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Tisztelt megemlékezők!

Mintegy kétszáz hozzátartozó és pécsváradi polgár 
jelenlétében avatta fel 1991. december 8-án Kakas Sán
dor polgármester Pécsvárad második világháborús ha
lottainak emléktábláját a Szentháromság téren, az újjá
épített városháza falán. Az alábbiakban közöljük a pol
gármester avatóbeszédét.

Először gyűlhetünk így 
össze pécsváradiak mindazok 
emléktáblája előtt, akik vala
ha Pécsvárad lakói voltak, és 
a II. világháború rettenetes 
forgatagában veszítették éle
tüket. Ok a mi második világ- 
háborús halottaink. Míg az el
ső világháborús emlékművön 
csak férfiak, katonák neveit 
láthattuk, ezen az emléktáb
lán nők és gyerekek, idős 
asszonyok, férfiak és fiatal lá
nyok nevei olvashatók. Olya
noké, akik katonaként a har
cokban vesztették életüket, s 
aiindazoké, akiket csak azért 
hurcoltak el, mert egy bizo
nyos népcsoporthoz tartoztak.

így állnak itt az egykori 
pécsváradi zsidó közösség tag
jainak nevei, teljes családoké 
és azoké a pécsváradi némete
ké, akiket a háború után hur
coltak el Oroszországba. Itt 
láthatjuk Pécsvárad egykori 
orvosának, a boldog emlékeze
tű Dr. Trankovics Sándornak 
és feleségének nevét, gyer
mekekét, mint Tauszig Jan
csikáét, és Mihály Pistukáét, 
és fiatal nőkét, mint Link An
na, Gasteiger Teréz, vagy Hor
nung Mária.

Mostantól ez lesz az a hely, 
amely előtt megállhatunk egy 
főhajtásra, ahol Mindenszen
tekkor, Halottak napján meg
gyújthatunk egy gyertyát, elhe
lyezhetünk néhány szál virágot.

Ezen emlékhely megterem
tésének gondolatát is a Pécs
váradi Várbaráti Kör vetette 
fel már 10 évvel ezelőtt, meg
alakulása idején.

Össze kellett gyűjteni a fe
ledésbe merült sokfelé nyil
vántartott neveket, s elhe
lyezni valamennyit egy közös 
helyen. A gyűjtést a kör tagjai 
végezték, akik annak idején 
maguk is sorköteles katonák 
voltak, s akik végigjárták 
egykori bajtársaik családjait, 
vagy emlékezetből felidézték 
neveiket.

Bayer Ferenc, Gasteiger Já
nos és felesége, Merk József, 
Szabó János, Rózsahegyi Fe
renc és felesége, Tóth József,

Várkonyi Antal, a Várbaráti 
Kör tagjai voltak e nevek, 
majd az adományok össze
gyűjtői. A névsor összeállításá
ban segítségükre volt Dr. Kófi- 
ás Mihály körjegyző, valamint 
a Művelődési Ház dolgozói, 
Dretzky Katalin és Kárpátiné 
Kovács Zita.

Békés József a vésés nagy 
munkáját egészségi állapota 
miatt már nem tudta vállalni, 
az ő kezéből idős és ifjabb Ra
uschenberger András vette át 
a szerszámot. A márvány ki
választásában, kiszabásában, 
szállításában a Zsáli János ál
tal vezetett pécsváradi Építői
pari Kisszövetkezet segítségé
re számíthattak a szervezők.

Köszönet valamennyiüknek 
ezért a munkáért.

De hogyan lehet méltókép
pen elhelyezni ezt a hatalmas 
névsort? Méltó keretben olyan 
helyen, amely kegyeleti em
lékhelye lehet a községnek. 
Sok töprengés és számos ötlet 
után jutottunk el a Várbaráti 
Körben ehhez a helyszínhez, 
Pécsvárad főteréhez.

Előttünk a megújult Város
háza, amely most ismét Pécs
várad tulajdona. 1850-ben 
emelték Pécsvárad polgárai 
nagy áldozatok árán a svájci 
származású pécsi építész Gia- 
none Ágoston tervei és az ő 
vezetése alapján. Ez az épület 
Gianone Ágoston fő műve, 
amelybe az építész legjobb tu
dását adta bele. 10 évvel később 
Hunfalvy Zsigmond Magyaror
szág és Erdély című könyvében, 
mint a legszebb magyar város
házát említi meg.

Az Országos Műemlékfelü
gyelőség most olyan felújítást 
végzett ezen a patinás épüle
ten, amely eredeti értékében 
adja át ismét Pécsvárad polgá
rainak egykori városházukat.

Erre az épületre az elmúlt 
években már felkerült két em
léktábla. Az 1848-49-es forra
dalom és szabadságharc 140. 
évfordulóján 1988-ban leplez
tük le Hegedűs Imre ország- 
gyűlési képviselő emléktáblá
ját, majd tavaly került e falak

ra az itt megalakult Pécsvára
di Önkéntes Tűzoltó Egylet 
100 éves fennállását megörö
kítő tábla. Ez az épület az el
múlt másfél száz év alatt egy
beforrt Pécsvárad településé
nek történetével. Itt folyt a II. 
világháború katonáinak soro
zása, innen indultak el a harc
terekre azok a katonák is, 
akiknek a neve itt látható 
most ezen a táblán. Ezzel az 
emléktáblával kiegészülve, ki
csit Pécsvárad Pantheonja 
lesz ez az épület, amely teljes 
megjelenésében m últunkat 
idézi elénk. Azokat az embere

ket, akik itt éltek, Pécsvára- 
dért cselekedtek, szenvedtek. 
Pécsvárad volt az otthonuk, 
melyet mindörökre elveszítet
tek a háború viharában.

Hogy emelt fővel léphes
sünk tovább küzdelmes hét
köznapjainkba, meg kell be
csülnünk halottaink emlékét.

Legyen ez a hely az emléke
zésé, a múlttal való megbéké
lésé. Ezekkel a gondolatokkal 
leplezem le II. világháborús 
halottaink emléktábláját és 
veszem át gondozásra és adom 
tovább minden pécsváradinak 
örök emlékezetül.

Világháborús halottaink



A körjegyzőség munkájáról 
hallgattak meg beszámolót az 
érintett községek, így Pécsvá- 
rad, Martonfa, Lovászhetény, 
Zengővárkony és Erdősmecs- 
ke polgármesterei, valamint 
képviselői. Kakas Sándor 
pécsváradi polgármester is
mertette az állatorvosi ellá
tásban bekövetkező változáso
kat, mire a képviselők a jelen
legi állatorvosi rendszer mel
lett foglaltak állást. Majd dr. 
Biró Ferenc beadványa került 
ismertetésre, miszerint Biró 
doktor 1991. december 15-től 
kívánja betölteni körzeti orvo
si állását, a Parlament mun
kájában a hét első két napján 
venne részt, s erre a két napra 
gondoskodnék helyettesről. A 
többi öt napon körzeti orvosi 
teendőit kívánja ellátni. Az öt 
nap úgy szabadult fel, hogy Bi
ró doktor lemondott a Parla
ment egészségügyi és szociális 
bizottsági tagságáról. Az ön- 
kormányzati képviselőknek a 
december 15-i mun kábalépés
sel voltak fenntartásai, mivel 
a Parlament az év utolsó két 
hetében állandó ülésezést kí
vánt folytatni. A képviselők 
megbízása nyomán dr. Kófiás 
Mihály körjegyző egyeztette 
Biró doktorral munkába lépé
sének idejét, megegyezve az 
1992. január 1-i időpontban.

Ingatlanok hasznosítása
A továbbiakban a pécsvára

di képviselő-testület folytatta

munkáját. Negyedik alkalom
mal tárgyalta, és elfogadta az 
év folyamán a helyi adórende
letet, amit az 5-6. oldalon te
szünk közzé.

A következő napirendi pont 
az önkormányzati ingatlanok 
hasznosításával foglalkozott. 
Az előterjesztést az önkor
mányzat gazdasági bizottsága 
dolgozta ki. Vita alakult ki a 
szolgálati lakások bérleti díja 
körül, amelynél a bizottság a 
mai piaci viszonyokat vette fi
gyelembe. Lörinczi Albertné, 
valamint Papp Gyula képvise
lők a pedagóguslakások bérleti 
díját sokallották, s mérséklé
sét kérték. A vitához hozzá
szólt dr. Feledi Éva, élve az 
állampolgári bejelentés jogá
val, s a szolgálati lakások el
adása ellen érvelt. Az önkor
mányzati vagyon megtartásá
ra, annak értékére hívta fel a 
figyelmet.

A kéviselő-testület ezután 
elrendelte a Kodolányi u. 20., 
a Dózsa György, u. 28., a Gesz- 
tenyési u. 2/B., a Pécsi út 5., a 
Kossuth L. u. 43., és 25. szám 
alatti szolgálati lakások, vala
mint a Gelka és a Könyvesbolt, 
az Ügyvédi Iroda és a Húsbolt, 
az Entz utcai orvosi rendelő IN- 
KÖZ által való felértékeltetését. 
íg y  ezek az ingatlanok megvá
sárolhatóvá válnak.

A testület utasította a kör
jegyzőséget, hogy a javasolt 
egységárra dolgozza ki a lak
bérek összegét, továbbá a szo

ciális bizottság tegyen javasla
tot a lakbértámogatás eseteire 
és módozataira. A közületi he
lyiségekben 1992. január 1-től 
lép életbe a bérletek emelése.

A m ezőgazdasági ingat
lanok értékesítését az önkor
mányzat nem tartotta indo
koltnak, a bérleti díjakat pedig 
itt is megemelte (szántók ese
tében: 1 Ft/m2, gyümölcsös, 
szőlő* legelő esetén pedig: 1,50 
Ft/m2 lesz az új bérleti díj).

A parkolók után a testület 
nem állapított meg bérleti dí
jat, a közterületfoglalók eseté
ben, így hirdetők, üzlet előtti 
árukitétel, stb. után az előírt 
díjtétel bevezetését rendelték 
el. Elrendelte a használaton 
kívül álló két fő utcai olajkút 
m egszüntetését is, illetve  
fennállásukig használati díjat 
állapított meg.

A Költségvetési Üzem 
átalakulása

Az üzem kétszemélyes Kft.- 
vé alakul oly módon, hogy az 
egyik jogi személy 500 000 Ft 
készpénzzel és ugyanennyi ap
porttal az önkormányzat, 100 
ezer Ft készpénzzel pedig La- 
urinyecz Pál, az üzem igazga
tója, aki a Kft. ügyvezető igaz
gatója lesz. Számára és az 
üzem főkönyvelője számára az 
önkormányzat a prémiumki
tűzést és annak feltételeit 
fenntartja azzal a kikötéssel, 
hogy az üzem végezze el az 
önértékelést, és azt nyújtsa bé

a gazdasági bizottságnak.
Kakas Sándor polgármes

ter ismertette a Mágnás Ipari 
Szolgáltató Kereskedelmi Kft. 
megkeresését, mely szerint az 
a Költségvetési Üzem faipari 
üzemét közös Kft. formájában 
szeretné üzemeltetni. A testü
let megbízta a polgármestert, 
tájékozódjék az üzletfél anya
gi és szervezeti helyzetéről.

Kakas Sándor ezután a ko
rábban megkapott felhatal
mazás alapján, a falugyűlés 
után a telefonhálózat bővíté
sének, korszerűsítésének fel
tételeiről tájékoztatta a testü
letet. A korszerűsítés 40 000 Ft 
lakossági hozzájárulással, vala
mint 6 millió Ft önkormányzati 
pénzügyi támogatással válna 
lehetővé. Ezt a testület határo
zatba foglalta A telefonhálózat 
korszerűsítéséről szóló ismerte
tést lásd a 8. oldalon.

A testület ezután pécsvára
di képeslapok megjelentetésé
ről döntött. A felvételeket a 
neves pécsi fotóművész, Lan
tos Miklós készítette.

Befejezésül az önkormány
zatjogi, etikai és ügyrendi bi
zottsága terjesztette elő jelen
tését Palkó Ferencnek, dr. 
Hutvágner Rozália és Kakas 
Sándor által lakott szolgálati 
lakásában végzett gázszerelé
se tárgyában. A jelentést, ben
ne Kakas Sándor polgármes
ter válaszait teljes terjedelem
ben közö\jük.

Gállos Orsolya

A Pécsváradi Önkormányzat Etikai, Jogi és 
Ügyrendi Bizottságának jelentése

A bizottság az önkormányzat 1991 október 14-i 
ülése után meghallgatta Frick Miklós műszaki elő
adót, aki úgy érezte, az ÖN0 harmadik kazánjáért 
teljesen reá hárul a felelősség. Majd tájékoztatást 
kért a bizottság dr. Kófiás Mihály körjegyzőtől a 
Kakas Sándor polgármester és dr. Hutvágner Ro
zália körzeti orvos által lakott szolgálati lakás gáz- 
<;7prp|p<ip i'invphpn

1. 1991. december 9-én, az önkormányzati testület 
ülésén a bizottság választ kért Kakas Sándor polgármes
tertől arra, ki rendelte meg akár szóban, akár írásban az 
általa lakott szolgálati lakás gázszerelését, mivel a meg
rendelő tartozk a számla rendezésével.

Kakas Sándor válasza: a gázszerelést Kakas Sándor 
rendelte meg szóban. Már megvolt olajkazános központi 
fűtést szerelt át Palkó Ferenc gáztüzelésűre, gázkazán 
beállításával. A gázfűtés 1991. február 26-tól működik. 
Az eredeti olajkazános fűtés is üzemkész.

A munkäatok a szolgálati lakásban nincsenek befejezve, 
mivel Palkó Ferenc nem adott számlát, habár azt Kakas 
Sándor többször kérte szóban, majd egyszer írásban. Ha 
Palkó Ferenc elküldi a számlál Kakas Sándor azt rendezi, 
továbbá bejelenti a bevégzett gázszerelést a polgármes
teri hivatalban, a számlát pedig bemutatja.

2. A bizottság választ kért arra, az ÓN0 harmadik kazánja 
azonos-e az említeti szolgálati lakásba szeret kazánnal.

Kakas Sándor válasza: A három kazánt Frick Miklós 
rendele meg, azok hoteléről neki kel tudnia.

3. Ezek után a bizottság a harmadik kazán árának visz- 
szafizetését tartotta szükségesnek Pákó Ferenc kötelező
től lévén, hogy a kazán nincs meg.

A polgármester a fetszöitást megküldte Palkó Ferencnek,

és felszólította dr. Hutvágner Rozália és Kakas Sándor 
továbbá Szabó Éva szolgálati lakása gázszerelési szán
iáinak benyújtására.

4. Végezetül a bizottság kifejezte helytelenítését, 
mivel a szolgálati lakások gázszereléserői nem tud 
a Polgámesteri Hivatal a szerelés szándékától fog
va annak bevezetéséig. A bizottság szükségesnek 
tartja ezen munkálatok pontos nyilvántartását, m i
vel a gázbekötés jelentősen növeli a szolgálái la
kások értéké i tehát az önkormányzái vagyont.

A Pakó Ferenc által végzett szerelések dokumentáció
jának áttekintése után (így a háom  kazán iráának meg- 
vizsgáása után is) a bizottság szükségesnek tartja a 
folyamatban lévő munkálatoknak a Polgármesteri Hiváal 
részéről történő pontos dokumentálásér az első lépéstől 
az utolsóig -  akár gáz-, akár telefon-, akár egyéb szere
lésekről légyen is szó.

A bizottság és az önkormányzái testület cé ja  az, hogy 
ezen munkáláok során a visszaélés gyanúja se' merül
hessen fel, illetve ilyen gyanú esetén a vád rövid időn 
belül kivédhető legyen.

Ezért a dokumentáció hiányosságai a jövőben fegyelmi 
konzekvenciáká kel, hogy maguk után vonjanak.

5. A fenti jelentést és a polgármester válaszai az 
önkormányzati testület két tartózkodássá (Müller Lajos, 
Kakas Sándor) elfogadta.

Pécsvárad, 1991. december 12.
Gálos Orsolya 

a bizottság elnöke 
LőrinczI Albertné, Vártes László, Zsál János 

az Etikai, Jogi ás Ügyrend Bizottság tagjai

A janu ári önkormányzati 
ülés program járól

Legközelebbi ülését 1992. január 
22-én hétfőn, 17 órakor tartja Pécs
várad önkormányzata a Polgármes
teri Hivatalban. A programon az in
tézmények költségvetése szerepel, 
valamint tájékoztató a szociális bi
zottság munkájáról, a segélyek el
osztásáról. A testület foglalkozik 
majd a helyi adókról alkotott rende
lettel is.

Csapó Ferenc vállalkozó neve, aki 
Pécsvárad útjainak  té li kezelését 
végzi, tévesen jelen t meg a Hírmon
dóban. Csapó Ferenc szíves elnézé
sét kérjük, és munkájához jó erőt, 
egészséget kívánunk.

A szerkesztő

önkormányzati napló

Helyreigazítás



Pécsvárad és környéke la
kossága néhány hete már 
az új Egészségügyi Köz
pontban részesül orvosi el
látásban. Itt rendel a há
rom körzeti orvos, a két 
fogorvos, továbbá a gyer
mekorvos, és itt található a 
hétvégi orvosi ügyelet is.
Az itt dolgozók örömmel 
vették birtokba az új létesít
ményt, amit december 
14-én megtekintettek az 
önkormányzat tagjai is.

Az egészségügyi rendszer megújításáról
Az egészségügyi rendszer megújí

tására vonatkozó programrész, me
lyet az 1990 szeptemberben közrea
dott Kormányprogram tartalmazott, a 
megvalósítást illetően még számos 
egymástól lényegesen eltérő koncep
ciót is magában rejtett.

A Népjóléti Minisztérium 1991 jú li
usában közzétett „Cselekvési Prog
ram E gészségügyi R endszerünk 
Megújítására” címet viseli, és önma
gát munkatervként nevezi meg. Ezt a 
m unkatervet meglehetősen széles 
társadalmi vitára bocsátották, első
se. ban szakmai körökben. A vissza
jelzéseket mára már jórészt értékel
ték, és részben beépítették a végle
gesnek készülő programba. A prog
ram tehát még nincs kész, ezért még 
számos találgatás, bizonytalanság 
jellemző e kérdésben.

Mégis, miután már január 1 -tői b i
zonyos változások lehetővé váltak 
(ső t kö te lezőek), engedjék meg, 
hogy ismereteimet röviden, közért
hető módon, némileg Pécsvárad és 
környékére alkalmazva elmondjam 
Önöknek.

1. Az egészségügyi ellátás 
kétpólusú lesz: alapellátás 

és szakellátás
Az alapellátást az ún. háziorvo

sok végzik majd, és ez a szint a be
teggel való tartós kapcsolatot, a gon- 
dozásszerú törődést, és a fe le lős
ségvállalást jelenti. Az az alapvető 
cél, hogy a háziorvos mindent tudjon 
a betegerői, szükségessé teszi, hogy 
ő irányítsa a beteget a szakellátás 
igénybevételében is.

A háziorvosi rendszer ui. nem tud 
kialakulni, ha folyamatosan lehetőség 
kínálkozik a háziorvos kikerülésére.

A terv szerint háziorvosként mű
ködhet a jelenlegi körzeti orvot, kör
zeti gyermekorvos (14 év alatt) és 
esetenként az üzemorvos is. Aki te
hát jelenleg ilyen beosztásban dolgo
zik, az háziorvosként megbízható az 
alapellátás szolgáltatásainak végzé
sére.

2A második pólus a 
szakellátás

A szakellátás területei (fogászat 
[?], járóbeteg szakellátás, kórházak, 
klinikák, diagnosztikus intézmények,

stb.) a beteggel csak átmenetileg, 
esetlegesen kerülnek kapcsolatba, a 
megrendelt szolgáltatásokat végzik 
el. Ez egyes egyedi vizsgálatoktól, pl. 
vérvizsgálat, a teljes komplex ellátá
sig (műtét, ún. teljes kivizsgálás, stb) 
terjedhet.

1992-ben az alapellátás átszerve
zését tervezik és csak 1993-ban tér
nek rá a szakellátás területére. 1992. 
július 1 -ig az egészségügy még a ré
gi, azaz a mostani formában funkcio
nál. Ez a félév arra szolgái, hogy ki
alakítsák a háziorvosi hálózatokat és 
felkészüljenek az átállásra.

3. A szabad orvosválasztás
Az alapellátás területén társada

lombiztosítási jogon (erre még kité
rek) minden állampolgárnak Tárnak 
mindazok az egészségügyi szolgálta
tások, amelyek a gyógyítás-megelő
zés alapját képezik, hozzávetőlege
sen mindaz, ami jelenleg is megjár. 
(Ez egy sarkalatos pontja lesz a prog
ramnak , de erről még kevés konkré
tum ismert!) Az biztos, hogy egyes 
szűkebb területeken fizetési kötele
zettség lesz, esetleg külön biztosí
tások révén. Tehát ezt a bizonyos 
alapellátási szolgáltatást az ún. házi
orvosok végzik majd a körzeti orvos 
helyett.

A páciensek a háziorvosukat sza
badon választhatják. Elvileg lehetsé
ges más helységben lakó orvos vá
lasztása is, de az útiköltséget úgy az 
orvosét, mint a betegét a biztosító 
nem fogja fizetni, esetleg mérlegelés 
után (?) igen.

A szabad orvosválasztás során a 
beteg 1 évre választ magának or
vost, 1 év után szabadon Ismét vá
laszthat. Egy családba akár több há
ziorvos is járhat, de a családi orvos
lást szorgalmazzák. A  szakellátás or
vosát Is szabadon választhatja a be
teg, te rm észetesen háziorvosával 
egyetértésben, az ő beutalóját hasz
nálva. Ez látszólag formaság, de van
nak betegek, akik ragaszkodnak a 
szakorvosaikhoz, és ezt a háziorvos
nak méltányolnia kell. (A program ezt 
is biztosan szabályozni fogja.)

Bizonyos szakellátási területeket 
beutaló nélkül is igénybe lehet majd 
venni (pl. tüdőgondozó, bőr- és ne
mibeteg gondozó, stb.) A kórházon 
belüli orvosválasztást nem kívánják

szabadon alkalmazni, mert ha min
denki 1 -2  orvossal szeretné magát 
megoperáltatni, ez az intézet műkö
dését veszélyeztetné. Ezt az intézmé
nyen belüli megállapodások szabá
lyozzák majd.

Ez év április 1-ig Önök a postán 
megkapnak majd egy három részből 
álló kártyát, ez lesz az Önök biztosí
tási kártyája. Az elsőt annak az alap
ellátás területén dolgozó orvosnak 
adják le (körzeti orvos, gyermek or
vos, esetleg üzemorvos) akit házior
vosuknak, illetve gyerm ekorvosuk
nak választanak. Pécsvárad és kör
zetének 3 körzeti orvosa és 1 gyer
mekgyógyász körzeti orvosa van. A  
kártyájukat bármelyiküknek lead
hatják a jelenlegi körzeti beosztás
tól függetlenül] Mint mondottam, 
más faluban vagy akár városban dol
gozó körzeti orvosnak is leadhatják a 
kártyájukat, de az ügyelet, útiköltség, 
stb. még nem megoldott. Azt sem 
sikerült még biztosan megtudnom, 
hogy pl. felnőtt betegeket ellátó házi
orvosnak ledhatók-e 14 éven aluli 
gyerek kártyá i és viszont, vagyis 
gyerm ekgyógyásznak leadhatók-e 
felnőttek kártyái, valószínűleg nem.

A  második kártyát a Társada
lombiztosítónak kell küldeni, a har
madik Önöknél marad, és ezzel iga
zolják, hogy biztosítottak, tehát in
gyenes orvosi ellátásra jogosultak. 
Az ingyenes alapellátás a munkanél
küliekre, a nyugdíjasokra, háztartás
beliekre, stb. egyaránt kiterjed, így egy 
réteg sem marad ellátatlanul. Kérik a 
program fogalmazói, hogy kártyáikat 
minél értőbb adják le, hogy az új szisz
téma minél előbb beindulhasson.

4. Kik fogják majd működtetni 
az egészségügyet,
kik a tulajdonosok?

Eddig az egészségügy teljes fe j
lesztési és működési Költségeit az ál
lam finanszírozta. A jövőben ez is 
megváltozik majd. Az ún. fejlesztési 
és beruházási költségeket a működő 
intézmények tulajdonosai állják maid. 
így továbbra is lesznek állami intéz
mények, önkormányzati intézmények 
és magánvállalkozói intézmények. Ez 
utóbbi kettő szerepe erősödni fog, 
ezt a program készítői is szorgalmaz
zák. Pécsváradi viszonylatban ez je
lenleg önkormányzati tulajdont jelent.

Az önkorm ányzaté  az új Egész
ségügyi Centrum épülete és teljes 
berendezése, az ő alkalmazásában 
állnak az egészségügyi dolgozók is. 
A működtetési költségeket (gyógyítá
si költségek, táppénz, stb.) a Társa
dalombiztosító fizeti.

Az az orvos, aki magánvállalko
zásban kíván majd háziorvosként 
dolgozni, mint tulajdonos maga köte
les biztosítani a beruházás és fejlesz
tés (épület, berendezés, eszközök, 
bérek, stb.) költségeit, és vagy az 
önkormányzattal, vagy a Társada
lombiztosítóval közvetlenül áll szer
ződésben. E szerződésben vállalja, 
hogy az alapellátásba tartozó szol
gáltatásokat ingyenesen nyújtja. Az ő 
haszna annyi, amennyit a gazdasá
gos m űködte tésbő l a m indenkori 
banki kamatoknál nagyobb haszon
nal ki tud termelni. Ha ún. non-profit 
intézményként működik, nyereséga
dó sem terheli. A program szerkesz
tői úgy vélik, hogy ezen vállalkozó 
orvosoké a jövő, ők biztosítják majd 
a fejlődést. Valószínű így lesz, de vé
leményem szerint az önkormányzatok
nak folyamatosan mérlegelniük kell, 
számukra melyik gazdaságosabb.

Pécsváradon, ahol a helyi önkor
mányzat jelentős beruházást tett a 
Centrummal az egészségügy terüle
tén, és megvalósította a szükséges 
fejlesztéseket is (labor, EKG, fiziko- 
therápia, stb.) nyerő helyzetben van, 
mert magas színvonalú ellátást tud 
biztosítani a lakosság számára. Leg
feljebb azt célszerű a későbbiekben 
mérlegelni, hogy továbbra is az épü
let és az eszközök tulajdonosának 
maradva bérleti jogon átadja az intéz
ményt azt magánvállalkozásban mű
ködtető orvosainak.

Azt írja  a program , hogy az 
egészségügyi dolgozók jövedelme 
lényegesen nőni log. Megszűnik a 
fix  bérezés, és helyébe teljesítmény 
bérezés (magánvállalkozóként ha
sonló paraméterekkel) lép. A körzet 
teljes bevétele amit a tulajdonos kap 
kézhez (jelen esetben az önkormány
zat) az alábbi tételekből fog majd áll
ni: egy lakosra jutó térítési díj (orszá
gos átlag), továbbküldési figyelő 
szorzószám, orvos felkészültsége 
(szakvizsgák, képesítések), az ellá
tott lakos életkora, a körzet jellege 
(falu, város), mindez szorozva az el
látott lakosok számával. Az az orvos

(foglalás a 4. oldalon)



(folytatás a 3. oldalról)
és egészségügyi dolgozó jár tehát 
jobban, aki falun, magas kvalifikált
sággal, idős, krónikus betegségben 
szenvedő lakosokat gyógyít, lehető
leg m inél ritkábban  kü ldve őket 
egyéb vizsgálatokra. (E továbbküldé
si szorzószám egyelőre nem lesz ér
vényben, gondolom megvárják vele a 
szakellátást reformját.)

Függ ez a jövedelem az ellátott 
lakosok számától is. Logikus, hogy 
sok orvos az ellátott lakosok számá
nak egyszerű növelésével kívánta 
volna a jövedelmét emelni, mely óha
tatlanul a minőség rovására történt 
volna. Ezért a program használja a 
jövedelem degresszfv számítását. 
1500-2000 fő  között lesz majd az a 
szám, melynél az orvos jövedelme 
optimális lesz. Ha e fölött vállal, a 
jövedelme csak csökkentett mérték
ben nőhet. A Társadalombiztosító f i
nanszírozási rendszere ui. egy átla
gos körzet működési feltételeit fogja 
csak biztosítani. E fölött gazdaságo
sabb lesz új körzetet létesíteni, a le
telepedés, korlátozása ui. általában 
nem érdeke pl. a falusi önkormány
zatoknak.

5. Csak felületesen érintettem 
a társadalombiztosítás

monopóliumát
A jelenlegi program, melynek alap

elvei már valószínűleg nem fognak 
változni a végleges formába öntésig, 
a Tb monopóliuma mellett tette le a 
voksát. Nem vette át az általános 
gyakorlatok miszerint több biztosító 
verseng az állampolgárok kegyeiért, 
hanem azt vallja, hogy jobb szolgál
tatásaikkal az egészségügyi intézmé
nyek (így háziorvosok, magánorvo
sok, stb.) versenyezzenek egymás
sal. A többi biztosító nem a piacot, 
hanem a különböző jövedelemszintű 
lakosság elkülönítését támogatja.

Ezzel messzemenően egyet is ér
tenék mindaddig, amíg a társada
lom biztosítási önkorm ányzatok ki 
nem alakulnak, és nem nyernek 
önállóságot. Ezt követően azonban 
szükségszerűvé válna a biztosító tár
saságok versenyeztetése is. Külön
leges szolgáltatási igényekre azon
ban egyéb biztosítók is kapnak majd 
jogosítványt.

6. A kormányzat a Tb járulé
kot 1 százalékkal megemelte,

így az most 44 százalék.
Az egészségügyre fordítandó 

állami támogatást, 
ha csekély mértékben is 

de növelni kívánják
Összefoglalásképpen elmondha

tom, hogy az egészségügy új műkö
dési rendszere alapelveiben jó, és kí
vánatosán széles támogatottságot 
élvez, bizonyítva, hogy megfelelő 
kompromisszum-készséggel fontos 
kérdésekben is egyetértésre lehet 
még jutni ebben az országban. Gon
dolom Önökben még számtalan kér
dés felmerül az egészségüggyel kap
csolatban, melyekre részben helyhi
ány, részben tá jékoza tlanságom  
(mely a program előkészítőinek ké
sedelmét is jelenti) miatt nem térhet
tem ki. Kérem ezért Önöket, hogy e 
lap h a s á b ja in  v á la s z o lh a s s a k , 
amennyiben kérdéseiket a Hírmondó 
Szerkesztőségéhez, vagy az Önkor
mányzati Hivatalba eljuttatják. ígé
rem, minden kérdésre igyekszem vá
laszolni.

Dr. Mencze Gábor 
leendő háziorvos

Világháborús halottaink

Az első világháborús emlékműnél gyüle
keztek s tisztelegtek először a megemléke- 
zők 1991. december 8-án, abból az alka
lomból, hogy Békés József munkájával el
készít az emlékmű helyreáffitása. A tisztel
gők sorában ott volt Berger István pécsi 
rabbi, Szabó Lászlóné Kiss Mária reformá
tus lemész és Mott János címzetes pécs- 
váradi apát A lelkipásztorok ökumenikus 
közös imát mondtak a második yilághá- 
borús emléktáblánál, amely az Úr imád
ságával, a Miatyánk közös elimádkozá- 
sával fejeződött be. Az ünnepségen 
részt vettek Pécsvárad országgyűlési 
képviselői, dr. Biró Ferenc és dr. Wekler 
Ferenc. A Magyar Honvédség mindkét 
helyszínen katonai díszőrséget álfított, 
majd Albrecht József őrnagy, Mehl- 
mann Lajos őrnagy és Gál La)os zász
lós, aki a szervezők munkáját is hatha
tósan segítette, elhelyezte a Második 
Világháborús Emlékművek Alapítvány 
koszorúját. Mindkét emlékműnél dísz
őrséget állt régi zászlaival a Pécsváradi 
Ipartestület és a Pécsváradi Önkéntes 
Tűzoltótestület. Ez utóbbi zászlajára 
Várkonyi Antal, az egyesület korábbi 
titkára kötötte fel az emlékszalagot az 
elesett tűzoltóbajtársak emlékére. Az 
önkormányzat, a honvédség, valamint 
a pártok és egyesületek helyezték el 
végül koszorúikat a két emlékhely talap
zatánál. Különösen a második világhá
borús emléktáblánál sokan hozták el vL 
rágákat a megholtak hozzátartozói közül, 
akik most első ízben járulhattak a szeret

teiknek állított közös emlékhely elé. A 
Himnusz, a Szózat, a gyászzenék meg
szólaltatásáért a Pécsváradi Önkéntes Tű
zoltó egyesület Apaceüer József vezényel
te zenekarát led a köszönet 

A megújul első világháborús emlékmű
nél Kakas Sándor polgármester tartott 
megemlékezést (képünkön) ami az aláb
biakban közlünk:

Tisztelt megemlékezők, 
kedves pécsváradi polgárok!

Pécsvárad első világhábo
rús emlékműve előtt állunk, 
amelyet több mint 60 évvel 
ezelőtt 1930-ban avatott fel 
Pécsvárad közössége.

Rég elhalványult már azok 
arca, akiknek itt olvashatjuk 
neveit, elsárgultak a katona
képek, amelyek az utolsó em
léket őrizték róluk, s rég el
haltak azok is, akik megsirat
ták őket. Gyermekeik, akiket 
itthagytak árván, ma már 
maguk is idős emberek. Ezt az 
emlékművet mégis azért állí
tották, hogy ne feledjük el ne
veiket, ne feledjük azt, hogy 
Pécsváradról 72 polgár halt

meg 1914-18. háborús évei
nek különböző csataterein.

Az évtizedek során a szél, az 
eső elkoptatta neveiket, és 
mostanáig azokat senki sem 
újította meg. Most első alka
lommal került sor ismét a ne
vek újrafestésére és egyúttal 
az emlékmű megtisztítására. 
Az ügyet a pécsváradi Várba
ráti Kör karolta fel, és annak 
alapító tagja Békés József a 
pécsváradi emléktáblák készí
tője volt az, aki a munkát elvé
gezte. O volt az is, aki évekkel 
ezelőtt újra aranyozta az emlék
mű feliratait, azt a Vörösmarty 
idézetet is, amely így szól:

„Az nem lehet, hogy annyi 
szív hiába onta vért...”

Akkor nem dicséretet, ha
nem dorgálást kapott az idős 
mester, aki az idén még na
gyobb munkába fogott: géppel 
lecsiszolta a talpazat megko
pott, bepiszkolódott köveit, új
ra fúgázta az illesztéseket, 
majd újra festette mind a 72 
nevet, azon az emlékművön, 
melynek avatásakor ő maga 
még 26 éves fiatalember volt.

Ha akkor el is maradt a kö
szönet, hadd pótoljuk most 
ezt minden egyes pécsváradi 
polgár nevében, sokszorosan.

M indnyájunk  n evéb en  
megköszönöm Békés Józsi bá
csinak, hogy gondjaiba vette 
ezt az emlékművet, hogy min
dig készen állt a munkára, ha 
arra kértük, vésse kőbe azok 
neveit, akik az elmúlt időkben 
emelték Pécsvárad nevének 
fényét: Kodolányi János, Enzt 
Béla, Hegedűs Imre, Széche
nyi István nevét.

Köszönetemet szeretném  
kifejezni azoknak a Pécsvára
di Várbaráti Kör tagoknak is, 
akik szabadidejüket feláldoz
va a segítségére voltak: Gas- 
teiger Jánosnak, Merk József
nek és Várkonyi Antalnak aki 
villanyárammal segítette a gé
pek működését. Ugyancsak 
szívből jövő köszönetemet fe
jezem ki a Várbaráti Kor veze
tőjének, Gállos Orsolyának, 
aki az emlékmű takarításánál 
is úgymond, háziasszonyi fel
adatokat látott el.

Kevés a szó ahhoz, hogy ki
fejezzük köszönetünket Bé
kés József kőfaragó mester 
sokéves önzetlen munkájáért 
és most e legutóbbiért, amit 
súlyos balesete után is vállalt.

Hálánkat egy szép emlék- 
tárggyal szeretnénk kifejezni, 
a Pécsi Zsolnay Gyárnak a pá
palátogatás alkalmával elké
szített keresztjével, amit a 
Pécsváradi Várbaráti Kör el
nöke kérem, hogy adjon át.



1. § .

Pécsárad nagyközség kép- 
viselő-testülete a helyi adók
ról szóló 1990. évi C. törvény 
(a továbbiakban: Atv.) felha
talmazása alapján 1992. ja
nuár 1. napjától illetékességi 
területére az alábbi adókat ve
zeti be:

a) építményadó
b) magánszemélyek kom

munális adója
c) vállalkozók kommunális 

adója
d) iparűzési adó

2. §.

(1) Építményadó terheli a 
nem magánszemélyek tulaj
donában álló épületeket (Atv. 
11. §.), amennyiben alapterü
letük meghaladja a 25 m -t.

(2) Egyazon helyrajzi szám 
alatt lévő több épület (épület- 
csoport) alapterületét össze
vontan kell figyelemé venni, 
csökkentve az Atv. alapján 
mentességet élvező helyiségek 
épületrészek alapterületével.

(3) Az építményadó évi 
összege 100 rrr-nél nem na
gyobb épület (épületcsoport) 
esetében háromezer, ettől na
gyobb épület (épületcsoport) 
után ötezer forint.

3. §.

(1) Magánszemélyek kom
munális adója terheli a belte
rületi utcasorban, valamint az 
utcaszerűen beépített egyéb 
lakóterületen lévő, magánsze
mély tulajdonában álló laká
sokat és nem lakás céljára 
szolgáló épületeket (üzlet, 
műhely, stb.) továbbá az üdü
lőépületeket, (hétvégi háza
kat) és üdülőtelkeket, vala
mint a nem magánszemély tu
lajdonában álló lakás bérleti 
jogával rendelkező bérlőket 
(Atv. 24. §.).

(2) Ugyanazon a telken 
(helyrajziszámon) lévő lakás 
és nem lakás céljára szolgáló 
épületek (helyiségek) után kü-

Pécsvárad Nagyközség Képviselő-testületének 
12/1991. számú rendelete

A helyi
lön-külön adózni csak a bér
beadott nem lakás céljára 
szolgálűó helyiség után kell.

(3) A lakásszövetkezeti ga
rázs abban az esetben adó
mentes, ha annak tulajdonosa 
nem rendelkezik másik olyan 
garázzsal, amely után a (2) 
bekezdés alapján adózni nem 
kell.

(4) Az adó évi összege:
a) Lakástulajdon és lakás

bérlet után:
egyszobás lakásnál 1000 Ft
Kétszobás lakásnál 1600 Ft
Flárom- és többszobás la

kásnál 2000 Ft.
b) nem lakás céljára szol

gáló helyiség (üzlet, műhely, 
garázs, stb.) után:

100 m2 alapterületig
1200 Ft
100 m2 alapterület
felett 2200 Ft.
c) üdülő (hétvégi ház) és 

üdülőtelek után:
-  a Dombay tónál és a fe

lette lévő aszfaltos úttal ellá
tott területen 1250 Ft

-  egyéb területeken 800 Ft.
(5) A magánszemélyek 

kommunális adójának évi tel
jes összegét a közterületek, 
utak, járdák tisztántartására, a 
háztartási szemét elszállítására 
és kezelésére kell fordítani.

4. §.

(1) Vállalkozók kommunális 
adója terheli a vállalkozót 
(Atv. 27. §. [1] bekezdése), 
akinek akár a székhelye, akár 
telephelye (részlege) az ön- 
kormányzat illetékességi terü
letén van.

(2) E rendelet alkalmazásá
ban vállalkozó, és így a kom
munális adó alanya

-  az a magánszemély, aki 
belföldön, saját nevében és 
kockázatára, haszonszerzés 
céljából üzletszerűen gazda
sági tevékenységet végez és 
vá lla lkozó i igazo lvánnyal 
(iparigazolvánnyal, működési 
engedéllyel) rendelkezik, to
vábbá akinek tevékenységét a

adókról
magánvállalkozásokról szóló 
törvény annak minősíti;

-  a jogi személyiségű és a 
jogi személyiség nélküli vállal
kozói tevékenységet végző 
gazdálkodó szervezetek;

-  ügyvédi, körjegyzői és 
jogtanácsosi irodák, valamint 
lakásszövetkezetek;

(3) Az adó alapja az önkor
mányzat illetékességi terüle
tén foglalkoztatott személyek 
(tulajdonos, alkalmazott, tag, 
stb.) átlagos statisztikai állo
mányi létszáma (Atv. 28. §.).

(4) Az adó évi összege egye
düli vállalkozásnál 600 Ft, min
den más esetben 1200 Ft/fő.

5. §.

(1) Iparűzési adó alá esik 
az önkormányzat illetékességi 
területén végzett nyereség, il
letőleg jövedelemszerzésre 
irányuló gazdasági, vállalko
zói (iparűzési tevékenység) 
(Atv. 35-36. §.).

(2) Az adó alapja az értéke
sített termék, illetőleg végzett 
szolgáltatás éves nettó árbe
vétele (Atv. 39. §.).

(3) Az adó évi összege a 
nettó árbevétel 2 ezreléke.

(4) Az önkormányzat ille
tékességi területén ideiglenes 
(alkalm i) jelleggel végzett 
iparűzési tevékenység adója 
az egy hónapot meg nem ha
ladó időtartamú tevékenység 
után napi 500 Ft átalány, ezt 
meghaladó időtartamú tevé
kenység esetén az elért nettó 
árbevétel 3 ezreléke.

6. § .

(1) A képviselő-testü let 
eseti kedvezményben része
sítheti azt az adóalanyt, aki 
helyben működő sport, vagy 
kultúr egyesület (csoport) ré
szére pénzbeli támogatást nyújt. 
A kedvezmény felső határa a tá
mogatás 50%-áig terjedhet.

(2) A képviselő-testület a 
helyi iparűzési és a vállalkozói 
kommunális adóra kedvez
ményt, illetve meghatározott

időre szóló mentességet ad
hat az új munkahelyet biztosí
tó vállalkozás számára.

(3) Annak az adóalanynak, 
aki e rendelet hatálybalépése 
után kezdi meg az önkor
mányzat illetékességi terüle
tén vállalkozói tevékenységét 
(ideértve a telephely áthelye
zését is) ötmillió forint alatti 
nettó árbevétele három évig 
mentes az iparűzési adó alól.

(4) A bolti kiskereskedelem
ben a helyi iparűzési adó mér
téke az 5. §. (3) bekezdése 
alapján szám íto tt összeg 
60%-a.

(5) Az egyéb méltányossági 
ügyekben a képviselőtestület 
szociális ügyekkel foglalkozó 
bizottsága jár el.

7. §

Jelen rendeletben nem sza
bályozott kérdésekben (adó
kötelezettség keletkezése, az 
adó alanya, a mentességek, 
kedvezmények, adóelőleg fi
zetés, önadózás, stb.) az adó
törvény, valamint az adózás 
rendjéről szóló 1990. évi XCI. 
törvény rendelkezései irány
adóak.

8 .  § .

Ez a rendelet 1992. január 
1. napján lép hatályba, ezzel 
egyidőben hatályát veszti a 
településfejlesztésről szóló 
1/1986. számú, a nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek 
adójáról szóló 2/1986. számú, 
a házadóról szóló 1/1987. szá
mú tanácsrendelet, valamint az 
idegenforgalmi adóról szóló 
9/1991. számú önkormányzati 
rendelet 2. §. b) pontja, és a 4. 
§. b) pontja.

Pécsvárad,
1991. december 9.

Kakas Sándor 
polgármester

Dr. Kófiás Mihály 
körjegyző



Adózási tájékoztató
A he ly i a d ó ró l szó ló  

12/1991. számú önkormány
zati rendelet alkalmazásában 
adófizetőnek, adóalanynak  
minősül a magánszemély, a 
jogi személy, a jogi személyi
ség nélküli gazdasági társa
ság, továbbá a magánszemé
lyek jogi személyiséggel nem 
rendelkező személyi egyesü
lése. A fenti adóalanyok közül 
a mezőgazdasági szakcso
port, a költségvetési szerv, a 
társadalmi szervezet, az egy
ház és az alapítvány adómen
tes, ha az 1991. évben foly
tatott tevékenységéből szár
mazó jövedelem után vállal
kozási nyereségadó kötele
zettsége nem keletkezett. Erről 
az adóalany írásban köteles 
nyilatkozni az adóhatóság
nak.

Építményadót az a nem
magánszemély adózó fizet, 
aki az év első napján az épít
mény tulajdonosa (kezelője). 
Az év közben felépült vagy 
vásárolt (megszerzett) épület 
után csak a következő év ja
nuár 1. napjától kell adózni.

Az adózónak bevallást kell 
tennie és ezzel egyidejűleg, de 
legkésőbb március 15-ig be 
kell fizetni az évi adó felét, 
majd szeptember 15-ig a má
sik felét.

A bevallásban az adózó 
megnevezése, címe és adó
száma mellett fel kell tüntetni 
helyrajziszámonként az épület 
(épületek) alapterületét (m2), 
címét (utca, házszám).

Egyazon helyrajziszám alatt 
lévő épületcsoportok eseté
ben (pl. Tsz. majornál, Ép. 
Szöv. telepen, stb.) elegendő 
az épületek össz alapterületé
nek a feltüntetése (pl. a 234. 
helyrajzi számon, Kossuth L. 
u. 6. sz. alatt 12 épület, 
összesen 1425 m2).

Vállalkozók kommunális 
adója és iparűzési adó eseté
ben az adóalanyok adóelőle
get kötelesek fizetni, az öna
dózás szabályai szerint, az el
ső fél évben március 15-ig, a 
második fél évben szeptem
ber 15-ig két egyenlő részlet
ben.

A befizetett adóelőleg és a 
tényleges évi adókötelezett
ség különbözeiét a tárgyévet 
követően az éves bevallás
ban, február 28-ig kell elszá
molni és ezen időig kell a kü- 
lönbözetet befizetni, illetve 
visszaigényelni.

Az adóelőleg alapja a kom
munális adónál a megelőző 
évi átlagos statisztikai állomá
nyi létszám, az iparűzési adó
nál pedig a megelőző évi nettó 
árbevétel.

Ha a megelőző évben a vál
lalkozói, iparűzési tevékeny
ség részben szünetelt -  ide 
nem értve az idénymunkarend 
miatti szünetelést - ,  a kom
munális adó előleg alapját a 
tényleges működés időtarta
ma alatt foglalkoztatott lét
szám után, azt iparűzési adó 
előleg alapját pedig az elért 
nettó árbevétel évesítésével 
(az időarányos rész egész év
re történő átszámításával) kell 
megállapítani.

Ha az adózónak a megelőző 
évben nem volt adóalapja, a 
tevékenység kezdésétől (újra
kezdésétől) számított 60 nap 
alatt képződött nettó árbevétel 
figyelembevételével kell az 
adóelőleget megállapítani, va
gyis a 60 nap alatt képződött 
nettó árbevétel felét (egy havi 
árbevételt) meg kell szorozni a 
kezdéstől számítva az év végéig 
visszalévő hónapok számával.

A kommunális adóelőleg 
alapján pedig a 60 nap alatt 
foglalkoztatottak átlagos állo
mányi létszáma képezi.

Aki a tevékenységét az év

második félévében kezdi, a 
kezdés évében nem fizet adó
előleget.

Állományi létszám alatt a 
tuljadonos, alkalmazott, tag
ként foglalkoztatott, stb. mun
kaerő összessége, illetve éves 
átlaga értendő (pl. magánipa
ros és 2 alkalmazott egész évi 
foglalkoztatása esetén az állo
mányi létszám 3 fő).

A nettó árbevétel megálla
pítása:

-  a kettős könyvvitelt veze
tőknél a mérlegbeszámoló II. 
Eredménykimutatás mellékle
tének 12. sor i. oszlopa;

-  az egyszerűsített kettős 
könyvvitelt vezetőknél a mér
legbeszámoló ll/e. Egyszerű
sített eredménykimutatás 23. 
sor c. oszlopa;

-  az egyszerűsített könyvvi
telt vezetőknél (naplófőkönyv) 
a Vagyonkimutatás Tájékoz
tató Adatok táblájának 30. so
ra (vállalkozási nyereségadó
köteles bevételek), csökkent
ve a fogyasztási adóval;

-  a személyi jövedelemadó 
hatálya alá tartozó vállalko
zóknál (pénztárkönyv) a sze
mélyi jövedelemadó alapjába 
beszámító oszlopa, csökkent
ve a fogyasztási adóval.

Miután az iparűzési adót a 
tevékenység helye szerint 
kell fizetni, ezért azon adóala
nyok, akiknek több önkor
mányzat területén van telep
helye, részlege, üzlete, stb. il
letve több önkormányzat terü
letén végeznek vállalkozói te
vékenységet, az éves nettó 
árbevételt meg kell osztaniuk.

A megosztás egyszerű, ha 
a telephelyek önelszámolók, 
vagy más módon rendelke
zésre állnak az adott üzlet, 
egység adatai. Ennek hiá
nyában a megosztás elvét,

pontos menetét a gazdálko
dónak az adóhatóság által el
lenőrizhető módon írásban 
rögzíteni kell, és a bevallással 
együtt be kell jelentenie (pl. 
létszámarányos, bérarányos, 
állóeszközarányos, önkölt
ségarányos, stb. megosztás 
alkalmazható).

Magánszemélyek kommu
nális adóját azok fizetik, akik
nek az év első napján lakás, 
üdülő, hétvégi ház vagy üdülő 
telek, illetve adóköteles üzlet, 
műhely, garázs van a tulajdo
nukban, továbbá akik nem 
magánszemélytől lakást bé
relnek.

A tulajdont terhelő haszon- 
bérlet esetén az adófizetésben 
a felek megállapodhatnak, 
megállapodás hiányában az 
adót a haszonbérlő fizeti.

Év közben felépült, vásárolt 
adóköteles épület után csak a 
következő évben kell adózni.

A fizetendő adó tartalmazza 
a szemétszállítási díjat is, így 
azt a jövőben külön fizetni 
nem kell. A szobaszám meg
állapításába a 6 m2 alatti he
lyiség nem számít be. Az adót 
az adóhatóság határozattal 
állapítja meg és erről értesíti 
az adózót.

Aki február 15-ig adómeg
állapító határozatot nem kap, 
köteles március 10-ig adóbe
jelentést tenni a tulajdonában 
álló adóköteles épületről, illet
ve bérletéről.

Az adót két egyenlő részlet
ben, március 15-ig és szep
tember 15-ig kell megfizetni.

Jogorvoslati lehetőség: a
helyi adó kivetése, mértéke, 
vagy annak jogossága miatti 
fellebbezést a képviselő-tes
tülethez kell benyújtani. A 
méltányossági kérelmeket 
ugyancsak a képviselő-testü
let bírálja el.



Akiket befogadtunk..
Zsúfolásig megtelt 1991. de

cember 15-én, vasárnap délután a 
Művelődési Ház nagyterme arra a 
karácsonyi koncertre, amit Pécs- 
várad és Zengővárkony amatőr 
művészeti együttesei adtak, a ná
lunk oltalmat kereső horvátországi 
menekültek javára. A pécsváradi- 
ak és a zengővárkonyiak ismét 
megmutatták, hogy helyén van a 
szivük, s amikor valaki bajba jut, 
akkor segítenek.

Az est gondolata még novem
berben fogalmazódott meg. Elindí
tója Galambos Jenőné Fónai Éva, 
a Kodolányi János Általános Isko
la igazgatóhelyettese, akihez az
után megszámlálhatatlanul sokak 
csatlakoztak.

Az ünnepen feldíszített kará
csonyfa  m ellett Kakas Sándor, 
Pécsvárad polgármestere köszön
tötte a horvátországi vendégeket 
és a helybelieket, azt kívánva, tér
jenek mielőbb haza otthonaikba, 
akiknek el kellett menekülniük. Ad
dig azonban élvezzék a pécsvára- 
diak, zengővárkonyiak vendégsze
retetét.

Majd következett a karácsonyi 
koncert, amelynek alaphangját a 
Pécsvárad és Vidéke ÁFÉSZ Tóth 
Gézáné vezette Női Kara adta 
meg. Fellépett az esten a Zengő- 
várkonyi Hagyományőrző Egyesü
let, a Pécsváradi Zengő Néptánce
gyüttes, a Pécsváradi Iskola Né
met Tánccsoportja és végül Apa- 
c e lle r J ózse f vezény le téve l a 
Pécsváradi Önkéntes Tűzoltótes
tület, Fúvószenekara. A Szakiskola, 
az Általános Iskola tanulói egy- 
egy szavalattal, a Zeneiskolások 
szóló- és kamarazenével színesí
tették az estet, amelyet végül a 
Gyertyafénykeringő dallamai zár
tak a lassan elsötétülő teremben, 
a karácsonyfa fényénél.

Ezután a Pécsváradi Várbaráti 
kör asszonyai látták vendégül a 
horvátországiakat. A vendégek ré
széről Kelemen Mihály fejezte ki 
valamennyiük köszönetét. Itt vette 
át 20 kisgyermek a Pécsváradi 
Önkormányzat karácsonyi aján
dékcsomagját, az ajándékozásnak 
azonban még nem volt vége. Az 
esten a bevételből és az adomá
nyokból 40 000 forint gyűlt össze. 
Öhler Anna Miskolcról küldte el 
500 forintos adományát. Mott Já
nos apát úr 5000 forinttal járult az 
összeghez. Így december 21-én 
minden menekült 470 forintot ve
hetett át az est bevételéből. Ekkor 
vihették haza az Erdészet által

adományozott karácsonyfákat is. 
Az Erdészet a szaloncukorról sem 
feledkezett meg, s végül decem
ber 28-á ra  egy szarvasebédre 
hívta meg a horvátországi vendé
geket, amit azok a Termelőszövet
kezet Szász-völgyi vendégházá
ban költöttek el. A szakácsi tisztet 
W alter Tivadar elnök, valam int 
Sárközi István töltötte be.

Felmérhetetlen az a sok fárado
zás, amivel dr. Kiss Ervinné zen- 
gővárkonyi és Szabó Lászlóné 
Kiss Mária pécsváradi lelkész
asszony törődik a menekültekkel. 
Kiss Mária a menekültek elhelye
zésében, élelmiszer- és ruhaado
mányok gyűjtésében járt elől. Dr. 
Kiss Ervinné német és francia 
gyülekezetektől gyű jtö tt élelm i
szert, tisztasági eszközöket, és 
Karácsony előtt majd Újév után 
mintegy 1 0 -1 0  kilós csomagokat 
osztott szét.

De sok volt az egyéni kezdemé
nyezés is. Gasteiger János és fe 
lesége a Mecsek-környék házait 
járta sorra, s gyűjtött élelmiszert. 
A GAMESZ hivatalának dolgozói a 
tóvölgyi tábor 21 lakójának ado
mányoztak az ünnepekre tartós 
élelmiszert. AZ ÉRDÉRT kedvez
ményes áron juttatott üdítőket a 
decem ber 1 5 -i dé lu tán ra . Az 
Egészséges Eletért Egyesület teá
val és édességgel járult az ünnepi 
adományokhoz. December 21-én 
oszto tta  ki segélycsom agja it a 
Komlói Vöröskereszt a Művelődési 
Házban, amely az egész gyűjtési, 
szervezési akciónak bázisa volt, s 
amely azóta is találkozóhelye az 
idemenekült magyaroknak és hor- 
vátoknak.

December 22-én Kopács elül
dözött lelkésze, Kettős János láto
gatta meg hozzánk menekült híve
it. Két nyelven, magyarul majd 
horvátul hirdetett igét, s beszélt a 
megbékélésről. S arról a krisztusi 
tanításról, hogy szeretnünk kell el
lenségeinket, azokat, akik ellenünk 
törnek. Majd délután következett, 
a h a g y o m á n y o s  sze re - 
tetvendégség a református gyüle
kezet termében, ahol mintegy szá
zan vettek részt a vendégek és a 
helybeliek közül. A műsoros dél
utánon a pécsváradi gyerekek 
mellett a vendég kopácsiak ajkáról 
is felhangzottak Ady Endre vers
sorai:

„Karácsonyi rege ha valóra válna.
Igazi boldogság szálna a világra"

G állos Orsolya

Várja Önt a Könyvtár
A Pécsváradi Nagyközségi Könyv

tár szeretettel várja olvasóit, és azo
kat is, akik még nem jártak nálunk.

30 000 kötet várja, hogy kölcsö
nözzék, fe lnőtt, szép- és szakiro
dalom, valamint gyermekirodalom.

Egyszer beiratkozik, és egész év
ben rendelkezésére állunk.

2000 kötetnyi kézikönyvtárunkból 
felmerülő kérdéseire választ kaphat 
bárki, akár telefonon is.

Többféle folyóirat és napilap várja 
a friss infgrmációra éhezőket pl. a 
férfiakat: Elet és Tudomány, Autó
motor, Ezermester. A nőket: Magyar 
konyha, Lakáskultúra, stb.

Könyvtárunk nyitvatartási ideje, 
felnőtt és gyermekolvasóknak:

Hétfő: du. 1 -5  óráig 
Kedd: du. 1 -6  óráig 
Szerda: du. 1 -6  óráig 
Csütörtök: de. 10-12, 
du. 1 -5  óráig 
Péntek: du. 1 -6  óráig 
Szombat: de. 8 -12  óráig

Havi könyvajánlatunk új könyve
inkből:

Fehér Sára: Őrizd meg tisztán 
(Egészséges táplálkozás és élet
mód).

Békés, boldog új esztendőt kívá
nunk minden kedves látogatónknak.

Emlékezetes pillanat az emléktábla-avatásról: Képünkön 
Mott János címzetes pécsváradi apát, Berger István pécsi rabbi 
és Szabó Lászlóné Kiss Mária imát mond Pécsvárad második 
világháborús halottainak emléktáblája előtt.

A katolikus egyház az 1991. évben
Mott János címzetes pécsváradi 

apát a szilveszteri hálaadáson és az 
újévi szentmiséken beszámolt az el
múlt év munkájáról, ebből adunk közre 
néhány érdeklődésre számító adatot.

1991-ben 62 keresztelő volt, eb
ből 38 fiú és 24 kislány. (Pécsvárad 
44, Nagypall 5, Zengővárkony 5, vi
dékről 8 fő).

Elsőszülött gyermek 32, második 
22, harmadik 5 és negyedik gyermek
ként született 3 fő.

Esküvő 18 alkalommal köttetett 
katolikus tem plom ban. Temetésre 
46 alkalommal kerü lt sor. (Pécsvá
rad 40, Nagypall 3, Zengővárkony 
1, vidék 2.)

Utolsó kenetet 36 esetben kértek 
apátúrtól.

Első áldozáson 15 gyermek vett 
részt. (Azért ez az alacsony szám, 
mert ez évben tértek át a harmadik 
osztályosok áldoztatására.)

Mott János 643 alkalommal misé
zett helyben és az idetartozó közsé
gek templomaiban. (Nagypall, Zen
gővárkony, Erzsébet, Kékesd, Szellő, 
Erdősmecske, Apátvarasd, Lovász- 
hetpny és Pusztakisfalu.)

É rd e ke ssé g kén t m egem lítjük, 
hogy öt plébánia (Pécsvárad, Erzsé
bet, Erdősmecske, Lovászhetény, 
Feked) anyakönyvének vezetése is 
Pécsváradon történik.

Református hitélet
Egyetemes imahetet tartanak január 20-tól 24-ig (hétfőtől 

péntekig) minden este 6 órakor a református gyülekezeti terem
ben. (Kálvin u. 2.) Mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

A z együttes megköszöni
Egyesületünk, ezúton mond köszönetét 

ZenigiSrvákony Önkormányzatának és vala
mennyi lakójának a tánccsoportnak nyíj- 
tott 50 000 forintos támogatásért, melyei 
az f 991-es évben így összesen 80 000 
forintot kapott az egyesület a zengővárko- 
nyiaktól.

A tánccsoport eredményes évet zárt, 
ami a szeres hazai és külföldi szereplések, 
a taglétszám jelentős növekedése (az év 
eleji létszám kétszerese), atagság egyesü

leti élete, az összetartozás érzésének kiala
kulása is jelez.

Az anyagi támogatás olyantovábbitervek 
megvalósulását foga elősegíteni melyek 
nem csupán az egyesület de a község javát 
is szolgálni kívánjak.

Köszönjük!
Zengővárkonyi Hagyományőrző 

Művelődési Egyesület 
vezetése és tagsága

Karácsonyi gondolatok a kórházban
Már többször elhangzott, hogy Sabina 

Conrad németországi tanárnő nemcsak 
kiválóan oktája a nyelvet hanem igyek- 
szk a német kutúrét, a szokásokat, ha
gyományokat, az életmódot is közvetíteni, 
azt eísgadttatni a tanulóinkká.

Jóvá a Karácsony előtti időszakban 
gyönyörködhettünk a gyerekekkel együtt 
kiáakított advert hangulatú tanteremben, 
majd ezt követte december 17-én az a 
délután, melyet a pécsi Gyermekkórház 
betegei között töltött el a tanárnő és cso
portja a Karácsony jegyében.

A gyerekek meghatóan szép műsort 
adtak elő, majd maguk készítette ajándé
kokkal kívántak békés karácsonyt jó 
egészséget és gyógyulást a kis betegek
nek. Sabme Conradnak sikerült kialakíta
nia tanítványában a szeretet az egymás

ra váó odafigyelés, az egymássá váó 
törődés érzését. Jó volt látni a pécsváradi 
gyerekek szívből jövő önzetlen ajándéko
zókedvét a beteg gyerekek csillogó sze
mét örömét.

Érmek a szép eseménynek is van azon
ban megszívlelendő tanulsága melyet 
Conrad tanárnő nagyjából így foglalt 
össze: „A magyaroknak meg kell még 
tanulniuk, hogy aki ilyen pályán dolgozik, 
az ne kívülről szemlélje adolgokat hanem 
legyen képes arra hogy ölébe vonva a kis 
beteg gyerekeket együtt örüljön velük. Ne 
csak elfogadja a szeretetet hanem első
sorban maga nyújtsa azt! Remélem, hogy 
ez be fog következni" -  tette még hozzá.

Wir hoffen auch!
Galambos Jenőné 
igazgató helyettes



 Segélyen a szövetkezeti tagok 
Kétkezi munkásoktól az 

ágazatvezetőig, negyven em
bernek néhány hónapra fel
függesztették a tagságát a 
Zengőalja Egyesült Mgtsz-nél 
Pécsváradon. legtöbben a nö
vénytermesztők, legkeveseb
ben az állattenyésztők közül 
kerültek munkanélküli se
gélyre. De néhány műszaki és 
adminisztratív dolgozó is 2-3 
hónapig segélyből él, s ta
vasszal, ha újra lesz munka, 
ismét dolgozhat mindenki.

A felfüggesztés a tagsági jo
gokat, tehát a közgyűlésen, a 
küldöttgyűlésen való részvé
telt és szavazati jogot nem 
érinti, illetve a tisztségekből 
adódó jogok éppúgy gyakorol
hatók, mint eddig.

A kényszerű lépés oka, a 
mezőgazdaság jövedelmezősé
gének nagyfokú csökkenése -  
közismert. Hohmann István 
főkönyvelő a legnagyobb gon
dot a bankrendszer fejetlensé
gében, a tőkehiányban látja. 
Ősszel újra el kell kezdeni a 
talajelőkészítést, miközben a 
m egterm elt javakért még 
nem folyt be pénz. A szövetke
zetek hitelfelvételre kény
szerülnek. A tőkehiány külön
féle takarékossági intézkedé
sekre szorítja a szövetkezete
ket, így került sor Baranyá
ban több helyen is a dolgozók 
tagsági viszonyának néhány 
hónapos felfüggesztésére.

R E .

Rendőrségi hírek
Nem voltak tétlenek a bűn

elkövetők december hónap
ban sem. Az elmúlt hónapban 
a Dombay tónál hat hétvégi 
házban történt betörés, a Pé
csi Rendőrkapitányság segít
ségével sikerült a tetteseket 
elfogni. Az ÁFÉSZ-bolt feltö
résének tettesét ugyancsak si
került felderíteni. A Pécsvára- 
di Állami Gazdaság sérelmére 
elkövettek üzemanyag és ak
kumulátor lopásokat, és felde
rítés során kiderült, hogy egy 
sorozatot állítottak meg ezzel, 
mivel 10 alkalommal történt 
ilyen jellegű lopás. Történt két 
autófeltörés, melynek tettesét 
sajnos nem sikerült elfogni. 
Két esetben folyik a nyomozás 
rézalapanyag lopás ügyében 
is. Pécsváradon fogták el azt a

tettest, aki Mohácson köve
tett el lopásokat és betörése
ket.

Sajnos a Pécsváradi Ren
dőrállomás teljes beindulása 
még nem történt meg, talán a 
következő hónapban már si
kerül beszámolni az állomás 
teljes beindulásáról. Egyéb
ként a rendőrség már az új he
lyén működik, a hírközlést ki
építették és a kapcsolat ezen a 
területen Pécsvárad és Komló 
között, illetve más rendőrségek
kel már zavarmentes és jó a 
hírközlés közvetlen kapcsolata.

A rendőrőrs helyben a 4-es 
telefonszámon hívható, távhí
vószáma: (72)11-666/1076  
mellék.

Információk a kábeltelevízióról
Értesítjük az Építőközös

ség tagjait, hogy intézmé
nyek támogatásával, illetve 
az elmúlt félévben képző
dött kamatok segítségével 
üzembe állítottuk a IX. csa
tornát, a SKY 1 program
mal. Ezúttal kérünk elné
zést Önöktől, a vételi he
lyek változtatása miatt. Az 
új csatorna beépítése miatt 
volt erre szükség. Kérem 
azokat az Építöközösségi 
tagokat, akiknek még tar
tozása van, legkésőbb janu
ár 20-ig rendezzék azt, 
mert januárban megszün
tetjük elkülönített szám
lánkat a Termelőszövetke
zetnél!

Akik e határidőre nem 
rendezik számlájukat, a te

levízión keresztül szólítjuk 
fel Ókét oly módon, hogy ki
írjuk nevüket és címüket.

A fogható csatornák:
MTV 1, MTV 2 1-5 sáv

SAT 1, PRO 7, RTL
MTV SKY 1, SCREEN
Yugó 1 6-12 sáv

Ezenkívül csütörtökön és 
pénteken este 6-10 óra kö
zött, illetve vasárnap déle
lőtt a TV-TV magyar nyel
vű adását láthatják az MTV 
csatornáján.

Terveink szerint január
ban indul a Falu-tv műsora 
Havonta egy alkalommal je
lentkezünk az MTV helyén.

Papp Gyula

Közlekedési gondok 
Pécsváradon

November végén ültek össze Pécsváradon a Pannon Volán 
és a térség Polgármesteri Hivatalainak képviselői, hogy 
megbeszéljék a felmerült közlekedési problémákat.

A pécsváradiak reggel 7 óra körüli túlzsúfolt járatokra 
panaszkodtak, időnként lemaradnak az utasok. A közleke
dési vállalat képviselői utasszámlálást ígértek, ami egy al
kalommal meg is történt. A végeredmény: azok a diákok, 
akik lemaradtak, tulajdonképpen még fel tudtak volna pré- 
selődni az autóbuszra, ha nagyon akartak volna. Probléma 
csak akkor adódik, ha kimarad egy járat. Nincs rá biztosíték, 
hogy ez időnként ne történjen meg. A Volán tehát nem indít 
újabb járatot, erre az Önkormányzatnak is módja lenne, ha ki 
tudná fizetni a kilométerenkénti 40 forintos díjat.

Nem sikerült elérni azt sem, hogy a Pécsről induló, né
hány hónapja megszüntetett 20-as, és 40-es buszt újra indít
sák. így este fél nyolc és fél tizenegy között nincs mivel 
hazajönni.

A pécsváradiak szempontjából eredménnyel zárult ameg- 
beszélés. Délelőtt 10.40-kor újra utazhatunk Pécsre. ígére
tet kaptunk, a Volán gondoskodik egy menetrend kifüggesz
téséről, illetve a Polgármesteri hivatalnak több példányban 
juttatják el az érvényes menetrendet, hogy több helyen 
ABC-ben, orvosi rendelőben is kifüggeszthető legyen. Ez 
nem történt meg. így az esetek többségében csak találgatni 
lehet, megy-e még az a bizonyos busz, vagy nem.

Apátvarasdon viszont jogos volt a hajnali fél ötös járat 
megszüntetése. A tavaly év végi megbeszélésen a polgármes
ter még úgy nyilatkozott, anyagilag is támogatják, hogy a 
Mecseknádasdról induló járat betérjen a faluba. Mára azon
ban kiderült, az a négy-öt ember, aki igénybe vette ezt a 
járatot, munkanélkülivé vált, illetve nyugdíjas lett.

Májusban talán javulnak valamelyest a közlekedési körül
mények, mert a MÁV kísérletképpen naponta 4-5 járatot 
indít Pécsváradra és vissza.

R E .

Útlevélügyek
A rendőrség már nem foglal

kozik útlevelek kiállításával, s 
a feladat az önkormányzatok
ra hárul -  értesülhettünk a 
hírközlő eszközökből az elmúlt 
hetekben. Az önkormányza
tok, így a pécsváradi sem ka
pott még útmutatást ez ügy
ben, tekintettel arra, hogy a 
rendelkezés még nem jelent 
meg a Magyar Közlönyben.

Mit tegyen a polgár, ha sür
gősen útlevélre van szüksége? 
-  kérdeztük dr. Kófiás Mihály 
körjegyzőt.

-  A Polgármesteri Hivatal
ban eddig is felvettük, és to
vábbítottuk az útlevélhez  
szükséges dokumentumokat. 
Az okmány elkészítése így két 
hétbe telik. Január 4-re ígér
ték a Magyar Közlönyben a 
tájékoztatót, ez azonban ezi- 
dáig (január 6.) nem jelent 
meg. Ha valakinek rendkívüli 
sürgőséggel van szüksége útle
vélre, a Megyeházán, a Köz- 
társasági Megbízotti Hivatal
ban, vagy Budapesten a Belügy
minisztériumban kérheti azt.

391 új telefonigénylő
1991. december 4-én falugyűlést tartottunk Pécsvárad tele

fonhálózat bővítése és korszerűsítése céljából. Ezen részt vettek 
a Baranya megyei Távközlési Üzem képviselői, akik elmondták, 
amennyiben a telefonigénylő vállalja a 40 000 Ft-os befizetést, 
úgy 1993. szeptember hónapig bezárólag 400 új előfizetőnek 
tudják a telefonigényét kielégíteni. A mai napig 390 jelentkező 
adta le igénybejelentését, s ebből 324 fő teljesítette a befizetést. 
Kérjük azon jelentkezőket, akik még nem fizették be a telefon- 
közmű-hozzájárulást, azok mielőbb tegyék meg a helyi OTP-íi- 
ókban, vagy a Polgármesteri Hivatalban mondják le igényüket.



Anyakönyvi  hírek,
Születések:
Nov. 26-án Szilágyi Áron, szülei: 

Dr. A lbert Erzsébet és Szilágyi Domo
kos

Nov. 26-án Matesz Zsuzsanna, 
szülei: Deák Ibolya és Matesz Ernő

Dec. 5-én Baumholczer János, 
szülei: Szederkényi Vera és Baum
holczer János

Dec. 6-án Gasteiger Gabriella, 
szülei: Szabó Gabriella és Gasteiger 
Gábor

Dec. 9-én Szabó Edina (Erdős- 
mecske), szülei: Palágyi Erika és 
Szabó László

Dec. 15-én Bárdos Mercédes, 
szülei: Goják Judit és Bárdos László

Dec. 19-én Reichl Dávid, szülei: 
Schóbert Teréz és Reichl Ferenc

Dec. 20-án Jagados Dominika, 
szüleLMosnitzka Zsuzsanna és Ja
gados Gábor

Dec. 21-én Berg Dalma, szülei: 
Szekeres Erzsébet és Berg József

Dec. 21-én Fischer Bernadett és 
Gyula, szülei: Forgó Bernadett és 
Fischer Gyula

Dec. 31-én Jahn Klaudia, szülei: 
Merkás Valéria és Jahn Jakab

Házasságkötések:
Nov. 26-án Krokics Erika és 
Hunyadi József

Halálozás:
Nov. 30. Böröcz Péter (1928) 
Dec. 1. Dorn László (1969)
Dec. 8. Németh Bálint (1921)
Dec. 11. Pere Antal (1930)
Dec. 17. Gonda László (1932) 
Erdősmecske
Dec. 20. Marton Józsefné sz.: 

Pürnecz Katalin (1911) Martonfa 
Dec. 20. Zsebő Ferenc (1943) 
Erdősmecske
Dec. 21. Pongrácz Viktor (1933) 
Dec. 29. Kőhnung András (1944) 

Erdősmecske
Dec. 29. Biebert Róza (1902) 
Dec. 30. Szatmári Jánosné sz.: 

Aul Erzsébet (1905)
Dec. 31. Lutter Jánosné sz.: Hal

mai Mária (1925)

Köszönet a terjesztőknek!
nöszönetet mondunk és erőben, egészségben gazdag bol

dog új esztendőt kívánunk mindazoknak, akik sokat fárad
nak azért, hogy a Pécsváradi Hírmondó eljusson kedves 
olvasóihoz. Köszönet és hála a terjesztőknek: a Posta, az 
ABC, a Művelődési Ház dolgozóinak, és a társközségek pol
gármestereinek. Egy sikeresebb, boldogabb új esztendő re
ményével

a Szerkesztőség

A Pécsváradi Aranycipó Kft.
garázst bérelne hosszabb időre. 

Ajánlatokat Pécsvárad,
Tavasz u. 13.

vagy a 392-es telefonszámra kérnek.

A  Pécsváradi Zengő Vadásztársaság
évadzáró közgyűlést tart
1992. február 1-én szombaton,

9 órától
a Művelődési Ház nagytermében.

14 órától trófea bemutató!
Várunk minden érdeklődőt!

(  A Művelődési Központ programjából: )
Január 11 -én ALESIS bál 20-01 óráig
Február 1 -én ASTERIC ba 20-01 óráig

Január 10-én (pénteken) 17.30-20.30- 
ig a helyi fiatalok kezdeményezésére Ifjúsá
gi Kkh kezdi meg működését a Művelődési 
Ház pinceklubjában.

Zenei kínálat:
-  „Pre-Alternaüv music"; Bizottság: 

Jégkrémbalett I.
-  Rocktörténet; P Mobil: Honfoglalás
-  Garázs 1992. január 6-i műsor
-  Költészet; József Attila (Cseh Tamás, 

Hobo Blues Band)

-  Metal (hozott zenéből)

Folytatás péntekenként. Mindenkit szere
tettel várunk!

A Pécsváradi Várbaráü Kör február 1 -jén 
szombaton szervezi Téli túráját Kisújbányá- 
ra. Indulás de. 9 órakor a Művelődési Ház 
elől, ebéd a kisújbányai vadászházban. 
Minden érdeklődő jelentkezését szívesen 
várjuk, jelentkezési határidő január 25. To
vábbi információk a Művelődési Házban a 
123-as telefonszámon.

Karácsony az iparosoknál
Immár hagyomány, hogy a Karácsonyt megelőzően műsoros délutánra 

gyűlnek össze a Pécsváradi Ipartestület tagjai. így történt ez most, 
december 22-ének délutánján is. Persze nemcsak az iparosok és keres
kedők jöttek össze, hiszen ez az az alkalom, amikor családostul lehetnek 
együtt társaikkal. A művelődési háznak már az előcsarnokában nagy volt 
az ünnepi sürgés-forgás. A testület asszonyai büfét készítettek a délután 
résztvevőinek. A nagyteremben állt már a feldíszített karácsonyfa, körü
lötte az ajándékcsomagokkal. Aztán felsorakoztak előtte a gyerekek, majd 
Mártusz Antal, a Pécsváradi Ipartestület elnöke mondott köszöntőt, s 
kívánt békés, boldog ünnepeket boldog új évet az egész tagságnak. 
Mindenki nagyon élvezte a gyerekek műsorát, amely Mártusz Antalné 
vezetésével zajlott le, versekkel, dalokkal, jelenetekkel, magyar, német és 
szerb nyelven. A hangulatos karácsonyi ünnepséggel szép hagyományt 
teremt a Pécsváradi Ipartestület, s a rendezvényen látható örömmel vett 
részt felnőtt és gyermek, öreg és fiatal.

Horgász Hírek
A Pécsváradi Horgászcso

port értesíti a horgásztársakat, 
hogy az 1992-es évre szóló Zen
gő I. tó területi jegy árusítását 
a csoport tagjai részére meg
kezdte. Váltás helye és ideje:

Pécsvárad, Művelődési Köz
pont. Kedd, és csütörtök 16-18 
óráig (március 31-ig).

Felnőtt éves jegy: 2500 Ft 
Ifjúsági éves jegy: 1200 Ft 
Gyerekjegy: 530 Ft

Társasági hírek
A Graz melletti stájer kisváros Ha

usmannstätten polgármestere, Günt
her Köck felesége társaságában 3 
napos magánlátogatáson tartózko
dott Kakas Sándor pécsváradi pol
gármesternél. Günther Köck Pécsvá- 
raddal és környékével ismerkedett, 
vadászaton vett részt. Kakas Sándor 
december 28-án a Tsz vendégházá
ban vacsorát adott Günther Köck és 
neje tiszteletére, amelyre a pécsvára
di képviselő-testület tagjai is hivatalo
sak voltak feleségük, illetve férjük 
társaságában.

Jelentkezzen a (72) 16-625-ös te
lefonszámon, aki komlóira cserélné 
pécsváradi lakását. Csak tanácsi bér
lők jelentkezzenek.

Eladó egy terepes háromszögre 
vizsgáztatott 344-es Csepel lassú 
jármű. Érdeklődni: Véménd, Rákóczi 
F. u. 40. Tel.: 26

Eladó 2 darabban 3,5 rg gázfűtés
hez való gáz-kéménycső. Érdeklődni: 
Pécsvárad, Rákóczi u. 6. Tel.: 318

400 literes fehérboros hordó el
adó. Érdeklődni: Pécsvárad, Vár u. 
23. Tel.: 394

Autóbusz indul Pécsváradról

Trieszt-Tarv is ió
Január 16-án, és 30-án

Részvételi díj: 1500 Ft 
Becs

Január 21-én, és 24-én
Részvételi díj: 650 Ft

Jelentkezés: A Pécsváradi Művelődési Központban



Év végi sportösszefoglaló
Csapataink év végi pihenőre 

tértek. Megint vége egy focisze
zonnak, ilyenkor szokás az el
múlt időszakról beszámolót ké
szíteni.

Serdülő csapatunkról már 
többször tartottunk értékelést, 
így róluk csak annyit, a várako
zásnak megfelelően jól szerepel
tek, és az előkelő harmadik he
lyen várják a tavaszi folytatást.

Ifjúsági csapatunkról kevesebb 
szó esett. Tavasszal egy erős me
zőnyben 50%-os teljesítménnyel a 
mezőny közepén végeztek. Azt 
hittük, ősszel folytatódik a jó sze
replés. Nem így történt, sajnos az 
utolsó helyen zárták az őszi 
idényt. A csapat átlagéletkorban 
megfiatalodott, a tapasztaltabb 
játékosok kiöregedtek, bevonul
tak katonának, vagy az első csa
pat keretébe kerültek. Ajelenlegi 
játékosállomány külsőleg nem 
rossz. A problémák abból adód
nak, hogy az iskolai és egyéb el
foglaltság miatt kevesen járnak 
edzésre.

Általában a mérkőzések 60. 
percéig minden csapatnak egyen
lő partnerei, de azután kiütköz
nek az edzetlenség okozta hiá
nyosságok és a csapat összeesik. 
Ebben a korban is nagyon tanu
lékonyak a fiatalok, de a serdülő
korban elmulasztottakat csak 
plusz munkával pótolhatnánk. 
Ahhoz pedig rendszeresebb idő
beosztásra, életm ódra lenne  
szükség. Dicséret illeti azt az 5-6 
fiatalt, akik minden edzésen 
részt vesznek. Elmarasztalást ér
demelnek, akik viszont társaik 
munkáját semmibe véve, sokszor 
csak kifogásokat találva, elmu
lasztották az edzéseket.

A fiatalok feladata lenne, hogy

az eredményesebb szereplés ér
dekében megmutatnák tavasz- 
szal, hogy több van a csapatban, 
mint a mostani utolsó helyezés.

Az első csapatunk eredményes 
őszt hagyott maga mögött. Azt 
mondják, minden jó, ha a vége jó. 
Hát nekünk a kezdet nagyon r osz- 
szul sikerült, de a befejezés már 
annál jobban. Az első hat fordu
lóban még a kiesők között emle
gették a csapatot, aztán az ősz 
végére 3-4 pont hátránnyal négy 
csapat után az ötödik helyen vé
geztek a fiúk. Nehezen indult be 
a gépezet, de hát idő kell minden
hez. Új edző, új elképzelés, új já
ték -  nem megy egyik napról a 
másikra.

A csapat most már egységes és 
jó, lehet mondani, hogy minden 
ellenfelénél jobb volt. Kapusaink 
a kezdeti bizonytalanság után 
magukhoz tértek, és végre azt 
mutatják, amit elvárnak tőlük. A 
védelem továbbra is a csapat leg
egyenletesebb teljesítm ényét 
nyújtotta. Talán csak a Duna- 
szekcső ellen betliztek. A közép
pályások és csatárok elég válta
kozó teljesítményt nyújtottak. 
Szerencsére mindig van köztük 
két-három játékos, aki az átlag
nál jobban játszik, és ezzel győze
lemre segíti a csapatot. A helyzet- 
kihasználás még mindig siral
mas. Meccsenként 10-12 gólhely
zet adódik, ellenben gólt csak 2- 
3-at lőnek, míg ellenfeleink hely
zet nélkül sokszor ugyanennyit. 
Várjuk a jó folytatást, jöhet a téli 
alapozás, és tavasszal talán való
ra válik régi vágyunk, hogy a me
gyei I. osztályba kerül csapatunk.

Sok sikert kívánunk az 1992. 
évben.

Keresztúri Tóth Sándor

P écsvárad  Zengő M ozi
(Az előadások hétköznap 7, vasárnap 5 órakor kezdődnek)

Jan. 5. Moonwalker
Jan. 6. Tini nindzsa teknőcök
Jan. 9. Folt a zsákját
Jan. 12. Találkozás Vénusszal
Jan. 13. Amadeus
Jan. 16. Szárnyát vagy combját
Jan. 19. Megint 48 óra
Jan. 21. Kevin Costner -  ROBIN HOOD -  A tolvajok fejedelme 
Jan. 23. Szerelmes szívek 
Jan. 26. Joni
Jan. 27. Thelma és Louise
Jan. 30. Hamis a baba
Febr. 2. Leszámolás Kis Tokióban
Febr. 3. Harley Davidson és a Marlboro Man
Febr. 6. Visszatérés a kék lagúnába

HÍREK
1991. december 30-én, Szilveszterkor a hagyományos 

Nősök-Nőtlenek mérkőzés a pálya használhatatlansága 
miatt Lovászhetényben került megrendezésre.

Eredmény: 1:1
•

Az Öregfiúk Klub 1991. december 31-én teremtornát 
szervezett a Szakiskola tornatermében.

Végeredmény: 1. Családi házak
2. Újtelep
3. Társasházak
4. Hegyiek
5. Ifi I.
6. Ifi II.

•
A pécsváradi Asszonytornások meghívást kaptak a pé

csi Óz utcai Asszonytorna Klubtól. 1991. december 27-én 
barátságos kosárlabda mérkőzést játszottak. Eredmény: 
Pécs-Pécsvárad 17-15.

Az eredményhez hozzátartozik, hogy minden kosarat 
egy ponttal számoltak, mely igen kedvezőtlen volt, mivel 
a pécsváradiak erőssége a hárompontos kosár. A meccs 
végén együtt ünnepeltek a Tettye Étteremben.

•
Önkormányzati gyűlésre volt hivatalos decemberben a 

Sportkör. Beszámolót tartottunk az elmúlt évről és kértük 
az 1992-es évben a sport hatékonyabb támogatását. 
Szorgalmaztuk az új Sportcsarnok építését. Helyéül java
soltuk a jelenlegi sportpálya előtti (régi vágóhíd) területét. 
Kértük az 1992. évi sporttámogatás januári vagy februári 
egy összegű átutalását, és főállású sportvezető alkalma
zását a Polgármesteri Hivataltól.

•
Köszönetét mondunk az összes vállalatnak, intézmény

nek, vállalkozónak az 1991-es sporttámogatásért, és 
egyben kérjük az 1992-es évben is őrizzük meg jó kap
csolatainkat.

Önkormányzat, Tsz, ÁFÉSZ Építőipari Kisszövetkezet, 
Mezőgép, Erdőgazdaság, várad Kft., Aranycipó Kft., Ju- 
liánus Kávéház, Pavkovics János, Vajkai Pál, Kresz és 
Fiedler Kft., Mezép Kft., Költségvetési Üzem. Köszönjük!

Pécsváradi, környékbeli hírekkel 
a Pécsváradi Hírmondó

Megjelenik évente 11 alkalommal 
Egy szám ára 15.- Ft, előfizetés egy évre 150.- Ft 

Megrendelhető a Művelődési Házban és terjesztőinknél 
Hirdetési tarifák: lakossági hirdetés szavanként 10.- Ft, 
cégeknek, vállalkozóknak 1 oldalas hirdetés I.500.- Ft 

1/2 oldal 800.- Ft, 1/4 oldal 500.- Ft 
1/8 oldal 250.- Ft

Pécsváradi H írmondó
a Pécsváradi Önkormányzat havi lapja 

Felelős kiadó: Kakas Sándor, polgármester 
Szerkesztő: Gállos Orsolya 

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, terjesztés:
Művelődési Központ, Pécsvárad, Kossuth u. 31.

Telefon: 123.
Tipográfia:F-PRESS Kft.

Nyomási munkálatok: Carbocomp Kft, Pécs
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