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Szeretettel köszöntjük 
névnapjuk alkalmából

KINGA
nevű

kedves olvasóinkat.

A Nap kél 4.11 — nyug
szik 19.29 órakor. A Hold 
kél 4.35 — nyugszik 19.30 
órakor.

Ü Ü Ü íü ü ü il
h íre i

Szabó László, a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsa al
el nőké vezetésével delegáció 
utazott Mongóliába a mongol 
béke és barátság szervezetek 
szövetségének meghívására. A 
látogatás során megbeszélése
ket folytatnak a két szervezet 
együttműködéséről, nemzetközi 
tevékenységéről, a kialakított 
együttműködési formák tovább
fejlesztéséről.

*
Salah Bassiouny, az Egyipto

mi Arab Köztársaság budapes
ti nagykövete hazája nemzeti 
ünnepe alkalmából hétfőn fo
gadást adott a nagykövetségen. 
A  ̂ fogadáson részt vett Boros 
Sándor kulturális miniszterhe
lyettes, valamint politikai, tár
sadalmi és gazdasági életünk 
több más képviselője. Megje
lent a budapesti diplomáciai 
képviseletek több vezetője és 
tagja is.

M a  e s te

M O Z I
Park-kert: Meztelen bosszú (8) 
Petőfi: Észbekaptál, gratulá
lok! (3) A hosszú hétvége (5, 
7. 9)
Kossuth: A hosszú hétvége (10, 
12) Papucs és rózsa (f3), Ten
gerre néző szoba (hnó, hn8) 
Kertváros: A maláji tigris (8) 
Komarov-kert: A nő illata (8) 
Tanárképző Főiskola: Az
Ezüst-tó kincse (5 órakor) 
Forradás (f8) Fekete Gyé
mánt: Kopjások (6) Jószeren
csét: A dzsungel könyve (4, 6) 
Rákóczi: A reménység szele 
(5) Fehér telefonok (7) Május 
1.: BUÉK! (fó) Boly: 2001— 
Űrodüsszeia (8) Harkány 
Már ez is probléma? (10) 
A bíró és a gyilkos (6, 8) 
Komló, Május 1.: Megtalálták 
a  7. századot (f5, f7) Komló, 
Zrínyi: Kalózok Jamaicában (4, 
6) San Babila egy napja (8) 
Mohács: A Vihar fia (6) Bo
csánat, itt vernek? (8) Mohács
kert: Ahová lépek, ott fű nem 
terem (f9) Pécsvárad: A fe
kete kard románca (f8) Sásd: 
Mi van doki? (f8) Sellye: Ki
nek a törvénye? (8) Siklós: 
Suttogások, sikolyok (8) Szent- 
lőrinc: Az amerikai barát (8) 
Szigetvár: A csodatevő pala
tábla (4) Apámuram (6) Külde
tés (8) Villány: Detektív két 
tűz között (f8)

Várható időjárás kedd estig: 
különösen az ország déli és 
nyugati részén átmeneti erős 
felhősödés és elszórtan átfutó 
záporok. Délen és nyugaton 
tartós eső is előfordulhat. 
Gyakran élénk északi, észak- 
nyugati szél, a várható legala
csonyabb éjszakai hőmérséklet 
8—13, a  legmagasabb nappali 
hőmérséklet 18—23 fok között.

Távolabbi kilátások szerdától 
szombatig: felhőátvonulások,
futó záporokkal, az évszakhoz 
képest kissé hűvös idő várható. 
Legalacsonyabb hajnali hőmér
séklet 10—15 fok között, leg
magasabb nappali hőmérséklet 
21—26 fok között. Jelentős 
mennyiségű (legalább 5 mm) 
csapadék az ország területé
nek 30 százalékán várható.

A Balaton vize hétfőn 11 óra
kor Siófoknál 20 fokos volt.

♦

— Csaknem húszmillió 
forintot takarítottak meg 
az első félévben a MÁV 
Pécsi Igazgatósága pécsi 
vontatási szakszolgálatá
nak dolgozói a tervezett 
költséqvetésből. A megta
karítást körültekintő mun
kaszervezés. illetve az 
üzemanyaggal való taka
rékos gazdálkodás ered
ményeként érték el.

Életmentő
kitüntetése

Életmentőt tüntettek ki 
tegnap délelőtt Pécsett, a 
Baranya megyei Tanácson. 
A kitüntetett, dr. Molnár 
László, a Dél-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság osz
tályvezetője június 3-án a 
Pécsi-tóból mentette ki a 
mély vízben fuldokló Or
sós Ferenc bánosi lakost, 
aki a parttól 30—40 mé
ternyire egy autógumiról 
esett a vízbe, és mivel 
úszni nem tudott, fuldokol
ni kezdett.

Dr. Molnár Lászlónak 
önfeláldozó bátor maga
tartásáért, a sikeres élet
mentésért a Miniszterta
nács az „Életmentő Emlék
érem”  kitüntető jelvényt 
adományozta, amelyet Ta
kács Gyula, a megyei ta 
nács elnökhelyettese nyúj
tott át.

♦
— Elhunyt Polgár Zol

tán. A Magyar Úttörők 
Szövetsége Baranya me
gyei elnöksége mély meg
rendüléssel közli, hogy 
Polgár Zoltán, a boksái 
általános iskola igazgató
ja, megyénk ismert peda
gógusa, úttörővezetője el
hunyt. Pályafutását nép
tanítóként Pécsdevecse- 
ren kezdte 1946-ban. 
1949-től úttörővezető. 
1952-től neve összefonó
dott Baksa község életé
vel és a megye úttörőmoz
galmának fejlődésével, 
változásaival. Pedagógiai 
munkáját több kitüntetés 
mellett, a Munka Érdem
rend ezüst fokozata, moz
galmi tevékenységét az 
úttörővezetők legmaga
sabb kitüntetése, az Út
törővezetői Érdemérem je l
zi.

— Jól haladnak a bi-
kali 500 vagonos halfel
dolgozó építésével. Eddig 
elkészült az üzemi és szo
ciális épület alapozása, s 
megkezdték a 150 köbmé
teres hidroglóbusz, a 100 
köbméteres víztároló, a 
porta és a hídmérleg ala
pozását.

— Homokozót épített
társadalmi munkában, va
lamint sporteszközöket vá
sárolt a DÉDÁSZ Marx 
Károly szocialista brigádja 
a pécsi Fábián Béla ne
velési központ részére. A 
brigád már évek óta pat
ronálja a nevelési közpon
tot, így tavaly elnyerték 
Pécs város Arany diplomá
ját.

♦

Útátvágás
'Pécsett, a Kodály Zoltán ut

cában a Radnics utca keresz
teződésétől keletre, a távfűtési 
csatorna építése miatt fél—fél 
szélességben útátvágást végez
nek e héttől szeptember vé
géig. Az itteni útszűkület és 
O' sebességkorlátozás miatt a 
városi tanács építési- és köz
lekedési osztálya a gépjármű- 
vezetőktől fokozott figyelmet 
kér.

Hazánk legforgalmasabb közúti határátkelőhelyén, Hegyeshalomban, a nyári 
hétvégeken az átlépő személygépkocsik, autóbuszok, kamionok száma rendszerint 
meghaladja a harmincezret.

E s k ü v ő
MÉSZÁROS ILDIKÓ
és
LABONCZ ISTVÁN
szeretettel értesítjük kedves 

ismerőseinket, barátainkat,
hogy 1979. július 27-én 14.30 
órakor házasságot kötünk a pé
csi központi házasságkötő te
remben (Hunyadi út 2. sz.).

GNAND ERIKA
és
MÉSZÁROS JÓZSEF
szeretettel értesítjük kedves 

ismerőseinket, barátainkat,
hogy 1979. július 28-án 16.00 
órakor házasságot kötünk a 
pécsi központi házasságkötő te
remben (Hunyadi út 2. sz.).

♦

Víznyomás-
csökkenés

A Pécsi Vízmű értesíti a  la
kosságot, hogy július 25-én reg
geltől július 26-án estig a 
belvárosban nyomásesés lesz 
hálózatépítési munkák miatt. 
Kérjük a lakosság szíves meg
értését.

♦

Szökött fegy
veres katonát 
fogott el 
a rendőrség

Dobai Károly 23 éves 
sorkatona alakulatától 
fegyverrel megszökött. Va
sárnap Budapesten, a XV. 
kerületben a szolgálatot 
teljesítő rendőr, Ágoston 
János rendőr-főtörzsőr
mester személyazonossá
gának igazolására szólí
totta fel a szökésben lévő 
katonát, aki pisztollyal 
megsebesítette őt. A rend
őrt súlyos, nem életveszé
lyes sérüléssel kórházba 
szállították. Dobai Károlyt 
a katonai ügyészség elő
zetes letartóztatásba he
lyezte, s ellene az eljárást 
megindította.

0 4 -0 5 -0 7
A hét végén az országban 

összesen 142 sérüiéses közúti 
közlekedési baleset történt. A 
balesetek közül 12 halálos, 53 
súlyos és 72 könnyű sérüiéses 
volt.

*
Szombaton a kora esti 

órákban kisebb tűz ütött ki a  
budapesti Hilton Szállóban. A 
szálloda tűzbiztonsági berende
zései tökéletesen működtek és 
az időben riasztott tűzoltóság 
a tüzet gyorsan elfojtotta. Az 
anyagi kár jelentéktelen, a tűz 
a szálloda üzemeltetésében 
fennakadást nem okozott. Sze
mélyi sérülés nem történt.

*
Vasárnap és hétfőn két, úgy

szólván teljesen egyforma Dal
eset történt, mindkettőt a kö
vetési távolság be nem tartásd 
okozta.

Vasárnap este Erdős Károly 
58 éves pécsi lakos Pécsett, a 
Fürst Sándor utcában nem tar
totta be a  követési távolságot, 
s személygépkocsijával nekiüt
között az előtte megálló szê  
mélyautónak, melyet A. László 
pécsi lakos vezetett. A meglö
kött kocsi nekiütközött az előtte 
állónak, melyet F. Miklós veze
tett, s ez az autó is nekiütő
dött a még előbb álló személy
gépkocsinak, amelyet a komlói 
Sz. Sándor vezetett. A soroza
tos ütközés következtében A. 
László és felesége könnyű sé
rülést szenvedett, az anyagi 
kár 30 ezer forint. A rendőr
ség eljárást indított a  szabály
talanul vezető Erdős Károly e l
len.

*
Tegnap délelőtt a Szigeti 

úton történt hasonló baleset. 
Nagy József 21 éves pécsi gép
kocsivezető nem tartotta meg 
a követési távolságot és neki
ütközött az előtte álló motor- 
kerékpárnak, melyet S. Jenő 
25 éves ligeti lakos vezetett. 
A motort nekilökte az előtte 
álló tehergépkocsinak, melyet 
K. Tibor vezetett. A motor uta
sa, Berczky István 40 éves pé
csi lakos súlyos, S. Jenő köny- 
nyű sérülést szenvedett. A rend
őrség eljárást indított.

*
Vasárnap éjjel a gyorshajtás 

okozott balesetet. Laduver Im
re 20 éves majsi lakos személy- 
gépkocsijával Mohács és Du- 
naszekcső között gyorshajtás 
következtében egy telefonosz
lopnak ütközött, azt kitörte, 
majd az árokba borult. Az autó 
utasai, L. Teréz 17, H. Árpád 
18 és Sch. Tamás 14 éves maj
si lakosok könnyebb sérülése
ket szenvedtek. Az autót 70 
ezer forintos totálkár érte. A 
vezető ellen eljárás indult.

Kitüntetés
A Magyar Népköztár

saság Elnöki Tanácsa Ká
rolyi Amy költőnek, mű
fordítónak, ifjúsági írónak 
eredményes munkája elis
meréséül a Munka Érdem
rend arany fokozata kitün
tetést adományozta. A 
kitüntetést Tóth Dezső kul
turális miniszterhelyettes 
hétfőn adta át.

♦
— A Magyar Hangle

mezgyártó Vállalat „Pepi
ta”  sorozatában megjelent 
a „Mondd mért szeretsz te 
mást”  című örökzöld tánc
dal, amelynek szerzői Zsol
dos László és Szenes Iván, 
és amelyet Máté Péter 
énekel. A Zeneműkiadó 
Vállalat a múlt hetekben 
bízta a Toshiba japán 
cégre a lemez kiadását.

— Fiaztató malacneve
lő készült el a homok- 
szentgyörgyi Arany Homok 
Tsz-ben. Teljes felfutás 
után évente tízezer hízó 
kibocsátására lesz alkal
mas. Az állatokat a leg
modernebb higiénés kö
rülmények között tartják.

— Ormánsági szőnye
gek. Nyolc európai or
szágba jutnak el az or
mánsági Csányoszró köz
ségben működő szőnyeg
készítő üzem termékei. A 
falusi háziipar hagyomá
nyainak továbbfejleszté
sével készülő szőnyegek 
felét Svédország vásárolja 
meg, a többit Dániába, 
Hollandiába, Belgiumba, 
az NSZK-ba, Franciaor
szágba, Svájcba és Olasz
országba szállítja az 
ARTEX Külkereskedelmi 
Vállalat.

— Várakozáson felül
sok a fekete ribiszke a 
Pécsváradi ÁFÉSZ hidasi 
és mecseknádasdi termelő 
szakcsoportjába tömörült 
tagok kiskertjében. Az 54 
kistermelő idén 4 és fél 
vagon ribiszke átadását 
tervezte, de már most a
6. vagonnál tartanak.

------A RÁDIÓ-----
ÉS TELEVÍZIÓ
I H Ü S O R A B Ú L

R Á D I Ó

KOSSUTH RÁDIÓ

8.27: Don Juan és Casa
nova. Egy legenda múltja és 
jelene. 8.57: Verbunkosok, nó
ták. 9.43: Kacor király. Kormos 
István meséje zenével. 10.05: 
MR 10—14 — különkiadás.
10.35: Zenekari muzsika. 11.40: 
A sziget. XXIII. rész. 12.35: 
Törvénykönyv. 12.50: A Rádió 
Dalszínháza. Rákóczi. Kacsóh 
Pongrác daljátéka. 14.30: For
radalmak dalai 14.40: Egy 
egész nép dalol. Mai kubai 
költők versei. 15.10: Lendvay 
Kamilló fúvósműveiből. 15.30: 
Robin Hood. Angol népballa- 
da. 16.05: ifj. Járóka Sándor 
népi zenekara játszik, Szent
endrei Klára nótákat énekel. 
16.30: Kókai Rezső műveiből. 
17.07: Nők a képzőművészet
ben. 17.32: Madrigálok. 17.45: 
A Szabó család. 18.15: Hol 
volt, hol nem volt . . . 18.25: 
Mai könyvajánlatunk. 19.15: 
Opera-művészlemezek. 20.00: 
A próféta zöld zászlaja. Do
kumentumműsor. 20.30: A he
gedű virtuózai. 20.59: Az ön
kényuralom és a kiegyezés ko
ra irodalmának hetei. 22.25: 
Világtörténelem dióhéjban. 
22.35: Otto Klemperer vezé
nyel.

PETŐFI RÁDIÓ

8.05: Könnyűzene trombitára. 
8.20: Tíz perc külpolitika.
8.33: Társalgó. Két óra iroda
lomkedvelőknek. 10.36: Zene- 
délelött. 12.25: Látószög. Ifjú
sági jegyzet. 12.33: Melódiá
koktól. 13.25: Növénykedvelők
nek. 13.30: Aratódal. 14.00: 
Kettőtől hatig. A Petőfi rádió 
zenés délutánja. 14.00: Opera
slágerek. 14.35: Tánczenei kok
tól. 15.20: Könyvről — köny
vért. 15.30: Találkozás a stú
dióban. 16.33: Csúcsforgalom. 
18.00: Tip-top parádé. 18.33: 
Orosz Júlia operettfelvételeiből. 
19.00: Népdalkörök országszer
te. 19.20: ,Javított” kiadás.
Gellért Endre írása. 19.30: 
Csak fiataloknak! 20.33: Gencs- 
apáti életképek. 21.30: Az Ál
lami Népi Együttes felvételei
ből. 22.30: Könnyűzene. 23.15: 
Ziéhrer műveiből.

HARMADIK MOSOR

8.08: Zenekari muzsiika. 9.03: 
Monteverdi: Poppea megkoro
názása. Háromfelvonásos ope
ra. Közben: 10.45: Válaszolunk 
hallgatóinknak. 11.05: Az ope
raközvetítés folytatása. 13.10: 
Leonard Bernstein vezényli a 
New York-i Filharmonikus Ze
nekart. 14.50: Kamaramuzsika. 
16.30: Labirintus. 16.45: A
Nyugat lánya. Operarészletek. 
17.30: Harminc perc alatt a 
Föld körül. Nemzetközi maga
zin. 18.00: Kapcsoljuk a 6-os 
stúdiót. Esti hangverseny Cho
pin műveiből. 19.05: Századunk 
mesterműveiből. 19.53: Kovács

Fogyasztói 
árak jegyzóke

Az Országos Anyag- és 
Árhivatal Árszabályozás és 
Termékforgalmazás című 
hivatalos lapjának most 
megjelent 28. száma rész
letesen ismerteti a július 
23-án életbelépett új ha
tósági fogyasztói árakat. 
A hivatalos lap beszerez
hető Budapesten, az V. 
kerület Bajcsy-Zsilinszky 
út 76. szám alatti hírlap
boltban.

Dénes hegedül. 20.27: Prágai 
dzsesszfelvételekből. 20.57: 
Hangfelvételek felsőfokon. 
21.55: Eszmecsere — a műfor
dítás kérdéseiről. 22.25: Nap
jaink zenéje.

PÉCSI RÁDIÓ

17.00: Hírek. 17.05: Zenés 
kívánságok. 17.30: Régi falu — 
új emberek: Pécsvárad. Laky 
Rudolf riportja. 17.45: Ernster 
Dezső énekel, Horváth Mihály 
orgonái. Sassy Iringó cselló
zik, Pachmayer Ilona hárfázik. 
18.00: Dél-dunántúli híradó.
18.15: Zenés percek. 18.30: 
Szerb-horvát nyelvű műsor. A 
fiatalok hullámhosszán. Zenés 
összeállítás. —  Hírek, tudósí
tások. 19.00: Német nyelvű 
műsor. Hírek, tudósítások. Egy 
nap a Bátaszékii Vázkerámia 
Gyárban. Riportműsor. H allga
tóink kérésére. 19.30: Műsor
zárás.

M A G Y A R  TV
16.35: Hírek. 16.40: A  nagy 

ív. Csehszlovák film (sz.). 
18.05: Reklámműsor. 18.10: A 
Szegedi Dóm (ism.). 18.40:
NDK magazin. A Horizont szer
kesztőség műsora (sz.). 19.05: 
Reklámműsor. 19.10: Esti mese. 
19.20: Tévétorna (sz). 19.30:
Tv-hiradó (sz.). 20.00: Veszé
lyes nyomozás. NDK tévéfilm
sorozat. VII/2. rész: Halál a 
tóban (sz.). 20.50: A tenger 
titkai. NSZK filmsorozat. IV/1. 
rész: Tűz és jég között (sz.). 
21.40: Filmszem. 22.30: Tv-hír- 
adó 3. (sz.).

MÁSODIK MOSOR

20.00: Százhuszonnyolc. A
magyar dráma fesztiválja a 
Szovjetunióban. 20.50: Négy- 
szemközt Michelangelóval — 
olasz filmsorozat. IX/3. rész: 
Anthony Burgess — Az utolsó 
ítéletről (sz.). 21.05: Tv-híradó 
2. (sz.). 21.25: Reklámműsor.
21.30: Parabola (ism.). 22.00: 
A Szovjetunió népeinek VII. 
nyári spartakiádja. összefog
laló a nap eseményeiből. Köz
vetítés Moszkvából, felvételről 
(sz.).

J U G O S Z L Á V  TV
17.40: Magyar nyelvű tv- 

napló. 18.15: Zenei szépségek 
albuma — gyermekműsor. 
18.45: Népi muzsika. 19.15: 
Rajzfilm. 20.00: Aktualitások. 
21.00: A film klasszikusai —  
Jasaudzsiro Ozu: Tyúk a szél
ben. Japán film.

MÁSODIK MOSOR

18.00: Dokumenutmfilm. 19.00 j  
Ibéria állatvilága — népszerű 
tudományos filmsorozat. 20.00: 
Szerbiai színházfesztivál. 22.00: 
Huszonnégy óra. 22.20: Tudo
mányos műsor. 23.05: Blondine 
szórakoztatja önöket.

— Csorba Győző bib
liográfia. A Fővárosi Sza
bó Ervin Könyvtár és a 
Baranya megyei Könyvtár 
közös kiadásában 70 ol
dalas bibliográfia jelent 
meg Csorba Győző költő 
eddig kiadott műveiről és 
a róla szóló irodalomról. 
A bibliográfia szerkesztője 
Tüskés Tibor és Surján 
Miklós.

♦
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— Pedig jó szakmája van.
— Jó. Kőműves vagyok.
— Nem szereti a szakmáját.
Szappanos kis büszkeséggel

felelt. — Valamikor én voltam 
az első a faluban, De aztán 
a komám elcsalt inni. Akkor ha
gyott ott az asszony. Akkor 
harminckettő voltam.

— És most?
— Negyvenhat.
—  Mondja tovább, mi tör

tént.
Szappanos talpa alatt égett 

a föld. — Hagyjanak már bé
kén. Elmondtam.

— Mondja el mégegyszer.

Nagyokat fújtatott, gyön
gyözött a homlokán a verejték. 
—  Azt mondta Emma, kössünk 
eltartási szerződést egy vén 
spinkóval. Aztán teszünk róla, 
hogy elpatkoljon. Lesz lakásunk. 
Szerzett címet. Felmentünk Krá. 
mernéhoz. Az a vén boszor
ka úgy nézett rám, rögtön tud
tam, van nála keresnivalóm. 
Egyszer egyedül mentem fel 
hozzá.

— Nem valami válogatós 
maga.

— Gondoltam, van pénze. 
Szerettem volna Emmától meg
szabadulni. De befürödtem. Vi
hogott, és megfenyegetett, 
megmondja Emmának. Akkor

megígértem neki, megölöm. — 
még soha életében nem röstel- 
te magát ennyire, szégyenében 
még a szék is recsegett alatta. 
Úgy szorította össze a fogait, 
hogy csikorogtak — Ö meg fel
hívta rá a figyelmem, okosab
ban tenném, ha pénzt hozok 
neki, mintha megölöm. Azt ki
tudódna, de ő, ha pénzt kap, 
befogja a száját,

- j- Honnét szerzett pénzt?
— Elmentem dolgozni. Elő

leget is vettem fel. Aztán lelé- 
celtem és új munkahelyet keres
tem magamnak. Ott is ugyan
úgy cselekedtem. A falubeli cí
memet mondtam be, persze, 
hogy nem találtak.

— Akinek nincs városi beje
lentője, hacsak ideiglenes is, 
azt nem foglalkoztathatják.

4- Kőműves mindenütt na
gyon kell. ígértem, hogy majd 
hozom. Persze, nem vittem.

— Mennyi pénzt adott Krá- 
mernénak?

— Háromezer forintot. Be is 
fogta a pofáját, Emma nem 
tudott meg semmit Már úgy

nézett ki, minden rendben, az 
eltartási szerződés is, mikor 
összevesztek. Emma más cím 
után nézett. Én meg párszor fel
mentem és kértem vissza a 
pénzemet De aztán hagytam a 
fenébe.

— Emmának mit mondott, 
hová tette a pénzt?

— Azt mondtam, elittam. 
Nem bánta. Csak más nőre ne 
nézzek. Ha látták volna olyan
kor a szemét. . .  — Szappanos 
megborzongott — nem volt az 
olyankor ép eszénél. Mint egy 
eszelős . . .  úgy nézett rám . . .  
meg tudott volna ö ln i. . .  Em
ma mindig új címeket hozott, 
de egyik sem sikerült. Nekem 
akkor már nagyon égett a ta l
pam alatt a föld. Úgy gondol
tam, szétnézek más nő után. 
Végül, az utolsó pillanatban, 
már éppen mondani akartam 
neki, hogy megyek, amikor nyél
be ütötte az üzletet Nótásné- 
val. Bejelentkeztünk, feleségül 
vettem, és azóta ott élünk. Egy 
éve.

(Folytatjuk)

Mindennapos felvételi ügye
letek gyermek belbetegek ré
szére: Pécs város: POTE Gyer
mekklinika, Szigetvár város és 
járás, a pécsi és a volt sely- 
lyei járás: Megyei Gyermek- 
kórház. Gyermeksebészeti,
gyermekfülészeti betegek, égett 
és forrázott gyermekek részé
re páratlan napokon: POTE 
Gyermekklinika, páros napo
kon: Megyei Gyermekkórház, 
Pécs és a  megye egész terü
letéről.

Felnőtt belgyógyászat: Me
gyei Kórház (fertőzőépület). 
Sebészet: Pécsbányatelepi kór
ház. Baleseti sebészet: I. sz. 
klinikai tömb. Égési sérülések: 
Honvéd Kórház. Koponya- és 
agysérülések: Idegsebészet
Felnőtt fül-, orr-, gégészet: 
POTE Fül-, Orr-, Gégeklinika.

SOS-ÉLET telefonszolgálat 
hívószáma: 12-390 — este 7-től 
reggel 7 óráig.

ÉJSZAKAI ÜGYELETES 
GYÓGYSZERTÁRÁK

I. kér.: Pécs-Vasas II., Beth
len G. u. 8. 10/52. sz. gyógy
szertár. Pécs-Meszes, Szeptem
ber 6. tér 1. 10/3. sz. gyógy
szertár. II. kér.: Pécs, Kossuth 
L. u. 81. 10/8. sz. gyógyszer- 
tár. Pécs, Munkácsy M. u. 4. 
10/9. sz. gyógyszertár. III. kér.: 
Pécs, Veress E. u. 2. 10/7. sz. 
gyógyszertár.


