
Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat 

és a Nagymamákat!
__________________________________________________

Harmincéves a Fülep Lajos Művelődési Központ

Képünkön a Fülep Lajos Művelődési Központ stábja : Sárközi László, Kárpátiné Kovács Zita,
Pintér Róbert, Deák T i bőmé, Dretzky Katalin, Patonai Attila, Kiss Sándoraé és Gungl János..

Kacsándiné Savanya Gizella felvétele

Május elsején volt 30 
éve, hogy megnyílt Pécs- 
váradon a Művelődési 
Központ, amely 1971-ben 
vette fel Fülep Lajos ne
vét. Ez alkalomra Csiz
madia László grafikus- 
művész ajándékozott 
emblémát a jubiláló intéz
ménynek. A  rendezvény- 
sorozat április 28-án kez
dődött azzal a tanácsko
zással, amit a Baranya

Megyei Közművelődési 
Egyesület, Pécsvárad Ön- 
kormányzata, a Baranya 
Megyei Kulturális Kama
ra és a jubiláló intézmény 
rendezett „Kisvárosok 
kulturális élete” címmel, 
Pécsvárad, Szigetvár, Tol
na, Nagyatád, Tamási, 
Lenti, Barcs művelődési 
közpon t-igazgató inak  
részvételével.

A  pécsváradi művelő

dési ház első igazgatója 
Amrein János volt, majd 
1967-től egy évtizeden át 
Kígyós Sándor vezetésé
vel változatos, mozgalmas 
kulturális élet centruma 
vált az intézmény. Az ő 
helyébe lépett a mostani 
vezető, Dretzky Katalin, 
aki 1969 óta előadóként 
dolgozott a házban. A régi 
munkatársak sorában ta
láljuk többek között Bük-

kösdi László, Kárpáti 
Gábor, Pólón Erzsébet, 
Töttös Sándor, Wekler 
Ferenc nevét. A  jelenlegi
ek közül legrégebben, 
1966 óta Gungl Sándor, 
1975-től Sárközi László 
és 1979-től Kárpátiné 
Kovács Zita dolgozik az 
intézményben. Több mint 
húsz év után ment nyug
díjba 1979-ben Müller 
Józsefné, egy évtizedet 
dolgozott itt Hencz-Ki- 
rály Erzsébet, Bittér 
Jánosné Molnár Csilla 
és Töttös Sándor.

A  Fülep Lajos Művelő
dési Központ a három év
tized alatt hagyományo
kat tudott kialakítani és 
életben tartani: 30 éve 
működik az asszonyklub, 
itt találtak otthonra a 
Pécsváradi Várbaráti Kör, 
az Egészséges Életért 
Egyesület, a Nyugdíjasok 
Klubja. Tavaly volt 15 
éves a Pécsváradi ÁFÉSZ 
Női Kamarakórusa és 
idén az Önkéntes Tűzoltó
egyesület Fúvószenekara, 
amely augusztusban, a 
Művelődési Ház által 
szervezett Szent István 
Napokon zenekari talál
kozóval jubilál a várban.

A művészeti rendezvé
nyek ugyanis az első, 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati napló K ü ls h e im  -  P écsvárad

Bővítik az idősek 
gondozásátGarzonlakások igény szerint

Áprilisi ülésén a testület K a
kas Sándor polgármester veze
tésével, A rató  M árton  igazolt 
távollétében az idó's emberek szo
ciális ellátását tárgyalta M olnár 
Istvánná, a Szociális Gondozási 
Központ vezetőjének beszámolója 
alapján. Molnámé két éve vette 
át az 1976-ban lé tes íte tt ö r e 
gek Napközi Otthonából 1986- 
ban k ia lak íto tt központot. El- 
ó'dje, K ő berlin g  Jenőné, ak i 
végigszolgálta a helyi szociális 
gondozás á llom ása it, nyuga
lomba vonult.

A  testület szeretné bővíteni 
szolgáltatásait: a gondozási köz
pont m ellett a vo lt zeneiskola 
épületében garzonlakásokat lehet 
kialakítani, ha kereslet mutatko
zik erre. Az igényeket a polgár- 
mesteri hivatal folyamatosan fel
méri.

750 idó's ember él Pécsvára- 
don a Szociális Gondozási Köz
pont és a háziorvosok védőszár
nyai alatt. A  város két lelkipász
tora is rendszeresen látogatja a 
központ gondozottjait, ötvenen 
részesülnek napi étkezésben a 
helyi óvodáknál, amit a hétvégé
re is jó volna kiteijeszteni. A  há
zi szociális gondozást hárman 
látják el fó'állásban, 37 személy 
részére. Kívánatos volna a szak
képzett gondozók és az ellátot
tak körének kibővítése. Az Idő
sek K lubja teljes nappali e llá 
tást ad a település központjá
ban 29 fő részére, két szakkép
zett gondozóval.

Az év minden napján igénybe
vehető a bentlakásos ellátás, a 
Szállásbiztosító Idősek Klubja, 
amelyben ma 14-15 idó's ember 
részesül. Ez iránt egyre nő a ke
reslet, 20 fő fe lett viszont már 
szociális otthonná minősül az in
tézmény. Erre a továbblépésre, 
amelynek gondolatával foglalko
zott a testület, lehetőséget nyújt a 
zeneiskola megürült épületszár
nya.

Ami a négy év alatt 
született

Dr. Kófiás Mihály köijegyző 
írásbeli áttekintést adott a testü
let 1990 októberétől hozott dönté
seiről és azok végrehajtásáról, 
amit következő számunkban te
szünk közzé. Több ciklust össze

Meghívó érkezett partner- 
városunkból, Külsheimból. A  
partnerkapcsolati szerződés
ben foglalt megállapodás ér
telmében az idei évben pécs
váradiak látogatnak el Küls- 
heimbe.

A  Graz m elletti Haus- 
mannstátten képviselőtestü
lete érkezett április 9-10-én 
Pécsváradra Günther Köck 
polgármester vezetésével. A  
Városháza előtt fogadta Őket 
Kakas Sándor valam in t a 
pécsváradi képviselőtestület 
tagjai, továbbá a Zeneiskola 
ifjúsági zenekara, am ely 
Wagner József vezényleté
vel, zenével köszöntötte a 
vendégeket. A  Szakiskola és 
a Gimnázium által adott kö
zös ebéd és a kölcsönös üd
vözlések  után a vendégek 
megtekintették a Városháza 
épületét, majd az Általános 
Iskola nem rég m egnyitott 
tetőterében Vértes László- 
né igazgatóhelyettes adott 
képet az ott folyó oktatásról. 
Innen az Egészségügyi Köz
pontba majd a Zeneiskolába 
m entek  a vendégek , ahol 
Apaceller József igazgató 
m utatta be az in tézm ényt 
majd a Szakiskola és Gim
názium szaktantermeit já r
ták végig Papp Gyula igaz
gató kalauzolásával. Végül a 
vá ra t majd Mott János  
apát kíséretében a templo
mot tekintették meg a ven
dégek és a Tanya Csárdá
ban adott vacsorával zárult 
az első nap.

Az együtt töltött órák alatt 
sok közös dolog szóba került. 
A  vendégek és zárszavában 
Günther Köck polgármester

Kakas Sándor polgármes
ter és a képviselőtestület tag
jain kívül szeretettel várják a 
már baráti kapcsolatokat 
ápoló családokat és minden 
érdeklődőt, aki kapcsolat ki
ép ítésére  törekszik  német 
családokkal partnerváro
sunkban.

Az utazás időpontja: júni
us 23-tól 26-ig. Érdeklődni 
Bognárné Auth Máriánál a 
német Barátsági Egyesület 
vezetőjénél és a Művelődési 
Házban lehet.

Jelen tkezési határidő: 
1994. május 15.

elismeréssel szóltak a Pécsvá- 
radon látottakról. A  búcsúe
bédet az Általános Iskolában 
költötték el a házigazdák és a 
vendégek. Itt Lantos István
ná igazgatóhelyettes beszélt 
az intézményben folyó német 
oktatásról és az iskola mun
kájáról. Miután a két testület 
tagjai kinyilvánították köl
csönösen az együttműködésre 
való készségüket, Günther 
Köck indítványozta , hogy 
szeptemberben náluk kerül
jön sor a partnerkapcsolat
ról szóló szerződés aláírásá
ra, am it a jövő  évben Pécs- 
váradon pecsételnének meg 
véglegesen. A  kapcsolattal a 
két település egymás kultú
rájának megismerését, fia
ta lja in ak  nyelvtanulását, 
kulturális és sport-együtte
sek továb bá  egyesü le tek  
cseréjét kívánja szolgálni a 
két testület.

A  zeneiskolák megbeszélé
sére is sor került Heinz Pé
ter Holzmann, a Haus- 
mannstátteni Musikhaupts- 
chule igazgatója és Apaceller 
József között. A  stájeri zene
iskolások 90 fővel érkeznek 
Pécsváradra, és május 27-én 
18 órakor hangversenyt ad
nak a művelődési házban.

A  ta lá lkozó résztvevő it 
Bognár Andrásné Auth  
Mária tanár tolmácsolása se
gítette át a nyelvi nehézsége
ken.

Hausmannstätteni vendégeink

1994. április 18.

hasonlítva az összegezés leszöge
zi, az eltelt időszak a legsikere
sebbek közé tartozik , és talán 
csak azzal mérhető össze, amikor 
a művelődési ház és a gimnázium 
épült az úttal együtt, vagy mikor 
a szennyvíz gerincvezetéke, a 
tisztítótelep szélesítése, füvesíté
se, aszfaltozása készült.

Megvásárolható 
önkormányzati lakások

A  m ost ha tá lyba  lépő 
1994/XV13. törvény alapján a tes
tület módosította korábbi rende
letét a lakások és nem lakás cél
jára szolgáló helyiségek bérletéről 
és elidegenítéséről.

A  lakásvásárlás feltételei:
Az eladási ár a tavalyi becslés 

alkalmával megállapított forgal
mi érték 75 %-a. Amennyiben a 
vevő  a véte lára t egy összegben 
kifizeti, az eladási árnak csak a 
70 száza lékát k e ll k ifize tn ie . 
Részletfizetés esetén az eladási 
ár 10 %-át kell egy összegben le
fizetni, és a fennmaradó hátra
lékra 25 év részletfizetés adható 
22 %-os k am atta l te rh e lten . 
Am ennyiben a v e vő  a 10 %-ot 
m eghaladó összeget k if iz e t i a 
szerződés megkötésekor, a több
letfizetés után 15 % engedmény 
jár. Amennyiben időközben a vé
telár hátralékát a vevő egy ösz- 
szegben törleszti, a még le nem 
járt hátralék után 10 %  kedvez
ményre jogosult.

A  k é p v is e lő te s tü le t  a T a 
vasz u. 12. számú lakást é rté
kesíteni kívánja. Az ingatlan a 
m egállap íto tt 2,5 m illió forint 
forga lm i érték  k ik iá ltás i áron 
meghirdetve, liciten kerül érté
kesítésre.

A z e gé s zs é gü gy i centrum  
részére vásárolandó Westel rá
d ió te le fon n a l kapcsolatban a 
testület korábbi döntését fenn
tartja, m iszerint a vásárlás és 
üzemeltetés az érdekelt telepü
lések k e l közösen, arányosan 
történjék.

Szeméttelep

A telep környékének megtisz
títását, a nem megfelelően lera
kott személy elhelyezését a pol
gárm esteri h iva ta l végezte ti. 
Mintegy 2.500 m3 termőtalaj rá- 
hordásával megkezdődik a rekul
tiváció. A  pécsváradiak és az ér
dekelt falvak lakói magánhasz
nálatra is igénybe vehetik a tele
pet, annak rendeltetésszerű hasz
nálata esetén.
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Kultúra a kisvárosokban
Érdekes megbeszélés szín

helye volt a pécsváradi műve
lődési központ: dunántúli kis
városok művelődési központ
jainak igazgatói találkoztak 
itt eszmecserére: hogyan vál
tozott a kisvárosok művelő
désének szerkezete, a lakos
ság érdeklődése, milyenek az

új irányítási formák és me
lyek a közművelődés új mód
szerei.

Pécsvárad, Szigetvár, Tol
na, Tamási, Lenti és Barcs 
művelődési házainak igazga
tói szám oltak be tapasz
talataikról Kakas Sándor 
pécsváradi polgármester és 
dr. Újvári Jenő, a Baranya 
Megyei Közművelődési Egye
sület elnökének megnyitója 
után. E 10-20 ezer lakosú vá
rosok többsége az egykori me
zővárosi majd nagyközségi lét 
után emelkedett ismét városi 
rangra: különböző történelmi 
hagyományokkal, munkale
hetőségekkel, infrastruktúrá
val és kulturális intézmény- 
hálózattal. Abban azonban 
megegyeznek, hogy a nagyvá
rosokkal szemben előnyök: az 
emberek többsége ismeri egy
mást, könnyebb az igények 
megismerése, egyeztetése és

kielégítése. Hátrány viszont 
az intézmények célszerűtlen- 
sége, sokhelyütt a szűkös 
anyagiak, és, hogy az esetle
ges személyes ellentétek job
ban érvényesülhetnek.

A  művelődési házak -  bár 
m int intézménytípusok az 
előző rendszer termékei - , az

elmúlt négy évben bebizonyí
tották életrevalóságukat, a 
népművelők megújulási ké
pességét. Ezek a házak sok
helyütt -  vagy az önkormány
zat segítségével vagy éppen 
annak ellenére -  a település
nek immár nem mesterséges, 
hanem valóságos művelődési 
központjai tudnak lenni.

A z t már tudjuk, hogy a 
kultúra áru, ha különleges 
áru is, bár az is igazolódott: 
nem lehet teljes egészében ki
tenni a kultúrát a piaci viszo
nyoknak. A  kultúra sajátos 
piaca azonban még nem ala
kult ki. S a közművelődési in
tézményeket fenntartó önkor
mányzatok nem egyformán 
belátók a támogatást illetően: 
van, ahol olyan intézmények
nek tartják a művelődési köz
pontokat, amelyek „csak vi
szik a pénzt a vízvezeték elől”, 
de hallottuk ezt a véleményt

is: „nem lehet olyan szűkös
ség, hogy ne legyen elég pén
zünk a ku ltú rára” . Ennek 
megfelelően a művelődési há
zak nagyon sokféle -  direkt 
pénzszerző -  tevékenységet is 
vállalnak: a hirdetésszerve 
zéstől a turkálókon át i 
gyógynövény boltig.

Külön témakör volt a be
szélgetésben a civil szervező
dések, az egyesületek szere
pe, amelyek -  az iparos körtől 
az úri kaszinóig -  egy időben 
a művelődési házak konkur
en se in ek  látszottak. Ma is 
növelik a kulturális, közéleti 
kínálatot: okos népművelők 
segítik őket.

Vannak városok, ahol a 
népművelők által támogatott 
szakemberek is ott ülnek az 
önkormányzat kulturális bi
zottságában, és lobbyznak, ha 
kell, egy-egy kulturális ügy 
mellett. Másutt a polgármes
ter és a közgyűlés tagjai tá
vollétükkel tüntetnek a kul
turális rendezvényeken. Az 
mindenesetre kiderült, hogy 
ott van gazdagabb és színe
sebb közművelődési-kulturá
lis élet, ahol az önkormányzat 
is érti, érzi ebbéli felelősségét.

Gárdonyi Tamás

(Folytatás az első oldalról)

1966-os Leányvásártól és 
az első Gesztenyeszürettől 
kiléptek a ház falai közül. 
Színterük a vár, a Város
háza díszterme, a pécsvá
radi utcák és terek.

A  hatvanas-hetvenes 
évek ifjúsági klubélete 
mára átalakult, blues 
kantinba, rockestekre jár
nak a fiatalok. Újjáalakult 
néhány éve a Zengő Nép
táncegyüttes. A Művelő
dési Központban rend
szeresek a képzőművésze
ti és más tematikus kiállí
tások. Különös figyelem
mel kísérik a környékbeli 
alkotók munkásságát. 
Igen nagy érték a har
minc éve folyamatosan 
gyűjtött dokumentáció, 
amelyből rövidesen kiállí
tást nyitnak.

A  ház az elmúlt évti
zedben a különféle kultu
rális és más közösségi, 
összesen 40 fajta művelő
dési alkalom, szolgáltatás 
színtere lett, ideértve a 
tanfolyamokat, szakkörö
ket és árubemutatókat, 
vásárokat, kölcsönzéseket 
és a helyi újság szerkesz
tését is. Egyesületeinek, 
köreinek 1000 bejegyzett 
tagja van a 4000 lakosú 
településen.

Az eltelt idő a felújítást 
is szükségessé tette: Pelé- 
nyi Margit építész a 
sportcsarnok valamint a 
könyvtár, a mozi és a köz- 
gyűjtemények majdani el
helyezésére is javaslatot 
tett terveiben. E felújítás 
és bővítés persze hosszú 
éveket és sok pénzt vesz 
igénybe, a feladatot azon
ban napirenden tartja az 
önkormányzat.

Kakas Sándor polgármester köszöntötte a résztvevőket. A  képen a vendég művelődési központ igazga
tók. Balról: Vértes György Barcs; Sárkány János Lenti; Fekete Katalin Tolna; Pálinkás Klára Tamási.
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NEM CSAK AZ ÖN SZÍVÜGYE
A  korai szívbetegséget szű

ró' és a rehabilitációs program 
mottója: „Az ö n  szív ügye 
nem csak az ön  szívügye”. Az 
e címmel indult gazdag egész
ségügyi programsorozat lebo
nyolításához szükséges pénzt 
dr. Bíró Ferenc nyilvános 
pályázat útján nyerte el. A  
pályázat címe a „Falusi szív
betegek szűrése és komplex 
rehabilitációja”.

Pécsváradon 1097 fő, 35- 
50 éves korú polgár kapott 
szűrőlapot. Ennek célja, ki
szűrni azokat a keringési és 
szívbetegségeket okozó hatá
sokat, rossz szokásokat, ame
lyeken vá ltozta tn i lehet — 
hangzott el dr. Bíró Ferenc 
megnyitójában, az első össze
jövetelen.

Az 509 visszaérkezett szű- 
rőlap, előszűrés, labor, EKG 
és egyéb vizsgálatok után a 
polgárok egészségfejlesztő  
foglalkozásokon vesznek 
részt. Három előadást tervez
tünk. E lső alkalom m al dr. 
Morava Endre professzor az 
egészséges életmódról, dr. 
Bleier Erzsébet főorvosnő a 
dohányzás káros hatásairól 
szólt. A  második összejövete
len dr. Nagy Gábor beszélt 
a szívbetegségekről majd ezt 
követően nagysikerű vegetá
riánus ételbemutató és kósto
ló zárta a programot, mind
két rendezvénynek a művelő
dési ház adott otthont. A  kö
vetkező, a harmadik előadás
ra dr. Czeizel Endre pro
fesszort kértük fel, melynek 
időpontja még bizonytalan.

A  kiscsoportos foglalkozá
sok szakirányítók segítségé
vel a rizikóklubokban foly
nak, ahol m indenki az őt 
érintő problémát felvethetni 
és hatékony ismeretanyagot 
kap a rizikó csökkentésére. A

program célja éppen az, hogy 
ne csak megismerjük a szí
vünket veszélyeztető okokat, 
hanem azok ellen  hatéko
nyan, természetes módon vé
dekezni is tudjunk!

-  37 fő t érin t a M agyar 
Vérnyomás Klub, szerdán és 
pénteken 19 órakor az Egész
ségügyi Centrumban -  veze
tő: dr. B író  Ferenc és 
Pappné Vértesi Aranka -  
119 főt érint a Dohányfüst 
Mentes Klub, szerdánként a 
Művelődési Házban Szabóné 
Vajda Márta vezetésével, 19 
órától.

-  234 főt érint a Helyes Ét
kezési Szokások klub, kedden 
és pénteken a B aráthegyi 
Gyógyházban 17 órától, veze
tője Pintér Róbert.

-  169 főt érint a Fogyókú
rás klub, hétfőn és csütörtö
kön 19 órától a Művelődési 
Házban Kovács Ildikó veze
tésével.

-  78 főt érint az Aktivizáló 
klub, hétfőn, kedden, csütör
tökön 18 órától a Baráthegyi 
Gyógyház edzőtermében, Or- 
mainé Geizer Mária irányítá
sával.

Az összesítő tájékoztatót 
mindenkinek névre szólóan, a 
rá vonatkozó rizikóklub meg
jelölésével küldtük meg. So
kan vannak, akiknek több ri
zikóklubfoglalkozás is aján
lott. Hiszen különböző rizikó 
klubok összefüggenek és szer
vesen épülnek egymásra. (Pl. 
a helyte len  táplálkozás, a 
mozgásszegény élet elhízás
hoz és magas vérnyomáshoz 
vezethet.)

Bízunk benne, hogy egy si
keres program után legalább 
egy kisvárosban elmondható 
lesz -  itt már nem a leghalan
dóbb a magyar!

Kempf József 
szervező

E szép gondolat jegyében dol- 
gozott 36 holland fia ta lem ber 
Püspökszentlászlón április köze
pén kilenc napon keresztül. P. 
Vácz Jenő S. J. Püspökszent
lászlón élő atyát kérdeztük meg a 
végzett munkáról: A  Jézus Társa
sága Alapítvány keretében Püs
pökszentlászlón épül fel az a 16 fő 
számára helyet biztosító Ifjúsági 
Életrendezés Háza, ahol a jövő
ben a fiatalok kurzusokon vehet
nek részt, megismerve a keresz
tényi élet, életvitel lényegét, ka
paszkodókat, lelki támaszt kapva 
az értelmes, szép és tartalm as 
élethez. A  holland csoport tagjai a 
„World Servants Europe” keretén 
belül ötödik alkalommal érkeztek 
hazánkba. Legutóbb a dunaha- 
raszti Bárkaház építésében se
gédkeztek, de jártak márDomini- 
cában és M exikóban is, ahol 
szükség volt segítségükre. M int 
azt Vácz atya elmondta az igen 
jókedvű, énekelgetve dolgozó lel
kes csapat tagjai -  férfiak és nők 
- ,  m ég az esőben is dolgoztak

Május 25! Évekkel ezelőtt Ka
nadából indult az a mozgalom, 
amihez számos ország csatlako
zott, köztük hazánk is. Óriási, 
nem várt sikert aratott a Magyar 
Szabadidősport Szövetség által 
koordinált elmúlt évi program. 
488 település részvételével -  lé
lekszámútól függően hat kategó
riában -  mintegy 1,5 millió részt
vevővel zajlottak sportrendezvé
nyek, több helyen 24 órán keresz
tül szervezték a lakosság sporto
lását.

E lakossági sportjáték rendkí
vü li népszerűségre te tt szert, 
amelyben bizonyára döntő szere
pe van annak, hogy példátlanul 
gazdag, sokszínű mozgásra, kö
tetlen és versenyszerű sportolás
ra ad lehetőséget, a kisgyerme
kektől az idősekig, mindkét nem
nek.

A  résztvevő települések véle
ményét a következőkben össze
gezték:

-  az önkormányzatok a sport
játék kapcsán nagyobb jelentősé-

megfelelő ruházatban, saját szer
számaikkal. Még talicskát is hoz
tak magukkal. Munkájukkal egy 
hónappal rövidült az építkezés 
időtartam a, va lam int a hozott 
festékanyagok  m elle tt még 
400.000 forint készpénzt is hagy
tak itt anyagvásárlásra. Tartóz
kodásuk költségeit is maguk fe
dezték, saját szabadságukat véve 
k i e nemes ügy érdekében. Pécs
váradon a Szakközépiskola Kollé
giumában laktak, innen jártak át 
naponta dolgozni. A  búcsúesten 
közös vacsorán vettek  részt a 
püspökszentlászlói otthon lakói
val, akik mindnyájan apró aján
dékokat kaptak holland segítőik
től, viszonzásképpen emlék-póló
kat nyújtottak át. A  ház ünnepé
lyes felszentelése június 26-án 
lesz Szent László napján, amit a 
magyar jezsuita rend főnöke avat 
fel ezzel a jelszóval:

V ivant Sequences! Éljenek a 
nyomunkban járók!

D. K.

get tulajdonítanak a sportnak,
-  hatására többen sportolnak 

rendszeresen,
-  többen látogatják a sport- 

eseményeket,
-  a sporttól eddig távolmara

dókban szemléletváltozás figyel
hető meg,

-  közösségformáló hatása van,
-  szórakoztat és é lm ényt 

nyújt.
Május 25., szerda -  főpróba 

Pécsváradon!
Az Általános Iskola és az is

kolaszék a Szakközépiskola és 
Gimnázium, a Sportkör és a Mű
velődési Központ közösen szervez 
színes, változatos sportnapot, me
lyen a város apraja-nagyja aktí
van résztvenne. A  részletes prog
ram összeállítása után mindenki
hez eljuttatjuk felhívásunkat.

Kérjük addig is készüljenek, 
ötleteikkel segítsék a szervezők 
munkáját!

a szervezők nevében:
Dretzky Katalin

Vöröskeresztes Világnap Május 8.

A Vöröskeresztes Világnap alkalmából május 6-án 
(pénteken) perselyes iskolás gyerekek járják Pécsvárad 
utcáit, munkahelyeit. Kérjük a segítőkész embereket, 
hogy akár a legcsekélyebb pénzadományaikkal is támo
gassák a Magyar Vöröskereszt Pécsváradi Szervezetét.

S egíts , hogy seg íthessünk!
Köszönjük

A kihívás napja -  Challenge Day
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80 éve született dr. Gállos Ferenc

Pécsvárad kutatója, 
dr. Gállos Ferenc születésének 80. év

fordulóján, 1994. május 19-én, egykori 
lakóházánál a Pécsváradi Várbaráti 

Kör megemlékezést tart, melyen az egy
kori barát, Kisbalázs György nyugal
mazott ifjúságvédelmi pedagógus idézi

fel emlékét.

Dr. Gállos Ferenc 1914. május 19-én szü
letett Pécsváradon, helyi értelmiségi család
ból. Születési helye nem a Gállos-ház, itt 
akkor nagyszülei laktak, hanem a volt ME
ZŐGÉP épülete, melyben szülei lakást bé
reltek. Békés József kőfaragó mester, Né- 
kám Károly gyógyszerész voltak többek 
között pécsváradi osztálytársai.

Pécsett, a ciszerciek Nagy Lajos Gimná
ziumában kitüntetéssel érettségizett 1933- 
ban. Irodalmi tervei voltak, verseket írt, tu
dományos pályára készült, ez azonban 
anyagi okok miatt meghiúsult. Beiratkozott 
a budapesti egyetem magyar-francia szaká
ra, de nem bírták a taníttatási költségeket, 
ezért Pécsre jött, hogy az Erzsébet Tudo
mányegyetem jogi karán szerezzen diplo
mát -  szintén kitüntetéssel. A  közigazgatás
ban dolgozott Pécsett, Pécsváradon, Szent- 
lőrincen, Dárdán, de ezt a munkát mindun
talan megszakította az erdélyi, felvidéki, 
délvidéki katonai szolgálat, majd az orosz 
front. A  háború befejezésekor Siklóson volt 
járási jegyző majd t.b. szolgabíró, és többek 
között a Dráva-menti falvak újjáépítését 
szervezte. Máriagyűdön kötöttek házassá
got feleségével 1945. augusztus 20-án.

Mint régi hivatalnokot sok hátrány érte 
1945 után: B-listára került, munkahelyeiről 
sorra elbocsátották. 1946-ban Pécsváradra 
költözött családjával, és hozzáfogott régi 
tervéhez, a hely történetének kutatásához. 
Többen szót emeltek érdekében, végül Var
ga Sándor akkori v.b. titkár segítségével 
1956 tavaszán munkát kapott a Pécsváradi 
Községi Tanácson. Másfél év múlva érte 
utol a halál, 44 éves korában.

Dombay János, Csekey István, Entz 
Béla, Agárdi Ede és fia ta l tanárként a 
most megemlékező Kisbalázs György ag
gódva figyelték életének tragikus alakulá
sát. Gállos Ferenc előtt nagy cél lebegett: 
megírni szülőhelye történetét. Nagy körül
tekintéssel látott hozzá az okleveles adatok 
gyűjtéséhez, és feltérképezte Pécsváradnak 
és birtokának, a hely mezővárossá alakulá
sának középkori történetét. Gyűjtötte a ren
delkezésre álló adatokat a hely újkori fe jő 
désére vonatkozólag. Végigkérdezte a pécs
váradi öregeket, feltérképezte a műemléké
pületeket, emlékhelyeket. Feljegyzést készí

tett mindenről, s közben mindenkinek ra
jongó szeretettel beszélt szülőhelye múltjá
ról.

Haláláig csak néhány kisebb cikke jelent 
meg, noha elkészítette Pécsvárad történetét 
a Dunántúli Tudományos Intézetnek a Ke- 
leti-Mecsekról tervezett monográfiájához -  
ami nem jelent meg. Halála után tíz évvel a 
Janus Pannonius Múzeum akkori igazgató
ja , dr. Dankó Imre kezdeményezte mun
káinak kiadását. Egykori lakóházát a múze
um emléktáblával jelölte meg 1968. II. 14- 
én, halálának 10. évfordulóján. A  táblát dr. 
Bándi Gábor régész, a helyi honismereti 
szakkör vezetője avatta fel. Majd a Pécsvá
radi Nagyközségi Közös Tanács anyagi tá
mogatásával a Múzeum kiadta legfontosabb 
kutatási eredményeit „Tanulmányok Pécs
várad középkori történetéből” címmel, dr, 
Györffy György, Szent István kutatójának 
lektorálásával.

Hagyatékának átfogó feldolgozása 1988. 
augusztus 20-ra, Szent István halálának és a 
pécsváradi monostor felszentelésének 950. év
fordulója, a vár megnyitása alkalmával jelent 
meg "Fejezetek Pécsvárad történetéből" cím
mel. Ezt a kiadványt is a Tanács továbbá helyi 
cégek támogatták. Pécsvárad iránti szeretetét, 
Szent István emlékének és a helyi hagyomá
nyoknak gondozását az 1981-ben megalakult 
Pécsváradi Várbaráti Kör élteti tovább.

Dr. Gállos Ferenc számára Pécsvárad vá
rossá válásának alkalmából, 1993. augusz
tus 19-én a város képviselőtestülete díszpol
gári címet adományozott. Az okiratot felesé
ge vette át a pécsváradi várban.

A Pécsváradi 
Várbaráti Kör 
programjából

A  Kodolányi János 
születésének 90. évfordu
lója alkalmával rendezett 
országos megemlékezés 
után látogatást tett Pécs
váradon, a Várbaráti 
Körnél az író leánya, Ko
dolányi Júlia valamint 
Ném eth László leánya, 
Németh Ágnes. Megte
kintették a várat, és ellá
togattak Kodolányi em
lék táb láva l m egjelö lt 
egykori lakóházához.

A  Műmléki Világnap 
előestéjén  a kör sétát 
rendezett a várban Kár
páti Gábor régész veze
tésével, április 17-én, va
sárnap délután, mintegy 
50 helyi és pécsi érdeklő
dő részvételével.

Április 25-én, hétfőn 
Pécsvárad rendezési ter
vét mutatták be az érde
kelt építészek a Várbará
ti K ör m eghívására: 
H übner Mátyás, Ko
vács György, Mersits 
Ilidkó, Pelényi Margit 
és Szilágyi Domokos. 
A  résztvevők elfogadha
tónak találták a lakó- és 
iparterületekre, utakra, 
intézményekre vonatko
zó terveket, köztük a mű
velődési ház bővítésével 
kapcsolatos elképzelése
ket. A  várkert mellett ja
vasolt utat viszont elle
nezték, és a kert megóvá
sát, sőt bővítését javasol
ták. A  képviselőtestület 
május 16-i közmeghall- 
gatásos ülésén foglalko
zik a rendezési tervvel.

M áré várához teszi 
meg idei Peónia-túráját a 
Pécsvárad i Várbaráti 
Kör május 7-én, szomba
ton, 9 órai indulással. A  
Kisúj bányán át vezető út 
végén, a Máré vára meg
tekintése után közös ebé
det fogyasztanak el a ma- 
gyaregregyi strandven- 
déglŐben, majd külön au
tóbusszal térnek haza.
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Versenyek:
-  Szakma Kiváló Tanulója Or

szágos Versenyen -  sütőipari szak
mában — Nagykőrösön Drescher 
János sütőipari III. osztályos ta
nuló képviselte iskolánkat április 
13-14-15-én. Az országos szintű 
megmérettetés eredménye a 13. 
helyezés, amelyen Drescher Já
nos kézhez kapta szakmunkásbi
zonyítványát, felszabadult.

Felkészítő tanárai: P a rra g i 
Antalné, Valentai József, Szabó 
József szakoktató.

-  Tanulóink közül többen ké
szültek {Kozák V iktória  át. szk. 
Hl. oszt., Horváth Gábor szk.szk. 
I. oszt., U lrich  O tttlia  gimn. I. 
oszt.) a Pécsett mintegy 70 tanuló 
részvételével megrendezett XIX. 
századi liberális gondolatok felol
vasó versenyre. A  tanulók által 
elért eredmény: egy szövegválasz
tási harmadik díj.

Felkészítő tanáraik: Horváth- 
né Berták Irén, Zakk Anna.

-  Elsősegélynyújtó és csecse
mőgondozó járási versenyen vet
tek részt tanulóink Komlón. Első
segélynyújtásban első helyezést 
ért el csapatunk tagjai: Bittér Ju
dit, Dankó Beatrix, Pocskai Anita  
gimn. II. oszt., Vincze K ata lin  
gimn. I. oszt., K illle r B rig itta , 
Szalm a Andrea, Benedek Éva  
szk.szk. I. oszt. tanulók.

Felkészítőjük: D r. Pa tak i Ro
zália  iskolaorvos.

A  csecsemőgondozó versenyen 
két három fős csapatunk szere
pelt, akik első és harmadik helye
zést értek el.

Versenyzők: Daradics Anna
mária, Dénes Tímea, Hoffer S zil
via, Katona Teréz, Jovánovics I l 
d ik ó  gimn. I. oszt., P r ig li Ilon a  
szk.szk. I. oszt. tanulók.

Felkészítőik: védőnők (Szoko- 
di Istvánné, Héjjas Lászlóné, Or- 
mainé)

A  közeljövőben még két verse
nyen indulnak az egészségügy 
iránt érdeklődő tanulók, reméljük 
hasonló sikereket érnek el.

-  A  Város és Faluvédők Szö
vetsége 1993-ban ifjúsági pályá
zatot hirdetett Gyermekek az épí
tett környezet védelméért cím
mel.

Erre a pályázatra Fuchs Sán- 
domé tanár irányításával 9 írá
sos pályázatot küldtek el. Képző- 
művészeti alkotások kategóriá
ban pedig  3 tanuló k ész íte tt 
S zán tó F erencné  irányításával 
grafikai munkát.

A  pályázatok értékelése több 
mint egy hónapot késett a nagy
számmal beérkezett pályaművek 
miatt. A  bíráló bizottság és a szö
vetség választmánya kategóriájá
ban országos második helyezéssel 
d íjazta M tllle r Gábor gimn. II.

oszt. tan. pályázatát, melynek cí
me: „Emléktáblák Pécsváradon”.

Negyedik helyezést ért el Békés 
Annamária át. szk. IV. oszt. tanu
ló: „A kőfaragás mestersége Pécs
váradon” című dolgozatával, vala
m int Magyari Annamária: „Pati
kák Pécsváradon” dolgozatával.

Az ünnepélyes eredményhir
detésre és díjkiosztásra 1994. áp
rilis 23-án került sor a Budapesti 
Történeti Múzeum Vármúzeumá
nak gótikus termében. Mindezen

mai is színházba indult iskolánk 
autóbusza. A  színházat szerető 
tanulók tanáraikkal Kaposváron 
megtekintették B. Brecht: Kol
dusopera című művét, Pécsett pe
dig pirosra tapsolhatták tenyerü
ket a két vendégművésszel -  Kul- 
ka János és Andorai Péter -  előa
dott nagyszerű drámának, amely
nek címe Anouilh: Becket vagy 
Isten becsülete volt. Színházszer
vező: Bálint Andrea.

Alakuló testvériskolai kapcsolat:

lyltéséről tárgyaljanak. A  viszon
tagságos odautazás után meleg 
baráti fogadtatásban részesült a 
küldöttség. A  kolozsvári kollegák 
mindent megtettek azért, hogy 
tanáraink jó l érezzék magukat. 
Bemutatták iskolájukat, színház
ba v itték  a kollégákat, m egte
kinthették Kolozsvár nevezetes 
tem plom ait. A  m egbeszélések 
eredményeképpen valószínűleg 
október hónapban látogatnak el 
hozzánk a kolozsvári kollegák. A

Utolsó nap a hegyi iskolában

pályaművek ki vannak állítva a 
Történeti Múzeumban, valamint 
a képzőművészeti alkotások kate
góriában helyezés nélküli mun
kák közül pár darab. Mindhárom 
tanulónk (B itté r  J u d it, G ób i 
László, Ruppert Gábor) képzőmű
vészeti pályázata ki lett állítva.

Isko lánkat a szövetség vá
lasztmánya könyvjutalomban ré
szesítette.

Minden versenyzőnek, pályá
zónak és felkészítő tanárnak gra
tulálunk.

Sport:
-  Szakmunkásképző Intézetek 

Baranya M egyei kispályás baj
nokságában indul egy labdarúgó 
csapatunk.

-  Iskolánk konditerme újabb 
felszerelésekkel gyarapodott, ame
lyeket testnevelés órákon és dél
utánonként is használhatnak a ta
nulók. Rendelkezésre áll: teljes 
kétkezes súlyzókészlet, egykezes 
súlyzókészlet, 12 funkciós kondici
onáló pad, hasizomfejlesztő pad. 
Tervbe van véve, hogy szobakerék
párral bővítik a felszerelést.

Színház:
Április hónapban két alkalom

Egy a miénkhez hasonló profi
lú kolozsvári középiskola meghí
vására tantestületünk 5 fős kül
döttsége Zakk A nna  igazgatóhe
lyettes vezetésével 3 napos láto
gatásra Kolozsvárra utazott, hogy 
a két iskola kapcsolatának elmé-

jö vő  nyárra diákcserét is terve
zünk. A  küldöttség tagjai voltak: 
Zakk Anna igh., Fuchs Sándomé, 
F arkas R u d o lf, B itté r János, 
G róf László tanárok, szakoktatók.

Fuchs Sándorné 
tanár

Zeneiskolai híradó
Március 31-én a sásdi Zene

iskola viszonozta a decemberi 
látogatásunkat. A  sikeres kon
cert után a Zeneiskolában foly
tattuk az ünneplést, megven
dégeltük a szereplő gyerekeket 
és a felkészítő tanárokat.

*

A  Művelődési Házban ren
dezett húsvéti tojásfestés kiál
lítás megnyitóján két rézfüvós 
növendék: F ü löp  Csaba és 
Gyöngyös Gábor szerepelt.

*

Kaszás János képeit bemu
tató k iá llítá s  m egnyitó ján 
Bayer Anita  növendékünk éne
kelt népdalokat.

*

A  Zeneiskola tanárai és nö

vendékei közös hangver
senyére került sor 1994. április 
28-án 18 órakor a Művelődési 
Ház Színháztermében.

*

Május 13-án, pénteken fo
gadjuk a barcsi zeneiskoláso
kat, akik hangversenyt adnak 
a művelődési ház nagytermé
ben 18 órakor.

M ájus 27-én 28-án isko
lánk vendégei lesznek két na
pon át az ausztriai hausmans- 
tátteni zeneiskola növendékei 
és tanárai, akik

27-én 19 órakor hangver
senyt adnak a művelődési ház 
színháztermében.

Apaceller József 
igazgató
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A  Kodolányi János Általános Iskola híreiből
3. csapatunk is nyert a Gyer- 

mek-Quiz vetélkedőn
Az 5. és 7. osztályosok után a 

8. osztályosok csapata is meg
nyerte a megyei német nyelvű ve
télkedőt. így ennek a csapatnak a 
tagjai is részt vehetnek a német- 
országi kiránduláson.

A  győztes csapat tagjai:
Bareith Szilvia  
Friedrich Anita 
Friedszúm Rita  
Óm böli Viktória  
Tum ár Csilla.
Felkészítő tanárok: S ig r id  

Gmeiner, Schaffer József.

Tanulmányi verseny:
A  Teleki Pál országos föld- 

rajzverseny megyei döntőjén
iskolánk tanulói jól szerepeltek. A  
heted ikesek  korosztá lyában 
M erkl Beáta hatodik, a nyolcadi
kosok között Papp Ild ikó  hetedik 
helyezést ért el. (Felkészítő tanár: 
Gelencsér János)

Sport
Befejeződött az iskolai aszta

litenisz bajnokság. Az 5-6.-nál 
Kiss László, a 7-8. osztályosoknál 
Takács A ttila  győzött.

A  M agyar N ye lv  Het-ében 
rendezte meg a mecseknádasdi 
általános iskola a területi Ka- 
zinczy-szépkiejtési versenyt, 
ahol Glázer Adél az 5-6. osztályo
sok között I., és Kelemen M arian
na a 7-8. osztályosoknál szintén I. 
helyezett lett.

A  hosszúhetényi iskola a 
vers- és prózamondó verseny
lebonyolítását vállalta, ahol Glá
zer Adél I., Posevitz Ilona  és Lau- 
er Bálint ü l. helyezést ért el.

29-én a pécsváradi iskola ren
dezi a terület iskoláinak a helyes
írási versenyt, amelynek eredmé
nyéről később tudósítunk.

Felkészítő tanáraik: Kis Bocz

Jánosné, Sim on Zsuzsanna, Lan
tos Istvánné.

-  Iskolánk két szép festményt 
kapott ajándékba a pécsváradi táj 
lokálpatrióta festőjétől, H orvá th  
Jánostól. Köszönetünket fejezzük 
ki a nemes gesztusért, az önzet
len adományért.

Alkotó munkájához további jó 
egészséget, sok sikert kívánunk.

-  Lezajlott a Zrínyi Ilona or
szágos m atem atika verseny  
m egyei fordulója. A  m egyéből 
2800 tanuló versenyzett. Iskolán
kat 65 tanuló képviselte (20 alsós, 
45 felsős). Közülük 9-en kerültek 
az első száz közé.

Balogh A ttila , a 460 negyedi
kes közül a 36. lett.

A  455 ötödikes versenyző kö
zül M écs A ndrás a 17., Borne
missza József a 41., Wágner D iá 
na a 80. lett.

A  412 hetedikes versenyző kö
zül Proszonyák Zsolt 32., Szilágyi 
Csaba a 87., Takács A ttila  a 91. 
lett.

A  nyolcadikosok 341-en verse
nyeztek.

Közülük K eszler P é te r a 41., 
Papp Ild ikó  a 81. helyen végzett.

Csapatversenyben:
3. osztályosok 53 résztvevő 

közül 24. helyezést értek el. Fel
készítő tanáraik: G öblné N é 
meth Piroska, Kárász Rózsa, Vér
tes Lászlóné

4. osztályosok 53 résztvevő kö
zül 23. helyezést értek el. Fel
kész ítő  tanáraik: Fá th  H edvig, 
Bátaszéki Ferencné

5. osztályosok 60 résztvevő kö
zül 12. Felkészítő tanáraik :7YirA 
Róna, ApaceUer Péter

6. osztályosok 53 résztvevő kö
zül 29. helyezést értek el. Felké
szítő tanáraik: Mester Károlyné

7. osztályosok 48 résztvevő kö
zül 11. helyezést értek el. Felké
szítő tanáraik: Molnár Józsefiié

8. osztályosok 49 résztvevő 
közül 21. helyezést értek el. Fel
készítő tanáruk: Türk Róna

-  A  Hevessy György Orszá
gos Kémiaverseny megyei dön
tőjében Müller Réka 8. b. osztá
lyos tanuló 6. helyezést ért el. 
Felkészítő tanára: Mester Károly
né.

Gratulálunk minden diáknak 
és felkészítő tanáraiknak!

Az alsó tagozaton történt

-  Március 28-án körzeti me
semondó versenyt rendezett is
kolánk alsó tagozata. A  verseny 
szervezői és lebonyolítói Göblné 
Ném eth Piroska, Tóth Györgyi és 
W ittenbart Istvánná tanítók vol
tak.

Iskolánkat képviselték: Papp 
Ágnes (3. b.), T ill Gabriella (3. a.), 
M olnár Anta l (3. c.), Bagó E rika  
(4. a.), Balogh A ttila  (4. b.), Sza
kács Zoltán  (4. c.).

Közülük a 3. osztályosok ver
senyén I. helyezést ért el: Papp 
Ágnes

II. helyezést ért el: T ill Gabri
ella

A  4. osztályos korcsoportban I. 
helyezést ért el: Szakács Zoltán

II. helyezést ért el: Balogh Attila.
A  szép eredm ényekért, a jó  

szervezésért gratulálunk a gyere
keknek, felkészítő tanítóiknak és 
a verseny szervezőinek.

-  Március 31-én a tagozat 11 
tanulója m eghitt díjkiosztó ün
nepségen vett részt Pécsen a Ko
csis teremben, ahol „A m i hús- 
vétunk” c. rajzpályázat kis al
kotóit ünnepelték.

Emléklappal, plüss figurával 
jutalmazták a következő tanuló
kat:

M oln á r Zo ltán  (3. b.), Tóth 
Eszter (3. b.), Brandt Ilona  (3. b.), 
Szabó Eszter (3. b.), Osváth Hen
rietta  (4. a.), Gephardt Tímea (4.
a. ), Gungl Adrienn (4. b.).

D íjazo ttak  vo ltak: Tamás 
Andrea (2. d.), Vókó R ita  (2. c.), Ta
kács Teodóra (3. b.), D óm  Anita  (4.
b. ), akik jutalma édességcsomag és 
jópofa nagy plüss állat volt.

Felkészítő tanáruknak és a ju
talmazott tanulóknak is gratulá
lunk a szép alkotásokhoz.

-  Április 14-én a 4. osztályosok 
osztályfőnökei bemutatták osztá
lyaikat a felsős szaktanároknak, 
leendő osztályfthököknek.

-  Április 18-22-ig a szóbeli be
mutatást a gyakorlatban hospitá
lás követte, -  a felsős szaktaná
rok látogattak a 4. osztályokban.

-  Április 18-án az első tanórá
ban az 1. b. osztály német órán 
látta vendégül a leendő kéttany- 
nyelvű első osztály tanulóinak

szüleit.
Köszöpjük Tóth Györgyi taní

tónőnek a bemutatót.
-  Április 18-án a szülők részé

re tartottuk szokásos fogadóórán
kat, ahol megbeszéltük a problé
m ákat, a tanulók tanulm ányi 
munkáját.

-  Április hónapban több alsó 
tagozatos osztályban tartottak a 
kollégák nyílt tanítási órákat az 
érdeklődő szülők számára. (2. c., 
2. d., 3. a., 1. a.)

-  Á p rilis  21-én helyesírási 
verseny volt Mecseknádasdon a 
3-4. osztályosok részére. Tagoza
tunkat Csicskár Zsanett (3. c.), 
P e re  A n n a m á ria  (3. b.), Popp 
Zsuzsanna (3. a.), Göbl R ichárd  
(4. b.), K irchner Gábor (4. a.), 
Szakács Zoltán  (4. c.) képviselte. 
Közülük I. helyezést ért el a 3. 
osztályosok versenyén Popp Zsu
zsanna, I II. helyezést ért el a 4. 
osztályosok versenyén G öb l R i
chárd.

Ismét csak gratulálhatunk a 
helyezetteknek és felkészítőiknek.

-  A  versenyek sorát április 25- 
én körzeti m atem atika ver
seny zárta Hidason, ahova Popp 
Zsuzsanna (3. a.), B randt Róna 
(3. b.) és Balogh A ttila  (4. b.) osz
tályos tanuló jutott el a válogató 
versenyek után. A  versenyen Ba
logh A ttila  a 4. osztályosok között 
I. helyezett volt, Popp Zsuzsanna 
a 3. osztályosok versenyén II. he
lyezést ért el.

örülünk sikerüknek, és gratu
lálunk nekik és nevelőiknek.

-  Utolsó hírünk egy rajzpályá
zathoz kapcsolódik, a Város és 
Faluvédők Szövetsége Gyermek
ek az épített környezet védel
méért címmel rajzpályázatot hir
detett. Tagozatunkról igen sok ta
nuló küldött be pályamunkát. 
Közülük Tam ay Dóra (4. a.), Os
váth Henrietta (4. a.), Lukács Éva 
(4. a.), Piszmán Nikolett (4. a.), Bá
tyai Melinda (4a.), Papp Dalma (4. 
a.), Gephardt Tímea (4. á.), Dóm  
Anita (4. b.), M olnár Zoltán (3. b.), 
Takács Teodóra (3. b.), Papp Ágnes 
(3.b.) munkájáért oklevelet kapott. 
Két tanuló vehetett részt a kiállí
tás ünnepélyes megnyitóján és a 
díjkiosztáson Budapesten: Chvojka 
Ágnes (3. b.), Bállá Zoltán  (3. b.). 
Chvojka Ágnes könyvjutalomban 
részesült, B állá  Zoltán  munkájá
val I. helyezést ért el, jutalma 
3.000,- Ft

Teljesítményükre büszkék va
gyunk. Kárász Rózsa tanárnőnek 
köszönjük a színvonalas és ered
ményes felkészítést. Kívánjuk, 
épüljön fel betegségéből minél ha
marabb, mert várják már tanít
ványai, a rajzszakkörös gyerekek 
és kollégái!
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Idénykezdés
aDombay-tavon

A  hagyományos majálissal 
kezdődött a szezon a Dom- 
baytavon. A  választások előt
ti hétvégén Bánki Erik F I
DESZ, Győri László MDF, 
Puch László MSZP, Wek- 
ler Ferenc SZDSZ-ország- 
gyűlési képviselőjelöltek tar
tottak lakossági fórumot. Fel
lépe tt a pécsváradi Zengő 
Néptáncegyüttes, a Kodolá- 
nyi János Á ltalános Iskola 
Német Nemzetiségi Néptáncs- 
csoportja és a Mohács-Palotab- 
nozsoki Ifjúsági Zenekar.

A  több mint 30 éve létesí
tett mesterséges tavat a tele
pülés kezelte, majd az önkor
mányzat 1992-ben elfogadva 
Fuchs Sándor ajánlatát, tíz 
évre bérbe adta a tavat és an
nak környékét. A  vállalkozó 
elmondja, elsősorban a tó v i
zének és szép természeti kör
nyezetének gondozására tö
rekszik. Évente megbeszéli 
terveit a polgármesteri hiva
tallal valamint a tó környé
kén élő üdülők egyesületével. 
Sikerült elérnie, hogy a gép
kocsikat ne a víz mellett, ha

nem a két parkolóban helyez
zék el a fürdőidényben:

-  A  vizet tavasszal, nyáron 
és ősszel ellenőrizzük. Nyu
gat felől önti el a tavat nagy 
esőzések idején a dombokról 
lezúduló iszap. Nem tett jót a 
víz minőségének különösen 
az aszály idején, hogy a befo
lyó patakból kiemelik a vizet. 
Fürdőidényben hetente 11,5 
mázsa mésszel végzünk fer
tőtlenítést. Egykét hét múlva a 
hínár eléri a víz színét, olyan
kor csónakból lekaszáljuk, és 
elhúzzuk a tóról. A  haltelepítés 
a víz biológiai egyensúlyának 
megfelelő mennyiségű és ösz- 
szetételű : ponty, busa és 
amur. Horgászni helyben vá
sárolható napijeggyel lehet. 
Idén szeretnénk felújítani 7 
csónakunkat, faházakat 
adunk ki, büféket üzemelte
tünk, vasúti megálló, távhívá- 
sos telefon van a tó mellett.

Turistautak kiinduló és 
végpontja ez a hely, ahol für
déssel, csónakázással horgá
szással lehet felüdülést találni 
a nyár, a jó időbeköszöntével.

A ZENGŐ  1. HO RGÁSZÓ  T ÍZ  ÉVE
Tíz éve kezdődött a horgá

szás a pécsváradi Zengó'-tava- 
kon, miután a tsz megszüntet
te a halászati ágazatot. Id . 
Sárközi László , a Pécsi Hor
gászegyesület pécsváradi cso
portjának titkára elmondta, a 
két Zengő tavat a pécsi egyesü
let pécsváradi és hosszúhetényi 
csoportja számára vette bérbe 
kétszer 5 évre, és 100 induló 
taggal nekilendült a helyi hor
gászsport. A  náddal benőtt 
Zengő 1. tavon a pécsváradi 
csoport tagjai saját költségü
kön 25 stéget építettek, parko
lót alakítottak ki, fákat ültet
tek. Minden évben 10-10 má
zsa halat telepítettek: pontyot, 
ragadozóhalakat, kárászt, ke
szegféléket, és a fertőtlenítést, 
etetést is elvégezték. Évente 
tartottak halfogó versenyt kö
zös főzéssel, halászlével. Mint 
nem rég hírül adtuk 20 kilós 
busát is fogtak már itt, 10 kilós 
ponty, 23 kilós harcsa, 1,5-2 ki
lós kárász szerepel eddig a re
kordok listáján.

Száz taggal kezdtek tíz éve, 
40 volt a környékbeliek, tavaly 
25 a pécsi tagok száma. Lét
számuk mára 44-re apadt, mi
vel a benzin- no meg a halárak 
emelkedése m iatt a vidékiek 
elmaradtak. Most 5000 forint 
az éves tagdíj, amelynek fejé
ben 25 k g  h a la t foghat k i a 
horgász.

Tavaly, a privatizáció idején 
nem tudták m egvásároln i a 
tavat, amely így magánkézre, 
B rau n  K áro lyhoz került. Az 
Új tulajdonos eloszlatta az ag
godalmakat: a Zengő I. és II. 
tó továbbra is a horgászegye
sület bérleményében marad, a 
környéken szabadidőközpon
tot szeretne kialakítani. Ápri
lis közepén mindkét tőba be
telepítették a 88 mázsa pon
tyot, és bár a tagsági díj, a na
pijegyek árai is emelkedtek, a 
pécsváradi meg a hetényi és a 
környékbeli horgászok remé
lik, még sok jó fogásuk lesz a 
Zengő-tavakon.

R E N D Ő R S É G I  H Í R E K
1994. április 21-én a Rendőr

ség Napja alkalmából ünnepélyes 
keretek között új Lada gépkocsit 
avattak a pécsváradi rendőrállo
máson.

Dr. Emyes M ihály r. ezredes 
jelenlétében Kakas Sándor pol
gármester adta át a gépkocsi kul
csát, Ormándi László r. főhad
nagy állomásparancsnoknak.

A gépkocsi beszerzéséhez se
gítséget nyújtott a pécsváradi ön- 
kormányzat. AGROVER Rt, a 
pécsváradi ÁFÉSZ, ÉPSZÖV, a 
mecseknádasdi Mecsekvidéke 
Takarékszövetkezet, KRESZ és 
Fiedler Kft., Freund és Valkai 
Kft., valamint az Aranycipó Kft.

Ormándi László r. főhadnagy 
megköszönte az állomány nevé
ben a gépkocsit és ígéretet tett, 
hogy azon munkálkodnak, hogy a

közterületeken rend legyen, ja 
vu ljon  a polgárok bizton
ságérzete.

Március, április hónapban a 
rendőrállomás dolgozói 16 sze
mélyt fogtak el, bűncselekmény 
elkövetése miatt.

Ezek közül két személyt körö
zés miatt fogtak el.

A  Rendőrség Napja alkalmá
ból a rendőrállomás dolgozói kö
zül 5 fő eredményes munkája el
ismeréséül különböző szintű elis
merésben, és jutalomban része
sült.

Az április 22-én a Komlói Ren
dőrkapitányságon tartott ünnep
ségen Kakas Sándor polgármes
ter Győrffy M ihály r. törm-nek 
adott át jutalmat.

O rm ándi László r. fhdgy 
állomásparancsnok

Új autó a rendőrállomásnak
A  Komlói Rendőrkapitány

ság pécsváradi rendőrállomá
sa közel két éve kezdte meg 
munkáját, mely jelentős elő- 
relépést hozott a város szá
mára. Ismerve a rendőrség ne
héz pénzügyi helyzetét, fejlesz
tési gondjait a pécsváradiak se
gítségükre siettek és összefo
gásra került sor. Április 21-én 
a rendó'rségi nap alkalmával 
egybekötött ünnepség kereté
ben adta át a rendőrállomás 
épülete előtt Kakas Sándor 
polgármester a Vagyonvédelmi 
és Bűnmegelőzési Alapítvány 
támogatásából vásárolt új szol
gálati Lada személygépkocsit a 
rendőrállomás részére, melyet 
Ormándi László r. főhadnagy 
állomásparancsnok vett át, 
mmeleghangú köszönetét kife
jezve az alapítvány támogatói

régóhajtott ABC kisáruház az ott 
lakók örömére a közelmúltban 
került átadásra és bő áruválasz
tékkal várja a vevőket. Az 
ÁFÉSZ az építkezés során plusz 
igényeket is figyelembevéve az 
épületben kialakított egy hangu
latos presszó részt is, melyet az 
elmúlt napokban nyitottak meg a 
vendégek előtt. Igazán kedves 
színfoltja lett a környéknek ez a 
szépen berendezett kis vendéglá
tó egység, ahol választékos kíná
lattal váiják a vendégeket. A bár
székek mellett még megférnek a

nak. K iem elte, hogy az Ön- 
kormányzat, Agrover Rt., 
ÁFÉSZ, Építőipari Kisszövet
kezet, Kresz-Fiedler Kft., Val- 
ka-Freund Kft., Aranycipó 
Kft., valamint a Mecsekvidéke 
Takarékszövetkezet összefogása 
nélkül nem jöhetett volna létre 
az autó átadása. Az adomány 
tette lehetővé, hogy a technikai 
felszerelés bővítésével segítséget 
nyújt a rendőrségi feladatok ha
tékonyabb ellátásában.

Az ünnepségen megjelent 
dr. Ernyes Mihály r. ezre
des, a Baranya Megyei Rend
őrfőkap itányság vezető je, 
Somssich László r. őrnagy, 
a komlói kapitányság vezetője, 
valamint a meghívott vendé
gek és az adományozók képvi
selői.

C  T

falépcső segítségével lehet feljutni 
a tetőtérben kialakított meghitt 
hangulatot árasztó helyiségbe, 
ahol csöndes beszélgetésekre kí
nálkozik alkalom. A  presszó előtt 
már kint vannak a fehér színű 
asztalok és a kényelmes székek is 
azoknak, akik fel kívánják cserél
ni az emeleti diszkrét félhomályt 
a friss levegőre.

A  presszót a pécsi Alics József 
bérli az ÁFÉSZ-tŐl és udvarias 
kiszolgálással igyekeznek meg
nyerni a vendégeket.

(Sántha)

Jó állapotban lévő használt kisméretű kerti kapálógép eladó. 
Érdeklődni: Pécsvárad, Bem u. 3.

A  L i la  A B C  m e lle tt  a presszó is üzemel
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A Művelődési Központ eseménynaptára

2- án 19 órakor MDF válasz
tási gyűlése, vendég Győri László 
képviselőjelölt

3- án 18 órakor Szives prog
ram

4- ón 19.30 órakor M SZP la
kossági fórum, vendég Puch 
László képviselőjelölt

5- én 18 órákra* Szives program
6- án 15 órakor Általános Is

kola alsótagozatosainak Anyák 
napi műsora

21 órakor Thunder Rock Klub.
7- én, szombaton 9 órakor in

dul a Várbaráti Kör Peónia Túrája
A  Nyugdíjas Klub Bonyhádra 

utazik klubtalálkozóra

2L30 órakor Asterix bál
9- én 16 órakor Kresz-tanfo- 

lyam egészségügyi vizsgája
délu tán  a Kom lói Vöröske

reszt csomagokat oszt a menekül
teknek

10- én 18 órakor Szives prog
ram

11- én 17 órakor Angolul Be
szélők Klubja

12- én 18 órakor Szíves prog
ram (16 órától Nyugdíjas Klub)

18 órakor A  katolikus temp
lomban fellép a Ringingem Kir- 
che Chor

13- án 18 órakor A  barcsi ze
neiskola hangversenye

16- án 8 órakor Centrál Bála 
ruhavására

17- én 18 órakor Szíves program
19-én 18 órakor Szíves program
24-én 18 órakor Szíves program
26- án 18 órakor Szíves program
27- én 19 órakor Hausmann- 

státteni zeneiskola hangversenye
30- án 19 órakor Gáts Balázs 

grafikusművész kiállítását meg; 
nyitja Pandúr József főiskolai do
cens. Közreműködnek a Zeneis
kola növendékei.

31- én 18 órakor Szíves prog
ram.

Peónia túra

A  Pécsváradi V árbaráti K ö r szeretettel hívja 

Önt és kedves családját

hagyományos tavaszi tú rá jára  1994. május 7-én.
Indulás: reggel 9 órakor a műv. ház elől, csatlakozni a Kossuth 

téren is lehet.
Ütvonal: Pécsvárad -  Hárs-tető -  Miske-tetff -  Cigány-hegy -  

Máré vár -  Máré csárda. Innen autóbusszal jövünk haza.
Étkezés a Csárdában -  156 Ft/fő (amennyiben étkezésre 

igényt tartanak, úgy kérjük azt május 4-ig befizetni a műv. ház
ban).

Távolság: 15 km.
A  túrára szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a 

Kör tagjain kívül is.
Várbaráti Kör 

vezetősége

A pécsváradi Fiilep Lajos Művelődési Központ 
szeretettel meghívja Önt

GÁTS BALÁZS
grafikus

kiállításának megnyitójára.

Megnyitja:
PA N D Ú R  JÓ ZSEF , főiskolai docens 
1994. május 30-án, hétfőn 19 órakor. 

Megtekinthető június 11-ig hétköznap 8-20 óráig 
a Pécsváradi Művelődési Központ kiállítótermében.

ÉLESLÖVÉSZET!
A  Polgármesteri Hivatal értesíti a város lakosságát, hogy a település felett 
lévő LŐTÉREN a Magyar Honvédség május 12-13, 26,30-31. és június 1-2- 
án reggel 8 órától 23 óráig éleslövészetet tart. Kéijük figyelembe venni!

Az örök ifjúság titka -  jókedvű fürdőzés a gunarasi fürdőben
Fotó: Kovács Zita

Nyugdíjas
Áprilisban gazdag program 

várta  a pécsvárad i N yugd íjas 
Klub tagjait.

A  hónap elején a pécsi szín
házba látogattak, ahol a „Bál a 
Savoyban” c. nagyoperettet néz
ték meg.

A  12-i klubnapon vendégünk 
volt Dr. Hutvagner Rozália kör
zeti orvos és Bojtor László, a Ba
ranya Megyei Nyugdíjas Kamara 
elnöke.

26-án Gunarasra a termálfür
dőbe kirándult a tagság. M ivel a 
klub létszáma elérte a 125 főt, a 
nagy buszt „kisegítette” a műve-

klub hírei
ló'dési ház Latviája. Így 54 fő ve
hetett részt a kiránduláson.

-  Május 7-én Bonyhádon ke
rül megrendezésre a Dél-Dunán
túli Nyugdíjas Klubok találkozó- 
ja . A  színvonalas, egésznapos 
rendezvényen a pécsváradi Nyug
díjas Klub is résztvesz.

Májusi klubnapunk 10-én dél
után 16 órakor lesz, amikor az 
otthon maradt tagoknak élmény- 
beszámolót tartunk a gunarasi és 
a bonyhádi kirándulásról, vala
mint K eller István és neje fran
ciaországi Luerdes-i látogatásá
ról.

HÍREK
• Sikeres ifjúsági pályázatok. 

Az Értékmentő, a Városvédő és 
Településszépítő Egyesület lapja 
március-áprilisi számában érté
kelte az általuk kiírt pályázatu
kat, ahol szép pécsváradi sikerek 
is voltak. Külön kiemelte a felké
szítő tanárok több éves, színvona
las munkáját, köztük Fuchs Sán- 
doméét is a pécsváradi Gimnázi
um tanáráét.

• Kaszás János — akinek az 
elmúlt hónapban volt kiállítása a 
művelődési házban egy-egy alko
tását ajándékozta a Zengővárko-

Házasságot kötöttek:
április 16. Kucska Gábor és 

Pap Érika
április 23. Hámori Marián és 

Lukács Andrea.
25 éves házassági évfordu

lójukat ünnepük:
P ifkó  R ezső  és K ölb l Ilona 

(május 17.)
Józsa László  és Szép Éva 

(Zengővárkonyban) május 17.
Bacskay György és Schmalcz 

Mária május 23.

nyi Hagyományőrző Népi Együt
tesnek és a pécsváradi művelő
dési háznak. Ezúton is köszönjük, 
és kívánunk sok boldog alkotó 
évet.

• A  Pécsváradi Fülep Lajos 
Művelődési Központban a jövő
ben nemcsak a Dunántúli Napló
ba veszünk fel hirdetéseket, ha
nem a Hétvégi Hirdetőbe is!

• A  Művelődési Központban 
kiadó egy 14 m2-es helyiség iroda 
(esetleg üzlet) céljára telefonnal. 
Érdeklődni a 465-123-as telefo
non.

Papp János és Kovács Teréz 
május 30.

Elhunytak
Kungl Ádámné, Dobi Hona 66 

éves, Párái Józsefiié, Forgács Te
réz 82 éves, P ich ler  Józsefné, 
Graber Borbála 81 éves, Mayer 
Jánosné, Kresz M argit 70 éves 
(Erdősmecske), Németh Mihály 
62 éves (Nagypall), Fajcsi György 
53 éves (Szilágypuszta), Gombos 
István 93 éves, Gradwohl Antal 
45 éves.

Színhá^járó busz indul 13-án, pénteken 18 órakor Pécsre a 
Három testőr című előadásra. Jegyek a Művelődési Házban vált
hatók.
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IS M É T  N Y ITV A  
A K o ch T en n isC Iu b

-  Pályabérlés 200,- Ft/óra 
-T ré n e ró ra  350,- Ft/óra 
-T e n iszb é rle t 9 4 - re -  3.500,- Ft/fő 

(korlátlan alkalomra)

legalább két
családtag esetén -  3.000,- Ft/fő.

Tenisztanfolyam ok  
folyam atosan indulnak.

Idé n  is v á r ju k  s z e re te tte l,  
p á ly a fo g la lá s , 

in fo rm á c ió  te le fo n o n  is.

Telefon: 465-231.

_ \

A MEZÉP KFT. FA ipari alkatrészekből

BÖRZEI 
kiárusítást tart

a Kft. ipartelepén
1994. május 20-21-én, 9-15 h között. 
Érdeklődni lehet: Szilágyi Lászlónál 

72/466-967 
Bross Holding 

mint felszámoló

FELSZ Á M O LÓ I H IR D ETM ÉN Y
A  BROSS H O L D IN GPécsi Irodája értékesítésre meghirdeti a
Vitrum Üvegipari Kft.

Pécsvárad, Zengő köz 3. sz. alatti volt üzemét,mely eredetileg lakóépületként funkcionált.Az 558/3 hrsz.épülethez tartozó terület 1178 mÉrtékesítési irányár: 3 mFtAz értékesítés az 1991. IL tv. szerint bonyolódik.Ajánlatokat a BROSS HOLDING Pécsi Irodájának kérjük megküldeni: 1994. május 20-ig.
7621 Pécs, Rákóczi u. 17.

Érdeklődni: 72/442-840-es telefonon.

BROSS HOLDING 
mint felszámoló
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BROSS HOLDING, mint a MEZÉP KFT., Pécsvárad felszámolója

értéke s ítés re  m e g h ird e ti a K f t .  tu la jd o n á t  képező  in g a tla n o k a t, gépi eszközöket

Központi épület, Pécsvárad, Kossuth L. u. 3.,
91 hrsz., 162 m2 + 130 m2 

irányár: 3.500.000,- Ft

Üzemi épületek: Pécsvárad, ipartelep
1820 hrsz; 7530 m2 telek 
969 m2 épület, illetve szín (iroda, műhely, raktár) 

irányár: 8.200.000,-Ft.

Gépi berendezések: fűrészgép, famegmunkáló, illetve autószerelő gépek.

Az ingatlanok, berendezések a helyszínen megtekinthetők.
Érdeklődni a 72/466-967-es és a 72/442-840-es telefonon lehet.

Szándéknyilatkozatot a Bross Holding Pécsi Irodája
7621 Pécs, Rákóczi u. 17. címére ajánlva kérjük eljuttatni május 25-ig.

Nyilvános értékesítés: 1994. június 2.10 óra.
Pécsvárad, Kossuth L. u. 3.

Bross Holding 
mint felszámoló
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D a la it lassan harm inc éve 
énekeljük. Énekeltük együtt ab
ban a régi ifjúsági klubban, K í
gyós Sándorral is. W ek le r  F e 
renc országgyű lés i képvise ld  
szervezésében  április  23-án 
Bródy János jótékonycélú kon
certet adott a pécsváradi művelő
dési ház színpadán a Kígyós Em
lékkör javára. Az előadás bevéte
le 31.000 Ft volt. „Az utca másik 
oldalán” című most megjelent ka
zetta és CD új számai mellett fel
hangzottak olyan régi dalok, mint

a „Földvár felé félúton” , a „M a
ma, kérlek”, a „Személyi igazol
vány” , a „M icim ackó” és a ha
gyomány szerint a hangverseny 
zárásaként a „Ha én rózsa vol
nék”, melynek utolsó szakaszát 
a k ife s z íte t t  zá sz ló ró l ú jra 
együtt énekelte az egész közön
ség. A  hangverseny után a klub
ban beszélgetés  k öve tk eze tt 
B ródy Jánossal és W ek ler F e
renccel, politikáról és hétközna
pokról, a mai negyvenesek és 
gyermekeik kilátásairól.

M OZIM ŰSOR
1994. május 

Pécsvárad, Zengő Mozi

Május 5-én, csütörtökön: Tökéletes világ.
9-én, hétfőn: Tabuk nélkül -  egy férfi és két no. 
12-én, csütörtökön: Az ítélet éjszakája.
16-án, hétfőn: Carlito útja.
19-én, csütörtökön: Beethoven II.
23-án, hétfőn: Nicsak, ki beszél most.
26-án, csütörtökön: Szabadítsátok ki Willy-t! 
30-án, hétfőn: Schindler listája.

Az előadások 19 órakor kezdődnek.

        Az
Á FÉSZ-közgyűlésadatai
A  Pécsvárad  és V idéke 

ÁFÉSZ 1993-ban a tervezett
nél szerényebb m értékben 
teljesítette árbevételét: 432 
millió forint volt, míg a nem 
tervezett nyeresége: 1,1 millió 
forint - mondta d r. G yen  is 
László elnök. A z iparcikk
forgalom erőteljes visszaesése 
mérséklődött, a ruházati for
galmuk viszont tovább csök
kent, az élelmiszer és vegyes
bolti forgalom változó volt: itt 
érzékelték  legjobban a kör
nyezetükben k ia laku lt ver
senyhelyzetet. A  táp-termény
forgalom is visszaesett, mivel 
a kisállattenyésztés körülmé
nyei kedvezőtlenek. Növeke
dett a sertés fe lvásárlás, a 
nyúlé viszont a fe lére esett 
vissza. A  termelők egy része 
felszámolta vagy csökkentette 
az állományt.

Tragikusnak Ítélték meg a 
gyümölcsértékesítésnél kiala
kult piaci helyzetet. M íg a ko
rábbi években ribiszkéből több 
vagonn yit ve ttek  át, addig 
1993-ban az alacsony átvételi 
ár m iatt egyetlen  k iló t sem 
tudtak felvásárolni. Teljesen 
elmaradt a méz felvásárlása

is, megnövekedett a minőségi 
követelmény, viszont az árak 
alacsonyak maradtak. A  gesz
tenyénél kedvezően alakult a 
helyzet, mert 162 mázsát vá
sároltak fel.

Valamennyi üzemelő ven
déglátóegységüket bérbead
ták, beruházásra 17,8 millió 
forintot költöttek, ennek na
gyobb hányadát - 10 milliót - a 
pécsvárad i új AB C re  és 
presszóra fordították. Jelentős 
létszámcsökkentés mellett ér
ték el az eredményeket, az át
lagbéreket is sikerült kedvező 
mértékben növelni, 22 %-kal 
egy  főre ju tó  éves bérük 
230.211 forint.

Az 1994. évre árbevételü
ket a múlt évi szintjén szeret
nék tartani, nyereséget, beru
házást nem terveznek. A  meg
lévő egységeknél csak a szük
séges fenntartási munkákat - 
főleg állagmegóvásokat - vé
geznek. A  központi nagy ABCt 
szeretnék  korszerűsíten i. 
M egfeszíte tt munkára van 
szükség, hogy veszteség nél
küli évet tutijának zárni hang
zott el a beszámolóban.

Sántha László

Zengővárkonyban történt
Április 8-11. között a zen- 

gővárkonyi és a nagypalli 
gyülekezet, tiszteletesasszo- 
nyuk, dr. Kissné Török  
Zsófia vezetésével Erdélyben 
já rt, a Nagyenyed m elletti 
Buzásbocsárd gyülekezeté
nek meghívására, viszonozva 
az erdélyiek elmúlt évi zengő- 
várkonyi látogatását. Töttös 
Sándor népdalokat és két 
táncospámak táncot tanított 
be, amit ott be is mutattak. 
Majd visszaérkezve április 
16-án a helyi kultúrházban 
élménybeszámolót tartottak 
és a várkonyiak is megtekint
hették a k in ti produkciót. 
Nagy siker volt!

-  Április 17-én régi baráto
kat üdvözölhettek a zengő- 
várkonyiak. A  Hosszúhetényi 
Hagyományőrző Együttes if
júsági fúvószenekara adott 
hangversenyt a kultúrház
ban.

-  Á p rilis  22-24-ig ism ét 
vendégeket fogadtak a gyüle
kezet tagjai, a barátok a fran
ciaországi Drullingenból ér

keztek, ahol szintén já r t  a 
gyülekezet, azt megelőzően 
pedig a várkonyi táncosok 
szerepeltek a kis elszászi fa
luban, ahol a gyülekezet pár 
éve kapcsolatot épített ki, és 
több ízben küldtek az itt me
nedéket kapott horvátországi 
menekültek számára segély- 
csomagot.

A  Zengővárkonyi óvodá
ban ismét vendégek jártak! 
Április 14-én Tavaszi Énekes 
Játékok címmel megtartott 
foglalkozáson résztvettek az 
Örökség Népfőiskolán és a 
G yerm ekvilág Műhelyben 
dolgozó szakemberek, mint
egy 25 fő, akiknek Papp La
jos bácsi által készített füz- 
fasípokat és füzfadudát szó
laltattak meg a gyermekek, 
e lő tte  v iszon t a készítés 
tech n ik á já t ism erh ették  
m eg. A  Vincze Miklósné, 
Marica á lta l veze te tt óvo
dai foglalkozáson vendégelő
adóként Szent Györgyről be
szé lt M olnár V. József 
néprajzkutató.

s -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — ----------------— >

KÖZPONTI helyen utcai 
GARÁZS kiadó
-  üzleti tevékenységre vagy raktározásra is alkalmas. 

-Megkímélt SIMSON S 50B motorkerékpár eladó.

-  Originál csomagolású
KERTI ELEKTROMOS PERMETEZŐGÉP eladó.

Érdeklődni: Pécsvárad, Bem u. 3.

Pécsváradi Hírmondó
A  pécsváradi önkormányzat havilapja 

Felelős kiadó: Kakas Sándor polgármester

Szerkesztő: Gállos Orsolya 
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, terjesztés: 

Művelődési Központ Pécsvárad,
Kossuth u. 31.

Telefon: 465-123

Tipográfia: Ferlingpress Kft.
Nyomási munkák: Molnár Csaba nyomdája, Pécs

Bródy Kígyósért


