
70 évvel ezelőtt, 1923. febru
ár 10-én vezette o ltár elé 
B rü c k n e r  J á n o s  K irá ly  
Busa Erzsébetet. Csodálato
san szép, nagyon ritka ese
mény 70. házassági évfordulót 
ünnepelni.

János bácsi 1899-ben, Erzsi 
néni 1903-ban született Pécsvá- 
radon. Iskolába is itt jártak. Er
zsi néni a régi református isko
lába, ahol hárman voltak egy 
osztályban, János bácsi a pap
iakba járt a katolikus iskolába. 
Úgy emlékezik, hogy a hat osz
tályt három tanító tanította...

-  Egy tanító két osztályt vitt 
-  mondja. -  Abban az időben 
nem mindenki tanulhatott.

En már 12 éves koromtól dol
goztam, mert édesapám az első 
világháborúban meghalt Albá
niában.

Erzsi néni és János bácsi a 
mai Dózsa György utcában 
laktak, második szomszédok 
voltak. Kis gyerekkorukban 
együtt játszottak, aztán a ba
rátságból házasság lett. Erzsi 
néni az esküvő napján gyónni, 
áldozni ment és a református 
vallásról áttért a katolikusra.

-  Mikor fiatalok voltunk, 
akkor minden szép volt -  
mondja Erzsi néni visszaidéz
ve a múltat. -  Egy házban 
lak tu n k  a sógorom ékkal, 
együtt dolgoztunk, gazdál

kodtunk, jól megértettük egy
mást... A szórakozás az volt, 
hogyátmentünkaszomszédba 
beszélgetni, kézimunkázni, 
tollat fosztani. Ezt is csak télen 
inkább, amikor nem volt kint 
munka.

János bácsi megemlíti még 
a „köri bálokat” meg a „had- 
astyán bált”, melyeket a mai 
alsó iskolában és az Arany Ló 
kocsmában (ma könyvtár) 
tartottak.

De az együtt töltött évtize
dek alatt a szórakozásra jutott 
a kevesebb idő. Kemény, szorgal
mas munkával teltek az évek.

János bácsit a második vi
lágháborúban Jugoszláviába

vitték katonának.
-  Az egyik legnehezebb idő

szak az volt, amikor bejöttek 
az oroszok -  emlékezik vissza 
Erzsi néni. -  Sokat szenved
tünk. A Tiszti Hanzi bácsi volt 
a hírvivő, ő jött az utcába és 
mondta, hogy kit visznek el. 
Akkor sokszor a szénapadlá
son aludtunk... Aztán elvittek 
árkot ásni Erzsébetre, Szilágy
pusztára meg Személybe, ott 
voltunk egy hétig.

1946-ban k ite lep íte tték  
őket. Gombaiéknál laktak öt 
évig, majd visszaköltöztek a 
szülők házába.

1961-ben a Pécsi országúton 
új házat építettek, azóta ott 
élnek. János bácsi az állomá
son volt erdészeti rakodó 
munkás, onnan ment nyugdíj
ba, de utána még tíz évig dol
gozott a présüzemben. Erzsi 
néni varrással egészítette ki a 
keresetet.

Életük szomorú eseménye, 
hogy 82-ben eltemették egyet
len leányukat. Most unoká
ju k k a l, Lovas Lászlóval, 
unokamenyükkel, Évával és 
a kis dédunokával Norbival 
laknak együtt. A faluban két 
éve nem jártak, napjaikat a 
ház körül töltik és minden este 
m egnézik a TV m űsorát. 
Egészségükre nem panasz
kodnak, orvosnál régen jártak.

Mikor megkérdeztem, hogy 
mi ennek a nagyon szép, 
hosszú házasságnak a titka, 
egymásra mosolyogtak.

-  Soha nem veszekedtünk -  
mondta Erzsi néni és János 
bácsi bólogatott hozzá.

Tiszta szívből kívánunk bé
kés, nyugodt napokat és to
vábbijó egészséget mindkettő
jüknek.

Március 15. ünnepe
Március 15-én 10 órakor a hagyományokhoz 

híven Hegedűs Imre emléktáblájának megkoszo
rúzásával kezdődik a megemlékezés a Városhá
zánál, a Szentháromság téren. Innen a Kossuth 
térre mennek az ünneplők, ahol a Kodolányi 
János Általános Iskola diákjai adnak ünnepi mű
sort. Az ünnepség szónoka Arató Márton önkor
mányzati képviselő. Az Önkormányzat és isko
lánk szeretettel vár mindenkit a 145 évvel ezelőtti 
eseményekről való megemlékezésre és a koszo
rúzásra.

A NŐNAP alkalmából szeretettel köszönti 
Pécsvárad asszonyai és leányai

az Önkormányzat 
és a özerkesztóség

    p é c s v á r a d i  

Hírm ondó
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70 éve együtt



Önkormányzat i híradó

Ezévi második ülését Ka
kas Sándor polgármester el
nökletével, Apaceller József 
és Fogl József betegség miat
ti távollétében, a Városházán 
ta rto tta  az Önkormányzat 
testületé.

Várossá válás
A képviselők megismervén 

jóváhagyták a pályázatot, 
amit a várossá válás érdeké
ben nyújt be az Önkormány
zat, és felhatalmazták a pol
gármestert, hogy e pályázati 
anyagot a belügyminiszter út
ján terjessze a köztársasági el
nök elé. A pályázat II. részét e 
számunkban tesszük közzé. 
Pécsvárad várossá nyilvánítá
sa ez év július 1-re várható, 
ennek ünnepélyes kihirdetésé
re a Várban rendezendő au
gusztus 20-i ünnepséget vá
lasztotta a képviselőtestület.

Zárszámadásunk
Elkészült és jóváhagyást 

nyert Pécsvárad 1992. évi 
költségvetésének zárszámadá
sa, amit Wolf József pénz
ügyi csoportvezető terjesztett 
a testület elé. A zárszámadás 
tanulsága, hogy a település 
csak nagy koncentrációval ké
pes intézményeinek eredmé
nyes működtetésére. Tavaly 
mintegy 22 millió forintot kite
vő egyszeri beruházások (tele
fonhálózat korszerűsítése, vá
rosháza felújítása, útépítések, 
stb.) továbbá intézményeink 
megfelelő színvonalú működ
tetése mellett a Polgármesteri 
H ivatalnak sikerü lt olyan 
pénzügyi tartalékot képeznie, 
amely 1993-ban is lehetővé te
szi a biztos évkezdést, és jelen
tős beruházások elindítását -  
összegezte hozzászólásában 
Arató Márton képviselő.

Önkormányzati
lakások,

üzlethelyiségek
Részletekbe menő vita előz

te meg a döntéshozatalt az ön-
kormányzati tulajdonban lévő 
lakások, üzlethelyiségek el
adása tárgyában. Mint emlé
kezetes, ezeket másfél év óta el 
kivárja adni az önkormány
zat, lévén hogy ezek fenntar

1993. március 1.
tását nem fedezi a befolyó bér
leti díj. Az érdekeltek az eddig 
megállapított árakban nem 
tudtak megegyezni. Ezért a 
képviselők az árakat lakáson
ként ismét áttekintették.

Az INKÖZ valamint a Pen
tagonálé GMK értékelései 
alapján az egyes önkormány
zati ingatlanok értékét az 
alábbiakban határozta meg a 
testület, az alábbi összegeket 
ta rtv a  tárgyalási alapnak: 
Húsbolt 600-700.000 Ft, ügy
védi iroda 120-130.000 Ft, Gel- 
ka +K önyvesbolt 1.300-
1.600.000 Ft, Pécsi út 5.sz. la
kás 750-850.000 Ft, Kodolányi 
u. 20. sz. lakás 1.150-1.300.000 
Ft, Dózsa u. 28. sz. lakás
1.900.000, Gesztenyés u. 2,b 
sz. lakás 2.200.000 Ft, Kossuth 
u. 25. sz. 1. lakás 600.000 Ft, 2. 
lakás 500.000 Ft, 3. lakás
500.000 Ft, 4. lakás 300.000 
Ft.

A becsült értéknek megfele
lően az ingatlanok elidegeníté
séről az érdekeltek a Polgár- 
mesteri Hivatalban tárgyal
nak, az egyes eladásokról a 
testület esetenként dönt.

A testület ezután a Nagypall 
kiválásával esedékessé vált 
m ódosítást hajto tta  végre 
Szervezeti és Működési Sza
bályzatán.

Sportcsarnok -  hová?
Kakas Sándor polgármester 

tájékoztatta a testületet, hogy 
aláírásgyűjtéssel népi kezde
ményezés indult Pécsváradon 
annak érdekében, hogy a meg
építendő Sportcsarnok a tes
tületi határozattal szemben 
ne a Műv.Központ mögé, ha
nem a sportpálya mellé épül
jön fel.

Dr.Kófiás Mihály körjegy
ző ismertette az SZMSZ idevá
gó szakaszát, miszerint 200 in
dítványtevőnél a testületnek 
tárgyalnia kell a kezdeménye
zést.

A képviselők sorra elmond
ták érveiket, és egyikük sem 
változtatott korábbi döntésén. 
A leendő Sportcsarnoknak a 
Műv.Ház mögött való elhelye
zését indokolja, hogy ezzel a 
létesítmény nemcsak sport, 
hanem egyéb közösségi célokat 
is szolgálhat. Része lesz a 
Műv.Ház teljes felújítását cél
zó program nak, amelyben 
komplex művelődési és sport- 
központ alakítható ki. Az itte

ni elhelyezés mellett szól, hogy 
a Sportcsarnok működtetése 
így energia, személyzet szem
pontjából kevesebbe kerül, 
mintha külön épülne fel, a te
lepülésen kívül. A Műv.Ház 
mellett az iskolák diákjai szá
mára is elérhetőbb, tekintettel 
arra, hogy az alsó iskolában 
csak tornaszoba található. Vé
gezetül a centrumban való el
helyezés az új településköz
pont kialakítása jegyében tör
ténik. A testület, amint az a 
januári határozat záradékába 
bekerült, szükségesnek tartja 
a jelenlegi öltözők felújítását a 
sportpálya mellett.

Mindezek összegezése után 
érkezett meg az ülésre Ke
resztúri Tóth Sándor, a 
Pécsváradi Spartacus SC elnö
ke és Mester Oszkár, az SC 
vezetőségének tagja, akik el
mondták, miért kívánják a 
sportpálya mellé a majdani 
Sportcsarnokot: a jelenlegi öl
töző és klubhelyiség állaga na
gyon leromlott, méltatlan a 
pécsváradi sportélethez. A két 
év óta kialakított sportélet 
eredményeinek ismeretében a 
sportolók képviselőitől elvár
ják, hogy a csarnok a sportpá
lya mellé kerüljön, mert sze
rintük csak ott szolgálhatja 
eredeti célját, a Műv.Ház kör
nyezetében nem.

A képviselők meghallgatva 
és értékelve a sportegyesület 
vezetőségének indokait, to
vábbá figyelembe véve a tele
pülés távlati fejlesztésének cél
jait, a hasznosítás lehetőségeit, 
az üzemeltetés költségeit, az 
eredeti döntésük mellett egy
hangúlag kitartottak. így a 
Sportcsarnokot a Műv.Ház 
mellett kívánják felépíteni. 
U gyanakkor d ö n tö tte k  a 
sportpálya melletti öltözőépü
let bővítéséről és korszerűsíté
séről. A döntés indokairól a 
polgármester a televízió útján 
tájékoztatja a közvéleményt.

TEFU-garázs, patika, 
Duna TV

A Szabadság utcai volt TE
FU-garázs hasznosítására 
több kérelem érkezett a Pol
gármesteri Hivatalhoz. A tes
tület igényes küllemet vár el, 
ezért kéri, hogy a vállalkozók 
az épület utcai homlokzatá
nak kialakításáról vázletos 
rajzot mutassanak be. Azok el

bírálása után születik döntés a 
volt garázs hasznosításáról.

Ismét napirendre került az 
EÜ.Centrumban való patika
nyitás kérdése, dr.Mátyás 
Ferencné és Beck Józsefné 
gyógyszerészek e tárgyban 
íro tt szándéknyilatkozatai 
kapcsán. Dr.Wilheim And
rea a központ vezetője saját 
illetve kollégái álláspontját 
összegezte levelében, misze
rint patika nyitása a centrum
ban nem kívánatos, a szóban 
forgó helyiséget számos egyéb 
célra kívánják igénybe venni.

A három véleményt és a 
képviselői hozzászólásokat 
meghallgatva a testület azt a 
döntést hozta, hogy nem bizto
sít helyiséget magángyógy
szertár céljára az E.Ü. Köz
pont épületében.

A képviselők egyhangúlag 
támogatták a Duna TV prog
ram beindítását a helyi kábel
tévén.

A testület döntött arról, 
hogy nem kívánja megvásárol
ni Ruppert János szobrát, 
viszont elfogadja Samu Géza 
szobrászati hagyatékát, mely
nek Vár-béli elhelyezéséről 
Kakas Sándor polgármester 
kezd tárgyalásokat.

Kakas Sándor napirend 
után tájékoztatta a testületet 
a Költségvetési Üzem eladásá
ról előrehaladott tárgyalás- 
rokról. Arató Márton javasolta 
e tárgyban előszerződés meg
kötését.

Gálios Orsolya

A következő 
ülés

Március 22-én, vár
hatóan 17 órai kezdet
tel tartja soron követ
kező ülését Pécsvárad 
Önkormányzata a Vá
rosházán. Ez alkalom
mal kötetlen beszélge
tésre hívja az iparoso
kat és a vállalkozókat. 
Illetve azt javasolja, 
ha van olyan téma, 
amit meg szeretnének 
vitatni e körben, ter
jesszék elő, hogy a té
mát elő lehessen készí
ten i



Szakmunkásképző, Szakközépiskola és 
Gimnázium hírei

Versenyek:
A hónap elején került sor a 

szakmunkástanulók megyei 
közismereti tanulmányi verse
nyére, ahol a következő ered
ményeket érték el a tanulóink:

-  Fizika: 3.helyezett Eipl Jó
zsef húsfeldolgozó II. oszt. ta
nuló 12. helyezett: Göncz Gyu
la sütő II. osztályos tanuló.

Felkészítő tanáruk: Pifkó 
Mihályné volt.

-  Történelem: 17. helyezett 
Balogh Norbert húsfeldolgozó 
III./A. oszt. tanuló (30 tanuló
ból) Felkészítő tanára: Józsá- 
né Merk Márta.

Szak m ai v ersen y e in k  
egyben megyei versenyek is.

Sütőipari szakmában: 1-2. 
helyezett Fischer Zoltán és 
Zubán Kilián III. osztályos ta
nulók. Közülük 1 fő képviseli 
iskolánkat a Szabadkígyóson 
megrendezésre kerülő Szak
ma Kiváló Tanulója Országos 
Versenyen.

Felkészítő tanáraik, szakok
tatóik: Rózsa Zoltán, Valentai 
József, Farkas Rudolf.

Húsfeldolgozó szakmában:
1. Gacska Mihály húsfeldol

gozó III/A. o. tanuló
2. Horváth Zoltán húsfeldol

gozó III/B. o. tanuló
3. Tóth Tibor húsfeldolgozó 

III./A. o. tanuló
A helyezett tanulók közül 2 

fő képviseli majd iskolánkat a 
Pápán megrendezésre kerülő 
SZKT Országos Versenyen.

Felkészítő tanáraik, szakok
tatóik: Baracskay Lajos, Nagy 
József, Juha László.

Félévzáró tantestületi ér
tekezletünket február 12-én 
tartottuk, ahol szó esett az el
ső félév eredményeiről, nehéz
ségeiről, a továbblépés lehető
ségeiről.

Ünnepély:
Végzős tanulóink életében 

jelentős esemény a szalagava
tó. A kis szalag, amivel meg 
lettek Jelölve”, azt jelenti szá
mukra, hogy a második félév 
az utolsó iskolai félévük isko
lánkban. A február 11-én meg
tarto tt szalagavató ünnepé
lyünk a Himnusszal kezdő
dött, majd az ezt követő szava
latban és ünnepi beszédben 
kaptak jótanácsokat, hasznos 
útravalót végzős tanulóink. A 
szalagtűzés, majd a Szózat 
zárta ünnepélyünket. Ezután 
discó következett. A szalaga
vató és a disco rendezési mun
kálataiban segítségünkre vol
tak a szülői munkaközösség

tagjai is.
Szabadidő-sport-színház:
Tanulóink Komlón a Szak

munkások Kézilabda Kupáján 
6. helyezést értek el. A csapat 
tagjai: Török Tünde szakkö
zép III., Radnai Éva baromfi 
II, Köberling Beáta, Porczíó 
Renáta, Dankó Beatrix gim
názium I. o. tanulók, Vörös 
Mária szakközép II., Földvári 
Erzsébet szakközép II. Testne
velő tanáruk: Pukli Tamás.

Népszerű tanulóink köré
ben az úszás (gimnázium I., 
húsfeldolgozó I. és húsfeldol
gozó II. osztályos tanulók vet
tek részt eddig úszáson, Pé
csett a Hullám-fürdőben).

Sakk: megyei sakkverse
nyen az 500. sz. Szakmunkás- 
képző Intézetben két tanu
lónk vett részt -  Kollár Ibolya 
szakközép IV o. tanuló 4. he
lyezést ért el. Zsifkó Norbert 
sütő III. osztályos tanuló 11. 
helyezést ért el.

Felkészítő tanáruk: Rónai 
Tibor.

Színház: iskolabuszunk vit
te a Pécsi Nemzeti Színházba 
gimnáziumi I. osztályos és 
szakközépiskolás tanulóinkat, 
ahol Madách Imre: Az ember 
tragédiája című előadást te
kintették meg.

Kirándulás: február 12-én 
iskolánkból 23 fő és a Pécsi 
Állatkert dolgozói kirándultak 
a Veszprémi Állatkertbe. A ki
ránduló tanulók a pécsi állat
kert és iskolánk által indított 
közös szakkörbejárnak.

Továbbtanulás: február 15- 
ig kellett érettségi vizsgára je
lentkezniük negyedikes tanu
lóinknak. Ebben a tanévben 
17 tanulónk érettségizik. A 
végzős szakközépiskolai tanu
lók háromnegyede kíván szak
irányú felsőoktatási intéz
ményben, illetve technikus- 
képzőben továbbtanulni.

Beiskolázás:
Sajnos rajtunk kívól álló 

okok miatt az ANASCO RT 
felszámolása miatt nem indí
tunk baromfihúsfeldolgozó I. 
osztályt.

Lehetőség szerint a kieső 
baromfihúsfeldolgozó osztály 
helyett még egy sütőipari osz
tályt indítunk. A többi meghir
detett szakmára és a gimnázi
umi osztályba időarányosan 
érkeznek a jelentkezések.

Pécsvárad, 1993. február 24.
Molnár Zoltánná tanár 
Fuchs Sándorné tanár

-  KOSZORÚCSKA! Hatvan nyolcadikos gyermek vett rész az ez 
évi társastánc tanfolyamon. Tudásukat hagyományosan a Koszorúcs
kán mutatják be szüleiknek, tanáraiknak, barátaiknak, március 28- 
án. vasárnap délután 17 órakor. (Jegyek elővételben kaphatók 100 
Ft-os áron).

M ű ve lő d é s i K ö z p o n t e havi 
_______ re n d e zvé n ye i_______

5-én, pénteken 10-16 óráig Vi
rágkiállítás és vásár a műv. ház 
előterében. A Villányi Szakmun
kásképző Intézet anyagából lát
hatunk bemutatót. A kiállítás 
keretében 15 órakor a Zeneisko
la tanulóinak kamaramuzsikálá
sában is gyönyörködhetünk.

-  Bordalok. A Pécsi Nemzeti 
Színház magánénekese Kuncz 
László előadásában népszerű 
bordalok csendülnek fel az új 
városháza dísztermében rende
zendő dalest keretében március 
8-án, hétfőn 19 órakor.

-  Kodolányi Jánosra emléke
zünk. Az 1899. március , 13-án 
született író nevét viselő Általá
nos Iskolánk évről évre e napon 
emlékezik meg az íróról, aki 
1903-1909 között lakott Pécsvá- 
radon a Vár utca 37. sz. alatt.

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
csatlakozva a rendezvényhez, 
március 12-én, pénteken este 18 
órakor a Városháza dísztermé
ben irodalmi estet szervez, ahol

vendégünk lesz Tüskés Tibor Jó
zsef Attila-díjas író, és szemel
vényeket hallunk Kodolányi 
pécsváradi hangulatokat meg
örökítő regényeiből.

-  Ifjúsági hangverseny -  a
sorozat következő bérletes előa
dása március 18-án 9 órakor lesz 
a művelődési ház színháztermé
ben. Vendégek: a Mecsek Fúvós
ötös, Bukszár Márta és Sólyom 
Katalin. Mosolygó muzsika cím
mel Szkladányi Péter ismterteti 
a műsort.

-  Szülők bálja. A februárban 
elmaradt rendezvényt a Kodolá
nyi János Általános Iskola szülői 
munkaközösség március 19-én, 
pénteken rendezi a műv. ház 
nagytermében.

-  A zeneiskola növendékei
bemutatják a Niederstettenbe 
utazók műsorát a pécsváradi ér
deklődőknek, március 26-án, 
pénteken este 18 órakor a műv. 
itáz nagytermében.

Zenés táncos rendezvényeink az ifjúság számára

5- én, pénteken: Ifjúsági klub -  disco
6- án, szombaton: Wery Take Bál 21 órától.
12-én, pénteken: Rock’ N’ Blues az Unióimmal 20 órától. 
20-án: Dolina bál 21 órától.
26-án, pénteken: Ifjúsági klub -  disco.
26-án, szombaton: Asterix bál 21.30-tól.

Muzsikáló szerszámok
ismerkedés népi hangszerekkel 
-  dnltanulás -já ték  -  mese

A Bartina zenekar
műsora gyerekeknek

a pécsváradi Művelődési Központban 
1993. március 10-én 11 órakor. 

Belépőieqy: 40.- Ft.



P Á L Y Á Z A T
A Hírmondó bemutatja azt a pályázatot, amit Pécs várad városi rangja helyreállítása érdekében nyújt be a belügy
miniszternek. Az alábbiakban a társadalmi, gazdasági áttekintést adjuk közre.

II.
PÉCSVÁRAD népessége,

tá rsadalm ának  szerkezete

Pécsvárad területe 3602 ha, 
ebból a központi belterület 287 
ha,,az egyéb belterület 14 ha.

Állandó népessége 4092 fö, 
lakónépessége 4086 fő. A tele
pülés népességszáma az 1960- 
1970-1980. évi népszámlálási 
adatok szerint 3393, 3672 és 
3893 állandó lakos.

A község állandó lakosainak a 
száma tehát az eltelt 30 év során 
20 %-kai nőtt. A növekedés fő
ként azokban az években volt 
számottevő, amikor a társközsé
gekből nagyobbarányú volt a be
költözés.

Miután az elvándorlás -  ezen 
községek kisebb-nagyobb fej
lesztési hatására (óvodai, iskolai 
ellátás, út- és vízhálózat építés, 
stb.), lassult, illetve megállt, 
Pécsvárad lakosságszáma is in
kább stagnál.

A nagyközségbe bejáró tanu
lókkal, munkavállalókkal és a 
vásárlókkal a napi népesség át
laga meghaladja a 6.000 főt. a 
nyári idényben a Dombay-tó és 
üdülőterület forgalmával pedig 
egy-egy hétvégén megduplázódik 
a település népessége.

Az állandó népesség 57 % -a 
munkaképes korú (2337 fő), a 
helyben lakó aktív keresők szá
ma 1975 fő (43,87 % ), az inaktív 
keresők száma 22,82 % (934 fő) 
és az eltartottak száma 1.363 fő. 
az állandó lakosok 33,31 %-a.

A helyben lakó aktív keresők 
(foglakoztatottak) szektor sze
rinti megoszlása: iparban 28,2, 
építőiparban 8,3, mező-és erdő- 
gazdaságban 18,8, kereskede
lemben 13,7, közlekedés-és hír
közlekedésben 7,2, vízgazdálko
dásban 1,1. nem anyagi ágaza
tokban 22,7 %.

A felnőttkorú népesség 26 % - 
a középfokú iskolai végzettség
gel rendelkezik, míg a 25 éven 
felülieknek 8,2 % -a felsőfokú 
tanintézeti végzettséggel bír.

A lakások száma 1.396 db, 
ebből kétszobás 342 db, három 
és többszobás 925 db.

III.
Gazdaság, foglakoztatottság

A pécsváradi járás megszűné
se után, a járási szervek és hiva
talok elvonulásával Pécsvárad 
ingavándorlási egyenlege nega
tív volt.

1970-ben azonban már az 
arány megváltozott és jelenleg is 
az eredmény pozitív:

1970-ben 1992-ben
bejárók száma 577 fő 803 fő 
eljárók száma 470 fő 578 fő
Egyenleg: 107 fő 225 fő

A táblázatból kitűnik, hogy a 
munkahelyek száma is emelke
dett és ennek következtében a 
pozitív vándorlási egyenleg meg
kétszereződött, így jelenleg 11,5 
% -kai több a helyben dolgozók

száma, mint a helyben lakó aktív 
keresőké.

A munkanélküliség száma 
1992 végén 217 fő volt.

A nagyközségbe bejáró napi 
ingázók aránya a helyben foglal
koztatottakhoz mérten 41,2 % . 
A bejáró tanulók száma 380 fő, 
az itt elhelyezett kollégiumi ta
nulók száma pedig 230 fő.

Pécsváradon kifejezetten 
nagylétszámú, ezer vagy ennél is 
több fő részére munkát biztosító 
munkahely, gazdasági egység so
hasem volt.

A községet elkerülte a mes
terséges ipartelepítés, a városi 
kitelepülési hullám, így a „helyi 
eredetű" munkanélküliség is lé
nyegesen kevesebb, mint ott, 
ahol egy-egy nagyüzemre, fővá
rosi fióküzemre épült a foglal
koztatottság.

A település foglalkozási szer
kezeteinek elemzése szerint a 
gazdaság 3 fő ágazatra támasz
kodik:

-  az ipar és építőipar
-  az agrárgazdaság 

(mező- és erdőgazdaság)
-  kereskedelem és szolgálta

tás. továbbá a foglalkoztatottság 
szempontjából igen jelentős a 
nem anyagi ágazat szerepe is.

Az egyes munkahelyek közül 
a legjelentősebb, a vonzáskör
zetbe tartozó települések számá
ra is foglalkoztatást, illetve ellá
tást biztosítók az alábbiak:

Pccsváradi Állami Gazdaság 
190 főt foglalkoztat három te
lephelyen (majorban) és dolgo
zói 17 környező településről jár
nak be.

A gazdaság 4002 ha. területen 
gazdálkodik, éves termelési érté
ke 400 millió.

A három telephelyről Pécsvá
radon (Szilágypusztán) van a 
gépműhely és szervizállomás, 
ahol magángépjármüvek vizsgáz
tatása, zöldkártya kiadása is fo
lyik, továbbá itt üzemel a napi 
60 db-os sertésvágóhíd és a hús
üzem, ahol naponta 4-500 kiló 
töltelékárut állítanak elő, vala
mint itt van a központi iroda.

Ugyancsak Pécsváradon, a 
csokoládépusztai majorban van 
a Dél-Dlinántúlt ellátó takar
mánykeverő és szárítóüzem, va
lamint a gazdaság sertéstelepe 
(1055 db koca. 32 ezer malac és 
16 ezer hízó férőhellyel), végül 
Lovászhetény községben egy 95 
ezer darabos májkacsa-nevelő 
telepük van.

A gazdaság húsüzeme több 
megyét lát el, valamint a fővá
rosba is szállítanak húst.

Földterületei kiterjednek a 
már említett településen kívül 
Mecseknádásd. Hidas, Berkesd, 
Hosszúhetény önkormányzatok 
területére is, így itt is jelentős a 
foglalkoztatási szerepe.

A Zengőalja Mg. Szolgáltató 
Szövetkezetnek 295 tagja, illetve 
155 aktív dolgozója van. Eves 
árbevételük 160 millió. A hagyo
mányos állattenyésztés és nö
vénytermelés mellett ipari tevé
kenységük a homokbánya üze

meltetése, valamint munkás- 
kesztyúvarró üzemük van, első
sorban nők foglalkoztatására.

A szövetkezet hat község te
rületén működik, illetve gazdál
kodik.

A MEFAG pécsváradi erdé
szetében összesen 30 községből 
130 főt foglalkoztatnak.

A gazdaság termelési értéke 
évi 220 millió, összes területük 
8660 ha, amely 18 község hatá
rában terül el és mindez 13 er
dészkerületre, valamint 3 va
dászterületre tagozódik. A gaz
daság látja el a környéket ipari 
és tűzifával.

A szövetkezet éves árbevétele 
500 millió, ebből csak a pécsvá
radi kereskedelmi egységek for
galma ,370 millió Ft.

Az Építőipari Kisszövetkezcl 
190 fős dolgozói létszámmal, évi 
180 milliós árbevételt produkál.

Mozaiklap üzemük az ország 
egész területére szállít, hordóit 
többek között francia, osztrák, 
olasz cégek vásárolják, valamint 
Irakba is szállítottak.

Mecseknádasdon külön tele
pe, kőfaragó sírkőkészítő üze
mük van. Dolgozóik 13 község
ből járnak be.

A Mecsekké Kft. pécsváradi 
homokbányája 24 ha. területen 
porcelán- és üveggyárak részére 
(Pécs, Orosháza, Újkígyós, Hód
mezővásárhely, Budapest), vala
mint a környék építkezőinek te r
meli ki a homokot, 23 állandó 
foglalkoztatottal, akik 7 telepü
lésről járnak be dolgozni.

A Keszlyűvarróüzem 25 fős 
látszámmal dolgozik, a környék 
4 községéből járnak be a dolgo
zók és kiterjedt bedolgozó háló
zata van több településen. Éven
te mintegy 25 ezer pár kesztyűt 
készítenek el.

A METALMAS Kft. (volt Me
zőgép gyáregység) értékesítés 
alatt áll, jelenleg már csak 20 fős 
létszámmal az általuk korábban 
gyártott és terjesztett Carborobot 
kazánok szerviz-szolgáltatását 
látják el a Dél-Dunántúlon.

Az Önkormányzat Építőipari 
Telepe (volt költségvetési üzem) 
55 fős létszámával 8 településről 
foglalkoztatja dolgozóit. Éves 
árbevétele 30 millió. Az építői
pari tevékenység és kommunális 
szolgáltatás gatter- és faüzeme 
exportszállításokat is végez. Sze
métszállítást a körjegyzőséghez 
tartozó községeken kívül Me- 
cseknádasd és Hidas, valamint 
Ófalu, Óbánya községekben vé
gez még.

A MEZÉP Kft. létszáma 56 fő, 
dolgozóik 16 településről járnak 
be. Főként Pécsett, de a megyén 
kívül is dolgoznak. Tevékenységi 
körükbe mezőgazdasági és ipari 
nagykereskedelem, műszaki kis
kereskedelem, vendéglátó, autó
javító, mezőgazdasági kisgépsze
relő tevékenység tartozik, továb
bá építőipari, asztalos, lakatos 
munkát végeznek. Itt működik a 
Citroen garanciális szervizszol
gálat is.

A pécsváradi sütőüzem 25

községbe szállítja termékeit, 
ami napi 32-34 féle sütőipari 
áru- és süteményfajta. Rt-vé ala
kulása folyamatban van. Éves 
termelési értékük 35 millió. 
Dolgozói 9 községből járnak be, 
létszámuk 36 fő.

Az Aranycipó Kft. 20 fős dol
gozói létszáma 6 községből adó
dik. Pécsen és Bonyhádon kívül 
Baranya és Tolna megye 54 kis
kereskedelmi egységébe szállít
ják kenyér- és péksütemény áru
ikat, továbbá építőipari és nagy
kereskedelmi tevékenységet is 
végeznek.

A Budatej-Schöller cég itt 
épített hűtőháza 12 hűtőkami
onnal 4 megyére teríti a jég
krém féleségeket.

Jelentős vonzáskörzeti igé
nyeket elégít ki a pécsváradi vil
lanymalom, a Gabonaforgalmi 
Tárház és az Agrokémiai telep, 
35 fős össziétszámot foglalkoz
tatva. A pécsváradi malom látja 
el a helyi, valamint a véméndi 
és komlói sütőüzemeket liszttel, 
a korpát pedig a környező tsz- 
ek, ÁFÉSZ-ek és a szederkényi 
takarmánykeverő üzem vásárol
ja fel. A Gabonatároló és az 
Agrokémiai telep Bogád, Hidas, 
Kátoly. Szederkény termelőszö
vetkezeteivel áll üzleti kapcso
latban.

Ugyancsak vonzáskörzeti igé
nyeket elégít ki (mintegy 15 köz
ségben) a MÓL RT üzemanyag- 
kútja és a helyi kisszövetkezet 
TÜZÉP és Építőanyag telepe is.

A település gazdasági bázisá
nak jelentős megerősödését a 
magán, ipari-, kereskedelmi és 
szolgáltató vállalkozásokban lát
juk.

Már jelenleg is a lift gyártó és 
szerelő, valamint a múanyagön- 
tő BT-k mellett található köny
velői, ügynöki, ügyviteli BT és 
Kft is. Várhatóan néhány éven 
belül kialakul egy tehetősebb 
vállalkozói réteg, akiktől várha
tó a foglalkoztatási lehetőségek 
bővülése is.

IV.
Intézm ényhálózat

A nagyközség, valamint a kör
jegyzőség szerint hozzá tartozó 
hat település igényeinek kielégí
tése mellett, egyes középfokú in
tézmények ellátási területe meg
haladja, túllépi a tágabb vonzás- 
körzetet is, némely területen még 
a megyehatárt is (gimnázium, 
szakmunkásképzés).

Ezen intézmények bemutatása:
A Napköziotthonos óvodába 

a körzeten kívülről Szilágy és 
Kékesd községekből is járnak 
gyermekek. A kél épületben el
helyezett intézmény 200 szemé
lyes, a jelenlegi kihasználtság 81 
% -os (162 fő).

A 7 községből bejáró alkal
mazottak létszáma 34 fő, ebből 
óvónő és logopédus 17 fő.

Mindkét óvodában külön-kü- 
lön konyha, étkezőhelyiség, va
lamint tornaszoba van.

Valamennyi óvodás német



nemzetiségi nyelvi foglalkozás
ban részesül.

Kodolányi János nevet viselő 
általános iskola három épület
ben helyezkedik el (2 alsó- és 1 
felsőtagozat). Az iskolák torna
szobával. illetve tornateremmel 
és egy központi konyhával, étke
zővel rendelkeznek.

A tanulói létszám 594 fő. eb
ből bejáró 160 fő. A tanulócso
portok száma 29, egy osztályte
remre 20,4 tanuló jut.

A napközis ellátásban része
sülők száma igen lecsökkent (8 
csoportban 180 fő), a lehetőség 
ennél nagyobb, néhány éve 300 
körüli volt a számuk. Menzás 
étkezésben részesül még további 
120 tanuló. Külön iskolai könyv
tár áll a tanulók rendelkezésére 
9400 kötettel.

Német nemzetiségi nyelvet ta
nul 320 diák. kéttannyelvű német 
oktatásban 73 tanuló vesz részt. 
Az iskola az angol nyelv oktatá
sának a bevezetését tervezi.

Az. iskolába összesen 12 köz
ségből járnak be a tanulók.

Az. alkalmazotti létszám 75, 
ebből pedagógus 55 fő. vala
mennyi képesített.

A Kisegítő Általános Iskola 
és Diákotthon ellátási körzete a 
megye egész területe. Beírt ta 
nulóinak száma 77, ebből kollé
giumi elhelyezett 32 fő.

A foglalkoztató tagozaton 28 
középsúlyos értelmi fogyatékos 
gyermekkel foglalkoznak, a 29 
fős kisegítő tagozaton a debilis 
tanulók részesülnek képzésben, 
végül egy 20 fős speciális tago
zaton a végzők játékkészítő be
tanított munkás és gombater- 
meszlő szakképesítést kapnak. 
Az intézmény 32 alkalmazottja 
(ebből pedagógus 16 fő) öt te
lepülésről jár be.

A Szakmunkásképző Szakkö
zépiskola és Gimnázium beisko
lázási körzete három megye te
rületére terjed ki. Az iskolának 
egy 40 fős leány és egy 165 fős 
vegyes kollégiuma, külön kony
hája, étterme, tornaterme, pin
ceklubja, továbbá a tsz. major
ban a gyakorlati képzést szolgá
ló szállása és szolgálati lakása 
van. az ún. gazdaasszony-kép
zésre pedig tankonyhát és tan
varrodát alakítottak ki az elmúlt 
évben.

Az önálló iskolai könyvtár ál
lománya 9.100 kötet. A kollégi
umban elhelyezett tanulók szá
ma 130 fő, a tanulók megoszlása 
az alábbi: szakmunkásképzés 
305 fő, szakközépiskolás 60 fő. 
gimnáziumba jár (a most indult 
I. osztályb) 25 fő.

Az intézmény alkalmazotti 
létszáma 76 fő, ebből tanár 
oktató és kollégiumi nevelő 
40 fő.

A szakmunkásképzés kereté
ben oktatott szakok: húsfeldol
gozás. sütő (pék), állattenyésztő 
A Zeneiskola tanulóinak szá

ma 150 fő, továbbá a mecsek- 
nádasdi kihelyezett tagozaton 
54 fő tanul, így összlétszámúk 
204 fő.

Pedagógusok száma 10 fő. 
valamint egy ügyviteli alkalma
zottat foglalkoztat az intézmény.

Az oktatott szakok, illetve 
hangszerek: zongora, vonós (he
gedű. cselló), fafúvós (furulya, 
klarinét, fuvola, fagott), rézfú
vós (trombita, tuba. harsona, te
nor, bariton), továbbá szolfézs

és zeneóvoda.
Az iskolába a körjegyzőségi 

körzeten kívül további 8 község
ből járnak be a tanulók,

A növendékek és tanárok ál
tal adott évi 2-3 hangverseny és 
további 5-6 egyéb fellépés, mű
sor rendkívül látogatott nem
csak a pécsváradiak, hanem a 
környékbeliek és pécsi zeneked
velők részéről is (zenés estek, 
koncertek a várudvaron, stb.).

A Fülcp Lajos nevél viselej 
művelődési központ 1045 ni 
alapterületű épületében egy 400 
főt befogadó színházterem, egy 
80 fős kamaraterem van, vala
mint klubszobákkal, büfével, ki
állítócsarnokkal és egy többcélú 
zsibongóval rendelkezik az in
tézmény, továbbá hozzátartozik 
egy szabadtéri színpad, lejtősre 
kiépített állóhelyes nézőtérrel.

Áz intézménynek 4 főfog
lalkozású népművelője, továb
bá 3 kisegítő alkalmazottja és 
egy gépkocsivezetője van, va
lamint egy mikrobusszal ren 
delkeznek.

A körzeti könyviár legutolsó 
(húsz év előtti) besorolása C tí
pus. de jelenleg az alapterülete, 
a könyvállománya a nyitvatartási 
idő, a gyermekszolgálat óraszá
ma, valamint a nyújtott szolgálta
tások alapján P típusnak megfe
lel. A 372 nT alapterületen 32 
ezer kötet áll a beírt 1200 olvasó 
rendelkezésére, továbbá 32 féle 
sajtótermék és hanganyag. A kör
zeten kívül ellátják könyvekkel és 
szakmai közreműködéssel az er
zsébeti iskolát is. A dolgozók lét
száma 3 fő és 1 takarító. Az egy 
lakosra jutó könyv 7,8 db, az év 
során kikölcsönzött kötetek szá
ma 30 ezer darab.

A Zengő mozi külön épület
ben, szélesvásznú 236 férőhelyes 
és évi 210 előadással üzemel.

Amatőr művészeti csoportok: 
női kamarakórus, rézfúvós zene
kar, népitánccsoport, nemzetisé
gi gyermek csoport, „lakodalmi 
zenekar", ifjúsági fúvószenekar, 
gyermekkórus és zeneiskolai ka
marazenekar.

Állandó kiállítások: Bali-szi- 
geti festett szobrok, modern 
grafika. Kígyós-szoborkiállítás, 
valamint vártörténeti múzuem a 
várban, továbbá Platthy-képtár, 
Nem es-Nágel-emlékszoba. Elhe
lyezésre vár egy igen gazdag 
helytörténeti anyag (kézműves
ség, népviselet, régi Pécsvárad 
fotón és képeslapon).

Egyesületi élet: Ilorgászegye- 
sület. Sportegyesület, Tűzoltó
társaság 78 fős, 18 ha-on. La
kásszövetkezet 145 fős, 125 la
kással és 87 db-os garázzsorral, 
IPOSZ 200 fős, Várbaráti Kör 
200 fős, valamennyi bíróságilag 
bejegyzett.

Két helyi újság és évi 14-15 
alkalommal jelentkező Falutévé 
szolgálja a helyi hírközlést, a 
közösségi élet erősítését.

A postán 1099 tv-előfizetőt és 
2531 hírlap előfizetőt tartanak 
nyilván.

Az egészségügyi ellátás az el
múlt évben új szárny elkészülté
vel egy központi helyen, az 
egészségügyi centrumban törté
nik. A,z intézmény alapterülete 
560 m" és hétvégi ügyeleti, vala
mint pihenőhelyiséggel, tea
konyhával ellátott. Az ügyelet és 
egyes szakos ellátás a körzeten 
kívül, összeen 11 településre, 12

ezer lakosra terjed ki, ügyeleti 
gépkocsival, rádiótelefon kap
csolattal.

A községben 3 felnőtt, 1 gyer
mek, 1 iskolaorvosi továbbá 2 
fogorvosi körzet van, valamint 4 
védőnő, 9 ápolónő illetve asz- 
szísztens, 3 orvosírnok és két 
kisegítő alkalmazót.

Szakellátás: fizikoterápia, kis- 
labor, fogröntgen, EKG, fül - 
orr-gége, szemész, nőgyógyász 
szakrendelés és gyógymasszázs. 
Jelenleg épül magánvállalkozás
ban egy természetgyógyász am
bulancia és betegfektetö.

A gyógyszertár 12 községre, 12 
ezer főre biztosítja a gyógyszerel
látás mellett a gyógyhatású ké
szítmények forgalmazását is.

Magánvállalkozói szándék egy 
további gyógyszertár üzemelte
tése, ahol a hagyományos ellátá
son felül gyógyászati segéd
eszközöket, optikai eszközöket 
(szemüvegkeret, stb.) is árusíta
ni terveznek.

A szociális ellátást a gondo
zási központ végzi, ahol az al
kalmazottak száma 12 főfoglal
kozású és 5 tiszteletdíjas.

Az öregek klubjában 31 fő, a 
bentlakásos részleg 8 szobájá
ban 13 fő nyert elhelyezést, to 
vábbá 33 fő részesül házigondo
zásban és 65 fő szociális étke
zésben.

Az intézményi ellátottsághoz 
tartozik az intézményi, gond
nokság (volt GAMESZ). 40 fős 
létszáma (kisegítő, konyhai és 6 
fős karbantartó részlegével).

A térségi feladatokat is ellátó 
szervek közt említendő a mun
kaügyi központ kihelyezett szol
gálata, amely 20 község munka- 
nélkülijeivel tart rendszeres 
kapcsolatot.

A helyi 15 fős rendőrállomás 
működési területe a körjegyző
ségen kívül Hidas, Mecsekná- 
dasd és Hosszúhetény, illetve a 
hozzájuk tartozó, így összesen 
13 község 15 ezer lakosára ter
jed ki.

Nagyjából ugyanezen körzetet 
látja el az ügyvédi és a körjegy
zői iroda.

A földhivatal kihelyezett ügy
félszolgálata hasonló körzetet 
fog ellátni.

A körjegyzőségi körzeten túlter- 
jedően, egy szélesebb vonzáskörze
tű (kistérségi területet látnak el 
még az alábbi szolgáltatók):

Dédász Rt. kirendeltsége, 4Q 
községre, mintegy 300-350 km" 
területre. 21 fős alkalmazotti 
létszámmal,

Vízmű kirendeltség 26 köz
ségre, 16 fős létszámmal.

Kéményseprő és Tüzeléstech
nikai Szolgáltató Vállalat körze
ti kirendeltsége 45 községre, 
Pécs, Mohács, Komló városkör
nyéki községek egy jelentős ré
szére, összesen 12 fős létszám
mal,

Gelka-szervíz szolgálat 14 
k  ci p  P  r  p

OTP-fiók 16 községre.
Takarékszövetkezet és Hun

gária Biztosító 12 községre, és 
a devizaszámla-kezelés beveze
tésével körzete tovább nő,

Maláv telefonhálózat fenntar
tó üzeme 25 községre,

MÁV árufuvar felvétel 26 köz
ségre, MÁV pályafenntartás 4 
telephellyel összesen 8, vasút
állomással rendelkező település
re terjed ki.

Évfordulók
Az 1848-as forradalom 

145. évfordulója. A márci-1 
us 15-én kivívott szabad 
sajtó termékei, a Nemzeti 
dal, a Tizenkét pont márci
us 19-én érkeztek meg Ba
ranyába, egy Mohácsra be
futó hajóval. A forradalom 
híre itt is elindította az ese
ményeket. A változások 
Pécsvárad közigazgatási 
önállósodásában is éreztet
ték hatásukat:

Anikor május 5-én eltör
lik az úriszéket (amely ná
lunk a \Srban működött), 
Pécsvárad egyike lesz a há
rom megyei törvényszék
nek Siklós és Pécs mellett, 
s a megyei börtönöket Pé
csett illetve Récsváradon je
lölik ki.

1848 június 20-án elő
ször tartanak Récsváradon 
népképviseleti választáso
kat. Hőszűr alakul válasz
tókörzet 21 faluval az addi
gi mohácsi járás északi ré
szén -  Pécsvárad klasszikus 
vonzáskörzetében.

Mint a korabeli híradások
ban olvashatjuk, szavazásra 
Baranyában csak iEcsvára- 
don került sor, ahol a neme
si származású IA rezei Mik
lós, Baranya addigi követe 
1178 szavazatot kapott, míg 
a közrendi származású He
gedűs Imre, Récsváradme- 
zőváros ügyvédje 1792 sza
vazattal győzött, és az egész 
megyében nagy meglepetést 
keltve került a nemzetgyű
lésbe. Követte Kossuth Lajos 
kormányát Debrecenbe, 
majd a Délvidékre. Aszabad- 
ságharc leverése után egy 
évig tartották fogva a pesti 
Újépületben. Ezután vissza
tért Récsváradra, és a mező
város ismét szolgálatába fo
gadta.

A Hardegg-lovasok ÍAcs- 
váradon állomásoztatott 7. 
vértesezrede 1848 szep
temberében Jelasic mellett 
harcolt a szabadságharc el
len. A szeptember 29-i pá- 
kozdi csata, Jelacic leverése 
után, október 2-án a pécsi 
nemzetőrök elfoglalják a 
pécsi és pécsváradi katonai 
raktárakat. Récsváradon, a 
laktanya udvarán gyűjtik 
össze a lovakat, s itt folyik 
kiképzésük is Batthyány 
Kázmér kormánybiztos il
letve a baranyai lovascsapat 
számára, az akkor is kulcs- 
fontosságú Eszék várának 
bevétele érdekében.

Akatonai raktárak kifosz
tása miatt kegyetlenül meg
sarcolják és megvesszőzte
tik a pécsváradiakat a sza
badságharc bukása után.



„Itt a farsang, áll a bál!”
-  Az alsó tagozatos gyerekek karneválján

Nagy izgalom és készülődés előzte meg a február 26-i 
jelmezes télűzőnket.

Mintegy 200 gerek vonult fel szép és ötletes maskarában 
a Műv. Ház nagytermében. A szülőkből álló zsűri hosszas 
töprengés után a következő gyerekek jelmezeit díjazta:

I. évfolyam: Balogh Réka, Puch Szandra, Lauer Mónika
II. évfolyam: Papp Márió, Puch Dániel és Szederkényi 

Máté, Józsa Agnes
III. évfolyam: Tarnay Dóra és Gresa Szilvia, Sárközi 

Gergely és Kófiás Tams
IV évfolyam: Bartha Zsuzsanna, Arkosi Rita és társai, 

Molnár Laci és Takács Teodóra, Menczer Kinga és Fullér 
Zsanett

A megérdemelt ajándékcsomagokat iskolánk igazgatója 
Lőrinczi Albertné adta át.

A felvonulást vidám tánc követte, majd pedig a nagy 
érdeklődéssel várt tombolasorsolás.

Az iskolavezetés nevében szeretnénk köszönetét mondani 
mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy 
ez a vidám délután élmény legyen a gyerekek számára:

-  a szülőknek, hogy partnereink voltak a bál megszerve
zésében, elkészítették és árusították a finom süteményeket 
és szendvicseket,

-  Máriusz Antalné tanítónőnek, a bál főrendezőjének a 
kitűnő szervezést és lebonyolítást

-  minden tanítónak, aki ebben a szervező munkában 
segítségére volt

-  Hohmann Istvánnak, hogy igazi hangulatot teremtett 
vidám zenéjével.

Közös rendezvényünk célja, hogy a bál bevételével, amely 
mintegy 20.000 Ft, anyagilag is hozzájáruljunk a tagozat régi 
vágyának megvalósításához, az alsóiskola tetőterének beépí
téséhez.

Vértes Lászlóné

Vidám farsangi délutánt tartottak február 11-én a Szociális 
Gondozási Központban. A gondozónők jelmezbe öltözve szóra
koztatták és látták vendégül az idős embereket.

Volt egyszer

Farsang az általános 
iskolában

Az idei farsangi bálunkra 
1993. február 19-én került sor. 
Bálunk -  a hagyományoknak 
megfelelően -  jelmezes felvo
nulással kezdődött, amelyen 
44 produkciót láthattunk. Vol
tak egyéni illetve csoportos fel
vonulók is. Jelmezeik igen 
szellemesek, eredetiek voltak. 
Láthattunk ősembereket, bo
hócokat. Pampers-babákat, 
szerelőket, hóembert, me
nyasszonyt és még sok érdekes 
jelmezt. A csoportos előadók 
közül a legszellemesebbnek a 
Dominók bizonyultak (képün
kön), de úttörőket és a Dallas 
figuráit is megjelenítették. Az 
eredményhirdetés után tom
bolasorsolás következett, me
lyen sok értékes tárgy került 
kisorsolásra. Az este további 
részét Poller tanár úr és együt
tese tette hangulatossá.

Idén is, mint ilyenkor min
dig a 8. osztályosok foglalkoz
tak a Büfével, ahol sok-sok fi
nom étel mellett üdítő italt is 
találhattunk. Bevételük igen

jónak mondható, megközelí
tette a 10.000 Ft-ot, melyet az 
év végi ballagásra, illetve a 
bankett költségeire fordítják.

A Diákönkormányzat bevé
tele ebben az évben a belépője
gyekből, a ruhatárból illetve a 
tombola egy részéből adódott, 
amely kb. 16.000 Ft. Köszönet
tel tartozunk a Szülői Munka- 
közösség tagjainak, akik segí
tettek a pontozásnál. A jelme
zesek jutalma 1-1 torta volt, 
melyet az osztályok által beho
zott 16 db tortából válogat
tunk. A többit a tombola sor
soláson adtuk át.

Összegezve: igen jó hangu
latban telt el ez az este. Kö
szönjük a Műv. Háznak, hogy 
helyet tudtak biztosítani szá
munkra, s kollégáimnak, hogy 
a gyerekekkel együtt töltötték 
ezt az estét.

Molnár Józsefné 
a diákönkormányzat 

vezetője 
Fotó: Lőrinczi Albert

Iskolai sport
F e b ru á r  2 7 -én  H o ssz ú h e té n y b e n  r e n d e z té k  a 

k ö rz e ti a sz ta l i te n is z -v e rs e n y t. I s k o lá n k a t  3 ta n u 
ló k é p v ise lte , n ag y o n  e re d m é n y e s e n . E g y é n ib e n  
e lső  lettW inkler R oland, m á so d ik  Takács A ttila , 
n eg y ed ik  Őri Csaba. A c s a p a tv e rs e n y t is a p é c s -  
v á ra d i isk o la  n y e r te , így to v á b b ju to ttu n k  a m e 
gyei d ö n tő b e .



egy farsang <Q)
AKodolányi János Általános Iskola 

híreiből
Zenehíradó a Zenesuliból

____ árban minden tan
szak (zongora, favúvós, réz
fúvós, vonós, szolfézs) számot 
adott az eltelt hónapok mun
kájáról. Hivatalosan, először 
tanszaki hangverseny, majd 
félévi előjátszás formájában. 
A tanszaki hangversenyen 
minden növendék fellépett 
koncertszerűén, közönség 
előtt. Itt miden szülő hall
hatta gyermek produkcióját. 
Egy hét múlva következett a 
részletes beszámoló a félév 
anyagából. Szakmailag ösz- 
szegezve elm ondhatjuk, 
hogy ebben a tanévben igen 
lelkes és komoly munka in
dult el, mind a gyermekek, 
mind tanáraik részéről, ami 
igencsak emeli a zeneokta
tás nívóját Pécsváradon.

Január 22-én a Kultúra 
napja alkalmával egy hagyo
mányteremtő ünnep indult 
el. A Zeneiskolát képviselte a 
klarinét együttes és a rézfú
vós kamaraegyüttes. (Taná
raik: Kreszits M argit és 
Wagner József).

Január 26-án Breitenbach 
Andrea furulyázott (Apacel- 
ler József növendéke) a Bo
rászati Népfőiskola záró ün
nepségén.

-  Sajnálatos közúti baleset 
miatt elmaradt a Zeneiskola 
és a Pécsi Művészetek Háza 
által szervezett Győri Klari
nétegyüttes koncertje.

Tervezett programja
ink:

Március 5-én Virágköté
szeti Kiállítás sok-sok zené
vel.

-  Március 8-án Kuncz 
László, a Pécsi Nemzeti 
Színház művésze bordalokat 
énekel a Polgármesteri Hi
vatal dísztermében 7 órai 
kezdettel. (Szintén közös 
szervezés a Pécsi Művé
szetek Házával).

-  Március 19. Kamaraze
nei találkozó Komlón.

-  Március 26. Trombita
klarinét találkozó Szentlő- 
rincen.

Kreszits Margit
fafúvós tanszakvezető

Zenebuli!

-  Az 199'2'93-as tanév félévi 
értesítőjét 595 tanuló kapta kéz
hez. Nem örülhettek az ered
ménynek 46-an, hiszen elégtelen 
osztályzatot vittek haza.

K itű n ő  ered m én n y e l  
büszkélkedhetnek viszont a 
következő tanulók:

APACELLER BALÁZS, 
GLÁZER ADÉL, BAREITH 
RITA, TAKÁCS ATTILA, 
PAPP ILDIKÓ, KRÖHNUNG 
HELGA. Gratulálunk!

Az általános iskolai tanul
mányait 77 tanuló fejezi be, 75- 
en zárták sikeresen a félévet.

22 tanuló jelentkezett gim
náziumba, 18-an szakközépis
kolát és 37-en szakmunkás- 
képzőt vagy speciális szakisko
lát jelöltek megjelentkezési lap
jukon. Már felvételt nyertek:

Szabó Amanda angol két- 
tannyelvű osztály Apáczai 
Név. Központ

Berg Krisztina ált. tantervű 
osztály Apáczai Név Központ

Kröhnung Helga ált. tanter
vű osztály Apáczai Név. Központ

-  Az Öveges József kör
zeti fizika versenyen Lau
er Bálint 7. a. osztályos tanuló 
eredményesen szerepelt és a 
megyei döntőbejutott. Felkészí
tő tanára: Molnár József. Gra
tulálunk!

-  Az egészséges életmód, 
életvitel és sport az iskolá
ban címmel szakmai napot 
rendeztek Pécsett a Belvárosi 
Iskolában. Iskolánkból meg
hívták Ecker Katalin tanárnőt, 
aki sikeres előadást tartott az 
egészséges táplálkozásról.

-  A színjátszó szakkörö
sök ismét meghívást kaptak 
erdősmecskei és zengővárko- 
nyi szereplésre. Sokadszor mu
tatták be a Csipkerózsika című 
darabot óvodásoknak, iskolá
soknak és szülőknek. A szakkör 
vezetője: Schaffer tanár úr.

-  Az iskolai Kazinczy- 
szépkiejtési verseny győz
tesei:

5-6. osztály:
I. Glázer Adél
II. Agg Andrea
III. Horváth Agnes
7-8. osztály:
I. Kelemen Mariann
II. Friedrich Anita
III. Réger Anikó és

Lauer Bálint.
A győztesek képviselik az is

kolát a területi Kazinczy-ver- 
senyen.

-  Hidas volt a helyszíne az 
alsó  tag o za to so k  m ese
mondó versenyének, ame
lyen 12 versenyző volt 3 isko
lából.

Helyezéseink:
I. Ory Levente (4. b.)
III. Menczer Kinga (4. b.
IV Balogh Attila (3. b.)
V Friedszám Edit (4. b.)
VI. Bagó Erika (3. a.)
Összesen 6 tanulóval képvi

seltette magát a tagozat.

-  Bognárné Auth Mária
bemutatót tarto tt a német 
kéttannyelvű osztályban a le
endő elsősök szüleinek és az 
óvónőknek.

-  Az alsó tagozat február 
26-án tartotta farsangi bálját 
a Művelődési Házban. A ha
gyományoktól eltérően most 
közösen hálóztak a kicsinyek is.

-  A felső tagozat február 
19-én rendezte a hagyományos 
farsangi bálját, melyen a Poller 
zenekar „húzta” a talpalávalót. 
A nyerteseknek tíz tortát osz
tott ki a zsűri, egyéni és csopor
tos kategóriában. Győztesek:

Egyéni kategória:
I-IL: Huszár (Simon Péter)
Bohócok
(Barta Roland, Talló Balázs)
III. Pampers babák
(Keppert Petra, Vályi Viktória)
IV Bohóc (Molnár Tünde)
V Ásemberek
(Tóth Renáta, Kelemen Lilla)
Csoportos kategória:
I. Dominó (V e.)
II. Dallas (VI. c.)
III. Úttörőcsapat (VII. a.)
IV Költözködés (VI. b.)
V Friderikusz (VII. c.)

-  Az iskola tanulói készül
nek a március 12-i Kodolányi 
napra és a 15-i nemzeti ünne
pünkre.

-  Fehér Tamás végzős hall
gató kéthetes gyakorlatát tölti 
az alsó tagozaton az I c. és a 
2. c. osztályokban. További si
keres munkát kívánunk neki!

-  Mindkét tagozaton lezaj
lottak a félévi szülői értekezle
tek, amelyen igen nagy lét
számban jelentek meg a ked
ves szülők.

Első farsangi bálunk

Zeneiskolánk hagyományte
remtő szándékkal rendezte meg 
február 12-én a szülők és taná
rok farsangi bálját a Művelődési 
Ház nagytermében.

Az agilis szülői munkaközös
ség és kollégáim szervező mun
kájának köszönhetően, kb. 130- 
an hálóztunk ezen az estén. A 
családias hangulatú batyusbál- 
ban, úgy hiszem mindenki jól 
érezte magát. Mecseknádasdról 
is igen lelkes szülők képviselték 
a tagozatot.

Nyitótánc helyett kis műsort 
rendeztünk, ahol együtt léptek 
fel gyermekek és szülök.

Név szerint: Friesz János és 
Péter, Ferencz László és Gábor. 
Lipics László és Viola. Schiszler 
Antal, Éva és ifj. Antal, Apacel- 
ler Péter, Gergely, Balázs és ifj 
Péter.

A családi együttmuzsikálás 
öröme nem hagyta érzéketlenül 
a hallgatóságot sem, akik nagy 
tapssal jutalmazták a produkci
ókat. Az est fénypontja a tom
bolasorsolás volt. ahol a szülők 
és a jelenlevők által hozott sok 
értékes tombolatárgy talált gazdá
ra. Ennek bevétele a szülői mun
kaközösség pénzét gyarapítja.

A jó hangulat megalapozója 
Wagner József zenekara volt, 
amely szinte szünet nélkül mu
zsikált. Köszönjük nekik, hogy 
fizetség nélkül vállalták ezt.

Külön megköszönöm a Múve-

Apa és fia, Friesz János és 
Péter együtt muzsikál a Zene
iskola báli műsorán.

Fotó: Kárpáti Zita

lödési Ház vezetőjének, hogy 
helyei adott nekünk. A szülői 
munkaközösség elnökének és 
tagjainak azt, hogy segítettek a 
szervezésben és a rendezésben.

Apaceller József 
igazgató



Hírek, röviden
-  A Pécsváradi Rendőrállo

más is fogad útlevélkérclmekel!
Hétfőn, kedden, csütörtökön 

és pénteken 8-12 óráig, valamint 
szerdán 8-12 óráig és 14-16 órá
ig- *

-  Éleslövészet. A Pécsváradi 
Önkormányzat értesíti a lakos
ságot, hogy a Magyar Honvéd
ség március 17-18-19-én a lőté
ren éleslövészetet tart. Kérjük 
ezt figyelembe venni!

*

-  Erdélyből, a Nagyenyed 
melletti Buzásbocsárd község
ből jártak vendégek Zengővár- 
konyban 1993. február 13-14-én, 
a református gyülekezet vendé
geként. Elszállásolásukat a zen- 
gővárkonyiak mellett a nagypalli 
gyülekezet is vállalta. Szomba
ton este népviseleteikbe öltözve 
mutatták be falujuk farsangi és 
húsvéti népszokásait dalban és 
táncban a várkonyi kultúrház- 
ban. A másnapi istentiszteleten 
Gudor András buzásbocsárdi 
lelkész hirdette Isten igéjét és a 
vendégek kórusa énekelt.

*

-  Még egyszer a Borászati 
Népfőiskoláról -  és nem utoljá
ra. A nagysikerű tanfolyam 32

hallgatója február 16-án Pécsre 
a Pannonvin Rt Pezsgő-pincéjé
be látogatott, ahol megtekintet
ték a laboratóriumot is; vala
mint pezsgőkóstolón vettek 
részt. Ezúton is értesítjük a tan
folyam hallgatóit, hogy a márci
us 4-5-6-ra tervezett grazi út 
elmarad. Későbbi időpontban 
történő szervezéséről mindenkit 
értesítünk.

*
-  Fodrász sikerek! Budapes

ten február 14-én a BESS-cég 
nemzetközi pénzdíjas versenyén 
szűkebb hazánkat is képviselő 
Hofecker Borbála ismét nagysi
kerrel szerepelt. Harmincöt in
duló közül, a mezőny legfiata- 
labbjaként -  (másodéves tanu
ló) -  H. Bori férfi frizurájával 
2. helyezést ért el. Ugyanitt a 
nagypalli Siklósi Mónika har
madéves tanuló 3. helyen vég
zett. Ismételten gratulálunk és 
további sok sikert kívánunk 
mindkettőjüknek.

*
Dr. Bíró Ferenc országgyűlési 

képviselő február végén Pakisztán
ban járt avval a parlamenti küldött
séggel, ami Szabad György, az Or
szággyűlés elnöke vezetésével járt 
az ázsiai országban.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: 
febr. 15. Kovács Mihály Sán

dor és Raczkó Katalin, febr. 20. 
Abelovszki Zoltán és Kovács 
Márta. febr. 27. Vastag Péter és 
Kovács Mária (Zengővárkony)

25. éves házassági évforduló
jukat ünnepelik:

márc. 2. Németh István és Ar
nold Gizella (Apátvarasd) 

márc. 16. Kovács Miklós és 
Csutor Csilla

márc. 30. Meirich József és 
Bíró Terézia (Zengővárkony)

50. eves házassági évforduló
ját ünnepli március 13-án Ro
senberger János és Szorg Anna 
Pécsváradon.

Színházjáró
buszok

5-én , p é n tek en  15 
órakor (busz ind. 14 ó.) 
Óz á  nagy varázsló . 
Gyermekelőadás.

14-én, vasárnap 19 
órakor (busz ind. 18 ó.) 
Marica grófnő.

2 4 -én , sz e rd á n  19 
órakor (busz ind. 18. ó.) 
Az ember tragédiája.

28-án, vasárnap 15 
órakor (busz Ind. 14. ó.) 
Csodálatos vagy Júlia!

Jegyek a Művelődési 
Házban kaphatók.

Gratulálunk az ünnepeitek
nek és kívánunk még hosszú 
boldog, békés életet mindnyá
juknak.

(Bizonyára többeknek feltűnt, 
hogy az utóbbi számainkból hi
ányzik az újszülöttek felsorolá
sa. Amennyiben a szülők ezt 
igénylik, kérjük jelezzék szer
kesztőségünkbe és mi közzé- 
tcsszük. Ezen szolgáltatásunk 
díjtalan.)

Elhunytuk:
Abelovszki Géza 55 éves. Far

kas Lukács 72 éves. Gresa Lász
ló 43 éves, Gresa Lajos 79 éves, 
Kácsor Andrásáé. Uodony Juli
anna 83 éves (Nagypall).

Ebtulajdonosok
figyelem!

Kérjük az ebtulajdonosokat, 
hogy a pécsváradi Körjegyzősé
gen 1993. március hóban szí
veskedjenek bejelenteni:

-  ha 1992. 2. félévében ebtu
lajdonos lett,

-  ha kutyája a 3 hónapos 
kort elérte,

-  elhullott, vagy elveszett
-  vagy ha állata új tulajdo

noshoz került.

A bejelentéskor kérjük kö
zölni az eb azonosítási adatait 
(fajátja, születési éve), vala
mint az eb veszettség elleni vé
dőoltásának utolsó időpontját.

Körjegyzőség

M O Z I M Ű S O R
I  I

Március

I Március 7. vasárnap: Karate kölyök 3. Színes amerikai film. |  
I Március 8. hétfő: Mezleien ebéd. Színes, magyarul beszélő f i  
I  kanadai film. jf

Március 11. csütörtök: Dili-vízió. Színes, magyarul beszélő jij 
jji dél-afrikai filmvígjáték. jij

Március 14. vasárnap: Alvajárók. Színes amerikai horror ! 
I film. §

Március 15. hélfő: Wayne világa. Színes magyarul beszélő f- 
I amerikai filmvígjáték. |

Március 18. csütörtök: Egy becsületbeli ügy. Színes amerikai iji
I  film . I

Március 21. vasárnap: A fűnyíróember. Színes amerikai sci-fi S 
I film. I

Március 22. hélfő: A rettegés foka. Színes magyarul beszélő |  
Íj; amerikai bűnügyi film. , |

Március 25. csütörtök: Éjféli bunyó. Színes amerikai film. 
Március 28. vasárnap: Patrick Swayze-Puszta acél. Színes jij 

jij amerikai akciófilm. jij
Március 29. hétfő: Szombat esti frász. Színes magyarul jij 

jjj besyélő amerikai filmvígjáték. jjj
I Április 1. csütörtök: Jól áll neki a halál. Színes amerikai jjj 
jjj horror-paródia. jjj

Az előadások kezdési időpontja: 
jjj hétköznap 19, vasárnai 17 órakor.

HIRDETÉSEK!

Eladó! 500 négyszögöl szőlő, pincével.
Érdeklődni: Pécsvárad, Vár u. 15. Tel.: 385. Pere.

*
Eladó 2 db 4,5 kW-os hőtárolós kályha olcsón. 
Érdeklődni: 236-os telefonon, vagy az Autósboltban!

M E Z É P K ft-né l
C itroen  h a s z o n já rm ű v e k e t  

és s z e m é ly g é p k o c s ik a t  
k é sz p é n z re ,  

ré sz le t f iz e té s re  
és l íz inge lés re  
lehe t  vá sá ro ln i !

Citroen járművekhez 
alkatrész utánpótlás 

és javítás!
Te le fon: 7 2 /2 5 -9 6 7
P é c sv á ra d  7 1 -es.

C ím: K ossu th  u. 3. 
va g y  ipa r te lep .



VENNÉK
olajtüzelésre alkalmas kazánt,

3-5 m3-ig olajtartályt, esetleg olajégőt.

Címeket kérem 
a Művelődési Házban leadni.

N a p o s  és e lő n e v e lt c s irk e  
e lő je g y e z te th e tő , 

v e tő m a g  v á s á ro lh a tó . 
P é c s v á ra d , G e s z te n y é s ! ú t 4. 

R o s e n b e rg e r J án o s .

T e le fo n : 2 44 . 
U g y a n itt

Ü Z L E T H E L Y IS É G
b é rb e a d ó .

A HERBALIFE
I . I

a korszerű biotáplálék, a csecsemőtől az | 
aggkorig mindenki által fogyasztható. Az f 
amerikai űrhajósok számára kifejlesztett | 

étel immár az Önök asztalán!

I -  A test tápanyagait nemcsak mennyiségben, f 
I hanem minőségben is tökéletes összetétel- 
! ben tartalmazza
I -  Egészségesek erőnlétének fokozására
I -  Testépítő programként
I -  Önmagában fogyasztva hiányállapot kialakít- | 

lása nélkül ideálisan fogyaszt
I I
I . I

Érdeklődni és m egvásárolható:
I . 1dr. Feledi Éva és dr. Menczer Gábor

Pécsvárad, Radnóti u. 9.
Tel.: 313. vagy 78.

É rtes ítem  a tis z te lt la k o s s á g o t, 
h o g y

EZ +  AZ  e ln e v e zé s ű  ü z le te m e t
Dózsa Gy. u. 10. sz. alatt 

(az Egészségügyi Centrummal szemben) 
megnyitottam.

Üzletemben foglalkozom kulcsmásolással, nyugati 
szgk-hoz (80 fajta), keleti szgk., lakáskulcs, stb.

Valamint kínálok még közel 90 fajta számozott kul
csot, zárakat, zárbetéteket, lakatokat.

Lakásfelszerelési cikkeket és a cigarettát is megtalál
hatja nálam.

Újdonságként tudom bejelenteni, hogy méretre szabott 
különböző színű bútorlapra megrendelést veszek fel 
(melyből polcokat, üzleti berendezéseket, stb. állíthat 
össze). De kívánság szerint összeszerelve is megren
delhető.

Nyitva: hétfőtől-péntekig de. 8-13-ig 
du. 14-17-ig, szombaton 8-12-ig.

S ze re te tte l vá rja  k e d v e s  v á s á r ló it  
Ó C S AI A N D R Á S

A MEZÉI* RT. Igazgatósága értesíti tisztelt rész. 
vényeseit, hogy 1993. március 9-én 15 órakor

a társaság székhelyén közgyűlést tart.

A közgyűlés napirendje:

1. ) 1992. gazdasági év értékelése, 1992. évi mérleg 
elfogadása

2. ) Az Elnök-Ügyvezető Igazgató munkaszerződé
se, feltételeinek meghatározása

3. ) Egyebek

Számítunk tisztelt részvényeseink megjelenésére.

Az Igazgatóság



A V árbaráti Kör téli túrája
A csúcsostrom elmaradt...

A már-már tavaszi túrának in
duló szervezést megtréfálta a 
későn jött tél. A hirtelen bekö
szöntött hideghullám sem riasz
tott vissza senkit, így február 
27-én 64-en indultunk -  a Vár
baráti Kör tagjai és vendégeink 
Pécsről, Berkesdről, Hirdről -  a 
Hármas-hegy felé.

Régen láttunk a Zengő északi 
oldalán ilyen hatalmas hótöme
get. Hamisítatlan magashegyi, 
gyönyörű szikrázó napsütésben 
ropogott a hó lábunk alatt. A 
gyermekek legnagyobb örömére 
„szüzhavat” tapostunk a Püspök- 
szentlászlóra vezető ösvényen. 
Apró dömperekként gurultak 
előttünk, tömörítve a havat...

A völgy puha, bélelt csendjé
ben, a Hettyei-forrásnál elfo
gyasztottuk elemózsiánkat és a 
melegítőitalok is jó szolgálatot 
tettek. A hótakaró alatt csende
sen pihenő üdülőfalun áthalad
va itt -ott láttuk, hogy az új lakók 
közül többen is élvezik a hely 
kínálta lehetőségeket. A „Bazsa
rózsa” kulcsosháznak is voltak 
lakói.

Az útról letérve -  jeleket és 
kiírást hagyva magunk után -  
ismét meg kellett birkóznunk a 
járatlan hóval. Pap-rétre érve, 
még reménykedve vártuk a csa

pat nagyobbik felét, ismét kirak
va az irányt jelző botokat, meg
int feleslegesen! Fuller Miklós 
jóslata bevált, a nagy hóban 
nem találtuk meg a Hármas
hegy tetejére vezető utat. így 
Zobák-pusztán kiérve a műúton 
begyalogoltunk Kövestetőre, a 
DEDÁSZ Rendezvényházhoz, 
ahova társaink is ezidóben ér
keztek, valamint Bükiék vártak 
ránk holland vendégükkel -  
gépkocsival jöttek most.

A lemaradók megjárták a 
hosszúhetényi szőlőhegyet, több 
pincénél nem tudtak ellenállni a 
kedves invitálásnak. Van, aki
nek még birkapörköltet is kínál
tak...

A babgulyás nagyon ízlett! 
Pichler József szállodavezetö és 
munkatársainak kedvessége, az 
udvarias, gyors kiszolgálás és a 
zoknicserék következtében ha
mar „megszáradtunk".

A közel 15 km-es túra után 
jólesett beülni a Tóth Sanyi ál
tal vezetett autóbuszba, és vi
dám danolászással megtenni a 
visszautat.

Többen mondtuk, Hosszúhe- 
tényből visszanézve a meredek 
Hármas-hegyre: tavasszal majd 
feljutunk!

D. K.

Nyugdíjasok, figyelem!
Pécsváradon és volt társközségeiben 730 hatvan éven 

felüli nyugdíjas él. Részükre szeretnénk a jövőben rend
szeres összejöveteleket szervezni a művelődési központban. 
Segíteni szeretnénk az idős embereknek, hogy napi gondja
ikra, problémáikra választ kaphassanak. Felkért szakem
berek beszélnek jogi kérdésekről, nyugdíj melletti munkavál
lalásról; az idős kor egészségügyi gondjairól; szociális ellátás
ról, stb.

Ugyanakkor szeretnénk, ha ezek az együttlétek kellemes 
perceket, könnyed kikapcsolódást is jelentenének, sokuk 
számára.

Ezúton is szeretettel hívunk minden nyugdíjast március 
9-én, kedden 16 órára a műv. központ emeleti klubjába.

Ez alkalommal kiállítás nyílik a Szociális Gondozási Köz
pont lakóinak munkáiból, melyek a helyszüien megvásárol
hatók. Tájékoztató hangzik el az aktuális nyugdíjemelésről.

Kérjük, amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, 
úgy ezt propagálni szíveskedjék baráti körben.

Műv. Központ

F e lm é ré s  készü l
A következő hónapokban 

pécsi főiskolás diákok fognak 
kopogtatni mindannyiunk aj
taján, és otthonunkról, éle
tünkről, községünkről kérdez
nek bennünket. Feladatuk -  
az önkormányzat és tanáraik 
szakmai irányításával -  a köz
ség fejlesztési és rendezési ter
vének elkészítése.

Mint a település polgármes
tere, az önkormányzat nevé
ben arra kérem a község min
den lakóját, hogy támogassa 
őket munkájukban. Mi, pécs- 
váradi polgárok mindannyian

azt szeretnénk, ha községünk 
1993-ban visszanyerné egykor 
elveszített városi rangját. E tö
rekvés egyik fontos állomása 
az a munka, melyet a diákok 
fognak végezni, ők leendő 
szakmájukat kívánják gyakor
lattal megalapozni, mi régi ál
m unkat szeretnénk valóra 
váltani.

Kedves Polgártársak! Fog
junk össze, dolgozzunk együtt 
közös célunk megvalósításá
ért!

Kakas Sándor 
polgármester

FUGGONYVASAD
; A Budapesti Paszomány Függöny és 
.jjjP'" Csipkegyár termékeiből a művelődési ház 

í r j  :.S  előterében március 19-én,
■i-sjlf" pénteken 9-17 óráig.

I J Ö J J Ö N  BE HOZZÁNk! OLCSÓ ÁRAK,
• JÓ MINŐSÉG, MEGÉRI!

1993. március 16-18-ig naponta 8-16 óráig 
a pécsváradi Művelődési Központban

OLCSÓ ÉLELMISZER VÁSÁR
Ajánlatunk: finom- és rétes liszt 

kristálycukor 
rizs
csomagolt tészták 
étolaj
mustár, ketchup
savanyúságok
dobozos üdítők
lekvárok nagy választékban.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT4
ANI -  MI Magyar-német Kereskedelmi és Szóig. Bt.

ELADÓ
P é csvá ra d , D ózsa  Gy. u. 2 -b e n  

96 m 2-es, h á ro m s z o b á s , 
te h e rm e n te s  tá rs a s h á z i lakás , 

v a g y  c s a lá d i h áz ra  c s e ré lh e tő .

É rd e k lő d n i: N e id e rt Lász ló , 
E rd ő s m e c s k e , P e tő fi u. 43.

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: Molnár Csaba nyomdája, Pécs


