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Főpapi mise az ezeréves apátságban

Képünkön Mayer Mihály megyéspüspök, Csóka Gáspár a Győri Bencés Rendház főnöke és 
Kari Jozef Rauber apostoli nuncius a monostor udvarán tartandó misére vonul. Fotó: Patonai 
Attila

Pécsvárad búcsúja, 
Nagyboldogasszony 

napja alkalmával, au
gusztus 15-én délelőtt 

főpásztori misével 
tartott hálaadást a ró
mai katolikus egyház 

a pécsváradi bencés 
monostor megalapítá
sának 1000. évforduló

ja alkalmával, amint 
azt megboldogult Kö- 
vesdi János plébános 

megszervezte.

Délelőtt 11 órakor vonult 
az egykor az udvaron emel
kedő' m onostor^em plom  
romjai közé az egyházkerü
le t m egh ű vott papsága , 
Mayer Mihály megyéspüs
pök, Szent Benedek rendjé
nek képviseletében Csóka 
Gáspár OSB, a Győri Ben
cés Rendház főnöke va la 
mint a Szentszék képvise
letében  K ari J o ze f Ra
uber címzetes érsek, apos
toli nuncius.

A szentmisén részt vett An
tal Géza, Pécsvárad akkor 
kinevezett plébánosa, aki au
gusztus 27-én lépett szolgá
latba.

Német nyelven elmondott

prédikációjában Kari Jozef 
Rauber megemlékezett Pécs
várad ezer éves évfordulójá
ról. Ennek eseményei szoro
san kötődnek Rómához és a 
Szentszékhez, hiszen itteni 
udvarházát azok kápolnái
val István a pápai követ 
A sztrik  apátnak adom á
nyozta 998-ban, még trónra 
lépése előtt.

Szent István példáját is föl
említette Kari Jozef Rauber, 
a pápa magyaroszági követe, 
hiszen állam alapító kirá
lyunk a Nagyboldogasszony
nak ajánlotta fel édes hazán
kat. A prédikáció magyar vál
tozatát megyéspüspökünk ol
vasta fel.

Folytatás a 4. oldalon

Kakas Sándor 
polgármesterként 

visszavonul
Augusztus 26-án lakos

sági fórumon jelentette be 
Kakas Sándor, hogy pol
gármester-jelöltként nem 
kíván indulni az október 
18-i helyhatósági választá
sokon. Nyilatkozatát az 
alábbiakban közöljük:

Közelednek az önkormány
zati választások, ezért szükség
ét érzem annak, hogy városunk 
polgárait tájékoztassam terve
imről. Talán még emlékeznek, 
hogy 1985-ben, a tanácsi rend
szer utolsó 5 éves ciklusában 
kerültem választás útján Pécs
várad tanácselnöki székébe. 
Majd az 1990-es és 1994-es ön- 
kormányzati választásokon 
Önök két ízben, többséggel pol
gármesterré választottak.

Több nagy tervet valósítot-i 
tünk meg a tanácsi és az ön- 
kormányzati testülettel vala
mint az Önök, a pécsváradiak 
támogatásával a kommunális 
ellátás fejlesztése érdekében.

Megyénk déli és keleti ré
szein most kötik be a földgázt, 
amit mi már tíz éve élvezhe
tünk. Sokan irigylik Pécsvá- 
radot jó infrastruktúrájáért. 
Ennek kiépítése után létre jö
hetett az elmúlt idők legna
gyobb beruházása, a Sport
csarnok, ami sokak szemében 
luxuslétesítménynek számít -  
holott nem az. Mindezt nem 
volt könnyű levezényelni, a 
tervek teljesülése örömmel 
tölti el az embert.

Mégis megjelent egy fajta 
irigység, amit nem a közös, 
hanem az egyéni érdek dik
tált a pécsváradi önkormány
zatban. Mivel a sorozatos tá
madások a személyemet ér
ték, el kell mondanom, hogy a 
Pécsvárad tanácselnökeként 
majd polgármestereként vég
zett 13 évi munka mellett 8 
éve vagyok tagja a Baranya 

Folytatás a 2. oldalon
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Kakas Sándor polgármesterként 
visszavonul

Folytatás az első oldalról

Önkormányzati képviselő 
és polgármester

választások
1998. október 18.Megyei Közgyűlésnek. Saj

nálattal látom ott is, hogy a 
M egyei K özgyűlést olyan 
hadszíntérré változtatták, 
amelyen kisebb volumenű 
politikusok élik ki egyéni ér
dekeiket, és ahol az érdemi 
munka háttérbe szorul. Én 
nem ilyen közgyűlési, önkor
mányzati munkát tartok ér
telmesnek.

1996 óta a mi térségün
ket képviselem a Baranya 
M egyei Területfejlesztési 
Tanács m unkájában: idei 
útépítéseink, javításaink in
nen pályázott pénzekből szü
letnek  meg. Pécsváradot 
képviselem a Magyar Kisvá
rosi Önkormányzatok Szö
vetségében is.

Településünket az én 13 
éves munkám alapján is meg
ítélték, de sokunk munkája 
van abban, hogy Pécsvárad az 
elmúlt években jelentős kul
turális központként hívta föl 
magára nem egyszer az orszá
gos figyelmet, hogy a Sport
csarnok megnyitása óta egy
re inkább sportcentrummá 
is válik, továbbá bontakozi- 
ka város idegenforgalmi köz
pont szerepe is. Települé
sünknek rangja van, és ez 
nemcsak irigységet vált ki, 
hanem tiszteletet és rokon- 
szenvet is ébreszt Pécsvárad 
iránt. Én ez utóbbit tartom 
fontosnak, és ez sokunk sok 
éves, jól szervezett és odaadó 
munkájának a gyümölcse.

Mégis 46 évesen, felnőtt 
gyerekek apjaként az ember 
elgondolkodik azon, hogyan 
lépjen tovább. Ami tőlem tel
lett, vállalásomhoz híven tel
jesítettem. Vállalkozói mivol
tom -  noha sok vállalkozó 
működik környezetünkben -  
szálka egyesek szem ében. 
Mindig is voltak vállalkozása
im, mivel a választott tanács- 
elnöki vagy polgármesteri 
poszt senkinek sem jelent nyug
díjas állást. Gyermekeinkre 
sem örökíthető.

Mindig ügyeltem arra, hogy 
olyan vállalkozásokat folytas
sak, amelyek nem kötődnek 
az önkormányzathoz vagy an
nak intézményeihez. Amikor 
mondva csinált okokból táma

dások érik a polgármestert, 
akkor elgondolkodik azon, 
tudja-e folytatni a megkez
dett munkát egy intrikákkal 
fertőzött légkörben.

Az ingatlanvásárlásommal 
és a Pécsváradi Víziközmű 
Kft.-vei kapcsolatos, szemé
lyem ellen indított támadá
sokban olyanok játszottak 
szerepet, akiknek meg kell 
adni a lehetőséget ahhoz, 
hogy jobban vagy legalább 
az eddigi szinten teljesítsék 
a polgármesteri feladatokat. 
Az ekörül gerjesztett botrá
nyok elsősorban nem nekem, 
hanem sajnos Pécsváradnak 
ártottak.

A választási ciklus lejártá
val szeretném megköszönni 
Önöknek, pécsváradi polgá
roknak, valamennyi intézmé
nyünknek, munkatársaim
nak, hogy segítettek mun
kámban. Köszönetét mondok 
azoknak, akik megfelelő kriti
kai szellemben vettek részt a 
közös tevékenységben. Köszö
netét mondok azoknak, akik 
előre vitték Pécsvárad ügyét, 
és akik csak éket vertek a 
munkálkodók közé, azoknak 
kívánom, végezzék jobban a 
munkát.

Kívánom, a most induló 
polgárm ester-jelölteknek, 
hogy sikerüljön valóra válta
niuk a közös terveket -  leg
alább annyira, amennyire ne
künk sikerült az elmúlt 13 év
ben.

Végül köszönetét mondok a 
családom tagjainak, akik so
kat tűrtek, sok durva inzul
tust voltak kénytelenk elszen
vedni azért, mert polgármes
ternek választottak.

Kívánok minden jót váro
sunk polgárainak. Kívánom, 
éljenek boldogan Pécsvára- 
don, ahol polgármesterként 
nem, de képviselőként to
vábbra is részt kívánok ven
ni a közéletben. Mert csalá
dommal együtt itt szeretnék 
élni és dolgozni a továbbiak
ban is.

Kakas Sándor 
polgármester

Tisztelt Választópolgár!
Ezúton hívjuk fel szíves fi

gyelmét, hogy az 1998. októ
ber 18-ai önkormányzati kép
viselő és polgármester válasz
tásokra jelöltet állítani 1998. 
szeptember 25. 16.00 óráig le
het. Polgármester-jelöltség
hez 98, önkormányzati kép
viselő-je löltséghez 33, ki
sebbségi önkorm ányzati 
k épv iselő -je lö ltségh ez  5 
ajánlás szükséges.

Az ajánlásokat a Helyi Vá
lasztási Irodához kell eljuttat
ni fenti időpontig.

A Helyi Választási Bizott
ság tagjai:

Resszer Ferenc Pécsvárad, 
Bem u. 27.

Frezik Ferencné Pécsvárad, 
Rákóczi u. 3.

L szavazókör
(alsó iskola)
Bognárné Auth Mária el

nök, Bódis Béla elnökhelyet
tes, Speigl Józsefné, Weixl 
Ferenc, Dretzky Katalin

2. szavazókor
(új óvoda)
Pongrácz Viktorné elnök, 

Hajnal Károlyné elnökhelyet
tes, Kuti Ferencné, Szabó 
Máténé, Resszer Ferenc

3. szavazókor
(hegyi iskola)
Hering Józsefné elnök, 

Gerst Márton elnökhelyettes, 
Mihály Sándomé, Müller La- 
josné, Boris Jolán

Bajor István Pécsvárad, 
Munkácsy u. 12.

Olejnik Lajos Pécsvárad, 
Dombay u. 7.

Kovácsné Várkonyi Gyön
gyi Pécsvárad, Bem u. 29.

A Helyi Választási Iroda a 
Polgárm esteri Hivatalban 
működik. Vezetője Dr. Feny
vesi János jegyző.

A Helyi Választási Bizott
ság az önkormányzati képvi
selő és polgármester válasz
tásokkal egyidejű leg - az 
érintett kisebbségek kezde
ményezésére - kiírja a helyi 
cigány és német kisebbségi 
önkormányzati választáso
kat is.

Helyi Választási Iroda

A pártok küldöttei:

L szavazókor:
Tóth László (MSZP), 

Hosszúné Horváth Ágota 
(SZDSZ), Beck József (MDF), 
Hoyck Ferenc (FKGP), Frick 
Anita (FIDESZ-MPP), Hein 
András (KDNP).

2. szavazókor:
Tóth Sándor (MSZP), Mol

nár Józsefné (SZDSZ), Tóth 
János (MDF), Haál Roland 
(FKGP), Ormai Sándor 
(KDNP).

3. szavazókor:
Kovács Károly (MSZP), 

Horváth László (SZDSZ), Pa- 
tacsi Antalné (MDF), Har- 
math Ferenc, Gonda Barna
bás (FKGP), Varga Károlyné 
(KDNP).

Önkormányzati ülés
Szeptember 28-án 16 órakor tartja utolsó ülését az 

1994-ben megválasztott önkormányzati testület.

A választási bizottságok 
és szavatszedó'bizottságok tagjai
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Antal Géza, új plébánosunk
Augusztus 26-án megérke

zett Pécsváradra Antal Géza 
plébános, akit Mayer Mihály 
megyéspüspök a megboldo
gult Kövesdi János esperes 
helyébe nevezett ki. Augusz
tus 30-i vasárnapi szentmisé
jén mutatkozott be a híveknek 
és most olvasóinknak:

-  Pécsett születtem 1948- 
ban, nyolcgyermekes családban 
— nyolc felnőtt, családos testvé
rem van. Testvéreim között van 
két nyomdász, van mérnökta
nár, fényképész, földmunkás, 
autószerelő, ápolónő -  a legfia- 
talabbnak is három gyermeke 
van. Baranyában, Tolnában, 
Dunaújvároson laknak.

Édesanyánk velem él. Az ő 
elm ondása szerint három 
éves koromban mondtam ki 
előszqr, hogy pap szeretnék 
lenni. Sose mondtam mást, és 
amikor tanítónőm ezt meg
hallotta -  a Kalocsa melletti 
Szákmáron laktunk már -  el
vitt a kalocsai érsekségre, és 
annak titkára, ugyancsak An

tal Géza lett a bérmakeresz- 
tapám. 0  segített hivatásom 
betöltésében. M egvallom , 
eléggé csodálkozva figyelték a 
választásomat a kívülállók, 
hiszen az 1960-as évek elején 
jártunk ekkor.

Azért mentem a Pannon
halmi Bencés Gimnáziumba, 
mert papnak készültem. 
Győrben végeztem a teológiát, 
1971-ben szenteltek pappá.

Segédlelkész voltam Mágo- 
cson, Görcsönyben, Sásdon és 
Tolnán. Húsz éven át voltam 
Sióagárd plébánosa, és mel
lette más egyházközségeket 
is elláttam.

-  Hogyan fogadta püspök 
úr Pécsváradra szóló hívását?

-  Kövesdi János esperes úr 
halálát fogadtam mély meg
döbbenéssel, hiszen előtte né
gyen paptestvérek együtt vol
tunk szabadságon a Balato
non. Nagyon megdöbbentett 
a hír, hiszen Kövesdi János 
akkor lépett a papi pályára, 
amikor én Tolnán káplánkod-

tam. Szinte a tanítványom 
volt. Mott János apáturat is 
jól ismertem, nagyon kedves 
idős úr volt. Valóban mint egy 
nagyapa, ahogy a püspök úr 
fogalmazott. Szomorú, hogy 
elvesztettük őket ilyen gyors 
egymásutánban.

A temetés előtti héten kér
dezte meg püspök úr, válla
lom-e e tíz helység szolgála
tát, és én a temetés napján 
mondtam igent.

-  Milyen tervek foglalkoz
tatják plébános urat ?

-  Először meg kell ismerked
nem a teendőkkel, a helyzettel, 
amit felvállaltam. Szeptember 
2-án fölkerestem az iskolát, 
kezdeni kell a hitoktatást. Kör
bejárom az egyházközségeket, 
hogy megtudjam, mit várnak a 
hívek. Ismerkedem a környék
kel, és igyekszem ellátni azt, 
ami folyamatban van.

-  Melyek a fő lelkipásztori 
elvei?

-  Igyekszem komolyan venni, 
legjobb tudásom szerint ellátni,

amit elvállaltam, és ezt vá
rom embertársaimtól is. A 
felszínességet nem szeretem, 
így azokat sem, aki csdk tes- 
sék-lássék keresztény és 
nincs igazi hite. Akinek meg
győződése van, még ha ellen
tétes is az enyémmel, azzal 
tudok tárgyalni.

I

Szent István-napja
A reggeli ünnepi szentmi

se után a várbéli Szent Ist- 
ván-szobornál tisztelegtek a 
megemlékezők. Az ünnepi szó
nok Kakas Sándor polgár- 
mester volt, aki a számos idei 
évforduló közül kiemelte az öt 
évvel ezelőtti városavatást:

"Az új önkorm ányzati 
rendszerben saját erőnkből, 
lakosságunk támogatásával 
és az állam közreműködésé
vel alapoztuk meg újra városi 
rangunkat. A pécsváradiak, 
képviselőtestületünk büszke 
lehet e címre, mert a vízellá
tás javításában, útjaink szi
lárd burkolattal való ellátá
sában, a gáz- és a telefonhá
lózat kiépítésében, az egész
ségügyi és szociális intézmé
nyellátásban, a kultúra, a ha
gyományőrzés és a sport te
rén értünk el olyan eredmé
nyeket, amelyekkel nemcsak 
Baranyában, hanem a ma
gyar kisvárosok között is el
őkelő helyre kerültünk.

Minded Göncz Árpád köz- 
társasági elnök érzékeltette ép
pen öt éve, Pécsváradon. Több 
megszívlelendő gondolata kö
zül egyre szeretnék visszaem
lékezni, amikor is az összefo
gásról beszélt. Arról, hogy csak 
a magunk tehetségére, lelemé
nyességére, munkájára és ki
tartására építhetünk.

Bajainkat nekünk kell or
vosolni és gondtalanabb, bol
dogabb holnapjainkat ne
künk kell megalapozni.

Igazat hagyok elnökünk
nek, mert a nap a városavató 
óta is úgy süt, az eső is 
ugyanúgy esik vagy nem 
esik, mint addig. Az utcák, a 
házak, az emberek is ugyan
azok -  vagy mégis egy kicsit 
mások.

E település adja életünk 
keretét, színterét. Ez több 
mindent jelent és követel: 
fokozott önbecsülést, fokozott 
felelősséget és mások iránti 
tiszteletet. Talán a jövőben 
ebben kell előre lépnünk.

A ténylegesen tenni akaró
kat, az eddig megfelelőket a 
közeljövőben ismét felvértez
hetik Önök a helyhatósági vá
lasztásokon, hogy ezután is 
virágozzék városunk és polgá
rai -  magyarok és más nemze
tiségűek -  pedig éljenek egész
ségben, békességben, jólétben 
és boldogságban.

Végül régi magyar szokás 
szerint szeretném megszegni 
az új búzából sütött kenye
ret, és kívánom, legyen ré
sze belőle bőven mindnyá
ju k n a k ."- mondta Kakas 
Sándor.

Folytatás a 6. oldalait
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Főpapi mise 
az ezeréves 
apátságban

Folytatás az első oldalról

Pécsvárad, Róma és a feje
delmi-királyi udvar kapcsola
ta kézenfekvő', hiszen Aszt- 
rik azokban az időkben több
ször is járt küldetésben Ró
mában, hogy kieszközölje Ist
ván számára a koronát II. 
Szilveszter pápától. Feltehe
tő', hogy nemcsak Asztrik, 
Géza és István imádkozott a 
monostorkápolna falai kö
zött, hanem a korona is volt 
itt hazánkba érkezte idején.

A hívek könyörgését a plé
bánosunkat helyettesítő Go- 
ják János tb kanonok veze
tésével ifj. Apaceller Jó
zsef, Merk József, dr. And- 
rásfalvy Bertalan, Patacsi 
Antalné és Gállos Orsolya 
tolmácsolta.

A szentmisén közreműkö
dött a Pécsváradi Női Kama
rakórus Kutnyánszky Csa
ba vezényletével, az Ifjúsági 
Zenekar Wágner József ve
zényletével valamint Straub 
Mihály kántor.

Az egyházi szertartáson 
részt vettek a Bencés Diákok 
Egyesülete Pécsi Csoportjá
nak képviselői. A pécsváradi 
önkormányzati testületből 
részt vett Kakas Sándor 
polgármester és neje, Arató 
Márton alpolgárm ester, 
Apaceller József, Bau- 
mann Mihály és Gállos Or
solya képviselők. A polgár- 
mester ezt követően ebéden 
látta vendégül a magas ran
gú egyházi m éltóságokat, 
Kari Jozef Raubert, a Szent
szék képviselőjét és Mayer 
Mihály megyéspüspökot va
lamint kíséretüket a várszál
ló halijában.

Az ebéd alkalmával Mayer 
Mihály bemutatta a pécsvá- 
radiaknak leendő plébánosu
kat, Antal Gézát, és Isten ál
dását kérte munkájára.

Ezután Kárpáti Gábor 
régész vezette végig a pápa 
képviselőjét a pécsváradi 
bencés monostorban. A Vár
baráti Kör elnöke arra kérte 
a Szentszék képviselőjét, jut
tassa el a város számára a 
Vatikáni Levéltárban őrzött 
pécsváradi alapítólevél máso
latát.

Ünnepi önkormányzati ülés 
Szent István napja alkalmával

A vár emeleti dísztermében 
gyűltek össze augusztus 19- 
én a meghívott polgárok és az 
önkormányzati testület tag
jai: Apaceller József, Bau- 
mann Mihály, dr. Bíró Fe
renc, Gállos Orsolya, dr. 
Menczer Gábor, Müller La
jos, Papp Gyula, Simsay 
István, Vértes László, Zsáli 
János képviselők és Fenyve
si János jegyző -  távol ma
radt Arató Márton alpolgár
mester.

Ünnepi műsort a Pécsvára
di Női Kamarakórus adott 
Kutnyánszky Csaba ve
zényletével, majd az ünnepi 
ülés után a Pécsváradi ÖTÉ 
FDúvószenekara adott térze
nét a vár udvarán Apaceller 
József vezényletével.

*

Kakas Sándor ünnepi kö
szöntőjét évfordulós határkö
veinkre építette, hiszen ebben 
az évben, Nagyboldogasszony 
és Szent István napjaiban 
emlékeztünk meg a pécsvára
di monostor megalapításának 
1000 éves évfordulójáról.

Tíz éve annak, hogy 1988- 
ban, ezen a napon Jantner 
Antal építési miniszter átad
ta a nagyközönségnek a vár 
műemlék-együttesét és Ma- 
kovecz Imre megnyitotta 
Kígyós Sándor állandó kiállí
tását. Tíz éve a vár udvarán, 
a kápolna ezer éves falai előtt 
1988 augusztus 20-án elhang
zott Pozsgay Imre akkori ál
lamminiszter emlékezetes be
széde, a rendszerváltoztató

évek egyik megszívlelendő 
gondolatsora -  emlékeztetett 
a polgármester.

Közben folyt a közös mun
ka, fejlődött a település, és 
ennek gyümölcseként 1993- 
ban, éppen öt éve Pécsvárad 
visszanyerte régi városi rang
ját, amit a legfőbb közjogi 
méltóság, Göncz Árpád ho
zott el személyesen a pécsvá- 
radiaknak.

Mindazoknak, akiknek 
munkája beépült e falakba, 
Pécsvárad köveibe, útjaiba, 
iskoláiba, azoknak a város 
önkormányzata évente kitün
tetést adományoz, mondta a 
polgármester és maga is kö
szönetét mondott a ^tözös 
ügyért fáradozóknak, majd 
átnyújtotta a díjakat, kitün
tetéseket.

Városi kitüntetések
Pécsvárad Város Önkor

mányzata "Pécsváradért 
Díj"-at adományoz

• Dr. Kófiás Mihály nyu
galmazott körjegyzőnek a he
lyi közigazgatásban 1965 óta 
végzett magas színvonalú 
szervező, irányító munkájá
ért, valamint nyugállomány
ba menetele óta a város érde
kében végzett lelkiismeretes 
munkájának elismeréséül.

• Platthy György festő
művésznek, aki ez évben töl
tötte be 90. életévét. Fiatal ta
nárként Pécsváradon is taní
tott.

1990. augusztus 20-án a 
Városi Könyvtár emeletén ál
landó kiállítás nyílott a váro
sunknak adományozott alko
tásaiból. Ezzel az ajándéko
zással hozzájárult a települé
sünkben fellelhető látnivalók
hoz, gazdagabbak lettünk egy 
gyűjteménnyel.

• Simsay Istvánnak az
Erdészet volt vezetőjének, aki

gazdasági szakem berként 
évek óta aktívan vesz részt a 
várost érintő beruházások el
őkészítésében. Lehetőségei
hez mérten segítette Pécsvá
rad köztereinek fásítását, a 
vár és környéke parkosítását, 
játékok, berendezések ado
mányozásával elősegítette vá
rosunk arculatának kialakítá
sát.

Pécsvárad Város Önkor
mányzata a „Közszolgála
táért Dy”-ban részesíti

• Wagner Jánosné tanár
nőt a Kodolányi János Általá
nos Iskola német nyelvi tago
zat vezetőjét az iskolai nyelv- 
oktatás irányítóját.

Tanítványai a közelmúlt
ban szinte minden tanul
mányversenyt megnyertek, 
előfelvételiken biztosították 
továbbtanulásukat. Színvona
las, kitartó munkájával hoz
zájárult az iskolai nyelvokta
tás hatékonyságában bekö
vetkezett minőségi változá
sokhoz.

• A Pécsváradi Városi 
Televízió Szerkesztőségét 
1991 óta Papp Gyula közép
iskolai igazgató, városi képvi
selő főszerkesztésével műkö
dik a Városi Televízió. Rend
szeresen ünnepeinket élő 
egyenes adásban is sugároz
zák. Munkájuk révén felbe
csülhetetlen dokumentációs 
anyag ad hű képet városunk 
életéről. A Szerkesztőség 
m unkáját segíti Kreszits 
Margit, Molnár Sára, And- 
rics Márk és Füri Ferenc.

• Pécsváradi Hírmondó 
Szerkesztőségét. A város írá
sos médiája 1991-től tudósítja 
a város polgárait a helyi ese
ményekről. Az Önkormányzat 
lapját kezdetektől Gállos Or
solya újságíró, városi képvi
selő szerkeszti. Helytörténeti 
dokumentációs jelentősége 
óriási, éves bekötött példá
nyai eljutnak a megyei archí
vumokba. Cikkeit alkalman
ként átveszik más lapok is, 
egy-egy példánya eljut test
vérvárosainkba. Szerkesztő
ségi és teijesztési feladatokat 
a művelődési ház dolgozói lát-
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Képünkön a kitüntetettek:
Szabó László, Kreszits József, Bajor István, Gungl Sándor, Wagner József, Gállos Orsolya, id. Apaceller József, Fuchs Sándor- 

né, Simsay István, Wagner Jánosné, Paksi Rozália, dr. Kófiás Mihály, Füri Ferenc, Kőberling Jenő, Papp Gyula, Andrics Márk. 
Fotó: Kacsándiné Savanya Gizella

ják el. A főszerkesztő' munká
ját Dretzky Katalin, Kár
pátiné Kovács Zita, Pato- 
nai Attila segítik.

• Fuchs Sándornénak, 
aki 1974 óta a Pécsváradi 
Szakmunkásképző' Intézet, 
Szakközépiskola és Gimnázi
um tanára. Munkáját a szor
galom és pontosság jellemzi. 
Tanítványaival sikerrel vesz 
részt különböző' országos és 
regionális pályázatokon, ve
télkedőkön. Tudását folyama
tosan igyekszik továbbfejlesz
teni.

Pécsvárad Város Önkor
mányzata „Emlékplakett” 
elismerésben részesíti

• Bajor István géplakatos 
mestert, aki 1972-től mint 
önálló kisiparos dolgozott vá
rosunkban, 1973-tól a KIOSZ 
Intézőbizottsági elnökeként 
tevékenykedett. Nagy szerepe 
volt abban, hogy a helyi KI
OSZ Szervezet Komlótól kü
lönválva ismét Pécsváradon 
működhetett, melynek elnöki

tisztét 1990-ig töltötte be. 
Nyugdíjba vonulásáig az újjá
szerveződött Ipartestületben 
vezetőségi tag volt.

• Freund János népi ipar
művész, faesztergályos. Egy 
ősi helyi kismesterség fel- 
élesztőjeként vált ismertté 
országosan. A lapító tagja 
lett az orfűi fafaragó mű
helynek és a pécsi székhelyű 
B A S T E I -E g y e s ü le tn e k . 
Rendszeres résztvevője önál
ló és csoportos kiállítások
nak és pályázatoknak. Mű
helye látogatható. Másfél év
tizede aktív részese a város 
érdekében végzett közös 
munkáknak.

• Szabó László faszob
rászt, aki Pécsváradon vált 
alkotóművésszé. Műveivel 
önálló és csoportos kiállítá
sokon  ta lá lk ozh attu n k  
Pécsváradon és az ország 
különböző pontjain. Hazai 
és nem zetközi szim póziu
mokra kap meghívást. Vá
rosunk 56-os em lékm űvét 
is ő készítette.

• Id. Apaceller József egy

hagyományos helyi iparág a 
gyapjúfonás helyi képvise
lő je , aki m in d k ét fia  és 
unokái révén is fo ly tatja  
ezt a régi mesterségét. Te
vékenyen résztvesz váro
sunk közösségi életében. 
Jelenleg az egyház község 
tagja. H osszú éveken ke
resztül tanácstagként kép
v ise lte  lak ók örn yék én ek  
ügyeit.

„Elismerő oklevélben” 
részesül

A Művelődési Központ 5
éve a lakult N yugdíjas  
Klubja. A város m ásodik 
legnagyobb létszámú közös
sége. Összejöveteleiken az 
időskor problém áit érintő 
előadásokat hallgatnak, ki
rándulnak, utaznak. Aktivi
tásukra jellemző, hogy a klu
bon belül önszerveződő mű
vészeti együttesek jöttek lét
re (asszonyok tánckara, ve
gyeskórus, férfi kórus), ame
lyek rendszeres szereplői a 
település rendezvényeinek

és számos meghívást kapnak 
a megye nyugdíjas találkozói
ra. Példaértékű közösségi 
munkájuk.

A klub elnöke Dr. No- 
votny Iván, munkáját segí
ti Paksi Rozália, Kovács 
Zita és Kőberling Jenő.

• Gungl Sándor, aki a Tű
zoltó Zenekar tagjaként évti
zedeken keresztül résztve
vő je  vo lt  a város ünnepi 
esem ényeinek , rendezvé
nyeinek. A Művelődési Ház 
dolgozójaként, am atőr ze
n ek arok  d obosak én t há
rom  évtizeden  keresztü l 
v e tt  részt P écsvárad  la 
kosságának szórakoztatá
sában. Zene iránti lelkese
dése, szeretete példaérté
kű a fia ta labb  generáció 
számára is.

• Kreszits József, aki a
Tűzoltó Zenekar tagjaként 
évtizedeken keresztül részt
vevője volt a város ünnepi 
eseményeinek, rendezvénye
inek. A Nyugdíjas Klub ze
nekarában ma is aktív ze
nészként tevékenykedik.
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Ünnepi közgyűlés 
az évforduló alkalmával

Nagyboldogasszony nap
já n a k  d é lu tán ján  a 
P é csv á ra d i V á rb a rá ti  
K ör a B e n cés D iák ok  
P é csi E g y e sü le té v e l  
k a rö ltv e  ü n n ep i k ö z
g y ű lé st re n d e z e tt az 
egyk ori m on ostorban . 
A p ro g ra m o t K árp á ti  
G ábor k ezd te , akinek 
e zú tta l is é lm én yt je 
len tő  m űem léki sétája  
nyom án m eg elev en ed 
tek  P écsv á ra d  ezer  
éves kövei.

A ma dísztermül szolgáló 
egykori apáti kápolnában 
Gállos Orsolya, a Pécsvára
di V árbaráti Kör elnöke 
mondott ünnepi köszöntőt. 
Elmondta, Pécsvárad kiemel
kedő' évfordulói, eseményei 
alkalmával a kör ünnepi köz
gyűléseket tart. így volt ez 
1988-ban, a vár megnyitása 
alkalmával, a Szent István- 
évben, 1983-ban, Pécsvárad 
várossá nyilvánítása alkal
mával és 1996-ban, amikor a 
bencés rend 1000 éves ma
gyarországi jelenléte alkal
mával dr. Várszegi Asztrik 
fó'apát újraszentelte a mo
nostor kápolnáját.

A fó'apát úr brazíliai útja 
miatt nem tudott eleget ten
ni a pécsváradi meghívás
nak. M egbízásából Szent 
B enedek ren d jét Csóka 
Gáspár gyó'ri házfó'nök, tör
ténész képviselte, aki előa
dásában a korai bencés egy
házalapításokat tárta a hall
gatóság elé.

Gállos Orsolya, a Pécsvára
di Várbaráti Kör elnöke a 
pécsváradi alapítás jellegét 
vázolta-fel. Pécsváradon, a 
vár helyén királyi udvar
ház á llo tt, h isz ezer éve 
nem volt állandó székhelye 
az európai uralkodóknak. 
Vándorolva kormányoztak 
és m egszálltak kíséretük
kel udvarházaikban. Ezért 
olyan gazdag a pécsváradi 
alapítólevél, ami nem egy 
szerény monostor, hanem 
egy királyi udvartartás le
írását adja.

Képünkön a közgyűlés közönsége. Fotó: Kárpáti Aipád

Ez a hely útba esett Asztrik 
pápai követ küldetésének, és 
ezt kapta adományul István
tól még annak trónra lépése 
eló'tt. Ezen a helyen Asztrik 
monostort alapított, amely
nek feladata volt pogány őse
ink keresztény hitre térítése, 
a vármegyék és ezeken ala
pulva az egyházmegyék meg
szervezése.

A történeti megemlékezé
sek után a Bencés Diákok 
Pécsi Egyesülete nevében 
dr. Baróthy Béla nyitotta 
meg egykori nevelőjük, Tá- 
los Zoltán, a Pannonhalmi 
Bencés Gimnázium tanárá
nak fotókiállítását. Tálos 
Zoltán civil tanárként élt a 
monostorban, itt talált me
nedéket az 1956-os forra-

dalomután.Fotóinmegörökí- 
te tteamonostor mindennap
jait, és a fotó szeretetére, alé- 
nyegmeglátásáraösztönözte, 
nevelte diákjait-emlékezett 
azegykoritanítványoknevé- 
ben Baróthy Béla. A bencés 
diákok a pannonhalmi fotó
sorozatot a Pécsváradi Vár
baráti Körnek adományoz
ták.

Szent István-napja
Folytatás a 3. oldalról 
Az ÖTÉ Apaceller József ve

zényelte zenekarának hangjai
ra ezután Pécsvárad önkor
mányzata, a Német Kisebbségi 
Önkormányzat és a Pécsváradi 
Várbaráti Kör helyezte el ko
szorúit Szent István szobránál.

Sokat elárul a dolgok ter
mészetéről, hogy a választá
sokra nagy hévvel készülő he
lyi "politikai erőknek" aho
gyan eddig sem, úgy idén sem 
volt semmiféle megnyilvánu
lása állam i ünnepünkön, 
Szent István szobránál.

Az ünnepségen az irodal
mi szemelvények átélt, ben
sőséges felolvasásával közre
működött Bősz Zoltánná.
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Botond
A Nürnbergben és Pécs- 
várad on  élő  képzőm ű
vész volt az idei Szent 
István Napok kiállítója, 
hogy bemutassa itteni ih
letésű , Zengő című pro
jektjének néhány darab
ját. A hegyet borító erdő 
"letermelése" indította el 
azt a gondolatsort, amely 
plasztikák, rajzok és fest
mények formájában öltött 
testet, mintegy 200 alko
tásban. Ezeket Botond be
mutatta Münchenben, 
Kölnben, a japán Nagoyá- 
ban, 1990-ben Budapesten, 
a Műcsarnokban.

A pécsváradi várban, a 
Zengőhöz lábánál tartott be
mutatónak sajnálatos aktua

A Várbaráti Kör hírei

Kirándulás
Szigetvárra

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
szeptember 26-án, 7 órai in
dulással kirándulást szervez ! 
Szigetvárra. A várnál fogad
ják a Szigetvári Várbaráti 
Kör vezetői. Program: a vár, 
a dzsám i, a török ház, a 
helytörténeti múzeum, Ma- | 
kovecz Imre vigadója, a Szu- 
lejmán-Zrínyi-emlékmű és a 
patapoklosi kazettás temp
lom nevezetességei. Fürdés. 
Közös vacsora.

Jelentkezni szeptember 20- 
ig lehet a Művelődési Házban, i 
Az 1200 Ft-os részvételi díj az 
utazás, a fürdő és a vacsora j 
költségeit fogja tartalmazni.

*

Az adó egy százaléka

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
ezúton mond köszönetét mind
azoknak, akik javára írták sze
mélyi jövedelemadójuk egy szá
zalékát, ami az idén 55.595 Ft. 
Jelentős emelkedést mutat ez a 
tavalyi 33.000 forinthoz képest. 
A támogatást köszönjük, és azt 
a kör szellemében fogjuk fel
használni.

Botond: Zengő
litást ad, hogy a Zengő tetejé
re újabban katonai lokátor te
lepítését tervezik.

Botond kezdeményezésére 
Zengő Kör Alapítvány is ala
kult 1990-ben Pécsváradon. 
Fő célja nemzetközi kulturá
lis eszmecsere kiépítése, ápo
lása és fejlesztése, első sorban 
a képző- és iparművészet terü
letén.

Botond ennek helyszínéül 
saját pécsváradi házát és kert
jé t kívánja felkínálni, ahol 
nemzetközi művésztelep kere
tében meghívott alkotók dol
gozhatnak a későbbiekben.

A Zengő Kör fő célja azon
ban a magyar művészek tevé
kenységének hazai illetve 
külföldi piacon való megis
mertetése, idehaza és külföl
dön rendezett kiállításokkal, 
a gyűjtőkkel, galériákkal való 
megismerkedés céljából.

Kiállításszervezés, térkia

lakítás, tanácsadás, közvetí
tés, gyűjtem énygondozás, 
nemzeközi szim pózium ok 
szervezése valamint multi- 
mediális információs központ 
tartozik a pécsváradi és bu
dapesti központú Zengő Kör 
tevékenységéhez.

A pécsváradi kiállítást 
Kurdy Fehér János költő 
nyitotta meg: mindenkinek

az életében van egy vagy több 
fontos fa, melyekre nem emel 
fejszét -  mondotta többek kö
zött. A környezetünket képe
ző világ iránt érzett ilyen fe
lelősségérzet indította Bo
tond Zengő-sorozatát is.

Képünkön Kurdy Fehér Já
nos és Botond a megnyitón. 
Fotó: Patonai Attila

Ti'io Ebony. Különleges hangversennyel kezdődtek a Szent István Napok. Szilágyi Orsolya fia
tal klarinétművész professzorával, Robeti A. Reslinggel és Marié Picard klarinétművésszel adott 
kamara-hangversenyt a várkápolnában.

Orsolya Nékám Béla unokája, egy patikus-muzsikus dinasztia tagja, akit öt évvel ezelőtt klari
nétszakos hallgatóként nagynénje, Nékám Paulette zenetanár hozott el a Szent István Napokra. 
Azóta minden év augusztus 15-én közreműködik a helyi rendezvényeken. Két éve Kanadában 
folytatja zenei tanulmányait.

Orsolyát ötödik pécsváradi szereplésére elkísérte e hangszer két legkiválóbb képviselője, akiknél 
klarinétot tanul Kanadában. A pécsváradi származású fiatal művész elmondta, számos koncer
ten vehetett részt az elmúlt évben, többek között az amszterdami Koncert Gebow-ban is a Pécsi 
Szimfonikusokkal.

A számos zenei bravúrt és csemegét előadó művészek elragadtatással nyilatkoztak a várkápol
na és a várudvar zenei adottságairól.

Fotó: Kárpáti Árpád
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Macskássy Izolda kiállítása
Az erdélyi származású kiváló festőművész a pécsváradi ün

nepségsorozatra hozta el alkotásait, melyeknek kiállítását 
M ayer M ihály megyés püspök nyitotta meg: ha egy alkotó 
szellemet mélyen áthat az istenhit, az műveiben is visszatük
röződik. Ezt az áhítatot, odaadást fedezheti föl a szemlélő ezen 
kiállítás képein, azok egyes motívumain, amelyek mind a val
lásos érzület és lelkiség megnyilvánulásai.

A megnyitó végén a festőnő közös Szózat-éneklésre és imá
ra hívta a megnyitó résztvevőit.

Képünkön Mayer Mihály megyéspüspök és Macskássy Izolda. 
Fotó: Katonai Attila

körzetének szépségeit élvezték. A 
magyarság őshonos állatait, a bi
valyt és a szürke marhát látták a 
zalakomári rezervátumban. Vé
gül a nagyatádi termálfürdőt fog
lalták el, amelynek medencéje 
harsogott a nótázásuktól. És a 
helytörténeti múzeumot sem ke
rülték el.

Október 18-án Leányvásár

Lukács napján idén nem
csak helyhatósági választások 
lesznek, hanem Leányvásár is 
a szokásos módon. Október 
16-án, pénteken iskolatörté
neti kiállításon tekint vissza 
50 évére a Kodolányi János 
Általános Iskola.

M egnyílik a Művelődési 
Központ díszítőm űvészeti 
szakkörének kiállítása.

Október 17-én, szombat

délután kezdődik a kézműve
sek kirakodóvására, megnyí
lik a pécsváradi borok utcája, 
árulják a sültgesztenyét. 
Szombaton este táncházat 
tartanak.

Október 18-án 9 órakor 
kezdődik a város főutcáján 
a résztvevő együttesek me
nettánca, délután gálamű
soron lépnek fel a legjob 
bak.

Hollandiában
a Zengővárkonyi Együttes

A Brabanti Napokon vett 
részt augusztus 26-31. között 
a Zengővárkonyi Néptánce
gyüttes Töttös Sándor mű
vészeti vezetővel és Galam- 
bosné Fónai Éva egyesületi 
vezetővel valam int Ö rdög 
Béla polgárm esterrel az 
élen. A 41. alkalom m al 
megrendezett programsoro
zaton először vett részt ma
gyar együttes a Nemzetközi 
Néptáncszövetség meghívá
sára, fehérorosz, svájci, szi
cíliai csoportok mellett.

A zengővárkonyi és a pécs

váradi fiatalok 7 alkalommal 
mutatták be a helyi folklórt, 
menettáncot lejtettek, ezt 
mintegy 40.000 néző előtt. A 
zenekarnak két külön fellépé
se is volt. Nagy sikert arattak 
a zengővárkonyi szőttesek.

Fogadta a csoportot és Ör
dög Bélát a dél-hollandiai He- 
ez városka polgármestere. 
Látták a Haaga melletti mi
nivárost, Madurodamot, 
Scheeweningen tengerparti 
üdülőhelyet valamint útköz
ben Köln és Passau neveze
tességeit.

Megújul a zengővárkonyi templom
Újabb nagy munkálatok közelednek befejezésükhöz a zengő

várkonyi református gyülekezetnél. Idén a templom tetőzetét 
újították fel, melynek költségéhez az egyházkerület 1.200.000, 
a Zengővárkonyi Önkormányzat 200.000, a gyülekezet pedig
500.000 forinttal járult hozzá. Nagyszámú külföldi adomány is 
segítette a nemes célt.

Dr. Kiss Ervinné lelkipásztor elmondta, a gyülekezet na
gyon sok tagja vett részt a munkában. Amikor a 14.000 hódfar
kú csornai cserép fölrakására került sor, volt, hogy huszonötén 
is dolgoztak a templomnál. Elvégezték a válogatás, eltakarí
tás, szállítás teendőit is. Ezután a párkány és a templom lába
zatának elkészítése várat magára, hogy majd ünnepélyes kere
tek között megtörténjék az átadás.

Fotó Kacsándiné Savanya Gizella

Évi nagy kirándulását au
gusztus 31-szeptemberl-jén tet
te a Pécsváradi Nyugdíjas Klub. 
Útjukat jó idó' és a szokásos jó 
hangulat kísérte. Zalakaroson 
furdóztek és szálltak meg, majd 
körbejárták a Kis-Balatont. Za- 
laváron Ciril és Metód emlék
művénél tisztelegtek, a Kánya- 
vári-sziget természetvédelmi

Bejárták Somogyot, Zalát
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Felújították a M űvelődési Ház tetőzetét
A Wittenbart Antal nevével fémjelzett WB Szigetelő' Bt. újította fel július-augusztus folyamán 

a Művelődési Ház lapostetójét. Az 1085 négyzetméteres felület burkolata és a munkadíj 
2.305.000 forint+ÁFA. Ennek túlnyomó részét, 2.000.000 forintot területfejlesztési pályázaton 
nyerte Pécsvárad önkormányzata.

Szükséges a Művelődési Ház nyugati, patak felőli oldalának javítása is, amit tarta
lékösszegből fedez az önkormányzat. Egyúttal a Leányvásárra elkészül a festés valamint a 
Sportcsarnok lábazatának festése is.

Képünkön Wittenbarték a magasban.

„A Posta volt az életem"

Szociális és házi 
betegápoló-gondozó 

tanfolyam indul

A Magyar Vöröskereszt 
Baranya Megyei és a Pécs- 
váradi Szervezete önkén
tesek részére szociális va
lamint házi betegápoló
gondozó tanfolyamot szer
vez Pécsvárad székhellyel 
és a vonzáskörzetében lé
vé' 17 községben.

A tanfolyam tervezett idő
tartama: 160 óra 

Ideje: 1998. szeptember kö
zepétől, heti 2 nap, naponta 
9-16 óráig, közben ebédidő.

A tanfolyamon résztvevők 
és eredményesen vizsgázók a 
Népjóléti Minisztérium egyet
értésével szociális szolgáltatá
si munkakörben foglalkoztat
hatók, a munkakör betöltésé
hez előírt szakképesítés meg
szerzéséig. (FEOR 5330)

Ha környezetében olyan 
munkanélküli, vagy munká
ban álló, de a képzés iránt ér
deklődő személyről tud, aki 
résztvenne a tanfolyamon, je
lezze számára a lehetőséget.

Vidékről beutazóknak az 
útiköltséget és az ebédet té
rítjük.

Jelentkezési határidő: 
szeptember 10.

R észletes információ: 
Pécsvárad, M űvelődési 
Központ, Kovács Zita vö
röskeresztes titkárnál. 
Tel.: 72/465-123.

Nyugalomba vonul a Posta 
éléről Raub Bálintné, a hi
vatal vezetője, aki szeptem
ber 3-án megkezdte szabad
ságát. Helyét Feilné Csíki 
Márta, az eddigi helyi elle
nőr vette át. Közben zajlik a 
postahivatal belső átalakítá
sa.

Raub Bálintné Kaminek 
Gabriella 1959 decem ber 
19-én lépett szolgálatba a 
pécsváradi postán, ahol 
egy híján 40 évet szolgált.

A leghosszabb időt 1960- 
1985 között Polgár Jenő ve
zetése alatt, akire sokan szí
vesen emlékezünk. Raubné 
sokáig nem akart vezető sze

repet vállalni, végül 40 éve
sen elvégezte a Felsőfokú Po
staforgalmi Főiskola posta
tiszti tanfolyamát, és 1983. ja
nuár 14-én átvette a pécsvára
di postahivatal irányítását.

-  Nagyon kezdetleges kö
rülmények között kezdtem 
dolgozni a régi postán, amit 
1965-ben alakítottak a jelen
legi formára. Kézikapcsolásos 
távbeszélő-készülékek voltak, 
távgépírók, majd jött a telex 
és csak pár éve a telefax.

Valamennyi lépcsőt, mun
kakört végigjártam: kezel
tem a távbeszélőt, voltam 
egyesített felvevő, pénzfel
vevő, és helyi ellenőrként,

tulajdonképpen a posta má
sodik em bereként hosszú 
időn át, 1965-83 között dol
goztam. A posta volt az éle
tem.

Akkoriban sokkal nagyobb, 
30 fős, most 20 fő  a létszá
munk, hiszen ott voltak a tele
fonkezelők is. Két és fél évet 
"rádolgoztam", de most úgy 
érzem, jól esik visszavonulni -  
mondta Raub Bálintné.

Két éve a Posta külső ta
tarozását végezte el a helyi 
Architekt Bt., amely most 
belül végzi az átalakítást. 
November 25-re új pultok
kal, új felszereléssel gazda
godik a Posta.

HÍREK
A Városi TV műsora. Szep

tember 10. ismétlés 11. Meg
újult a Zengő Étterem. Bemu
tatkozik Pécsvárad uj plébá
nosa. Új vezető az óvoda élén. 
Vállalkozói sorozat: ÉPSZÖV. 
Változások a fogászatban.

Következő adás: szeptem
ber 24-25.

*

Gyógyszertári ügyelet. 
Szeptember 7-13. Szenthá
romság Patika. Szeptember 
14-október 4. Szent István Pa
tika. Október 5-11. Szenthá
romság Patika.

Nyitvatartás: Szenthárom
ság Patika 7.30-16.30, Szent 
István Patika 8-16.30.
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Folklór a várban
Idén sem hiányzottak a színes 

folklórműsorok a vár programja
iból.

Nagyszámú látogatót vonzott 
a Pécsváradi Németek Klubjá
nak nemzetiségi estje, amelyen 
fellépett az ausztriai Tóni Schöp- 
fer és fúvószenekara, a Pécsvá
radi Óvoda Német Nemzetiségi 
Csoportja, a Mohács-Palotabo- 
zsok-Sombereki Fúvószenekar 
Dobos József vezényletével -  a 
programsorozat egyiuk fény
pontja volt a szimfonikus köny- 
nyú'zenét játszó gyermekegyüt
tes.

Az estet svábbál zárta, ame
lyen Hohmann István és zene
kara muzsikált.

Más külföldi együttes is színe
sítette ezen a nyáron a palettát: 
Makedónia fővárosából, Szkopjé
ból adott műsort a Kocso Racin 
együttes. (Képünkön. Fotó Kár
pátiné Kovács Zita)

Augusztus 18-án a német 
Thüringiából élvezhettük a Neu- 
haus Am Rennweg Tánc és Éne
kegyüttes műsorát, amit Báling 
József, a Magyarországi kiérne
tek Szövetségének kulturális al- 
elnöke köszöntött bevezetőül.

Sportmérkőzések
Megyei labdarugó I. o.

1998-99. évi bajnokság őszi sorsolás
8.16. Bicsérd-Pécsvárad 1:0
8.20. Pécsvárad-Lánycsók 2:2 
8,30. Siklós-Pécsvárad 2:1:
9.6. Pécsvárad-Dunaszekcső 15.30 
9.13. Somberek-Pécsvárad 15.30
9.20. Pécsvárad-Újpetre 15.00 
9.26. Szentló'rinc-Pécsvárad 15.00 
10.4. Pécsvárad-Hosszúhetény 14.00 
10.11. Szigetvár-Pécsvárad 14.00 
10.18. Pécsvárad-Sellye 13.30

Kosárlabda Magyar Kupa mérkőzés
Szeptember 10. 19.15 PVSK-Pécsvárad NB II. ifi- 

FKSE-Szekszárd

Anyakönyvi hírek

Születtek: Pécsváradon 
Weigert Klaudia, Hertrich 
Adrienn.

Házasságot kötöttek:
Hitra Melinda és Burzán Já
nos, Savanya Eszter és Már- 
tusz Antal, Cs. Tóth Judit Pi
roska és Kása József Róbert.

Elhunytak: Péti Imréné 
Kovács Erzsébet 75 éves, 
Papp József 56 éves, Mayer 
Márton 43 éves, Gyimesi 
Lászlóné Jungmann Anna 76 
éves, Bagó Attila 38 éves.

Bútor az időseknek
Pályázaton 10.000 német 

márkát, összesen 1,2 millió 
forintot nyert Pécsvárad Né
met kisebbségi Önkormány
zata az Ellátási Központ, az 
idősek otthona berendezései
nek felújítására. Az összeg 60 
százalékát bútorra lehet el
költeni. Az erre fordítható
5.800.000 forint lehetővé teszi 
a pécsváradi idősek otthoná
nak teljes újrabútorozását, 
am elynek lebonyolítására 
most kerül sor. A fennmaradó 
40 százalékból műszaki be
rendezéseket, pl. mosógépet, 
kárpit-tisztítógépet, hűtőgé
pet, tv-t vásárolnak.

Kézilabda
NB-II. és Megyei I.o. Női, férfi és ifi mérkőzések

Szeptember 12. 10.00 Pécsvárad-AGROVER-Mohács(női-ifi)
11.45 Pécsvárad-AGROVER-Mohács (női NB II.)
16.00 Pécsvárad-TERNI-Nagyatád (női NB II.)
17.45 PVSK-Pécsvárad-Barcs(férfi NB II.)
Szeptember 20.11.00 PVSK-Pécsvárad-Tolnatej (férfi NB II.) 
Szeptember 27. 11.00 Pécsvárad-TERNI-Tamási(női NB II.) 
Október 4. 9.00 Pécsváradi Spartacus(férfi megyei I.o.)
11.00 PVSK-Pécsvárad-Mecseknádasd (férfi NB II.)
Október 10. 9.30 Pécsváradi AGROVER-Fonyód (női ifi) 
11.15 Pécsváradi AGROVER-Fonyód (női NB.II.)
16.00 Pécsvárad-TERNI-Siófok (női NB II.)
17. 17.00 PVSK-Pécsvárad-Csurgó(férfí NB II.)

a Pécsváradi Önkormányzat havi lapja 
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