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Régi pécsváradi bálok

Csoportkép az iparosbálról 1938 tálján, Békés Józsefné fotóalbumából. Lantos Miklós felvétele
A pécsváradi Iparoskör a köz

ség társadalmi életében igen 
rangos helyet foglalt el, hagyo
mányos volt az általuk megren
dezett ANNA-bál, KATALIN- 
bál, illetve az IPAROSKÖRI 
bál. Ezek a bálok jelentős ese
mények voltak, résztvevői a szin
te teljes iparos társadalom és 
azok szimpatizánsai. Évente egy 
alkalommal zártkörűnek nyilvá
nított bált tartottak, az iparosok 
és családtagjaik részvételével. 
Hagyományos báli szokásaik: -  
mindenkor védnökséget kértek 
fel, akik a színvonalért, a hagyo
mányápolásért felelősséget vál
laltak és a szervezést kimondot
tan és jellegzetesen az iparosok
ra vonatkozóan végezték. Bálja
ikra kötelező érvényű kritériu
mokat írtak elő, mint pl. az ün
nepélyességnek megfelelő ruha, 
férfiaknak sötét öltöny, nőknek 
kisestélyi stb., a férfiaknak fehér 
kesztyű -  akik az érkező hölgye
ket helyükre kísérték.

Az Anna-bálok a kör kerthe
lyiségében kerültek megrende
zésre, ott a fenti előírások szin

tén kötelezőek voltak, a bál nyil
vános volt, a férfiak udvariassá
ga abban nyilvánult meg, hogy 
az érkező hölgyvendégeket egy 
szál virággal fogadták és úgy kí
sérték helyükre.

A TŰZOLTÓSÁG báljai is 
hagyományosak voltak, évente 
általában kétszer. A minden év 
február első szombatján meg
rendezett bál zártkörű volt, ott 
csak a meghívott tűzoltók, csa
ládtagjaik, a pártoló tagok és a 
társadalmilag e körben számba- 
vehető közigazgatási tisztségvi
selők, hatóságok vezetői és azok 
családtagjai vettek részt. A meg
hívottak névsorával a tűzoltók
nak egyenruhában kellett a ven
dégeket üdvözölni és az általuk 
képzett sorfal között utat bizto
sítani. Ez a bál rendszerint mű
soros rendezvénnyel volt egybe
kötve. A táncmulatság ünnepé
lyessége megegyezett az iparos
köri bálokéval. A különbség 
egyedül az volt, hogy ezen az 
esten nyitótáncosokat kértek fel 
a bál megkezdésére, akik dísz
magyarba öltözve lejtették az el

ső táncot. Alkalmi báli újságot 
is kiadtak, Éjféli Láng címmel. 
A tűzoltóság búcsú-bálja a 
LLTZ-féle vendéglőben, a stran
don és az udvari részen került 
megrendezésre. Külön hagyomá
nya volt, hogy a „búcsubirkát” az 
egész községben bemutatták. Egy 
feldíszített, kidcomázott kossal 
járták a falut, toborozták a ven
dégeket, akik óriási tömegben 
mentek a bálba, ahol a jó hangu
latról mindenkor színvonalas ze
nekar gondoskodott. A „BÚ
CSUBIRKÁT” a szokásoknak 
megfelelően a bálon éjfélkor ki
sorsolták!

A LEVENTÉK-nek is több 
báljuk volt évente, farsang ide
jén a főutcán is. Az őszi szüreti 
mulatságokon népviseletbe öltö
zött párok ropták a talpalávalót. 
Esetenként ők rendezték az ifjú
sági sport-bálokat is.

A század első felében a HAD- 
ASTYÁNOK bálját a nősök, a 
házaspárok uralták, „batyusbál”- 
ként került megrendezésre, min
denki vitte a megvendégelni való 
hurkát, kolbászt, süteményt.

A hegyi lakosság, református- 
ság hagyományait megőrizve 
LUKÁCS VÁSÁRI bált rende
zett a Vadász korcsmában, ami 
méltó befejezése volt az egész 
napos búcsúnak, vásári forgatag
nak minden év október lfLán.

Községünknek abban az idő
ben több helyen volt vendégfo
gadója, kocsmája: A Zengő ét
terem (volt Gerner féle K.L.), a 
Lutz-kocsma (pécsváradi
strand), a Petz-féle vendéglő 
(Pécsvárad, Pécsi u.-Vár u. sar
kán az Aranyló), a Vadász féle 
kocsma (hegyi vendéglő), a 
Storch féle kocsma (Szent de l
iért u. leánykollégium), továbbá 
Pécsvárad Iparoskör Kossuth L. 
u. 61., Pécsváradi Római Kato
likus Olvasókör.

A fentiekben leírt táncmulat
ságok mindenkor vonzották a 
közönséget, ezért ezek az egye
sületek minden év szil
veszterében hagyományosan 
SZILVESZTERI-báíokat is ren
deztek évek hosszú során ke
resztül.

Várkonyi Antal



ÖNKORMÁNYZATI NAPLÓ
Szűkös költségvetési keretek

1993. február 1-én tartotta idei első ülését Pécsvárad önkormányzati testületé Kakas Sándor polgármester elnök
letével, teljes létszámban. A napirend előtt Várkonyi Antal átadta az általa gyűjtött és rendszerezett helytörténeti 
dokumentumokat Pécs\árad, a tűzoltóság és a színjátszás múltjáról Kakas Sándor polgármesternek illetve Gállos 
Orsolyának, a Pécsváradi Várbaráti Kör gyűjteménye számára.

Épületeink jövője
Szilágyi Domokos é p í

tész, az ügyrendi bizottság 
tagjaként terjesztette elő a 
bizottság által előkészített 
jav as la tte rv e t P écsvárad  
értékes középületeinek jö 
vendő sorsát illetőleg. V a
lamennyi objektum  Pécs
v árad  tu la jd o n a , v é d e l
mük, megfelelő hasznosí
tásuk helyi feladat. A volt 
tanácsházát a Rákóczi u t
cán m egtartja  az ö n k o r
mányzat, itt helyezi el az 
Állami Zeneiskolát. A ré 
gi helyiségeit az Ö regek 
O tth o n á h o z  k a p c s o lv a  
szociális célra hasznosítja. 
A régi patika épületére a 
v o lt tu la jd o n o s  je le z te  
m egvéte li szá n d ék á t. A 
testület úgy döntött, kizá
rólag a N ékám -családnak 
adható el az épület, hogy 
azt közcélra hasznosítsák. 
A Községi Könyvtár ép ü 
le tére , az egykori A rany 
Ló B eszálló V endég lőre 
h aszn o sítás i terv  készül 
e red e ti fogadó funkciója 
szerint. Az objektum ot fo
gadó céljára értékesíten i 
kívánja az önkorm ányzat. 
A könyvtár korszerű e lhe
lyezést nyerne a M űvelő
d é s i  H á z  k o m p le x  r e 
konstrukció ja  keretében , 
amikor is az épület teljes 
műszaki és tartalm i felújí
tást nyerne. A hegyi iskola 
idővel megürül, mivel az 
alsótagozatosok oktatását 
az alsó iskolában, egy he
lyen tervezik. A hegyi is
kolát az önkorm ányzat is
mét egyházi tulajdonba kí
vánja adni, egyházi k a rita 
tív szervezetek kezelésé
be, de ifjúsági pl. turizmus 
céljára. A mozit üzletház 
vagy hasonló célra el kí
vánja adni az önkorm ány
zat, az Entz u. 6. számú 
épületet két lakás céljára 
meg kívánja tartani.

A testület elrendelte a 
fenti program okat előké
szítő műszaki akcióterve

ket, pályázati anyagokat. 
A vázolt tervek több lép 
csőben , több éven belül 
valósu lnának  meg. Az e 
körben értékesítendő  in
g a tlan o k  v é te lá rá t ezen 
program okra kell fo rd íta
ni.

Közvetlen feladatként a 
k ö n y v tárép ü le t tervének  
m egrendelését valamint a 
mozi és a régi gyógyszer
tá r  fo rg a lm i é r té k é n e k  
m egállapítását rendelte el 
a testület, azonnali h a tári
dővel, egyhangúlag.

Egészségügy és 
pénzügyek

Dr.Wilheim Andrea, az
EU . K özpont vezetője a 
decem ber 28-i ülésen tá r
gyalt finanszírozási kérdé
sek újratárgyalását kérte : 
a kártyapénznek a körzeti 
orvosnak való átadását, az 
ügyeleti díjak em elését, a 
Központ számítógépes e l
lá tásá t kérte  a fenntartó  
szervtől a Biró, Hutvág- 
ner, Menczer és Wilheim 
doktorok aláírásával érk e
zett előterjesztés.

A kérések és a lehetősé
gek tisztázását célzó vita 
után a testület 9 igen és 3 
tartózkodás m ellett a kár
ty a p é n z  f e lh a s z n á lá s á t  
1993. június 30-ig a praxi
sokra bízza. D r.B iró F e
renc vállalkozó háziorvost 
a k ö ltség v e tés i tú llép és  
egy körzetre jutó hányadá
val támogatja. A szám ító
gép -v ásárlásh o z  az e llá 
tásban részesülő társköz
s é g e k  tá m o g a tá s á t  is 
igényli. Az ügyeleti és ké
szenléti díjakat idén július 
1-től, a TB-tám ogatás is
m eretében felülvizsgálja. 

Eladjuk a
Költségvetési Üzemet
Az önkorm ányzat g az

dasági bizottsága nevében 
annak elnöke, Zsáli János 
ism ertette  állásfoglalásu
kat: az üzem m egvételére 
Kovács Ernő és Müller

Lajos (12 m illióért teher
m e n te se n )  és a L au ri-  
njecz Pál, mint Zengőker
BT p á ly á z o t t .  A z e lső  
ajánlatot alacsony összege 
m iatt a bizottság elvetette.

A testü let 1 fő tartózko
dása m ellett felhatalm azta 
a polgárm estert és a gaz
dasági bizottság két tagját, 
hogy tárgyaljon a Z engő
ker BT vezetőjével: e ladá
si árként 21.8 millió forin
tot alapulvéve, a vevőt te r
helő 4.8 milliós Á F I-tarto- 
zás levonásával 16-17 mil
lió forint között adja el az 
üzemet.

A BH 05 ko tró tak to rt az 
önkorm ányzat m egtartja , 
a szem étszállításra viszont 
a BT-vel sze rző d ést köt 
úgy, hogy a célgépek ön 
korm ányzati tu lajdonban  
m aradnak és a vevő ingye
nesen  h aszn á lh a tja  azo 
kat. Az értékesítést köve
tően az önkorm ányzat m a
ximum 6 fő végkielégítésé
re vállal garanciát.

Költségvetés 1993
Az előző  tém át és az 

id e i  k ö l t s é g v e té s t  is 
hosszú, alapos vitában tá r
gyalta a testület, m eghall
gatva valam ennyi érvet: 
végül 8 igen és 4 tartózko
dás m ellett a 20 millió fo
rintos beruházási összeget 
a sportcsarnok  ép ítésére  
szavazták meg a képvise
lők. A csarnok  helyét 1 
tartózkodás m ellett a M ű
velődési Ház m ögött jelöl
ték ki. így a centrum ba ke
rü lő  é p ü le te t  sp o r to lá s

m ellett több célra is hasz
nálhatja a település egész 
lakossága. A hegyi utcák 
teljes aszfaltozására 5 mil
lió forin tot szán a testület. 
Félévkor ism ét napirendre 
kerül a Lőrinczi Albertné 
által sürgete tt alsó iskolai 
te tő tér-beépítés, a 4 tan
terem  kérdése is, am it na
p irenden  kíván tartan i a 
testület. A m iért a to rnate
rem most m egelőzte a tan
term eket, az a kivételesen 
kedvező idei árkondíció.
Házeladás, gázbekötés

Az önkorm ányzati tu laj
donú Pécsi út 16. sz. házra 
Hegedűs János helyi lakos 
kérelm ét tám ogatja az ön
korm ányzat, és elrendeli 
az épü let forgalmi értéké
nek m egállapítását.

Lakossági és képviselői 
in d ítv á n y ra  ism ét n a p i
rendre került a társashá
zak gázbekötése, am e ly  
egyhangú döntés alapján a 
h ivatalos 55.000 forin t -  
visszamenőleg is.

Buszváró,
amely nem váró

Lakossági indítványra a 
képv iselők  kezdem énye
zik a buszváró váró céljára 
való hasznosítását. Az ob
jektum  nem a jóváhagyott 
tervek szerint épült meg, 
nem  a jó v áh ag y o tt cé lt 
szo lg á lja , m ű k ö d ésév e l, 
küllemével m indenki elé
gedetlen.

A következő ülés idő 
pontja február 15.

G.O.

Hesz Antalné 25 éve
E z  év  január 16-án múlt 25 éve, hogy Hesz Antalné 

Mosonyi Mária Pécsvárad közigazgatásában dolgo
zik a Községi majd Nagyközségi Közös Tanácson és 
most a Polgárm esteri H ivatal igazgatási osztályán. 
M unkájához további e rő t és sok sikert kívánunk.

Az Önkormányzat és a Szerkesztőség



Gordon-iskola Pécsváradon

A M űvelődési K özpont
ban január 26-án zárult a 
S z ő lé s z e ti  és B o rá s z a ti  
Népfőiskola. A M ezőgaz
dasági K isterm elők B ara 
nya megyei Szövetsége és a 
P é c s v á ra d i  M ű v e lő d é s i 
K ö z p o n t s z e rv e z é s é b e n  
m egtarto tt három  hónapos 
tan fo ly a m o n  37 fő v e tt  
részt. A pécsváradi k ister
m előkön kívül nagypalli, 
geresdlaki, h ird i és pécsi 
szőlősgazdák is bővítették 
tudásukat.

Az előadásokon szó volt 
a szőlő telepítésről, ta la j
előkészítésről, a borpincék 
létesítéséről, berendezésé
ről, a tárolóedények, h o r
dók kezelésérő l, m ust és 
bor készítésről, borh ibák
ról, a kultúrált borfogyasz
tásról.

D ecem berben villányi ta 
nulmányi kiránduláson vet
tek részt a hallgatók.

Legnagyobb sikere a házi 
borversenynek volt, mely
nek  é r té k e lé s é re  a zá ró  
fog lalkozáson k e rü lt sor. 
Az 54 leadott borm intából 
(11 -et kizárt a zsűri), 18-an 
oklevelet kaptak, 14 bronz, 7 
ezüst, 3 arany és 1 nagyarany 
minősítés született. G ódor 
András 90-es évjáratú char- 
donnay bora nagyarany mi
nősítést kapott. (Képünkön) 
Szűcs János (Pécs-Vasas) 
92-es vegyes fe h é r b o ra  
arany, Kreutz András 92-es 
chardonnay bora arany, és 
Jégl Ádám (Geresdlak) 92- 
es királylányka bora arany 
minősítésben részesült.

A házi borverseny é r té 
kelése után m inden hallga
tó em léklapot kapott a B o
rászati N épfőiskola e re d 
m ényes elvégzésérő l. Az 
ez t követő b an k e tten  o l

d o tt  h an g u la tú , k ö te tlen  
beszélgetés közben tervez
gették a hallgatók a tanfo
lyam őszi folytatását.

K. K. Z.
+

Kiállítás
A Borászati Népfőiskola 

zárófoglalkozásán, január 
26-án került sor Solti Lász
ló üzemmérnök, borász ta 
nár gyűjteményes kiállítá
sának megnyitójára

„SZŐ LŐ  ÉS BOR A Z 
EX  L IB R IS E N  ÉS P A 
LA CK CÍM K ÉK EN ”

Solti László, a Villányi 
M ezőgazdasági Szakm un
kásk ép ző  In té z e t tan á ra  
1949 óta gyűjti a borcím ké
k et. M ára  29 o rszág b ó l 
100.000 db-os gyűjteménye 
van.

Az Ex Libriseket 1970-től 
gyűjti. A zömmel linómet
sze t techn ikával készü lt, 
szőlő és bor, virág, állat, te r
mészet témáiból álló gyűjte
ménye 2000 db-os.

Számtalan belföldi kiállí
táson  v e tt ré sz t, k öztük  
olyan rangos eseményen is, 
m int az Egri Nemzetközi 
Borcím ke Kiállítás, vagy a 
V illány, Pécs, Szekszárd, 
B adacsony „Szőlő és bor 
ünnepe” rendezvényeken.

Külföldön Hollandiában, 
Olaszországban, és Német
országban mutatta be gyűjte
ményét.

E gazdag anyagból lá t
hatnak kiállítást a pécsvá1- 
radiak, gyönyörködhetnek 
az USA, A usztrália, Spa
n y o lo rsz á g , P o r tu g á l ia ,  
O laszország borcím kéiben.

A kiállítás február 12-ig 
lá to g a th a tó  h é tk ö z n a p o 
kon 8-18 óráig.

Kárpátiné Kovács Zita

November és december hó
napban Gordon-Iskola műkö
dött Pécsváradon a Művelő
dési Házban. A tréning 6 fővel 
indult, mely igencsak kevés ér
deklődőt jelent egy ekkora köz
ségben, mint Pécsvárad. Mi, 
akik elvégeztük ezt a tanfolya
mot, úgy láttuk, hogy ez a 
módszer érdemes arra, hogy 
többen is megismerjék. Ezért 
örültünk a felkérésnek, hogy 
egy cikkben írjunk a tapasz
talatainkról.

A módszert dr. Thomas Gor
don dolgozta ki, amelynek lé
nyege, hogy az emberi kapcso
latok, a nevelés, a tanítás terü
letén jelentkező problémák 
megelőzésére alkalmas kap
csolati készségeket tanít. A 
módszer elsajátítására többfé
le tréninget indítanak attól 
függően, hogy az élet mely te
rületén kívánják alkalmazni, 
így pl. SZÉT (Szülői Eredmé
nyesség Tanítása), TÉT (Taná
ri Eredményesség Tanítása). E 
két fő területen kívül folynak 
még Tinédzser Tréningek, Női 
Tréningek, Vezetői Eredmé
nyességi Tréningek, stb.

A mai kapkodó, időhiányos, 
teljesítm ény-orientált vilá
gunkban mindenkinek szük
sége van olyan készségre, 
amely kapcsolatait hatékony- 
nyá, ugyanakkor érzelmüeg 
mélyebbé, bensőségesebbé te
heti. így van ez a szülő-gyerek, 
tanár-diák viszonyában is. Je
lenlegi gyakorlatunk a neve
lésben csak a győztes-vesztes 
formát ismeri, aminek fenn
tartása sok energiát követel és 
mellette érzelmileg rombolja a 
kapcsolatokat. A Gordon-Isko
la egy vereségmentes módszer
rel ismertet meg bennünket, 
alkalmazásának technikáját 
gyakoroltatja. Ezzel elérhetik

a szülők (tanárok), hogy a 
gyermekeik jobban érezzék 
magukat az életben, hogy a 
szüléikben igazi társra talál
hassanak és emellett a neve
lésük, formálásuk, tanításuk is 
könnyebbé válhasson.

A program a gyermekek bár
mely életkorában (a kisgyer
mekkortól kezdve a felnőtt ko
rig) hatékony, de különösen 
látványos eredményeket lehet 
tapasztalni a kamaszkor viha
ros időszakában. A tanfolya
munk résztvevői között voltak 
tanárok és szülők egyaránt, 
akik különböző korú gyerekek 
nevelésével foglalkoznak. A 
módszer gyakorlása során 
mindegyikünk megállapította, 
hogy igen pozitív eredmények 
mutatkoznak, annak ellenére, 
hogy a tanfolyam csak egy fo
lyam atot elindító esemény. 
Emellett kitartva, életünkbe 
beépítve hosszabb idő után lát
ható igazán az eredménye.

Dr. Thomas Gordon egyik 
jelszava az, hogy „a felnőtt fel
adata nem az, hogy saját böl
csességét a gyerek fejébe töltse, 
hanem az, hogy megteremtse 
azt a légkört és kapcsolatot a 
gyerekkel (egymással, felet
tessel, kollégával, stb.), amit a 
tanulási (nevelési) folyamat 
megkíván”.

A következő időszakban ele
gendő jelentkező esetén indul 
egy Tinédzser Tréning, mely a 
fiatalokra számít. Amennyi
ben több szülő, illetve tanár 
érdeklődését felkeltettük írá
sunkkal, úgy bármikor lehet
séges új tanfolyam indítása is, 
amiről a Művelődési Házban 
tudnak tájékoztatást adni.

Mi hatan mindenkinek tisz
ta szívvel ajánljuk a Gordon
Iskolát.

Baumann Mihály né

Új szolgáltatás -  új lehetőség
Régóta tervezzük, hogy kondicionáló termet rendezünk be 

a művelődési házban. Az elmúlt időszakban a különféle 
egészségmegőrző programokat kínáltunk kisebb-nagyobb 
csoportok számára. Mindezek kiegészítését kínáljuk új szol
gáltatásunkkal. Egészségügyi statisztikákból is hallhatjuk az 
Ijesztő adatokat fizikumunk állapotáról. Az egészséges élet
módhoz feltétlenül hozzátartozik testünk rendszeres kar
bantartása.

-  Egy új, egészségesebb életmódhoz segíti Önt a „Fittnes 
Center 100”. Két négyzetméteren erőssé, arányossá, egész
ségessé edzheti magát!

-  E kondicionáló géppel testének teljes izomzatát megmoz
gathatja, de egyes izomcsoportok fejlesztésére is alkalmas. 
Edzésterv ajánlatot, használati utasítást adunk.

-  Új szolgáltatásunk április közepétől vehető igénybe hét
főtől péntekig 09-20 óráig.

Bérleti d(ja: 25 Ft/fő/6ra.
Érdeklődni a 123-as telefonon, vagy személyesen lehet a 

művelődési házban.

Szőlészeti borászati népfőiskola



Iskolai hírek
Január 16-án iskolánk alsó 

tagozatos tanuló i já tékos 
sportversenyen vettek részt. A 
szervező mecseknádasdi csa
paton kívül a hidasi csapattal 
vetélkedtünk a sor- és váltó
versenyekben. Iskolánkat a 
legügyesebb 2-3-4 osztályos ta
nulók 18 fős csapata képvisel
te. Az izgalmas, jó hangulatú 
hagyományteremtő versenyen 
sok szülő és barát is velünk 
szurkolt.

Iskolánk színjátszó szakkö
re négy sikerrel mutatta be 
Véménden is a Csipkerózsika 
című darabját 1993. január 15- 
én. Az előadást megtekintet
ték a helyi és szebényi óvodá
sok, alsó tagozatos tanulók 
óvónőikkel, ta n ító ik k a l 
együtt.

Szakkörünk ezáltal 3.500 
Ft-os pénzösszeghez jutott, 
amit a többi bevétellel együtt 
kirándulásra szeretnénk for
dítani. Köszöryük a véméndi- 
ek meghívását és szíves ven
déglátását!

A Baranya Megyei Pedagó
giai Intézet munkatársai meg
látogatták az iskolánkban ta
nuló horvátországi menekült 
tanulókat, elbeszélgettek ve
lük sorsukról, a tanulásról, 
majd 1.000 Ft-os segélyben ré
szesítették őket. Köszöryük!

A Baranya Megyei Pedagó
giai Intézet januárban rendez
te meg az első osztályos német 
nemzetiségi kétnyelvű ver
senyt. Iskolánkat Keszler An
tal és Glázer Adél képviselte,

akik 26 induló közül a 8. és 9. 
helyet szerezték meg. Gratulá
lunk nekik, és felkészítő taná
ruknak, Wágner Jánosnénak.

A továbbtanulás előtt álló 8. 
osztályos tanulók orvosi vizs
gálaton vesznek részt az 
Egészségügyi Központban. Je
lentkezési lapjaikat február 
15-ig kell továbbítani az első 
helyen megjelölt iskolába.

Jan u á r 22-én, a Magyar 
Kultúra Napján rendezett ün
nepségen Lauer Bálint 7. a. 
osztályos tanuló szavalta el Jó
zsef Attila: Magyarok című 
versét. Bálintnak gratulált a 
szép versmondáshoz Olasz ta
nár úr is, a Nagy Lajos Gimná
zium magyartanára.

Az iskolai kémia versenyen 
22 tanuló vett részt, akiket 
Mester Károlyné kémiatanár 
készített fel. A körzeti ver
senyre továbbjutott tanulók:

7. osztály Keszler Péter és 
Müller Réka

8. osztály Garamvölgyi Gá
bor és László Zoltán.

Gratulálunk!

Komló város és környéke 
Tűzvédelmi Vetélkedőjén isko
lánk három fős csapata, a 17 
csapat közül első helyezést ért 
el. Versenyzőink: Ábrahám 
Géza, Krónung Helga és Mo
hácsi Attila. Felkészítő taná
ruk: Mayer Jánosné. Gratulá
lunk mindannyiuknak! To
vábbi jó felkészülést a megyei 
vetélkedőre.

Színházjáró buszok
Buszokat indítunk Pécsre március hónapban a következő 

színházi előadásokra: 5-én Óz a nagy varázsló (15 órai kezdettel), 
14-én Marica grófnő (19 órai kezdettel), 24-én Az ember tragé
diája (19 órai kezdettel), 28-án Csodálatos vagy Júlia (15 órai 
kezdettel).

Kárpótlási földárverés
A Baranya Megyei Kárrendezési Hivatal 

kárpótlási földárverést tart 
Pécsváradon a Művelődési Központban 

1993. február 11-én, 
csütörtökön 9.30 órától.

A Pécsváradi Állami Gazdaság földjeire 
lehet árverezni!

Egyházaink életérő l
Református egyházközség:
Január 18-23. között ren

dezték meg országszerte a ke
resztény egyházak az ÖKU
MENIKUS IMAHETET Sza
bó Lászlóné, Kiss Mária lelkész
asszony szervezésével három 
estén átjöttek össze a pécsvá- 
radiak a református gyüleke
zeti teremben. Első este Varsá
nyi Ferenc, pécsi evangélikus 
lelkész hirdetett igét és beszélt 
az ökumené lényegéről, majd 
Mott János címzetes apátplé
bános volt a vendég. Az ő ige
magyarázatát követte Heté- 
nyi Varga Károly beszéde, 
melyben a keresztény ember 
magatartásáról, milyenségé
ről, szerepéről, és feladatairól 
beszélt mai cseppet sem békés 
világunkban. Ezután felesége, 
Borbála asszony olvasta fel 
imáját. Patacsi Antalné be
szélt a pécsváradi caritas szer
vezet munkájáról.

A harmadik estén Nagy Pé
ter komlói református lelkész 
volt a vendég. Igehirdetését 
követően rövid ismertetést 
adott a szeptemberben indult 
református gimnáziumi osz
tályról, az ott folyó munkáról 
és a jövőbeni elképzelésekről. 
A Pécsi Kodály Zoltán Gimná
ziumban indult egy osztály, 
ahol református szellemben 
folyik az oktató, nevelő mun
ka. Pécsváradról Kutas Gerely

tanulója ennek az osztálynak.
D.K.

Rendszeres gyülekezeti 
alkalmaink:

Gyerekeknek:
Szerda: Hittanóra az első

söknek az 5. órában az alsó 
iskolában.

Csütörtök: Hittanóra a 3. 4.
5. osztályosoknak a lelkészi hi
vatalban 16 órától.

Péntek: Hittanóra a máso
dik osztályosoknak, szintén az 
alsó iskolában az ötödik órá
ban.

Konfiguráció előkészítő du. 
15 órakor a lelkészi hivatal
ban.

A Szakiskola Kollégiumá
ban szerdánként 15 órától 
BIBLIA SZAKKÖR-t tart Sz. 
Kiss Mária lelkész.

(A felnőttek istentisztelete 
és egyéb összejöveteleik válto
zatlan időpontban vannak.)

Római Katolikus 
Egyházközség

Változatlanok a hittanórák 
időpontjai. A vasárnapi szent
misék 8 és 11 órakor kezdőd
nek.

A hónap első péntekén van 
szolgálat az Idősek Gondozási 
Központjában február 24. 
HAMVAZÓ SZERDA, a nagy
böjt kezdete.

Zengőalja Mezőgazdasági és Szolgáltató 
Szövetkezet szolgáltatásai

A kárpótlási törvény végrehajtása folyamatban van. Az árve
rések során többen jutottak földhöz, akik a föld megműveléséhez 
szükséges eszközökkel nem rendelkeznek. Igazgatóságunk úgy 
döntött, hogy a földtörvény megjelenése előtt bérleti szerződést 
nem köt senkivel.

Teljes körű szolgáltatásunkat ajánljuk az érdeklődőknek.

Munka
művelet

1 ha-ig
négy-
szögöl/Ft

1-5 ha-ig 5-10 ha-ig 10 ha 
felett

F t/ha F t/ha Ft/ha

Szántás 3.- 4.500.- 4.000.- 3.500.-
Tárcsázás 1,50 1.000.- 900.- 800.-
Kombinátorozás 1,50 1.000.- 900.- 800.-
Vetés (sűrűsoros) 1.- 800.- 700.- 600.-
Vetés (szemenként) 2.- 900.- 800.- 700.-
Vegyszerezés 2,50 1.000.- 900.- 800.-
Kombájnolás 2,50 5.000.- 4.500.- 4.000.-
Szártépés 1,50 1.600.- 1.500.- 1.400.-
Kaszálás 1,50 1.500.- 1.400.- 1.300.-
Rendkezelés 1.- 800.- 700.- 600.-
Bálázás 1.- 1.700.- 1.600.- 1.500.-
Forgatás 15.- - - -

1 ha alatt 150 Ft kiállási dty számolandó.
A fenti díjtételeket + 6 % ÁFA terheli.

Vállasuk a vetőmagok, növényvédőszerek beszerzését, termé
kek értékesítését, szaktanácsadást.

Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet Igazgatósága, Pécs várad



A körjegyzőség munkája 1992-ben
Az elmúlt évi beszámolóm óta 

a körjegyzőség szervezeti felál
lásában és létszámában változás 
nem történt!

A személyi összetételt illető
en a műszaki csoportnál mind
két építész kicserélődött, az el
távozottak helyére Winkler 
György és Görbics János lépett. 
Utóbbi főiskolai végzettséggel 
rendelkezik!

A gazdasági csoportnál Gálné 
Feule Erika gyesen van. A ko
rábbi szerződéses alkalmazott 
Mándy Anikó helyére pedig ál
landó főfoglalkozású dolgozót 
alkalmazunk Wald Jánosné sze
mélyében.

A mellékelt kimutatásból is 
kitűnik, hogy az ügyiratokban 
mérhető munkamennyiség is nö
vekedett.

Mindezek alapján most már 
határozottabb válasz adható ar
ra a múlt évben elhangzott kér
désre, hogy létszámunk elegen
dőnek, netán eltúlzottnak minő
síthető-e.

Ismerve a BM által közzétett 
országos, valamint a megyei 
adatokat, mind létszámban, 
mind a körjegyzőség költségve
tési keretösszegében messze az 
átlag alatt vagyunk.

A körjegyzőség szerepköre
1.) A testületek működésével 

kapcsolatban továbbra is a tes
tületek önállóságát biztosító, ki
fejezetten segítő, előkészítő, va
lamint végrehajtó jellegű volt a 
közreműködésünk. Alapvetőnek 
a törvényességet tartottuk.

Mindezekkel kapcsolatban, e 
témakört érintve az alábbi ki
emelést teszem:

a. ) A körjegyzőséghez tartozó 
hét települési képviselőtestület 
összesen 55 ülést tartott, továb
bá valamennyi testület megtar
totta a kötelezően előírt köz- 
meghallgatásos ülését. A hozott 
határozatokkal, illetve a testüle
ti működéssel kapcsolatosan a 
köztársasági megbízottól tör
vényességi kifogás nem érkezett. 
Némi hatáskörelvonás (munkál
tatói jogkor elvonása) miatt egy 
ízben én tettem észrevételt, de 
ez is inkább a jövőre vonatkozó
an tartalmazott útmutatást.

b. ) Az év folyamán a testüle
tek összesen 35 rendeletet al
kottak, ezek ellen sem érkezett 
törvényességi jelzés.

c. ) A testületek működését 
segítendő, a legérzékenyebb te
rületre vonatkozóan, a szociális 
ellátással kapcsolatos testületi 
hatáskörök gyakorlásához ad
tunk ki valamennyi képviselőnek 
egy részletes útmutatót, továbbá 
kezdeményeztük a pécsváradi 
szociális bizottságnál a térítési 
díjak rendezését és ehhez nyúj
tottunk gyakorlati segítséget.

d. ) Főként Pécsváradra vonat
koztatva, a testületi előterjesz
tésekkel kapcsolatosan a múlt 
évben megválaszolatlanul ha
gyott kérdést ismét felvetem: 
igénye-e megszövegezett határo
zati javaslat készítése vagy sem?

e. ) Ugyancsak a testületek 
működését és döntéshozatalu
kat elősegítendően, a körjegyző
ség koordináló szerepéből faka
dóan, három megállapodás lét

rejöttében segédkeztünk az el
telt év során:

-  a volt közös tanácsi ingatlan 
és ingó vagyon megosztásában,

-  a szeméttelep jövőbeni kö
zös költségen történő kialakítá
sa pénzügyi alapjának megte
remtésében,

-  az intézmények, ezen belül 
is az ún. tagiskolák és óvodák 
önálló üzemeltetésében, finan- 
szírozásásuk új rendszerének ki
alakításában.

Ez utóbbit azért is tartom 
fontosnak, mert sikerült szinte 
„ráérezni”, hogy ez a megoldás 
külön központi támogatást is 
eredményez 2,5 millió összeg
ben, valamint további 6,5 milliós 
felújítási hozzájárulást jelentett 
a volt társközségeknek.

A testületi munkát érintően 
az elkövetkezendő időszakban, 
az eddigi tapasztalatok alapján 
indokoltnak tartom, hogy (első
sorban Pécsváradon)

-  a munkatervbe bekerülje
nek a bizottságok munkájáról 
szóló beszámolók, miután két év 
után indokolt, hogy a képviselő
testület áttekintse bizottságai 
működését,

-  kidolgozásra kerüljön a he
lyi kitüntetések és címek adomá
nyozásának rendje, miután erre 
már képviselői javaslat is volt,

-  a szervezeti és működési 
szabályzat pontosításra, kiegé
szítésre kerüljön (pl. kizárás in
tézménye, kérdések, bejelenté
sek, interpellációk kezelése, al
kalmazása, stb.).

2.) A településfejlesztés 
konkrét eredményeire, az elvég
zett feladatokra, megvalósult lé
tesítményekre ezúttal sem térek 
ki, hisz ez közismert, másrészt a 
testületek ülésein rendszeresek 
ezek a napirendek, végül pedig 
egy félidejü összegezés megje
lent Pécsvárad vonatkozásában 
a Hírmondóban.

Mindössze a közreműködő, 
végrehajtó tevékenységünkre va
ló utalás kapcsán jelzem ezévi 
tevékenységünk egyes mozzana
tait, kézzelfogható eredményeit:

a. ) A múlt évi beszámolóban 
még csak tervezettként szereplő 
vízközmű társulás Lovászhetény 
és Nagypall községekben meg
alakult, valamennyi előkészíló- 
szervezeti és pénzügyi intézke
dést időben megtettünk és ma 
már mindkét község, továbbá 
Erdősmecske is egészséges ivó
vízzel ellátott, holot a megye 
110 településén még nincs meg
oldva a vízellátás.

b. ) Az alapítvány gondolata 
ugyancsak a körjegyzőség kezde
ményezésével indult, akárcsak 
az alapítók megnyerésében és az 
induló tőke biztosításában, majd 
a kuratórium tagjainak a felké
résében sikerrel működtünk 
közre,

c. ) E körbe tartozik annak 
megemlítése is, hogy kidolgoz
tuk a pécsváradi testület részére 
a közmű- és útépítési támogatás 
rendjét, ezzel is segítve a lakos
sági beruházási hozzájárulások 
gyakorlatát. Ezt a rendeletet ki
adtuk esetleges alkalmazásra a 
többi képviselőtestület részére is,

d. ) Ugyancsak a körjegyzőség 
kezdeményezte és készítette elő

a pécsváradi közterületfelügye
leti rendszer kialakítását és mű
ködését, annak szervezeti kere
teit,

e. ) Itt említem, hogy az utca
név változások szinte észrevétle
nül, a lakosság különösebb zak
latása nélkül megtörténtek.

f. ) Kidolgoztuk a testület 
döntése alapján a lakbérek és a 
lakbértámogatások új rendjét és 
mindez jogszabályi formában, 
önkormányzati rendeletben öl
tött testet, így mellőzhetők az 
eseti, egyedi, bérlők számára is 
problémásabb eljárások.

Ezek azok a főbb mozzana
tok, amelyek hosszú távra is in
tézményes kereteket biztosí
tanak a településellátási, üzeme
lési és fejlesztési feladatok 
konkrét intézéséhez.

Mindezeket a jogbiztonság, a 
kiszámíthatóság szempontjából 
tartom eredménynek, mert sza
bályozottság esetén érvényesül a 
testület akarata és megóvja az 
eljáró ügyintéző az esetleges 
szubjektivitástól.

Természetesen tudom,hogy 
mindeközben a gyakorlati meg
valósítások, a településfejlesztés 
egyes feladatainak a kivitelezése 
során gyakran éri jogos kritika 
is munkatársainkat, de talán a 
műszaki előkészítettség és a 
megvalósítások ütemessége jobb 
volt, mint a megelőző évben. 
Gondolok itt az útépítések szer
vezettségére, a gázépítés és fő
ként a telefonkorszerűsítés sok
kal kevesebb problémát okozó 
munkafolyamataira.

E témakör lezárásaként egy 
most már időszerűvé váló konk
rét tennivalót is megemlítek: a 
pécsváradi rendezési terv felül
vizsgálata és ezzel párhuzamo
san az egyetlen hatályban lévő és 
sajnos költséges tennivaló, mert a 
belterületi határvonal és az egyes 
beépítési területek újra szabályo
zása igényként jelentkezik és gya
korlatilag lassan tíz év telik el az 
eredeti szabályozás óta.

3.) Az igazgatási, hatósági te
vékenység mind mennyiségben, 
mind pedig a személyes megje
lenést igénylő ügyek számában, 
azaz az ügyfélforgalomban a 
megelőző évhez képest emelke
dett.

munkát jelent a heti kifizetések
kel és elszámolásokkal, a terüle
tünkön tartózkodó menekültek
kel kapcsolatos adminisztráció.

Néhány jellemző adat:
A területünkön tartózkodó, 

átlagosan 100 fő menekült ré
szére történő heti kifizetések át
lagos összege 60 ezer Ft, ugyan
ezen kifizetések havi elszámolá
sa a BM felé 240.000 Ft összeg
ben történik!

A kárpótlási ügyekben az első 
10 hónap során összesen 682 
anyakönyvi kivonatot adtunk ki, 
ez ugyanennyi ügyfelet is jelent, 
és lényegében az iratok másola
tától fogva az űrlapok kitöltésé
ben, a tanúnyilatkozatok jegyző
könyvezésében is közreműköd
tünk.

Útlevélügyben 129 alkalom
mal jártunk el, tejjegyet 113 fő 
részére, összesen 480 db-ot osz
tottunk ki, gépjárműadót 1700 
gépkocsi után állapítottunk 
meg, és eddig 774 állampolgár 
részére térítettünk vissza köz
műfejlesztési hozzájárulást.

Ezek egyrészt olyan tömeges 
ügyek, amelyek korábban nem 
fordultak elő, másrész! a felso
roltak nem is tükröznek teljes
séget. Erre szolgál a melléklet.

Az egyes nagyobb ügyterüle
tek, munkacsoportok vonatko
zásában -  bővebb kifejtés nélkül 
-  az alábbiakra kívánom a fi
gyelmet irányítani:

1.) Az igazgatási csoportnál 
elsősorban a szociális ügyek tes
tületi döntésre történő előkészí
tésében a még körültekintőbb 
eljárást, az alaposabb tényfeltá
rást tartom szükségesnek,
ugyanakkor ennek elvárását és 
így a körültekintőbb döntést ké
rem a testületektől.

2) A pénzügyi csoport eseté
ben az adóügyi szempontból lé
nyeges adatok megfelelő kezelé
sét, naprakészségét és egy olyan 
jellegű ellenőrzési forma meg
honosítását szorgalmazom,
amely a segítségnyújtás mellett 
egyben a bevallás és elszámolás 
korrektségét is szolgálja.

A költségvetési pénzügyi el
lenőrzés pedig olyan elemzése
ket tárjon a testületek elé, 
amelyben a döntés jelentős gaz
dasági kihatással is bír.

Ezt mutatják az alábbi összehasonlítási adatok:

iktatott ügyiratok száma: 
ebből az ügyek száma: 
ebből I. fokú határozat 
benyújtott jogorvoslat

Az ügyfélforgalmat elsősor
ban a nem hivatalból indított, 
hanem az állampolgárok kezde
ményezésére indult eljárások 
számának a növekedése emelte 
meg, és itt olyan ügyekre kell 
utalnom, mint az első, második, 
és harmadik kárpótlási törvény, 
a nyugati foglyok ügyei és nem
zeti gondozási igény megállapí
tásával kapcsolatos ügyek, a TB- 
kártyák érvényesítése, a mozgás
korlátozottak támogatási rend
szerének új szabályozása, az út
levelek helyi intézése.

Sajnos változatlanul tömeges

1992. október 
31-ig 
3.632 db 
2184 db 
1.207 db 
5 db

(Itt jegyzem meg, hogy a 
pénzgazdálkodás, számvitel oly 
mértékben rendezett, hogy az 
Állami Számvevőszék épp ná
lunk tartott „tapasztalatszerzés" 
felmérést.)

3.) A műszaki csoportnál el
várás, hogy a napi rutinfelada
tok és eljárás mellett távlatokra 
is kihatóan, a nagyközség és az 
érintett települések egészében 
gondolkodva történjék a terve
zés, programozás és ebbe illesz
kedjék az egyedi döntés.

Dr. Kodás Mihály 
köijegyzá

1991. október 
31-ig 
3.380 db 
1.616 db 
974 db 
15 db



Képünkön a martonfai út. Fotó: Patonai Attila
Testületi működés egyes adatai:

képviselőtestületi megalkotott
ülések száma rendeletek száma

Pécsvárad 11 10
Apátvarasd 6 4
Erdősmecske 7 5
Lovászhetény 9 4
Martonfa 8 5
Nagypall 7 3
Zengóvárkony 7 4

Ügy- és ügyiratforgalmi adatok: (okt. 31-ig)

1991 évben 1992 évben
Gyám - és szociális ügyek 842 db 1.039 db
Adó- és költségvetési iratok 663 676
Építési, műszaki iratok 653 404
Vállalkozásokkal kapcs. ügyek 
Vegyes igazgatás (munkaügy,

371 406

népesség, anyakönyv, mezógazd.) 
Körjegyző ügyiratforgalma 
(testületek, intézmények ügyei,

336 405

bortokháb., szabálysértés), stb. 
Ingatlanok adásvétele,

327 519

tulajdonosi változások 188 184
Összesen: 3.380 db 3.633 db

Egyes szociális és gyámügyek főbb adatai (okt. 31-i állapot)

Rendszeres segélyezett 25 fó 865.860 Ft
Nevelési segélyezett 68 fó 687.000 Ft
Eseti segélyezett 316 alkalom 742.600 Ft
Gyámügyi segélyezés 122 fó 333.600 Ft
Ápolási díjban részesül 12 fó 332.750 Ft
Cukorbetegek támogatása 4 fó 4.800 Ft
Kárpótlási támogatott 3 fő 19.230 Ft
Lakbértámogatás 19 fó 81.800 Ft
OTP kamat támogatás 35 fó 410.650 Ft
Rokkantak közi. támog. 61 fó 732.000 Ft
Rokkantak egyéb közlekedési ügyei 103 eset
Közgyógy. ig. kiadása 54 eset
Eü. kártya érvényesítése 23 eset
Egyéb s z d c . ügy 14 eset
Kismotorosokkal kapcs. gyámügyi intézked. 31 eset

Műszaki igazgatási ügyintézés főbb mutatói:

Építési-bontási engedélyezés 55 db
Használatbavételi eng. 15 db
Telekosztás, telekminósítés 34 db
Köztér, haszn. engedély 92 db
Egyéni vállalkozói ig. kiadás 141 db
Társas 15 db
Üzletnyitási eng. 68 db
Váll. és üzlet megszűnés 80 db

Egyes adóügyi adatok:

Pécsváradi g y e rm ekrajzok Tokióban
A tehetséges magyar gyere

kek évről évre szép sikereket 
érnek el, hazai és különböző 
külföldi gyermek képző- és 
iparművészeti pályázatokon.

A mi iskolánk tanulói is az 
eredményesen szereplők kö
zött vannak. EXPO-’96 Egy 
jobb világért országos képző
művészeti kiállításra -  amely
nek fővédnöke dr. Demszky 
Gábor főpolgármester volt -  
10.000 rajz érkezett. A mi isko
lánk 40 gyermekfestményt 
küldött.

A kiállítás színhelye Buda
pest Nagy László Általános Is
kola és Gimnázium. Itt a kö
vetkező pécsváradi tanulók 
munkáját láthattuk:

Kakas Dorottya 7.a.
Simsay Laura 7.a.
Bittér Tünde 7.a.
Hilmer Krisztián 6.b.
Cséri Linda 5.b.
Bareith Rita 5.b.

Ruppert Edit 7.b.
A Szivárvány nemzetközi 

pályázaton, amelyet kétéven
ként rendeznek meg Zánkán, 
Aranydiplomát nyert László 
Zoltán 8. osztályos tanuló (a 
pályázaton 65 ország 12 ezer 
pályamunkával szerepeli.

Á 22. Japán Gyermek Művé
szeti pályázaton, amelyet To
kióban rendeztek, bronz diplo
mát Góbi László, ezüst diplo
mát Réger Kitti, pécsváradi ta
nulók kaptak. A pályázatra 
300 ezer alkotás, közüttük 87 
ezer festmény érkezett 65 or
szágból.

Ezeknek a kulturális esemé
nyeknek fő célkitűzése, hogy 
elősegítse a nemzetek egymás 
közötti megértését, a fiatalok 
egymás iránti jóakaratát, és 
úrrá legyen a számos kulturá
lis és gazdasági különbségen.

Szántó Ferencné 
rajztanár

R e n d ő rs é g i h írek
A község területén december 

hó végén és január elején egy 
garázdaság történt, az eljárás 
folyamatban van.

*
A pécsváradi Erdészet 221c 

erdőrészben egy pécsváradi la
kost falopáson értek tetten, el
lene a nyomozás folyik.

*
Erdősmecskén egy terepváltót 

tulajdonítottak el 8 ezer forint

értékben, a tettest sikerült el
fogni.

*
Hidas községben egy garázda

ság történt az eljárás itt is fo
lyamatban van.

+
Még a múlt év november és 

december hónapban a Dombay 
tónál történt betörések tetteseit 
a pécsi rendőrség elfogta és az 
eljárást megindította ellenük.

Gépjárműadó Helyi adó
tétel okt. 30-ig tétel oki. 30-ig
db

Pécsvárad 10.20
Apátvarasd 15
Erdősmecske 80
Lovászhetény 60
Martonfa 52
Nagypall 72
Zengóvárkony 92

1.391

befolyt, adó db. befolyt, adó
2438.600 1.839 2766.100
24.000 43 41.770
122.960 184 247.530
78.480 . 14.750*
84.730 71 59.490
143.800 106 144.440
172.510 - 1.650*
3.065.080 2243 3.275.730

Adótételek összesen: 3.634
Beszedett adó összesen: 6.340.810
x: 1991. évi hátralékból befolyt összeg

(1991-ben: 2.600) 
(1991-ben: 2.515.469)

H ip p -H o p p  it t  a  fa rs a n g
Táncestek a Művelődési Házban

12-én, pénteken Zeneiskola 
farsangi bájjá szülőknek, taná
roknak.

*
19- én, pénteken: Általános

Iskola felsőseinek farsangja.
* ’

20- án, szombaton: Általános Is
kola Szülői Munkaközösségének

szervezésében Szülők Bájjá az
Iskoláért Alapítvány javára 

*
26- án, pénteken: Általános 

Iskola alsósainak jelmezes far
sangi bálja. *

27- én, szombaton 21 órától 
Asterix Bál.



P é c s vá ra d  N a g y k ö z s é g  K é p v is e lő -te s tü le té n e k  1 2 /1991 . szá m ú  re n d e le te
A helyi adókról

(Egységes szerkezetben közzétéve a 1171992. sz. rendelettel)

l .§
Pécsvárad nagyközség képviselő-testü- 

lete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Atv.) felhatalma
zása alapján 1992. január 1. napjától ille
tékességiterületére az alábbi adókat vezeti 
be:

a. ) építményadó
b. ) magánszemélyek kommunális adója
c. ) vállalkozók kommunális adója
d. ) iparűzési adó

,  2-§
(1) Építményadó terheli a nem magán

személyek tulajdonában álló épületeket 
(Atv. 11. §), amennyiben alapterületük 
meghaladja a 25 nr-t.

(2) Egyazon helyrajziszám alatt levő több 
épület (épületcsoport) alapterületét össze
vontan kell figyelembe venni, csökkentve 
az Atv. alapján mentességet élvező helyi
ségek, épületrészek alapterületével.

(3) Az építményadó évi összege 100 
rrf-né l nem nagyobb épület (épületcso
port) esetében háromezer, ettől nagyobb 
épület (épületcsoport) után ötezer forint.

3. §
(1) Magánszemélyek kommunális adó

ja terheli a belterületi utcasorban, valamint 
az utcaszerűen beépített egyéb lakóterüle
ten lévő, magánszemélyek tulajdonában ál
ló lakásokat és nem lakás céljára szolgáló 
épületeket (üzlet, műhely, stb.), továbbá az 
üdülőépületeket (hétvégi házakat) és üdü
lőtelkeket, valamint a nem magánszemély 
tulajdonában álló lakás bérleti jogával ren
delkező bérlőket (Atv. 24. §.)

(2) Ugyanazon a telken (helyrajziszá
mon) levő lakás és nem lakás céljára szol
gáló épületek (helyiségek) után külön-kü- 
lön adózni csak a bérbeadott nem lakás 
céljára szolgáló helyiség után kell.

(3) A lakásszövetkezeti garázs abban az 
esetben adómentes, 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 lakásbérlet után:
egyszobás lakásnál 1.000 Ft
kétszobás lakásnál 1.600 Ft
három- és többszobás lakásnál 2.000 

Ff
b. ) nem lakás céljára szolgáló helyiség 

(üzlet, műhely, garázs, stb.) után:
100 r r r  alapterületig 1.200 Ft
100 r r r  alapterület felett 2.200 Ft.
c. ) üdülő (hétvégi ház) és üdülőtelek 

után:
- ; űombay-tónál és a felette levő asz

faltos úttal ellátott területen 1.250 Ft
-  egyéb területen 800 Ft.
(5) A magánszemélyek kommunális 

adójának évi teljes összegét a közterü
letek, utak, járdák tisztántartására, a 
háztartási szemét elszállítására és ke
zelésére kell fordítani.

4. §
(1) Vállalkozók kommunális adója

terheli a vállalkozót (Átv. 27. § (1) be
kezdése), akinek akár a székhelye, 
akár telephelye (részlege) az önkor
mányzat illetékességi területén van.

(2) E rendelet alkalmazásában vállalkozó, 
és így a kommunális adó alanya

-  az a magánszemély, aki belföldön, saját 
nevében és kockázatára, haszonszerzés 
céljából üzletszerű gazdasági tevékenysé
get végez és vállalkozói igazolvánnyal (ipar
igazolvánnyá, működési engedélyei) ren
delkezik, továbbá akinek tevékenységét a 
magánválákozásokról szóló törvény an
nak minősíti

- jo g i személyiségű és a jogi személyiség 
nélküli válalkozói tevékenységet végző 
gazdákodó szervezetek

-  ügyvédi, közjegyzői és jogtanácsosi 
irodák, váamint lakásszövetkezetek

„(3 ) A vállalkozói kommunális adó 
alapja az önkormányzat illetékességi 
területén foglalkoztatottak (tulajdonos, 
alkalmazott, tag, stb.) korrigált átlagos 
statisztikai állományi létszáma (Atv. 
28. §.)

(4) Az adó évi összege egyedüli vállal
kozásnál 600 Ft, minden más esetben 
1.200 Fl/fő.

5. §
(1) Iparűzési adó áá  esik az önkor

mányzat illetékességi területén végzett, 
nyereség, illetőleg jövedelemszerzésre 
irányuló gazdasági, válalkozói (iparűzési 
tevékenység/Átv. 35-36. §.)

„(2) Az iparűzési adó alapja az érté
kesített termék, illetőleg végzett szol
gáltatás éves nettó árbevétele, csök
kentve az eladott áruk beszerzési ér
tékével és az alvállalkozói teljesítések 
értékével.

(3) Az adó évi összege a (2) bekezdés 
szerint számított árbevétel után

-  a kereskedelmi tevékenységre vonat
kozóan évi 5 ezrelék

-  mezőgazdasági vállkozás után évi 2 
ezrelék

-  az ipari, szolgáltató, valamint az egyéb 
jellegű vállalkozások után évi 3 ezrelék

(4) Az önkormányzá illetékességi terü
letén ideiglenes (ákámi) jelleggel végzett 
iparűzési tevékenység adója:

a.) alkalmi árusok, esetenként kitelepülő 
kereskedők esetében a szokásos piaci, 
vásári napokon napi 500 Ft átalány, egyéb 
alkalmakkor az első napra 1000 Ft, min

den további napokon napi 300-300 Ft 
átalány.

b.) az egyéb iparűzési tevékeny
séget végzők esetében az egy hetet 
meg nem haladó időtartamú munka
végzés, s z o lg á lta tá s , k iv ite le z é s , 
stb. után napi 5 0 0 -5 00  Ft átalány, 
az ezt meghaladó időtartamú tevé
kenység esetén az elért nettó árbe
vétel 7 ezreléke.

5. §A.
(1) Idegenforgalmi adókötelezettség 

terheli azt a 18 év feletti magánszemélyt, 
aki nem állandó lakosként egy vendé
géjszakát m eghaladóan az ön ko r
mányzat területén lévő kereskedelmi-, 
vagy fizetővendéglátó szálláshelyen, il
letve időszakosan vendéget fogadó 
szálláson tartózkodik

(2) Az adófizetési kötelezettség a má
sodik vendégéjszakával kezdődik és a 
napokat az eltöltött éjszakák után kell szá
molni.

(3) Az adó mértéke személyenként
és naponta az első tíz vendégéjszaka 
után 15 Ft, az ezen felüli vendégéjsza
kák után 10 Ft. '

6. §
(1) A képvise lő-testü le t eseti ked

vezm ényben részesítheti azt az adó
alanyt, aki helyben m űködő s p o rt
vagy ku ltú regyesü le t (csop o rt) ré 
szere pénzbeli tám ogatást nyújt. A 
kedvezmény fe lső  határa a tám oga
tás 50 %-ig terjedhet.

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

mentességet adhat az új munkahelyet biz
tosító vállalkozás számára.

(3) Annak az adóalanynak, aki e ren
delet hatálybalépése után kezdi meg az 
önkormányzat illetékességi területén 
vállalkozói tevékenységét, (ideértve a 
telephely áthelyezést is) ötmillió forint 
alatti nettó árbevétele három évig men
tes az iparűzési adó alól.

(4) A megállapítható idegenforgalmi 
adó 50 %-át fizeti a 70 év alatti magyar 
állampolgárságú nyugdf|as.

(5) Az egyéb méltányossági ügyekben 
a képviselő-testület szociális ügyekkel 
foglalkozó bizottsága jár el.

7. §
Jelen rendeletben nem szabályozott 

kérdésekben (adókötelezettség keletke
zése, az adó alanya, a mentességek, ked
vezmények, adóelőleg fizetés, önadózás, 
stb.) az adótörvény, valamint az adózás 
rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 
rendelkezései irányadóak.

8 . §
Ez a rendelet 1992. január 1. napján 

lép hatályba, ezzel egyidőben hctályát 
veszti a te lepülésfe jlesztésrő l szóló 
1/1986. számú, a nem lakás céljára szol
gáló helyiségek adójáról szóló 2/1986. 
számú, a közművesítések egyes kérdé
seiről szóló 6/1986. számú a házadóról 
szóló 1/1987. számú tanácsrendelet va
lamint az idegenforgalmi adóról szóló 
9/1991. számú önkormányzati rendelet
2. §. b.) pontja, és a 4. §. b.) pontja.

Kakas Sándor polgármester 
Dr. Kóflás Mihály 

körjegyző

Adózási tájékoztató
A HÍRMONDÓ mú|t évi számában közre

adott ADÓZÁSI TÁJÉKOZTATÓ-ban foglal
takat nem ismételjük meg, csupán az új 
tudnivalókat foglaljuk össze.

11.) Az új szabályozás szerint a közszol
gáltató szervezet minden helyi adó alól 
mentes, ha a megelőző évben (tehát 
1992-ben) fo lytatott tevékenységéből 
szárm azó jövedelme után társasági 
adó vagy költségvetési befizetési köte
lezettsége nem keletkezett. Erről írásban 
kell nyilatkoznia a közszolgáltató szerve
zetnek és azt meg kell küldeni a körjegy
zőségre.

Az építményadó alól a fenti feltételektől 
függetlenül mentes a közszolgáltató szer
vezet. Mentes továbbá az állattartási célt 
szolgáló épület valamint az ehhez kapcso
lódó raktárak, tárolók, és végül a növény
termesztéshez kapcsolódó tárolóépületek 
után sem kell építményadót fizetni.

2. ) Közszolgáltató szervezet többek 
között a Magyar Posta Vállalat, a közü
zemi ellátást végző szervezetek, mint 
pl. a villamos-, a gáz-, az ivóvíz-, a 
csatornaszolgáltatást nyújtók, valamint 
a menetrend szerinti tömegközlekedést 
lebonyolító szervezetek.

3. ) A vállalkozók a kommunális adóju
kat a korrigált átlagos statisztikai állo
mányi létszám után fizetik, vagyis ebbe 
a körbe tartozik az alkalmazottakon kí
vül a vállalkozást fo lytató magánsze
mély, tulajdonos, továbbá az a tulajdo
nos, aki a vállalkozásban személyes 
közreműködésre kötelezett, vagy azt 
mellékszolgáltatásként végzi, valamint a 
segítő családtag.

4. ) Lényeges változás az iparűzési adó
nál a nettó árbevétel számítása, ugyanis 
azt csökkenteni kell a kereskedelemben 
az eladott áruk beszerzési értékével, az 
egyéb vállalkozásoknál pedig az alvállal

kozói te ljesítések értékével.
5. ) Az alkalmi, ideiglenes tevékenység 

meghatározása annyiban változott hogy a 
nem helyi székhelyű, telephelyű vállalko
zó Pécsváradon végzett építőipari, vala
mint nyomvonalas létesítményhez (úté- 
plés, vezetéképítés, stb.) kapcsolódó ki
vitelezői, fenntartói, szerelési, szervezési, 
lebonyoltási, szaktanácsadói bevételt je
lentő tevékenysége csak abban az eset
ben minősül ideiglenesnek, ha az adott 
évben összesen a három hónapot nem 
haladja meg. Ha ezt meghaladja, akkor 
úgy adózik, mint a pécsváradi székhelyű 
vállalkozó, vagyis nem 7 ezrelék alapján, 
hanem 3 ezrelékkel.

6. ) Idegenforgalmi adót a 18-70 év kö
zötti magánszemély fizet, aki egy éjsza
kánál többet tölt el vendégként (turista
ként, kirándulóként, üdülővendégként, 
stb.) Pécsvárad valamelyik hivatalos 
szálláshelyén (Várszálló, magánpanzió, 
fizető vendéglátóhely).

Ebből következik, hogy nem fizet 
adót, aki iskolai tanulmányai, munka
végzése, hivatalos kiküldetése, stb. m i
att tartózkodik Pécsváradon.

Az adót a szállásadó vonja le és fizeti be 
15 napon belül az önkormányzathoz. A 
befizetést akkor is teljesíteni kell, ha a ven
dégtől elmulasztotta az adót levonni.

7. ) Adóbevallás, adófizetés, elszámolás
a.) Az építményadót és a magánsze

mélyek kommunális adóját az adott év 
január 1 -jén tulajdonban lévő adóköte
les építm ény után kell fize tn i, két 
egyenlő részben, március 15. és szep
tember 15. napjáig.

A tulajdoni változásról, az építmény 
e lb o n tá sá ró l, m e g s e m m is ü lé s é rő l 
vagy új épület használatbavételéről t i
zenöt napon belül bejelentést kell tenni 
a körjegyzőségre,

b.) A vállalkozók kommunális adóját és 
az iparűzési adót a magánszemélyek és 
jogi személyek egyformán, a megelőző évi 
adatok (létszám es nettó árbevétel) alapján 
maguk számítják ki és fizetik be két egyenlő 
részletben március 15. és szeptember 15. 
napjáig adóelőleg címén.

Áz éves tényadatok alapján, annak isme
retében december 20-ig be kel fizetni (az 
előleget ki kell egészíteni) a várhcló tény
leges évi adó 90 %-áig.

Az adóévet követően, most már a 
tényadatok ismeretében kell végleges 
elszámolást megtenni (a pótbefizetés 
vagy v issza ig ény lé s ), m égpedig a 
kommunális adónál február 28-ig, az 
iparűzési adónál május 31-ig.

Figyelem! Mindez azt jelenti, hogy az
1992. évi adóról ez év február 28-ig, 
illetve május 31-ig kell a vállalkozóknak 
az elszámolást megtenniük.

8.) Hogyan történik a váíaikozók adó
előlegének a kiszámítása?

a. ) Ha a megelőző évhez képest a 
vállalkozás változatlan, akkor az évi 
adóelőleg összege azonos a múlt évi 
tényleges adó összegével

b. ) Amennyiben a megelőző évben a 
válla lkozás csak részben m űködött, 
akkor a m ege lőző évi adót évesíteni 
kell, vagy is , ha pé ldául a megelőző 
évben két hónapi m űködés után f i 
zete tt csak adót, akkor azt egész 
évre kell átszám ítan i, vagy is  szo 
rozni kell ha tta l.

c. ) Ha a vállalkozás csak ez évben pl.
1993. augusztusában indul, akkor ki 
kell számítani az év végéig várható 
adatokat (létszám, nettó árbevétel) és 
ez képezi az adóelőleg alapját.

Megszűnt az a kedvezmény, hóm  aki 
az év második felében kezdi a tevékeny
séget, az adott évben nem fizet adót.



Pályázat
Következő számainkban bemutat
juk azt a pályázatot, amit Pécsvá- 
rad városi rangja helyreállítása ér
dekében nyújt be a belügyminisz
ternek. Az alábbiakban a történeti 
áttekintést adjuk közre.

Ezer év
Pécsvárad városi múltjából
Pécsváradot a Szent István 

által 1000-ben alapított mo
nostor tette annak idején or
szágos jelentőségű állam- és 
egyházsszervezési központtá. 
E szerepe révén lett város. Vá
rosi életről 1258-tól vannak 
írásos adatok. Civitasként 
1333-ban említik először. A tö
rök után mezőváros. Ezt a jog
állását 1871-ben elveszti, de 
1966-ig járási székhely, s ezzel 
egyben kisvárosi funkciókat is 
betölt.

Mivel Pécsvárad ezer esz
tendeje szerves központja egy 
kisebb tájegységnek, a Keleti- 
Mecseknek, és városi funkció
itól csak negyedszázada, járási 
székhely szerepének eltörlésé
vel fosztották meg, indokolt 
városi címének és jogosítvá
nyainak helyreállítása.

Középkor
Pécsváradon fejedelmi ud

varház és két templom állott a 
mai vár területén már Géza 
fejedelem korában. Ezt a feje
delmi, később királyi birtokot 
adta át az 1000. évben István 
király a bencés rendnek két 
piac jogával és mintegy 40 falu 
birtokával együtt. A monostor 
feladata a déli országrész ál
lam- és egyházszervezése volt. 
Ezzel az alapítással kialakult 
hazánk első ismert középkori 
nagybirtoka, melynek köz
pontja Pécsvárad volt.

A nagyobb királyi egyházak, 
pl. Pannonhalma, Pecsvarad, 
Szekszárd városképző szerep
pel bírtak: az apáti palotát, a 
templomokat, a szerzeteshá
zat a vár fogadta be. Kívüle 
éltek a vár szolgálónépei és kü
lön a szabad polgárok. Szent

István korában még nincs vá
rosi polgárság, 1258-ban Pécs
váradon viszont már a szabad 
polgárok pereskednek az apát 
földesúrral függetlenségük ér
dekében. Elérik, hogy külön 
városi bíróval, esküdteikkel és 
önkormányzattal irányítsák 
életüket -  Pécsvárad két pia
cának vámja azonban tovább
ra is az apáté marad. E két 
piac mintegy 30-40 kilométer 
sugarú körből vonzotta az ipa
rosokat, kereskedőket. Hely
ben is jelentős számban éltek 
iparosok, kereskedők, vállal
kozók a középkorban. Szent 
István alapítólevele vasas’ ko
vács, kádár, esztergályos, pék, 
fazekas, tímár, ötvös, ács, mol
nár szolgálónépeket említ a 
monostor népei között. A felső 
piac körül (ma Kossuth tér) 
jelennek meg az első polgárhá
zak: szabó, szíjgyártó, bognár, 
varga, molnár, kovács, pék la
kosokról szólnak a XIV szá
zadtól az oklevelek. Megjele
nik ekkortól a kereskedő-vál
lalkozó, aki szőlők vásárlásá
val, malombérletekkel szapo
rítja vagyonát. A szőlőkultúra 
napjainkig, a vízimolnárság 
hagyománya a közelmúltig 
fennmaradt Pécsváradon.

A helynév kialakulása
A települést a monostorról 

és a Vashegyről (a Zengő kö
zépkori neve) nevezik meg 
1212-ig. A Pécsváradról fenn
maradt első hiteles adat a he
lyet így jelöli:

monasterium Sancti Bene- 
dicti (Szent Benedek monosto
ra: 1038, Pozsonyi évkönyvek, 
Pray kódex)

monasterium S Benedicti ad 
radicem Ferrei Montis (Szent 
Benedek monostora a Vasas 
hegy lábánál: 1158-1230)

Warad = vár(acska), kis vár, 
1212-ben írják le először egy 
peres iratban.

Pech warad -  1316-ban An
jou Károly Róbert keltezi így 
egy levelét a Pécsvárad melleti 
mezőn. Ugyanis volt a helynek

egy Új Pécs nevű településré
sze, ahol valószínűleg Pécsről 
érkezett vendégnépek laktak. 
Ekkor olvad össze a Várad és 
a Pécs helynév, ezzel is megkü
lönböztetve helységünket pl. a 
partium i Váradtól (később 
Nagyvárad).

A Várad elnevezés azt jelzi, 
hogy 1212-ben, a tatárjárás 
előtt már várszerű volt a mo
nostor, hiszen térítés céljára 
alapították, és ezért várszerű- 
en megerősítették. Az önálló 
helynév arra is utal, hogy a 
monostor körül egységesültek 
a Csigerkútja, Gyulakútja (Ki
rálygát), Váralja (Mosó, Vár 
utca) körül levő kis települé
sek. Ezek egyesüléséből szüle
tik meg Pécsvárad.

Civitasként, azaz városként 
1333-ban említik először Pécs
váradot, majd 1394, 1400, 
1439. években. Oppidumként, 
azaz mezővárosként 1439-ben 
és a XV-XVI. század fordulóján 
említik Pécsváradot.

A monostorban folyó hite
leshelyi azaz közjegyzői műkö
désre 1250-től vannak adatok. 
Vagyis a hitélet, a térítés, az 
oktatás, a betegek gyógyítása 
mellett a monostorban folytak 
a birtokvásárlások, tanúvallo
mások, területek feletti viták 
ügyintézése is. Idővel tanult 
világi emberek, pl. ügyvédek 
szegődnek az apát szolgálatá
ba, hogy a jogi és pénzügyiete
ket intézzék, őket bizonyára a 
monostorban is képezték. A 
15. században a bécsi egyete
men tanuló pécsváradi diá
kokról is vannak adatok.

A török hódoltság
A török hódoltság (itt 1543

1686) idején is él Pécsvárad 
mellékközpont szerepe: Pécs
várad az 5 baranyai náhie (bí
rósági székhely) egyike Pécs, 
Szentlőrinc, Szászvár, Szent- 
márton mellett. Az adóbeval
lások szerint 111 ház van a 
városban, ami az elfogadott 
számítások szerint 777 lakost 
jelent.

A virágzó középkori város 
azonban a török időkben leha- 
nyatlik. Többé nem cikk az ad
dig fő bevételi forrást jelentő bor, 
a szarvasmarha-kivitel útjai el
kerülik Pécsváradot. Vámja, 
adói a török kezébe kerülnek, 
szűkül a magyar bírák autonó
miája, a mezőváros jogköre.

A kereskedelmet a hódolt
ság idején szerbek és görögök 
bonyolítják, ez teljesen kicsú
szik a magyarság kezéből. A 
középkorban lakatlan hegytö- 
vi nagyút mellé a török idők
ben szerbek települnek, így a 
mai főutcát Szerb utcának 
(Ratzengasse) nevezik még 
századunk elején is.

Az őslakosság elszegénye
dik, majd az 1686-os felszaba
dító háborúk idején tejesen 
tönkremegy, Pécsvárad faluvá 
süllyed vissza. Templomai, 
monostora romokban állnak, 
népe megfogyatkozott. 1969- 
ban 18 (12 magyar, 4 szerb és 
2 német) családot írnák össze 
az adószedők. A magyarok kö
zül a Bóna, Dékány, Király, 
Szép, Szabó és Kis családok 
leszármazottai ma is itt élnek 
Pécsváradon és környékén. A 
magyarság Pécsváradon, Zen- 
gővárkonyban, Nagypallon, 
Hidason, stb. a török időkben 
veszi fel a kálvini vallást.

Mezőváros
1689-től a pécsváradi apát 

megkezdi a németek betelepí
tését, a tömeges betelepítések 
azonban 1711-1721 között zaj
lanak. A pécsváradi németség 
katolikus vallású. Ma a népes
ség mintegy 40 százalékát te
szik ki.

A török után a pécsváradi 
apátok újraszervezik a szent- 
istváni nagybirtokot. Bár szer
zetesek ide többé nem költöz
nek vissza, a pécsváradi apát 
címet az egyház a mai napig 
adományozza. Jelenlegi viselő
je Mott János pécsváradi cím
zetes apát plébános.

A nagybirtokot Mária Teré
zia 1778-ban közalapítványi



uradalommá alakítja. Célva- 
gyon lesz, feladata a budai 
egyetem, az (ELTE jogelődjé
nek) fenntartása. Működését 
a királyi kamara irányítja.

Mint kincstári birtokot pél
daszerű jobbágyvédó politika, 
korszerű technológia jellemzi, 
így Pécsvárad és környéke di
namikusabban fejlődik mint 
környezete, és a török kori 
visszaesés után ismét esélye 
nyílik a mezővárosi fejlődésre.

A pécsváradi uradalom ez
után egyike a történelmi Ma
gyarország 5 főtiszti kerületé
nek. Az uradalom alkalmazot
tain kívül gondoskodik a kegyú
ri egyházközségek templomai
ról, iskoláiról. Tisztviselőinek 
házakat épít a város területén 
(ma is állnak a XVIH. századból 
való erdészházak, tsz-épületek, 
volt Arany Ló fogadó). A hiteles
hely 1778-ig működik a várban. 
1848-ig itt van úriszék, a földes
úri törvényszék. Elnöke a tábla
bíró, tagjai uradalmi főtisztek, 
ügyvédek, tisztviselők. A jobbá
gyok a várban adják le a dézs- 
mát, ide szolgáltatják a robotot. 
Az uradalom rendelkezik az 
italmérési, mészárszéki, téglaé
getési, vám- és halászati jogok
kal is.

1793-tól fogva Pécsvárad egy
szersmind katonai állomáshely, 
ahol laktanya és kórház van a 
Hardegg vasas lovasok számá
ra. A katonák múlt század végé
ig tartózkodnak itt. Épületeik 
ma is állnak (A volt Mezőgép és 
a Kollégium épületei és telkei, 
valamint a volt Mozi).

1840-ben Herry József pati
kát épít a főút mentén, leszár
mazottai másfél századon ke
resztül gyógyítanak Pécsvára- 
don, egy közülük ma is itt él.

1828-ban 10 mezőváros (op- 
pidum ) van B aranyában, 
amely az urbárium szerint 
szolgál urának. Vásártartási 
jog és önkormányzatiság kü
lönbözteti meg a falvaktól. 
Ezek lakosaik számát is fel
tüntetve: Ráckozár (1153), 
Vajszló (1348), Gödre (1602), 
Szabadszentkirály (1937), 
Dárda (2046), Mágocs (2786), 
Bóly (2932), Pécsvárad (2955), 
Dunaszekcső (3572), Mohács 
(7273). Pécs lakosainak száma 
ekkor 15.318. Egy központi 
rendelet 1871-ben szünteti 
meg a felsorolt települések me
zővárosi rangját.

Járási székehely
1848 fontos közigazgatási 

változást jelent Pécsvárad éle
tében: amikor május 5-én 
megszűnnek az úriszékek, a 
megyei törvényszékek veszik 
át a polgári és büntetőperek 
intézését, három törvényszé
ket alakítanak ki Pécsett,

Pécs váradon és Siklóson. Bör
tönükül a megyei, a püspöki, a 
káptalani valamint a pécsvá
radi börtönöket jelölik ki.

Az 1848. júniusi népképvise
leti választások alkalmával el
ső ízben alakul Pécsváradon is 
önálló választókerület 21 falu
val, a mohácsi járás északi ré
szén. Pécsvárad a mezőváros 
ügyvédje, Hegedűs Imre szemé
lyében országgyűlési képviselőt 
választ. Baranya új, hetedik já
rása alakul meg nagyjából e vá
lasztókerület területén 1849 ok
tóberében a pécsváradi járással, 
amely 1966-ig állt fenn. #

1855-ben felépül az Új Vá
rosháza, amit 1991-ben újított 
fel Pécsvárad, s ahová 25 éves 
szünet után most ismét visz- 
szaköltözik a közigazgatás.

Pécsvárad mezővárosi stá
tuszát 1871-ben szünteti meg 
egy központi intézkedés, s ez
zel az 1333 óta folyamatosan 
viselt, csak a török által meg
szakított városi jogokat. Köz
ponti szerepe járási székhely
ként mégis megmarad 1966-ig, 
és intézményeivel városi funk
ciókat lát el, közigazgatási, ok
tatási és kulturális szempont
ból közvetítő szerepet játszik 
egy városhiányos területen.

1966-ban megszűnik a pécs
váradi járás, utána a körzetet 
a pécsi járáshoz csatolják. 
1970. július 1-én nyilvánítják 
nagyközséggé Pécsváradot. 
1978-ban, a pécsi járás meg
szűntével Pécsvárad a komlói 
járáshoz majd Komló város
környékéhez kerül -  egy nagy- 
multú település egy mestersé
gesen felpumpált iparváros
hoz, amihez a közlekedés is 
teljesen megoldatlan. 1962- 
ben gimnázium alakul Pécs
váradon, 1975-ben azonban 
megszüntetik. A sorozatos le
építések ellenére megmaradt 
Pécsvárad központi tudata.

1981-ben megalakul a Pécsvá
radi Várbaráti Kör a helyi emlé
kek, hagyományok ápolására. 
1988-ban százéves a helyi ipa
rosság szervezete, 1990-ben az 
Önkéntes Tűzoltótestület emlé
kezik fennállásának 100. évfor
dulójára. A helyi sportegyesület 
hagyományai a két háború közti 
időkre nyúlnak vissza.

1992 májusában az önkor
mányzat ismét helyreállítja 
Pécsvárad újkori mezővárosi cí
merét, amely Sárkányölő Szent 
Györgyöt ábrázolja. „Pécsvára
dért” néven alapítványt tesz kö
zös célok finanszírozására, 
1992. szeptember 1-jén újrain
dul a gimnáziumi oktatás. 1992. 
szeptember 14-i ülésén az ön
kormányzati testület úgy hatá
roz, megteszi a várossá válással 
kapcsolatos lépéseket.

Gállos Orsolya

Megújul a Vár utcai üzlet
Új bérlője van a Vár utca 

sarkán lévő élelmiszerboltnak 
Brückner Tibor és felesége 
személyében. Nem reklámnak 
szánom e sorokat, de a válto
zás szembetűnő. Összehason
lításokat nem szeretnék tenni, 
de a tények mindennél jobban 
beszélnek. Szembetűnő, hogy 
a nyitvatartás is más lett, nem 
délután 3-kor zárnak, hanem 
reggel 6-tól este 6-ig vannak 
nyitva. A vevők nagy része a 
délutáni és esti órákban tud 
vásárolni, ezt ők figyelembe 
vették. Szembetűnő volt az is, 
hogy igen bőséges a kínálat és 
nagy a választék, ezt igazolja a 
tény, hogy mikor átvették a 
boltot, akkor 200 ezer forintos 
volt a készlet, míg most közel 
másfélmillió forint. Ezek a 
számok is beszédesek. Külön 
érdemes szólni a zöldséges 
részlegről: igen ízléses és gusz
tusos polcrendszerben kínál
ják az ugyancsak sokféle por
ték á t. Van i t t  nem  csak 
krumpli, káposzta, meg lehet 
találni a déligyümölcsöt és a

gombát is a többi zöldség mel
lett. Nem hiányzik a mélyhűtő 
pultrendszer sem, mélyhűtött 
árukat is kínálnak nagy vá
lasztékban. De szembetűnő a 
régihez képest a tisztaság is, 
de azt is észre kell vennie a 
vevőnek, hogy udvariasak, elő
zékenyek és itt ismerik a ked
ves köszöntést is.

Nem véletlen az sem, hogy 
találkoztam olyan vevőkkel, 
akik eddig nem jártak ide, de 
most már rendszeresen ezt a 
kis üzletet választották.

Nem szeretnének olyan egy
szerű termékekből hiánycik
keket, mint a felvágottak bősé
ges választékából vagy az egy
szerű és közkedvelt, például 
citromos nápolyiból.

Úgy gondolom, hogy az új 
bérlők nem egyszerűen eladók, 
hanem kereskedők. Reméljük, 
hogy ezek a jó tulajdonságok 
nemcsak átmeneti jellegűek 
lesznek, hanem méginkább 
meg fogják hódítani az új és 
leendő vevőkörüket.

(Sánlha)

Arcok a Pécsváradi Várbaráti Kör évi közgyűléséről.



A Fülep Lajos Művelődési Központ
1991 éve  a számok tükrében...

Mint mindenki, intézmé
nyünk is számvetést készít 
évente januárban az elmúlt év 
munkájáról.

Alkotó művelődési közössé
geink, melyek nagy múltra te
kintenek vissza, tavaly ismét 
szép sikereket mondhattak 
magukénak és sok örömet, 
büszkeséget jelentettek vala
mennyiünknek munkájukkal, 
fellépéseikkel. A Tóth Gézáné 
vezette Női Kamarakórusunk 
(a Pécsváradi ÁFÉSZ hatha
tós anyagi támogatását is él
vezve) fogadta a Misbachi kó
rust Németországból, ismét 
emlékezetesek voltak hang
versenyeik. Az ÖTÉ Fúvósze
nekara Apaceller József veze
tésével Külsheimben járt, ahol 
a legfiatalabb együttesünk a 
„Zengő” Néptánc Egyesület 
táncosaival közös, színvonalas 
műsorukkal hozzájárultak a 
kinti leányvásár sikeréhez. Mol
nár János vezetésével több fellé
pése volt ifjú táncosainknak. Az 
egyesület szervezésében közel 
90 általános iskolás gyermek is
merkedhetett meg a néptánc 
alapjaival játékos formában a 
néptánctanfolyamon.

A három együttes összesen 
31 fellépést ta rto tt 92-ben. 
Hosszabb szünet után ismét 
emelkedő létszámot mutat a 
több mint 30 éve folyamatosan 
dolgozó, alkotó kézimunka 
szakkörünk Koleszár Istvánná 
vezetésével.

Klubok, tanfolyamok: a kö
zösségek száma 17, melyekben 
291 fő fordult meg. Ifjúsági klub, 
kártya-klub, sakk-szakkör, né
met nyelvtanfolyam kezdő és 
haladó csoport, fitness torna 
asszonyoknak, tánciskola, jazz- 
balett, számítógépes tanfolyam, 
szabó-varró tanfolyam. Két al
kalommal szerveztünk kismo- 
toros ill. Kresz tanfolyamot és 
működik már az említett két 
néptánctanfolyam.

Kiállításaink száma 10 volt 
az elmúlt évben, ezeket 6.700 
látogató kereste fel.

Ismeretterjesztési progra
munk 34 volt, ezeken 1242-en 
vettek részt. Egyik legsikere
sebb a Borászati Népfőiskola 
volt 37 fővel. A műsoros ren
dezvények száma 45 volt, 6842 
fő részvételével. Ebből 12 alka
lom gyermekek részére, ahol 
3047 fő vett részt. Két alka

lommal szerveztünk az év vé
gén színházjáróbuszt Pécsre. 
A fiatalok körében népszerű 
Blues Kantinok száma 11 volt, 
587 hallgatóval.

Hét alkalommal adott mű
sort külföldi csoport: litván kó
rus, misbachi és hausmannstat- 
teni vegyeskarok, eiersheimi fu- 
vóeók, Drellingeni táncosok, Ni- 
ederstatteni zeneiskolások.

A báli rendezvények száma 
26 volt 6515 résztvevővel.

Megrendeztük második alka
lommal a Pécsváradi Szentist- 
ván napokat és a Leányvásárt. 
Ez utóbbin a rossz idő ellenére 
is sokan voltak, kevés szabadté
ri program maradt el. Közre
működői, szervezői és lebonyolí
tói is voltunk a testvérvárosi 
kapcsolat aláírása mindkét ün
nepélyes progr anyának Külshe
imben és Pécsváradon.

Az előterünk most is a gyer
mekek és fiatalok kedvenc ta
lálkozóhelye, ahol a beszélge
tések mellett játszhatnak, új
ságokat olvashatnak, videóz
hatnak stb. A társközségi bejá
ró diákoknak is ez a tér nyújt 
kultúrált várakozóhelyet. (258 
alkalommal volt nyitva, napi 
50-60 látogatóval számolva.)

Tanácsadás, tájékoztatás, 
lakossági szolgáltatás. Egyre 
többen keresik fel intézmé
nyünket a legkülönfélébb in
formációért, a meghirdetett 
szolgáltatások igénybevételé
ért: menetrendek, idegenfor
galmi szálláshelyek, kiadvá
nyok árusítása -  hirdetések 
felvétele az Új Dunántúli Nap
lóba, a Pécsváradi Hírmondó
ba, a hirdetőoszlopra. Eszkö
zeinket, drágább újságainkat 
kölcsönözzük: filmvetítőket, 
hangosítást, varró- és kötőgé
pet, Burdát, stb. Változatlanul 
népszerű a Natura Bolt kíná
lata. A fénymásolást április óta 
350 alkalommal kérték.

Ugyancsak itt említhető a 
felszabaduló termék, helyisé
gek bérbeadása: IPOSZ iroda, 
gjándék-bolt, büfé a folyama
tos bérlőink. 36 alkalommal 
béreltek helyiséget vásározók 
intézményünkben, 8520 vá
sárló kereste az olcsóbb árut. 
Ebből több alkalommal szer
veztek karitatív szervezetek, 
egyházak jótékonycélú ruha
vásárt.

Másfél évvel ezelőtt a közsé-

Falutévé
Februári adásunkra 22-én, 

hétUn este 18.30.kor keríti 
ser, melyei kedden ugyaneb
ben aa időpontban megismé
telünk.

A Művelődési Központ műsoraiból
-  Gyermekeink! „Batzli- 

butzli” címmel a Szekszárdi 
Német Színház február 12-én, 
pénteken 10.30 órakor Hans 
Klein mesedarabját mutatja 
be német nyelven. Belépő: 40 
Ft.

-  MARICA GRÓFNŐ. A 
Pécsi Nemzeti Színházban a 
januári színházbusz után a 
február 13-i járatunk is meg
telt. Várjuk továbbra is az 
érdeklődőket és igény esetén 
márciusban is indítunk autó
buszt.

-  TÁNCISKOLA, indul a 
hagyományos társastánc tan
folyam a nyolcadikos tanulók 
számára. Jelentkezni folyama
tosan lehet február 13-ig. 
Szombatonként 10 órai kez
dettel tartják foglalkozásaikat 
ROVÓ ÁTTILA tánctanár 
vezetésével.

-  KIÁLLÍTÁS. „EMLÉK
KÉPEK SZÜLŐFÖLDEM
RŐL” címmel nyílik SZÉL 
ÁGNES fotókiállítása a mű
velődési központ kiállítóter
mében február 19-én, pénte
ken 18 órakor.

-  Február 21-én, vasárnap 
délelőtt 10 órakor tartja 
KÖZGYŰLÉSÉT A PÉCS
VÁRADI HORGÁSZEGYE
SÜLET a műv. ház emeleti 
klubjában.

-  Folytatjuk az elmúlt év 
sikeres ifjúsági rendezvényét a 
BLUES KANTIN-t. Vendé
günk lesz február 5-én este a 
pécsi UNICUM együttes.

-  Pécsváradi alkotó, GE- 
ÖNCZY ZOLTÁNNÉ képeit 
állítják ki február 12-től Pé
csett a DOZSO Művelődési 
Központban. „Művészet az 
egészségért" címmel volt lát
ható heteken keresztül Pécs
váradon is ez a nagysikerű 
képanyag, amit a gyógynövé
nyekről festett Geönczy Zol
tánná. Most a Gyógyultak 
Klubjának meghívására kerül 
a gazdag anyag Pécsre.

Előzetes... 
előzetes...

VIRÁGBEMUTATÓ ÉS 
VÁSÁR. A Villányi Mezőgaz
dasági Szakmunkásképző In
tézet tart bemutatót és vásárt 
Pécsváradon a Művelődési 
Központ előterében március 
5-én, pénteken 10-17 óráig.

*
ANGOL. Kellő számú je

lentkező esetén ANGÓL 
nyelvtanfolyamot indítunk 
kezdők számára. (60 órás) Je
lentkezni lehet február 15-ig a 
művelődési házban.

*
JAZZ-BALETT tanfolya

mot szervezünk 6-10 és 10-14 
éves korig ROVÓ ATTILA 
rock and roll világbajnok he
lyezett vezetésével. Jelentkez
ni lehet február 13-ig. Kérjük 
az érdeklődőket mielőbb je
lezzék részvételi szándékukat!

günkbe menekült horvátor
szági em berek  gondjain 
könnyíteni szándékozva, szer
veztük az elmúlt évben is szá
mukra a komlói vöröskereszt és 
a Máltai Szeretetszolgálat havi 
csomagosztását, illetve vállal
tuk a csomagok ideszáUítását. 
Ugyancsak biztosítottuk a lehe
tőséget minden segélyszállít
mány részére az intézmény ter
meiben, 35 alkalommal.

Külső szervek, intézmények 
249 alkalommal vették igénybe 
a művelődési házat különféle 
rendezvényeik számára, ezeken 
14.757 látogató vett részt.

A laptevékenységünk bő
vült: januártól itt működik a 
Pécsváradi Hírmondó szer
kesztősége, valamint a terjesz
tés is feladataink közé tarto
zik. Szeptembertől a mozi üze
meltetése is intézményünk fel
adata lett. Ez évben is otthon
ra találtak intézményünkben 
a különféle egyesületek. A 
Pécsváradi Várbaráti Kör do
kumentációs anyagát is tárol
juk, amit egyre többen hasz
nálnak diákok, felnőttek egya
ránt.

Itt működik az Egészséges 
Életért Egyesület rendszeres 
szolgáltatásaival, a már emlí
tett Natura bolt, a vérnyomás
mérés, a korszerű táplálkozás
hoz szükséges tanácsadások, 
ételreceptek, szakkönyvek, 
stb. A pécsváradi horgászok
nak is itt intézzük papírmun
káit, napijegykiadásokat, stb.

Munkatársaink aktív „dol
gozói” is egy-egy egyesületnek, 
ezzel megkönnyítve az admi
nisztrációs munkákat és bizto
sítva az élő napi munkák adta 
feladatok elvégzését (szolgál
tatások, tagdíjbefizetések, 
stb.).

Reméljük, hogy az alaptevé
kenységünkből fakadó kultu
rális ellátás mellett szolgálta
tásaink bővítésével sok pécs- 
váradinak könnyítünk napi 
problémáik, gondjaik megol
dásában, így értelmezve a leg
szélesebb értelemben vett kul
turális munkát.

Bízunk abban, hogy ez év
ben is gyakran szerzünk hasz
nos, örömteli perceket, órákat 
rendezvényeinkkel, szolgálta
tásainkkal.
A Fülep Lqjos Művelődési Központ 

dolgozói

Programon: Bemata<Jak a 
Pécsváradi Varbaráli Kört

Képes hírek községünk éle. 
léből

ABC-Dália bemutatása
A kábeltévéről
Szőlőművelést sorozatunk

3. adása



A Pécsváradi Baráti Kör 1993.
évi közgyűlése

Fehér asztal mellett a várbarátok.
Fotók: Kárpátiné Kovács Zita

1993. január 29-én este, a 
Zengő Étteremben tartotta évi 
közgyűlését a Pécsváradi Várba
ráti Kör. 125 körtag és vendég 
vett részi az egyesület évi ban
kettjén, ahol Kakas Sándor pol
gármester megköszönte a Vár
baráti Kör segítségét a Külshe- 
imben rendezett kiállítás, a Vá
rosháza újbóli birtokbavétele, 
valamint a várossá válás alkal
mával. Január 25-én a Művelő
dési Házban a kör tíztagú veze
tősége közösen kialakította az 
1993. évi programot.

A tavalyi év: Pécsváradi Vár
baráti Kör 1992. februárjában 
tartotta évi közgyűlését, ahol öt 
év elteltével vezetőséget válasz
tott, és áttekintette az elmúlt 
tíz év tanulságait. Téli túránkat 
Kisújbányára tettük 71 fő rész
vételével, koszorúkat helyeztük 
el a március 15., valamint az 
augusztus 20-i ünnepségen. Ez 
utóbbinak gondozását a Pécsvá
radi Várbaráti Kör továbbra is 
feladatának tartja. Májusban se
gítettük Pécsvárad újkori mező
városi címerének rekonstrukció
ját, amit Csizmadia László gra
fikusművész készített el. Május 
21-én a külsheimi magyar napon 
szerepelt a kör helytörténeti ki
állítása. Júniusban 30 résztvevő 
Szilágyi Domokos vezetésével 
sétát tett Pécsvárad történelmi 
negyedében. Június végén ha
gyományos országjárásunkat 
Bécsbe és Pozsonyba tettük 46 
fős csapattal, továbbá jártunk 
Bősön, a Csallóközben, a Sziget
közben, Mosonmagyaróváron, 
Bakonybélen, Pápán. Július 1- 
jén fogadtuk a várban az Orszá
gos Honismereti Akadémia 200 
résztvevőjét. Védnökséget vál
laltunk a Baranyai Orgonaestek 
Székely Miklós által szervezett 
koncertjei felett. November 23- 
án 75 egyesületi tag tekintette 
meg az újjászületett Városházat, 
s vett részt a várossá válásról

szóló beszélgetésen. December 
30-án óévbúcsúztató túrát szer
veztünk a Zengőre 73 fó részvé
telével, akik javasolták, legyen 
hagyomány ebből a programból 
is.

Egyesületünk segítséget nyújt 
jelenleg is a várossá válás érde
kében benyújtandó pályázat el
készítéséhez. Továbbá levélben 
kértük fel mindazon személyisé
geket, akiket Pécsvárad barátai
nak mondhatunk, írják meg, mit 
tartanának fontosnak a várossá 
válás érdekében. Körkérdésünk
re máris számos értékes ötlet, 
baráti javaslat érkezett.

Gazdálkodásunk: előző évi 
pénzmaradvány 161.598 Ft. 1992 
évi bevételek: kiadványokból 
7.962 Ft, adományokból Battai 
Katalin 300 és Ludányi Antalné 
Csősz Klára 1000 Ft, tagdíjakból 
21.970 Ft. OTP-kamat 17.421 Ft. 
Kiadások (dokumentáció) 
37.772 Ft. Az egyenleg 172.449 
Ft. Taglétszámunk 230 fő. 1992- 
ben örökre eltávozott közülünk 
id. Benkő László és Schillinger 
Mihály. Emléküket megőrizzük. 
1992-ben heten léptek egyesüle
tünkbe, 1993-ban eddig tizenné
gyen.

1993. évi terveink: tovább sze
retnénk folytatni ezt a közös 
gondolkodást, Pécsvárad városi 
múltját és jövőjét tekintenénk át 
meghívott vendégekkel a Várba
ráti Kör további estjein.

Csatlakozva a Művelődési 
Központ által elmúlt számunk
ban meghirdetett pályázathoz a 
Pécsváradi Önkprmányzat, a 
Kodolányi János Általános Isko
la ésa Pécsváradi Várbaráti Kör 
a várossá válás alkalmával pá
lyázatot hirdet az itt élő diákok 
számára Otthonunk Pécsvárad 
rímmel. Pályázni lehet fotó, 
rajz, fogalmazás műfajában, 10
14 és 14-18 éves korú diákok
nak. Beküldési határidő május 
31. Ünnepélyes eredményhirde

tés augusztus 20-án.
Az idei augusztus 20-nak kü

lönös jelentőséget ad, hogy vár
hatóan ekkor kerül sor Pécsvá
rad városi rangjának ünnepélyes 
beiktatására (noha a hivatalos 
formaságok korábban lezárul
nak). Körünk minden tagja részi 
vállal abban, hogy az ünnepi na
pok méltó külsőségekkel és tar
talommal gazdagodjanak.

Kígyós Sándor (1943. július 7. 
Debrecen -  1984. október 30. 
Pécsvárad) idén volna 50 eszten
dős. Július 7-én emlékesten idéz
zük fel a tragikusan korán eltá
vozott szobrászművész emlékét.

Kodolányi János Pécsvárad- 
ról. Március 13-án irodalmi es
ten idézzük fel Kodolányi pécs
váradi vonatkozású műveit.

Emléktáblák: előkészítjük
Dombay János, Gianone Ágos
ton, Málics Ottó, Nemes Endre- 
Nemes Nágel Lajos emléktábláját.

Kirándulásaink: nagy túránkat 
-  ha sikerül megszervezni -  Er
délybe szeretnénk megtenni. Ha 
nem, akkor Budapest, Dunaka
nyar, Székesfehérvár volna ki
rándulásunk célja. Májusban a

Peónia-túra, az őszi és a téli 
túra közvetlen környezetünk 
természeti értékeihez vezet el 
bennünket. A programok, túrák, 
kirándulások szervezéseben 
nagy köszönet illeti Dretzky Ka
talint, a Pécsváradi Várbaráti 
Kör titkárát, a további szervező 
és segítő munkában a Művelő
dési Ház stábját.

Továbbra is öntevékeny egye
sületként működünk, azaz ma
gunk kézbesítjük a meghívókat, 
hívjuk el társainkat a rendezvé
nyekre, és veszünk részt annak 
lebonyolításában. Célunk az ele
ven egyesületi élet, a baráti kör 
és a nemes helyi hagyományok 
ápolása. Annak őrzése, ami kö
zös minden pécsváradi számára. 
Végső célunk pedig egy méltó 
várostörténeti múzeum, ahol 
megőrizhetjük értékeinket, s 
hozzáférhetővé tehetjük a kuta
tás, a látogatók, a gyermekeink 
számára.

Pécsváradon, 1993.január 25-én

Gállos Orsolya 
a Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke

ÉVFORDULÓK

Dr. Gállos Ferenc
W KKVtViV.V.V.víWW AVAVAVffiV/Xv.' w .v  V.W.V.V.V.*

35 évvel ezelőtt, 1958. febru
ár 14-én Pécsett húnyt el súlyos 
betegségben, 44 éves korában 
dr.Gállos Ferenc, Pécsvárad 
helytörténésze. Itt született 
1914. május 19-én, és itt van 
örökös nyughelye is. Pécsett 
szerzett jogi diplomát. Tudo
mányos pályára készült, de ez 
anyagi okokból meghiúsult, így 
1939-ben Baranya megye szol
gálatába lépett: 1941-től várme
gyei aljegyző mgjd szolgabíró 
Pécsett, Pécsváradon, Szentlő- 
rincen és Dárdán. 1939-től tele
sített katonai szolgálatot a Fel
vidéken, Erdélyben, a Délvidé
ken, mqjd az orosz harctéren, a 
Don-kanyarban, tartalékos tü
zérhadnagyként.

1945-ben Siklós járás jegyző
je majd főszolgabírójaként

megszervezi az elpusztított 
Dráva-menti falvak újjáépíté
sét. 1946-ban B-listázzák. Csa
ládjával ekkor hazaköltözik 
Pécsváradra. Megkezdi hely
történeti kutatásait, melyeket 
váratlanul bekövetkezett ha
láláig folytat. Ügyvédi pályán 
próbálkozik, a politikai válto
zások miatt ez is meghiúsul. 
1950-ben a malom, különböző 
építkezések után a pécsváradi 
járás irodakezelői posztjáról 
egy politikai feljelentés után 
fegyelmivel elbocsátják. Csak a 
6-os út építésén kap munkát. 
Barátai, tisztelői közbenjárá
sára 1956 tavaszán előadói ál
lást kap a Pécsváradi Községi 
Tanácson. Mindeközben tagja 
a Dunántúli Tudományos In
tézet munkaközösségének, 
amely Pécsvárad és vidéke 
monográfikus feldolgozását

készíti elő.
Halálának 10. évfordulóján 

a Baranya Megyei Múzeum 
emléktáblával jelöli meg lakó
házát. Hagyatéka 1975-ben 
mgjd 1988-ban jelenik meg Fe
jezetek  Pécsvárad törté
netéből címmel.

Szülőföldjét rajongásig sze

rette, és szinte szellemi végren
deletként Irta 1957 augusztusi 
naplójegyzetében: 'Pécsváradon 
mindenkinek tudnia kell a hely 
jelentőségéről, emlékeiről, így fog- 
juka legbiztosabban megvédeni és 
megbecsülni köveinket, régi há
zainkat, a falu pislákoló régi 
öntudatát, szenemét..."

Rockenbauer Pál
j  _

Januárban lett volna 60 esztendős Rockenbauer Pál tv-rendezó, 
a legendás egyéniség akinek műfajt, új szemléletet teremtő, 1979-ben 
forgatott országjáró sorozatát ismét sugározni kezdte a televízió. A 
Másfélmillió lépés Magyarországon titka a természet varázsla
tának bemutatása, az abban és az azzal élő ember megszólaltatása, 
valamint a mindazt meglátó és láttató felejthetetlen televíziós szerény 
bölcs, néha ironikus, de mindig forrásértékűén pontos mondatai -  
emlékeztek róla a kollégái, akik születése napján filmet mutattak be 
Rockenbauer végpő nyughelyéről, a zengővárkonyi gesztenyésről. 
Utolsó kívánsága szerint itt temették el 1987 novemberében. Sírja a 
Kék Túra vonalán a természetjárók zarándokhelye...



Rendeletalkotás
Pécsvárad Nagyközség Képviselőtestületének 7/1992. számú rendelete az önkormányzati 

dolgozók közszolgálati jogviszonyainak egyes kérdéseiről

10/1992. számú rendelet a közmű-, és útépí
tések tám ogatásáról, illetve az érdekeltségi 

hozzájárulás rendjéről

1. §(1) A köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvényen 
alapuló felhatalmazásra megalko
tott ezen rendelet hatálya a pécs- 
váradl körjegyzőségnél foglalkoz
tatott köztisztviselőkre és fizikai al
kalmazottakra (a továbbiakban 
együtt: körjegyzőségi dolgozókra) 
terjed ki.

(2) A rendelet 5-7. §-aiban fog
laltak a polgármester tekintetében 
is alkalmazandók.

2. §
(1) A köztisztviselők munkaköri 

megnevezését a munkavégzés 
főbb szakmai területe jelöléséből 
és munkatárs, főmunkatárs illetve 
csoportvezető megnevezésből kell 
képezni (pl. adóügyi munkatárs, 
pénzügyi csoportvezető).

(2) Csoportvezető megnevezést 
a szervezeti és működési szabály
zatban meghatározott belső szer
vezeti egység (munkacsoport) ve
zetésével megbízott köztisztségvi
selő kap.

(3) Egyes kiemelt tevékenység
gel foglalkozó köztisztviselőre a 
körjegyző főmunkatárs megneve
zést állapíthat meg (pl. szociálpoli
tikai főmunkatárs).

3. §
(1) Az eredeti munkakör ellátása 

mellett végzett többletmunka és 
helyettesítés esetén, amennyiben 
ennek időtartama a harminc napot 
meghaladja, a köztisztviselőt és 
ügykezelőt helyettesítési díj illeti, 
az illetményalap 50 %-ig terjedő 
mértékig.

(2) Heti pihenőnapon, szabad
napon és munkaszüneti napon 
végzett munka után általában a 
munkavégzés időtartama kétszere
sének megfelelő mértékű szabadi
dő, az e napokon anyakönyvveze
tői feladatokat ellátó részére pedig 
a köztisztviselők jogállásáról szóló 
törvény 40. § (2) bekezdésében 
biztosított szabadidőn túl, naponta 
az illetményalap 10 %-ának megfe
lelő térítés jár.

4. §
(1) A körjegyző, csoportvezető 

és főmunkatárs beosztásában a 
köztisztviselő az alapilletményére 
számított illetménypótlékra jogo
sult.

Ennek havi mértéke:
-  körjegyző esetében 20 %
-  csoportvezetők esetében 

15 %
-  főmunkatárs esetében 10 %.
(2) Az illetménypótlékban része

sülők nem jogosultak a 3. § (1-2) 
bekezdésben meghatározott jutta
tásra, illetve kedvezményre.

5. §
(1) A körjegyzőségi dolgozó -  

amennyiben a tárgyévben legalább 
hat hónapos közszolgálati jogvi
szonnyal rendelkezik -  év végén, 
munkája minősítése alapján a 49. 
§ (1) bekezdésben jelzett juttatás 
mellett, további külön juttatásban 
részesülhet a ténylegesen ledolgo
zott hónapokkal arányosan, amely
nek mértéke azonos az alapilletmé
nye egy havi összegével.

(2) A ta rtósan  kiem elkedő te lje 
sítm ényt nyú jtó  körjegyzőségi do l
gozó évente legfeljebb két a lka lom 
m a l r é s z e s í th e tő  ju ta lo m b a n , 
am elynek összege nem haladhatja 
meg az (1) bekezdésben megjelö lt 
m értéket.

(3) Egyes je lentős, vagy a do l
gozó m unkakörébe nem ta rto zó  
fe ladat ellátására kivételesen cé lju 
ta lom  tűzhető ki a fe ladattal, illetve 
a várható te ljesítm énnyel arányos 
m értékben, maximum az ille tm ény
alap összege erejéig.

(4) A 20, 25, 30, 35 illetve 40 
év közszolgálati jogv iszonnyal ren
delkezők részére jubileum i ju ta lom  
jár, amelynek összege 20 év után 
egyhavi, 25 év után kéthavi, 30 év 
után három havi, 35 év utáni négy
havi, 40 év utáni öthavi a lap illet
m énnyel azonos.

A körjegyzőségi dolgozókat az 
ille tm ényalap 15 %-ának megfele lő 
összegű havi étkezési hozzájárulás 
illeti meg.

A te ljes hónapot, vagy 30 napot 
e lé rő , ille tve  m eghaladó tá vo lié t 
esetén étkezési hozzájárulás a tá 
vo lié t idejére nem jár.

7 §
(1 ) A k ikü ldetési költségtérítés 

összege az illetm ényalap egy m un
kanapra eső összegének 30 %-a. 
Ha a k iküldetésben tö ltö tt idő a 8 
órát nem éri el, a napidíj fe le jár.

(2 ) A k ö r je g y z ő  és a re n d 
szeresen külszolgálatot teljesítő köz
tisz tv ise lő  részére saját gépkocsi 
használata után km-átalány (térítés) 
állapítható meg.

8. §
(1 ) A köztisztv iselő a közigazga

tási alapvizsga letétele előtt -  egy 
esetben -  5 munkanap, a közigaz
gatási szakvizsga letétele e lőtt -  
ugyancsak egy esetben -  10 m un
kanap pótszabadság illeti meg.

(2 ) A kö rje g yző sé g i do lgozók 
szám ára szervezett továbbképzé
seken, tanfo lyam okon való részvé
te l esetén az ahhoz szükséges sza
ba d idő t b iz to s ítan i kell, továbbá 
megilleti a dolgozók a k ikü ldetési 
költség.

(3) M inden egyéb beiskolázás 
s o rá n  a d o lg o z ó v a l ta n u lm á n y i 
szerződést kell kötni, am ennyiben 
a do lgozó beiskolázása a m unkál
ta tó érdekében áll és e szerződés
ben kell rögzíteni a dolgozó szám á
ra b iz tosítandó  kedvezm ényeket, 
költségtérítést és a do lgozót te rhe 
lő kötelezettségeket. A kö ltség térí
tés összege a tényleges költség 50 
%-át nem haladhatja meg.

9. §
(1) E rendelet a körjegyzőséget 

alapitó képviselő testü letek azonos 
ta rta lm ú döntése esetén, 1993. ja 
nuár 1. napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a be lfö ld i h ivatalos k i
küldetést rendező, valam int a taná
csi és in tézm ényi dolgozók ta nu l
mányi kedvezm ényeirő l rendelkező 
Szabályzat hatályát veszti.

(2) A rendelet 5. § (1 )-(2 ) be 
kezdésének alkalmazására a po l
gárm ester esetében az ügyrend i -  
jog i -  és etikai b izottság tesz javas
latot.

A rendelet hatálya
1 . §

Pécsvárad nagyközség képvise
lő testülete az 1988. évi I. tö rvény 
31. §-ában az 1969 . évi VII. tö r
v é n y  1 1 . § -á b a n ,  v a la m in t  a 
3 2 /1 9 6 4  (XII. 13.) Korm. sz. ren
delet 49. § (3 ) bekezdésében ka
po tt fe lha ta lm azás alapján 1993. 
ja n u á r  1 . n a p já tó l  az i l le t é k 
essé g i te rü le té re  be ve ze ti a k ö z 
m ű-, és ú té p íté s i tá m o g a tá s , i l 
le tve  é rd e k e lts é g i h o zz á já ru lá s  
re n d sze ré t, az

-  az ivóvíz- és szennycsatorna 
vezeték, továbbá

-  a gázhálózat (ezek együttesen: 
közm űvek), valam int

-  a helyi közforga lm i út és helyi 
járda (együttesen: út) építésében, 
illetve használatában érin te tt m a
gán- és jog i szem élyekre vona tko
zóan.

Az építési támogatás rendje
2 . §

(1) A lakosság önkéntes tá rsu lá 
s i h o z z á já ru lá s á b ó l lé te s íte n d ő  
közmű, illetve út építését az önko r
m ányzat csak abban az esetben tá 
mogatja, ha a tá rsu lásban érdekel
tek több, m int ké tha rm ada  részt 
vesz és a m egvalósuló létesítm ény 
önkorm ányzati tu la jdonba kerül.

(2) Az önkorm ányzati tám ogatás
mértéke:
a. ) belterületi
vízvezetéképítésnél 30-50 %
gázvezeték építésnél 25-30 %
szennycsatornázásnál 70-85 %
útépítésnél 70-85 %
járdaépítésnél 40-60 %
b. ) belterületen kívüli
vízvezetéképítésnél 15-30%
szennycsatornázásánál 20-60 %
útépítésnél 30-60 %

3. §
(1) A tám ogatás iránti kérelmet 

a tá rsu lás tag ja inak írásban kell 
előterjeszteniük a k ivitelezést m eg
előző 90 nappal.

(2) A kérelem te ljesíthetőségéről 
és a tám ogatás összegérő l a képvi
selő testü le t dönt.

(3 ) E lőnyben ke ll ré s ze s íte n i 
azon közm ű é p íté s  tá m o g a tá sá t, 
ahol a víz- és szennyvízvezeték 
egyszerre épül ki.

(4 ) A képv ise lő tes tü le t egyedi 
esetben -  a gazdasági és pénzügyi 
ellenőrzési b izottság javaslatára -  
a 2. § (2) bekezdésében m eghatá
rozott m értéktő l eltérő tám ogatást 
határozhat meg.

5) Az adott évben nem te ljesíthe
tő kérelmek (tám ogatási igények) a 
soronkövetkező évben kerülnek e l
bírálásra.

Az érdeke ltség i hozzájáru lás  
rendszere

4. §
(1 ) A m egépült közm űre újabb

ingatlan rákötéséhez csak abban 
az esetben adható hozzájárulás, il
letve engedély, ha a m egvalósítás
ban részt nem vevő érdekelt az ön 
korm ányzat részére az érdekeltségi 
hozzájáru lást megfizeti, amelynek 
m értéke

a. ) a beruházástól szám ított két 
éven belül azonos a tá rsu lásban 
résztvevők által a fővezeték után 
fiz e te tt hozzá já ru lás  összegével, 
amely a gázvezeték esetében 1993 
évben tízezer fo rin t

b . ) két év után tö rtén ő  rákötés 
esetén pedig a bekötést megelőző 
évben épült közm űhöz tö rtén t átla
gos, tagonkénti hozzájárulásnak a 
je g y b a n k i a lap kam a t időa rá nyos  
részével növelt összege.

(2) Az érdekeltségi hozzájárulás 
az ingatlanra való lecsatlakozás, il
letve rákötés és az azzal kapcso la
tos  te rvezés költségét nem ta rta l
mazza.

5. §
A társulás form ájában megvaló

sult út forgalom ba helyezését köve
tően, az út használatában érdekelt, 
de a megépítésében részt nem vevő 
m agán- vagy jogi személyt a tá rsu
lásban résztvevők által vállalt hozzá
járulás mértékével azonos összegű 
útépítési érdekeltségi hozzájárulás 
megfizetésére kell kötelezni, amelyet 
a körjegyző vet ki és közöl az érde
keltekkel.

6. §
(1) Az érdekeltségi hozzájárulást 

hat hónapon belül kell az önkor
m ányzat szám lájára befizetni.

(2) A határidőre be nem fizetett 
hozzá já ru lás  után az adó jogsza
bá lyban  m e g á lla p íto tt késede lm i 
kam atot kell fizetni, illetve a meg 
nem  fiz e te tt  h o zz á já ru lá s t adók 
m ódjára kell beszedni.

Méltányossági eljárás
7. §

A m agánszem é ly  kére lm ére  a 
képvise lő testü le t egészségügyi és 
szociá lis  b izo ttsága a hozzájárulás 
ö s sz e g é n e k  le g fe lje b b  ke ttő  év 
a la tti, kam atm entes részle tekben 
tö rté n ő  m egfize tését engedélyez
heti, a kérelmező szociá lis  kö rü l
m ényeire figye lem m el.

A kérelm et a k ive tést követő ha r
m inc napon belül kell benyújtani.

Hatálybalépés ideje

8. §
Ez a rendelet k ih irdetése napján 

lép hatályba.
Pécsvárad, 1992. november 9-én

Kakas Sándor 
polgármester 

Dr. Kófiás Mihály 
körjegyző



Hírek röviden
Mikrobusz Eszékre. A horvát

országi magyarok szövetsége 
számára a Művelődési Egyesüle
tek Baranya Megyei Szövetsége 
és a Határokon Túli Magyarsá
gért Alapítvány közös összefo
gással mentőautókéntis használ
ható mikrobuszl vásárolt. Az ak
cióhoz csatlakozott két pécsvára- 
di egyesület is: a Várbaráti Kör 
háromezer, az Egészséges Éle
tért Egyesület pedig egyezer fo
rintot utalt a megadott számlára. 

♦
Továbbszolgálók. A Pécsett 

elhelyezett „Szigetvári” Zrínyi 
Miklós Tüzérdandárnál tovább- 
szolgálat vállalására van lehető
ség, mely enyhíthet a meglévő 
nagymérvű munkanélküliségen. 
A továbbszolgálat vállalásának 
részleteiről a jelentkezők ér
deklődhetnek személyesen a 
laktanyában (Pécsvárad u.) 
vagy telefonon a személyügyi al
osztályon (72-es körzet 12- 
977/241-es mellék).

*

Zengőalja-közgyűlés. A Pécs- 
váradi „Zengőalja” Mezőgazda
sági és Szolgáltató Szövetkezet 
üzemi területéhez tartozó föld
tulajdonosok részére február 17- 
én, szerdán 9 órai kezdettel a 
Művelődési Központban közgyű
lést tart. Az 1993. évi II. törvény 
alapján kerül sor a földkiadó 
bizottság megválasztására.

*

Horgászoknak! Február 1-jén 
a Pécsváradi „Zengőalja” Mező
gazdasági és Szolgáltató Szövet
kezet tulajdonában lévő „Zengő 
1” és „Zengó 2" horgászló néven 
ismert víztározókat elárverez
ték. A magántulajdonba került 
népszerű horgásztavakon még ez 
évben zavartalanul horgászhat
nak a sporthorgászok a tavalyi 
feltételek mellett. És van re
mény arra is, hogy a jövőben 
sem kell távolabbi vizeken ke
resni a pécsváradi horgászoknak 
a „pecázás" lehetőségét.

A nyakönyvi h íre k
Házasságkötés:
január 8. Jakab János és Bá- 

novics Ildikó.
22. Gász Zoltán és Bősz Ber

nadett.

25 éves házassági évfor
dulójukat ünnepelték  az 
elm últ hónapokban:

dec. 25-én Dr. Marossi Imre 
és Gállos Teréz

jan. 6-án Dolha Boldizsár és 
Fülöp Erzsébet

20-án Weibl Péter és Szélig 
Teréz ,

Gonda Barnabás Álmos és 
Zsiga Éva Ágnes.

Kissé megkésve gratulálunk 
az ünnepeiteknek, kívánunk még 
sok együtt eltöltött boldog évet 
szeretteik körében!

E hónapban köszöntjük a kö
vetkező ünneplő párokat, hason
ló jókívánságok mellett:

febr. 3. Szalai Ferenc István 
és Pápics Aranka Mária

Knipl György és Brém Anna 
febr. 8. Éischer József és Szla- 

ma Mária
febr. 24. Werner János és Éb- 

ner Erzsébet

Elhunytak:
Szabó Ferencné, Lenthi Má

ria (1902) Erdősmecske 
Dénes Vilmosné, Schneider 

Ilona (1908)
Hock Ádámné, Schillinger 

Anna (1937)
Schneider János (német ál

lampolgár, 1925) Nagypall 
Pintér Jenő (1915)
Bárdos Istvánná, Török Éva 

(1900)
Hochrein Pálné, Stenger Ve

ronika (1914)
Báling Jánosné, Teppert An

na (1917) Nagypall

Zengő Mozi műsora
1993. február

7- én, vasárnap: Őrült Stone -  avagy 2008 a patkány éve. 
Színes, magyarul beszélő amerikai krimi.

8- án, hétfőn: 33 emelet mélyen a pokolban. Színes, magyarul 
beszélő amerikai sci-fi.

11-én, csütörtökön: Sose halunk meg. Színes magyar filmvíg
játék.

14- én, vasárnap: A szépség és a szörnyeteg. Színes, magyarul 
beszélő amerikai rajzfilm.

15- én, hétfőn: Szűnj meg, Fred. Színes, magyarul beszélő 
amerikai filmvígjáték.

18-án, csütörtökön: Napjaink félelme. Színes, magyarul be
szélő francia filmvígjáték.

21- én, vasárnap: Tinikrimi. (A szexis, az okos, a lázadó) 
Színes, magyarul beszélő amerikai film.

22- én, hétfőn: Gálád család. Színes, magyarul beszélő ameri
kai filmvígjáték.

25-én, csütörtökön: Elit kommandó. Színes, magyarul beszélő 
amerikai akciófilm.

28-án, vasárnap: Szabad préda. Színes amerikai akciófilm. 
Március
l-én, hétfőn: Sült zöld paradicsom. Színes, magyarul beszóló 

amerikai film.
4-én, csütörtökön: Egy láthatatlan ember emlékiratai. Színes, 

amerikai filmvígjáték.

Meghívó a Bess cégtől
Hoffecker Borbála 16 éves, 

igazi kamasz lány, pécsváradi, a 
Baranya megyei Fodrászipari 
Szövetkezet másodéves tanuló
jaként a pécsi 508-as szakmun
kásképzőbe jár.

Többször hírt adtunk lapunk
ban is Bori sikereiről, versenye
ken elért eredményeiről. Hogy 
is kezdődött? -  kérdeztem Bo
rit.

-  Még kislány koromban so
kat tébláboltam MUhl Jánosné, 
Erzsi néni körül a fodrászüzlet
ben. Itt kaptam kedvet ehhez a 
szakmához. Aztán a nyolcadik 
befejezése után természetes 
volt, hogy ide jelentkezem. Sze
rencsém volt, hogy felvettek a 
Szövetkezetbe, ahol két igen jó 
mesterhez kerültem. Oktatóim: 
férfifodrászatot Maróti József, a 
nőit Orbán Józsefné tanítja.

-  Kiből lesz versenyző?
-A zelsó évvégi ötös eredmé

nyem alapján jelöltek szeptem
berben a Pécseit rendezett ifj. 
Rónai László Emlékversenyre. 
Itt a nemzetközi mezőnyben, a 
férfi kategóriában 30 versenyző 
közül a 2. helyezést értem el 
divatfrizurámmal.

-  És máris utazhattál Linz- 
be?

-  Nagyon örültem, hogy tagja 
lehettem a népes megyei ver
senyzőgárdának. Nem kis izga
lommal készültem erre a ver
senyre, ahol végülis kategóriám
ban az 5. lettem.

-  Mikulásra is szép ajándé-

S a k k - m a t t
Isko la i h írek

Január 29-én rendeztük meg 
iskolánkban a sakkversenyt, me
lyen 54 tanuló vett részt, 4 kor
csoportban.

Eredmények: 1-2. osztály I. 
Papp Ágnes

II. Balogh Réka
III. Sporcsics Deán
3-4. osztály I. Papp Anikó
II. Mosonyi Gábor
III. Őry Levente
5-6. osztály I. Proszonyák 

Zsolt
II. Sasvári Mihály
III. Schneider István
7-8. osztály I. Szigeti Endre
II. Winkler Roland

III. Borsos Attila
A legjobb lányversenyző Se

bestyén Adrienn és Oszterek 
Veronika. A győzteseknek gra
tulálunk!

A díjakat (3 db zsebrádió, 
könyvek, édesség, oklevelek) az 
RT-TV Bt. és a diákönkormány
zat ajánlotta fel, melyért ezúton 
mondunk köszönetét.

Megköszönjük a felnőtt sakk
csapat tagjainak a verseny sport
szerű lebonyolítását, amit évek 
óta önzetlenül folytatnak.

Versenybírók voltak: Koncsag 
András, Ándrics Márk, Lantos 
István, Lantos Levente, Rónai 
Tibor.

kot szereztél magadnak.
-  December 6-án iskolánkban 

megrendezett megyei versenyen 
férfi kategóriában negyedik let
tem. A női kreatív kereskedelmi 
frizurámmal első helyezést ér
tem el, majd az összetettben is 
első lettem.

-  Jövőre végzel. Hogyan to
vább?

-  Továbbra is szívesen verse
nyeznék. Ebben sokat segítenek 
felkészítő mestereim, férfiben 
Maróti József, nőiben Dudás 
Attila. Aztán ha sikerül üzletet 
nyitni Pécsvaradon, itthon dol
goznék.

-  Szabadidő? Hobby?
-  Nagyon sok szabadidőm 

nincs. Versenyek előtt rengeteg 
idomét leköti a gyakorlás, a fel
készülés. De szeretem csinálni! 
Én vagyok a „családi fodrász” is. 
Aztán imádok szórakozni, táncolni, 
iagja vagyok a Pécsváradi Zengő 
Néptánc Egyesületnek. A sportot 
is szerettem, a most induló női 
kézilabda csapatnak is tagja lettem. 
Hát nem unatkozom.

Reméljük nem is fog... Büsz
kén mondja még, hogy meghí
vást kapott Budapestre, ahol 
februárban az olasz Bess cég 
rendezésében országos verse
nyen vehet részt férfi és női 
frizurákkal. Várjuk az újabb 
eredményeket. Kívánunk sok si
kert, erőt a munkához, a felké
szüléshez.

D.K.
Fotó: Bori munka körben



M E Z É P K ft-né l
Citroen haszonjárm űveket 

és szem élygépkocsikat 
készpénzre , 

részle tfize tésre  
és lízingelésre  
lehet vásárolni!

Citroen jármüvekhez 
alkatrész utánpótlás 

és javítás!
Telefon: 7 2 /2 5 -9 6 7  
Pécsvárad 7 1 -es. 

Cím: Kossuth u. 3. 
vagy ipartelep.

Farsangi bál 
a Tanyacsárdában 

február 20-án, szombaton.

Megjelenés csak jelmezben! 

Asztalfoglalás a helyszínen.

N é p m ű v é s z e ti s z ő tte s t 
m o s t v á s á ro ljo n  

m ég  a ta v a ly i á ro n !
Már 50-től 2.900 Ft-os értékben kapható: 

könyvjelző, szalvéta, kötény, futók, 
falvédők, díszpárnák, asztalterítők, 
duplaszéles len függönyanyag stb. 

Várom a kedves vásárlókat 
a Művelődési Házban lévő ajándékboltomban. 

Cserni Ádámné.

A PHE
Pécsváradi Csoportja

február 21-én, vasárnap délelőtt 10 órakor
tartja évi közgyűlését.

Várjuk a horgásztársak megjelenését.

Sárközi László 
csoporttitkár

Napos és e lőnevelt csirke  
elő jegyeztethető , 

vetőm ag vásárolható. 
Pécsvárad, G esztenyés! út 4. 

R osenberger János.

Telefon: 244. 
U gyanitt

ÜZLETHELYISÉG
bérbeadó.

Február 27-én 
zenés ném et 

v acso raeste t tartunk, 
éváb ételspecialitásokkal.

TV,

2v

Jelen tkezés 
az István Király Szállodában.

750 Ft/Fő.

i í

Pécsváradi Hírmondó
a Pécsváradi Önkormányzat havi lapja
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