem dolgozói 
körében, a tevékenységi körök 
pénzügyi von atkozása iró l 
nyolc napon belül írásos anya
got k ért L a u r in y ecz  Pál 
üzemvezetőtől.

Spartacus Sportkör
Az egyesület a m űködésé

hez az év végéig hiányzó 130 
ezer forint megadását kérte 
az Ö n k orm án yzattó l. Az 
összegből szeretnék fedezni a 
Pécsváradra utazó sportolók 
költségeit. A  testület a támo
gatást jóváhagyta, az 1993. 
évre azonban előre kért egy 
egységes, részletes költségve
tést az egyesület vezetőitől.

Rendeletalkotás
A Pécsváradi Önkormány

zat működésének szabályo
zására további rendeleteket 
alkotott. így a köztisztviselők 
jogá llásáról szóló törvény 
alapján rendeletben szabá
lyozta a Pécsváradi Körjegy
zőségnél foglalkoztatott köz- 
tisztviselők, ügykezelők és fi
zikai alkalmazottak jogviszo
nyát.

További rendelet született 
a helyi építési előírások mó
dosításáról, amelynek indoka 
a dr. B író  F eren c  által meg
kezdett építkezés. Dr. Bíró 
Ferenc a testületi ülés idején 
már megkezdte az építke
zést, noha nem volt meg az 
építési engedélye és a beépí
tendő terület még nem ke
rült belterületbe. A testület 
az építkezést egyébként ko
rábban hozott határozatával 
támogatja, de csak a minden
kire érvényes előírások meg
tartásával.

Az alkalmi árusok, eseten
ként kitelepülő kereskedők 
számára a kötelező adót mó
dosította a Pécsváradi Önkor
mányzat. Ennek az alkalmi 
jelleggel végzett iparűzésnek 
adója a szokásos piaci, vásári 
napokon 500 Ft átalány, egyéb 
alkalmakkor az első napra 
1000, minden további napra 
300-300 Ft átalány.

A testület a Körjegyző veze
tésével új rendeletet készített 
elő a gáz közmű építésére és 
támogatására. A tervezet a kö
vetkező ülés elé fog kerülni.

Önkormányzati ingatlanok Napirend után
A gazdasági bizottság foglal

ta javaslatba az önkormányza
ti tulajdonban lévő üzletek és 
lakások értékesítésének alap
elveit.

Az Ö nkorm ányzat nem 
kívánja az ingatlanokat visz- 
szatartani, megbízza a Kör
jegyzőséget az egyes ingat
lanok értékesítésének e lő 
k é s z ít é s é v e l .  A z in g a t 
lanokban lakó, azokat hasz
náló polgárok erről értesí
tést kapnak, a testület pe
dig külön  fog  foglalkozni 
minden egyes esettel.

Új fogorvos
A képviselő testület elfogad

ta dr. Szabó Tam ás pályáza
tát a megüresedett fogorvosi 
állásra és őt szeptember 1-től 
19.100 Ft személyi alapbérrel 
fogorvosnak kinevezete.

Dr. H utvagner R ozália , 
dr. M en czer G ábor és dr. 
W ilheim A ndrea  a betegek 
kezelése után járó ún. kártya
pénzüket felajánlották a Pécs- 
váradért Alapítványnak, és az 
eü. ellátás érdekében az Ala
pítvány támogatását igényel
ték gépkocsi megvásárlására.

Elismerés a 
szervezőknek

A ra tó  M á rto n  képviselt 
m egfontolásra és döntésre 
javasolja a Pécsváradért ak
tívan tevékenykedő embe
rek  m u n ká ján ak  valam i
lyen fokon és címen való el
ismerését, valamint az en
nek érdekében sokat gépko
csizó személyek munkahelyi 
ba lesetb iztosításán ak  fe l
vállalását.

72 urna elhelyezésére alkalmas kolumbáriumot építtetett idén 
az Önkormányzat a ravatalozó két oldalán, az Építőipari 
Kisszövetkezet kivitelezésében.

Fotó: Patonai Attila



Aszfaltburkolatot kapott a nyáron az Iskola utca.
Fotó: Patonai Attila

A pécsvárad i OTP  
új vezetője: 

Keszlerné Hauk M ária

Közgazdász diplom áját 
1 9 7 7 -b e n  szerezte Pé
csett. Időközben egy adó
szakértői tanto lyam ot is 
elvégzett. Friss diplomás
ként két évig Pécsett dol
gozott, majd Pécsváradra 
került. Először a Költség- 
vetési Üzemhez, majd a 
TÖVÁLL-hoz, később az 
Mgtsz-hez hívták. Az OTP- 
hez 1991-ben csábította 
Bély Sándor, a íiók vezető
je, akinek nyugdíjba vonu
lása után idén szeptem
bertől irányítja a pénzinté
zetet.

Hauk Mária elmondta, 
eddigi munkahelyei közül 
a jelenlegi veszi igénybe 
legintenzívebben munkai
dejét. A közműfejlesztési 
hitelek (gáz, telefon) szá
ma meghaladja az OTP pé
csi igazgatóságán kötött 
kölcsönszerződések szá
mát. A telefonhálózat fe j

lesztéséhez a hosszúheté- 
nyiek, mecseknádasdiak, 
ófaluiak és óbányaiak is a 
pécsváradi OTP-ben vet
ték fel a kölcsönt. A szol
gáltatási körből a fo lyó
számla vezetést igénylő 
vá lla lkozók  száma nőtt 
meg je lentősen és idén 
már megközelíti a 400-at.

Az OTR jövő év végéig 
tervezi egy országos szá
mítógépes hálózat kiépíté
sét, amikoris a szükséges 
adatok az ország bármely 
pontján perceken belül le
hívhatóak lesznek. Ha ez 
megvalósul, a helyi fo lyó
számla tulajdonosok nem 
a hónap második felében, 
hanem már a hónap elején 
pontosan ismerik majd ha
vi egyenlegüket.

Egy ö ssze ko vá cso ló - 
do tt ko lle k tívá t ö rökö lt 
Hauk Mária, akikkel az el
múlt másfél év alatt meg
is m e r té k , m e g szo k tá k  
egym ást. Ezt a munkát 
csak egy nagyon biztos 
családi háttér mellett le
het végezni. Férje a Zen
gőalja Termelő és Szol
gáltató Szövetkezet zen- 
gővárkonyi telepét vezeti. 
Egy középiskolás lányuk 
és két álta lános iskolák 
fiúk nevelésében segíte
nek Mária szülei is.

P. E.

•j: jj:

A polgármester 
megköszöni

I  Pécsvárad méltóképpen látta vendégül német testvérvá- |  
I  rosának, Külsheimnek 200 tagú küldöttségét október 16- |  
1 18., az idei Leányvásár alkalmával. Ezúttal szeretném |  
!  megköszönni az ügy érdekében végzett gondos előkészí- |  
I  tőmunkát és a szíves vendéglátást valamennyi vendéglátó |  I családnak, pécsváradiaknak és vidékieknek.

Külön köszönet illeti a rendezvények felelőseit, szerve- |  
I  zőit, az amatőr művészeti csoportok színvonalas munkát |  
I  végző vezetőit és minden egyes tagját. Nélkülük nem |  
I  születhetett volna meg ez a sokaknak maradandó élményt |  
I szerző ünnepségsorozat, amely tovább öregbítette Pécs- |  
I  váradnak és polgárainak jó hírnevét, s amely tovább gya- |  
I  lapította Pécsvárad barátainak körét. A rendezvénysoro- |  
I  zaton való nívós közreműködésükért, kérem, fogadják kö- 1 
I  szünetemet. f

Kakas Sándor | 
polgámester |

O któber 23.
Bensőséges ünnepség színhelye volt október 23-án a pécsvára

di Kossuth tér, ahol Beck József önkormányzati képviselő emlé
kezett 1956 eseményeire és tanulságaira (képünkön), majd a 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gimnázium és Szakközépisko
la diákjai adtak emlékműsort. Az 56-os emlékszobor talapzatánál 
az Önkormányzat, az iskolák, a helyi cégek és pártok helyezték 
el végül koszorúikat.

Fotó: Patonai Attila

Helyesbítünk
Lemaradt a fotós neve legutóbbi, októberi számunk 

címlapfotója mellől. A felvételt Kacsándlné Savanya 
Gizella készítette. A mulasztásért elnézését kétjük.

A Szerkesztőség



lisztéit egybegyűltek!
Köszöntök mindenkit, aki megtisz

telte szerény kis ünnepélyünket, és 
eljött, hogy fejet hajtson, megemlé
kezzen velünk néhai Császár János 
zengővárkonyi kántortanítóról.

Külön köszöntőm családja tagjait, 
akik megjelentek köztünk.

Nagyon lényeges szó, hogy zen
gővárkonyi, hiszen élete legjavát itt 
töltötte ebben a szép, de eldugott, 
porlepte kis faluban.

Munkásságát röviden összefog
lalni szinte lehetetlen vállalkozás, en
gedjék meg, hogy mégis megpróbál
jam.

1910. október 7-én született De
esen a Sárközben, ahol a miénkkel 
közeli rokon viselet- és szokásvilág 
adta az első, a meghatározó élmé
nyeket, a népi kultúra szeretetét, a 
magyar népzene iránti elkötelezett
ségét megalapozó odafordulást.

Baján végez tanítóképzőt, ahol Fü- 
lep Lajos tanítja.

1929-ben -  Füiep már református 
lelkész Zengővárkonyban -  ő hívta 
maga mellé kántortanítónak ide az 
iskolába.

A fiatal tanító nagy lendülettel 
kezd a falu szellemi-kulturális életé
nek megszervezéséhez. Elvégzi a 
karnagyképzőt, majd megalakítja a 
dalárdát 1932-ben. Kottát nem, vagy 
alig ismerő parasztfiúk és lányok 
énekelnek a keze alatf olyan szinten, 
hogy a harkányi vármegyei dalosta
lálkozón ezüst, majd arany fokozatot 
érnek el.

Közben gyűjtögeti a helyi népda
lokat,.szokásokat, meséket, valamint 
belekezd a falu történetének kutatá
sába.

1935-ben megalakítja a Bokrétát, 
sok szép sikert aratva egészen a há
borúig. A tanítás, a kántorizálás mel
lett számos kulturális tevékenységet 
folytat: olvasókört szervez és vezet, 
a Keresztény Ifjúsági Egyesületet 
irányítja Füleppel karöltve, nép
könyvtárat alapít több száz könyvvel, 
élő könyvtári élettel.

A végzett diákok is folyamatos 
kapcsolatban maradnak tanítójukkal. 
Fafaragó tanfolyamot, szövótanfo- 
lyamot, „mütyűrke” hímző tanfolya
mot szervez részükre.

Színjátszó csoportot hoz létre sok 
szép sikert aratva, nemcsak a falu
ban és Pécsváradon, de a környé
ken is. A bevételből a könyvtár köte
tei szaporodnak és Fülep támogatá
sával megkezdődik a kultúrház építé
se. Diákjaival adományokat gyűjt, a 
minisztériummal levelez támogatás 
reményében, sikerrel. Ami munkát 
lehet, a falubeliek végzik, irányításá
val követ fejtenek, fuvaroznak, fát 
vágnak, mígnem 1942-ben felépül a 
kultúrház.

Képzeljük csak el, mennyi türel
mes odaadó munka ez a család tá
mogatásával és mégis a családtól 
megvont energiával!

Aztán jött a háború és a sok ször- 
lyűség, gyász megköti a nótázó, 
áncoló kedvet. Alábbhagy a vidám

CSÁSZÁR TANÍTÓÚR EMLÉKEZETE

Boris Sándor polgármester az avatóünnepségen.
Fotó: Patonai Attila

Emléktábla avatás 
Zengővárkonyban

pezsgés, de mégsem esik szét a kö
zösség, mert igazi közösség és jó 
vezetője van.

1945-ben megszervezi az éhező 
pesti gyerekek elhelyezését a falu
ban, családoknál. Az 50-es években 
támadják és felszólítják, hogy a kán- 
torizálást hagyja abba. Mivel ennek 
nem hajlandó eleget tenni, áthelyezik 
Szellőre 3 évre, majd Nagypallba ke
rül tanítani. A kapcsolat mégsem 
szakad meg a faluval, a volt diákok 
ott is meglátogatják.

Majd 56-ban a faluban is meg
mozdul,a szabadság iránti vágy és a 
Tanító Úr ismét az események élére 
áll, volt diákjai kérésére. Békésen 
zajlott a falu forradalma. Lövés se 
dördült, még csak pofon se csattant, 
kulturált közösség módjára kezdték 
megszervezni a falu életét az új kö
rülmények között a Tanító Úr tevé
keny részvételével.

Aztán jött a bukás, a magyar nép 
szép fo rra d a lm á n a k , szabad
ságharcának leverése. -  AVO, ház
kutatás, verőlegények. Három év 
börtön volt a fizetség a szelídségre, 
a szolgáló, áldozatos munkára.

Másfél év múltán szabadul Tököl
ről amnesztiával.

Ezután jön a mellőztetés, kétkezi ' 
munkásként dolgozott évekig, de be
lül megmaradt a várkonyiakért rajon
gó szeretete.

Nyugdíjbaypnulása után nem 
hagyta nyugodni alenniakarás, nem 
tudta nézni a „nagy mű", a közösség 
széthullását.

Megfáradtán, reszketegen, de 
újult erővel kezd ismét a szervező 
munkához. Pécsről kiutazva addig 
járt a tanítványait győzködni, hogy 
sikerült összeverbuválni -  most már 
az unokákból, fiákból -  egy tánccso
portot. Hangszert szerez és meg
szervezi a zenekart is, kottát, hang
szert sosem látott öregek és fiatalok 
tanításával.

1972-ben tehát újra elindított va
lamit, ami még mindmáig működik 
szép sikerrel.

1974-ben betegsége nem enged
te, hogy tovább vezesse a csopor
tot, átadtve egy volt tanítványnak, 
aki még a mai napig is vezeti, irányít
ja az átvett örökség szellemében.

A sok szép emlék egy működő 
értékét kaptuk tőle örökül, ami a fa
lunak hírnevet ad mindmáig és re
méljük még sokáig ezentúl is.

Sok sikert nekik, hirdessék büsz
kén ezt az örökséget és legyenek 
méltók erre az örökségre!

1987. november 15-én szólította 
magához a „Nagy Ítélőbíró", és vég
akaratának megfelelően itt nyugszik 
a hőn szeretett várkonyi földben fel
eségével, hűséges segítőjével együtt 
tanítványok, ismerősök és tisztelői 
között.

Ezzel az emléktáblával állítsunk 
emléket, és kérjünk bocsánatot ne
vének megörökítésével az őt ért 
igazságtalan vádakért, a börtönért, 
a verőlegények durvaságáért és a 
mellőzöttségért.

Megköszönve életművét, generá
ciók emberré nevelését, hitét, a falu 
iránti rajongó szeretetét, közösség
teremtő munkásságát.

Császár János, kántortanító úr, a 
falu „szellemi lámpása", köszönjük!

Boris Sándor 
polgármester

Császár János -  ahogy még 
ma is emlegetik a „Tanító Úr" -  
közel negyed századon át folytatta 
áldásos tevékenységét Zengővár
konyban.

Igazi lámpásként világította 
meg a tudás a művelődés útját. 
Császár János 1929-ben, a ba
jai Tanítóképző elvégzése után 
mint Fülep Lajos tanítványa ke
rült a községbe. A mindenre fo
gékony, lelkes fiatal tanító meg
szervezte és irányította a lakos
ság egészének művelődését. 
Létrehozta a dalárdát, a színját
szó kört, a szövő és fafaragó 
szakkört, 1932-ben megalakí
totta a Gyöngyösbokrétát. Gyűj
tötte és gazdagította a falu ha
gyom ányait. A fa lubelieket 
összefogva önkéntes munkával 
felépítették a református otthont, 
a mai Kultúrházat.

Bár 1956-ban már nem Zengő
várkonyban működött, de akkor is 
benne bíztak a zengővárkonyiak, 
őt hívták vezetőjüknek.

Császár János nevéhez 1992- 
ben hármas évforduló is kapcso
lódik. 60 éve alakult meg a már 
említett Gyöngyösbokréta, azzal a 
céllal, hogy megőrizzék Zengővár- 
kony dalait táncait viseletét. En
nek folytatásaként szintén az ő 
kezdeményezésére jött létre 20 
éve a népi együttes, egykori tanít
ványának, Töttös Sándornak a ve

zetésével. Az 1992-es év kegyeleti 
dátumot is jelent 5 évvel ezelőtt 
hunyt el a tanító úr, aki végső 
nyughelyéül Zengővárkonyi vá
lasztotta. Az évfordulók méltó 
megünneplésére a Zengővárkonyi 
Hagyományőrző Művelődési 
Egyesület kezdeményezte, 
hogy az iskola falán a tisztelet 
jeléül emléktáblát helyezzenek 
el. A helyi Önkormányzat csat
lakozott az elképzelés megva
lósításához. így került sor ok
tóber 11-én az emléktábla fel
avatására. Boris Sándor pol
gármester meghatóan méltatta 
Császár János életútját, jelen
tőségét, a régi tanítványok kö
zül Hosszú László emlékezett 
személyes hangvételű, érze
lemtől fűtött szavakkal.

A kisiskolások verssel, énekkel 
köszöntötték az ünneplőket.

A koszorúzás után dr. Csá
szár Piroska idézte fel édesap
ja zengővárkonyi éveit és a 
család nevében megköszönte 
a megemlékezést. A kultúrház- 
ban az ünnepség után kiállítá
son lehetett megtekinteni a ta
nító úr hagyatékát.

Szívből örülünk hogy Császár 
János méltó emlékét most már 
örökre hirdeti az emléktábla az is
kola falán.

Galambosná Fónai Éva



A 15. Pécsváradi Leányvásár

Nem volt kegyes az időjárás ez 
alkalommal sem a szervezőkhöz, 
sem vendégeinkhez.

Már májusban, a „külsheimi le
ányvásáron’’ megszületett a döntés, 
a pécsváradi aláírást az „igazi" le
ányvásár keretében rendezi partner- 
kapcsolatának megpecsételésére 
Külsheim és Pécsvárad.

Testvérvárosunkból közel kétszá
zan érkeztek, négy autóbusszal, 
személygépkocsikkal, Günther Kuhn 
polgármester vezetésével itt voltak a 
külsheimi önkormányzat képviselő- 
testületének tagjai: Peter Vogel is
kolaigazgató húsz tanítványát és ta
nártársait kísérte, Beliovics István a 
Bundeswehr nyíregyházi születésű 
alezredese a Külsheimben állomáso
zó területi páncélos alakulat tisztjei
nek egy csoportját hozta első Ízben 
Magyarországra: és végül, de nem 
utolsó sorban eljöttek a régi kedves 
barátaink, a külsheimi polgárok, aki
ket többségükben a helyi német klub 
fogadott, de szövődtek új ismeretsé
gek és reméljük tartós barátságok 
is.

Fúvószenekarunk vendégeiként 
eljöttek az eiersheimi Musikanten 
együttes tagjai.

Pénteken a műv. házban fogadta 
a vendégedet Kakas Sándor polgár-
mester. '

Délután a vendég-testület tagjai 
meghívást kaptak az óvodába, ahol 
Schulteisz Józselné, Margit tartott 
bemutatót -  nagy sikerrel az eddig 
végzett munkájáról, amit a vendégek 
anyagi támogatásával is végzett.

Majd az új városházán Kakas 
Sándor Pécsvárad polgármestere 
adott fogadást a két képviselőtestü
let tagjai tiszteletére.

Szombaton délelőtt az alsó isko
lában Lőrincze Albertné igazgató 
megnyitotta a két iskola közös kiállí
tását, és megköszönte a projektben 
dolgozó tanárok, diákok munkáját.

Ugyancsak délelőtt került sor Pé
csett a Zrínyi Miklós dandárnál, Ba
ranyában első alkalommal, a magyar 
honvédség és a német Bundeswehr 
tisztjeinek találkozására. A Külshe
imben állomásozó területi páncélos 
alakulat főnöke Wolfgang Schuster 
alezredes, parancsnok vezétte tisz
teket Póka Ferenc ezredes, dandár
parancsnok fogadta és tájékoztatta.

Vendégeink az igen jó hangulatú 
találkozót eredményesnek és hasz
nosnak minősítették.

Délután három órakor zsúfolásig 
megtelt a katolikus templom, ahol 
Mott János címzetes pécsváradi 
apátplébános kétnyelvű misét tar
tott. Közreműködött a Hausmann- 
státteni Vegyeskar, a Pécsváradi 
Áfész Női Kórusa, valamint Silvia 
Kaularta Külsheimből. Innen vala
mennyi résztvevő emelkedett han
gulatban foglalta el helyét a műv. 
központ színháztermében.

Az ünnepi dekoráció központi mo
tívuma, a két nép összefonódását 
szimbolizáló zászló-embléma (Csiz
madia László grafikus erre az alka
lomra tervezett amblémája), a két 
városi zászló mellett helyet kaptak a 
pécsváradi ipartestület és tűzoltó 
egyesület történeti zászlói is, vala
mint német és helyi magyar népvise
letbe öltözött párok.

A két nép himnusza után Kakas 
Sándor polgármester beszéde kö
vetkezett, amely lapunk e számában 
teljes terjedelmében olvasható, majd 
Günther Kuhn lépett a szónoki emel
vényre. Kollégájához hasonlóan be
szélt kapcsolatunk kezdeteiről, eddi
gi eredményeiről és végezetül remé
nyét fejezte ki ő is, hogy ezen kap
csolat is egy lépés lehet az egysé
ges Európa felé. Mint mondta, 
könnyű nekik Pécsváradra jönni, 
ahol annyian beszélik nyelvüket, a 
külsheimiek közül kevesen tudnak 
magyarul, de ő személy szerint is 
törekedni fog magyar nyelvtudásá
nak gyarapítására, és óriási taps ju
talmazta a már meglévő szókincs 
bemutatását... A partnerkapcsolati 
szerződések rgy-egy díszkötésű 
(szintén Csizmadia László munkája) 
példányát írták alá és pecsételték le 
polgárm estereink, miközben Gál 
Zsuzsa és Kurt Krug felolvasták ma
gyarul és németül a szerződés szö
vegét. Majd az ajándékozásokra ke
rült sor. Kuhn úr egy külsheimi zász
lót, az új városháza számára ven
dégkönyvet és a májusi magyar nap 
fotóalbumát ajándékozta Kakas Sán
dornak, aki egy gyönyörű Zsolnay- 
vázát adott át kollégájának, a követ
kező felirattal: „Pécsváradi-Külshe- 
im 1992. október 17.”

Az ünnepet Wolfgang Schuster a 
Bundeswehr alezredese is köszön
tötte pár szóval, és átnyújtotta a 
Külsheimi Prinz-Eugen Kaszárnya 
címerével díszített emlékplakettet.

Majd Tóth Gézáné vezette kóru
sunk előadásában felcsendült Hän
del ünnepi dallama.

Ezután következett a két iskola 
együttműködését tartalmazó szerző
dés aláírása -  Lőrinczi Albertné és 
Peter Vogl röviden szólt eddigi közös 
munkájukról és jövőbeni terveikről, 
majd átadták ajándékaikat: a pécs
váradi iskolai könyvtár számára Né
metország története c. kétkötetes 
könyvet nyújtót át Vogl igazgató, Lő
rinczi Albertné pedig Pécsvárad pa
norámáját ábrázoló festményt aján
dékozott a külsheimi iskolának (Hor
váth János alkotását ingyen ajánlot
ta fel e célra iskolánknak).

Ezt követően Pécs német főkon
zulja, Hans Rehfeld köszöntötte az 
ünneplőket és mint Kuhn úr, ő is 
emlékeztetett arra, hogy Magyaror
szág nélkül ma nem lenne egységes 
Németország és, hogy a közel 200 
partnerkapcsolat mindegyike egy- 
egy kapocs az egységes Európa 
megvalósításához.

Ünnepségünkön részt vett Báling 
József a Magyarországi Németek 
Szövetsége Baranyai csoportjának 
elnöke.

Még e nap krónikájához tartozik, 
hogy Heinrich Blatz a Külsheimi pol
gármesteri hivatal jegyzője átadta 
pécsváradi kollégájának, dr. Kófiás 
Mihálynak hivataluk ajándékát egy 
telefax készüléket, azzal az ajánlás
sal, hogy az új városházán közvetle
nül tarthassák a kapcsolatot.

A közel másfél órás ceremóniát 
amatőr együttesek műsora követte, 
a hangulat és a színvonal garantálta 
a több mint négyszáz fős közönség 
kitartását, lelkes tapsviharait, nyolc 
óráig. Köszönjük midnyájuknak! Az

Eiersheimi Fúvószenekar, a Haus- 
mannstátteni Vegyeskar, a Pécsvá
radi Női Kamarakórus, a Pécsváradi 
Fúvószenekar és a Pécsváradi Zen
gő Néptánc Egyesület színvonalas 
műsorát.

És még mindig nem volt vége... A 
szomszédos Zengő étterembe Ka
kas Sándor polgármester vacsorára 
hívta a vendégeket és vendéglátói
kat, közel 450 főt. Majd az eiershei
mi zenekar húzta a hajnalig tartó 
mulatságon a talpalávalót.

Október 18. Lukács-napi búcsú, a 
Pécsváradi Leányvásár napja, sza
kadó, viharos esővel köszöntött, le
tépve az épület homlokzatáról vala
mennyi dekorációt.

Nem kis kapkodásra, idegeske
désre adva okot szervezőknek és a 
közel 1000 fős szereplőgárdának és 
azok vezetőinek.

Az újra és újra eleredő eső el
mosta a nap fénypontjának ígér
kező 18 néptánccsoport pompás 
felvonulását, a menettáncot. Az 
esőszünetekben a gyárvárosiak 
lelkesen muzsikáltak a műv. ház 
előtt és a nap folyamán többször 
is láthattuk mazsorett csoportju 
kat. Ugyancsak több helyütt fe l
bukkantak a Komlói Bányászszín
pad komédiásai. Az együttesek öt 
órán át tartó  bemutató műsorát 
értékelve a zsűri elmondta, hogy 
a legszínvonalasabb programot 
láthatták a leányvásárok tö r té 
netében.

Csak köszönni tudjuk valamennyi 
csoportnak, hogy a hideg ellenére 
egész nap folyamán volt műsor a

vásár központjában a műv. ház előtti 
téren is.

A vásározók is idén jöttek el a 
legnagyobb számban, nem hiá
nyoztak a körhinták, a különféle 
pörgő és repülő játékok, a dod
gem, a céllövöldék és persze lehe
tett sültgesztenyét is kapni. És ami 
még soha nem volt! Sétarepülés 
Pécsvárad felett a pécsi For Life 
helikopterével, miután a két polgár- 
mester megtekintették madártáv
latból Pécsváradot, folyamatosan 
körözött felettünk a gép.

Sokan keresték fel a Külsheim vá
rosát bemutató kiállítást, és a helyi 
díszítőművészeti szakkör kézimun
káiban is gyönyörködhettünk.

A legjobbak gálaműsorára ismét 
zsúfolásig megtelt a színházterem, 
két órán át kilenc együttes színvo
nalas program m al ajándékozta 
meg a lelkes közönséget, soraiban 
a pécsi német konzulátus 9 mun
katársát.

Végezetül bálok hajnalig... A Zen
gőben a külsheimi Hot-Jün-Crew ze
nekar játszott, a műv. házban Aste- 
rix.

Hétfőn reggel búcsú vendégeink
től. Ismét jó volt együtt lenni, közö
sen ünnepelni!

Ezúton mondunk köszönetét Val- 
kai Pálnak, hogy a fogadásra és a 
csoportok megvendégelésére ismét 
ingyen ajánlotta fel a kuglófokat, a 
sóssüteményeket,,

Köszönjük az Orbástya Bt. segít
ségét a rendezvények zavartalan le
bonyolításában!

Külsheim -  Pécsvárad partnerkapcsolat



A megállapodás

Günther Kuhn és Kakas Sándor aláírja a megállapodást.
Fotó: Lőrinczi Albert

Az eiersheimiek a színpadon. A dekoráció a műv. ház dolgozó
inak munkája.

Pécsvárad ajándéka egy Zsolnay-váza.
Fotó: Lőrinczi Albert

Fotó: Proksza László
Az ünnepélyes aktus után.

Fotó: Lőrinczi Albert.



LEÁNYVÁSÁR

Kakas Sándor 
polgárm ester 

ünnepi köszöntője
Tisztelt Ünneplő közönség!

Amikor a 6-os úton au- 
I tózva megcsodáljuk Pécs- 

várad panorámáját, a ter- 
I mészet és az emberi kéz 

alkotásainak összhang- 
I ját, szinte vágyat érzünk 

arra, hogy közelebbről is 
I megismerjük ezt a vidé

ket, az itt lakókat.
Nem tudjuk, hogy az 

I 1722 és 1726 között Pécsvá- 
I radra betelepülő németek 
I érezték-e ezt, de a történel- 
I mi tény megváltoztathatat- 
I lan. A török háborúk után 
I szinte kihalt a település.

Az 1696 évi adóösszeírás 
I 19 családot számolt össze. 
I Hogy az élet újra induljon 
I betelepítésekre volt szük- 
I ség. így kerültek németek 
I B a jorországból, Baden- 
I Württembergből a Felső- 
I Rajna-vidék tartományai- 
I ból, Frankfurt és Fulda kör- 
I nyékéről, Ulmban behajóz- 
I va családok, melyek a Du
ll nán Mohácsig jöttek, majd 
I onnan szekéren tették meg 
I az utat Pécsváradig.

Tény az, hogy 1730 kö
rül P écsváradon  1500- 

I 1600 német lakott. Az ő 
kezük munkája is adja a 

I természet és emberi alko- 
I tás összhangját, amit ma is 
I láthatunk.
I Az it t  é lés  a zon b a n  
I nem vo lt zökkenőm en- 
I tes, a legsúlyosabb m eg

p rób á lta tá s  a környék  
I ném etségét éppen a II 
I világháborút követő idő- 
I szakban érte. Ez az idő- 
I szak, am ikor a ném etek- 
I nek nem  volt tanácsos 
I ném etül beszélni, ku ltú 

rá jukat ápolni, a gyer
m ekek sz in te  ném etü l 
nem szóla lh attak  meg, 
egészen  a közeli évekig 
tartott.

Én a mai nappal Pécs- 
I várad történetében sors
it fordulónak jelölöm  azt az 

időt, amikor az előbbi ek- 
I ben jelzettek feloldására 

a Tauberbischofheimi ke
rülethez, illetve Külshe- 
im városához fordultunk 
azzal a kéréssel, hogy a

környék  n ém etségének  f 
igényét szem előtt tart- | 
va  testvérkapcsola tot, § 
b a rá to k a t  k e r e s s ü n k  | 
azok közül, ahonnan a | 
közel 300 éves elvándor- § 
lások indultak. fi

K ülsheim  városában , § 
Önökben találtuk meg ezt | 
a kapcsolatot.

És hogy az első levélváltá- | 
sunk óta, amely közel már | 
3 éve, mennyi minden tör- | 
tént, a jelenlévők nagyon jól f 
tudják, azért hogy a nyelvet | 
beszélők  találkozzanak, | 
megértsék egymást. Ehhez | 
az 1000 km-es távolság is I 
semmisnek tűnik. |

Elképzeléseinknek meg- | 
felelően az iskolások kezd- § 
ték azt a jellegű kommun- . § 
kációt, amikor egymás kul- § 
túráját, egymás történél- | 
niét kutatva, egymás barát- | 
ságát is megtalálták.

És hogy a továbbvivőkre | 
is gondoljunk, szép pél- • § 
dáját adták  tegnap az | 
óvodások, hogy a szár- | 
m a z á s , a k u lt ú r a ,  a | 
nyelv nem veszett el, de | 
segítség kell ennek ápo- | 
lásához, segítség kell a 
m űködéshez.

Ez volt és a jövőben is § 
az a kívánságunk, kéré- | 
sünk, hogy az idősebbek | 
emlékezhessenek, és fia- | 
talságunknak legyen meg § 
a lehetősége az egymás- § 
hoz történő közeledésre. § 

Ebben már közel 3 éve | 
segítségünkre vannak és | 
rem éljük, hogy az ünne- | 
pélyes partnerkapcsolat f 
aláírása garancia m ind- f 
két fél részére, hogy ez § 
egy  ta r tó s  b ará tsággá  f 
alakul. I

A m ö g ö t t ü n k  lé v ő  | 
d ek orá ciób a n  a szín ek  | 
ö s s z e fo n ó d á s a  ré m é - 1 
lem  ezt sz im b o lizá lja . § 

K ív á n o m  mindnyá- | 
junknak, hogy ezen ba- § 
rátság ne csak a jelenlé- § 
vöknek, hanem  az utá- | 
nunk következőknek is | 
öröm ére, boldogulására | 
szolgáljon.

Fázós Lukács-nap, forró gesztenye.

Pécsváradi fergeteges az aláírás utáni gálán.

Egy a sok néprajzi kuriózum közül: a görcsönydobokai asz- 
szony kórus.

Fotók: Proksza László



Partnerschaft
zwisen der Qrossgcmeinde T é C S V á r a d in Ungarn

und der Stadt (KfUsbem  in der Bundesrepublik  ̂Deutschland

un ‘Bestreben, die freundschaftlichen ‘Beziehungen zwischen Bécsvdrad und'Kulsfeimzu 
festigen und zu erweitern in Anb etracht des Interesses der ‘Einwohner beider Städte für 

die (feschkhte, (fegenwart und Bsitwichfung der (Partnerstadt in Absicht, 
durch die Partnerschaft zwischen den beiden Städten einen Beitrag fü r den ‘}  rieden

in Pumpa zu leisten

Schlüssen der Cjemeinderat der (fjrossßemeinde Técsvárad und

^  •<?>*<?>

L
V ie an der Verembarung beteiligten gemeinden bemühen sich,gemeinsam und gegenseitig die 

kgmtmncdpo(iiische.n gegebenfeiten und Ziele sonne deren Umsetzung kennenzütemen. Sie holtan 

den Austausch übergesellschaftliche Entwicklungen, demokratische Verfahren und Verwaltung

Stätigkeitenfür wichtig.

I L

V ie ‘Partner informieren sich über ‘Erziehurgs - und Bildungsfragen. Sie fördern direkte ‘Kontakte

von Schüier- urubJugendgruppen.

m.
V ie Partnergemeinden sehen den vieiseitgen Ausbau von kulturellen ‘Beziehungen ais wichtigen 

Bereich der Zusammenarbeit an. Sie fördern Verbindungen zwischen kulturtreibenden Vereinigungen

und Organisationen.

IV.
‘Die Partner (egen gew icht auf die Förderung und Vertiefung von Verbindurgen auf dem gebiet 

des Sports. Ps werden direkte (Kontakte zwischen den Sportvereinen und den sporttreibenden

Organisationen unterstützt.

V.
Vie Partnerfördern im Bahnen ihrer Möglichkeiten die direkten Kontakte zwischen den Burgern der

beiden gemeinden.

VI.
Vie befreundeten gemeinden sorgen dafür, dass die Z ieh  der Partnerschaft, die Ereignisse und 

‘Ergebnisse der vielfältigen Kontakte durch Öffentlichkeit in den (Medien bekannt gemacht werden.

Técsvárad,am I7.0ikto6er 1992

Stadt ‘Kuhheim (f rossgemeinde Pécsvárad

Cjünther‘Kuhn
Bürgermeister

Sándor ‘Käfigs
Bürgermeister



‘Partnerkapcsolat
T e C S V a r a d eHogyközség (Magyarország) és 

‘K ü lsfie im  Városa ( Németország ) Időzött

Arra törekedve, fiogij Técsváradés Kjdsheim íqxzött a Baráti kapcsolatokat megeró'sitsékés 
bővítsék, tekintettel mindkét település lakpinakérdeklodésére az egymás történelme, jelene 
és fejlődése iránt, azzal a szándékkal, fogy a két település közötti partnerkapcsolattal is

hozzájáruljanak "Európa Békéjéhez,

Pécsvárad Nagyközség  Önkormányzata és Külsheim Város tanácsa 
megkötiik ezen partner kap csolat -szerződést

I.
A  megállapodásban szereplő települések azon fáradoznak, hogy együttesen és kölcsönösen 

iney ismerkedjenek a községpolitikai adottságokkal és célokkal, valamint azok változása ivat 

fontosnak tartják a társadalmi fejlődéssel, a demokratikus eljárásokkal és a közigazgatással

összefüggő tapasztalatcserét.

U.
A  partnerektájékpztatják egymást nevelési és képzési kérdésekről. Támogatják tanulói és ifjúsági

csoportok közvetlen kapcsolatait.

I I I .

A  partnerek az együttműködés fontos területének tekintik a kulturális kapcsolatok sokoldalú 

kiépítését. Támogatják a kulturális tevékenységgel foglalkozó egyesuletekés szervezetek közötti

kapcsolatokat.

TV.
A  partnerek nagy súlyt fektetnek a sportkapcsolatok támogatására és elinélyítésére. Segítik a 

sportegyesületek és a sporttal foglalkozó szervezetek közötti közvetlen együttműködést.

V.
A partnerek lehetőségeikfiez mérten támogatják a két település polgárai közötti közvetlen

kapcsolatokat.

VI.
A  baráti települések gondoskodnak arról, hogy a partnerkapcsolat célkitűzései, eseményei es 

eredményei,nydvánosság által a közönség tudomására jussanak-

Pécs várad, 1992 októher 1 7 -én

Eécsvárad "Nagyközség nevében %u Is heim Város nevében

"Kakas Sándor
'Polaármester

(j unt her "Kuhn
(W\ ín A rtru*cl



Partnerkapcsolat a külsheimi és pécsváradi általános iskola között Általános iskolai 
hírek röviden

1992. október 17-én a két 
iskola igazgatója Peter Vogi 
és Lőrinczi Albertné hivata
losan is aláírta a két iskola 
közötti partne rkapcso la tra  
vonatkozó szerződést. (Ké
pünkön)

Erre az ünnepélyes aláírásra 2 
éves együttműködés után került 
sor. Egy projekt keretében belül, 
Scháffer József vezetése alatt a 
német szakos tanárok és egy 32 
fős diákcsoport dolgozott együtt
működve a külsheimi iskola taná

raival és diákjaival. Ahhoz, hogy 
az alapítvány anyagi támogatását 
iskolánk megkaphassa, komoly 
feladatokat kellett elvégeznünk.

Több témát írásban dolgoz
tunk fel és adtunk ki egy 
gyűjteményben. Néhány té
mát hangkazettán, illetve v i
deofilmen rögzítettünk.

Ennek a munkának a be
mutatására kiállítás form ájá
ban került sor Külsheimben 
és Pécsváradon is. A két is
kola diákjai több alkalommal 
kölcsönösen meglátogatták 
egymást.

A partnerkapcsolati szer
ződés értelmében szeretnénk 
ezt a diákcserét továbbra is 
fenntartani, a kapcsolatot ki
te rje sz te n i isko lán k  va la 
mennyi tanárára és minél 
több németül beszélő tanuló
jára.

Fotó: Lőrinczi Albert

Köszönjük! Danke!

Am Freitag den 16.10 haben 
die Gäste aus Külsheim unsere 
Einladung mit Freude ange
nommen, und haben sich auf 
unserem fast einstündigen 
Program wohlgefühlt.

Wir haben die im Dorf leben
den Bräuche, Gewohnheiten, 
Lieder und Tänze vorgetra
gen, und haben uns aus Her
zen gefreut, dass wir beim ge
meinsamen Singen, Lustig ist 
das Zigennunerleben..., Trink, 
trink, Brüderlein trink ..., 
Muss i denn... wirklich „zwei 
Orte, aber Eine Welt” waren.

Wir bedanken uns beim 
Bürgermeister Kuhn für den 
Betrag von 500 DM, welchen

wir in den vier Gruppen unse
res Kindergartens für die Ent
wicklung der deutschen Spra
che benützen möchten.

Eine Überraschung für uns 
bedeutete das von dem Oberle
utnant bekommene Geld, wel
ches die zweisprachige Gruppe 
für ihr gut vorgetragenes 
Programm erheielt.

Noch einmal: Danke schön!
A leányvásárt megelőző pén

tek délután a külsheimi vendé
gek örömmel fogadták el a 
meghívásunkat, s vettek részt 
mintegy egy órás programun
kon. Bemutattuk a faluban 
fellelhető szokásokat, hagyo
mányokat, énekeket és tánco

kat, s szívből örültünk annak, 
hogy valamennyien jól érezték 
magukat közöttünk.

A Lustig ist, Trink, Trink... 
Mus s-i den. (Általuk is jól is
mert dalok) dalokat együtt 
énekeltük, s akkor a „két hely
ség egy világ” volt. Tisztelettel 
megköszönjük a polgármester 
által kapott 500 DM-át, amit a 
II. sz. óvoda valemennyi cso
portjának nemzetiségi oktatá
sának fejlesztésére fordítunk.

Külön öröm számunkra a 
főhadnagy által ajándékozott 
pénzösszeg, amelyet a kétnyel
vű csoport gyermekei kaptak 
színvonalas műsorukért.

Köszönjük!
Képünkön a II. számú óvoda 

Schulteisz Józsefné vezette 
csoportjának bemutatója a 
külsheimiek számára.

-  Az első osztályokban 
megkezdődtek a nyílt napok 
a német és a magyar nyelvi 
órákon) melyen résztvesznek 
az óvónők, a szülők és tanítók 
egyaránt.

-  Az alsó iskolában nagy
számú szülői és tanítói rész
vétellel rendbe tették az épü
let mögötti elgazosodott ud
vart, lemeszelték a bejáratot. 
Köszönjük a szülők, tanítók 
munkáját!

-  Október 22-én iskolánk
ban minden osztály az osz
tályfőnökök irányításával 
méltóan megemlékezett az 
1956-os forradalom és sza
badságharc évfordulójáról, a 
Köztársaság kikiáltásáról.

-  A Leányvásár előtti nagy- 
takarításban iskolánk tanu
lói is résztvettek. Minden osz
tály rendbetette „saját” terü
letét az iskola körül, valamint 
a Kossuth tér és a Templom 
tér körül takarítottunk. ’

-  Az erdészet fenyőfákat 
ajándékozott az iskolának, 
hogy környezetünk szebbé té
telében segíthessenek. Kö
szönjük!

-  Az alsó tagozat a „Hara
gos úr a bábszínházban” cí
mű bábelőadást tekintette 
meg a művelődési házban.

-  A színjátszó szakkör no- 
vemberbeh készül bemutatni 
a Csipkerózsika c. mesejáté
kot gyerekeknek, felnőttek
nek.

-  Az időjárás igen kegyes 
volt a szeptember 29-i aka
dályversenyünkhöz, melynek 
célja a Dombay-tó volt. Játé
kos sport és szellemi vetélke
dők tették még kellemesebbé 
ezt a napot.

Ifjúsági hangverseny
November 11 -én, szerdán délelőtt 11 órakor kerül 

sor az Ifjúsági Hangverseny sorozat első előadására 
a művelődési házban.

VIVALDI
Közreműködik a Pécsi Szimfonikus Zenekar. Vezé

nyel: Blázy Lajos. A műsort Dobos László ismerteti.

A hangversenyt ajánljuk minden zenét szerető, 
kedvelő felnőttnek is, akik szívesen eljönnének a 
délelőtti időpontban.



r A gimnázium, szakközépiskola 
és szakmunkásképző hírei Egészségnevelési nap

Tanulólétszámunk az idei 
tanévben 374 fő. Állattenyész
tő, baromfihúsfeldolgozó, hús- 
feldolgozó és sütőipari I. osz
tályokat indítottunk, valamint 
egy általános tantervű gimná
ziumi osztályt. Ebben az osz
tályban a gyerekek német és 
angol nyelvet tanulnak. A jövő 
tanévben ugyanezen I. osztá
lyokat akarjuk indítani.

Felvételi nem lesz a nyolca- 
d ik o s o k n a k , a b iz o 
nyítványban e lért eredmé
nyük alapján rangsoroljuk a 
leendő I. osztályos tanulókat. 
Tervünk, hogy 8. osztá lyt 
végzett leányoknak 2 éves 
m ezőgazdasági gazdaasz- 
szonyképzőt indítunk 24 fő 
számára. A 2 éves képzés so
rán nemcsak hasznos gya
korlati tapasztalatokat, ha
nem elméleti ismereteket is 
szereznek a tanulók, valamint 
nyelvtanulásra is lehetőségük 
lesz. A sikeres vizsgák után 
oklevelet kapnak.

Kollégiumunkban 60 leány 
és 110 fiú nyert elhelyezést. 
A kollégiumban az étkezésen 
kivül minden szolgáltatás in
gyenes. A bejáró és helybeli 
tanulóknak lehetőségük van a 
menza igénybevételére.

Szeptem ber m ásodik és 
harmadik hetében a bólyi ter
melőszövetkezetben szüretelt 
a tanulóifjúságunk. Az elvég
zett munkáért a tanulók pénzt 
kapnak. Szorgalmukról a ter
melőszövetkezet vezetői di- 
csérőleg szóltak, a teljesít
ménnyel elégedettek voltak.

Nyílt napot két alkalommal 
rendeztünk október hónap
ban, azon 8. osztályos tanu
lóknak, akik iskolánkban sze
retnének továbbtanulni. Az 
érdeklődés nagy volt, m int
egy 150-en keresték fel inté
zetünket. Az iskola bemutatá
sa után az érdeklődők meglá
togatták a sütőüzemet, majd 
kérdéseket tettek fel. A leg
többen a sütőipari, húsfeldol
gozó és a gimnáziumi osz
tályba szeretnének jönni to 
vábbtanulni.

Szülői értekezle tet az I. 
osztályosoknak október ele
jén tartottunk. Itt az első be
nyomásokról kaptak tájékoz
tatást a szülők. A szülői érte
kezlet utáni fogadóórán az I.

osztályokban tanító tanárok
kal ism erkedhettek meg a 
szülők.

A továbbiakban még kétszer 
tartunk szülői értekezletet az 
összes évfolyamunknak.

Ünnepek:
Az aradi vértanúkról osz

tá lyfőnöki órákon emlékez
tünk meg.

Az 1956-os forradalom és 
a köztársaság kikiáltásának 
ünnepi műsorát iskolánk ad
ta. Sokat próbáltunk a gyere
kekkel, akiknek véleménye is 
alakította műsorunkat. A fia 
ta lokhoz szerettünk volna 
szólni, az ő érzelmeikre hat
ni. Reméljük, hogy a községi 
ünnepély fiatalos lendülete 
elnyerte a szélesebb közön
ség tetszését. A falutévé esti 
ünnepi adásában ismételte 
meg a délelőtti ünnepi műsort. 
A műsorban szereplő gimna
zisták: Dankó Beatrix, Gobi 
László, Kőberling Beáta, Kiss 
Attila, Olejnik Gábor, Vincze 
Katalin, -  szakközépiskolai ta
nulók: Kozák Viktória, Szabó 
Veronika, Vörös Mária, Békés 
Annamária, Magyari Annamá
ria, Kuszinger Anita és Hor
váth Tibor. Felkészítő fanárok. 
Fuchs Sándorné, Józsáné 
Merk Márta, ZakkAnna, Fuchs 
Sándor.

A Kodolányi János Általános 
Iskola felső tagozatosainak októ
ber 21-én tartottuk a már több 
éve hagyományosnak mondható 
egészségnevelési napot.

Ezen a napon az egészséges 
életmódra, táplálkozásra, a 
fogápolásra, tisztálkodásra, a 
dohányzás, az alkohol kerülé
sére, a sport, mozgás szerepére, 
fontosságára hívtuk fel a gye
rekek figyelmét.

Az osztályok különböző állo
másokon fordultak meg, és 
hallgatták a meghívott szak
emberek előadásait, nézték a 
videófilmeket, ismerkedtek az 
egészséges életmódot szolgáló 
termékekkel.

Ormabié Geizer Mária vé
dőnő az 5., 6. osztályosoknak a 
napi tisztálkodás, fogmosás, 
köröm-, hajápolás fontosságá
ról, a különböző szappanokról, 
testápolószerekről, a kényel
mes ruhaviseletről adott tájé
koztatást a tanulóknak.

Pintér Róbert a reformtáp
lálkozás szakértője a gabona- 
pehelyhek, magvak, a szárított 
gyümölcsök táplálkozásban be
töltött jelentőségéről, a reggeli
zés, a könnyű étrend, a rágás
nak a fogak erősítésében betöl
tött szerepéről beszélt.

Itt vásárolhattak is a gyere
kek: Cerbona szeletet, szőlő
cukrot, gabonapelyheket, gyü- 
mölcsleveket.

Dr. Kecskés Iván fogorvos 
a fog- és szájápolás szükséges
ségéről tartott előadást, a fog
mosás helyes módját szemlélte

tő modellen is bemutatta.
Csentericsné Galambos 

Kornélia a gyógynövények 
hasznának felismerésére utalt 
történeti bevezetőjében. Majd a 
különböző gyógyteákról be
szélt, és a serdülőkori haj, test, 
fogápoláshoz gyógynövény 
alapanyagú termékeket muta
tott be.

Dr. Wilheim Andrea gyer
mekorvos a 7. osztályos lányok
nak, dr. Bíró Ferenc körzeti or
vos pedig a fiúknak tartott felvi
lágosítást a serdülőkor testi, 
lelki változásairól, a 13-14 
éves korban jelentkező prob
lémákról.

A  8. osztályosok Káros szen
vedélyek címmel néztek meg 
videófilmet, amely a dohány
zás, az alkohol káros hatásaira 
figyelmeztet.

Az Ő rizzük meg fogaink 
egészségét című film pedig kép
szerűen beszélt a fogápolás fon
tosságáról, helyes módjáról. 
Ezek után következett a nap 
legnagyobb izgalommal várt 
programja: Farkas Péter birkó
zó olimpiai bajnok köszöntése. 
Ő a sport, a rendszeres mozgás 
életében játszott szerepéről, a 
barcelonai olimpián elért sike
réről, élményeiről beszélt.

Majd sok-sok kíváncsi gyerek
kérdésére válaszolt az ő sajá
tos, közvetlen stílusában.

A megszokott hétköznapok
tól eltérően, de sok hasznos is
m eretet nyújtó délelőtt az 
olimpiai bajnok autogramosz
tásával ért véget.

Találkoztunk  
Farkas Péterrel

Október 21-én iskolánkba 
látogatott Farkas Péter, aki 
Barcelonában kötöttfogású 
birkózásban szerzett olimpiai 
aranyérmet (amely elmondása 
szerint vaniliapuding ízű volt). 
A tornatermünkben megtar
tott érdekes élménybeszámoló 
után a tanulók kérdéseket in
téztek az élsportolóhoz. Az 
egyik tanuló kötélmászó ver
senyre invitálta Farkas Pétert, 
és testnevelő tanárunkat, 
Pukli Tamást. A verseny hár
mójuk között úgy dőlt el, hogy 
első lett Farkas Péter 7 fogás
sal, valamint Pukli Tamás 
szintén 7 fogással, második he
lyezett Honvári Róbert szak
középiskolai III. osztályos ta
nuló. Az iskola becsülete így 
nem szenvedett csorbát. A ta
nulók ezután meginvitálták az 
olimpiai bajnokot, hogy a kez
dődő tanár-diák teremlabda
rúgó mérkőzésen játsszon ve

lük. A Farkas Péterrel és ba
rátjával megerősített tanári 
csapat ellen 2-0-ra vezettek a 
diákok -  a húsfeldolgozó III. A 
osztály csapata -  amikor for
dult a kocka, és hiába küzdöt
tek derekasan a tanulók, az 
eredmény 16-11 lett a tanárok 
javára. A játékban résztvevők 
és a közönség számára egya
ránt maradandó élmény volt 
ez a délután. Akik játszottak: 
tanárok -  Farkas Péter, Pork 
Tamás, Baracskay Lajos, Mül
ler János, Pukli Tamás, Rézsó 
István, Valkai Pál, -  diákok: 
húsfeldolgozó III. A: Kánya 
Imre, Kereszthegyi Béla, Ko
vács Balázs, Rein Norbert, Ta
más Zsolt, Trinter István, Vá
ron Tamás, Vokó Balázs, Till 
Péter.

Nemkülönben élmény volt 
ez a délután a sütőipari II. osz
tály számára, akik éppen klub
délutánt tartottak. A futball-

Farkas: valódi arany!
meccs után a tanulók meghív
ták Farkas Pétert, akinek a 
finom ságok  m egkóstolása 
után az erőnlétéből még arra 
is tellett, hogy vidáman ropja 
a táncot a másodikos lányok
kal.

Szép délután volt.



Pécsvárad nagyközség képviselőtestületének

8/1992. számú rendelet 
a helyi építési előírásokról szóló 

5/1986. számú rendelet módosításáról.

1. §
Az 5/1968. számú rendelet 6. 

§ (1) bekezdése az alábbi k.) 
ponttal egészül ki: 

k.) 1452 hrsz-u intézményi 
területen a rétegvonallal pár
huzamos tengelyű fszt + tető
tér nagyságrendű épület épít
hető. A lejtő felöli oldalon a 
párkánymagasság 4.50 m, a 
nyeregtető hajlásszöge 40-45 
fok, a területi beépíthetősége 
30 %, a szükséges gépkocsitá
rolót a telken belül kell biztosí
tani.

2 . §
A rendelet 8. §-a az alábbi (3) 

bekezdéssel egészül ki:
(3) A zártkertből belterület

re vont és 1452 hrsz-ot kapott

4457 m2 nagyságú terület, 
mint egészségügyi intézmény
terület.

3. §
A rendelet 15. § (3) bekezdé

se helyébe az alábbi rendelke
zés lép:

(3) A  Pécsi út -  Petőfi S. utca 
között, a két utcát összekötő 
észak-déli irányú dűlőútig ter
jedő zártkert -  kivéve a 8. §. (3) 
bekezdésben megjelölt egész
ségügyi intézményi területet -  
kilátás és tájvédelmi szem
pontból építés ís telekosztási 
tilalom alá kerül.

4. §
Ez a rendelet a kihirdetése 

napján, november 1-jén lép ha
tályba.

9/1992. számú rendelet 
a helyi adókról szóló 12/1991. számú 

rendelet módosításáról
i . §

A 12/1991. számú rendelet 5. 
§ (4) bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:

(4) Az önkormányzat illeték
ességi területén ideiglenes (al
kalmi) jelleggel végzett iaprű- 
zési tevékenység adója:

a. ) alkalmi árusok, eseten
ként kitelepülő kereskedők 
esetében a szokások piaci, vá
sári napokon napi 500 Ft át
alány, egyéb alkalmakkor az 
első napra 1000 Ft, minden to
vábbi napra napi 300-300 Ft 
átalány.

b . ) az egyéb iparűzési tevé

kenységet végzők esetében az 
egy hetet meg nem haladó idő
tartamú munkavégzés, szol
gáltatás, kivitelezés, stb. után 
napi 500-500 Ft átalány, az ezt 
meghaladó időtartamú tevé
kenység esetén az elért nettó 
irbevétel 3 ezreléke.

2 . §
Ez a rendelet 1993. január 1. 

napján lép hatályba.
Pécsvárad, 1992. október 12.

Kakas Sándor sk. 
polgármester 

Dr. Kófiás Mihály sk.
körjegyző

Vennék
egy db. kisméretű zárható
könyvszekrényt.

Ugyanitt eladó 
Skoda 105-öshöz 

eredeti hüvelygarnitúra 
és Skoda kormány összekötőrúd.

Érdeklődni:
Sántha, Pécsvárad,

Entz B. u. 11. Tel. 180.
I I.V , . ................................................................................X

Nyitott óvoda Zengővárkonyban
Hogy mire nyitott és mire 

nyit az óvoda?
Nyitott arra, hog falai közé 

beengedje és behívja a faluból 
az érdeklődő szülőket, nagy
szülőket. Akik még ápolják a 
hagyományt és készek arra, 
hogy tu d á su k a t, ta p a sz 
talatukat átadják.

Nyitott arra, hogy az óvodá
ban felelevenített szokásokat, 
hagyományokat kivigye a falu
ba, a családokhoz.

A valamikor együtt élő kö
zösségek felbomlottak. Külön 
részterületekben gondolko
dunk. Az élet természetes egé
szét szeletekre bontjuk. Külön 
nevel a család, külön az óvoda, 
külön az iskola. Ha gyereke
inkkel baj van, nem tudunk- 
mást, mint egymásra muto
gatni.

Az óvoda szerves része kí
ván lenni a falunak. Együtt 
é ljü k  m in d en n a p ja in k a t, 
együtt ünnepelünk. A közös 
élmények, emlékek erősítik az 
emberi kapcsolatokat. Min
denki teszi a dolgát szerepe 
szerint.

A faluban szívesen fogadták 
a kezdeményezést. Az elmúlt 
évben hétköznap, az óvodában 
szerveztük a szüreti mulatsá
got. Ä  szülők kérésére az idén 
szombatra szerveztük, hogy 
mindenki eljöhessen. Előke
rültek a régi ruhák. Akinek 
nem volt újat varrtak. A lá
nyok szüreti bálos ruhában, a 
fiúk bőgatyában. A faluban lé
vő összes kocsit befogták. Kis
bíró toborozta az embereket a 
mulatságra. Az iskolások épí

tették a szőlőlugast. Végig ve
lünk táncoltak, mulattak. Sö
tétedéskor, utcatánccal zártuk 
a mulatságot.

A nyitottság egyik oldala, 
hogy bekapcsolódunk és vál
laljuk a még élő hagyományo
kat. Ilyen volt a szüreti mulat
ság.

Másik oldala, hogy feleleve
nítjük a rég elfeledett hagyo
mányt. Október végén, Farkas 
naphoz kapcsolódott a favágás 
kezdete. A faluban élnek öre
gek, akik még „mindent tud
nak” a fákról. A  parókia kert
jében találtuk meg az alkal
mas fát. Kocsidi János bácsival 
hagyományos módon vágtuk 
ki. Helyébe, tavasszal szem- 
zett csemetét ültettünk. János 
bácsi megmutatta, hogyan kell 
a csemetét ültetni, hogy majd 
tavasszal kihajtson. Visszajá
runk majd gondozni. Az öreg 
fa rőzséjének lángjánál geszte
nyét sütöttünk.

A régi értékek feleleveníté
sével, újra élésével elérhetjük, 
hogy azokat az óvodás gyer
mektől a nagyszülőig érték
ként élje meg. Rajtuk keresz
tül jobban ismerje meg és kö
tődjék falujához. A bontakozó 
értelmű kisgyermek számára 
a szülőföld jelenti a világ köze
pét. Innen vezetnek az utak 
sugarasan a távolba. A szülő
föld összefügg az anyanyelv, a 
család, a pajtások, az ember 
magára találásának felejt
hetetlen élményével.

Vincze Miklósné 
óvónő 

Zengővárkpny

PO STA
BA N K

Minden út hozzánk vezet...

Bankszolgáltatások a lakosság részére:

-  Betétgyűjtés
-  Betétszámlakönyv
-  Postatakarékjegy
-  Takarékszelvény

A bank, amely igazán közel áll Önhöz.



A rendőrség híreiPécsváradiak fodrászsikerei 
Nemzetközi versenyen

A Pécsi Napok rendezvény- 
sorozat kiemelkedő eseménye 
volt a Városi Sportcsarnokban 
megrendezett fodrászverseny, 
amely Pécs Város Nagydíjáért 
folyt, illetve ifj. Rónai László 
emlékére hirdettek meg. A né
pes nemzetközi mezőnyben a 
magyarok, köztük pécsváradi 
és nagypalli versenyzők szép 
eredménnyel szerepeltek.

A tanulók versenyében a fér
fi divatfrizura kategóriában a 
nagypalli Siklósi Mónika első 
helyezést, a pécsváradi Hofec- 
ker Borbála második helyezést 
ért el.

Az összetett versenyben Sik
lósi Mónika első helyen vég
zett.

Október 25-én meghívásos 
nemztközi fodrász verseny zaj
lott Linzben. A város nagydíjá
ért folyó versenyen a magyar

csapat szép számmal képvisel
tette magát és jó  helyezést ért 
el. A zsűriben több világbajnok 
és mesterfodrász vett részt. 
Nagy büszkeségünkre id. Sár
közi Lászlóné mesterfodrász, 
többszörös magyar bajnok és 
Grandprix helyezett is a zsűri 
tagja volt.

A másodéves férfi-fodrász 
tanulók között a pécsváradi 
Hofecker Borbála 5. helyezést 
ért el.

A nagypalli Siklósi Mónika 
harmadéves tanuló a férfi fri
zura kategóriában 2., a nőiben 
5. helyezést ért el.

ifj. Sárközi Lászlóné a női 
kereskedelmi frizura kate
g óriá b a n  5., a női p rog 
resszív frizurában 6. helye
zést ért el.

Gratulálunk és a jövőben is 
sikeres munkát, jó  verseny
zést kívánunk.

A Komlói Parancsnokság ki
mutatása szerint júniustól 
napjainkig' a rendőrőrs ered
ményességi mutatója 69 % 
volt. Néhány eset az elmúlt 
időszakból.

-  eltulajdonították a Leány
vásár alkalmából kihelyezett 
zászlókat a művelődési ház 
elől. A tetteseket rövid idő 
alatt elfogták.

-  Pécsvárad területén egy 
személygépkocsiból eltulajdo
n ítottak 300 nyugatném et 
márkát és 2000 forintot. A  tet
test elfogták.

-  Elloptak egy 120-as piros 
Skodát. Bal oldala, teteje sé
rült. Rendszáma nincs! A  ren-

Református:
november 1 -jen, vasárnap 

11 órakor a tem p lom ban 
megemlékezés a Reformá
cióról és úrvacsoraosztás.

november 22-én, vasár
nap Kirándulás az Őrbottyáni 
re fo rm á tu s  egészségügyi 
gyermekotthonba.

Vasárnaponként 11 órakor 
kezdődik az istentisztelet a 
templomban és ugyancsak vál
tozatlan a hittanórák rendje.

Katolikus:
november 1-jén reggel 8 

órakor és délután 16.30-kor 
Mindenszentek ünnepi mise a 
Mindenszentek kápolnában.

november 2-án ugyancsak 
a kápolnában reggel 7.30-kor 
Halottak napi megemlékezés.

november 5-én a reggeli mi
sén megemlékezés Szent Imre 
hercegről, István király fiáról.

dőrség kéri, aki tud róla, je 
lentse a pécsváradi őrsön.

-  a pécsváradi rendőrőrs to
vábbra is nyomoz ismeretlen 
tettes vagy tettesek ellen, akik 
nagyértékű videómagnót és 
rádiósmagnót vittek el betöré
sük alkalmával a Liszt Ferenc 
utcai óvodából.

-  Végül: október 23. alkal
mából Ambrusics István törzs- 
zászlós az őrs állományából 
munkája elismeréseként kapi
tányság vezetői dicséretben és 
ju talom ban  részesült.

Továbbra is várjuk érett
ségizett fia ta lok  je len tk e
zését a Pécsváradi R endőr
őrsön!

Ez a neves nap Apátvarasd 
búcsú napja, ahol az 1792- 
ben épített, 200 éves jubile
umát ünneplő templomban 
november 8-án 11 órakor 
tartanak szentmisét.

novem be r 11 -én Szent 
Márton napja, Lovászhetény 
búcsúja, itt november 15-én 
9.30 órakor tartanak ünnepi 
s z e n tm is é t az 1 8 9 2 -b e n  
épült, 100 éves templomban.

november 16-án Skóciai 
Szent M arg it em léknapja. 
1045-ben született Mecsek- 
nádasd határában, István ki
rály Ágota nevű lányáról em
lékeznek meg a vasárnapi 
mise keretében.

november 19-én Á rpád
házi Szent Erzsébet emlék
napja.

november 22-én Krisztus 
Király ünnepe.

novem ber 3 0 -á n  Szent 
András apostol vértanú napja.

Borászati Népfőiskola
A pécsváradi Fülep Lajos Művelődési Központ a Mező- 

gazdasági Kistermelők Baranya Megyei Szövetségével 
Pécsvárad és környéke szőlész-borász kistermelői részére 
borászati népfőiskolát szervez.

A november 3-án kezdődő és január végéig tartandó 
tanfolyam keddi napokon 17 órai kezdettel a művelődési 
házban lesz.

Tervezett előadások: Szőlő telepítés, talajelőkészítés, 
tápanyag visszapótlás, borpincék létesítése, berendezése, 
tároló edények, hordók kezelése, borkészítés, borok keze
lése, borhibák, bőrbetegségek stb.

A tanfolyami hallgatók részére igénytől függően villányi 
vágy mórágyi kirándulást, a tanfolyam végén ausztriai 
tanulmányutat szervezünk. Jelentkezés és részletes fe lvi
lágosítás a pécsváradi művelődési központban.

A népfőiskola díja 1.000 Ft.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Holland bálás ruhák 
vására.

Bálabontás
november 18-án 9-től 17 óráig 

a Művelődési Házban.

Idősek napja
November 8-án 15 órakor a pécsváradi művelődési köz

pont a helyi Vöröskereszt és a Szociális Gondozási Központ 
szervezésében.

Ünnepi köszöntőt mond: Dr. Menczer Gábor, az Önkor
mányzat Szociális Bizottságának vezetője 

Műsort adnak: a Il.számú óvoda kétnyelvű csoportja 
a Kodolányi János Általános Iskola tanulói 
Zengő Néptánc Egyesület
Az idős emberek megvendégeléséhez a süteményt az 

Aranycipó Kft. és Valkai Pál vállalkozó ajándékozta. A pécs
váradi Áfész engedményes áron biztosítja az üdítőt, míg az 
Erdészet és az önkormányzat anyagilag segíti a rendezvény 
megtartását. Köszönjük az ügyhöz való hozzáállásukat.

Továbbra is várjuk azon intézmények, vállalatok, magán- 
személyek támogatását, akiknek fontos, hogy a községünk
ben élő idős embereket évente egy alkalommal megvendégel
jük, műsorral kedveskedjünk nekik.

Egyházaink hírei, eseményei

Gázpalackok, használt mosogató, bojler eladó. 
Érdeklődni: 123-as telefonon.



Anyakönyvi hírek
Születtek:

Szept. 15-én Gébért Zoltán 
és Gébért Alexandra Nagypall. 
Szülei: Boros Judit és Gébért 
Zoltán

Okt. 1-jén Lippert Viktória 
Szülei: Kiss Andrea és Lip

pert János
5-én Németh Szabolcs 
Szülei: Fábos Adrien és Né

meth József 
8-án Vastag Nikolett 
Szülei: László Veronika és 

Vastag László
15-én Spanenberger Márk 
Szülei: Szabó Ildikó és Spa- 

nenberger János
19- én Menczer Helga 
Szülei: Dr. Feledi Éva és Dr.

Menczer Gábor
20- án Ulrich Bettina 
Szülei: Auth Éva és Ulrich

Miklós

Házasságkötés:
Szept. 5-én: Féth Noémi és 

Resch János
Okt. 3-án Bárdi Csaba és Gi- 

bicsár Gyöngyi
10-én Varga Miklós és Hor- 

nyák Mária

12-én Májlinger Gyula és Ge- 
ibl Melinda.

25 éves házassági évfor
dulóját ünneplik:

Nov. 11. Kuti Ferenc és Kál
mán Mária

Brandt Márton és Schiller 
Mária

Nov. 18. Müller Antal és 
Pusch Márta

Bérezés Adám és Gerner Ilo
na

Nov. 25. Keszler Ferenc és 
Keszler Erzsébet

Meghaltak:
Szept. 16-án Németh József 

(1915) Zengővárkony
19- én Benkő László (1919)
20- án Keller János (1941) 

Erdősmecske
25- én Csuma János (1907)
Okt. 6-án Grázt Henrik

(1933)
19-én Storch János (1905) 

Zengővárkony
Imre Józsefné, Pál Erzsébet 

(1914) Erdősmecske
22-én Füstenhoffer Jánosné, 

Marónák Mária (1931)
26- án Bayer Józsefné, Sár

kány Rozália (1926)

MOZIMŰSOR
Pécsvárad, Zengő Filmszínház

1992. NOVEMBER
1- én, vasárnap: L. A. Story - Az őrült város.
2- án, hétfőn: Grand Canyon
5-én, csütörtökön: Isten veled, király
8- án, vasárnap: A szerető. Színes, amerikai film.
9- én, hétfőn: A végső megoldás: Halál 3.

Színes magyarul beszélő amerikai sei-fi.
12-én, csütörtökön: Dermesztő szenvedélyek 

Színes amerikai krimi.
15- én, vasárnap: Omega zsaru Színes magyarul beszélő

amerikai akciófilm.
16- án, hétfőn: Vad orchideák II. 18 éven felülieknek!

Színes amerikai erotikus film.
19-én, csütörtökön: Tinidémon

Színes magyarul beszélő francia krimi.
22- én, vasárnap: A halászkirály legendája

Színes amerikai film.
23- án, hétfőn: A bárányok hallgatnak

Színes magyarul beszélő amerikai bűnügyi film. 
26-án, csütörtökön: Only you... Téged egyedül

Színes magyarul beszélő amerikai filmvígjáték.
29- én, vasárnap: Tökéletes katona

Színes amerikai akciófilm.
30- án, hétfőn: Huncutka

Színes magyarul beszélő amerikai film.
Dec. 3-án, csütörtön: Boys

Színes magyarul beszélő belga filmvígjáték.

A Pécsváradi Ipartestület október 30-án rendezte a 
hagyományos nyugdíjas találkozóját, ahol külön köszön
tötték az óv folyamán nyugdíjba vonult öt tőt és aján
dékkal kedveskedtek nekik.

Ipartestület

M űvelődési K özpont 
novem beri program jaiból

November 3-án 17 órakor 
borászati népfőiskola kezdő
dik 16.30 órakor Háztartási 
víztisztító berendezések be
mutatója.

7- én Randy bál
8- án Színjátszó busz indul a 

Pécsi Nemzeti Színházba,
az Óz, a nagy varázsló c. me

sejáték megtekintésére.
8-án 15 órakor Idősek napja
13-án 10-18 óráig cipőbörze

14-én Asterix bál 
18-án 9-17 óráig Holland 

bálás ruhák vására 
20-án Blues Kantin az Uni- 

cum együttessel 
24-től kezdődik a tüdőszű

rés
28-án S p ortbá l a Start 

együttessel
November első hetétől indul 

a német kezdő és német hala
dó nyelvtanfolyam.

Tüdőszűrés, illetve onkológiai szűrés a 
Művelődési Házban

1992. november 24. Pécsvárad 9-12 óráig + onkológia
25. Pécsvárad 9-12 óráig + onkológia
26. Pécsvárad 13-16 óráig + onkológia
27. Pécsvárad 9-12 óráig + onkológia 
30. Pécsvárad 9-12 óráig + onkológia 
december 1. Pécsvárad 13-16 óráig + onkológia 
2. Pécsvárad 9-12 óráig + onkológia
4. Pécsvárad 9-12 óráig + onkológia
7. Pécsvárad 9-12 óráig + onkológia
8. Pécsvárad 13-16 óráig + onkológia
9. Pécsvárad 9-12 óráig + onkológia
10. Pécsvárad 13-16 óráig + onkológia
11. Pécsvárad 9-12 óráig + onkológia
14. Pécsvárad 9-12 óráig + onkológia
15. Pécsvárad 13-16 óráig + onkológia 

■ 16. Pécsvárad 9-12 óráig + onkológia
17. Pécsvárad 13-16 óráig + onkológia
18. Pécsvárad 9-12 óráig + onkológia
21. Pécsvárad 9-12 óráig + onkológia
22. Pécsvárad 9-12 óráig + onkológia

Ki mit tud?
MTV

Felhívás az 1993. évi 
Ki mit tud? vetélkedőre

A versenyre jelentkezhet minden olyan magyar 
állampolgárságú, vagy külföldön élő magyar fiatal, aki 
1992. december 31-ig betöltötte 14. és nem töltötte be 
26. életévét. Jelentkezhetnek szólisták, duók, triók, 

csoportok, együttesek. Csoportok, együttesek esetében 
az átlagéletkor a mérvadó.

Ki mit tud? kategóriák, 1993

Vokális zene (ének, hangszeres zene, vers-, próza-, 
mesemondás, szónoki beszéd, néptánc, klasszikus és 

modern színpadi tánc, színpadi játék, egyéb.

Jelentkezési határidő: 1992 . decem ber 1.

Jelentkezési lap és bővebb információ kérhető: 
Pécsváradi Művelődési Központ



Vízmosás!
A Baranya Megyei Vízmű Vállalat értesíti a lakosságot, hogy 

a felmerült vízminőségi problémák megoldására november 
4-5-6-án 2600 méter hosszban gerincvezeték mosatást vé
gez. Ezért nyomáscsökkenés, némely helyen vízhiány, vízel
színeződés várható.

Tartálykocsik szükség szerint biztosítják a vizet.
A lakosság szíves megértését kérjük.

Baranya Megyei Vízmű Vállalat 
és Polgármesteri Hivatal Pécsvárad

FRANCIA NYELVTANFOLYAM 
kezdőknek és haladóknak!

JELENTKEZNI LEHET: 
a fogorvosi rendelőben 
vagy a Tavasz u. 12-ben

dr. Szabóné Liebermann Kata

Személyi igazolvány 
cseréje 

Pécsváradon
a Polgármesteri Hivatalban 
1992. november 9 -10-én 
9-től 15 óráig.

A cseréhez az alábbi iratok 
szükségesek:

-  A régi személyi igazolvány
-  Adatlap személyi 

igazolványhoz (postások)
-  2 db fénykép
-  1 db 30 Ft-os illetékbélyeg

LIVI-TURKÂ

november 30-tól 
december 4-ig

a művelődési központ 
előterében.

Jövő év április elsejétől bérelnék egy 
legalább kétszobás házrészt, 

esetleg családi házat,
amely mellett építőanyag tárolásra is 

lehetőség nyílik.
Víz és villany szükséges.

Az ajánlatokat a következő cím re várom:
Szakács Sándor Bakonybél, 

Köveshegy u. 16.

Gyümölcsfa, rózsatő, díszcserje, 
szőlővessző árusítását 

megkezdtem.
Különlegesség megrendelhető.

Rosenberger János
Pécsvárad, Gesztenyési u. 4. 

Telefon: 244.

A Tanya Csárdában
vasárnapi család menü

150.- Ft/fő
(Szeretettel várjuk Kedves Vendégünket!



Labdarúgás
Felnőtt megyei másodosz

tályban szereplő csapatunk 
eddig lejátszott 10 mérkőzés
ből 15 pontot szerzett, ami 
75 %-os eredményt jelent.

Jelenleg a tabella 3. helyén 
foglal helyet.

A visszalévő őszi 5 mérkő
zésből Lutz Jakab edző 9 
pontot vár a csapattól, ha 
ezek az eredmények jönnek, 
feljutási lehetőségük is na
gyobb lehet, holott a villányi 
és m o h á cs i c s a p a t jo b b  
anyagi és játékosállománnyal 
rendelkezik.

Ennek ellenére jelenlegi 3. 
helyezésük dicséri a csapa
tunk és edzőnk munkáját.

Ifjúsági megyei I. osztályú 
labdarúgó csapatunk az őszi 
bajnokság befejezése előtt 4 
mérkőzéssel a 7. helyen áll 7 
ponttal. Valkai Pál edző el
mondása alapján a csapat 
ezt a helyet tudja tartani az 
őszi bajnokság végéig, a ta 
va ly i eredm ényhez képest 
egy nagyon szép előrelépés 
és bízik abban, hogy a 92- 
93-as bajnokság végére még 
feljebb tud jutni ifjúsági csa
patunk.

Serdülő megyei I. osztályú 
csa p a tu n k  (edző je  Varga 
Sándor) az őszi rajt előtt ne
hézségekkel kezdett. Mivel 7 
átékos került fel az ifjúsági 

csapathoz, a keretből a ta 
valyról megmaradt 5-6 meg
lévő játékosállományhoz fia 
tal kezdő játékosokat kellett 
felhozni, Keresztúri Tóth Sán
dor serdülő 2. csapatából.

Ennek ellenére 8 mérkőzés
ből 7 pontot szereztünk, ami 
jelenleg a tabella 7. helyét je 
lenti.

Minden biztató jel megvan 
arra, hogy serdülő csapatunk 
a 92-93-as bajnoki év végére 
a 3-4. helyre is fel tud jutni.

Kézilabda 
megyei I. osztály

Idén szeptemberben indí
tottuk be Sportkörünknél a 
női kézilabda szakosztályt. 
Egy ifjúsági csapatunk van 
20 játékossal és a megyei I. 
osztályban szerepelnek. A 
vártnál szebb eredményeket 
mondhatnak magukénak. Ed
digi eredményeikből ki is tű 
nik, ugyanis 0 mérkőzésből 4 
győzelem és 2 vereség van a 
hátuk mögött.

Büki Jánosné vezető edző 
bízik abban, hogy az őszi baj
nokság végére a ll- lll. helyen 
tudnak végezni.

Ehhez csak gratulálni lehet 
és sok sikert kívánni a jövő
ben.

Sakk:
A sakk-csapa t vezetője, 

Andics Márk elmondása sze
rin t a sakk-csapatukhoz 3 
m esterje lö lte t igazoltak le. 
Terveik a jövőben: a bajnok
ságot megnyergi és a felsőbb 
osztályba lépni.

Vasvári Attila mesterjelölt 
szívesen foglalkozik a gyere
kekkel és szeretettel várnak 
minden gyereket, aki kedvet 
érez a sakk iránt.

November 22-én itthon já t
szanak a Pécsi EAC csapata 
ellen. Terveik közé tartozik 
egy isko la i if jú sá g i to rna  
megrendezése Pécsváradon.

Varga Sándor 
Pécsváradi Spartacus 

Sportkör ügyvezető elnöke

Pécsváradi, környékbeli hírekkel

a Pécsváradi Hírmondó
Megjelenik évente 11 alkalommal

Megrendelhető 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

C IP Ő V Á S Á R
C IP Ő V Á S Á R

Cipőbörze
Mosószerek, öblítők, 
habfürdők, samponok

Az évszaknak megfelelő 
női-férfi-gyermek lábbelik

Több ezer pár!

30-40 %-kal 
olcsóbb árak

Vásár helye: 
Pécsvárad, 

Művelődési Központ

Vásár ideje: 
November 13. 
10-től 18 óráig.

É L K E R  G M K

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-PRESS Kft.
Nyomási munkálatok: Carbocomp Kft. Pécs

Az őszi sportidény


