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Kedvező pályaválasztás a Kodolányi János Általános Iskolában
A búcsúzó nyolcadikosok

Az 1992/93-as tanévben 77 
nyolcadik osztályos tanuló szá
mára érkezett el a döntés idő
szaka: a pályaválasztás. Iskolát 
kell választania, ahol folytatja 
tanulmányait, amivel szakmáját, 
pályáját, felnőtt életét alapozza 
meg. Az iskolatípus megválasz
tásában fontos szempontok a ta
nuló képességei, tanulmányi 
eredménye. A választható isko
latípusok: gimnázium, szakkö
zépiskola, szakmunkásképző és 
speciális szakiskola.

Megújuló világunkban a leírt 
szempontok mellett a pályavá
lasztásnak célszerűnek kell len
nie. Figyelembe kell venni azt, 
hogy a választott iskola mennyi
re alkalmazkodik az új gazdasá
gi-társadalmi-munkaerőpiachoz, 
hiszen gyermekeink későbbi 
munkavállalását döntően meg
határozza, melyik iskola nyújt 
magasabb szakmai felkészültsé
get, amivel elkerülhető a mun
kanélküliség. A leírt szempon
tok figyelembevételével irányí

tottuk gyerekeinket és a szülő
ket a helyes döntés meghozata
lára.

Októberben a Művelődési 
Házban pályaválasztási ankétot 
rendeztünk, ahol Bedő Zsuzsa, 
a Baranya Megyei Munkaügyi 
Központ pályaválasztási munka
társa tájékoztatta az érdeklődő 
szülőket, tanárokat, gyerekeket 
a várható változásokról, a cél
szerű pályaválasztás feltételei
ről. Két kiadvány is segítette a 
helyes döntést. A Munkaügyi 
Központ ingyenes kiadványa, a 
PROFIL ’93 tartalmazta az új
donságokat, amelyek az 1993/94- 
es tanévtől Baranya megye kö
zépfokú oktatási intézményei
ben bekövetkeznek. A Pályavá
lasztási Tájékoztató 1993-94 pe
dig konkrét információkat nyúj
tott a Baranya megyei továbbta
nulási lehetőségekről.

A jelentkezési lapon 3 helyet 
jelölhettek meg a gyerekek, és 
figyelembe kellett venni a szaka
szos beiskolázás tényét, vagyis a

döntés sorrendje az iskolatípu
sok között: gimnázium, szakkö
zépiskola, szakmunkás- és szak
iskola.

Az intézmények a tanulmányi 
eredmények (5. 6. 7. osztály év
végi és 8. osztály félévi bizo
nyítvány) a felvételi vizsga és az 
egészségügyi alkalmasság alap
ján hozták meg döntésüket. 
Minden 8. osztályos tanuló je
lentkezett valamilyen oktatási 
intézménybe. Gimnáziumba 23- 
an jelentkeztek első helyen, eb
ből 21-en nyertek felvételt. 
Szakközépiskolába 21-en jelent
keztek és 16-an nyertek felvé
telt. Szakmunkásképző intéze
tekbe 33-an jelentkeztek, 28-an 
első helyen nyertek felvételt. Az 
elutasítottak többsége a Zsolnay 
Vilmos Kereskedelmi és Ven
déglátóipari Szakmunkásképző 
Iskolába jelentkezett, ahol min
den évben nagy a túljelentkezés, 
különösen a cukrász, szakács, 
ruházati eladó szakokon.

Mindegyik szakmunkásképző

kérte a gyakorlati helyről tanús
kodó mesterlevelet, amit a szü
lőknek időben be kellett szerez
ni, és amit csatoltunk a jelent
kezési laphoz

Összesítve tehát 65 tanulón
kat az első és második helyen 
megjelölt intézménybe vették 
föl, így igen kedvezően alakult 
gyermekeinkre nézve az idei pá
lyaválasztás, figyelembe véve az 
iskolákban történt változásokat. 
Három gyerek továbbtanulása 
nem dőlt még el, 74 tanulónak 
van biztos iskolája, ahol kezdik 
majd a következő tanévet. A 
Pécsváradi Gimnáziumban 7 ta
nuló és a szakmunkásképző osz
tályokban szeptemberben 5 ta
nuló kezdheti meg tanul
mányait.

Képünkön: A 77 nyolcadikos 
közül 74-nek biztos a továbbta
nulása.

Major Józsefné 
pályaválasztási felelős

Fotó: Lőrinczi Albert



önkormányzati híradó
1993. május 17.

A testület májusi ülése Ka
kas Sándor polgármester el
nökletével, Vértes László  
képviselő igazolt távollétében 
zajlott a Polgármesteri Hiva
talban.

Először a Szervezeti és Mű
ködési Szabályzat módosításá
val foglalkoztak dr.Kófiás 
Mihály körjegyző előterjesz
tése alapján, és kezdeményez
ték megfelelő rendelet megal
kotását. A módosítás szabá
lyozza a személyi elfogultság, a 
minősített többség kérdését, és 
szűkíti az ilyen szavazati 
arányt igénylő ügyek körét. Az 
előterjesztés azt is tartalmaz
za, hogy a testületi ülés előtt 
legalább egy héttel kell benyúj
tani a napirendre kerülő bead
ványokat -  a szóbelieket is. 
Azért, hogy a testületi döntés 
megfelelő törvényi előkészítést 
kaphasson . E gyébként -  
amint az eddig többször előfor
dult, a képviselők nincsenek 
döntési helyzetben. Ugyanak
kor továbbra sem lesz akadá
lya az egyszerű ügyek megtár
gyalásának.

Kitüntető címek
A testület elfogadta rendele

tét a kitüntető címek és díjak 
alapításáról, mely rendeletet 
mellékletünkben közzétesz- 
szük. Egyúttal megbízta Csiz
madia László grafikusmű
vészt a kitüntetésekhez járó 
díszoklevelek és T rischler  
Ferenc szobrászművészt a 
bronzplakettek elkészítésével.
Közterületek, telekeladás

Közterületekről alkotott 
rendeletét módosította a testü
let korábbi képviselői előterjesz
tés alapján. Jóváhagyta a szak

hatóságok által egyeztetett 
mezei u tak  kialakításának 
rendjét. Ezek az utak a kipar
cellázandó mezőgazdasági in
gatlanok megközelítését szol
gálják. Majd Cukor Péter és 
Kormány Zoltán részére való 
telekeladásról hozott döntést.

Nem volt meg a minősített 
többség,így nem született dön
tés dr.Hutvágner Rozália 
ajánlatára, aki mint bérlő két 
millió forint készpénzért meg 
kívánja vásárolni önkormány
zati lakását a Gesztenyési u. 
2/b alatt, mivel a lakás a meg
vásárolható önkormányzati 
ingatlanok közé tartozik.
Önkormányzati csatorna

A falutv munkatársai, And- 
rics Márk és Füri Ferenc
önkormányzati csatorna léte
sítését javasolják, amit betéti 
társaság működtetne. Helyet 
adna a vállakozók hirdetései
nek, az önkormányzat hírei
nek. A testület határozatával 
támogatta a kábelcsatorna bő
vítését, a kialakításával kap
csolatos költségeket vállalja, s 
a működtetésével kapcsolatos 
szempontok kidolgozásával 
megbízza az ügyrendi és a kul
turális bizottságot.

Szemét a Dombay-tónál
Fuchs Sándor vállalkozó 

az önkormányzat segítségét 
kérte a Dombay-tónál keletke
ző szemét elszállításához. Ez 
ugyanis az üdülő- és zártkert- 
tu la jdonosok  szem etével 
(gyakran a városból kihordott 
lomjaival, építkezési törmelék
kel) megtetézve jóval túlhalad
ja az erre irányzott költsége
ket. A támogatást erre az évre

kérte, a következőre új, végle
ges megoldásra lesz szükség. 
Végül 80.000 forint idei támo
gatást szavazott meg a testü
let. Hosszú vita folyt arról, mi
ként lehetne méltányosan 
megosztani a tó üdülőövezete, 
az üdülőterület, továbbá a te
lektulajdonosok szemétszállí
tási költségeit.
Kis motorosok figyelmébe!

Pécsvárad Képviselőtestüle
te rendeletkiegészítést alko
tott a sport- és játszóterek, a 
várkert és más, pihenésre szol
gáló közterületek védelmére: 
június 1-től ezeken mindenne
mű járművel tilos a közleke
dés, és az ezt megszegők sza
bálysértést követnek el, vagyis 
3000 forintig bírságolhatók. A 
temető, a kálvária területére 
szóló korábbi rendele tek  
ugyanilyen szankciókat von
nak maguk után. A rendelet 
tiszteletbentartását fokozot
tan fogják ellenőrizni.

Napirend után
Beck József lámpa elhe

lyezését kérte a Pécsi ország
úiról a volt Villányi-házhoz ve
zető dűlőútra, Fogl József 
pedig a Bem utca folytatásá
ban Sarbóiék felé -  a kéréseket 
a műszaki csoport megvizsgál
ja. Fogl József, Zsáli János, 
L őrinczi A lbertné azon 
utak jövő évi elkészítését illet
ve felújítását kérték, amelyek
re idén nem kerül sor a Me- 
csekkörnyéken illetve a Bem 
utca folytatásában.

M üller Lajos helyi piac 
nyitását szorgalmazta -  amire 
az eddigi információk szerint 
egyelőre nincs meghatározó 
igény. Továbbá a hegyi discóról 
kért tájékoztatást.

Hegyi disco
A köijegyző ismertette a dis- 

cónál történt rendőri intézke
dés továbbá az egyéb hatósági 
intézkedések sorrendjét, ame
lyek a mostani nyitvatartási 
rendhez vezettek: a környé
ken lakók panaszkodtak a dis
co és az ott szórakozók csend- 
háborításaira, mire a testület 
a disco működését 24 óráig en
gedélyezte. Ezt követően a 
rendőrhatósági ellenőrzés haj
nali 3-ig tartó nyitvatartást ál
lapított meg és jelentett be, mi
nek következtében sor került 
a jelenlegi szankciókra.

Nyitvatartással kapcsolatos 
panaszok érkeztek a hivatal
hoz a Vár utcai büfével kap
csolatban is. A panasz jogossá

gát a műszaki csoport fogja el
lenőrizni.

Lőrinczi Albertné felkérte a 
polgármestert az iskolától el
köszönő német vendégtanár, 
Sabine Konrad elbúcsúzta
tására, továbbá jövőre tanu
lónként 500 forintos tan 
k ö n y v tám o g atás  b iztosí
tására, amire ma már sokhe
lyütt van példa.

A katolikus templom tor
nyának felújításához 100.000 
forintot szavaztak meg a kép
viselők, továbbá tájékoztatót 
hallgattak meg Pécsvárad au
gusztus 15-20. közötti ünnep
ségsorozatáról. A programter
vezet e számunkban olvasható.

Telefon, Sportcsarnok, 
Költségvetési Üzem

Kakas Sándor adott tájékoz
tatást Zsáli János kérésére e 
folyamatban lévő ügyekről: a 
telefonépítő Quintel Kft május 
15. után vonul fel, és kezdi 
meg a telefonszerelést. Ennek 
határideje szeptember 30., de 
a polgármester szeretné elér
ni, ha a városi cím augusztus 
20-i kihirdetésére Pécsvárad 
bekapcsolódhatna a távhívás
ba.

A sportcsarnokra szóló pá
lyázatot ismételten benyújtot
ta a polgármester -  a szenny
víztelep bővítésére, tanterem
építésre szóló pályázatokkal 
együtt. A sportcsarnok és a 
művelődési ház együttesének 
komplex írásos programját 
Szilágyi Domokos építész 
elkészítette, Pelényi Margit, 
a Julianus-ház, az e.ü. köz
pont közkedvelt épületeinek 
tervezője megbízást kapott a 
kulturális és sportcentrum 
programtervének kidolgozásá
ra. A munkálatokat a pályáza
tok elbírálásának pillanatától 
lehet majd megkezdeni.

A Költségvetési Üzem meg
vételére Pécsvárad Képviselő- 
testületének 21,8 millió forin
tos árajánlatára Laurinyecz 
P á l tartózkodó álláspontra 
helyezkedett, jelentkezett vi
szont Horváth József hosz - 
szúhetényi fafűrészelő kisipa
ros, aki elfogadta az árajánla
tot.

A testület június 14-én, hét
főn 17 órakor tartja legköze
lebbi ülését. Ennek tárgya a 
második félév munkaterve, az 
augusztus 20-i előkészületek 
és az aktuálisan sorrakerülő 
tennivalók.

Gállos Orsolya
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P é csvá ra d  k é p v is e lő te s tü le té n e k  
6 /1 9 9 3 . (VI. 1.) szám ú  re n d e le te

díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról
l §

Attól a céltól vezérelve, 
hogy a helyi közösség szolgá
latában kiemelkedő érdeme
ket szerzett személyeket, 
vagy személyek csoportját 
példaként állíthassuk az utó
kor elé, Pécsvárad képviselő
testülete az 1990. évi LXV 
törvény 1. § (6) bekezdése, va
lamint az 1991. évi XXXI. tör
vény 7. § (1) bekezdése alap
ján ,

-  „DÍSZPOLGÁR” címet
-  PÉCSVÁRADÉRT DÍ

JAI) valamint
, -  A KÖZ SZOLGÁLATÁ

ÉRT kitüntető díjat alapít, 
továbbá

felhatalmazza a polgár- 
mestert

-  EMLÉKPLAKETT és
-  ELISMERŐ OKLEVÉL 

adományozására.

2. §

I 1.) Díszpolgári cím annak 
I adományozható, aki kiemel- 
I kedően jelentős szellemi alko- 
! tással, tudományos, művészi, 
I vagy sp o rteredm énnyel, 
I egyéb kimagasló telj esit- 
I ménnyel vagy egész életmű- 
I vével, életútjával olyan orszá- 
I gos, vagy nemzetközi elisme
rj: rést, illetve megbecsülést 
I szerzett, amely hozzájárult 
jjj Pécsvárad jó  hírnevének 
I öregbítéséhez.
I 2.) Díszpolgári cím válasz
ig tási ciklusonként legfeljebb 
I három adományozható, ame- 
I lyet a várossá válás évfordu
lói lóján vagy augusztus 20-án 
I rendezett ünnepségen kell át- 
I adni,

3. ) A díszpolgári címhez kü- 
I lön e célra készített díszokle- 
|  vél és emlékplakett jár.

4. ) A díszpolgár:
a.) tanácskozási joggal 

I résztvehet a képviselőtestület 
I ülésein
I b.) az önkormányzat által 
I rendezett minden ünnepség- 
! re hivatalos és a lehetőséghez 
I mérten ezeken megkülönböz- 
I tetett hely illeti meg. 
jjj c.) díjtalanul látogathatja 
jlj az ö n k o rm án y zat vala- 
I mennyi közművelődési és 
I művészeti intézményét, vala- 
I mint ilyen jellegű és a sport 
jlj rendezvényeit,

d.) térítésmentesen kapja 
jjj az önkormányzat helyi újsá- 
iji gait és egyéb kiadványait,
1

e.) elhalálozása esetén -  
családja beleegyezésével -  az 
önkormányzat saját halottjá
nak tekinti és ingyenes dísz
sírhelyet biztosít.

3 .  §
1. ) PÉCSVÁRADÉRT DÍ

JAT azon személyek, szemé
lyek csoportja, szervezetek 
kaphatnak, akik vagy ame
lyek jelentős szellemi alkotás
sal, tudományos, művészi 
vagy sport eredménnyel, 
egyéb teljesítménnyel olyan 
elismerést, illetve megbecsü
lést szereztek, amellyel hoz
zájárultak Pécsvárad értéke
inek illetve jó hírnevének 
gyarapításához.

2. ) A Pécsváradért Díj cik
lusonként legfeljebb nyolc 
adományozható.

3. ) A Díjhoz díszes oklevél, 
valamint a mindenkori köz- 
tisztviselői illetményalap két
szeresének megfelelő pénzju
talomjár.

4. ) A Pécsváradért Díj meg
osztva is adományozható. Eb
ben az esetben az adományo
zottak mindegyike személye
sen kapja a díjat és oklevelet, 
a pénzjutalmat pedig egyenlő 
arányban meg kell osztani.

5. ) Ha a Díjban közösség 
vagy csoport (egyesület, szer
vezet) részesül, csak egy díj és 
egy oklevél adományozható, a 
pénzjutalom összege azonban 
a (3) bekezdésben meghatáro
zott mérték kétszerese.

4 .  §
, 1.) A KÖZ SZOLGÁLATÁ

ÉRT DÍJ a lakóhely fejleszté
sében, a társadalmi vagy gaz
dasági élet bármely területén 
a közösség javára kifejtett te
vékenység, továbbá a közal
kalmazotti és közszolgálati 
m unkakörben  kim agasló 
szakmai, hivatásbeli felké
szültséggel és felelősséggel 
végzett munka elismerésére 
adományozható.

2. ) A Díjból ciklusonként 
legfeljebb tizenkettő adomá
nyozható.

3. ) A Díjhoz pénz és/vagy 
tárgyjutalom is jár, amelynek 
együttes mértéke nem halad
hatja meg a 3. § (3) bekezdés
ben jelzett mérték 30 %-át.

5 .  §
Az EMLÉKPLAKETT a 

lakosság szolgálatában vég
zett, vagy Pécsvárad értékeit 
gyarapító, illetve nemzetközi

kapcsolatait erősítő tevé
kenység (munkásság) elisme
résére, valamint a megbecsü
lés és tisztelet kifejezésére 
szolgál.

M
ELISMERŐ OKLEVÉL el

sősorban egy-egy, a közössé
get szolgáló konkrét tevé
kenységhez, létesítményhez, 
eseményhez kötődően adható 
magánszemélyeknek, csopor
toknak, szervezeteknek.

7.§
1. ) Valamely elismerés ado

mányozására javaslatot az 
átadás előtt két hónappal 
kell, illetve lehet megtenni.

2. ) A helyi egyesületek, ér
dekképviseleti szervek és ön- 
kormányzati intézmények 
vezetőitől, valamint az állam
polgároktól közvetlenül érke
ző kezdeményezéseket a pol
gármester közvetíti a képvi
selőtestület soros ülésére.

Ennek alapján a képviselő- 
testület

a. ) a Díszpolgári cím ado
mányozására előkészítő bi
zottságot alakít a különböző 
egyesületek, érdekközösségek 
képviselőinek és a település 
köztiszteletben álló polgárai
nak felkérésével;

b. ) az egyéb elismerések 
esetében az önkormányzat il
letékes bizottságát bízza meg 
az előkészítő eljárással;

3. ) Az előkészítő bizottság a 
javaslatát a közvéleményt is 
figyelembe véve alakítja ki, 
egyetértés hiányában rangsor 
szerinti alternatív javaslatot 
készít.

4. ) Az önkormányzati bi
zottság az érintett terület 
szakmai közvéleményét fi
gyelembe véve alakítja ki ja
vaslatát.

5. ) Valamennyi elismerés 
esetében a javaslatokat rész
letes érdemi indoklással kell 
megküldeni a polgármester
nek, aki azt véleményével el
látva terjeszti a képviselőtes
tületi ülés elé.

6. ) Az elismerések kérdésé
ben a képviselőtestület minősí
tett többséggel dönt, az adomá
nyozáshoz legalább 8 képviselő 
szavazata szükséges.

7. ) A képviselőtestület egy
hangú szavazata szükséges a
2. § (2), 3. § (2), és 4. § (2) 
bekezdésben meghatározott 
mértéken felüli cím, vagy ki
tüntetés adományozásához.

M
1. ) A 2-4. §-okban szereplő 

elismeréseket vissza lehet 
vonni, ha az abban részesített 
közösségellenes magatartása 
m ia tt a rra  érdem telenné 
vált, így különösen, ha maga
tartásával sérti a jóerkölcsöt, 
közalkalmazotti vagy köz- 
tisztviselői jogviszonya elbo
csátást kimondó jogerős fe
gyelmi b ü n te tés  alapján 
szűnt meg, vagy büntetőjogi
lag felelősségre vonták.

2. ) Az elismerés visszavo
nására a kezdeményezők, to
vábbá bármely képviselő, va
lamint a munkáltató, illetve 
alkalmazó szerv vezetője te
het előterjesztést, egyebekben 
az eljárásra értelemszerűen 
alkalmazni kell a 7. §-ban fog
laltakat.

3. ) Az elismerést vissza kell 
vonni, ha az elismerésben ré- 
szesítetett a bíróság a közü
gyek gyakorlásától jogerősen 
eltiltotta.

9.§
1. ) Az elismerésre érdemes 

személy elhalálozása esetén 
posztumusz k itün te tés is 
adományozható. Ebben az 
esetben az elismerés átvételé
re a legközelebbi hozzátarto
zójogosult.

2. ) A 3-6. §-okban megneve
zett elismeréseket általában a 
nemzeti vagy helyi ünnepek
hez kötődően, vagy jelentős 
rendezvények, események, 
évfordulók alkalmával kell 
átadni.

3. ) Az átadások és visszavo
nások tárgyában hozott tes
tületi határozatokat a helyi 
újságban és egyéb módon a 
lakosság tudom ására kell 
hozni.

4. ) Az elismerésekről, illetve 
visszavonásokról a körjegyző
ség nyilvántartást vezet.

i a §
Az egyes elismerések, illet

ve oklevelek formájának és 
tartalmának konkrét leírását 
a melléklet tartalmazza.

11. §
Ez a rendelet 1993. június

1. napján lép hatályba.
Pécsvárad, 1993. április 17.

Kakas Sándor 
polgármester 

Dr. Kófiás Mihály 
körjegyző



Útépítés 
a hegyen

Az infrastruktúra ellátott
ság tekintetében jelentős sze
repet tölt be Pécsváradon is az 
úthálózat. Ismét jelentős elő
relépés történt és ezzel már 
csak igen kis mértékre zsugo
rodott a kiépítetlen utcák szá
ma. Ezek is jobbára az új tele
pülésen vannak és az egy-két 
házat érintő kis bekötő útsza
kaszokon -  mondja W inkler 
György műszaki csoportveze
tő. Ebben az évben több mint 
hat millió forintot költenek az 
utak megépítésére és további 
korszerűsítésére, ez különösen 
a hegyi lakókat érinti kedvező
en. Uj aszfaltozást kezdtek 
meg május 10-én a Pécsi Építő 
Kft. kivitelezésében. A Tán
csics utca, Ady Endre utca. 
Templom tuca, Kálvin köz, va
lamint a Temető utca, Dom- 
bay utca és a Bem utca egy 
része kerül folytatólagosan 
aszfaltozásra.

Felújításra kerül még a Zen

gő utca is. A munkálatokat a 
kivitelező a szerződés szerint 
június hó 30-ig végzi el.

A visszamaradó -  most már 
keveseket érintő -  kis bekötő 
utcarészek mellett az új tele
pen lévő új utcákat a közmű
vesítés után kívánják megépí
teni. Erre az önkormányzat 
különös figyelmet kíván fordí
tani, és mielőbb keresi ezek 
pénzügyi forrásainak megte
remtését.

Pályázatot nyújtott be az 
önkormányzat, hogy a régen 
tervezett összekötő utat meg
építsék a pécsváradi Geszte
nyés út és Zengővárkony kö
zött, azonban az 1,1 kilomé
teres útszakasz megépítésére 
1993. évben nem kerülhet sor, 
mivel a pályázatot nem fogad
ták el, illetve arra nem biztosí
tottak pénzügyi fedezetet. A 
tervekről ezután sem tesznek 
le, mert a jövő esztendőben a 
pályázatot ismét benyújtják.

H u lla d é k g y ű jté s  
1993  tav aszán

Az általános iskolában idén 
is, mint minden évben megtar
tottuk tavaszi hulladékgyűjté
sünket. Erre május 17-18-án ke
rült sor. A gyerekek kitartóan 
hordták az összegyűlt hulladé
kokat. Természetesen sokszor a 
szülők segítsége is kellett a pa- 
pírkötegek, nehezebb vashulla
dékok elviteléhez, leadásához. 
Köszönöm az iskola nevében is 
kitartó munkájukat.

Az idei hulladékgyűjtésen 9 
tonna papír és 18 tonna fémhul
ladék gyűlt össze. Az összegyűlt 
papírért 17.910.- Ft-ot, a fém
hulladékért 22.408.- Ft-ot fize
tett a bonyhádi MÉH Vállalat.

A pénzből a gyűjtés arányá
ban részesül az alsó-, illetve fel
ső tagozat. A pénz a közelgő 
gyereknap, az évvégi jutalmazá
sok és a kiemelkedő gyűjtést 
végző osztályok pénzbeni támo
gatására fordítódik.

Köszönjük minden kedves 
szülőnek és diáknak kitartó, lel
kes munkáját a Diákönkormány
zat nevében.

A legtöbbet gyűjtő osztályok:
vas: 1. 5. e 155,2 kg/fő
2. 6. d. 126,4 kg/fő
3. 7. d. 102,1 kg/fő
papír: 1. 6. c. 39,2 kg/fő
2. 6. a. 29,6 kg/fő
3. 7. a. 21,9 kg/fő

A MEZÉP
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Részvénytársaság igazgatósága 
értesíti tisztelt részvényeseit, 
hogy a társaság
1993. július 2-án 8 órakor tartja  
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉT

Pécsváradon a társaság központi irodájában Pécsvárad, 
Kossuth L. u. 3. sz. alatt.

A rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai:
1.) A felügyelő bizottsági tagok és Igazgató Tanácsi tagok 

megválasztása
A közgyűlésen a részvényesek személyesen, vagy az általuk 

írásban meghatalmazott képviselőjük által vehetnek részt.
Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a rend

kívüli közgyűlésen azon részvényesek tulajdonosai, illetve 
meghatalmazott képviselői gyakorolhatják szavazati jogu
kat, akik részvényeiket a közgyűlés kezdete előtt 3 nappal a 
társaság központi pénztárában letétbe helyezték.

MF.ZKP RT IGA/XiATÓSÁGA

Először épül aszfaltos ú t a templom utcában.
Fotó: Patonai Attila

A marhalevélről
Régi állattartóknak ismerő

sen cseng a fogalom: marhale
vél (járlatlevél, passzus). Ezt 
az intézményt 1731-ben hoz
ták létre, és egészen 1976-ig 
működött, amikoris -  azóta 
már bevallottan hibáztatható 
döntéssel -  megszüntették. 
Ezt követően nagyon sok gond 
adódott pl. járványos állatbe
tegségek kapcsán vagy az álla
tok adásvételét követő esetle
ges szavatossági ügyekben. Hi
ányzott a hivatalos papit, mely 
az állat származását és gazdá
jának kilétét igazolta volna.

1993. május 24-én lépett 
életbe az 1993. évi XVI. tör
vény, mely újra kötelezővé te
szi a járlatlevelet. Ez az irat 
gazdasági haszonállataink for
galmát teszi átláthatóvá, el
lenőrizhetővé.

Mikor kell a marhalevelet

kiváltani? Sertés, juh és kecs
ke esetén akkor, amikor az ál
lat elhagyja a tulajdonos udva
rá t (malacok vásárba vitele, 
hízóeladás, bárányok eladása, 
stb.). Nagyállatok (ló, szamár, 
öszvér, szarvasmarha, stb) ese
tén akkor, amikor az állat eléri 
az 1 hónapos kort (függetlenül 
attól, hogy utána is ugyanazon 
a helyen marad-e).

Az állatokat a marhalevél 
kiváltása előtt egyedileg meg 
kell jelöltetni, így az állatorvos 
a szarvasmarhák mellett a 
sertéseket, juhokat is krotáli- 
ázni fogja, erről papírt ad, 
majd ezzel az irattal mehet a 
gazda a helyileg illetékes jegy- 
zőséghez, ahol is kiadják neki 
a passzust. Az állatok eladása, 
vágóra adása csakis a járlatle- 
véllel együtt történhet.

dr. Sim or Zoltán

Augusztus 20. előtt
Augusztus 20-án ismct fokozott figyelem középpontjába ke

rül Pécsvárad. Szent István nnpján hirdetik ki ünnepélyes 
kéretek között az ismét visszanyert városi státuszt. Ez alka
lommal nem történnek fényes beruházások, annyit azonban 
Valamennyien megtehetünk, hogy Pécsvárad csinos, iakaros 
külsővel fogadja a várossá válás Szent István napi ünnepét. 
Ezért felhívással f o r d u l u n k  Pécsvárad lakosaihoz, tegyenek 
meg mindent környezetük, házuk kicsinosítása, rendbetétele 
érdekében. Hogy valamennyien itthon érezzük magunkat.

Pécsvárad Képviselőtestülete



Előrehaladott stádiumban van az Iparosház építése Szilágyi Domokos tervei alapján.
Fotó: Patonai Attila

PÉCSVÁRAD
93

E címen jelenik meg 
az a pályázati anyag, 
amit Pécsvárad Képvi
selőtestülete nyújtott 
be a köztársasági el
nöknek a Belügymi
nisztérium által a vá
rossá válás érdekében. 
A p á ly áza t anyagát 
közzétette a Pécsvára- 
di Hírmondó, a kép
viselőtestület ped ig  
könyvalakban, fotók
kal illusztrálva teszi 
közzé az idei Szent Ist
ván napokra. A telepü
lés múltjáról és jelené
ről kap belőle tájékoz
tatót az érdeklődő^ kü
lön helytörténeti érde
kesség, melyek voltak 
Pécsvárad különböző 
mutatói a városi cím 
visszaszerzése idején.

SZENT ISTVÁN-NAPOK
Az idei Szent István-napok a várossá válás jegyében 

zajlanak augusztus 15-20. között.
A te r v e z e t t  p ro g ra m  a k ö v e tk ez ő :

Augusztus 15. Vasárnap
17 óra Pécsvárad képekben 

-  kiállítás a Várban.
18 óra Nagyboldogasszony, 

búcsúi szentmise majd
Székely Miklós hangver

senye a k a to lik u s tem p 
lomban

Augusztus 16. Hétfő
18 óra A Pécsváradi Várba

ráti Kör ünnepi közgyűlése a 
Várban

Pécsvárad mezőváros a kö
zépkortól -  Kárpáti Gábor elő
adása

Pécsvárad 93 -  könyvbe
mutató

Kuncz László operaénekes 
műsora

Augusztus 17. Kedd
18 óra A Pécsi Bartók Béla Le

ánykar hangversenye a Vár ud
varán. \bzényel Kertész Attila

Augusztus 18. Szerda
18 óra Hollandiai és a Me- 

cseknádasdi Együttes műsora 
a Vár udvarán.

Augusztus 19. Csütörtök
18 óra Ünnepi önkormány

zati ülés a Várban. Kitünteté
sek átadása. Gyermekpályáza
tok díjkiosztása. Közreműkö
dik a Pécsváradi ÁFÉSZ és 
Műv.Ház Női Kara. Vezényel 
Tóth Gézáné.

Augusztus 20. Péntek
9 óra Hálaadó szentmise a 

katolikus templomban.
11 óra Szent István-napi ün

nepség a Várban. Koszorúzás.
A várossá válás doku

mentumainak átadása
16 órától a Szentháromság 

téren amatőr együttesek, nép- 
tán co so k  m űsora.
Kerthelyiség.

1 9 -2 4  óráig utcabál Wag
ner József zenekarával.

A Műv.Házban Asterix 
Bál a fiataloknak.

Az ünnepségen közreműkö
dik az Önkéntes Tűzoltótestü
let Zenekara Apaceller József 
vezényletével, a Bartók Béla 
Leánykar Kertész Attila ve
zényletével, Héjjá Sándor szín
művész, Zilahy Lajos rádióbe
mondó.

★
Pécsvárad 93 címmel erre 

az alkalomra könyvalakban je
lenik meg a település jelenkori 
leírása, amit pályázatként kel
lett a belügyminiszteren ke
resztül benyújtani a köztár
sasági elnök számára, s amely
nek alapján Pécsvárad városi 
rangját visszakérte.

Ez alkalomra, augusztus 10- 
ig színes borítólappal jelenik 
meg a Pécsváradi Hírmondó 
ünnepi száma, amely a várossá 
válás emlékére eljut minden 
pécsváradi családhoz. A színes 
borító lapunk készítői, a FER- 
UNGPRESS és Molnár Csaba 
nyomdájának ajándéka a pécs- 
váradiak számára.

KÍGYÓS SÁNDOR
1943 -  1984

Ötven éves volna július 7-én, ha nem viszi el a kegyetlen |  
I korai halál 41 éves korában. Kígyós Sándorra való megemléke- |  
I zést kezdeményezett januári ülésén a Pécsváradi Várbaráti Kör, |  
I s javaslatához csatlakoztak a művész barátai és tisztelői. Ők |  
I javasolták, készüljön el köztéri szoborként egyik alkotása. A |  
I szobor költségeit (mintegy 600.000 forintot) egy erre a célra |  
I alakuló alapítvány teremtené elő, s az akcióhoz bárki csatla- |  
I kozhat. A szobor Pécsvárad arra kiválasztott pontján lenne p 
I felállítva. I

A megemlékezés alkalmával Kígyós Sándor sírjánál, emlék- I 
I kiállításán illetve műtermében róják le kegyeletüket tisztelői. § 
I A pécsváradi program a várbéli múzeumnál kezdődik rövid |  
I megemlékezéssel és a Kígyós Sándor által alapított Pécsváradi |  
I Zeneiskola növendékéinek közreműködésével. Majd a megem- |  
I lékezők a műteremhez mennek, ahol rögtönzött kiállítás lesz I 
I látható a művész befejezetlenül maradt alkotásaiból, részietek |  
I hangzanak el naplójából, Fenyvesi Béla, a Szélkiáltó-együttes |  
I tagja énekel Kígyós Sándor kedves dalaiból, s barátja, Újvári |  
I Jenő, a Baranya Megyei Múzeumok igazgatója tart megemlé- p 
I kezést. I
I A Kígyós Sándorról való megemlékezésről írásbeli meghívót || 
I kapnak a Pécsváradi Várbaráti Kör tagjai, az érdeklődők a íj 
I sajtóból és a Művelődési Házban kérhetnek tájékoztatást.

Épül az új ÁFÉSZ ABC-áruház a Gesztenyési úton, melynek 
októberre kell elkészülnie. Fotó: Patonai Attila



Szakképző nap ’93 Pécsvárad
1993. május 7-én megyei 

szintű egésznapos programot 
szerveztünk hagyományte
remtő céllal iskolánkban. Dél
előtt fél 10-kor Papp Gyula, az 
intézet igazgatója köszöntötte 
a mohácsi és szentlőrinci szak- 
középiskolák, valamint a villá
nyi és sellyei szakmunkáskép
ző iskolák küldötteit és a meg
hívott vendégeket. Megnyitó 
beszédében kihangsúlyozta az 
iskolák közötti kapcsolattar
tás fontosságát nemcsak fel
nőtt, hanem diák-szinten is.

Majd sportszerű küzdelmet 
kívánt a résztvevő tanulók
nak.

1. Vers és prózamondó 
verseny:

Egy helyszínen, de külön ka
tegóriában versenyeztek, egy- 
egy szabadon választott mű 
bemutatásával. Az iskola ta
náraiból, diákjaiból és a meg
hívott intézmények tanáraiból 
álló zsűri döntése alapján vers
mondásban első lett Mohács, 
második Szentlőrinc, harma
dik Mohács.

Prózamondásban első lett 
Pécsvárad (Kollár Ibolya) 

második Pécsvárad (Kalá- 
nyos József) 

harmadik villányi tanuló.
2. Szellemi vetélkedő: 
Széles skálán mozgó, az ál

talános műveltséget feltétele
ző kérdésekre keresték a vá
laszt az egyes csapatok. A küz
delem szoros volt, a zsűrinek 
sok dolga akadt. A vetélkedés
ből győztesen Mohács csapata 
került ki, második helyezett 
le t t  P écsvárad (Matoricz 
Zoltán át. szk. 2. o. tanuló, 
Győrfi Eszter átsz. k. 4. o. 
tanuló, Mateisz Marianna

gimn. I. o. tan., Balogh Nor
bert húsfeld. 3/A. oszt. tanu
ló), a harmadik helyezett a 
szentlőrinci csapat lett.

3. Számítástechnikai ve
télkedő:

írásbeli feladat, gépi teszt, 
végül játéprogramok megoldá
sa alapján dőlt el, hogy melyik 
iskola tanulói ismerik és keze
lik jobban a számítógépeket. I. 
helyezett: mohácsi tanuló lett, 
II. helyezett: Pécsvárad (Bo
gyós Zoltán gimn. I. o. tan.) 
és Csike János (Átszk. 3. o.

tan.), III. helyezett szentlőrin
ci tanuló lett.

4. Sport:
Kispályás futballmérkőzé

sen vetélkedtek a benevezett 
csapatok. A legnagyobb sajná
latunkra intézetünk nem ju 
tott dobogóra. I. helyezett: Vil
lány csapata, II. helyezett: a 
mohácsi csapat, III. helyezett: 
Szentlőrinc csapata lett.

Összesített eredmény:
Az 5 vetélkedő eredményeit 

összesítve a Szakképző Nap 
’93. feliratú kupát szoros küz
delemben a mohácsi Marek 
József Mg. Szakközépiskola 
tanulói nyerték a II. helye
ze tt P écsvárad előtt. Az 
egyes kategóriák győztesei, do
bogósai tárgyjutalomban ré
szesültek, minden résztvevő 
tanuló és meghívott vendé
günk emlékplakettet kapott.

Miközben a tanulók  az 
egyes helyszíneken versenyez
tek, vetélkedtek, a történelem 
szaktanteremben szakmai ta
nácskozás kezdődött a meghí
vott vendégekkel, akik között 
ott voltak a társintézmények 
vezetői, az intézettel kapcso
latban álló vállalatok igazga

tói, és a vállalkozók, akiknél a 
szakképzés egy része történik. 
Papp Gyula igazgató köszön
tötte és tájékoztatta a vendé
geket a szakképző nap célját, 
programját illetően. Majd rövi
den tájékoztatta a megjelente
ket az intézet elmúlt időszak
beli tevékenységéről, kiemelve 
a tavaly nyugdíjba vonult kol
légák munkásságát, hiszen a 
közel 3000 eddig végzett tanu
ló az ő munkásságukat dicséri.

A jelen helyzet értékelésénél 
szólt a szám ítástechnikai 
szaktanterem modernizálásá
ról, német nyelvű szaktante
rem és kondíció terem kialakí
tásáról. Valamint elmondta, 
hogy tanulmányi versenye
ken, országos pályázatokon is 
sikeresen szerepeltek tanuló
ink. Kiemelte, hogy az intézet
nek korrekt, igen jó kapcsolata 
van az önkormányzattal. A jö
vőben szükség lesz a még szo
rosabb kapcsolattartásra, első
sorban az oktatási intézmé
nyek helyzetének, épületei ál
lagának tárgyában. Említést 
tett az újtípusú szakmunká
sok szakközépiskolája indítá
sáról, majd az új szakképzési 
törvénytervezetet ismertette 
az érdekeltek előtt. Végezetül 
köszönetét mondott a szak
képző nap lebonyolításához 
nyújtott támogatásért.

A beszámolót követően dr. 
James Key professzor az Ok- 
lahomai Egyetem mezőgazda- 
sági szekciójának tanára szólt 
hozzá és ismertette röviden az 
amerikai mezőgazdasági képzés 
lényegét. Amerikában sokkal 
specializáltabb a képzés, mint a 
magyar szakoktatásban. A mi 
szakképzésünkeet kötöttebb- 
nek, merevebbnek tartja, vi
szont sokkal általánosabbnak, 
mint hazája oktatását.

Azt követően polgármeste
rünk Kakas Sándor üdvö
zölte a Szakképző Nap vendé
geit. Hozzászólásában kiemel
te a község mezőgazdasági jel
legét, annak történelmi hátte
rét.

Ezen Szakképző Nap meg
rendezését azért is fontosnak 
tartja, hogy a jelenlevők a lá
tottak, tapasztaltak alapján 
öregbítik Pécsvárad nagykö
zség hírnevét.

Végül a meghívást megkö
szönve további támogatásáról 
biztosította az intézetet.

A Szakképző Nap program
ja a továbbiakban iskolaláto

gatással folytatódott. Vendé
geink megtekintették a számí
tástechnikai szaktantermet, 
az iskolakönyvtárat, a kémia 
szaktantermet.

A hivatalos programot foga
dás tette oldottabbá. A ven
déglátáshoz az iskolával kap
csolatban álló vállalatok és 
vállalkozók adtak anyagot. A 
kötetlen baráti beszélgetés re
mélhetőleg nemcsak a 4 isko
la, hanem a jelenlévő amerikai 
vendégeinkkel való baráti 
kapcsolatot is erősítette.

Délután a Művelődési Ház
ban folytatódott a program, 
ahol az iskola rendezésében 
vállalatok és magánvállalko
zók tartottak kóstolóval egy
bekötött termékbemutatót a 
község érdeklődő lakosságá
nak. Örömmel töltött el ben
nünket, hogy ilyen sokan láto
gattak el a termékbemutató
ra. Reméljük, az egész rendez
vény nemcsak Pécsváradon, 
hanem a nagyközség határain 
túl is jó hírverése volt isko
lánknak.

Végezetül köszönetét mon
dunk mindazoknak a vállala
toknak és vállalkozóknak, 
akik részvételükkel, terméke
ikkel elősegítették és támogat
ták a Szakképző Nap lebonyo
lítását..

1. Baranyasüt Rt, Pécs
2. Bm-i Tejipari Vállalat
3. Francia-piékség, Mohács
4. Kalória GMK, Szajk
5. Mecsek FÜSZÉRT Rt, 

Pécs
6. Mőbiusz Rt, Pécs
7. Pannónia Sörgyár, Pécs
8. Pécsi Sütőipari V
9. PIKKER Kft, Mohács
10. Szakmunkásk. Int., 

Villány
11. Szárnyas ízek Kft, Pécs
12. Zengő Völgye Bt, Vékény
Külön köszönetét mondunk

a pécsváradi vállalatoknak és 
vállalkozóknak, akik:

Aranycipó Sütőip. Kft, Áb
rahám Géza tartósító kisipa
ros, Pécsváradi ÁFÉSZ, Kiszt- 
ner György húsfeld. kisiparos, 
Kis Bocz János magánterme
lő, Pécsváradi ÁG, Szabó Gyu
la magántermelő, Wolf József- 
né zöldségkereskedő, Schöller- 
Budatej Pécsváradi lerakata, 
Schiller Szilvia virágkötő.

Molnár Zoltánná, 
Fuchs Sándom é

Képünkön a termékbemu
tató: pécsváradi tanulók ter
mékeikkel.



A Kodolányi János Általános Iskola hírei
-  Május 3-án rendezték Me- 

cseknádasdon a területi iskolák 
Kazinczy-szépkiejtési verse
nyét, ahol Glázer Adél 1., Kele
men Marianna 3. helyezést ért 
el.

-  A 14. életévüket betöltött 
tanulók ünnepélyes keretek kö
zött átvették első személyiga- 
zolványukat a Komlói Rendőr- 
kapitányság dolgozóitól, akik a 
helyszínen egyben néhány fel
nőtt lejárt igazolványát is meg
hosszabbították. Köszönjük!

-  Igazgatói dicsérettel együtt 
vehették át a VI. Nemzetközi 
Gyermekrajz kiállításon nyert 
Ezüst Elefánt díjat a következő 
tanulók:

Csák Nikoletta, Lukács Aran

ka, Csoltyán Zoltán, Bareith Ri
ta, Ruppert Edit, Ruppert And
rea, Menzer Kinga, Pintér Csil
la, Bátyai Melinda, Ormai Esz
ter, Fullér Zsanett, Arató Ger
gely, Siklósi Tímea, Böröcz Lí
via, Molnár Annamária, Glázer 
Adél.

Arany Elefánt díjat kapott: 
Glázer Adél, Bareith Rita.

Felkészítő tanáraik: Kajos 
Valéria, Szántó Ferencné, Vér
tes Lászlóné.

-  Iskolánk rendezte ebben a 
tanévben a körzet tanulóinak 
helyesírási versenyét, ahol Gobi 
Richárd (3. b.) L, Papp Anikó 
(4. b.) II., Glázer Adél (5. b.) 
L, és Horváth Ágnes (5. a.) II. 
helyezést ért el.

-  Osztálykeretben ünnepelték 
a gyerekek, anyukák és nagyma
mák az anyák napját. Sok osz
tály kedveskedett a megható 
műsor mellett saját készítésű 
ajándékkal is.

-  Május 4-én tartották az al
sós napközis csoportok az év 
utolsó értékelését. Itt osztották 
ki a tanulmányi versenyek díjait, 
értékelték a tisztaságot és a gye
rekek magatartását.

-  A leendő első osztályos ta
nítók ismerkedtek a nagycso
portos óvodásokkal. Az óvónők 
és az óvodások viszonozták a 
látogatást az alsó osztályokban 
és a kéttannyelvű 4. osztályban. 
A gyerekek saját készítésű játé
kokkal ajándékozták meg egy
mást.

A szülők részére rendkívüli 
szülői értekezletet tartanak a ta
nítók, ahol a tankönyvekkel, az új 
Lovász-féle olvasási módszerrel 
ismerkedhetnek meg a szülők. 
Számukra elkészítették az első 
osztályos tanszerjegyzéket, ami
ből kitűnik, hogy mire lesz feltét
lenül szükség az 1. osztályban.

-  Harmadszor vettek részt is
kolánk tanulói az „Óz, a nagy 
varázsló” c. mesejátékon. Most 
az 1. d. és a 2. a. osztály tekin
tette meg az előadást, Witten- 
bart Istvánná és Göblné Né
meth Piroska vezetésével.

-  Május 21-én iskolai kirán
dulást szervezünk az iskola min
den tanulójának. Országjáráson, 
illetve a környéken gyalogtúrán 
vesznek részt a gyerekek.

-  28-án tagozatonként tartjuk 
a gyercknapot. Különböző 
ügyességi játékokban, „Észfor
gató”, aszfaltrajz-versenyen

mérhetik össze erejüket, tudásu
kat.

-  Június első hetében a tag
iskolák és a helybéli 4. osztá
lyok tanulói ellátogatnak a köz
ponti iskolába, ahol ismerked
nek leendő tanáraikkal, osztály- 
főnökeikkel és a számukra új 
iskolaépülettel.

-  A Kodolányi János Általá
nos Iskola június 12-én 10 óra
kor tartja ballagási és tanévzá
ró ünnepélyét a központi iskola 
udvarán.

-  A Gyermekalkotások Galé
riája ebben az évben is megszer
vezi képzőművészeti alkotótá
borát.

Az országos gyermek- és 
iparművészeti pályázaton elért 
eredménye és az éves munkája 
alapján meghívást kapott Ko
vács Anikó 5. c osztályos tanuló, 
aki ezüst oklevélben részesült. 
Felkészítő tanára: Szántó Fe
rencné.

Komlón rendezték mega kör
zet iskoláinak csecsemőápolási 
versenyéi, melyen iskolánk IV. 
helyezett lett. A csapat tagjai: 
Fridrich Anita, Friedszám Rita, 
Schwab Anita, Kelemen Marian
na (képünkön).

Felkészítőik: Ormai Tiborné 
és Szokodi Istvánná védőnők.

Fotók: Lőrinczi Albert

Gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző hírei
Újból május van, anyák napja, 

gyermeknap, ballagások...
Másodízben ballagnak általá

nos állattenyésztő szakközépis
kolai IV. osztályos tanulóink. 
15-én, szombaton 10 órakor a 
gimnáziumi és az alsóbb évfo
lyamos szakközépiskolai tanu
lók díszsorfala között vonultak 
utoljára a virágokkal feldíszített 
tantermeken és folyosókon ke
resztül.

Szép eredményeket tudhat 
magáénak a végzős 17 tanuló. 
Horváth Tibor, aki az Országos 
Szakmai Középiskolai Tanul
mányi Versenyen 9. helyezést 
ért el, akinek jutalma, hogy 
szakmai tantárgyból nem kell 
érettségi vizsgát tennie és felvé
teli nélkül bejuthat szakirányú 
felsőoktatási intézménybe. 
Eredményéhez az egész iskola 
nevében gratulálunk. Horváth 
Tibor, mint a legjobb tanul
mányi eredményt elért szakkö
zépiskolai tanuló, az iskolától 
karórát kapott ajándékul.

Tanulmányi, közösségi és 
sportmunkájukért az előzőek
ben említett tanulón kívül Ku- 
szinger Anita, Györgyi Eszter,

Csetncki Andrea és Schweitzer 
Norbert részesült könyvjutalom
ban.

Mivel a IV. osztály mind a 17 
tanulója eredményesen befejez
te a tanévet, ezért 17-en magyar 
nyelv- és irodalomból, 19-en pe
dig általános állattenyésztésből 
írásbeli érettségi vizsgát tettek.

Szakmunkástanulóink május 
22-én ballagtak. A húsfeldolgo
zó 3/A. osztályból 28 fő, a 3/B. 
osztályból 23 fő, a sütőipari 3. 
osztályból 26 fő, az állattenyész
tő 3. osztály 13 tanulójából csak 
10-en, a baromfihúsfeldolgozó
3. osztályból 5 fő.

A legjobb tanulmányi ered
ményt a szakmunkás tagozaton 
Gacska Mihály húsfeldolgozó 
3/A. osztályos tanuló érte el, aki 
ezért a szép eredményéért az 
iskolától tolikészletet és köny
vet kap jutalmul. Az eredmé
nyesen végzett harmadéves ta
nulók május 24-én a szakmai 
tantárgyakból írásbeli szakmun
kásvizsgát tesznek.

A szóbeli és gyakorlati érett
ségi, és a szakmunkásvizsga kö
vetelményeknek június hónap
ban tesznek eleget a tanulók. A

végzős szakmunkástanulók bal
lagási ünnepségén tanulmányi- 
, közösségi és sportmunkáju
kért a következő tanulók része
sültek könyvjutalomban:

Gacska Mihály, Balogh Nor
bert, Tóth Tibor húsfeldolgozó 
3/A. osztályos tanulók, Horváth 
Zoltán, Bősz Roland, Bogdán 
Sándor, Kustra Attila húsfel
dolgozó 3/B. osztályos tanulók, 
Szigeti Éva, Englender Ri
chárd, Szabó Mónika állatte
nyésztő 3. osztályos tanulók, 
Milánkovics Tímea, Fischer 
Zoltán, Zubán Kilián, Kószó 
László sütőipari 3. osztályos ta
nulók.

Alsóbb évfolyamos tanulóink
nak az utolsó tanítási nap 1993. 
június 11. Az utolsó tanítási na
pon kerül sor ezen diákjaink 
tanévzáró ünnepélyére. Június 
14-én kezdődik a szakközépis
kolás és szakmunkástanulók 
nyári gyakorlati munkája.

Beiskolázás:
A jövő tanévi beiskolázásaink 

sikeresnek mondhatók. Egyedül 
az állattenyésztő szakmára vá
runk még pár tanulót. Mint a

Hírmondó előző havi, májusi 
számában közöltük, új képzési 
formát indítunk szeptembertől 
iskolánkban: 2 éves intenzív 
nappali tagozatos szakközépis
kolát.

Jelentkezési feltételek: ered
ményes szakmunkásbizonyít
vány, közismereti tárgyakból 
legalább közepes vagy annál 
jobb érdemjegy.

Ebbe az iskolatípusba jelent
kező tanulók német nyelvet és 
számítástechnikai ismereteket is 
fognak tanulni. A második év 
végén érettségi vizsgát tesznek. 
A tervezett létszám: 30-32 fő. 
Jelentkezési határidő: június 1. 
A felvételről június 30-ig tájé
koztatjuk a jelentkezőket.

Rajzverseny eredményei: A 
’Europe at School’ rajzverse
nyen országos döntőbe jutott 
Göbl László és Ruppert Gábor 
imnáziumi I. osztályos tanulók 

hetes nemzetközi táborozá
son való részvételt nyertek 
16.000-16.000 Ft értékben. A 
HID elnevezésű tábor Tatán 
lesz. További eredményes és jó 
munkát kívánunk nekik.

U. Z. & F. S.



KOLPING
A d olf K o lp in g  (1813- 

1865) akkor kezdte műkö
dését Kölnben, 7 iparosle
génnyel, amikor megjelent 
a Kommunista Kiáltvány. 
Iparoslegény lévén, Kol
ping is átérezte, milyen ne
héz a munkásember élete a 
k a p ita lizá ló d ó  társad a
lomban. Ő azonban nem az 
osztályharc, az erőszakos 
változtatások, a politika  
útját választotta, hanem az 
egymás segítése, a családi 
közösség, a szaktudás út
ját. Kolping később pap 
lett, s mozgalma jelenleg 32 
országot, mintegy 400.000 
embert ölel fel. Különböző 
területeken kifejtett sokfé
le erőfeszítése, mozgalma 
az em beri életviszonyok  
keresztény megváltoztatá
sát, a világ jobbítását szol
gálja.

Megalakult a Pécsváradi 
Kolping Család 1993.05.19-én, 
szerdán este Pécsváradon, a 
Fülep Lajos Művelődési Köz
pont emeleti klubjában. Az ese
ményen részt vett Mott Já
nos cím zetes pécsvárad i 
apátplébános, Uzsaly Zoltán, 
a Kolping Szövetség Dél-Ma
gyarországi Regionális Szerve
zetének titkára, Linding Fe- 
rencné, a szervezet munka
társa és mintegy húsz pécsvá
radi polgár, gyakorló katoliku
sok és más keresztény feleke
zetek tagjai. A találkozót Gál- 
los Orsolya, a Pécsváradi 
Várbaráti Kör elnöke hívta 
össze.

Uzsaly Zoltán és Linding 
Ferencné mutatták be az ala
pító Kolping Adolf életútját és 
a szervezet mai életét. A ma
gyarországi Kolping alapító 
tagja, Hetényi Varga Ká
roly továbbá Szilágyi Domo
kos is további szempontokkal 
gazdagították e nem politikai 
szerveződés, a Pécsváradi Kol
ping Család tevékenységének 
eshetőségeit a kialakuló beszél
getés folyamán.

Mint Szilágyi Domokos el
mondta, a templomon kívül is 
szeretnének egymással talál
kozni, akik a templomból isme
rik egymást. Közösséget kíván
nak alkotni, együtt lenni a fel
adatokban és a vidám, társas 
összejöveteleken.

A jelenlévők elsősorban az 
emberi, a családi élet minősé
géért, a gyermekeik nevelő- 
déséért való aggódásuknak ad
tak hangot. Lévén többségük
ben családosok, elmondták, 
nem közömbös számukra, ho
gyan, milyen közösségekben

nevelkednek gyermekeik. Mi
lyen képzés, szabadidős foglal
kozás biztosítható a fiatalság
nak. Mindezért tenni is kíván
nak. Képzési céljaikra a meg
ürülő hegyi általános iskola 
épületét szeretnék tartalom
mal megtölteni.

Ilyen értelemben nyilatko
zott a Kodolányi János Álta
lános Iskola, a Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakmun
kásképző, Szakközépiskola és 
Gimnáizium, az Ipartestület 
jelenlévő képviselője továbbá a 
jelenlévő szülők és pedagógu
sok..

Ilyen eszmecserék után 
nyilvánította ki a 21 jelenlévő, 
hogy megalapítja a Pécsvára
di Kolping Családot. Ennek 
szabály szerinti egyházi elnö
ke a hely plébánosa, Mott Já 
nos címzetes pécsváradi apát. 
Világi elnökéül Szilágyi Domo
kos építészmérnököt kérték fel 
a jelenlévők, aki a felkérést 
elfogadta. A tagdíjat havi 60 
illetve önálló keresettel nem 
rendelkezők számára havi 30 
forintban állapították meg. 
Elhatározták, hogy ellátogat
nak a bólyi Kolping Családhoz, 
a szervezet pécsi, szentlászlói 
rendezvényeire , tap asz
talatgyűjtés céljából. Prog- 
ramjaikra meghívják barátai
kat, akik remélhetőleg csatla
koznak a tagsághoz. A közös
ség szívesen látja a további ér
deklődőket: meghívja őket 
rendezvényeire, és ha megis
merkedtek programjával, s el
fogadták azt, szívesen látja so
raiba.

Dretzky Katalin, a Művelő
dési Ház igazgatója kinyilvání
totta, hogy az indulásnál helyi
ség, szervezés dolgában a Mű
velődési Ház a Kolping segítsé
gére lesz.

Legközelebb június 2-án, 19 
órakor találkoznak ismét a 
Pécsváradi Kolping Család 
tagjai a Művelődési Házban, 
s erre az alkalomra szívesen 
látják az érdeklődőket.

Nyugdíjasaink a lovasbemutatón

Nyugdíjasok rovata
M ájusban a Pécsváradi 

Nyugdíjas Klub (46 fő) Óbányá
ra kirándult. Megtekintették a 
tavaly épült lovaspanziót, ahol 
bemutatót is tartottak részükre 
(képünk). Ezt követően egy órás 
kellemes sétát tettek az Obánya 
és Kisújbánya közötti völgyben, 
patak mentén.

Lovászhetényből 11 nyugdí
jas csatlakozott a pécsvára- 
diakhoz.

Fotó: Nyugdíjasaink a lovas
bemutatón

*
Legközelebbi összejövetel: 

június 8-án, kedden 18 óra
kor lesz. Dr. Menczer Gá
bor pécsváradi körzeti orvos, 
a szocialista párt baranyai el
nöke kéthetes tanulmányúton 
járt az Amerikai Egyesült Ál
lamokban. Az ő útiélmény 
beszámolóját hallgathatják 
a nyugdíjasok.

Szeretettel várjuk az érdek
lődőket!

Júliusban 13-án, kedden 18 
óraakkor Klubest, sok zenével.
Várjuk nyugdíjasainkat!

★

A Vöröskeresztes Világnap 
alkalmából május 7-én perse- 
lyes iskolás gyerekek járták 
Pécsvárad utcáit. A gyűjtés 
eredménye 11.301 forint, mely 
összeget a pécsváradi OTP-ben 
a helyi Vöröskereszt számlájá
ra befizettünk.

Köszönjük a segítőkész em
berek adományait.

A Vöröskereszt Pécsváradi 
Szervezete

Július 23-án a pécsváradi 
Művelődési Központban ön
kéntes VÉRADÓNAP

T a n ári h a n g v e rs e n y
Hangulatos koncertet adott 

április 22-én a Pécsváradi Ze
neiskola tanári kara a Művelő
dési Központ nagytermében. 
N.Podányi E szter Dvorák 
Romantikus darabját szólal
tatta meg bensőséges játékkal, 
Papp G yulánénak, vala
mennyi produkció zongorakí
sérőjének közreműködésével. 
Tápai Dóra Chopin F-moll 
noctume-jét adta elő stíluso
san, Kreszits Margit előadá
sában újra felfedezhettük Wei
ner Leó Peregi Verbunkját és a 
k la rin é t színeit, sokolda
lúságát. Majd következett a tu
ba, Wagner József hangszere 
sok zenei humorral, tréfával 
fűszerezve. Haydn D-dúr trió
ját N.Podányi Észter (hegedű), 
Szabó Hedvig (gordonka) és 
Papp Gyuláné (zongora) szólal
tatta meg, majd ismét fúvósok

következtek: Apaceller Jó
zsef (fagott) és ifj .Apaceller 
József (fuvola) Händel G- 
moll szonátájának játszotta el 
három tételét. Német népdal
lal, spirituáléval, magyar kó
rusművel lépett a pódiumra 
Tóth Gézáné vezetésével a 
Pécsváradi ÁFÉSZ és Mívelő- 
dési Ház Női Kamarakórusa. 
Majd váratlan meglepetés kö
vetkezett. A D ániel Speer 
Rázfúvós Kvintett sétált be 
Gillis zenéjével a nagyterembe, 
s adott rövid koncertet klasz- 
szikus és mai szerzőktől.

Megható jelenettel zárult az 
est: a gyerekek virággal kö
szöntötték betegségéből most 
épülő tanárukat, N agyági 
Zoltánt, aki meghatott sza
vakkal köszönte meg a figyel
mességet.

G.O.



Nemzetközi kórustalálkozó 
Miesbachban

A német Miesbach város ve
gyeskara és a Pécsváradi 
ÁFÉSZ és Művelődési Köz
pont Kamarakórusa között 
immár három éve szoros a ba
rátság.

Először 1990-ben jártunk  
náluk, s ezúttal a tavaly nyári 
látogatásukat viszonoztuk.

A meghívás nagy ünnepre 
szólt: Miesbach város 75 éves 
jubileuma alkalmából rende
zendő kórustalálkozóra. A ren
dező Singvereinigung Mies
bach és karnagyuk Rudolf 
Sommer kitűnő szervezéssel 
számunkra is felejthetetlenné 
tették ünnepüket. Kellemes 
nyári napon indultunk május 
14-én, majd néhány zivatarzó
nán áthaladva mégis elhűl
tünk a „hűvös fogadtatástól”. 
A festői bajor hegyek erdői kö
zött fekvő várost takaró borí
totta -  mint kiderült egy tartós 
jégeső maradványa, mely a le
vegőt 8 C-ra lehűtve alaposan 
megvacogtatta a hosszú uta
zástól elgémberedett tagjain
kat.

Egyenesen a másnapi kon
cert színhelyére mentünk, az 
Oberlandhalle épületébe, ahol 
boldogan láttuk viszont kedves 
vendéglátó kórusbarátainkat.

Kölcsönös üdvözlések után 
próba következett, mely a 
hangzs kipróbálása mellett a 
másnapi televíziós felvétel ké
pi-hangi próbája is volt egyben. 
Egy rövid interjú után min
denki házigazdája kíséretében 
pihenni térhetett.

Másnap délelőtt az esti kon
certre készülve kemény próba 
következett. Délután Konrad 
Schweinsteiger polgármester 
úr fogadást adott a résztvevő 
együttesek számára, mely a 
kedves gesztuson túl alkalmat 
adott a meghívottak megisme
résére. Az ünnepi hangverseny 
este 8 órakor kezdődött pom
pás, változatos műsorral, me
lyet a rézfúvós kam ara- 
együttest követően egy, a vá
rost köszöntő dallal a jubiláló 
kórus nyitott meg.

Az óriási nézőtér zsúfolásig 
megtelt, a kórusok a különbö
ző szektorokban kijelölt helye
ikről vonultak az ünnepi dísz
be öltöztetett színpadra. Ez 
külön öröm volt mindnyájunk 
számára, hiszen így hallhat
tuk, láthattuk egymást. A ren
dező nagy kórusból alakult kis 
együttes, a már nálunk is jól 
ismert Walddecker Singer al
pesi citerával kísért bájos éne
ke után három férfikar: Innsb

ruck (Tirol, Rudolstadt), Thü- 
ringia és a Trentino Lagolo 
(Észak Itália műsora, mint 
egyetlen női kart, ugyancsak 
összpontosításra késztetett 
minket. Műsorunkat erdélyi 
magyar, német népdalokon kí
vül a magyar kórusirodalom 
külföldiek számára is „etetős” 
számaiból állítottuk össze: Ko
dály, Szokolay, Báros és Ka 
műveiből, ugyanakkor a ven
dégkórusok nyelvén is énekel
tünk egy-egy darabot. Szöve
ges üdvözletünk után egy né
hány ütemes énekelt köszön
tővel illettük az ünneplő kö
zönséget, a város polgárait. A 
műsor szerkesztése -  dicsérve 
a rendezőket -  pergő volt, s 
időnként meglepetéseket ho
zott.

Egyszercsak a kitűnő akusz
tikájú óriási csarnok egyik zú- 
gából bizarr, érdekes hangzás
sal egy skót tiszti egyenruhát 
viselő dudás lépett elő és töké
letesen koreografált mozgása 
csak emelte muzsikájának ér
tékét.

Szintén meglepetésként: 
Namíbiából (Dél-Afrika) érke
zett profi színtű kamarakórus 
az együtt éneklés olyan vará
zsát teremtette meg, melyhez 
hasonlót e sorok írója igencsak 
sokfelé jártában sem hallott. 
Ok európai turné kapcsán ke
rültek közénk, s mint megtud
tuk, néhány nap múlva Buda
pesten és Veszprémben is kon
certeznek, majd a híres Tours-i 
(Franciaország) Nemzetközi 
Kórusversenyre indultak. Kóru
sukban sajátosan keveredtek a 
bőrszínek, az etnikumok, a nyel
vek. Megjelenésüket az előadott 
műveket -  akár miserészlet, 
akár ízelítő florklóijukból -  iz
galmas ritmusvilágukat, oldott 
mozgásukat valamennyien száj- 
tátva csodáltuk.

A csaknem éjfélig ta rtó  
hangverseny Beethoven Orö-

val ért véget.
Az ünnepségsorozat a vasár

napi szentmisén folytatódott 
valamennyi kórus részvételé
vel és énekével. Utána az ün
nepi díszbe öltözöttt főtérre 
vonultunk és minden együttes 
énekkel köszöntötte a színpad
ról az egybegyűlteket.

Pompás közös ebéd követke
zett, ahol az olasz férfikar rög
tönzött vidám mókázásával, 
óriási repertoárjával lenyűgö
zött mindenkit.

Délután vendéglátóink a 
családoknál töltött program
mal kedveskedtek, ahol késő 
estébe vagy éjszakába nyúlóan 
értékeltük az elhangzottakat, 
vagy a TV felvételben gyönyör
ködhettünk.

Hétfőn Münchenbe kirán
dultunk, ahol szabad program 
volt a jól megérdemelt jutal
munk. A bőség zavara: múze
umok^ képtárak, Olympia
park, Allatkert, no és a gazdag 
óriási áruházak feloldást jelen
tettek az elmúlt hetek feszült 
készülődései után.

Este a miesbachi kórus pró
bahelyiségében egy házi finom
ságokkal tetézett búcsúbeszél
getés, búcsúéneklés, és a zenét, 
az énekeseket olyannyira ked
velő polgármester úr ismételt 
köszöntése után ki-ki könnyes 
szemmel vett búcsút ettől a 
szívélyes, kedélyes, minket 
megkülönböztető szeretettel 
vendégüllátó kórustól, lelkes 
aktivistáitól és a karnagy há
zaspártól: Lisbeth-től és Rudi
tól. Hazafelé élményeinket 
tárgyalva hálával gondoltunk 
a minket szponzoráló adomá
nyozókra, akik a tizenöt évet, 
sok sikert, rádiófelvételt, díjat 
megért kórusunk ezen utazá
sát segítették és legalább költ
ségeink felét biztosították.

Élményeink pozitív töltésé
ből reméljük, nekik is jut.

Tóth Gézáné 
karnagymódájának összkari előadásá-

Zenehíradó a zenesuliból
I  I
I -  A szép tavaszi május elsején Fuchs Sándor invitálására |j 
I könnyű fúvósmuzsikával szórakoztatta a szabadba vágyó |  
I közönséget iskolánk kiszenekaraa, Wágner József vezetésé- |  
I vei.
I -  Ebben a hónapban tartjuk még szokásos évi tanszaki |  
I hangversenyeinket, és év végi vizsgáinkat.
I -  Tanévzáró hangversenyünket június 9-én Mecseknádas- |  
I dón, 17 órakor és június 10-én Pécsváradon tartjuk. (17.30- |  
I kor) I

Az 1993/94-es tanévre június 11-én 15-18 óráig lehet beirat- |  
I kozni.
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12
végzetes
tanács

A sz ü lő k n e k , ha  
gyermekeiket bűnöző
vé akarják nevelni.

(Brémában a fiatal
korúak ügyeivel foglal
kozó törvényszéken je
lent meg az alábbi szö
vegű plakát. Érdemes 
elgondolkozni rajta.)

1. ) Adja meg gyermek- 
ednekk m indent, am it 
csak akar, így arrra a meg
győződésre ju t majd, hogy 
övé az egész világ.

2. ) Ha gyermeked trá
gár, ízléstelen kifejezések
kel él, csak nevess rajta, 
hogy annál érdekesebbnek 
tartsa magát.

3. ) Semmiféle vallásos 
nevelésben ne részesítsd! 
18 éves korában majd ő 
maga választhat, miben 
higgyen!

4. ) Sose mondd gyer
m ekednek: „nem  jó ”, 
„nem helyes”! Ezáltal 
esetleg még bűntudata tá
madna.

5. ) Minden hibáját, ha
zugságát igyekezz helyette 
elrendezni! így biztos lesz 
abban, hogy a saját vétsé
géiért is mások felelősek.

6. ) Olvasson, amit csak 
akar! Evőeszközét viszont 
gondosan fertőtlenítsd!

7. ) Házassági perpatva
raitoknak legyen a tanúja! 
(Ha majd elváltok, leg
alább nem csodálkozik.)

8. ) Bármit megkívánna, 
adj neki pénzt rá, nehogy 
valaha is rádöbbenjen, 
hogy a pénzért meg kell 
dolgozni.

9. ) Gondoskodj arról, 
hogy minden lehetséges 
ételt, italt, luxust megkap
jon. Különben a reklámok 
láttán esetleg depresszió
ba esik.

10. ) Adj neki mindig iga
zat! Hiszen a szomszédok, 
a tanárok és mindenki 
más is csak bosszantják és 
kárát akarják.

11. ) Ha végül haszonta
lan csibész lesz belőle, 
mondd el mindenkinek, 
nem tehetsz róla, hiszen 
mindent megtettél érte.

12. ) Készülj fel időben a 
rögös, tövises életre.

Ha a fentieket meg
tartod, mindenképpen 
lesz részed benne.



Kereszténydemokrata Néppárt 
Pécsváradon?

Alakuló összejövetel 1993. június 7-én, hétfőn 
este 7 órakor a Művelődési Ház olvasótermében

Ha csak meghalljuk a szót: párt, máris elmegy a kedvünk. 
Elegünk van a pártokból, a pártok közti fölösleges és nem is 
mindig kultúrált viszálykodásból. Jobb minél távolabb ma
radni a szüntelen civakodástól.

A legtöbb keresztény világnézetű állampolgár hasonlóan 
gondolkodik. Egyszerűen a jó ízlése tiltja, hogy a veszekedők 
közé keveredjen. Csak vitatkozzanak egymással a többiek, de 
nélkülem. Engen hagyjanak ki a játékból...

Pedig talán néhány veszekedő nagyon is örülne, ha a 
közelben lennénk. No nem azért, hogy a lármát fokozzuk, 
hanem inkább azért, hogy a szembenállókat uszítás helyett 
meleg emberi szóval összebékítsük. Ez a békeszerzés nem 
mindig hálás feladat. Azok örülnek neki legkevésbé, akik 
szüntelenül kardot köszörülnek, bokszkesztyűt fényesítenek 
-  vagy éppen nyerésre állnak.

De vajon mi, ennek az országnak keresztény polgárai 
nézhetjük-e ölhetett kézzel, semleges kívülállóként azt a sok
szor nagyon is elmérgesedett párviadalt, melyet a mi érdeke
inkért is, a mi holnapunkért is vívnak? Megengedheti-e 
keresztény világnézetünk, hogy szemünk előtt szenvedjen 
vereséget egy jó ügy csak azért, mert nekünk az az elvünk, 
hogy nem avatkozunk bele semmibe. A politikába sem.

Es vajon kritizálhatjuk-e, ócsárolhatjuk-e azt a házat, 
melynek felépítésében résztvehettünk volna, de távoltartot
tuk magunkat csupán azért, mert nem akartunk a többi 
építővel munka közben összeszólalkozni?

Hogy úgyse fognak ránk hallgatni? Hogy úgyse törődnek 
velünk? Ez bizony olykor előfordulhat. De a küzdőfelek a 
későbbiekben már mégsem hivatkozhatnak arra, hogy lám, 
a hívő emberek a hangúkat se hallatták, egy jószándékú 
tanácsot sem adtak, fülük botját sem mozgatták, és a végén 
mindent csak kifogásolnak.

A dolgok tétlen kivárása nem keresztény magatartás. Ha 
az utcán egy bivalyerős ember ütlegel egy nála sokkal gyen
gébbet, akkor nem úgy kellene a kérdést feltenni, hogy „mi 
lesz velem, ha beleavatkozom”, hanem úgy, hogy mi lesz vele, 
a másikkal, gyengébbel, ha nem avatkozom bele”.

Pécsváradon nem azért kívánjuk megalakítani a Keresz
ténydemokrata Néppártot, hogy csupán eggyel szaporítsuk a 
pártok számát, hanem hogy békeszerető szavunkkal jelen 
lehessünk leendő városunk holnapjának keresztény szellem
ben történő alakításában.

Mit rejt ez keresztény szellemiség? Egymás iránt tanúsí
tott türelmet, mások gyengéinek megértését, az elesettek és 
kiszolgáltatottak iránti nagyobb figyelmet, önzetlenséget, a 
közélet tisztaságát, a tőlünk eltérő nézetek tiszteletben tar
tását és még sok mást, melyről alakuló gyűlésünkön beszél
getni szeretnénk.

Kérem tiszteden meg minket, jöjjön el, és mondja el mind
erről véleményét. Köszörűjük!

Hetényi Varga Károly 
tanár, egyháztörténész

Külföldiek Pécsváradon
Gazdag diplomáciai élet folyt a hónap végén Pécsvá

radon. Előbb a Miniszterelnöki Hivatal képviselőinek 
kíséretében 8 amerikai politikus és önkormányzati szak
értő látogatott el hozzánk, majd a kínai tudományos 
akadémia tagjai érkeztek Pécsváradra, dr.Bárdy László 
kíséretében.

Május 30-án délután a Pomázi Német Nemezetiségi 
Kulturális Egyesület hozta el németországi vendégeit, 
akik megismerkedtek gazdag kulturális örökségünkkel, 
nevezetességeinkkel, és megtekintették a Zengő együt
tes műsorát.

F IG Y E L E M !
Apátvar asd,

Fő u. 14. számú

családi ház eladó.
Érdeklődni lehet az esti órákban. 

Személyesen:
Pécs várad, Pécsi országút 2. 

Telefonon: Pécsvárad, 72.

/ -------------------------------------------------------------------------- \

SZÁSZVÖLGYBEN, 
sípálya mellett 

szőlő, gyümölcsös, pincével, 
présházzal 
E L A D Ó .

(1050 négyszögöl)

Érdeklődni:
Gobi Ferenc, Pécsvárad,

Vak Béla u. 4. esti órákban.
v ____________________________________________________________________________________________________________________ y

MUNKALEHETŐSÉG!
A p é c s v á ra d i A ra n y c ip ó  Kft. 

fe lv e n n e  te rm e lő m u n k á ra  
d o lg o z ó k a t.

J e le n tk e z é s :
P é c s vá ra d ,

Bem  út 1/A . a P é ksé g n é l.

H O L L A N D  D Á L Á S  N Y Á R I  
R L L Á L ,

új színes farm erek
VÁSÁRA I

a P écsvárad i M űvelődési | 
Közpon t előterében

jú n iu s  11-én, 
pénteken  14-1$ őráiö.



„ZENGŐ” Steierország szívében
A Pécsváradi Zengő Nép

tánc Egyesület május elején 
négy napot töltött Steier- 
markban az Európai Kultu
rális Hónap keretében meg
rendezett Európai
Táncfesztiválon.

A Baranya Megyei Köz
gyűlés javaslatára kapták a 
meghívást a pécsváradi tán
cosok Graz városától, ill. a 
stájer kormánytól.

Vasárnap a késő érkezés 
ellenére az übelbachi pan
ziókban meleg vacsorával 
vártak házigazdáink és kí
sérőink az Ubelbach-völgyi 
Ének és Táncegyüttes tagjai 
Karín, Kristian és Jürgen.

Másnap reggel egy autó
pálya-parkolóban találko
zott a már megérkezett 11 
csoport. A várakozás ideje 
alatt feldübörögtek a balká
ni dobok, a skót dudák, a 
tangóharmonikák, a hege
dűk és ki-ki ropta a saját 
táncait. Ízelítőt kaphattunk 
a görögök, a bolgárok, a 
lengyelek, a szlovákok da
laiból, táncaiból. A skót ze
nészek már itt belopták ma
gukat mindenki szívébe és 
váltak kedvenceivé a feszti
válnak. Felsejlett a fesztivál 
hangulata!

Az autóbusz konvoj a 
Mura folyót többször át
szelve érkezett a déli határ
vidék bortermeléséről híres 
„Borutcába". Ragyogó nap
sütésben kóstolgattuk a ne
dűt, majd ismét előkerültek 
a hangszerek (amelyek 
mindig kéznél voltak e pár 
nap alatt), voltak asztalon 
táncolok is...

Következő megállónk 
Bárnbach nevezetessége a 
Hundertwasser-templom, a 
neves osztrák építész egyik 
remekműve. Majd a szom
szédos Piber következett, li
picai méneséről vált híressé 
ez a parányi település az 
1000 m-es hegyek ölelésé
ben. Kaptunk ismertetést az 
itt folyó munkáról és lát
hattuk a gyönyörű lovak be
mutatóját. -  A reneszánsz 
várkastély udvarán elfo
gyasztott ebéd után egymást 
követően bemutatkoztak az 
együttesek. Több ízben ve
zényeltek össztáncot, ami 
természetesen a bécsi kerin
gő és polka volt. A gyönyö
rű, tarka kavalkádot felvet
te az osztrák televízió.

Kedden délelőtt pihenés

ként felüdülést jelentett 
Ausztria legnagyobb sza
badtéri múzeumában tett 
sétánk Stübing mellett.

Délután a Grazi Vásár te
rületén kellett mindenkinek 
műsort adnia, ami nem 
volt egyszerű feladat az újra 
és újra eleredő zápor kö
zött. Azért sikerült a 30per
ces blokkot leadni és a vé
gén megtáncoltatni a 
közönséget is. Teljes „harci 
felszerelésben ”  vacsoráz
tunk és következett a nagy 
táncház találkozó Grat- 
komban. Tanultuk és taní
tottuk egymás táncait, végül 
a mieink pámatáncával zá
rult a program.

Szerdán az Európa Na
pon nem kedvezett az idő 
sem a szervezőknek sem a 
szereplőknek. Graz belvá
rosának legszebb tereit vett- 
ték birtokukba a táncosok, 
hogy ernyők alatt, szitáló 
esőben mutassák be műso
raikat.

így a legnagyobb attrakci
ónak előkészített Főtéri fel
lépéseket is tető alá kellett 
vinni, a Casinoban került 
sor a Fesztivál záróprog
ram jára.

Mindenki a legjobb for
máját igyekezett bemutatni 
az óriási színpadon, remek 
hangulatban. Itt köszöntöt
te a fesztiválra érkezett tán
cosokat a tartományi kul
tuszminiszter és számos 
külképviselet. Valamennyi
en az egységes, a békés Eu

rópáról beszéltek, remélve, 
hogy e fesztivál is a népek, 
nemzetek és nemzetiségek 
közeledését, egymás jobb 
megismerését, megbecsülé
sét szolgálta. Hiszen azok a 
fiatalok, akik most itt na
pokig együtt táncoltak -  
bolgárok, görögök, romá
nok, lengyelek, litvánok, 
horvátok, szlovének, ma
gyarok, németek, skótok, 
hollandok, norvégok, szlo
vákok és csehek -  nem fog
nak fegyvert fogni egymás
ra, nem fognak egymás 
ellen harcolni!

És még nem volt vége a 
napnak! Este vártak minket 
Hausmannstáttenben, ahol 
ismerősként, barátként fo
gadtak. Marianne Sabutsch 
volt az est lelkes szervezője, 
köszöntő szavai után a 
helybeli vegyeskar (akiket a 
Leányvásáron a pécsvára- 
diak már megismerhettek) 
műsora vezette be a pécsvá- 
radiak program ját. A jó egy 
órás, nagy lelkesedéssel kí
sért műsorunk után itt sem 
maradt el a csárdás-tanítás 
és a párnatánc.

A finom vacsora közben 
megtudtuk, hogy Marianne 
m agyar nyelvtanfolyam ot
szervezett Hausmannstát
tenben, tízen tanulják nyel
vünket egy grazi professzor 
irányításával. Nagyon jóle
ső érzés volt ezt hallani, és 
nagy tapssal jutalmaztuk 
Marianne és férje magyar 
búcsúmondatait.

Köszönjük vendéglátó
inknak a kedves fogadta
tást.

A három nap alatt hét 
féllépésük volt a pécsváradi 
táncosoknak. Fiataljaink 
tűzkeresztsége -  első ízben 
vehettek részt ilyen nagy
szabású nemzetközi talál
kozón -  bizonyára nagy él
mény marad számukra ez 
az út.

Kép és szöveg: D. K.

Díjzápor

Négy dflat hozott Pécs- 
váradnak az 5. b. osztályos 
Glázer Adél: első lett a 
megyei népdaléneklési , a 
körzeti helyesírási és a 
körzeti Kazinczy-verse- 
nyen, továbbá Arany Ele
fánt díjat nyert a VI. Nem
zetközi Gyermekr^j zkiállí- 
táson.

Adélnek, szüleinek és ta
nárainak is szívből gratu
lál

a Pécsváradi Hírmondó



Zengő Filmszínház 
Júniusi moziműsora

3-án, csütörtökön: H it
man. Színes amerikai akció
film.

Rendezte:: Aaron Norris. 
Főszereplő: Chuck Norris.

7-én, hétfőn: Egy asszony 
illata. Színes magyarul beszélő 
amerikai film.

Rendezte: Martin Brest. Fő
szereplő: A1 Pacino, Chris 
O’Donell.

10-én, csütörtökön. Öböl
akció. Színes magyarul beszélő 
amerikai akciófilm.

Rendezte: Shimon Dotan. 
Főszereplő:: Rob Lowe, Gale 
Hansen.

14-én, hétfőn: Úszó erőd. 
Színes amerikai akciófilm.

Rendezte: Andrew Davis. 
Főszereplő: Stephen Seagal, 
Tommy Lee Jones.

17-én, csütörtökön: Kül
városi kommandó. Színes 
amerikai filmvígjáték.

Rendezte: Búrt Kennedy. 
Főszereplő: H ulk Hogan, 
Christopher Lloyd..

21-én, hétfőn: Tök jó, vál
nak az őseim. Színes magyarul 
beszélő francia filmvígjáték.

Rendezte: Patrick Braudue.
24-én, csütörtökön: Hiá

ba futsz. Színes amerikai akci
ófilm.

Rendezte: Robert Harmon. 
Főszereplő: Jean-Claude Van 
Damme, Rosanna Arquette.

28-án, hétfőn: Fenegyere
kek. Színes magyarul beszélő 
amerikai bűnügyi vígjáték.

Rendezte: Deran Sarafian. 
Főszereplő: Christopher Lam
bert, Mario Van Peebles.

J ú liu s 1-jén, csü törtö
kön: Mondvacsinált hős. Szí
nes amerikai filmvígjáték.

Rendezte: Stephen Frears. 
Főszereplő: Dustin Hoffman, 
Geena Davis, Andy Garcia.

Értesítjük a Kedves Mozilá
togatókat, hogy június hónap
tól csak két vetítési napot tar
tunk, a hétfőt és csütörtököt. 
Kezdési időpont 19 óra.

I~i írek
Házasságot kötöttek:

május 1-én Kristinus Attila 
és Radnai Gabriella

15-én Fuchs Csaba és Lud
vig Ildikó

22-én Koller Tam ás és 
Krammer Anikó

29-én Molnár Géza és Schó- 
bert Angéla.

50 éves házassági évforduló
já t ünnepli GULYÁS SÁN
DOR és MAYER ROZÁLIA jú
nius 5-én Pécsváradon. Gratu
lálunk és még sok boldog, örö

mökben gazdag évet kívánunk 
az idős házaspárnak.

Halálozás:
Garami Antalné sz.: Ziener 

Terézia (1911)
Papp János (Zv. 1924)
Plank Katalin (1926) 
Rosenthal János (1926) 
Lukács Lőrinc (1933) 
Villányi György 
(Nagypall, 1929)
Müller Antal (Zv. 1909) 
Stenger István (1928) 
Rauschenberger János

A katolikus plébánia értesíti a híveket, hogy június 
27-én Püspökszentlászlón E Vác Jenő jezsuita atya 
aranym iséje lesz délelőtt 10 órakor a kápolnában.

Pécsváradi Hírmondó
a Pécsváradi Önkormányzat havi lapja

Felelős kiadó: Kakas Sándor, polgármester 

Szerkesztő: Gállos Orsolya

Szerkesztőség, h irdetésfelvétel, terjesztés:
Művelődési Központ, Pécsvárad, Kossuth u. 31. Telefon: 123

Tipográfia: F-PRESS Kft.
Nyomási munkálatok: Molnár Csaba nyomdája, Pécs

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
TÁNCOS

RENDEZVÉNYEK:
június 5-én, szombaton 21 

órától RANDY-bál 
június 12-én, szombaaton 21 

órától ALESIS-bál 
jún ius 19-én, szombaton 

21.30-tól ASTERIX-bál 
június 26-án, szombaton 21 

órától WEKY-TAKE bál 
július 10-én, szombaton 21 

órától ALESIS-bál

*

-  A Pécsváradi Várbaráti 
Kör és a Művelődési Központ 
szervezésében vendégünk lesz 
MAKAY IDA Véménden élő 
költő június 9-én, szerdán 18 
órakor a Polgármesteri Hiva
tal dísztermében. A Megyei

Könyvhét keretében rendezett 
esten a költőnő verseiből felol
vas Bősz Zoltánná, az est házi
gazdája Gállos Orsolya.

*

-  Felhívjuk a fiatalok és 
gyermekek figyelmét, hogy a 
nyári szünetben ismét felállít
juk a művelődési ház előteré
ben a ping-pong asztalt. Kér
jük ütőt és labdát hozzatok 
magatokkal! Kellemes és hasz
nos nyári pihenést kívánunk!

-  Június 3-án a Baranya 
megyei nevelőotthonkban élő 
gyermekek munkáiból nyílik 
kiállítás a Művelődési Ház 
emeleti klubjában. Megtekint
hető a hónap végéig, hétközna
pokon 8-18 óra között.

MAJÁLIS ’93 I
Idén két helyen is majálisozhattaak a pécsváradiak. Az |  

egyik színhely a 6-os út mellett a korábbi lovarda területe |  
volt. Az esemény színvonalát emelte, hogy itt tartotta orszá- |  
gos seregszemléjét a Magyar Ebtenyésztők Szövetségének | 
Spaniel Clubja. Mintegy 70 négylábú randevúzott itt ezen a 1 
napon -  népes kísérőgárdájával. Az évente négyszer rende- 1 
zett seregszemle közül ez volt a második, ahol a bemutatón § 
túlmenően a szakmai zsűri ellenőrizte, bírálta el az érdekel- 1 
teket. Ennek megfelelően volt küllembírálat és képességvizs- § 
gálát, amelyben lövésállóságot, orrhasználatot és vízszerete- |  
tét ellenőrzött a szakavatott zsűri. 1I

X

A másik színhely a Dombay-tó volt, az itt zajlott esemé- |  
nyékről előző számunkban már hírt adtunk.

A pécsváradi Integrált Napköziotthonos Óvodák 
vezetője értesíti a  Szülőket, hogy a  takarítási szüne
tek az alábbi időpontokban lesznek óvodáinkban.

Az I. sz. Napköziotthonos Óvoda (Vár u.. 37.)
1993. augusztus 2-augusztus 30.

A II. sz. Napköziotthonos Óvoda (G esztenyés u. 1.) 
1993. június 14-június 30-ig lesz zárva.

Az I. és H. sz. Óvoda felváltva üzem el a nyári idő
szakban és fogadja a gyerm ekeket.

Tagóvodáink (Zengővárkony, Erdősmecske, Nagy
pall), a  polgárm esterekkel történt m egegyezés alap
ján zárnak le.

Magyart G yuláné 
Óvodavezető

Gyűjtés a templom javára
A katolikus egyház felhívja a Kedves Híveket, adományaikkal 

járuljanak hozzá templomunk tornyának felújításához. A torony
sisak teljes cserére szorul, a munkát a rézborítással együtt Séra 
Dénes pécsi bádogos mester végzi el. A munkát május 1-én 
kezdte, a befejezési határidő június 30. A felújítás 1,5 millió 
forintba kerül.

Az egyház erői kevesek ehhez a nagy feladathoz. Ezért kérjük 
a Kedves Hívek önkéntes adományait, melyeket a plébánián vagy 
a sekrestyében lehet megtenni. Isten fizesse meg!

M ott János
cím zetes pécsváradi apátplébános


