
Gesztenyeszüret a Zengő alján
1993. október 16-17. J

A „Fülep Lajos” Művelő
dési Ház csatlakozva a ME
DITERRÁN ŐSZ elnevezésű 
megyei idegenforgalmi ren
dezvénysorozathoz a Leány 
vásár köztes éveiben máso
dik alkalommal rendezi meg 
a helyi hagyományok ápolá
sa, felelevenítése jegyében a 
GESZTENYESZURET-et.

Október 16-án, szombaton 
17 órakor a művelődési ház 
emeleti kiállítóhelyiségében 
nyílik a PÉCSVARADI -  
ZENGÓVÁRKONYI ŐSHO
NOS GESZTENYÉS-t be
mutató kiállítás. Bemutat
juk a gesztenye művelés esz
közeit, az elmúlt évtizedek
ben megjelent sajtótermé
kekből válogatást találhat
nak az érdeklődők. Az egé
szet keretbe foglalja Lantos 
Miklós fotóművész sorozata,

amelyeket az évek folyamán 
fotózott a gesztenyést járva. 
A kiállítást megnyitja: Dr. 
Lehmann Antal, a Dél-Du
nántúli Természetvédelmi 
Igazgatóság igazgatója. A 
helybeliek nevében Boris 
Sándor erdész, Zengővár- 
kony polgármestere beszél a 
gesztenyésről.

Erre az ünnepi hétvégére 
lesznek Pécsvárad vendégei 
a Székely Miklós által veze
tett Érdi Minaret Férfikar 
tagjai, akik közreműködnek 
a kiállítás megnyitóján és 
másnap a 11 órás nagymisén 
is énekelnek a katolikus 
templomban.

Szombat este a művelődési 
házban 21 órától az Asterix 
Zenekar bábjára hívjuk a fia
talokat.

Vasárnap, 17-én reggel 8

órától kirakodóvásárt rende
zünk a város központjában, 
a művelődési ház előtti téren 
és utcákon. Első alkalommal 
szeretnénk megrendezni a 
Pécsváradi Borok Utcájában 
a helyi nedűk reklámjaként 
a kistermelők bemutatkozá
sát. Várjuk a borászok je
lentkezését! (Részletes tájé
koztatás és felvilágosítás a 
művelődési házban.)

10 órától m űsort ad a 
Pécsváradi Ifjúsági Zenekar, 
az Általános Iskola Német 
Tánccsoportja és a kicsik 
számára.a pécsi BÁ BO VI 
Bábcsoport.

Rövid ebédszünet után 14 
órától folytatjuk a szabadtéri 
műsort. Fellép vendégként a 
Sásdi Fúvószenekar és a Vé- 
méndi Német Nemzetiségi 
Tánccsoport, a házigazdákat

a Pécsváradi Öté Fúvósze
nekara és a „Zengő” Nép
tánc Egyesület képviseli.

Este 19 órától Wágner Jó
zsef és Zenekara húzza a 
talpalávalót 24 óráig a műve
lődési ház nagytermében, 
ahol kényelmesen, terített 
asztalokkal várjuk a szóra
kozni vágyó házaspárokat.

(Sajnos sokéves tapasz
talat mondatja velünk: eső 
esetén a szabadtéri műsoro
kat a művelődési ház nagy
termében tartjuk meg.)

Képünkön SpeigI Gabi, 
Bencze Réka, Bódog Éva, 
Dékány Kati és Walter Kati, 
a Zengő Néptáncegyüttes 
tagjai a városavató ünnepsé
gen.

Fotó: Tóth László
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Utak, sportőltöző

Agusztus 9-én az Önkor
mányzat K ak as S á n d o r 
polgárm ester elnökletével, 
B eck Jó zsef és L őrinczi 
A lbert né igazolt távollété
ben tarto tta rendkívüli ülé
sét, amelyen a könyvtár és a 
művelődési ház egyesített 
intézményének vezetésével 
A m old  Is tv á n n é t b íz ta  
meg augusztus 16-i hatály- 
lyal. E zzel egyidejű leg  
D retzky  K a ta lin t b íz ta  
meg Amold István távollété
ben annak helyettesítésével. 
M eghatározták, kik része
sülnek az augusztus 20-i ki
tüntetésekben.

A város pályázati úton 
nyert pénzösszegből a Pécs- 
várad-Zengővárkonyi össze
kötő ú t megépítését határoz
ta  el, továbbá a Pécsvárad 
belterületi utak továbbépíté
sét az évközben képződő 
plusz bevételekből, mintegy 
5 millió forint összegben. 
Mcgd a pénzügyi tervben 
már jóváhagyott sportöltöző 
építéséről döntöttek.

A rató M árton  képviselő 
napirend u tán  elm ondta, 
hogy megkezdték a Várker
tet a Dombay-tóval összekö
tő kerékpárú t szervezési 
munkálatait, s az úthoz pá
lyázati úton szereznek tá-
mncrotiíst.

Szeptember 20-án K ákán 
S ándor vezetésével,PogI 
József képviselő igazolt tá
vollétében tarto tta ülését a 
testület. A polgármester is
m ételten köszönetét mon
dott a városavató ünnepség 
elkőkészítésében és lebonyo
lításában közrem űködők
nek. Elmondta, rendkívül jó 
visszhangja volt országos és 
megyei körökben is a pécsvá- 
radi Szent István napnak. 
M éltósággal ü lték  meg a 
nagy napot a pécsváradiak. 
így is lehet ünnepelni -  ez az 
események visszhangja, ami 
igen örvendetes.

radi Zeneiskola tevékenysé
géről adott képet: 150 nö
vendéket oktat helyben és 54 
gyerm eket M ecseknádas- 
don, összesen 204 tanulót a 
9 főállású és 1 szerződéses 
zenetanár. A drága hangsze
rek és audioeszközök beszer
zése nehéz, ezért szívesen fo
gadnak minden támogatást. 
Újjászervezték a gyermek
kórust, hosszú idő után újra
indultak az ifjúsági bérleti 
hangversenyek. Számos nö
vendék- és tanári hangver
seny és meghívott művészek 
által adott műsort szervez
tek .

Zeneoktatásunk fellendü
lésében nagy lépést jelent, 
hogy birtokba vehették az 
egykori tanácsi épületet, 
am it a város karbantartói a 
szükségleteknek megfelelő
en átalakítottak. Hanga zige- 
teléses zeneszobák és egy ka
m araterem  ad ideális kör
nyezetet a zeneoktatás szá
m ára. A mintegy hatvan 
éves épület, különösen az ab
lakok, a tető karbantartásá
ra  azonban folyamatosan 
gondot kell fordítani.

A Pécsváradi Szakmun
kásképző Intézet és Gimná
zium életéről Papp G yula 
igazgató adott számot: 435 
tanulóik létszáma, ám ez fo
lyamatosan változik. Az is
kola profí^a révén ki van té
ve a gazdasági élet változá
sainak, a szakmai gyakorla
to t biztosító cégek gongjai
nak, átalakulásának. 31 pe
dagógus, 35 technikai dolgo
zó működik az iskolában, 
120 fiú és 51 leány számára 
nyújtanak kollégiumi ellá
tást. Megvásároltak egy Szi
lágy pusztai istállót és szo
ciális épületet pályázaton 
nyert pénzből, sqját erőből 
pedig felújították a tsz ma
jorban lévő szociális épüle
tet. A mellette lévő földterü
leten gyümölcsöst és kony
hakertet szeretnének okta
tási célra. Német szaktan
term et rendeztek be, felújí
tották a tornaterem  tetőze
tének szigetelését. Idén 91 
tanuló te tt szakmunkásvizs
gát és 17 fő szerzett érettségi 
bizonyítványt Pécsváradon.

Ennél az iskolánál is gon
dot kell fordítani az épületek 
állagmegóvására, amelyhez 
a polgármester mindkét in
tézménytől több évre szóló 
ütem tervet kért.

A két tájékoztatót és a két

iskola eredményes tevékeny
ségét a testület elismeréssel 
fogadta. Továbbá felkérte az 
érintetteket, kezdjék meg az 
egyeztetési m unkálatokat az 
Új oktatási törvényből adódó 
feladatokra.

Mfyd az első félévi költség
vetésről fogadtak el tájékoz
tató t Wolf Jó zse f pénzügyi 
csoportvezetőtől, egyben a 
tartalékalap terhére 587.000 
forinttal megemelte a szociá
lis keretet a szükséges segé
lyek fedezése cédából. Pénz
ügyi ellenőrzési rend kialakí
tását szabályozta a testület a 
helyi intézményeket illetően.

Ingatlaneladások

A Kálvin utca 6. számú 
épület és a Schiller féle zöld
ségbolt közti területet az ön
kormányzat megosztva el
adja János B éla és Schil
le r Józsefné telekszgpszé- 
dok részére, 100 Ft/ni áron 
útszolgalmi jog fenntartásá
val. A Zengő utcában Czu- 
k o r Péternek az ingatlana 
alatti területet 40.000 F t vé
teláron értékesíti. A köny
vesbolt megvételére Kresz 
Erika te tt ajánlatot. Itt el
ővételijog illeti az RT-TV BT- 
t, amennyiben nem élnek ez
zel, az önkormányzat K resz 
E rik a  számára értékesíti az 
üzletet 550.000 F t készpénz 
ellenében.

Az Entz utcai volt orvosi 
rendelőt egymillió forintért 
két rendőrlakás céljára érté
kesíti a város a Magyar Ál
lam számára. A lakások ki
alakítása a vevőt terheli. A 
Wéber M ária által lakott 
rész háborítatlan marad.

Panzió épül

Kovács Jó zsef Pécsi or
szágút 9. szám alatti lakos a 
Nagypalli ú t és a 6-os ú t ha
tárolta háromszögben pan
zió t k íván  m ű k ö d tetn i, 
melynek építését már meg
kezdte. A testület az enge
délyt megadta, m iután a ta r
talék iparterületként sze
replő részt a területi főépí
tész egyetértésével átminősí
tette.

Csokoládépuszta, ahol a 
lakóépületek magánkézbe 
kerülésével kedvezően ala
kult a település arculata, a 
lakók kérésére novembertől 
bekapcsolódik az intézmé

nyes szemétszállításba. Pá
lyázati úton jövőre bekapcso
lódnak az ivóvízhálózatba.

Utcan év v álto zta tás

Asztrik apát nevének fel
vételére volt olvasható indít
vány a Pécsváradi Hírmon
dó augusztusi számában. Az 
első lépés az érintett Ady és 
T áncsics u tcában  lakók 
megkérdezése volt: a 32 visz- 
szaérkezett válaszból 27 az 
utcanevek változatlanul ha
gyása mellett szólt. A testü
let a felmérés eredményét 
tudomásul vette.

Vízmű R t

Részvénytársasággá ala
kul 1994. január 1-vel a Ba
ranya Megyei Vízmű Válla
lat, amivel a testület egy ko
rább i h a tá ro z a tta l m ár 
egyetértett. Az Rt igazgató
tanácsába a testület Kakas 
Sándor polgármestert jelöli.

Javadalmazások

A gazdasági bizottság 1992 
szeptembere után most is
mét foglalkozott az első szá
mú vezetők bérével, össze
hasonlítást téve a környező 
községek illetve hasonló 
nagyságrendű városok veze
tőinek javadalmazásával, és 
a polgármester bérét 75.000 
forintban állapította meg, 
ami 10 százalék emelést je
lent.

Napirend után Dr.Kófiás 
M ihály bejelentette, hogy a 
háza körüli járdát szeptem
ber folyamán seyát költségén 
leaszfaltoztatja. B eck Jó 
zsef is tájékoztatta a testü
letet, hogy a pincéjéhez ú t 
m egépítéséről szám lával 
rendelkezik.

K ak as S án d o r polgár
mester tájékoztatta a a tes
tületet, hogy a személye el
len két évvel ezelőtt te tt fel
jelentés alapján indult vizs
gálatot b ű n ese t h ián y á
b an  az ügyészség lezárta .

G állos O rsolya

Aszfaltozásmagánpénzen

A vizsgálat lezárult

Egy éve áll oktatási intéz
mény élén az a két vezető, 
aki beszámolt iskolájának 
működéséről a testület előtt. 
A paceller Jó zse f a Fécsvá-

Iskolák reflektorfényben

Méltó Ünnep Hdt
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A Zeneiskola avatásához
Szeptember elején ünne

pélyes keretek között birtokba 
vették a zeneiskolások az át
alakított és szépen berende
zett volt tanácsháza épületét.

A rendkívül kedvező elhe
lyezés k ialak ításában  és 
megteremtésében Apaczel- 
ler József igazgató végzett 
eredményes munkát, míg a ki
vitelezésért a Frick Miklós 
irányította gondnoksági kar
bantartókat illeti elismerés.

Az avatóünnepségen el
hangzott visszaemlékezések
ből megtudhattuk, hogy az 
iskola alapját az a zenei 
tanfolyam  képezte, amelyet 
1968-ban, néhány zenét ta
nulni kívánó fiatal bevonásá
val Kígyós Sándor akkori 
művelődési ház igazgató és 
felkérésére Nékám Paula, a 
mindenki által Folett-néni- 
ként tisztelt zenepedagógus 
indított el.

Pontosan huszonöt év telt 
el tehát azóta, és ez már ma
ga a történelem. Indokolt hát 
elővenni a községkrónika év
könyveit, hogy felemlíthes
sük az eseményeket.

A tanfolyami oktatásban 
résztvevők, valamint az ok
tatott szakok növekedésének 
hatására Várnai Ferenc me
gyei szakfelügyelő támogatá
sával 1972 évben engedélyt 
kaptunk az iskolarendsze
rű oktatásra, így alakult meg 
Pécsváradon a komlói állami 
zeneiskola kihelyezett ta
gozata, amelynek első veze
tője az egyszer már nyugdíj
ba ment Polett-néni lett.

A következő állomás a tel
jes önállóság kezdeményezé
se volt. Kapóra jött a sütő
ipar ajánlata: amennyiben 
ingyen kap közművesített 
telket egy új üzem építésé
hez, úgy átadja a Stettner- 
féle pékség épületét.

Még fel sem épült a sütöde, 
még ki sem költöztek a régi
ből, amikor már jeleztük, 
hogy megoldható a zeneisko
la önálló elhelyezése, bár még 
azt sem tudtuk, hogy honnét 
lesz erre pénzt.

Úgy kapta meg az iskola 
1976. január 1. napjával 
az önálló státuszt (Nékám 
Paula eddigi tagozatvezető 
igazgatósága mellett), hogy 
az akkor már nyolc tanerőé, 
130 tanulói létszámú iskolá
nak még épülete sem volt.

Pénz hiányában a meg

ürült pékség átalakítási ter
veit ifl. Büki József (Rá
kóczi utca) készítette el tár
sadalmi m unkában 1976- 
ban, mqjd a rákövetkező esz
tendőben az „öregek napközi 
kialakítása” címen nyert tá
mogatásból és jelentős társa
dalmi munkával megkezdő
dött az átalakítás. (Ezért is 
alakult ki a zeneiskola és az 
öregek klubja társbérlete és 
tartott 1991-ig.)

Ebben az időben lett az is
kola igazgatója Dr. Kardos 
Józsefné. (Miután Polett- 
néni teljesítette az önmaga 
elé állított feladatot: létre
hozta az önálló zeneiskolát, 
ismét nyugdíjba ment, így 
kerü lt kinevezésre 1977. 
szeptember 1. napjával Kar- 
dosné.)

Az ő szervező munkájá
nak, utánjárásának és persze 
a szülők aktív közreműködé
sének eredményeként elké
szült az épület átalakítása. 
Mindezekről így ír a község
krónika:

„Elkészült a hét tanter
mes, kényelmesnek és jól fel
szereltnek nevezhető zeneis
kola a volt sütőüzem átalakí
tásával, közel 500.000 forint 
ráfordítással, ahol hat sza
kon, nyolc tanárral, 160 gye
rek tanul. Az épület ünne
pélyes átadása 1977. de
cember 16-án volt. Radics 
Károly tanácselnök okleve
leket adott át az építkezés
ben je len tő s  tá rsad alm i 
munkát végzett személyek
nek és kollektíváknak. Ez al
kalommal kapta meg az isko
la volt igazgatója, Nékám Pa
ula a pedagógus munkáért 
megérdemelt elismerést, a 
„Pedagógus Érdemérmet”.

Ebben a munkában mind
végig jelentős közreműködő 
szerepet vállalt a későbbi 
igazgatónő, Tóth G ézáné, 
aki -  Dr. Kardosné nyugdíja
zása és elköltözése után -  
1980. szeptember 1-től vette 
át az iskola irányítását és vé
gezte azt kiváló eredménnyel 
1992. augusztus közepéig, 
megbízatása lejártáig.

Erre az időszakra jutott a 
legnehezebb feladat: elfogad
tatni az iskola létét a telepü
lés közvéleményével, megta
lálni a helyét a község kultu
rális életében, a helyi közélet 
aktív részesévé válni úgy, 
hogy mindeközben emelked

jék az oktatás színvonala -  
igazolva az önállóság jogossá
gát -, további nívós produk
ciók kerüljenek ki az iskola 
falai közül a helyi közönség 
elé. Hogy mindezen tevé
kenysége mennyire volt sike
res, egyrészt jelzik a különbö
ző versenyeken a tanulók 
eredm ényes szereplései, 
másrészt valamennyien tud
juk, hogy szinte nem volt 
olyan közösségi megmozdu
lás, rendezvény vagy ünnep
ség, amelyen ne szerepeltek 
volna a zeneiskola tanulói, 
vagy az iskolához valamilyen 
formában kötődő amatőr cso
portok (tűo. zenekar ifjúsági 
csoport, női kórus, stb.).

Az iskola hírnevet szerzett 
a szomszédos településeken

Hosszú éveken keresztül 
mostoha körülmények között 
folyt az oktatás a pécsváradi 
állami zeneiskolában. Az el
múlt hetekben méltó helyre 
költözött az iskola és az új 
tanévben immár korszerű fel
tételek mellett végezheti mun
káját. Az önkormányzat dönté
se alapján a volt polgármesteri 
hivatal épületét alakították át 
erre a óéira. A felújítást az 
iskola költségvetéséből gazdál- 
kodták ki, illetve előlegezte 
meg az önkormányzat. A most 
kialakított épület több évtized
re biztosítja a feltételeket az 
iskola számára. Sikerült a régi 
vágyat is teljesíteni és kialakí
tani egy hatvan fős kamarater
met, ahol ezután ideális körül
ményeket tudnak biztosítani 
az oktatáshoz -  mondja elége
detten az igazgató Apaceller 
József. A tantermek egy része 
hangszigetelt. A gazdaságo
sabb gázfűtés miatt jelentősen 
tudják majd csökkenteni az ed
dig kifizetett fűtési díj össze
gét. A zeneiskolán belül van 
zeneóvoda, egy 22 fős gyer
mekkórus valamint egy 11 fő
ből álló ifjúsági fúvószenekar, 
amit külső anyagi támogatás

is, így lett az egykori tagis
k o láb ó l -  Tóth Gézáné 
m unkássága eredménye
ként -  immár anyaiskola 
és jött létre 1989. szeptem
bertől a mecseknádasdi ki
helyezett tagozata, amely 
már az ötödik éve működik 
a helyiek legnagyobb megelé
gedésére.

Összegzésként úgy vélem, 
az eltelt időszak eredménye
it méltán illeti elismerés és 
köszönet valamennyi volt 
igazgatót és itt tanító peda
gógust, valamint az önzetlen 
segítséget, támaszt adó szü
lői közösséget. Ezzel kíván
junk egyben további eredmé
nyes munkát az új épületben 
a mai vezetésnek és közös
ségnek.

nélkül működtetnek. Az okta
táshoz szükséges hangszerek 
rendelkezésre állnak és állan
dó karbantartásuk is megol
dott. A nyolc darab pianínó 
mellett van egy jóhangú zon
gora is, amire ugyan ráférne 
egy kis felújítás, hogy neves 
művészeket is meg tudnának 
hívni koncertezni -  mondja az 
igazgató. Az idei tanévben vá
sároltak hifi minőségű beren
dezéseket így CD lemezen, ka
zettán is tudnak már hallgatni 
zenét és az oktatáshoz nyújt 
segítséget. Az iskola 140 tanu
lója és 11 tanára boldogan vet
te birtokba az átalakított új 
iskolát. A munkálatokban be
segítettek a tanárok mellett a 
gyerekek szülei is.

Az iskolának van kihelyezett 
tagozata Mecseknádasdon, 
ahol 54 tanulót tanítanak a 
zene szeretetére.

Az új iskolaépületet egyedül 
birtokolják és aminek még na
gyon örülnek, hogy az épüle
ten belül egy zárt kert van, 
szép környezettel. Itt szabad
téri hangversenyek megrende
zésére lesz lehetőség, amit biz
tosan ki is fognak használni.

S. L.

Képünkön Szabó Hedvig és tanítványai.
Fotó: Patonai Attila

Új helyen a zeneiskola
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G ratulációk,
jókívánságok
Pécsváradnak

Az ünneppel jár a posta
bontás, amely ezúttal me
leg üdvözlő szavakat, jókí
vánságokat közvetített 
Pécsvárad minden lakója 
felé.

Göncz Árpád köztár
sasági elnök többek között 
így fogalmazott:

„Az ilyen  találkozá
sokért érdemes csinál
nom , am it csin á lo k , 
Szükségünk van ezek
re, erőt adunk egym ás
nak.'”

*
Számos meghívott nem 

tudott részt venni az au
gusztus 15-20. közötti ese
ményeken. Dísztávirattal 
köszöntötték a város pol
gármesterét és testületét 
dr.Karancsi Zoltán és 
Degré András, a Bara
nya Megyei Vízmű Válla
lat vezetői, Pákolitz Ist
ván József Attila-d^jas 
költő,.Csősz Klára és csa
ládja, a Fécsváradi Pos
tahivatal dolgozói, 
dr.Fülöp István, a Me
cseki Kultúrpark igazga
tója, a MÁSZ elnöke, 
S zen tlő r in c , M ágocs 
polgármesterei V árn ai 
Ferenc zeneszerző, a Fol- 
lack  M ihály M űszaki 
Főiskola u rb a n isz tik a  
szakos hallgatói nevében 
Sin Emília, és a Fécsvá
radi Polgárm esteri Hi
vatal valamennyi dolgo
zója valamint Trombitás 
Zoltán a FIDESZ megyei 
alelnöke és Körömi A tti
la  irodavezető.

Levélben köszönte meg 
a polgármester meghívá
sát dr.Hegedűs Lóránt, 
Isten áldását kérve váro
sunkra. Platthy György 
festőművész e szavakkal 
gratulált a polgármester
nek: „Nagyszerű érzés le
het számodra, hogy amit 
elődeid jószándékuk elle
nére nem tudtak kivívni, 
azt most neked, és kitűnő 
m unkatársaidnak sike
rült.” Nemes-Nágel La
jos könyvkiadó: „meghat
va olvastam kedves meg
hívását, hónapok óta gon
doltam  nagy napjaira.

Gratulálok önnek és Pécs
váradnak. És meghatot- 
tan gondolok önökre. A 
pécsváradiaknak és a pol
gármesternek további si
kert kívánok a közeli talál
kozásig.”

Levében k ö szö n tö tt 
dr.Slkfői Tamás a Pécs- 
B aranyai Kereskedelmi és 
Iparkam ara ügyvezető 
igazgatója: „Remélem, 
hogy ez az ősi település vá
rosi rangot kapva még 
gyorsabb fejlődés előtt áll.”

Cseh Béla, a MÓL Rt 
marketing-kereskedelmi 
igazgatója: „Tiszteletre 
méltónak találjuk azt az 
áldozatos munkát, ame
lyet a városka polgársága 
végzett a történelmi érté
kek megmentéséért és a 
település korszerű város
képének megteremtésé
ért.”

L evélben g ra tu lá lt  
Szászvár, M agyarher- 
telend és Szigetvár vá
ros polgármestere vala
mint Székely Miklós or
gonaművész: "Mély megil- 
letődöttséggel és megha
tottsággal olvastam levele
det. Egyrészt hogy hajdani 
szülőfalum várossá lett, 
megszületett évek óta ta
pasztalt szívós, kitartó  
m u n k á lk o d áso to k n ak  
eredménye, egy közösség 
együttes akarása, benne 
nem kis része valamennyi
ünk lelkes tevékenységé
nek. Az óluy valósággá 
lett. Büszke vagyok rá
tok!”

Grünhut Alfréd ezt ír
ta  Pécsről: „Mindig remél
tem, hogy szülőfalum fej
lődése lehetővé teszi mqjd 
az évezred végére a városi 
rang elnyerését, szeren
csére ez most lehetővé 
vált. Kívánom a város la
kosságának, önkormány
zatának és vezetőinek, 
hogy békében, egészségben 
és boldogságban tudják 
biztosítani Pécsvárad vá
ros további fejlődését.”

Gyermekeink a városról
„Lakóhelyem Pécsvárad” 

pályázatra beérkezett mun
kák díjazottjai 

Rqjz kategória 
Alsó tagozat:
Fullér Zsanett 
Menczer Kinga 
Baumann Tímea 
Frick Anita
Felső tagozat: I. helyezett 

Kovács Anikó 
II. Szüllő Tamás, Kakas 

Dorottya, Simsai Laura 
m . Lukács Aranka, Rup- 

pert Edit
IV: Séra Nikolett, Pánczél 

Tünde, Horváth Szabolcs. 
Fogalmazás kategória 
Felső tagozat: I. Zsinkó 

Adrienn
II. Krammer Katalin, Ba- 

reith Szilvia

ül. Pápp Ildikó, Váradi Pi
roska, „Dombay tó” jelige

íljmnadirták:
I. Kőberling Beáta
Pocskai Anita
Dankó Beatrix „A Szent

háromság szobor” című pá
lyázatukkal

I. Kőberling Beáta
Pocskai Anita „Pécsvárad

köztéri szobrai”
II. Bódog Éva Dorottya 

„Tojásfestés”
ÍR. Békés Annamária „A 

kőfaragás”
Müller Gábor „Emléktáb

lák” c. munkáját a zsűri kü- 
löndíjban részesítette.

Az alábbiakban Zsinkó 
Adrienn pályamunkáját kö
zöljük.

• ....... >'* - . ;< • :• •

Lakóhelyem Pécsvárad 
pályázat nyertesek
Szülőföldem Pécsvárad

„Nem tudhatom, hogy 
másnak e tájék mit 
jelent, nekem szülőhazám” 
(Radnóti Miklós)

Pécsvárad a Mecsek déli 
lejtőjén, a Zengő-hegy lábá
nál terül el, szinte elnyújtóz
kodik. A szelíd, lágy lankák 
kedves bég a, termékeny gaz
dagsága csábította itt letele
pedésre az embereket.

Már messziről kiemelke
dik a templom, a vár épülete, 
mely egy magaslaton fekszik. 
Tömör falai között visszaál- 
modhaíjuk a középkort.

Pécsváradot a Szent Ist
ván által 1000-ben alapított 
bencés apátság tette orszá
gos jelentőségűvé, mely már 
akkor közreműködött az eu
rópai kultúra terjesztésében. 
Hajdani nagyságát a román 
stílusú altemplom hirdeti. A 
várban találhatjuk az István 
király Szállót, gyönyörű 
nagytermével és a Vármúze
umot.

A vár körül fenn a hegyen 
a régi falurész zegzugos u t
cáival, műemléképületeivel a 
régmúltat idézi.

Lejjebb az iskola ty stílusú 
épülete zárja a hegyi részt.

A völgyben van a község 
központja, mely városias jel
legű, emeletes házaival egy
mást követő sok kicsi, színes 
üzlettel igen tarka képet 
mutat.

Itt találjuk a gyönyörűen 
újjáalakított Városházát az 
előtte lévő térrel, Szenthá
romság-szoborral, ahol az 
öreg gesztenyefák méltóság
teljesen lengetik zöld lomb- 
korortíyukat.

Pécsvárad igazi kiránduló
hely, a Zengő lejtői, völgyei 
csodálatos környezete, nö
vény- és állatvilága vonzza a 
turistákat. A fürdeni, napoz
ni vágyók felkereshetik a 
Dombay-tavat, mely egy 
völgyben fekszik, mint egy 
csodagyöngy.

Pécsvárad elindult a fejlő
dés útján egy megkezdett, de 
igazán soha be nem fejezhető 
úton. Még sok mindenre 
szükség lenne, sokkal több 
fára, virágra, egy igazán szép 
térre, ahol a gyerekek, fel
nőttek egyaránt jól érezhetik 
magukat, egy modem, jól fel
szerelt iskolára. Amilyen iz
gató a múlt, éppoly titokza
tos a jövő az ember számára.

2000! XXI. század! Vqjon 
milyen lesz Pécsvárad 2000- 
ben? Egészen biztos, hogy 
nem olyan mint ma, talán 
egészen más, amilyennek én 
képzelem. De nem lehet más, 
mint amiben benne van a 
múlt és a jelen. Azoknak kell 
szebbé és jobbá tenniük, akik 
itt élnek és dolgoznak.

Zsinkó Adrienn 
7. o., I. helyezett
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ISKOLASZÉK ALAKUL
Tanévkezdés a Kodolányi János 

Általános Iskolában
Tervekkel, reményekkel, el

határozásokkal megkezdődött 
az 1993/94-es tanév.

Iskolánkban 593 tanuló 
kezdte meg illetve folytatja ta
nulmányait.

Tanulócsoportok száma: 29 
Napközis csoportok száma: 4 
Tanulószobai csoport száma: 1 
Nyolcadikosok száma: 107 
Elsősök száma: 42 
Szakmai felügyeletet biztosí

tunk a környékünkön működő 
iskoláknak: Zengővárkony, 
Apátvarasd, Erdősmecske, Lo- 
vászhetény, Nagypall, Erzsébet 
községekben.

A tanév rendje:
A tanév 1993. szeptember 

1-jén kezdődött, 1994. június 
10-én fejeződik be. Az első 
félév 1994. január 31-ig tart. A 
téli szünet december 18-án 
kezdődik és január 2-án ér vé
get. Az utolsó tanítási nap de
cember 17, péntek, szünet utá
ni első nap pedig január 3, 
hétfő.

A tavaszi szünet április 1-től 
április 8-ig tart. Az utolsó ta
nítási nap március 31. csütör
tök, első tanítási nap április 
11. hétfő.

A tanév során tíz tanítás 
nélküli munkanapot adhatunk 
diákjainknak.

1993. szeptember elsején 
életbe lépett az új közoktatási 
törvény. Ez a törvény a közok
tatás hosszú távú fejlődését kí
vánja szolgálni. Reméljük így 
lesz A törvény legfontosabb
nak tekinti a gyermek érdekét. 
Meghosszabbítja az iskolakö
teles kor határát, hosszabb 
idejű általános képzést ír elő.

Ez alaposabb általános mű
veltséget biztosít, másrészt ké

sőbbre tolja a pályaválasztást. 
A tizenhat éves korukig közis
mereti tárgyakat tanulóknak 
több esélyük lesz arra, hogy a 
pályaválasztáskor érettebben, 
megfontoltabban döntsenek.

Uj eleme a törvénynek, hogy 
szervezeti keretet teremt a 
szülőknek az iskola munkájába 
való bekapcsolódáshoz Ún. is
kolaszéket kell alakítani.

Az iskolaszékek a szülök, a 
nevelőtestület és a fenntartó 
egyenlő jogú képviselőiből áll
nak, céljuk az oktató munka 
segítése, az érdekeltek együtt
működésének előmozdítása.

Az oktatás tartalmi kérdése
inek kivételével beleszólhat
nak az iskola működési rend
jébe, programjába, a fakultatív 
foglalkozások kínálatába és a 
szülőket anyagilag is érintő 
ügyekbe.

Az iskolaszéket hat hóna
pon belül kell megalakítani. 
Az előkészületek elkezdődtek. 
Iskolánk oktató-nevelő mun
kájában eddig is a gyermek
központúság volt a jellemző.

Fő feladatunk ebben a tan
évben sem lehet más, mint a 
képességekhez igazodó, a ké
pességet fejlesztő minőségi 
munka, emberséges bánás
mód, egymás kölcsönös tiszte
lete. Uj feladat iskolánkban, 
hogy bevezettük a második 
idegen nyelv oktatását, az an
golt. Újjászerveztük a diákön
kormányzat munkáját, melyről 
a későbbiekben részletesen 
beszámolunk.

Kérem a kedves szülőket, 
hogy kísérjék figyelemmel, és 
építő szándékú észrevételek
kel segítsék munkánkat.

Lőrinczi Albertné

új vendégtanár: Sigrid Gmeiner
Új ném et vendégtaná

runk, Németország „zöld szí
véből”, Türingiából érkezett 
hozzánk. 23 éve általános is
kolai tanár, elsősorban német 
nyelvet, matematikát és test
nevelést tanított hazájában. 
Nálunk a 6., 7. és 8. osztályo
sok egy részének tanítja a né
met nyelvet.

Szívesen jö tt Magyaror
szágra, mert az átalakulás 
időszakában hasonló gon
dokkal küszködnek iskolá
ink, mint a volt NDK-ban. 
Tapasztalataival szeretne 
hozzájárulni ahhoz, hogy 
ezeket a nehézségeket segít
sen áthidalni. Ugyanakkor ő 
is sze re tn e  i t t  tap asz 
talatokat szerezni, megis
merni az itteni oktatási mód
szereket. Legfontosabb szá
mára, hogy a gyerekek öröm
mel tanulják a német nyel
vet. Megismerjék a nyelv 
mellett a németek kultúrá

ját, szokásait.
Természetesen ő is szíve

sen megismerkedne nyel
vünkkel, szokásainkkal és az 
országgal. Első benyomásai 
Pécsváradon jók voltak, min
denütt szívélyesen fogadták, 
ezért a beilleszkedés, az ott
hontól való távoliét nem 
e se tt  nehezére. Reméli, 
együttműködése a kollégák
kal és tanulókkal továbbra is 
olyan jó lesz, mint az első hó
napban volt.

1. Őszi tárlat
Újabb olyan kezdeménye

zésnek lehettünk tanúi szep
tember 23-án, akik részt vet
tü n k  a Pécsi M űvészeti 
Szakközépiskola és Gimná
zium diákjainak pécsváradi 
kiállításmegnyitóján. Azon 
fiatalok legszebb képeit mu
tatja be a Művelődési Ház
ban október 10-ig látható ki
állítás, akik Valkó László 
festőművész tanítványai
ként Pécsváradon töltötték 
nyári gyakorlatukat. Mint 
Valkó László elmondotta, 
szorgalmas, „híjtóé” csapat 
jött össze itt a nyáron, és na
gyon sokat dolgoztak. Sok 
meglepetést és örömet szerz- 
tek tanáruknak. Eddig Mo
hácson tartották a képző
művész-növendékek szoká
sos nyári alkotótáborát, de 
mind a tíy és a város szépsé
ge, változatossága, mint a 
Szakközépiskola és Gimná
ziumban kapott ellátás s az 
itteni fogadtatás vonzóbbá 
teszi Pécsváradot.

Különös élményt jelent a 
kiállítás, az alkotások, a vá
ros és környékének meg
annyi szépsége, amit a fiatal 
művészpalánták felfedeztek. 
A Pécsi Művészeti Szakkö
zépiskola növendékeinek ki
állításán részt vett Rónaky 
Edit, az iskola igazgatója, 
dr.Kófiás Mihály körjegy
ző. Eljöttek Szántóné Bog-

Gyenes Tamás-díj: 
Krőhnung Helga

Az 199^93-as tanévben a 
Gyenes Tamás díjat Krőhnung 
Helga 8. a. osztályos tanuló 
nyerte el.

Helga években keresztül 
óriási szorgalommal, kiemel
kedő tanulmányi eredményt 
ért el, több tantárgyból kitűnő 
osztályzattal zárta az évet, 5., 
6., 7. és 8. osztályban. Példa
mutató magatartás és jó kö
zösségi munka jellemezte.

Tanulmányi versenyeken, 
különféle megyei és országos 
pályázatokon rendszeresen 
vett részt a 4 év folyamán.

Sokoldalú munkáját bizo-

nár Éva vezetésével a hely
beli alkotó diákok is. A jelen
lévők megegyeztek abban, 
hogy a „művészetisek” to
vábbra is szívesen töltenék a 
festői Pécsváradon a nyári 
alkotótábor heteit, pécsvára
di gyerekeket is szívesen fo
gadnak m aguk közé, és 
évente egy-egy képet szándé
koznak a városnak. A hely
beliek pedig a szíves fogadta
tásról és a program támoga
tásáról biztosították őket.

A kiállított munkák közül 
a Pécsi Művészeti Szakkö
zépiskola Bogdán János IV 
éves növendék 50x60 méretű 
olajfestményét ajándékozta 
Pécs váradnak. Az alkotás, 
amely a hegyi „főváros” egy 
hangulatos utcarészletét áb
rázolja, a Városházán nyer 
elhelyezést.

Bogdán János m ellett 
Barta János, Búzái Ist
ván, Erdőéi Erika, Hegyi 
Béla, H erczeg Eszter, Kil- 
len b erg  Csaba, K orecz 
K atalin, Pápai Kornélia, 
Petrányi Éva és Weiman 
Klaudia képei szerepelnek a 
kiállításon.

Képünkön M olnár Já- 
n o sn é , V alkó L á szló , 
Papp Gyuláné, Apaceller 
József és a kiállító fiatalok 
a megnyitón.

Fotó: Patonai Attila

nyitja az is, hogy ezen tanévben 
az általános iskolások tűzoltó 
versenyén az országos döntőig 
jutott el. Tanulmányi munkáját 
a pécsi Apáczai Cs. J. Gimná
ziumban folytatja szeptember
től, melyhez sok sikert, szép 
eredményeket kívánunk.
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A „Baráthegyi Gyógyház”
Az ünnepélyes átadás már 

megtörtént szeptember kö
zepén, ám a betegek október 
elsejétől vehetik igénybe a 
korszerűen felszerelt és be
rendezett, sokrétű szolgálta
tá s t nyújtó „Baráthegyi 
Gyógyház”-at Pécsváradon.

A nyolc férőhelyes 1 és 2 
ágyas szobák hotelszíntű el
helyezést biztosítanak a fek
vő betegek számára, de alap
vetően a járóbeteg ellátásra 
helyezik a hangsúlyt. A 
gyógyházat a SAN-AT Bt 
működteti dr. Bíró Ferenc 
orvos vezetésével. Az intéz
mény működtetőinek törek
vése, hogy a T ársad a
lombiztosítás által minél 
több szolgáltatást tudjanak 
bevezetni térítésmentesen, 
azonban magánrendeléseket 
is folytatnak térítés ellenben.

Mint megtudtuk a három
szintes új épületben működ
ni fog plasztikai sebészet, 
mely foglalkozik zsírleszívás
sal, mell, hasfal plasztikával, 
fül, orr valamint torzító he
gek rekonstrukciós sebészeti

megoldásával. A beinduló 
szakrendelések közül meg
említjük a reumatológiai,

ideggyógyászati, fogászati 
rendeléseket és hetenként 
két alkalommal egy órás idő
tartammal háziorvosi ma
gánrendelést is folytatnak 
igény szerint.

Működik kislabora tórium,

a gyógys zolgáltatás kereté
ben kézi és gépi gyógy- 
masszázst, vízsugármasz- 
százst (tangentor), szénsav
fürdőt, valamint iszappako
lást is végeznek, amit társa
dalombiztosítási támogatás
sal lehet igénybe venni. A fi
zikoterápiás kezeléseknél al
kalmazzák a rövidhullám, az 
ingeráram, az ultrahang és 
az ionthoporesis kezeléseket 
is. Külön terem áll rendelke
zésre a rehabilitációs részleg 
számára, ahol a különböző 
szívbetegségek edzésprog- 
ranyának a beállításához 
szükséges eszközök és gépek 
állnak rendelkezésre.

Foglalkoznak gyógytermé- 
kek árusításával is és hely
ben lehet megkóstolni a kü
lönféle gyógyteákat. A ház 
profiljába tartozik az orvo
sok a szakszemélyzet képzé
se, külön tanácskozóhelyi
ségben és ugyanitt különbö
ző betegségcsoportokban 
foglalkozás történik, amelyet

életmód tanácsadással egé
szítenek ki. A tervek szerint 
a szakrendeléseket tovább 
kíváryák bővíteni és a termé
szetgyógyászat mellett mi
előbb az urológia, bőrgyógyá
szati szakrendeléseket is be
vezetnek. Tovább folytatják 
a tárgyalásokat a Társada
lombiztosítással, hogy job
ban ki tudják szélesíteni a 
térítésmentes szolgáltatáso
kat. Mint azt a gyógyház ve
zetője dr. Bíró Ferenc el
mondta, várják az érdeklő
dőket, hogy tájékozódjanak a 
szolgáltatásukról és szívesen 
állnak rendelkezésre és ad
nak széleskörű információt a 
gyógyító munkáról.

A háziorvosi ellátás -  kü
lön kiemeli Bíró doktor -  to
vábbra is a Dózsa György ut
cai központi rendelőben tör
ténik.

S án th a  László
Szundi György (belső) és
Patonai Attila (külső) fel

vétele

UTAK
Korszerű burkolatot ka
pott a Pécsi országút 
KPM-útja, kiegészítve 
az idén nyáron végzett 
és még elkészülő nagy
arányú útépítéseket.

Fotó: Patonai Attila



A NYÁRON ÉPÜLT
A V ad ászkürt V en d ég lő

A nemrégiben megnyílt 
Vadászkürt kisvendévé is
mét szép színfoltja lett Pécs- 
váradnak. Egy kicsit a va
dásztársadalomra is gondol
tak, mivel a tulajdonos maga 
is vadász és az étterem egyik 
oldalfalán a trófeákból állan
dó bemutatót, illetve kiállí
tást terveznek: bizonyos és 
meghatározott idő elteltével 
más vadász trófeái kerülnek 
bem utatásra. A vadászok 
büszkeségei kerülnek kiállí
tásra, de egyúttal a vendégek 
számára is szép látványt 
nyújtanak. A külső és belső 
megjelenése a vendéglőnek 
ízléses, a berendezés stílusos, 
az asztalok, székek kisipari 
míves munka, a mesterge
renda is jól illeszkedik a kör
nyezetbe. Az igényességre 
vall az is, hogy a Zsolnay 
gyárban külön megrendelés
re készült edények, tányé
rok, hamutartók is a vadá
szattal összefüggő képeket 
ábrázolnak. A befogadó ét

termi rész 40-45 fő számára 
nyújt kényelmes szórako
zást, de az étvágy mellé az 
étlap szerint speciális vad és 
halételeket és természetesen 
hagyományos ételeket is kí
nálnak a vendégnek. Ko
vács József tulajdonos el
m ondta, hogy kényesen 
ügyel a minőségre és a II. 
osztályú árak mellett nem
csak az étlapról kínál jó fala
tokat a vendégeknek, hanem 
előfizetéses étkeztetést is kí
ván bevezetni, ezzel is szol
gálva a lakossági igényeket. 
Nem utolsó szempont az sem, 
hogy ezzel az új üzlettel ismét 
új munkalehetőség nyílt, ami 
ha kismértékben is, de enyhít
heti a munkanélküliséget. 
Most már csak rajtuk a sói; 
hogy az érkező vendégeket jó 
konyhával és udvarias kiszol
gálással fogadják.

Hangulatos berendezéssel, 
finom ételekkel, italokkal 
várják a vendégeket.

Fotó: Patonai Attila

Új ABC kisáruház a keleti lakótelepen
Megoldódik az új keleti 

lakótelepen az ellátás szín
vonala és a régen tervezett 
ABC kisáruház október kö
zepén szolgálja már a leen

dő vásárlókat. A mintegy 
300 m2-es alapterületű épü
let műszaki átadása szep
tember 27-én megtörtént és 
jó minőségben vették át a

Iparosház

A Szilágyi Domokos által tervezett Iparosház 
építése is sokat haladt a nyáron.

Fotó: Patonai Attila

munkát, melyet a Pécsvára- 
di Építőipari Kisszövetkezet 
a m egadott határidőben 
végzett el az ÁFÉSZ teljes 
megelégedésére. A Gungl 
Antal pécsi tervező által 
megépített ABC áruház és 
presszó -  a presszó részt 
csak a későbbiek során fog
ják megnyitni -  a berende
zésekkel és az árukészlettel 
együtt mintegy 20 millió fo
rintba került. Külön gondol
tak autóparkolóra is így kö
zel 15 autó számára nyújt

biztonságos parkolási lehe
tőséget. Mint azt dr. Gyenis 
László ÁFÉSZ elnök el
mondta, örömére szolgál, 
hogy sikerült tartani a terve
zett határidőt, illetve pár 
nappal még előbb is tudják 
átadni a lakosság számára 
és remélik, hogy jó áruvá
lasztékkal és udvarias ki
szolgálással kivívják a vevők 
elismerését.

S .L .

Fotó: Patonai Attila
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Egy emberre is veszélyes 
.... kutya-élősködő

Állataink közül egyik legra- 
gaszkodóbb társunk a kutya, 
ám közelségének veszélyei is 
vannak: kedvenceink hordozói 
lehetnek különféle kóroko
zóknak.

Szinte minden kutya fertő
zött a Toxocara canis nevű or
sóféreggel, mely rajta kívül 
számos állatban megtalálható. 
Az emberben is megteleped
het, s ilyenkor komoly beteg
ségeket idézhet eló, pl. gyulla
dásos elváltozást a tüdőben, 
májban, bőrben, agyvelőben. 
Ha a szembe jut, akár vaksá
got is okozhat.

A parazita csak a 4 hóna
posnál fiatalabb ebek belében 
tud szaporodni, ezért a kölyök
kutyák szerepe óriási orsófé
reg terjesztésében. A vékony, 
10-18 cm hosszú féreg nem 
egészen 1/100 mm átmérőjű 
petéket rak nagyon nagyszám
ban a kiskutya belébe, ahon
nan (a bélsárral együtt) kijutva 
ezek fertőzhetik a többi fogé
kony élőlényt (az embert is), 
melyekben azonban nem sza
porodik már tovább. Nem is 
jut ki a szervezetükből, hanem 
életük végéig hordozzák az 
(esetleg vándorló) élősködőt. 
Ilyen fogékony állat többek 
közt a sertés, az egér, a pat
kány, a tengerimalac, a házi
nyúl, a borjú, a kecskegida, a 
tyúk, a galamb, a pulyka és a 
földigiliszta. Őket együttesen 
paratenikus gazdáknak nevez
zük, mivel a parazita továbbí
tásában játszanak szerepet. 
Úgy tudnak fertőzni más álla
tot, hogy az megeszi őket. Pl. 
ha kutya nyers tyúkhúst kap, 
az ember félig nyers sertés, 
vagy borjúhúst fogyaszt, vagy a 
tyúk megeszi a földigilisztát.

Az ember fertőződése legfő
képpen higiéniai hiányossá
gokból eredhet akkor, ha pa
razitát ürítő kutya bélsarával 
érintkezik az étel, és azt mo- 
satlanul fogyasztják, vagy, ha a 
bélsárral szennyeződött játék a 
gyerek szájához kerül (homo

kozó!). Kutyáink mellettünk 
élnek, márpedig gyakorlatilag 
minden ebet parazitahordozó
nak kell feltételeznünk. Azon
ban csak a 4 hónaposnál fiata
labb kutyák tudják üríteni, en
nélfogva csak ezek bélsara fer
tőző (de ezeké nagyon).

Maguknak a kiskutyáknak a 
fertőződése leginkább az any
juktól történik. Ha ugyanis a 
szuka hordozza az élősködőt, 
akkor már az anyaméhen ke
resőül átjuthatnak a parazita 
lárvák a magzatba, vagy ké
sőbb az anyatejjel is megkap
hatják az élősködőt a kölykök.

A Toxocara canis elleni vé
dekezés a leírtak alapján nem 
egyszerű, de nagyon fontos fel
adat. A legszükségesebb a 4 
hónaposnál fiatalabb kisku
tyák kezelése, mivel ezek „hin
tik” tele környezetüket (és 
környezetünket) az élősködő
vel. Féreghajtó gyógyszer 
többféle is rendelkezésre áll. 
Célszerű az első kezelést már 
2 hetes korban elvégezni, majd 
2 hetenként még kétszer-há- 
romszor, esetleg többször. Ez
zel együtt kölykezés előtt és 
után az anyát is szükséges 
gyógyszerelni, valamint kezelé
sek után fokozottan takarítani 
az állatok életterét. Később az 
állatokon negyedévente ajánla
tos elvégezni a féreghajtást.

Nagyon fontos a személyi hi
giénia, gyümölcsök, zöldségek 
tisztítása. A homokozók álla
pota óriási gondot jelent. Bu
dapesti felmérés a vizsgált ho
mokozóknak csak 5 % -át talál
ta az orsóféregtől mentesnek! 
Ez a kérdés már kutyatartási 
kultúránkat is érinti. Nem vé
letlen, hogy az emberi Toxoca
ra fertőzések túlnyomó több
ségében gyerekeket sújtanak, 
akiknél pedig a parazita által 
előidézett elváltozások is sú
lyosabbak, mint a felnőtteknél.

Dr. Sim or Zoltán 
állatorvos

K R I M I

A hosszúhetényi fűrész
üzemből 1991. nyarán isme
retlen elkövető láncfűrészt 
lopott el 40.000 forint érték
ben. A rendőrség az elköve
tőt O. Gy. hosszúhetényi la
kos személyében elfogta.

Szeptember 1-jén a hosszú
hetényi disco előtt a sorkato
nai szolgálatát töltő L. A  és 
B. I. hosszúhetényi lakosok 
garázdálkodtak. Ellenük az 
eljárás folyamatban van.

Az erzsébeti úton egy ott 
parkoló gépkocsi ablakát is
meretlen elkövető betörte, 
feltehetően értékek után ku
tatva. Az illetőt megzavar

hatták, mert a gépkocsiból 
érték nem hiányzott.

A rendőrség felhívja a gép
kocsival közlekedők figyel
mét, hogy lakott területen kí
vül ne hagyják őrizetlenül 
járművüket, mert ezzel al
kalmat adnak arra, hogy a 
gépkocsit megrongálják, illet
ve feltörjék.

A kocsiban semmiképpen 
sem Egánlatos nagyobb össze
gű pénzt, vagy értéktárgyat 
hagyni.

A gépkocsivezetők figyel
mét felhívjuk, hogy a szüreti 
szezonban óvakocljanak a kí
sértéstől, szeszesital fogyasz
tása után ne üljenek gépko
csiba.

Köszönjük,
telefonos kisasszonyok!

Tutijuk, érezzük, hogy a 
korszerűbb technika alkal
mazása a jövő útja, ez így van 
a telefonnal is. Egyszerűbb, 
gyorsabb és a mai követelmé
nyeknek felel meg, hogy 
Pécsvárad is bekapcsolódott 
a távhívásos rendszerbe és 
ezzel technikailag, műszaki
lag gazdagodott. A mai roha
nó világban és életünkben 
kétségtelen nagy haszonnal 
fog járni a jövőben ez a kor
szerű telefonhálózat. Szegé
nyebbek lettünk azonban az 
emberi kapcsolatok egyik 
formájával, hogy közvetlen 
volt a hang, mikor a régi te
lefonközponton keresztül 
kellett kémünk a hívott szá
mot és ezt az ott dolgozó ked
ves telefonos kisasszonyok 
bonyolították, közben persze 
elhangzottak emberi hangok 
és bár sok volt a munkájuk, 
nagy volt a forgalom, de min
dig akadt néhány másodperc 
arra, hogy a hivatalos kap
csolás mellett sor kerüljön a 
mindennapos érdeklődés, jó

vagy rossz hírek cseréjére is. 
Ez most megszűnt, most ta
nuljuk az új telefont és hiá
nyoljuk a kedves női hango
kat. Voltak persze olykor tü
relmetlen előfizetők is, de er
re már nem emlékezünk. 
Köszönjük a telefonos ki
sasszonyoknak a hosszú
hosszú éveken keresztül az 
érdekünkben végzett mun
kájukat, de úgy gondoljuk a 
magánéletünkben a jó kap
csolat tovább fog élni. Kö
szörűjük a főfoglalkozásban 
végző B árdos Józsefné, 
H osszú L ajosné, K utas 
E m őné, M olnár Gézáné, 
Olajos Istvánná, Proszo- 
nyák  Ján o sn é  és Zsigrai 
M ariann, valamint az al
kalmanként besegftőknek is 
Bencze Józsefné, Feilné 
Csíki M árta, Fridrich J ó 
zsefné, H ering Józsefné, 
R a u b  B á l in tn é  és 
Schrempf Károlynénak ál
dozatos és kedves munkáju
kat.

S án ta  László

Vigyázzunk a várkertre!

Ez év tavaszától -  a Polgár
mesteri hivatal és az erdőgaz
daság közös megegyezése 
alapján -  a belterületi, állami 
tulajdonú, erdészeti kezelés
ben lévé várkert az önkor
mányzat tulajdonát (és gond
ját) gyarapítja.

Az erdészet az utóbbi 
években több, mint 3 millió 
forintot fordított rá: játszó
tér készült hintákkal, favár
ral, gombákkal; térplasztika, 
szalonnasütő, kút, forrás 
épült; a pincehomlokzatot 
rendberaktuk; díszcserjékkel, 
fákkal többször parkosítot
tuk, pad-asztalgarnitúrákat 
helyeztünk el (foglalkozások, 
szabadtéri órák tartásához 
csoportosan is); elvégeztet

tük a vízrendezést is, füves 
földúttal „feltártuk”, bejárha
tóvá tettük. Az időnkénti na
gyobb létszám -  és az árulko
dó nyomok -  indokolnák még 
illemhely létesítését is.

A várkert csodálatos fekvé
se, változatos termőhelyi vi
szonyai, forrásai, patakja ré
vén ideális botanikus kertté 
fejleszthető, ami a szép és 
egészséges közparki környe
zet mellett a város általános 
és középiskolái részére a me
zőgazdasági szakközépiskola 
oktatási céljait is szolgálhatná.

A várkert közpark -  már 
nem az államé, nem az erdé
szeté -  a városé, a MIÉNK. 
Vigyázunk rá!

Scboltz Péter

Halló, itt Pécsvárad! Befejezés elótt a telefonhálózat kiépítése
Fotó: Patonai Atti-

Közpark -  közkézen
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Legsikeresebb volt a Nagymama
A műkedvelő színjátszás fél évszázada

Amikor még nem volt tele
vízió, színházba sem jutottak 
el a falusi emberek, igazi kul- 
túreseménynek számított egy- 
egy műkedvelő előadás. Afalu 
apraja-nagyja ha tehette, meg
nézte az előadásokat, sokan 
közülünk még bizonyára emlé
keznek egy-egy darab hangula
tára, a forró sikerekre.

Kezdetben egyfelvonásos 
darabokat, majd tréfás kaba- 
rés vígjátékokat adtunk elő, 
ezek alkalmasak voltak arra, 
hogy a rendezők kiválasszák a 
szereplőket a majdani na
gyobb lélegzetű, 3 felvonásos 
darabokra.

Színjátszásunk 50 éves jubi
leumára ünnepséget szervez
tünk a Pécsváradi Várbaráti 
Körben, ahova meghívtuk a 
régi társulat összes élő tagját. 
Mint a képen is látható, nem 
mindenki jött el, amit a mai 
napig is nagyon sajnálunk. Az
óta sajnos közülük is többen 
eltávoztak örökre.

Az alábbiakban felsorolom 
jelentősebb darabjainkat, emlé
keim legalább azokról vannak, 
melyekben én is játszottam.

Kabaré-darabok: Kifli fel
ügyelő, Vonós négyes, Dini- 
Dani, Aki nősülni akar, Egy 
pofon az éjszakában, Pletyka

3 felvonásos darabok: Náni, 
Gyurkovics lányok, Becskereki 
menyecske, Nagymama, Juhász
legény, szegény juhászlegény, 
Liliomfi, Mária főhadnagy.

Férfiembert ritkán látni 
szövőszék mellett, Zengóvár- 
konyban azonban ez a csoda 
is megtörténhet. Töttös Sán
dor, a helyi Hagyományőrző 
Egyesület művészeti vezetője 
augusztus 20. alkalmából gyö
nyörű szőtteseinek elismerése
ként kapta meg Mádl Ferenc 
művelődési minisztertől "A 
népművészet mestere" kitün
tető címet. Az oklevelet és a 
vele járó plakettet felesége, 
Hevesi Éva vette át augusztus 
19-én, a Néprajzi Múzeum
ban, mivel a k itü n te te tt 
tánccsoportja és zenekara élén 
éppen olaszországi vendégsze
replésen tartózkodott.

A híres zengővárkonyi táj
házban lehet vásárolni a Töt
tös Sándor tervei alapján, Ör
dög Béláné és Horváthné keze 
nyomán készült textilekből. 
Pár éve 170 mintát vitt zsűri

Legkiemelkedőbb volt az 
összes közül Csíki Gergely. 
Nagymama című színdarabja, 
melyet évtizedenként újra ját
szottunk, 1930, 1940, 1950-es 
években. De alkalmanként 
többször is előadtuk, mivel az 
igények megkövetelték ezt, 
egy előadás kevés lett volna.

Sikerdarabjainkkal tájolni is 
mentünk környékbeli nagyobb 
községekbe pl. Vasas, Hosszú- 
hetény, illetve a nagyobb szín
teret és díszletet nem igénylő 
egyfelvonásos kabarédarabok
kal kisebb falukba látogattunk 
el, így Zengővárkony.Nagypall, 
Berkesd, Kátoly községekbe.

Színdarabjaink kiváló ren
dezői voltak: Forró János volt 
tűzoltó parancsnok és Pirker 
Jolán volt óvónő, sajnos már 
mindketten eltávoztak közü
lünk.

És akiket rendeztek, azaz a 
szereplők: Adamov Vera 
(Szántóné), Bánusz Baba 
(Molnrné), Boldizsár Csöpi 
(G unglné), Gungl Manci 
(Flerkóné), Halmai Mariska 
(L u tterné), Havas Magdi 
(Sántháné), Lerch Ili (Hering- 
né), Papp Erzsi (Götzné), 
Link Rózsi (Hegedúsné), 
Resch Annuska (Kövesiné), 
Ruppert Mariska (Majomé), 
Sárosi Anni (Dr. Feketéné), 
Várkonyi Ancsa (Hanszné), és 
a „fiúk”: Bánusz Elek, Benkő 
László, Bayer Jani, Bayer Feri, 
Gungl Laci, Kőberling Józsi,

elé, ezek közül 40 félét elfo
gadtak, a többit háromévente 
kell zsűri elé bocsátani.

-  Édesanyámtól tanultam, 
amit tudok -  mondja a kitün
tetett. -  Gyerekkoromban ott 
állt nálunk is a szövőszék a 
konyhában. Aztán úgy alakult 
az élet, hogy a családunk ku- 
láklistára került, én a pécsvá
radi sajtüzembe mentem, a 
tejiparban dolgoztam huszon
három éven keresztül. Szakkö
zépiskolai végzettséget sze
reztem, éltem a magam életét, 
aztán a falunk egykori tanító
ja, Császár János 1972-ben új
raalakította a zengővárkonyi 
népiegyüttest az egykori 
Gyöngyösbokréta emlékére, 
majd a tanító úr betegsége 
után reám szállt az együttes. 
Aztán 1978 márciusában a 
pécsváradi Fülep Lajos Műve
lődési Központ munkatársa 
lettem, s itt ültem újra a szö
vőszék mellé. Borbély Jolán 
néprajzkutató figyelt fel az el
ső munkáimra, amelyek nem 
voltak éppen hibátlanok, ő 
azonban arra bíztatott, foglal
kozzam a dologgal.

Pár év múlva, 1984-ben 
Szekszárdon, az országos szőt
tespályázaton elnyerte munká
ival a sárközi nagydíjat, 1985- 
ben az országos első díjat a 
SZÖVOSZ kézmúveskiállítá- 
sán, a következő ilyen alka
lommal az országos második 
díjat, majd 1987-ben a Gránát-

Kovács Endi, Lengyel Karcsi, 
Mester Misi, Molnár Sanyi, 
Resszer Pali, Rózsahegyi Feri, 
Sarlós Lajos, Szarka Pubi, Feil 
Jani, Schmidt Lajos, Várkonyi 
József és Várkonyi Antal.

Bizonyára az olvasók nagy 
része emlékezik még a fent em
lített szereplőkre, hiszen sokan 
közülük közlünk élnek. Néhá- 
nyan sajnos már eltávoztak kö
zülünk, rájuk mindenkor nagy 
kegyelettel emlékezünk.

Mellékelem az 50 éves jubi
leum alkalmából készült fény
képet, ahol a jelenlévők jó 
hangulatban, a régi szép emlé
keket felidézve, vidáman töl-

al ma-díjat. További országos 
első díjak, majd a „Népi 
iparművész” kitüntető cím kö
vetkezett.

-  A legrégibb motívumokat 
szövöm meg, a rozmaringost, 
a tikszömöst. Egyszer rendez
tünk itt egy szőtteskiállítást 
mintegy 200 darabból, amit 
öt család adott össze. A 200 
között nem volt két egyforma 
minta. Mert ugyan figyelték 
egymás munkáját a régi asszo
nyok, mégis minden szőttesük 
más lett. Kicsit változtattak a 
mintán, kicsit eltértek egymás
tól a felhasznált anyagok. Nem 
másolták soha egymásét. Ami
kor a mintákat gyűjtöttem, én 
se nem rajzoltam, se nem má
soltam, csak leszőttem, amit 
másutt láttam, és így született 
egy-egy újabb minta.

A szekrény Töttöséknél 
most is tele van szebbnél 
szebb darabokkal. A legrégibb 
egy feketével szőtt asztalterí
tő, amit olyankor raktak fel, 
amikor halott volt a háznál -  
ez a századfordulóról való, a 
dédmama készítette, s ilyet 
szőtt gyászistentiszteletek al
kalmaira a dédunoka a helyi 
templom úraszlalára, amellett 
hogy szőttesekkel látta el a 
zengővárkonyi, a nagypalli és 
a pécsváradi református temp
lomokat is.

A zengővárkonyi textilek 
jellegzetessége az egyszerűség. 
Az itt élő református magya-

töttek el néhány órát együtt -  
úgy mint régen.

A fényképen
-  ülő sor jobbról: Boldisár 

Csöpi (Gunglné), Forró Já
nos, Bayer Elza (Vadászié)

-  álló sor: Hofecker Teri 
(Galambosné), Gungl Manci 
(Flerkóné), Sárosi Anni (Dr. 
Feketéné), Halmai Mariska 
(Lutterné)

-  hátsó sor: Kovács Endi, 
Gungl Laci, Várkonyi Toncsi, 
Bayer Feri, Rózsahegyi Feri, 
Bánusz Elek, Bánusz Baba 
(Molnárné) és Havas Magdi 
(Sántháné).

rok népi kultúrájuk szerint a 
Sárközhöz tartoznak. Itt 
azonban nehezebb volt az élet, 
mint a gazdag Sárközben, és 
az itt szőtt vásznak is egysze
rűbbek, visszafogottak lettek. 
Itt a piros, a fehér, a fekete 
mintákat szőtték, Decsen ké
ket, zöldet és a piros kü
lönböző árnyalatait.

Zengővárkony 400 lelkes 
kis falu, valóságos kincsestá
ra a szépségeknek. Az északra 
nyíló hús völgy, a falu fölé 
boruló gesztenyés, a refor
mátus templom méltóságtel
jes falai, s mögöttük a Fülep 
nagyliszleletű úr emlékét őr
ző kis múzeum, a klasszicista 
parasztportán tizenegy éve 
megnyílt tájház csak keret ah
hoz, amit az itt élő emberek, 
például a tojáshímző Bognár 
Jánosné is megtestesítenek, 
ízes beszédük, dalaik, zenéjük, 
amit rezesbanda ad elő, tán
caik, pazar ruháik sok embert 
elgyönyörködtettek Európa- 
szerte. Ezen értékek tudásá
ban, életben tartásában jó 
két évtizede kiemelkedő szere
pet játszik Töttös Sándor, 
akinek ezt a szerepét is elis
merte a most kapott díj. Csak 
remélhetjük, hogy a körülötte 
felnövő fiatalok közül is akad 
majd, aki hasonló szeretettel 
és értéssel élteti Zengővár
kony hagyományait.

Gállos Orsolya

Várkonyi Antal

A népművészet mestere: T öttös Sándor
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Vorschláge von der 
Stadt-bibliothek
Városi könyvtár a ján lata

Unsere Bibliothek möch- 
tet einige Vorschláge gébén 
von die schöne und überha- 
upt reichfolgende Büchem, 
was uns Herr Botond Kardos 
geschenkt hat. Wir bekomm- 
ten verschiedene Büchem, 
so wie: Románé, Kinderbti- 
chern und am m eistens 
Fachbüchem, was wir sehr 
gut benutzen können. Von 
diesem Büchem können wir 
gute Raten gébén, was mán 
im Leben braucht und be
nutzen kann. Dann einige 
Vorschláge.

Dr. Harold H. Bloomfi- 
eld: In Frieden m it den 
É ltem

Ein ausgezeichnetes und 
hilfreiches Buch darüber, wie 
mán die vielen emotionalen 
Verletzungen aus dér Zeit 
des Erwachsenwerdens ve- 
rarbeiten kann, wie mán 
lemt zu vergeben und sich 
von seinen Schuldgefühlen 
zu befreien.

W olfgang Schm idbau- 
er: Erziehung ohne AngBt

Das Buch gibt fúr Éltem 
Hilfe fúr eine moderné Erzieh
ung, praktische Anleitung 
und konkrété Hilfe im Um- 
gang mit dem Kind gébén.

John Selby: Einander 
finden

Eine befriedigende Bezie- 
hung, ob zum Freund, Ge- 
schaftspartner oder Gelieb- 
ten, fáUt nicht vöm Himm- 
mel, mán kann etwas dafür

tun. Wie diese vorbereiten- 
den Schritte ablaufen kön
nen macht John Selby bé
kám tér Atem, Körper- und 
Angentherapeut, einleuch- 
tend klar.

J o zefin e  H urler: Na- 
turkosm etik selbst hers- 
tellen

Wsr Koemetika ohne che- 
mische Zusátze verwenden 
möchte, fmdet ind diesem 
Buch in Wort und Bild Re- 
zepturen Uber die Herstel- 
lung spezifischer Cremes, 
Öle, Haarpflegemittel und 
Parfüms. Viele Rezepte sind 
darüber hinaus mit Hinwei- 
sen über besondere Verwen- 
dungszwecke und Variati- 
onsmöglichkeiten versehen.

Arbo Gast: A ltem ati- 
ves H eizen

Es gibt Raten wie mán 
natürliche energiequellen, 
Warmedammungen-Sonnen 
kollektorén nutzen kann. 
Heizen mit Sonnenenergie, 
dér umweltfreundlichsten 
und sparsamten Energie- 
form ist. Es ist eine Hilfe und 
eine Mögüchkeit diese For- 
men erkannen und lemen 
wie mán das benutzen kann.

M argót Keinke: Wie 
die Bárén zu den Stem en  
kamen

Es ist ein Kinderbuch, 
m acht viel Spafi für die 
Schulkindern die deutsch 
lemen und es schon lesen 
und verstehen können.

NYUGDÍJASOK FIGYELEM! 
Október 1. IDŐSEK VILÁGNAPJA

A Baranya megyei közpon
ti ünnepség színhelye Pé
csett lesz az Orvostudomá
nyi Egyetem aulájában. Ün
nepi beszédet mond: Dr. Sza
bad György, az Országgyűlés 
elnöke.

A pécsváradi nyugdíjaso
kat is szeretettel várják!

Október 1-jén a pécsváradi 
nyugdíjasok a déli menet
rendszerin ti autóbusszal 
szervezetten utazhatnak az 
ünnepségre.

* *  * *

KIRÁNDUL 
A NYUGDÍJAS KLUB!

Október 5-én (kedden) 
CSOKONYAVISONTÁRA a

melegvizes strandra kirán
dul a Nyugdíjas Klub.

Autóbusz indul 8 órakor a 
művelődési ház elől.

Részvételi díj, mely magá
ban foglalja az útiköltséget 
és a strand belépőt: 300.- Ft.

Jelentkezés a művelődési 
házban és Kőberling Jenőné- 
nél.

Október 14-én (kedden) 16 
órakor a Nyugdíjas Klub ha
vi összejövetelén HETÉNYI 
VARGA KÁROLY tanár, egy
háztörténész előadását hall
gathatják a kedves érdeklő
dők.

Mindenkit szeretettel vá
runk!

H atá ron  Túli M agyar 
Táncosok Fesztiválját rende
zik meg Pécsett október 22- 
23-án. A helybeli Zengő Nép
tánc Együttes fogadja a Szlo
vákiából érkező Vágkirályfa 
község együttesét, míg a zen
gő várkonyiak régi barátokat 
üdvözölhetnek ismét, az is
m ert okok m ia tt, m ost 
Eszékről érkező Kórógy- 
Szentlászló összevont nép
táncegyüttesét, akik a meg
szállt, elpusztított szlavóniai 
magyar falvak tánc- és nép
dal kultúráját hozzák el ez 
alkalommal. Tervezzük a kö
vetkező programokat: 

Zengővárkonyban 15 óra
kor a Téyház szabadtéri szín
padán műsort adnak a hely
beli gyermekcsoport és a

vendégegyüttesek, a Kórógy- 
szentlászlói táncosok, a Vág- 
királyfalviakkal. Mqjd a csa
ládoknál elköltött vacsora 
után Pécsváradon a művelő
dési házban Gálaműsort ad
nak a vendég és a fogadóe
gyüttesek. Ezt követően 
Táncházba hívunk minden
kit.

Az est bevételét és az ado
mányokat a kórógyi és a 
szentlászlói együttesek el
pusztult viseletéinek pótlá
sára ajánljuk fel.

Másnap Pécsett szakmai 
napon, műsoros menettán
con és gála-esten vesznek 
részt a fesztiválra érkező 
mintegy kilenc határon kí
vüli magyar település együt
tesei.

Református egyház hírei
Hittanórák: 1-2. o. szer

dán 5. órában az alsó iskolá
ban.

3-4. o. vasárnap 10 órakor 
a lelkészi hivatalban

5-6. o. „A” héten a 6. órá
ban, „B” héten az 5. órában 
a központi iskolában,

7-8. o. konfirmációi előké
szítő pénteken 3 órakor a lel
készi hivatalban.

Protestáns napok 1993. 
október 25-től 31-ig a gyüle
kezeti teremben.

25- én 6 órakor Tóth Sán
dor nyugdíjas csányoszrói 
lelkipásztor egyháztörténeti 
előadása.

26- án este 6-kor Achs Ká
roly nyugdíjas: Szenei Mol

nár Albert élete, Achs Ká- 
rolyné: Kiss Géza élete, mun
kássága.

27- én 6 órakor Johann 
Gyula evangélikus segédlel
kész a Reformációról.

28- án 6-kor Tenkely Béla 
baptista lelkész igeszolgálata.

29- én 6 órakor Szalai La
jos pécsi lelkipásztor egyház
történeti előadása.

30- án 6 órakor a fülöpszál- 
lási egyházközség énekkara 
szerepel. Igét hirdet Kotor- 
mán István lelkipásztor.

31- én 11 órakor a reformá
tus templomban igét hirdet 
Nagy Péter komlói lelkipász
tor, közreműködnek a pécsi 
református gimnázium nö
vendékei.

A M űvelődési H áz október havi 
rendezvényei

2-án: a Pécsváradi Várbaráti Kör Jakab-hegyi 
túrán vesz részt

4-én, hétfőn: Bendex ruházati vásár
4- 5-6-án: Telefonkészülékek bemutatója és vására
5- én: A Nyudíjas klub Csokonavisontára kirándul
8- án: Blues Kantin
9- én: Randy-bál
11- én: Blumen Bt ruhavására
12- én: Nyugdíjas klub: Hetényi Varga Károly előadása 
16-17-én: Gesztenyeszüret a Zengő alján
16- án: Asterix bál
17- én: Wágner Zenekarral Nosztalgia bál 
22-én: Határon túli Magyar Együttesek Fesztiválja 
25-én: Blumen Bt ruhavására

Még várjuk a jelentkezőket az őszre meghirdetett tan
folyamainkra: német és angol nyelvtanfolyamok, szabó
varró és gépihímző, gyermek balett.

Határontúli magyar táncosok 
fesztiválja
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Újabb földárverés lesz 
a művelődési házban.

Október 1-jén 10 órakor az Állami Gazdaság 
mecseknádasdi területeire.

Október 4-én 9 órakor az Állami Gazdaság 
pécsváradi,

10 órakor pedig a szilágyi területeire 
lehet árverezni.

(  " : ^Értesítjük a Tisztelt Betegeket,
hogy az újonnan megnyílt

minden fajta recept ugyanolyan áron beváltható, 
mint az állami gyógyszertárakban.

Nyitvatartás:
hétfőtől-péntekig 7 .3 0 -1 6.30-ig .

BECK Bt.
V______________________________________/

Ú J ! ÚJ! ÚJ!
Megnyílt
az új autóalkatrész szaküzlet!

Minden olasz gyártmányú autóhoz kínálunk 
különböző alkatrészeket egyenesen 

Olaszországból. 
Továbbá minden nyugati típushoz légszűrő

ket, olajszűrőket, gázolajszűrőket és kiváló 
minőségű fékbetéteket. 

Szolgáltatásunkban szerepel autóriasztók 
forgalmazása és beszerelése garanciával. 

Ranger Autóriasztó a fáradhatatlan ellenfél.

Ne utazzon, ne keresgéljen tovább, 
előbb nézzen be hozzánk!

AUTUTTO AUTÓSBOLT 
PÉCSVÁRAD,
DÓZSA GY. U. 10.

/
BIZTOS KÖTÉS A

B JH U N G Á R IA  \  
FSBIZTOSÍTÓ RT 1

-  KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ 
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

-  CASCO
-  ÉLETBIZTOSÍTÁS 

-  BALESETBIZTOSÍTÁS 
-  OTTHONBIZTOSÍTÁS

Cím:
PÉCSVÁRAD, BEM U. 6.

TELEFON: 465-404

„Blum en B t ”
Új- és import használt ruhák , valamint sportcipők vására.
Vásár helye: a PÉCSVÁRADI M ŰVELŐDÉSI KÖ ZPO N T előterében

Vásár ideje: 1993. október 11. (hétfő) 9-17 óráig

É r te s ít i n tín to  jelenlegi ésjörfbaü  
állattartót,

liogv a pécsváraái körzeti 
Á L L A T O R V O S  
foSimor Zoltán

ZEiW®mZ*tM&r MS~m 
kmerm?B>en nem talál otthon, 

iferásáf akkor i  r̂ mOi jhatja a telefonba, 
azt tzeaetríigzftő vem  fel
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Városi ten iszbajnokság
A Koch Tenisz szeptember 26-án rendezte meg 14 teni

szezd részvételével az immár hagyományos városi teniszbaj
nokságot. 1. helyezett Fullér Tibor, 2. helyezett dr.Menczer 
Gábor, 3. helyen Beck András, 4. helyen Baumann Mihály 
végzett. A szervezők és a résztvevők hangulatos piknikkel 
zárták a Koch Tenisz által rendezett bajnokságot.

Kispályás focibajnokság
Gungl László, a focicsa

pat volt edzője kispályás 
labdarúgóbajnokságot szer
vezett a tavasz folyamán 
nyolc csapat részvételével. 
A nyertes a Julianus Kávé
ház csapata lett a Szakmun
kásképző előtt. Felbuzdulva 
a tavaszi sikeren, ősszel is
mét megrendezik a bajnok
ságot. Nemcsak a játéko
sok, hanem nézők, szurko
lók is lelátogatnak csütörtö
könként a pályára. Ezzel a 
lehetőséggel hetente mint
egy 80-100 fiatal és közép

korosztálybeli jut sportolási 
lehetőséghez, amit csak te
téz a győzniakarás vágya. 
Tekintettel arra, hogy az ak
ció teljesen egyéni kezde
ményezés, szükség volna 
szponzorok támogatására, 
akik szerény anyagiakkal 
vagy ajándékokkal segíte
nék a szervezőket a bajnok
ság sikeres lebonyolításá
ban, és lehetővé válna a leg
jobban szereplők jutalma
zása.

VTV

Értesítjük a lakosságot, hogy a pécsváradi lőtéren 
október 13-án és 14-én 

ÉLESLÖVÉSZETET TARTANAK.

Október 17-én Pécsváradon 
a Vásártéren

Országos Állat- és Kirakodóvásárt tartanak.
Szabályszerű marhalevéllel állatok felhajthatók.

H ÍR M O N D Ó
A körjegyzőség értesíti a mezőgazdasági termelőket, 
hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalban a 
különböző ügyeiket (pl. adómérséklés, növényter

mesztési támogatás, stb.) nem kell egyenként és sze
mélyesen intézni, hanem közös megbízott is eljárhat. 

Részletes felvilágosítást 
a polgármesteri hivatalban adnak.

Pécsváradi Hírmondó
a Pécsváradi önkormányzat havi lapja 

Felelős kiadó: Kakas Sándor, polgármester

Szerkesztő: Gállos Orsolya

Szerkesztőség, h irdetésfelvétel, teijesztés:
Múv. Központ, Pécsvárad, Kossuth u. 31. Telefon: 465-123

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

1993. október havi moziműsor
4-én, hétfőn: Micsoda nő ez a férfi. Színes, magyarul 

beszélő angol filmvígjáték. Rendezte: Chris Monger. 
Főszereplő: Julié Walters, Adrián Pasdar

7-én, csütörtökön: Idétlen időkig. Színes, magya
rul beszélő amerikai film vígjáték. Rendezte: Harold 
Ramis. Főszereplő: Bili Murray, Andié MacDowell

11-én, hétfőm  Az utolsó mohikán. Színes feliratos 
amerikai kalandfilm. Rendezte: Michael Mann. Fősze
replő: Dániel Day-Lewis, Madeleine Stowe.

14-én, csütörtököm  Az utolsó akcióhős. Színes, 
magyarul beszélő amerikai akciófilm. Rendezte: John 
McTierman. Főszereplő: Amold Schwarzenegger, Aus
tin O’Brien.

18-án, hétfőm  A terror iskolája. Színes, magyarul 
beszélő amerikai akciófilm. Rendezte: Dániel Petrie Jr. 
Főszereplő: Sean Astin, Wil Wheaton.

21-én, csütörtököm  Jól áll neki a halál. Színes 
amerikai horror-paródia. Rendezte: Róbert Zemedds. 
Főszereplő: Bruce Willis, Goldie Hawn, Meryl Streep.

25-én, hétfőm  Mint a tűz. Színes feliratos amerikai 
akciófilm. Rendezte: Dwight H. Little. Főszereplő: 
Brandon Lee, Powers Boothe.

28-án, csütörtököm  Jurassic park. Színes, magya
rul beszélő amerikai kalandfilm. Rendezte: Stévén Spi- 
elberg. Főszereplő: Sam Neill, Laura Dem, R. Attenbo- 
rough.

1-jén, hétfőm  Egyedülálló nő megosztaná... Színes 
feliratos amerikai film. Rendezte: Bar bet Schröder. Fő
szereplő: Bridget Fonda, Jennifer Jason Leigh.

4-én, csütörtököm  Volt egy gyilkosság. Színes, ma
gyarul beszélő amerikai filmvígjáték. Rendezte: Eugene 
Levy Főszereplő: John Candy, James Belushi, Cybill 
Shepherd.

Az előadások 19 órakor kezdődnek.

A n ya kö n yv i h írek
H ázasságkötés nem  volt.

Halálozás: augusztus 31. Bibert Anna (89 éves) 
szeptember 4. Tölgyes József (90 éves) 
szeptember 11. Csereklei Líyoe (61)

Lovászhetény-Pusztakisfalu.

25. házassági évfordulóját ünnepli: 
október 5-én Bánusz Aladár és Reszler Anna 
19-én Wágner János és Somlai Éva 
26-án Teiml István és Bánovics Katalin 
Szeretettel gratulálunk az ünnepeiteknek és sok 

boldogságot kívánunk!

N ém et nyelvű könyvek
P é c s v á ra d n a k

Botond ismét itthon tar
tózkodott hosszabb ideig a 
nyáron. Szervezte a leendő 
alkotó műhely kialakítását a 
Zengő utcai házban. Alkotó 
munkásságának néhány do
kumentumával találkozhat
tunk a várban augusztusban 
a kiállításon is.

E z ú tta l ném et nyelvű 
könyveket hozott Pécsvá- 
radra, a pontosan 114 db-ból

álló adomány számos iQúsági 
könyvet, szépirodalmat és 
érdekes szakkönyveket tar
talm az, melyeket a városi 
könyvtár német nyelvű rész
legében helyeztünk el.

A Művelődési Házunk szá
m ára fjedig előfizette egy év
re a Magyar Narancs c. heti
lapot, melyet e hónaptól ol
vashatnak az érdeklődők az 
Újságolvasóban.


