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Természeti környezetünk

Pécs várad, a Keleti-Mecsek kapuja

Fotó: Qörbics János
í. ■*

Látkép a Zengő oldalról.

A község a Mecsek hegység 
déli peremén, a Zengő (682 ni) 
védelmében húzódik meg.

A Mecsek szigetszerűen emel
kedik ki környezetéből. Hajdan 
két tömbje ténylegesen is sziget 
volt -  a Keleti Mecsekben a 
Zengő-Dobogó 450 tszfm feletti 
része. A hegység a mélyre 
süllyedt variszkuszi hegység- 
rendszer felszínen maradt 
dombja, melyre többszörösen 
tengeri üledék rakódott.

Szerkezetét, felszínét gyűrő
dések, vetődések, és -  főleg a 
Keleti Mecsekben -  a vulkáni 
tevékenység is erősen befolyá
solta. Emlékei a tűzköves mész
kő, a fonolit, ... Az egész hegy
séget lösz fedte, melyen -  ahol 
nem erodálódott -  jó minőségű 
barna erdőtalajok alakultak ki.

A felszín-, és a kőzetképződés 
napjainkban is folyik -  egyes 
patakokban a mésztufa képződé
se jól megfigyelhető. Szép példá
ja az óbányai völgy „csepegő” 
ürege.

A Keleti-Mecsek a Kárpát- 
medence legbonyolultabb szer
kezetű, legváltozatosabb kőzet- 
összetételű hegységévé alakult, 
melynek magas csúcsai déli pe
remén sorakoznak, köztük is a 
legmagasabb a Zengő.

Hidrológiailag is különálló

egység, tiszta patakokkal, forrá
sokkal. Éghajlata szintén össze
tett. A tavaszi -  őszi csapa
dékcsúcs szubmediterrán, a júni
usi, általában jégesővel kísért 
záporok kontinentális hatást 
mutatnak. Jelentősen befolyá
solja a klímát a domborzat -  a 
Zengő déli oldalán 600 mm az 
évi csapadék, az északi lejtón 
100 mm-rel több.

Besugárzásnál 60 % -kai na
gyobb a déli lejtő többlete. (A 
Zengő déli lépcsőjének és Afri
ka E-i peremének klímája közel 
megegyezik.)

Szeged után az országban itt 
a legnagyobb a napsütéses órák 
száma, átlagosan 2025 óra.

A változatos domborzat, talaj, 
éghajlat változatos és fajgazdag 
flórát és faunát eredményez. A 
község mellett így alakult ki ha
zánk legnagyobb összefüggő 
(3 oha), állományszerű, 300-400 
éves egyedeket is tartalmazó 
szubmediterrán szelídgesztenyé- 
se -, néhány száz méterre az 
atlantikus klímát kedvelő zárt 
bükköstől. Pécsváradtól É-ra 
10.000 ha-nyi zárt erdótömb, 
cseres tölgyesek, bükkösök, töl
gyesek találhatók, komoly erdő- 
gazdálkodást biztosítva.

Sok védett növénynek itt hú
zódik északi határa, sok növény

csak itt, vag5fc=nagyobb számban 
csak itt található, mint hazánk 
egyik legszebb vadon termő vi
rágos növénye, a szubmediter
rán flóraelem, a bánáti bazsaró
zsa: peónia banatica.

Állatvilága is gazdag, sok vé
dett fajjal (törpesas, békászó 
sas, fekete gólya... ). A vadász
ható fajok bősége eredményes 
vadgazdálkodást tesz lehetővé.

A védett déli oldal kedvező 
körülményeket biztosított az 
emberi életnek is. A közelben 
kőkori települést tártak fel 
(Dombay, 1960), kőszerszámo
kat ma is fordít ki eke. Közép
kori templomok, a pécsváradi 
apátság, zengővári-, rékavári fel
táratlan romok, a Templomos 
Rend feledésbe merült települé
se, ... jelzi a terület középkori 
jelentőségét.

Hegységperemi helyzete jó 
közlekedést tesz lehetővé. (6-os 
főút, vasút). A sok földtani, nö
vénytani, állattani, kultúrtörté
neti érték védelme indokolta, 
hogy 1977-ben kialakítsák a Ke- 
let-Mecsek Tájvédelmi Körzetet. 
A tájvédelmi körzetet átszelő 
egyetlen szilárd burkolatú út, az 
erdészet üzemi útja a községből 
indul, így Pécsvárad a Keleti- 
Mecsek kapuja.

Scholz Péter

A vadpünkösdi rózsa virág
zása alkalmával a Pécsváradi 
Várbaráti Kör május 15-én 
tartja hagyományos PEÓNIA- 
TÚRÁJAT. Ezúttal a Zengő 
déli lábánál mennénk át Hosz- 
szúheténybe, majd fel a Hár
mas-hegyre és Köves-tető a 
végállomás. A Kör tagainak 
részletes útiprogramot kül
dünk, más érdeklődőt is szere
tettel hívunk!
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Április havi ülését Kakas 
Sándor polgármester vezeté
sével tartotta Pécsvárad Kép
viselőtestülete, dr.Menczer 
Gábor képviselő igazolt távol
létében.

Intézményvezetők
kinevezése

A közalkalmazotti törvény 
értelmében pályázat alapján 
nevezte ki a testület Magyari 
Gyulánét: a napköziottho
nos óvoda vezetői megbízatá
sát 1933.augusztus 16-tól vál
tozatlan illetménnyel és veze
tői pótlékkal ismételten meg
hosszabbította.

A következő kinevezés nem 
járt egyelőre eredménnyel. A 
testület korábban úgy határo
zott, összevonja a művelődési 
házat és a könyvtárat, és a 
közös intézményi vezetésre je
lentetett meg pályázati kiírást 
a művelődési közlönyben.

A közös intézmény vezetésé
re Arnold Istvánná, a Könyv
tár vezetője és Dretzky Kata
lin, a Művelődési Központ igaz
gatója adott be pályázatot. A 
Művelődési Házban végzett két 
évtizedes munkája alapján 
Dretzky Katalin érdemli meg az 
intézményvezetői posztot, -  
hangoztatták többen a képvise
lők közül, -  végzettsége szem
pontjából azonban nem felelt 
meg a kiírásnak. Arnold István
né személyére 6 képviselő sza
vazott, nem jött létre többségi 
szavazás, ezért új pályázatot 
kell kiírni.

Krónika 1992

Dr.Kófiás Mihály körjegy
ző a múlt év krónikáját ter
jesztette elő: rendőrállomás, 
szemész szakrendelés, gimná
ziumi oktatás, megújult Vá
rosháza, közjegyzői szolgálat, 
munkaügyi központ, falutv, 
elővárosi vonatjárat, ólom
mentes benzin árusítás, Ta
nyacsárda, Koch-tenisz, Kicsi 
bolt, Schöller hűtőlerakat, 
Pécsváradért Alapítvány, Gel- 
ka és a Könyvesbolt privatizá
ciója, külsheimi testvérkap
csolat, hausmannstátteni, nie- 
derstätteni partnerkapcsolat, 
megyei fuvolaverseny -  íme 
néhány a múlt év eseményei, 
eredményei közül. A testület 
köszönetét és elismerését fe
jezte ki a körjegyzőnek, aki két 
évtizede folytatja a krónikaírói

1993. áp rilis  26.
tevékenységet, és páratlan do
kumentációval gazdagítja a te
lepülés újkori történetét.

Új oktatási forma

A képviselőtestület mint 
fenntartó egyetértését adta 
ahhoz, hogy a Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium en
gedélye alapján a Mezőgazda- 
sági és Élelmiszeripari Szak
munkásképző Intézet, Szak- 
középiskola és Gimnázium 
1993/94. tanévtől kétéves nap
pali tagozatos szakunkások 
szakközépiskolája képzést in
dítson. Ä szakmunkásként 
végző tanulók jelentős része 
nem tud elhelyezkedni, mun
kanélküliség helyett így tanu
lási és érettségi lehetőséget 
kapnának.

Máltaiak
Pécsváradon

Hesz Antal, a Magyar Mál
tai Szeretetszolgálat helyi cso
portjának vezetője térítésmen
tes elhelyezést kért a rászorul
taknak adandó lelki, orvosi j o 
gi segítség, szociális támogatás 
céljára. A testület támogatta a 
kérést, a hegyi iskola üres he
lyiségeit biztosítja a máltaiak 
számára. Amennyiben az ön- 
kormányzatnak a helyiségek
re szüksége van, háromhavi 
felm ondással v isszakerül 
használatába.

Nem járult hozzá a testület 
büfé kialakításához az e.ü. 
centrumban.

100.000 forint támogatást 
szavazott meg a helyi EPOSZ 
Székház építésének támogatá
sára, konkrétan az ipartestü
let által használt tetőtér beépí
tésére.

Szakorvosi ellátás

A testület az egészségügyi 
szakellátás érdekében kezde
ményezi a TB finanszírozást 
dr.Szabó Ilona szemész, 
dr.Nagy Györgyi fül-orr-gé- 
ge, dr.Fekete Csilla reuma- 
tológus, dr.Feledi Éva labor 
szakrendeléseihez. A szakor
vosok programjavaslatot nyúj
tanak  be. Előterjesztéseik 
alapján az várható, hogy Pécs
várad lakói e.ü. kártyájuk
kal helyben megkaphatják a 
felsorolt szakorvosi ellátást az 
E.Ü. Centrumban. D.Wilhe-

im Andrea, a centrum veze
tője az egyeztetést kérte, és ja
vasolta az intézmény szerve
zeti és működési szabályzatá
nak korszerűsítését.

Telek- és 
üzletvásárlások

Autómosó szerviz építését 
engedélyezte a testület Gresa 
A ttila számára a Karaván 
Autójavító mellett, az Erzsé
beti út mentén. Számára 600 
Ft/rn áron értékesíti a telket, 
és készenléti lakás kialakítá
sát engedélyezi. Czukor Pé
ter a Csiger-gödörben az erdő 
melletükíván telket venni, ezt 
5 F t/n iáron  értékesíti számá
ra az Önkormányzat. Beck  
Józsefné beadványával kap
csolatban (patikát kíván léte
síteni) a testület a Kossuth ut
ca 32. számú ingatlant illetően 
is döntött: az ingatlan az 
ÁFÉSZ tulajdonában áll, de 
mint volt állami ingatlan a 
földtörvény alapján az önkor
mányzatot illeti. Az Önkor
mányzat az őt megillető tulaj
donjogáról akkor mond le, ha 
az eladási ár felét számára az 
ÁFÉSZ kifizeti.

435000 forint maradvány 
képződött a Pécsvárad-Nagy- 
pall-L/yvászhetény vízhálózat 
építésekor, melyről a rendele
tek értelmében a testület le
mond.

Szociális ellátás

Házi segítségnyújtás, napi 
étkeztetés, családsegítés, gyer
mekek napközbeni ellátása 
céljára központi támogatás pá
lyázható a Népjóléti Miniszté
riumnál, aminél a fedezethez 
garanciát és kötelezettséget 
vállalt a testület.

Művészeti
együtteseink

Színesebbé teszik ünnepein
ket, a fiatalok számára hasz
nos időtöltést biztosítanak: 
1978-ban alakult újjá Tóth 
Gézáné vezetésével a Pécsvá- 
radi ÁFÉSZ és az Önkor
mányzat által támogatott Női 
Kamarakórus -  tíz évvel a 
Zengő Kamarakórus megszű
nése után. Apaceller József 
vezeti jó ideje a Tűzoltózene
kart, 1991 januárjában jött lét

re a Zengő Néptáncegyüttes 
Molnár János vezetésével. A 
képviselőtestület elismerését 
fejezte ki az együttesek mun
kája iránt, és támogatást ígért, 
elsősorban a táncegyüttes ze
nekarának kialakítása ügyé
ben.

Régi patika, 
Költségvetési Üzem

A régi patikaépület további 
sorsáról következő ülésén tár
gyal a testület.

A Költségvetési Üzem eladá
sa nem jött létre Laurinyecz 
Pállal, ugyanakkor további 
érdeklődő jelentkezett.

A volt szikvízüzem helyén 
szórakoztató központ illetve 
ipari telephely létesül -  tájé
koztatott Winkler György. 
Beck József a várkert védel
mében szólalt fel: a kismotoros 
fiatalok rongálják a létesítmé
nyeket, zavarják az ott pihe
nők nyugalmát.

Következő, júniusi ülésén a 
bizottságok munkáját vitatja 
meg a testület. Véglegesíti fél
éves munkatervét és az au
gusztus 20-i ünnepség előké
születeit. Tárgyal a régi pati
katulajdonlásáról.

Gállos Orsolya

Augusztus 20. 
előtt

Augusztus 20-án ismét 
fokozott figyelem közép
pontjába kerül Pécsvárad. 
Szent István napján hir
detik ki ünnepélyes kere
tek között az ismét vissza
nyert városi státuszt. Ez 
alkalommal nem történ
nek fényes beruházások, 
an n y it azonban vala
mennyien megtehetünk, 
hogy Pécsvárad csinos, ta
karos külsővel fogadja a 
várossá válás Szent István 
napi ünnepét. Ezért felhí
vással fordulunk Pécsvá
rad lakosaihoz, tegyenek 
meg mindent környeze
tük, házuk kicsinosítása, 
rendbetétele érdekében. 
Hogy valamennyien itt
hon érezzük magunkat.

Pécsvárad
Képviselőtestülete



Wagner József tanár és növendékei

Zeneiskolánk első külföldi szerepléseA németországi Niederstetten 
város zeneiskolájának meghívá
sára viszontlátogatásra utaztak 
növendékeink és zeneiskolánk 
tanárai, a tavasa szünet első 
napján. Nehézséget jelentett, 
hogy néhány tanuló útlevele 
nem érkezett meg az indulás 
előtti napokig.

Ezúton szeretném megkö
szönni Dr. Wekler Ferenc kép
viselő úrnak a segítséget, aki 
közbenjárt azért, hogy ezek az 
útlevelek időben elkészüljenek.

A közel 16 órás buszozás egy 
kicsit megviselt mindannyiunkat, 
este 1/2 9-kor érkeaünk meg 
Niederstettenbe.

A Katolikus Községházán fo
gadta csoportunkat a város pol
gármestere, a zeneiskola igazga
tója, tanárai és a vendéglátó szü
lők.

A Niederstetteniek gazdag 
programot állítottak össze szá
munkra. Ebben szerepelt város
nézés, a környék nevezetessége
inek megtekintése -  kastélyok, 
templomok, autómúzeum -  ki
rándulás Rothenburgba és 
Würzburgba.

Két nagysikerű hangversenyt 
adtunk telt ház előtt. Növendé
keink és tanáraink produkcióit 
vastapssal jutalmazta a lelkes,

Májusban kezdődik a telefon- 
szerelés Pécsváradon, mint azt 
áprilisi szántunkban is hírül 
adtuk. A munkálatok befejezési 
határideje 1993. szeptember 30.

Aki a MATÁV igazgatóságán 
többször érdeklődik, egymásnak 
ellentmondó tájékoztatást kap
hat a pécsváradi telefonközpont
ról. Egy igénylővel például azt 
közölték, hogy a szeptember vé
gén átadásra kerülő új központ 
már megtelt, és a további bőví
tésére éveket lehet várni.

Nagy Gábor, a vállalkozási 
osztály vezetője cáfolta ezt az 
állítást. Adatai szerint az új, 
1024 vonalas központba még 
több mint száz előfizető kapcsol
ható be. (Ha ez mégis kevésnek 
bizonyulna, a legkisebb rákap
csolható egység új 128 vonalat 
tartalmaz, és közel 3 millió fo
rintba kerül. Nem biztos viszont, 
hogy Pécsváradon folytatnák to
vább a fejlesztést, hiszen Bara-

zenét szerető közönség.
Tanáraink részt vettek egy ze

nei előképzés csoport foglalko
zásán is, melyet szakmai beszél
getés követett.

Az utolsó estén vendéglátóink 
bált rendeztek tiszteletünkre, 
ahol mindenki nagyon jól érezte 
magát. Itt is sor került közös 
muzsikálásra.

Növendékeink dicséretet ér
demelnek sikeres szereplései
kért és fegyelmezett magatartá
sukért.

Köszönjük a szülőknek és tá
mogatóinknak, hogy anyagi hoz
zájárulásukkal lehetővé tették 
gyerekeink számára ezt az uta
zást.

Külön megköszönöm a nie- 
derstetteni zeneiskola igazgató
jának, H. J. Beyer úrnak, Piros
ka Geyer tanárnőnek, a város 
polgármesterének, valamint az 
összes vendéglátónak, hogy fe
lejthetetlenné tették számunkra 
ezt a kirándulást.

Szeretnénk, ha ez a barátság 
iskoláink között megmaradna és 
továbbfejlődne. Remélem, hogy 
a közeljövőben újból találkozha
tunk itt Pécsváradon.

Apaceller József 
igazgató

nya telefonhálózata igen korsze
rűtlen.)

Az önkormányzat az újabb 
igénylőkről pótlistát készített, és 
a polgármester ígéretet kapott 
rá, a listán szereplők szeptem
berben telefont kapnak. Nagy 
Gábor elmondta, jelenleg a mű
szaki lehetőségek egyéni elbírá
lása történik. Nem biztos, hogy 
a listán szereplők valamennyien 
telefonhoz jutnak idén. (Bár re
ménykedünk benne.)

Az önkormányzat az eddigi 
befizetések tíz százalékát köz
műfejlesztés címén visszajuttatja 
az igénylőknek. A befizetett 40 
ezer forintok 12 ezer forint be
ruházási hozzájárulást, 15 ezer 
forint szerelési költséget és 13 
ezer forint lakossági hitelt tar
talmaznak. Ez utóbbit 3 év alatt 
térítik vissza oly módon, hogy a 
havi beszélgetések díjának felét 
jóváírják.

P. E.

MEZÉP közgyűlés
A MEZÉP Építőipari, Keres

kedelmi és Szolgáltató Rész
vénytársaság igazgatósága értesí
ti Tisztelt Részvényeseit, hogy a 
társaság 1993. május 17-én 9.00 
órakor tartja évi rendes közgyű
lését Pécsváradon a társaság 
központi irodájában Pécsvárad, 
Kossuth L. u. 3. sz. alatt.

A közgyűlés napirendi pont
jai:

1. ) 1992. évi mérleg elfogadá
sa

2. ) Felügyelő Bizottság jelen
tése

3. ) I. n. évi gazdálkodásról 
szóló beszámoló

4. ) Egyebek

A közgyűlésen a részvényesek 
személyesen, vagy az általuk 
írásban meghatalmazott képvise
lőjük által vehetnek részt.

Felhívjuk Tisztelt Rész
vényeseink figyelmét, hogy a 
közgyűlésen azon részvények tu-

Kedves ünnepség színhelye 
volt április 18-án Kisújbánya. A 
Keleti-Mecsek festői völgyében 
meghúzódó üdülőfaluban Éuller 
Miklós családi vállalkozásban 
kis vegyesboltot nyitott.

A megnyitón Nádor Rudolf- 
nc, Hosszúhetény polgármeste
re köszöntötte a kezdeménye
zést, majd Molt János pécsvára
di címzetes apát felszentelte az 
új boltot. A megnyitóra meghí
vott családtagok, barátok, isme
rősök, mint első vásárlók meg
elégedettségüket és tetszésüket 
fejezték ki a nagyon ízlésesen 
berendezett bolt árukínálata lát
tán. A napi friss kenyértől, a

-  Óry István pécsváradi lakos 
halálesete ügyében a Baranya 
Megyei Rendőrfőkapitányság 
nyomozást folytat halált okozó 
testi sértés miatt.

-  A Pécsváradi Művelődési 
Háznál történt csoportos garáz
daság elkövetőit a rendőrség fel
derítette, ellenük az eljárás fo
lyamatban van.

-  AzOfalui Gázcseretelep fel -
törőit a rendőrség elfogta, elle
nük az eljárás folyamatban van.

lajdonosai, illetve meghatalma
zott képviselői gyakorolhatják 
szavazati jogukat, akik rész
vényeiket a közgyűlés kezdete 
előtt 3 nappal a társaság közpon
ti pénztárában letétbe helyezték.

A közgyűlés határozatképte
lensége esetén az igazgatóság az 
ismételt közgyűlést változatlan 
helyszínnel és napirenddel 1993. 
május 31-én 9.00 órára hívja 
össze, amely az eredeti napiren
den szereplő ügyekben a megje
lentek számára való tekintet nél
kül határozatképes.

MEZÉP RT
Igazgatósága

tejipari termékeken keresztül a 
mosóporig mindent megvásárol
hatnak a faluban nyaralók. A 
betérő turistákat, kirándulókat 
hűtött itallal és jégkrémmel vár
ják.

Fuller Miklósné, Tériké kedd 
kivételével naponta 10-17 óráig, 
szombaton és vasárnap is egész 
nap szeretettel várja vásárlóit.

Vállalkozásukhoz sok sikert 
kívánunk!

Képünkön: Fuller Miklósné, 
Nádor Rudolfné, Mott János, 
Fuller Miklós.

Kép és szöveg:
Kárpátiné Kovács Zita

-  1993. január hónapban is
meretlen tettesek betörtek a Tó- 
büfébe, az elkövetőket a rendőr
ség elfogta, ellenük az eljárás 
folyamatban van.

-  A rendőrség nyomozást 
folytat ismeretlen tettesek ellen, 
akik a MÁV sérelmére Pécsvá
rad térségében négy esetben 
bronz telefon-légvezetéket tulaj
donítottak el.

Omiándi László r.tlidgy.
Állomásparancsnok

Telefonközeiben

Rendőrségi hírek

Naponta friss kenyér Kisújbánján



„Úgy éreztem, hazaérkeztem Pécsváradra”

Platthy György 
életműkiállítása

Platthy György festőművész 
50. kiállítása a teljes életművet 
mutatja be április 17-től, a 
Széchenyi téri Pécsi Galériá
ban. Támogatói a Művelődési 
és Közoktatási Minisztérium, 
Pécs Megyei Jogú Város és 
Pécs várad Önkormányzata.

A művész ez év január 26-án 
töltötte be 85. életévét. Élet
művéért és pedagógiai mun
kássága ismeréséül március 
15-én vehette át a „Magyar 
köztársaság érdemrend kiske- 
resztje polgári tagozata” ki
tüntetést.

A pécsi kiállításmegnyitón 
részt vett pécsváradiak egy 
csoportja és Kakas Sándor 
polgármester, aki díszes cso
korral köszöntötte a jubiláló 
mestert. A megnyitó szavakat 
dr.Mayer Mihály megyés
püspök mondta el, méltatva 
egy hosszú életmű, gazdag 
művészi és emberi pálya állo
másait. E jubileum alkalmával 
adta át a Képzőművészeti Fő
iskola gyém ántdiplom áját 
Bencsik Ferenc Kossuth-dí- 
jas szobrászművész. Platthy 
György pécsi kiállítását egy 
adományozási aktus zárta: a 
művész "Világmontázs" című 
nagyméretű festményét a pé
csi Teológiai Akadémiának 
adományozta. Ezután hang
zott el Kakas Sándor meghívá
sa, majd a pécsváradi állandó 
kiállításon folytatódott a prog
ram.

Platthy György az iskolák 
államosítása idején kérte ma
gát Pécsváradra. Kapcsolatá
ról így vall most elkészült ka
talógusában:

„Pécsvárad látképe című 
képem itteni állandó kiállítá
somon látható. Amikor Pécs
váradra helyeztek, egy lovas
kocsival közelítettem meg az 
akkori járási székhelyet. Cso
dálatos látvány tárult a sze
mem elé. Azonnal a Kárpátok 
övezte múltam elevenedett 
meg, és valahogy úgy éreztem, 
hazaérkeztem. Kocsisom meg
jegyezte: -  Az a magas hegy a 
Zengő! -  Nagynéném azonnal 
felkiáltott: -  Milyen szép név - 
Zengő! -  Valóban muzikális 
név, amely felfelé szárnyal, és 
nem kell nyelvésznek lenni, 
hogy érezzük e névnek a za
matét. A függőleges vonalak 
áhítatát fokozza a katolikus 
templom égbe szökkenése. 
Uralkodik a tájon, és felveti a 
kérdést: milyen nép lakik e vi
déken? Mert itt a természeti és 
a társadalmi formák össze

csengenek!...
Pécsvárad magyar-német 

ajkú lakossága nagy szere
tettel fogadott mind a kilen- 
cünket. Ott nyugszik édesa
nyám és nagynéném a refor
mátus temetőben. (Ott áll a mi 
kriptánk is -  még üresen -  a 
római katolikus temetőben). 
Pécsvárad ősi tö rténelm i 
múltja arra serkentett, hogy 
valamivel én is hozzájáruljak 
várossá nyilvánításához. Öt
venegy képemet ajándékoz
tam Pécsváradnak, és ott meg 
is becsülték válogatott anyago
mat, mert teljesen korszerű ál
landó kiállítást létesítettek ké
peim számára.

Zengővárkonyi templom 
című képem szintén Pécsvára- 
don látható. Mikor festettem, 
a fülembe csengett a gyönyörí 
református ének: Erős vá
runk nékünk az Isten. Pu
ritán egyszerűséggel festettem 
meg. Festés közben szinte 
éreztem a nagy tudós esztéta
lelkipásztor meggyőző szavait 
a szépségről és az igazságról, 
így akartam tisztelegni Fülep 
Lajos emléke előtt”

Mindezt élőszóban idézte fel 
az idős mester a pécsváradi 
tárlatvezetésen -  de képeinek 
állandó kiállítását bárki felke
resheti, a Könyvtár nyitvatar- 
tása idején.

Platthy György szervezte 
újjá a pécsi Tanárképző Főis
kola rajztanszékét, s ennek ve
zetőjeként vonult nyugdíjba 
1972-ben. Most felesége, Ko
vács Júlianna és népes csa
ládja körében vett részt az ün
nepségeken: 7 gyermek, 9 uno
ka és 4 dédunoka veszi körül 
szeretetével az idős mestert, 
akinek az ecsetje most sem pi
hen. Tavasztól őszig Sziglige- 
ten él és dolgozik feleségével, a 
teleket Pécsett tölti. Kívánunk 
számára békés, boldog éveket, 
jó erőt és egészséget! És mi
előbbi viszontlátást Pécsvára- 
don.

Gállos Orsolya

Volt egyszer egy Ifjúsági Klub
Meghívót kaptam a Pécsvá

radi Művelődési Házból. Meg
szokott dolog, hogy értesítést 
küldenek nagyobb rendezvé
nyeikről. Ez a meghívó azon
ban nem volt szokványos. Köz
hírré tette, hogy a hajdan volt 
Ifjúsági Klub (nem véletlen a 
nagy kezdőbetű) tagjai talál
koznak 1993. április 23-án. A 
meghívó címlapján „korabeli” 
fotók és sorolhatnám a megle
petéseket. Kétség sem merült 
fel bennem -  ott a helyem!

Tudnia kell országnak-világ- 
nak, de legfőképp a pécsvára- 
diaknak, hogy ez nagyon-na- 
gyon jó, egymást szerető és se
gítő "csapat" volt.

Kígyós Sándortól szárma
zott az ötlet, csináljunk pince
klubot a színpad alatti kihasz
nálatlan helyiségben. Sajnos 
már nem örülhetett velünk 
sem ő, sem Fullér Sándor, 
sem Gresa László. Egy per

Szándékosan nem emlege
tek neveket, nehogy valaki ki
maradjon, de jöttek 20 éve 
nem látott emberek, ki-ki fér
jestől, feleségestől, gyerekestől, 
és sokan egyedül. Felidéztük a 
régi-régi emlékeket, táncol
tunk a 20 évvel ezelőtt divatos 
számokra. A zenekar kenyerét 
időnként elvették a régi zené
szek, akiket valamennyien 
nagy szeretettel fogadtunk.

Nem vo ltunk  különbek 
mint a mai fiatalok, csak má
sok voltunk. Tartoztunk vala
hova. Kívánom valamennyi 
mai teenagernek, hogy legyen 
lehetősége, és akarjon tartozni 
valakikhez, valahova. Kívá
nom, hogy majd 20 év múlva 
ugyanígy tudjanak örülni egy
másnak, mint ahogy azt most 
mi tettük. Akik ott voltunk, 
valamennyien jól éreztük ma
gunkat. Akik lemaradtak, saj
nálhatják.

ces néma felállással emlékez
tünk rájuk szeretettel.

A készülődés izgalmában 
folyton arra gondoltam, vajon 
megismerek-e mindenkit, va
jon másoknak ugyanúgy fon
tos-e ez a találkozó mint ne
kem? A nagyterembe lépve, a 
zenekar az Újra itt van a 
nagy csapat! című Illés-szá
mot játszotta. A színpad előtt 
óriási fotókon „lázadó éveink” 
ideáljai, az asztalon egy csokor 
sárga rózsa, a régi fotók, klub
naplók, magnószalagok. Több 
mint 100-an érezték ugyanazt, 
amit én: itt kell lenniük.

Köszönöm valamennyiünk 
nevében Dretzky Katalin;
nak a lehetőséget. Köszönöm, 
hogy 20 éven át megőrizte fél
tett kincseinket, emlékeinket, 
hogy lelkesen és kiválóan meg
szervezte a találkozót. „Régi 
csibészek”, köszönöm, hogy el
jö tte tek , és kívánok vala
mennyiünknek sok hasonló 
kellemes estét!

Képünkön: az egykori tini
klub és a Szesz Santos csapa
tának néhány tagja.
Fotó: Kárpátiné Kovács Zita.

Pólón Erzsébet

Zenehíradó a zenesuliból
Április 20-án tartottuk az Ifjúsági Hangversenysorozat |  

I utolsó bérletes előadását a Művelődési Ház nagytermében. |  
I Talán a leghangulatosabb és legszínesebb program volt ez. § 
I Vidámmá tette az előadást a Mecsek fúvósötös pergő muzsi- |  
I kája. Bukszár Márta népdalokat énekelt, Sólyom Kati pedig egy |  
I hazudós mesét mondott el a gyerekek legnagyobb örömére. |  

A következő tanévben is tudunk hasonló csemegével szol- |  
s gálni zeneszerető közönségünknek.



Drága Apám!
DR.CSŐSZ GYULA EMLÉKEZETE

( 1910-1983)
Tíz éve távozott el körünkből örökre dr.Csősz Gyula állator

vos, Pécsvárad köztiszteletben álló polgára. Leánya, Ludányi 
Antalné Csősz Klára készítette el édesapja életrajzát a pécsvá- 
radiak számára, akik szeretettel őrzik Csősz doktor emlékét.

Úgy gondolom, nem harag
szol meg, hogy olympusi nyu
galmadat születésnapod 83. 
évfordulója (1910. márc. 25.) és 
halálod 10. évfordulója (1983. 
febr. 19.) alkalmával megzava
rom. A szeretet és emlékezés 
belső kényszere miatt már he
tek óta érlelődik bennem a 
szándék, hogy életutadat fel
elevenítsem.

A gazdász tudja, hogy az em
ber sokszor kevesebbet arat, 
mintsem vet. De mégis a vetés, 
az örökös újrakezdés, s a ben
ne való reménykedés a szép és 
izgató. Te mindig jó gazdász- 
nak bizonyultál.

Életutadnak meghatározója 
volt a győri szent Benedekren- 
di Czuczor Gergely katolikus 
főgimnázium, melyben 1927- 
28-ik tanévben érettségiztél.

Mint ifjú, fogékony ember, 
ott sajátítottad el azt az embe
ri magatartásformát, melyet 
egy életen át becsült környeze
ted.

Humán műveltséged mind
végig támaszod és talpköved 
maradt.

1932. szeptember 23-án az 
.Állatorvostudományi Egyete
men, majd 1934. július 12-én a 
mosonmagyaróvári Gazdasági 
Akadémián szereztél okleve
let.

A szekszárdi gyakornoki év 
után az Országos Állategész
ségügyi Intézetnél kezdted pá
lyafutásodat, és a baromfibe
tegségek kutatásaival foglal
koztál Manninger prof. vezeté
sével.

A következő években, mint 
m. kir. állatorvos tevékenyked
tél és 1941. július 26-tól a pécs- 
váradi járás főállatorvosa let
tél.

A háború, mint annyi sors
társadat Téged sem került el, 
1942 áprilistól 1943 májusáig 
katonai szolgálatra hívtak be 
állatorvoszászlósként. A szov
jet hadszíntéren mint hadnagy 
a lóállomány állategészségügyi 
ellátását végezted. A Don-nál 
eltöltött iszonyatos napokat jó
val később -  mikor már gyer
mekeid szíve és szeme nyilado
zott -  mesélted el a pécsváradi 
csillagfényes estéken. (Most Te 
is ott ragyogsz Irénkével kéz a 
kézben, és figyeled, óvod uno
káid lépteit.)

És innen üzenem Neked,

hogy a Te „meséidet” az élet
ről, a becsületről, a szorgalom
ról mind-mind továbbadtuk. 
Ha letekintesz, csillagszemed 
látja, hogy bennük élsz tovább.

Kis Gyuszi a 4. állatorvos a 
családi tradíció sorában, Já
noska a komlói kórház gyer
mekorvosa, Péter unokád a 
dalmandi Rt. külker üzletkötő 
agrármérnöke, Bea a pécsi Me
zőbank közgazdásza és Editke 
kertészmérnök.

De térjünk vissza a Te éle
tedre, hiszen oly sok fér bele 
abba az egy emberöltőnyi idő
be.

Az ötvenes évek elviselése 
épp oly nehézséget rótt rád, 
mint bármely becsületes ma
gyar emberre. Munkádat min
dig csendben és pontosan vé
gezted és emlékszem azokra a 
napokra, mikor fogcsikorgatva 
mesélted a „begyűjtéseket”, 
padláslesöpréseket, a parasz
tok megfélemlítéseit. Tartot
tad az emberekben a lelket, jó 
szóval, okos tanácsokkal és 
ezért nagyon szerettek és tisz
teltek. 1956. októberében a 
községi nemzeti bizottságba 
választottak be. -  És ennek kö
vetkeztében „élvezhetted” ké
sőbb a pécsváradi rendőrkapi
tányság fogdáját.

Mi, közvetlen hozzátartozó
id tudjuk, hogy olyan korszak
ban éltél és dolgoztál, amely 
nemcsak a tudomány robba
násszerű kitágulásáról, de ar
ról is nevezetes, hogy egy nem
zedék a világháború nyomorú
ságát és annak minden követ
kezményét kénytelen volt átél
ni.

Hivatásod, szorgalmad min
dig átsegített a nehézségeken. 
Tudományos dolgozataidat 
szinte halálod napjáig írtad.

A METESZ Baranya megyei 
szervezetének, a TIT-nek meg
alakulása óta tagja voltál.

1975-ben a Magyar Agrár tu
dományos Egyesület (MAE) 
által meghirdetett pályázaton 
„Probléma” jeligével első dijat 
és a MAE bronzplakettjét kap
tad, környezetvédelmi mun- 
kádi*ci

1980-ban a METESZ „Ne
ves Elődeink” bizottság tagja
ként a magyar szőlészek egyik 
kimagasló egyéniségéről Teleki 
Zsigmondról, (akinek a nevét 
a róla elnevezett alanyfajták

-  Teleki-Kober 5 BB -  világ
szerte ismertté tette) írtál dol
gozatot, melyet Dr. Németh 
Márton lektorált.

1982-ben a METESZ kért 
szintén cikket a pécsi Műszaki 
Szemlében történő megjelen
tetésre „Az állattartó telepe
ken keletkező hígtrágya elhe
lyezése” címen.

Valószínű, a sokféle érdeklő
dés a hivatásod, a tenniakarás 
segített át a szörnyű betegsé
gen 1981. december 31-én be
következett szívinfarktuso
don.

1982. október 9-én még átve
hetted az Állatorvostudomá
nyi Egyetemen az aranydiplo
mát, mindnyájan ott voltunk 
azon az őszi napon és nagyon 
büszkék voltunk Rád, mikor 
elmondtad az egyetem „tudós 
társasága” előtt köszönőbeszé
dedet.

Állatorvosi munkád, tudo
mányos dolgozataid mellett 
mindig szakítottál időt sző
kébb pátriád, Pécsvárad érté
keinek mentésére és megőrzé
sére.

1969 óta vezetőségi tagja 
voltál a Várbarátok Körének.

Egy jellegzetesen hazai ér
telmiségi típus voltál, a nép kö
zött, falun élő szellemi ember, 
sajátos kultúra hordozója.

1983. február 19-én bekövet
kezett halálodig hasznos, em
berhez méltó életet éltél, hi
szen még indulni akartál vala
melyik gazdához, egy elléshez, 
amikor utoljára magadhoz tér
tél.

Csak a hitünk adhat meg
erősítést és reményt, hogy a 
tér és az idő korlátáitól szaba
dult lélek épp a soha el nem 
múló szeretete révén minden
kor őrzője, irányítója, tanács
adója tud lenni szeretteinek.

Nyugodj békében.

Születésnapodon, 1993. 
március 25-én.

Lányod, Csősz Klári

Piros Pünkösd
Május 30. Pünkösd va

sárnap, az egyház meg
születésének emléknapja, 
melyen a Szentlélek elő
vételét ünnepli a keresz
ténység. Tanítása szerint 
e napon zúgás töltötte 
meg a termet, ahol Jézus 
együtt volt tanítványai
val: fejük felett lángnyel
vek alakjában jelent meg 
a Szentlélek, a tanítvá
nyok beszélni kezdtek kü
lönféle nyelveken, hogy el
indulhassanak, és megté
ríthessék a népeket. Pün
kösdkor az egyház meg
alapítását ünnepli a ke
reszténység.

A szó egyébként a Hús- 
vétra következő 50. napot 
jelenti (a penkoszté gö
rög szóból), a Húsvéthoz 
hasonlóan ez is az Ószö
vetségből ered. A Pünkös
döt a zsidóság is megtar
totta s megtartja, mint az 
aratás befejezésének ün
nepét: a keresztény ünnep 
ebből ered a II. század óta.

Régente galambot bo
c sá to tta k  szabadon a 
templomokban, vagy égő 
kóccsomócskákát szórtak 
szét a „tüzes nyelvek em
lékére”. A református egy
ház úrvacsorát oszt az ün
nep mindkét napján. A 
Pünkösdöt Szenthárom
ság vasárnapja követi.A 
magyar néphagyomány
ban „piros Pünkösd napja” 
rendkívül színes, gazdag 
tavaszünneppel párosul.

Pécsváradon Püsnkösd 
vasárnap reggel 8 órakor 
tartja a katolikus egyház 
az elsőáldozást, a refor
mátus egyház pedig 11 
órai istentiszteletén úrva
csorát oszt.

Gyűjtés
a templom Javára

A katolikus egyház felhívja 
a Kedves Híveket, adomá
nyaikkal járuljanak hozzá 
templomunk tornyának fel
újításához. A toronysisak tel
jes cserére szorul, a munkát 
a rézborítással együtt Séra 
Dénes pécsi bádogos mester 
végzi el. A munkát május 1-én 
kezdi, a befejezési határidó 
június 30. A felújítás 1,5 mil
lió forintba kerül.

Az egyház erői kevesek eh
hez a nagy feladathoz Ezért 
kérjük a Kedves Hívek ön
kéntes adományait, melyeket 
a plébánián vagy a sekrestyé
ben lehet megtenni.

Isten fizesse meg!
Mott János 

címzetes pécsváradi apátplébános



Pályázat
A Pécsváradi Hírmondó bemutatja azt a pályázatot, amit Pécsvárad városi rangja visszaállítása érdekében nyújt 
be belügyminisztériumon keresztül a köztársasági elnöknek. Apályázat anyagát az önkormányzat önálló kiadvány
ban jelenteti meg a várossá válás alkalmával. Az alábbiakban a befejező részt adjuk közre.

IX.
Önkormányzati gazdálkodás
Pécsvárad sohasem tartozott a preferáltan 

támogatott települések közé. A község, a já
rási székhely megszűnése után ,,idegenként” 
került a pécsi járáshoz, majd a sásdi, illetve 
komlói járáshoz (városkörnyékhez), így a já
rási-megyei elosztáskor hátrányban volt 
azokkal a nagyközségekkel szemben, amelyek 
régóta tartoztak adott járási vezetés alá.

Ennél fogva kétszeres hátrányt kellett kom
penzálni (pótolni a járási szervek, intézmé
nyek megszűnésével előálló hiányt, valamint 
az anyagi támogatottság hiányát), ami azt 
eredményezte, hogy a lakosság és a helyi gaz
dasági szervek szinte minden beruházásban 
anyagilag is tevőlegesen is részt vállaltak.

Ez gyakorlatban azt jelentette, hogy a kü
lönböző közművesítések (víz, villany, szenny
csatorna, stb.) kivétel nélkül társulásos vagy 
építőközösségi formában épültek, az egyedi 
beruházásokhoz anyagilag hozzájárultak. Ta
nácsrendelet szabályozta ezen hozzájárulá
sok módját (pl. a belső utak építésekor útsze
gély csak úgy készül, ha annak költségét az 
érintett utca lakói vállalják).

Ezen gyakorlat, illetve a lakosság megértő, 
aktív támogatása, és a gazdálkodási, vállalko
zói részvétel a beruházásokban napjainkban 
is kimutatható. A gázépítés, a telefonhálózat, 
valamint a kábeltv-rendszer kiépítése is ezt 
példázza.

A lakossági hozzájárulás szervezeti, jogi ke
reteit azönkormányzat már működése első sza
kaszában rendezte, azaz valamennyi adónemet 
bevezették, továbbá önkormányzati rendelet
tel szabályozza a közműépítési társulások (ut
caközösségek) támogatási rendszerét.

Végül e körben kell megemlíteni, hogy mind 
Pécsvárad, mind a körjegyzőséghez tartozó 
községek jelentős beruházási pénzesz
közökhöz jutottak a pályázatok révén is (egész
ségügyi centrum építése, Dunavízidehozatala, 
tanteremépítés, idősek klubja bentlakásos 
részlegének a megépítése, stb.)

Az önkormányzati intézmények önálló, il
letve részben önálló gazdálkodói jogkörrel 
rendelkeznek. A középfokú oktatási intéz
mény önállóan gazdálkodik. Külön gazdasági 
csoport révén, míg a többi intézmény gazdálko
dással kapcsolatos operatív feladatait a GA- 
MESZ jogutódja, a körjegyzőségi intézményi 
gondnokság látja el, nem csorbítva azintézmény- 
vezetők előirányzat felhasználási jogkörét.

Számszerűsítve a fentebb írtakat, az 1992. 
évi pénzügyi adatok az alábbiak:
Normatív és pályázati támogatás 106.0 millió 
SZIA részesedés 18,7 millió
Helyi bevétel (adó, lakossági 
hozzájárulás, átvett pénzek, stb.) 67,3millió 
1992. évi összbevétel: 192,0 millió

A felhasználást illetően:
Intézmények dologi és bérkiadása 103,4 millió 
Településüzemelés 29,5 millió
Körjegyzőség költsége, igazgatás 6,5 millió 
Fejlesztés, felújítás, intézmények 
fűtéskorszerűsítése (gáz) 23,6 millió
1992. évi kiadások: 163.0 millió

A számok alapján kitűnik, hogy az összbe
vételből a saját bevétel 35 %, a kiadásból 
fejlesztésre és felújításra fordított rész pedig 
14,5 % -ot tesz ki.
Ez az arány azonban a 29 milliós pénzma

radvánnyal kedvezőbb, ugyanis a pénzmarad
ványból 15 millió, a pályázatok elnyeréséhez 
fedezetül szolgál, így lényegében fejlesztési 
célra fordítható és így az összbevétel 20,1 % - 
át teszi ki.

Az ezen felüli maradvány részben a volt kö
zös tanácsú községeket illető rész (vagyon- 
megváltás) esedékes összege, részben pedig 
egy új szeméttelep kialakítására szolgáló kö
zös alapra történt befizetésekből ered, azaz 
lekötött összeg.

X.
Településszerkezet, 

fejlesztési célok
Pécsvárad mai arculata tükrözi azlstván ki

rályalapította apátság körül szerveződó tele
pülések kialakulásának, életmód változásá
nak történetét.

Pécsvárad kialakulásában két ősi, elkülö
nült településnek volt meghatározó szerepe, 
nevezetesen a várhegyet két oldalról határoló 
völgyek forrása körül elhelyezkedó Gyulakút- 
ja és a Csigerkútja településnek. A hegytövi 
nagyút, a pécs-budai országút a középkor fo
lyamán még beépítetlen maradt. Azinnen fel- 
kapaszkodó út mentén telepedtek le az apát
ság szolganépei, településük neve: Váralja. 
Ide kapaszkodott a Csigerkútja felől a közép
kori „Vásárút” is, a mai Zengó -  Petőfi u. 
nyomvonalán.

Kelet felől a mai Szent Gellért utca nyom
vonalán érkezett fel a Gyulakútja körüli tele
pülést is felfűző útvonal, mely a mai Dózsa 
Gy. utcán át biztosította a kapcsolatot a hegy
tövi nagyúttal. Az utak alsó találkozási pont
ján, a mai Szentháromság-tér -  Régi Patika 
térségében helyezkedett el az alsó vásártér.

1867-től Pécsvárad, mint járási székhely egy 
jellegzetes magyar kisváros, mezóváros képét 
mutatja. A századforduló táján a polgároso
dás kiszorította a népi életmód és tárgyfor
málás hagyományait, de a község telepü
lésszerkezete az újkorban sem változott lé
nyegében, csupán új elem a hegytövi nagyút, 
a pécs-budai országút és azalsóvásártér XVI- 
XVII. század végi, a XIX. század eleji beépí
tése, ahová később áthelyeződött a település 
közigazgatási és kereskedelmi központja. Itt 
a városiasodás külső jelei is feltűnnek már, 
míg a település többi része megtartotta falu
sias külsejét. Ezen kettős állapot kereteit az 
újkorban sem lépte át Pécsvárad.

A település bővülése keleti irányban történt 
(keleti lakótelep, így az 1960-as években meg
indult építkezés terjeszkedés kevésbé rontot
ta a település történeti, műemléki néprajzi, 
utcaképi, népi építészeti értékeit, bár sok 
épület (épületegyüttes) az átépítések (mo
dernizáció) áldozatául esett.

Összegezve tehát: a több településből foko
zatosan összeépülő, a várossá fejlődés kezde
ti szakaszát eléró középkori település szerke

zetét Pécsvárad a mai napig megőrizte, mely 
történelmünk és településtörténetünk kima
gasló értéke.

A mai település fő motívumainak látképi 
feltárulását a nagyközség számtalan pontjá
ról élvezhetjük. A Pécs-budai országútról fel
tárulkozó látvány-panoráma országos jelen
tőségű, Tihany, Pannonhalma, Veszprém pa
norámája mellé sorakozik.

A nagyközség térszerkezetének legjellegze
tesebb pontjai az alábbiak:

1. ) Kossuth utca, a település újkori főutcá
ja, a Pécs-Budafai országút mentén alakult ki 
a XVIII. század második felében. A XIX. szá
zadban lezajló mezóvárosi fejlődés eredmé
nyeként nyerte el ma is látható kisvárosi, zö
mében földszintes zártsorú beépítését. Vég
érvényesen idehelyezűdött közigazgatási és 
kereskedelmi központja a vár mellól. Az ut
cakép esztétikai értéke az utcavonal ívelésé
vel a közel azonos méretű, de egyéniséget 
hordozó épületek ritmusában és tetőgerincek 
ívelése fölött uralkodó apátság és plébánia- 
templom fel-feltűnó motívumában rejlik.

2. ) Vár utca, a középkori jobbágytelepülés 
utcája. A templom uralkodó jellegét a terep
adottság és az utcába telepített fasor is hang
súlyozza.

3. ) Kossuth tér, a középkori felsőváros pi
actere, beépítettségét tekintve megőrződött. 
A térhez kapcsolódó épületek (Vár, temp
lom, Mindszentek kápolna, plébániaház), 
műemléki környezetként is fontos értéket je
lentenek. Nyugatról jó rálátásban élvezhető, 
szinte a budai vagy veszprémi várnegyed jut 
az ember eszébe.

4. ) Magyar tér és környéke, az ósi halmaz
falu központja, a hozzá tartozó közökkel, zu
gokkal érdekes festői együttest alkot.

5. ) Dózsa György utca a volt Német utca a 
középkori „Olaszok utcája” helyen épült ki a 
XVIII. században. A német telepesek szala
gos rendben építkeztek, fésűs, keresztcsű
rös beépítési módot követve, amely ma is 
látható.

6. ) Szent Gellért utca, a középkori „néme
tek utcája” nyomvonalát követő utca, melyet 
a XVIII. században ismét német telepesek 
népesítettek be.

7. ) Mosókútkörnyék, halmazos település- 
forma maradvány, hangulatos közökkel, zu
gokkal, a mosókút körüli teresedéssel.

A helytörténeti fejlődés során így kialakult 
települési szerkezeten az 1986 évben jóváha
gyott összevont rendezési terv, valamint a 
községközpont beépítési terve alapvető vál
toztatásokat nem tartalmaz. A további lakó 
és intézményi területeket mindezek érintése 
nélkül jelöli ki.

Szerencsés módon a lakóterülettói egyértel
műen elkülönül az évek során kialakult ipari
övezet.

A rendezési terv felülvizsgálatára, korsze
rűsítésére most adott megbízás is ezen karak
ter megőrzését szolgálja, akárcsak a helyi épí
tési előírások, különösen annak azon része, 
amely alapján a műemlékek, műemléki és vá
rosképi környezet védelme mellett -  ha gon
dokkal terhelten is -  már megindult az egyes 
települések homlokzatainak, értékeinek a



helyreállítása.
Ezt, valamint a település rendezettségét, 

tisztántartását, rendszeres gondozását szol
gálja az elmúlt évben létrehozott és önkor
mányzati rendelettel szabályozott közterület
felügyeleti szolgálat is.

E rendezési tervben, valamint a községköz
pontra külön elkészített beépítési tervben 
foglaltakon felül a főbb településfejlesztési 
célkitűzések az alábbiak:

-  vállalkozások elősegítése, megfelelően 
közművesített iparterületi részek kialakításá
val;

-  a két bevezető útszakasz (Erzsébeti út és 
Pécsi út, mindkettő Közúti Igazgatóság keze
lésében van) korszerűsítése, a még ki nem 
épített utak megépítése;

-  szennyvíztelep bővítése, további szenny
vízhálózat építése;

-  a település arculatának, hangulatának, 
köztéri berendezésének kedvezőbbé tétele;

-  a már vázolt idegenforgalmi lehetőségek 
kiaknázása, a strandfürdő, kemping kialakí
tása, illetve üzembehelyezése, sportcsarnok 
megépítése;

-  a jelenlegi METALMAS Kft (volt Mező
gép) helyén üzletközpont és kultúrközpont 
(kispályák, tanuszoda, stb.) kialakítása, kizá
rólag magántőke bevonásával;

-kulturális rendezvények, kiállítások széle
sítése, helytörténeti kiállítási terem kialakítá
sa, Székely Miklós orgonaművész kezdemé
nyezésének felkarolása (nyári nemzetközi ze
nei tábor indítása);

-középfokú oktatás tárgyi feltételeinek to
vábbi javítása, a tervezett III. ütem (kollégi
um, konyha, stb.) megépítése;

-  szociális gondozás bővítése, a jelenlegi 
bentlakásos otthon szociális otthonná törté
nő fejlesztése;

-  földhivatali ügyfélszolgálat megszervezé
se, rendőrségi szolgálat szélesítése.

A fentebb vázolt célkitűzések megvalósítá
sával tovább erősödik Pécsvárad térségi sze
repe, amely egyben a vonzáskörzetbe tartozó 
települések helyzetét is számottevően javíta
ná, csökkenne Pécs zsúfoltsága, túlterheltsé
ge és elérhetőbbé válna ezen községek számá
ra a középfokú szolgáltatás és ellátás több 
formája.

XI.
A térségi szerep összegezése
Pécsvárad nagyközség az aprófalvas Bara

nyában, gazdasági fejlettsége, intézményi el
látottsága, központi fekvése révén termé
szetes módon érezteti hatását a vonzáskörzet
re kiterjedően is.

Mi sem jellemzi ezt jobban, mint, hogy a 
helyben foglalkoztatottak több mint 41 % -a 
a vonzáskörzetből bejáró dolgozó.

Ez a szám különösen annak tükrében jelen
tős, hogy nyilvánvalóan a munkaerölétszám 
leépítésekor elsősorban a nem helyben lakók 
(tehát a vonzáskörzetből bejárók) maradtak 
munka nélkül.

Mindez azt igazolja, hogy ezen községek 
Pécsváradhoz való kötődése a pécsváradi já
rás megszüntetése óta eltelt több mint ne
gyedszázad során nem szűnt meg annak elle
nére, hogy az érintett települések más köz
ponthoz (Mohács, Pécs) történő irányítása 
minden területen igen erős volt (egészségügy, 
oktatás, szolgáltatás terén).

Felméréseink és az érintett települések 
megkérdezése alapján ismert a vonzáskörzet
be tartozó községek igénye. A mohácsi város- 
környékhez tartozó, de Pécsváradhoz közel

eső községek elsősorban a hétvégi orvosi 
ügyelet közelebb kerülését várják, hasonlóan 
a pécsi városkörnyékhez tartozó szomszédos 
településekkel.

A Pécsváradtól keletre és délkeletre lévő 
települések, mely községek lakóinak a Pécsre 
való beutazása Pécsváradon keresztül törté
nik, ezen beutazások csökkenését várják és 
különböző kereskedelmi, szolgáltatói igénye
ik Pécsváradon történő kedvezőbb kielégíté
sét remélik.

Ismét mások az idegenforgalmi központ és 
a kulturális szolgáltatási szerepkör erősítését 
kérik, illetve várják el.

A legösszefogottabban Máriakéménd pol
gármestere fogalmazta meg a leendő várossal 
szembeni elvárását, az alábbiak szerint:

„ Üdvözlöm a szándékot, hiszen hosszú ideig 
községünk úgymond Pécsváradhoz tartozott. 
Ha a visszarendeződés nem is képzelhető el 
teljes mértékben, de ha községüket várossá nyil
vánítják, óhatatlanul több területen is az új 
város felé orientálódnánk. Nagy szerepe lenne 
városuknak olyan tekintetben, hogy egy minden 
igényt kielégítő kereskedelmi, ellátó, szolgáltató 
hálózattal rendelkezzen, amelyet mi is igénybe 
vennénk. Biztosítani kell a vonzáskörzetben ál
talános iskolát végzett tanulók továbbtanulását 
gimnáziumban, szakiskolában, szakmunkás- 
képző iskolában, zeneiskolában.

El tudnám képzelni, hogy a zeneiskolának 
több kihelyezett, a helyi igényeknek megfelelő 
idő-, illetve órabeosztású tagozata lenne.

Elvárás, hogy Pécsvárad, mint a környék ide
genforgalmi központja működjön, koordinálva 
és segítve egyes helyi idegenforgalmi elképzelé
seket. ’’

Mindezek alapján Pécsvárad mai vonzáskör
zeti területét az alábbi hármas tagozódás jel
lemzi:

-  a körjegyzőséghez tartozó 7 község a leg
szorosabb kapcsolódást jelenti, lakosságszá
muk összesen 6.300 fő,

-napi kapcsolattal (pl. közös hétvégi ügye
lettel, beiskolázási körzettel, stb.) kötődik 
egy szűkebb vonzáskörzet, összesen 11 köz
séggel, 12.000 fős lakosságával,

-  a munkahely, szolgáltatás, kereskedelmi 
ellátás révén a szélesebb vonzáskörzetbe tar
tozik összesen 26 település, 25.000 fős lakos
sággal.

Ezt a vonzáskörzetet kívánja Pécsvárad, 
mint város ellátni, igényeiket a jelenleginél 
szélesebb mértékben kielégíteni.

Úgy véljük, hogy a lakosság életkörülménye
it alapvetően befolyásoló egyes tényezők mu
tatói az átlagost jóval meghaladják, ezért az 
eddig elért településfejlesztési eredmények
re, a nagyközség alap-és középfokú ellátott
ságának mennyiségi és minőségi mutatóira, a 
térség határain túlra is kiterjedő ellátási, ide
genforgalmi, kulturális funkciókra, azinfrast- 
ruktúrális ellátottságra és nem utolsó sorban 
a történeti múltra is hivatkozva és alapozva, 
Pécsvárad nagyközség képviselőtestülete si
kerrel pályázhatja meg Pécsvárad nagyközség 
városi rangjának helyreállítását.

Pécsvárad, 1993. február 15.

Kakas Sándor 
polgármester

Pécsvárad műemléki és 
műemlék jellegű épületei

Vár -  egykori bencés apátság és templom 
jelenleg szálloda és múzeum, román és gót 
stílus XI. század. Átépítve.

-  Mindszent Kápolna XII. században épí
tették, első írásos említése 1157-ből. A XIV. 
században a templomot déli irányban kiszé
lesítették, gótikus stílus, majd barokk.

-Rk. plébánia 1763-ban és 1918-ban átala
kították, barokk.

-  Szentháromság szobor -  késő barokk 
1806-ban készült provinciális munka.

-  Római katolikus templom 1757-1767 kö
zött építették, barokk. A szószék XVIII. szá
zadi, rokokó stílusú oltárok, barokk padok.

-  Kossuth u. 2-6. volt katonai kórház és 
lovassági laktanya, 1793 körül építették, ba
rokk.

-Kossuth u. 22. volt gyógyszertár 1839-1842 
klasszicista.

-  Városháza, 1857-ben építtette Gianone 
Ágoston neogótikus stílusban.

-Iskola u. 2. 1779-ben építették 1823-ban 
átalakították, barokk.

-  Kossuth u. 41. volt régi városháza, 
városi kocsma és kávéház. 1830 körül épí
tették -  később iskola lett -  klasszicista.

-  Kossuth u. 45. lakóház.
-  Kossuth u. 55. lakás, eklektikus.
-  Kossuth u. 57. lakóház, népi.
-  Magyar tér 9. népi lakóház
-  Mecsekkörnyék 24. lakás.
-  Petőfi u. 24. szőlőhegyi lakóépület.
-Pécsi u. 2. Volt Arany Ló vendéglő 1800

körül építették rokokó stukkómenyezettel -  
könyvtár és lakás.

-  Pécsi u. 6. Molnár-féle présház 1800 
körül építették.

-  Szent Gellért u. 11 német telepes ház
-  Táncsics u. 26. lakóház
-V ár u. 18. lakóház
-  Zengő u. 2Ja. lakóház

Régészeti lelőhelyek:
1. Aranyhegy: az újkőkorszaktól a vaskor

szak elejéig lakott terület
2. Gesztenyés: őskori telep és temető
3. Kossuth u.: jelentős urnasíros temető
4. Szilvásrét: római kori temető
5. Siptér: római kori temető
6. Törökdomb: római kori őrtorony (?) 

népvándorláskori földvár
7. Gőztéglagyár: avarkori temető
8. Fullor-malom: avarkori temető
9. Királygát: őskori, római kori és közép

kori településnyomok
10. Kossuth tér: Vár u. környéke: közép

kori apátság „Felsőváros” és „Váralja” kö
zépkori települések

11. Kálvin utca: kora Árpádkori falu
ÍZ Rózsa F. u.: Mecsekkörnyék: közép

kori település
13. Dózsa Gy. u.: középkori település 

„Olaszok utcája" és vásárhely
14. Gesztenyés dűlő: elpusztult középkori 

falu
15. Zengővár

Összeállította:
Kárpáti Gábor régész 

Pécs, Janus Pannonius Múzeum

Forrásanyag:
1. ) Gállos Orsolya dolgozata alapján készült a történeti rész
2. ) Scholcz Péter dolgozata felhasználásával készült a táji, földrajzi, geológiai jelleg 

kialakulásának bemutatása
3. ) A Pollack Mihály Műszaki Főiskola 1982. évi tanulmánya alapján készült a 

településszerkezet kialakulását bemutató rész (Dr. Bálint János főisk. tanár, Mersits 
Ildikó és Szilágyi Domokos főisk. adjunktusok)



Gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző hírei
VERSENYEK:
1.) Lezárultak a SZKT -  

Szakma Kiváló Tanulója Or
szágos Versenyei. Iskolánk 
szakmunkás tagozata nagy si
kert könyvelhet el, mivel vala
mennyi elküldött tanulónk (4 
fő) felszabadult, kezébe kapta 
a szakmunkásbizonyítványát.

A következő eredmények 
születtek:

a.) Húsfeldolgozó szak
ma: Gacska Mihály 3/a. -12. 
helyezett. (írásbeli dolgozata 
az összes versenyző tanuló kö
zött a legjobb lett.)

Horváth Zoltán 3/b. -  25. 
helyezést ért el. A Pápán meg
rendezett Országos Versenyen 
38 tanuló vett részt.

Felkészítő tanár, és szakok
tatók: Nagy József, Juha Lász
ló •

b.) Sütőipari szakma: Fis
cher Zoltán 3. osztályos ta
nuló a 25 fős mezőnyből a 7. 
helyezett lett, Szabadkígyóson.

Felkészítő tanára, szakokta
tója: Rózsa Zoltán, Valentai Jó
zsef.

c.) Állattenyésztő szak
ma: Derjanecz Piroska 3.
osztályos tanuló 9. helyezést 
ért el a 18 versenyző tanulóból.

Az Országos Versenyt Szé- 
csényben rendezték.

Felkészítő tanár: Gróf Lász
ló volt.

2. V öröskeresztes ver
seny:

A komlói területi elsősegély- 
nyújtó versenyen indult a kö
zelmúltban iskolánk 5 fős csa
pata. Egészségügyi szakiskolás 
csapatokat is megelőzve első 
helyezést értek el. Ezzel jogot 
nyertek arra, hogy iskolánkat 
képviseljék a megyei verse
nyen. Az első helyezést elért 
tanulók I. osztályos gimnazis
ták. Név szerint a következők: 
Pocskai Anita, Bitter Ju
dit, Vincze Katalin, Dankó 
Beatrix, Mateisz Marian
na.

3 Szavaló és prózamon
dó versenyt rendeztünk isko
lai szinten a Költészet Napjá
nak tiszteletére. Szervezői is
kolánk magyartanárai voltak: 
Bálint Andrea, Horváthné 
Berlák Irén, Zakk Anna.

Eredmények:
-  versmondásban:
I. helyezettek: Koritnik Já

nos húsfeldolgozó 2. o. tan.
Kollár Ibolya ált. áll. tény. 

szakközép IV o. tanuló.
II. helyezett: Vörös Mária 

ált. állatteny. szakközép II. o. 
tan.

III. helyezett: Mintái Attila
baromfihúsfeld. I. o. tanuló

Szalai Zoltán áll. tény II. o. 
tan.

-  prózamondásban:
I. helyezett: Kollár Ibolya

ált. áll. tény. szakközép IV o. 
tan.

Kalányos József sütő ül. 
oszt. tan.

II. helyezett: Sasvári An
namária baromfihúsf. I. oszt. 
tan.

A május 7-ei SZAKKÉPZŐ 
NAPON rendezendő verse
nyen mindkét kategóriában 
(vers, próza) az első helyezett

tanulók képviselik iskolánk 
színeit.

4. Rajzpályázat: „Europe 
at Shool” pályázaton Göbl 
László és Ruppert Gábor I.
osztályos gimnáziumi tanulók 
szerepeltek rajzaikkal. Mind
két tanuló alkotása a megyei 
válogató versenyről bejutott az 
országos döntőbe. Az országos 
vesrenyre továbbjutott rajzok
ból kiállítást is rendeztek Pé
csett.

SZABADIDŐ:
Platthy György jubileu

mi em lékiállítását nézték 
meg a gimnáziumi tanulók. 
Nagy élmény volt a gyerekek
nek, hogy az idős művész maga 
vezette a tárlatot.

Ugyanezek a tanulók részt 
vettek a Kárpáti Gábor ré
gész által vezetett helytörté
neti sétán a várban.

A résztvevők sok új érdekes 
ismeretet szereztek.

SPORT:
Tervezzük, hogy az iskola 

sportcsarnoki szolgáltatását 
kibővítjük kondícióteremmel. 
Részben saját kivitelezésben 
gyártjuk le a kondícióterem
hez tartozó gépeket, részben a 
tornacsarnok működtetéséből 
befolyó összegből vásároljuk 
azokat. Ezek a sporteszközök 
az izomerősítést, a testépítést 
szolgálják, beépülve a testne
velés órák tantervébe.

Már most nagyon népszerű
ek tanulóink körében.

KOLLÉGIUM:
A jóidő beköszöntővel hét

főnként a kollégium udvarán 
szalonnasütéssel egybekötött 
esti discot tartanak a tanulók.

A ballagás előestéjén kerti 
ünnepséget terveznek a végző
sök búcsúztatására. A tanulók 
nevelőikkel együtt rendezik a 
kollégium udvarát: egyik ré
szét parkosítják, a másik fe
lében pedig röplabda-pályát 
alakítanak ki.

BALLAGÁSOK:
-  VIZSGÁK:
Május 15-én, szombaton de. 

10 órakor végzős IV-es szakkö
zépiskolás tanulóink ballag
nak.

Május 22-én szintén szom
baton de. 10 órai kezdettel bal
lagnak ül. éves szakmunkás- 
tanulóink.

Érettségi írásbeli vizsga 
május 17-én magyar nyelv és

irodalomból, 19-én szakmai 
tárgyakból lesz.

S za k m u n k á s írá sb e li  
vizsga: május 24-én lesz az 
összes m. éves szakmunkásta
nulónak

A szóbeli érettség i és 
szakmunkásvizsgákra júni
us hónap folyamán kerül sor.

SZAKKÉPZŐ NAP ’93, 
PÉCSVÁRAD

1993. május 7-én Szakképző 
Napot rendezünk intézetünk
ben. Ez alkalommal meghív
juk a megye hasonló típusú is
koláit, így:

-  Mg. Szakmunkásképző In
tézetet Villányból,

-  Mg. Szakmunkásképző és 
Munkástovábbképző Intézetet 
Sellyéről,

-  az Újhelyi Imre Mg. Szak- 
középiskolát Szentlőrincről,

-  A Dr. Marek József Mg. 
Szakközépiskolát Mohácsról, 
valamint magánvállalkozókat, 
akik iskolánk szakképzési 
programjában részt vesznek, 
illetve támogatják.

Szeretettel meghívjuk és 
várjuk a pécsváradi Ön- 
kormányzat képviselőtes
tületének tagjait.

Délutáni programunkraa -  
kóstolóval egybekötött ter
mékbemutatóra a (Művelő
dési Ház nagytermébe) a köz
ség minden érdeklődő polgárát 
szeretettel várjuk május 7- 
én, délután 14-től 16 óráig.

A  Szakképző Nap program
ján belül a vendégiskolák ta
nulói a mi tanulóinkkal együtt 
különböző vetélkedőkön mérik 
össze erejüket. így sor kerül az 
általános műveltségi-szel
lemi vetélkedőre 5 fős csa
patokkal.

Iskolánként 2 fős csapatok 
mérik össze tudásukat számí
tógépes ismeretekből is.

Szavaló és prózamondó 
verseny végén fog kiderülni, 
hogy az 5 iskola tanulói közül 
ki szaval legszebben verset, és 
ki a legjobb prózamondó.

Sportban -  futballmér
kőzéseken dől el, hogy melyik 
iskolának van a legjobb fut
ballcsapata.

A versenyek végén ered
ményhirdetésre és díjátadásra 
kerül sor.

A Szakképző Napra lap
zártáig jelentkezett kiállítók 
és támogatók:

-  MŐBIUSZ Rt, Pécs
-  Baranyasüt Rt. Pécs

Iskolánk



életéből ■
AKodolányi János Általános Iskola hírei-  Pécsi Sütőipari Vállalaat

-  Baranya Megyei Tejipari 
Vállalat

-  Mecsek FÜSZÉRT Rt
-  Szárnyas ízek Kft, Pécs
-  Balokány Kft. -  Pécs (sü

tőüzem)
-  PIKKER Kft, Mohács 

(húsfeldolgozó)
-  Kalória GMK, Szajk (hús- 

feldolgozó)
-  Aranyeső Kft, Bonyhád 

(húsfeldolgozó)
-  BAGUETTE Francia Pék

ség, Mohács
-  Zengő Völgye Bt, Vékény 

(húsfeldolgozó)
-  Villányi Szakmunkáskép

ző Intézet (bor, virág)
-  Pécsváradi Állami Gazdaság
-  Aranycipó Kft. Pécsvárad
-  ÁFÉSZ, Pécsvárad
-  Schöller-BUDATEJ RT, 

Pécsvárad
M agánvállalkozók:
-  Czett Sándor, Kozármis- 

leny (húsfeldolgozó)
-  Balogh Bálint, Hidas (hús- 

feldolgozó)
-  Kisztner György, Pécsvá

rad (húsfeldolgozó)
-  Ábrahám Géza, Pécsvárad 

(zöldségkereskedő és tartósító)
-  Wolf Józsefné, Pécsvárad 

(zöldségkereskedő)

BEISKOLÁZÁS,
TOVÁBBTANULÁS

Gimnázium: továbbra is fo
gadunk mégjelentkezőket új I. 
osztályunkba -  2. és 3. sorban 
jelentkezőket is -  ha előírt fel
tételeinknek megfelelnek (az 
érettségi tantárgyakból leg
alább közepes, vagy jó osztály
zat). Keretszámunk: 30 fő, ed
dig 22 tanulót vettünk fel.

Szakm unkásképzés:
a. ) Sütőipar:
A nagy érdeklődésre való te

kintettel szeptembertől 2 osz
tályt indítunk (egy vállalati 
osztályt -  24 fővel, egy vállal
kozóknál foglalkoztatott osz
tályt -  30 fővel)

Ä túljelentkezés két és fél
szeres volt, a létszám itt betelt.

b. ) Húsipar:
A húsipari szakmában is 

kétszeres volt a túljelentkezés, 
azonban csak olyan tanulókat 
tudunk fölvenni, akik gyakorla
ti munkahelyüket bármely vá
góhídon biztosítani tudják. 25- 
27 fővel indítjuk az I. osztályt, 
jelenleg 23 tanulót vettünk fel. 
Továbbra is várunk jelentkező
ket a hiányzó helyekre.

c. ) Á lattenyésztő szakma:
Eddig 18 főt vettünk fel. Itt

még nem telt be a létszám, mi
vel 30 fővel szeretnénk indíta
ni az I. osztályt. További jelent

kezőket várunk.
d.) Baromfihús-feldolgo

zó szakma:
Az idén nem indítunk I. osz

tályt az ANASCO RT felszámo
lása miatt. Azonban komoly tár
gyalásokat folytatunk más cé
gekkel -  akik igénylik -  a szak
majövőbeni újbóli indításáról.

Általános állattenyésztő 
szakközépiskola:

Terveink között szerepel az 
általános állattenyésztő szak- 
középiskola újraindítása is. A 
várossá válás is föltételezi a 
szélesebb körű (többféle igényt 
kielégítő) középiskolai oktatás 
meglétét.

Az oktatást olyan felépítés
ben szerveznénk, hogy az érett
ségi vizsga letétele után lehető
séget biztosítanánk + egy év 
alatt (5. év) állatkerti gondo
zó i szakm a megszerzőére. 
Ezen képzési formára az Állat- 
kertek Országos Szövetsége ré
széről merült föl igény 

Ennek az iskolatípusnak 
korábbi hagyományos oktatási 
formáját kibővítenénk, ily mó
don lehetőséget biztosítanánk 
számítástechnikai, háztartás- 
tani (szabás, varrás, főzés...) 
ismeretek szerzésére is a 4 
éves képzés keretén belül.

DOLGOZÓK 3 ÉVES
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

INTENZÍV NAPPALI 
TAGOZATA (2 éves)

Új képzési formát indítunk 
szeptembertől iskolánkban, 
nappali iskola-rendszerű okta
tás keretében. A képzés időtarta
ma 2 év, amelynek a végén a ta
nulók érettségi vizsgát tesznek

Az újrendszerű képzéshez 
szükséges engedélyek az inté
zet birtokában vannak.

Jelentkezési feltételek:
-  szakmunkásbizonyítvány
-  közismereti tantárgyakból 

legalább közepes, vagy annál 
jobb érdemjegy

-  iskolarendszerű képzés (2 
évig mindennapos iskolába já
rás) vállalása

A közismereti tantárgyak 
mellett német nyelvet és szá
mítástechnikai ismereteket is 
tanulnak.

Tervezett létszám: 30-32 fő.
Jelen tk ezési határidő:

június 1.
A felvétel eredményéről jú

nius 30-ig tájékoztatjuk a je
lentkezőket.

Pécsvárad, 1993. április 28.

Fuchs Sándorné 
Molnár Zoltánná

-  Matematika tanulmányi 
versenyt rendeztek a 4. osztályo
sok napközis csoportjában. A 
verseny helyezettjei: I. Dobszai 
Zsolt 4. a., II. Mosonyi Gábor 
4. b. és Szabó Anett 4. c.

-  Anyanyelvi tanulmányi ver
seny volt szintén a 4. osztályosok 
csoportjában. Győztesek: I. Sza
bó Viktória 4. c., II. Ory Levente 
4. b., III. Szabó Anett !. c.

-  A Herman Oltó Országos 
Biológia Verseny megyei döntő
jén Pohl András 8. c. osztályos 
tanuló 4. helyezett lett. Felkészí
tő tanára: Major Józsefné.

-  Hosszúhetényben rendezték 
a körzeti iskolák vers- és próza
mondó versenyét, ahol a 7-8. 
osztályosok csoportjában Kele
men Mariann (7. a.) I., Lauer 
Bálint (7. a.) II. helyezést ért el.

-A  Magyar Vöröskereszt által 
Komlón rendezett elsősegély- 
nyújtó versenyen a pécsváradi 
csapat 4. helyezett lett három 
komlói csapat mögött. A csapat 
tagjai: Müller Réka 7.b., Tur- 
nár Csilla 7. b., Becker Renáta 
7. b., Chvojka Tamás 7. a., Po
rös Zoltán 7. a.

Felkészítőjük: Dr. Wilheim 
Andrea és Báling Lászlóné.

-  Az 5-6. osztályosok labda
rúgócsapata az őszi és tavaszi 
forduló összesített eredményei 
alapján továbbjutott a körzeti 
bajnokságból. A csapat legered
ményesebb játékosai: Takács At
tila és Gulyás Tamás.

-  Áprilisban zajlott az orszá
gos matematikaverseny iskolai 
fordulója. A tanulók zárt borí
tékban kapták a Bolyai János 
Matematika Társulat állal ösz-

szeállított feladatokat.
Az iskolai zsűri továbbjutásra 

javasolta a következő tanulókat: 
6. osztály. Proszonyák Zsolt, 
Schneider István, Szilágyi Csa
ba, Takács Attila, 7. osztály. 
Keszler Péter, Lauer Bálint.

-  A tanév utolsó hangver
senyét hallhatták a bérlettel 
rendelkező tanulók. Jó hangu
latban zajlott, hiszen a témája a 
„Mosoly a zenében” volt.

-  Iskolánk rendezte a körzeti 
biológia, földrajzi és történelmi 
vetélkedőket, ahol mindhárom 
tárgyban hazai siker született.

A csapatok tagjai:
Biológia: Kröhnung Helga, 

Pohl András, Abrahám Géza. 
Tanáruk: Major Józsefné.

Földrajz: Merkl Beáta, Kis 
Bocz Éva, Vörösvári Zoltán. Ta
náruk: Gelencsér János.

Történelem-. Bárócz Ervin, 
Papp Ildikó, Takács Attila. Ta
náruk: Szabó Éva.

-  Bólyban szakmai napot tar
tott az általános iskola a német 
nemzetiségi oktatás aktuális kér
déseiről. A továbbképzésen részt 
vett iskolánkból: Fáth Hedvig, 
Hohmann-né Schunk Edit, Wág- 
ner Jánosné és Schaffer József.

-  A felsős szaktanárok ill. le
endő osztályfőnökök megkezdték 
a hospitálást a 4. osztályokban.

-Április 19-én mindkét tago
zat nevelői fogadó órát tartottak 
az érdeklődő szülők részére.

-  Megtörtént a leendő első 
osztályosok beíratása. Az 
1993/94-es tanévben 38 tanuló 
kezdi meg általános iskolai ta
nulmányait.

Lantos Istvánná

és gyerekek a tavalyi év végén 
kiállítást láthattak a Művelődési 
Házban.

Alkalmazott technikáink vol
tak: gipszes géz domborítás, szi
ta technika, alumínium karc, vi- 
aszvisszakaparás filc- és diópác 
vízfestékes lazúrozással, festés, 
montázs. A biennáléra 28 or
szágból, 5 földrészről 7765 pá
lyamunka érkezett. Ezek közül 
543-at díjaztak. 52-en kaptak 
Arany Elefánt, 491-en Ezüst 
Elefánt díjat. Iskolánkból a kö
vetkező tanulók kaptak Ezüst 
Elefánt dijat:

Katona Teréz, Csák Nikolet
ta, Lukács Aranka, Csoltyán 
Zoltán, Bareith Rita, Ruppert 
Edit, Ruppert Andrea, Menczer 
Kinga, Pintér Csilla, Bátyai 
Melinda, Ormai Eszter, Fullér 
Zsanett, Arató Gergely, Siklósi 
Tímea, Böröcz Lívia, Molnár 
Annamária, Glázer Adél.

Glázer Adél és Bareith Rita 
munkája megtalálható abban a 
levelezőlap-gyűjteményben, 
amit ki is adtak, és minden dí
jazottnak elkültek.

Gratulálunk a gyerekeknek és 
felkészítő tanáraiknak, Kajos Va
lériának és Vértes Lászlónénak.

„V íz, v íz , hurrá!”
Egy sikeres rajzpályázatról

Frau Sabine Conrad, isko
lánk vendégtanára az 1989/90- 
es tanévben felfigyelt az alsós 
rajzszakkör munkájára és java
solta, hogy nevezzünk be Wup- 
pertalba, a VI. Nemzetközi 
Gycrmckrajz Biennáléra.

A technika szabadon választ
ható, a képméret levelezőlap 
nagyságú „miniatűr” alkotást en
gedélyezett. Ebben a tanévben 
20 képpel, kevés technikai meg
oldással, de jelen voltunk a ran
gos nemzetközi seregszemlén. 
Köszönet az ötletért Sabinének, 
meg azért, hogy immár három 
éve viszi Németországba a gye
rekek egyre növekvő mennyisé
gű kis „remekműveit”. így kez
dődött...

A folytatásról röviden:
Az elmúlt tanévben újabb témá

ban pályáztunk: Víz, víz, hurrá!
Az alsó tagozatról e témában 

közel 100 alkotást küldtünk el 
ismét a VIII. Biennáléra.

Igen sokféle technikát kínál
tunk kipróbálásra. Örömünkre a 
tehetséges gyerekek majd mind
egyiket ki is próbálták, melynek 
eredménye a kiállításra való 
igen gazdag képanyag lett.

Ebből az érdeklődő felnőttek



Kérdés 3 Hírmondó Olvasóihoz:

Rókahegyi tó? Varasdi tó? 
Mindkettő?

Az erdő és a víz szoros 
együttese ritka természeti 
kinccsé teszi a vidéket... A ké
sőbbi országos (nemzetközi?) 
hírű üdülőhelyet ezrek keresik 
fel az év minden szakában... A 
környező falvak, városka (ez 
Pécsvárad!) lakosainak egy ré
sze a turizmusból él majd... 
fejlődik az in frastruktúra, 
megjelennek a beruházók! A 
kép akár idilli is lehetne, ha 
már itt tartanánk!

Kedves Olvasó! Mielőtt még 
a legenyhébb jelzőkkel is illet
ne, nézzen ismét a Mecsek tér
képre! Az Orfűi Tavak is mes
terségesek! A mi tavunk jobb 
megközelíhetősége miatt, no 
meg a vadregényesebb környe
zet miatt vonzóbb célpontja le
hetne a turistáknak, mind Or- 
fű!

Alakítsuk meg a „Varasdi 
Tavakért” Baráti Társaságot 
és gondolkodjunk, sorrendben 
milyen lépéseket tegyünk meg, 
hogy közelebb juthassunk a 
címben szereplő kérdés meg
válaszolásához: Rókahegyi tó? 
Varasdi tó? Mindkettő?

Nyílt levelemre válaszukat 
várom a Hírmondó hasábjain!

Hamarosan itt a tomboló 
nyár... a vékonyodó ózonréte
gen át egyre jobban égetnek 
majd az Ultra B sugarak... a 
Dombay tó zsúfolt, minden 
egyéb vízpart messze van...

Lehet, hogy egyszer majd 
egy ilyen napon gyerekeinkkel 
kikerekezünk a Varasdi tó 
partjára és belemerülünk a 
hűs vízbe?!

Várom válaszukat!
Dr. Feledi Éva 

pécsváradi polgár, 
aki szereti megvalósítani 

az álmait

-----------------------  Köszönjük a segítséget! -----------------------
Köszönetét mondunk az Általános Iskola Igazgatójának és a 

tanári karának, valamint az önkormányzatnak, hogy másfél 
éven keresztül menedéket nyújtottak több horvátországi család
nak a Dombay-tónál lévő táborban. Köszönjük megértésüket és 
türelmüket.

Szabó Iüszlóné 
lelkész

A z Ö n k o rm á n y za t  
re n d e le té i

A közterületfelügyelő feladatai a 3/1992. számú 
rendelet alapján:

1. ) Közterület alatt értendők a helyi utak, járdák, terek, 
az útmenti árkok, vízelvezetők, zöldsávok, továbbá olyan 
közterek, mint a sportpálya, vásártér, temető, parkolóhe
lyek, szeméttelep, Dombay-tó környék, stb.

2. ) A közterületek gondozása körébe tartozik az állományi 
létszám biztosítása (szükség esetén cseréje), tevékenységük 
irányítása, munkabeosztásuk és ellenőrzésük ellátása, ese
tenként kisegítők, napszámosok alkalmazása, külső vállal
kozók megbízása, fuvar- és más gépieszköz megrendelése, 
ezek teljesítésének ellenőrzése és igazolása;

3. ) Fenti tevékenység gyakorlása során a költségvetésben 
előirányzott összegek betartása mellett önálló megrendelési, 
pénzügyi kihatással járó intézkedési joggal bír a közterület
felügyelő, de bejelentési kötelezettséggel tartozik a pénzügyi 
csoportvezető felé;

4. ) A rendészeti feladatok sorában elsősorban a felszólítás, 
figyelmeztetés alkalmazandó, helyszíni bírságolásra csak 
kellő indok esetében kerülhet sor, szabálysértési feljelentés 
előtt pedig ki kell kérni a polgármester véleményét.

5. ) Az egyes főbb tennivalók (figyelemfelhívás szerűen):
-  elvégzett munkák, fuvarok, teljesített feladatok igazolá

sa;
-  a felsorolt közterületek látogatása, észlelt rendel

lenességek kijavíttatása, megszüntetése;
-  Kresz-táblák, egyéb utcai felszerelések, padok, hirdetők, 

buszváró, stb. jó karbantartása (festése, tisztántartása), ki
dőlt táblák helyreállítása;

-  közterületen történő árusítás ellenőrzése, helypénzfize
tés ellenőrzése, engedély nélküli árusítás megtiltása, árusí
tás utáni rend biztosítása;

-  zöldsáv, fák megóvása, járművek parkolásának e helyen 
történő megtiltása, szükség esetén locsoltatás megszervezé
se;

-  üzletek előtti állandó tisztántartásra az üzlet- és boltve
zetők felszólítása;

-  közterületen kóborló ebek tulajdonosainak figyelmezte
tése;

-  házikertekben történő szemétégetés (levegőszennyezés) 
megtiltása, közutat szennyező, besározó jármű figyelmezte
tése, szennyeződés, sárfoltok eltávolíttatása;

-  ravatalozó környékén a rend, a megtelt szeméttárolók 
rendszeres kiürítésének, a sövény nyírásának és a fű leka
szálásának a biztosítása;

-  a községben lévő zöldsávok nyíratása, sövények ápolása;
-  vízmű vagy bármi más okból, illetve bárki által felbon

tott közterület helyreállíttatása, megrongált útszakaszok, 
járdaszakaszok helyreállíttatása,

-  közterületi helyfoglalások ellenőrzése, közterületfoglalá
si díjak befizettetése, szükség esetén megszüntetése, megtil
tása,

-  villanyhálózatot zavaró fák kezelése, hálózatra ráhajló 
ágak levágatása;

-  vásártéri rend, WC tisztaságának biztosítása;
-  emlékművek és környékük (Szovjeg sírok is!) rendjének 

biztosítása, elszáradt koszorúk, virágok eltávolítása;
-  lakosság felkérése a házak előtti járda, vízelvezető tisz

tántartására, téli síkosságok megszüntetésére, stb.
-  lakosság körében csinosítási akciók szervezése, ahhoz 

szükséges esetleges anyagok biztosítása, fásítás elősegítése;
-  szeméttartók kiüríttetése, hirdetőtáblák elhelyezőinek 

felhívása a szakadt, időszerűtlen hirdetések eltávolítására;
-  szeméttelep környezetének rendbetétele, telepőr irányí

tása, illegális szemétlerakók megszüntetése, szemetelők fi
gyelmeztetése;

-  a polgármester eseti utasításainak végrehajtása.

Egyházi hírek

Tisztelt Olvasó! Ne kapjon a 
fejéhez! A címben szereplő 
földrajzi nevek csupán a kép
zelet szüleményei, egyelőre.

Ugyanis én nem vagyok geo
lógus. Hidrológus sem vagyok. 
Még kevésbé környezetvédel
mi szakember, vagy jogász, de 
még politikus sem.

Nem igazán értek ahhoz, 
amiről most beszélni szeret
nék, mégis arra kérem Önöket 
olvassák végig figyelmesen 
mondanivalómat, és álmodja
nak majd gondolkodjanak ve
lem és azután tegyünk vala
mit.

Nézem a Keleti-Mecsek tér
képét, keresem a kék vonala
kat, foltokat, a vizek jeleit. Er
zsébet, Nagypall, Fazekasboda, 
Lovászhetény környékén jó 
néhány halastó kéklik, pata
kok táplálják őket, és úgy néz
nek ki a térképen, mint a se
lyemszálra fűzött gyöngyso
rok. Halastavak, tudomásom 
szerint fürödni, sportolni nem 
lehet bennük.

Most pedig kérem vegyenek 
elő Önök is egy Mecsek térké
pet! Keressék meg a Varasdi 
patakot, meg a Rókahegyi pa
takot! Mindketttő a Tájvédel
mi Körzetben ered, és átszeli 
őket a 6-os út. Felettük ívelnek 
a Varasdi és Bolond úti völgy
hidak.

És most képzeljenek el a pa
takok mentén, a völgyekben egy 
több kilométer hosszú keskeny 
tórendszert, mely egy zsilip- 
rendszeren át egészen Apátva- 
rasd alá húzódik! A tavak vize 
mély, tiszta, kék. A természet 
csak annyira bolygattatott meg, 
amennyire néhány üdülő, sport
telep, kiszolgáló egység feltétle
nül szükségessé teszi.

A katolikus egyház hírei:

Májusi litániák májusban 
minden este 19 órakor az rk. 
templomban.

Első áldozás: május 30-án 
Pünkösd vasárnapján 42 gyer
mek járul első áldozáshoz a 8 
órai szentmisén.

Református gyülekezet hírei
A szokásos alkalmakon kívül 

május 20-án este 6 órakor Isten- 
tisztelet (áldozó csütörtök), 23- 
án, de. 11 órakor konformációi 
Istentisztelet. Igehirdető Kettős 
János kopácsi lelkipásztor 30- 
án Pünkösd I. 11 órakor Úrva- 
csoraosztás. 31-én Pünkösd II. 
11 órakor Istentisztelet.



Hírek röviden
-  Franciaországi kirándulá

son vettek részt a Zengóvárkony 
-  Nagypall -  Geresdlakk refor
mátus gyülekezetének tagjai 
1993. április 22-26. között az al- 
golsheimi evangélikus gyüleke
zet meghívására. Az algolsheimi 
konfirmandusz fiatalok voltak 
itt segíteni 1991 nyarán a nagy- 
palli templom renoválásánál és 
tervezik utazásukat, segítségü
ket erre a nyárra is.

-  Oratórium-szerű passió-já
tékot mutattak be Zengóvár- 
konyban 1993. április 7-én a hi
dasi református gyülekezet fia
taljai. Csodálatos élmény volt 
Jézus szenvedéstörténetét látni, 
szinte átélni zenés-énekes előa
dásukban. Nagyon köszönjük ne
kik!

-  Húsvétkor ismét Pécsvára- 
don töltött néhány napot Rudolf 
Sommer úr a miesbachi kórus 
karnagyaa és családja, akik ez 
alkalommal is hozlak ruhaneműt 
a menekült családok számára. 
Nagyon köszönjük figyelmessé
güket ezúton is..

-  Majális a Dombay-tónál! 
Május 1-jén második alkalom
mal rendezett Fuchs Sándor, a 
tó bérlője egésznapos majálist. 
Délelőtt horgászversenyen ve
hettek részt az érdeklődők, dél
után 14 órától változatos prog
ramok várták az idelátogatókat. 
Nagy sikert aratott Apaceller 
József vezetésével az ÖTÉ Fú
vószenekar, nemcsak a gyerme
kek élvezték az apró modellek 
bemutatóját (Pécsi Modelle
zők); volt még számos tréfás-já
tékos vetélkedő és este a fiata
loknak Rock-klub.

- A  Három kívánság műsora 
Pécsváradon a Művelődési Ház
ban május 2-án, vasárnap dél
után Dévényi Tibor vezette mű
sorban fellépett Kiki és Zoltán 
Erika.

-Hofeckcr Bori újabb sikere!
Az Országos Fodrász és Kozme
tikus Bajnokságon Budapesten 
április 18-án a tanulók közötti 
versenyben „divat-frizura” kate
góriában Hofecker Borbála II. 
helyezést ért el. Gratulálunk! 
Csak így tovább!

-  Asszonytorna csapatunk -  
akik már húsz éve tornáznak 
együtt -  április 6-án látták ven
dégül a Pécsi Őz utcai Asszony- 
tornások gárdáját. A jóhangula
tú közös vacsorát megelőzte a 
hagyományos kosárlabda ranga
dó, ahol sajnos ezúttal a mieink 
kosarába pottyant többször a 
labda. Májusban visszavágó Pé
csett. Eredményes felkészülést 
kívánunk!

-  A Műemléki Világnap al
kalmával április 18-án 40 pécs- 
váradi és „külföldi" érdeklődő 
vett részt a Pécsváradi Várba
ráti Kör által szervezett sétán 
a pécsváradi várban. A progra
mot Kárpáti Gábor, a Janus 
Pannonius Múzeum régésze ve
zette. Előadásában megeleve
nedtek az ősi kövek, s felfedez
hettük rejtett értékeinket.

Köszönjük!

Csöves kukorica ol
csón eladó. Érdeklődni 
lehet: Pécsvárad, Vár 
u. 23. T: 394.

A Művelődési Ház tájáról
Gyermekfesztivál Pécsváradon 

május 8-9-én, szombat, vasárnap
A Baranya Megyei Művelő

dési Központ szervezésében 
kétnapos találkozót szervez
nek a megyében működő gyer
mek tánccsoportok és szín
játszók részére a Pécsváradi 
Művelődési Központban.

Célja a tehetséges gyerme
kek, csoportok bemutatása, il
letve számukra bemutatkozási 
lehetőséget biztosítani.

Szombaton 9 órától tizen
nyolc néptánccsoport mu
tatja be műsorát a zsűri előtt 
a nagyterem színpadán. A két
órás ebédszünetben Játszó
ház várja a gyerekeket, illetve 
szervezett s é ta  keretében 
megismerkedhetnek Pécsvá
rad nevezetességeivel. A dél

utáni műsor után 16 órától a 
Zengővárkonyi Hagyomá
nyőrző Együttes műsora lát
ható, majd eredményhirdetés.

Vasárnap a gyermekszín
játszók veszik birtokukba 
Pécsváradot. Jó idő esetén 
ugyanis a település több pont
ján is láthatjuk produkcióju
kat.

Ezen a napon is lesz játszó
ház, 16 órától Ki mit tud gála 
a színházteremben.

Várjuk a pécsváradi gyer
mekeket szüleikkel együtt a 
kétnapos rendezvényen.

Fellép a Pécsváradi Kodolá- 
nyi Általános Iskola Német 
Tánccsoportja és a Zengővár
konyi Utánpótlás Együttes is.

Nyugdíjasok rovata
A Pécsváradi Nyugdíjas 

Klub április 21-i összejövetelén 
Köbér ling Jenőnét, Annuskát 
választotta vezetőjének. A tag
ság úgy döntött, hogy havi 20,- 
klubtagsági díjat fizetnek. A 
nyári hónapokban havonta 
egyszer, minden hónap máso
dik keddjén este 18 órakor 
tartják a klubfoglalkozásokat, 
az őszi-téli időszakban pedi 
esetleg sűrítik az összejövetele
ket.

Májusi program:
11-én (kedden) du. 14 órakor 

autóbusz indul a művelődési 
ház elől az Obányai lovaspan
zióhoz. (A hegyen lakó nyugdí
jasokért az autóbusz felmegy a 
Kossuth térre.) A kirándulás 
útiköltsége: 80,- Ft/fő. Jelent
kezés a művelődési házban.

*
VÖRÖSKERESZTES 
VILÁGNAP
május 8.

A Vöröskeresztes Világnap 
alkalmából május 7-én, pénte
ken perselyes iskolás gyerekek 
járják Pécsvárad utcáit, mun
kahelyeit. Kérjük a segítőkész 
embereket, hogy akár a legcse
kélyebb pénzadományaikkal is 
támogassák a Magyar Vörös- 
kereszt Pécsváradi Szervezetét.

Segíts, hogy segíthessünk!
Köszönjük

Ifjúsági báli alkalm ak
a M űvelődési Házban!

május 22-én, szombaton 
21.30 órától Asterix zene
karral

május 29-én, szombaton 
21 órától Wery-Take Bál.

V__________________ /

Kórus találkozó 
Miesbachban 

-  Pécsváradiakkal

A 75. éves München melletti 
kis német városka kórusával 
már évek óta baráti kapcsolat
ban vannak a pécsváradi dalo
sok, Hesz Erika közvetítése ré
vén.

A várossáválás jubileumi 
ünnepségsorozatán belül kó
rustalálkozót szerveztek aho
va a mi lányaink, asszonyaink 
is utaznak május 14-17. kö
zött.

Kívánunk sok sikert erre az 
útra is, kellemes együttlétet a 
házigazdákkal, a heilingeni, az 
olaszországi, az ausztriai éne
kesekkel.

Sokéves hagyomány a húsvéti játszóház a Művelődési Köz
pontban, ahol idén is sok gyerek ismerkedett a tojásfestéssel 
Bódogné Szomorú Éva szakavatott vezetésével.

Dalos siker Pápán
Országos Szövetkezeti Kórusfesztiválon vett részt a Pécs

váradi Afész és Művelődési Központ Női Kamarakórusa 
Tóth Gézáné karnagy vezetésével április 24-25-én. Az igen 
rangos találkozóra 15 szövetkezeti kórus jött el az ország 
minden pontjáról a Pápai Városi Művelődési Központba, 
hogy zsűri előtt kérhesse minősítését. A pécsváradiak az 
„arany” birtokában ezúttal nem kértek újabb minősítést. Az 
értékeléskor a zsűri nagy elragadtatással dicsérte a kórus 
kiegyenlített szép tiszta hangzását, hangsúlyozták a példa
értékű műsorszerkesztést, annak változatosságát, a magyar 
népdalcsokor és német népdal mintaszerű előadását. A 
szombaton este megrendezett gálaműsorba meghívott kilenc 
együttes között ott találhattuk a pécsváradiakat is, ahol a 
zsűri kérésére a német népdalukkal szerepeltek. Másnap 
jutott idő Pápa nevezetességeinek megtekintésére, az Esz- 
terházy kastélyba, a Kékfestő Múzeumba látogattak. Gratu
lálunk az újabb sikerhez!

Ezúton mondunk köszönetét az Építőipari Kisszövetkezet 
elnökének Zsáli Jánosnak, hogy a szövetkezet autóbuszának 
biztosításával támogatta kórusunknak ezt az útját.



Moziműsor
Pécsvárad, Zengő Filmszínház

Május 2., vasárnap: Resz
kessetek betörők II. Színes, 
magyarul beszélő amerikai 
fűm vígjáték.

Május 3., hétfő: Frivol val
lomások. Színes, magyarul be
szélő amerikai fűm.

Május 6., csütörtök: Dra- 
kula. Színes amerikai horror 
film.

Május 9., vasárnap: A
hullám ok hercege. Színes 
amerikai film.

Mégus 10., hétfő: 1492-A  
paradicsom meghódítása. Szí
nes, angol kalandfilm.

M ájus 13., csü törtök:
Több, mint testőr. Színes ame
rikai film.

Május 16., vasárnap: Az
utolsó mohikán. Színes ameri
kai kalandfűm.

Mágus 17., hétfő: Dől a lé. 
Színes amerikai fűmvígjáték.

M ájus 20., csütörtök: 
Trespass. Színes amerikai kri
mi.

M ájus 23 ., vasárn ap :
Kampókéz. Színes, magyarul 
beszélő amerikai horror film.

Mágus 24., hétfő: Kőbunkó 
(?) Színes amerikai fűmvígjá
ték.

Mágus 27., csütörtök: Ki-
túr-lak. Színes amerikai film- 
vígjáték.

Az előadások hétköznap 7, 
vasárnap 5 órakor kezdődnek!

Közlemények: p é n z tá r
nyitás az előadások kezdete el
őtt 1 órával, pénztárzárás az 
előadás megkezdése után fél 
órával. A műsorváltoztatás jo
gát fenntartjuk!

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:

április 17-én Gál István Zol
tán és Dombai Ágnes

24-én Kriszt Péter és Müller 
Rita

27-én Fürstenhoffer Zoltán és 
Haklik Hajnalka

25 éves házassági évfor
dulóját ünnepli

május 25-én Fuller Károly és 
Bielik Erzsébet

június 1-jén Ördög Béla és 
Frick Anikó

Gratulálunk az ünnepeiteknek 
és még sok boldog együtt töltött 
évet kívánunk!

Halálozás:
Török András (Zv.), Büki Jó

zsef (1097), Mester Károly 
(1934), Tömpék Ferencné Szie- 
bert Katalin (Nagypall, 1911), 
Huber János (1927), Lukács Jó- 
zsefné Wiszthaler Mária (1912), 
Knyúr István (1919).

É rte s íte m  tis z te lt ü g y fe le im e t, 
h o g y  1993 . m á ju s  3 -án  
g u m ija v ító  m ű h e ly e m e t  

m e g n y ito m . 
P é c s v á ra d ,

T s z  m a jo r, 6 -o s  út m e lle tt. 
V áro m  tis z te lt  m e g re n d e lő im e t.

FISCHER GYULA 
gum i jav ító
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1 MEZÉP Kft-nél
I

I Citroen haszonjárm űveket 
és szem élygépkocsikat 

készpénzre , 
részle tfize tésre  
és lízingelésre  

I lehet vásárolni!

Citroen járművekhez 
alkatrész utánpótlás 

és javítás!
Telefon: 7 2 /2 5 -9 6 7  
Pécsvárad 7 1 -es.

Cím : Kossuth u. 3. 
vagy ipartelep.

E Z  + A Z
Értesítem a kedves vásárlóimat, 

megrendelőimet, 
hogy szolgáltatásaimat bővítettem, 

gázöngyújtó töltéssel, szelepeléssel, 
valamint ajándék árusítással.

E Z  +  A Z
Dózsa Gy. u. 10.

Földárverés!
A pécsváradi művelődési házban 

az alábbi időpontokban lesz földárverés:

Május 18-án a pécsváradi területekre 
Május 19-én a lovászhetényi területekre 
Május 20-án a zengővárkonyi területekre 
Május 21-én a nagypalli területekre 
Május 24-én az apátvarasdi és martonfai területekre


