
PÉCSVÁRAD ÉS KÖRNYÉKÉNEK IDŐSZAKOS LAPJA

Az időskorúak közérzete
A közelmúltban zajlott le Pécsváradon az idősek hete

Minél közelebbről szemléljük a nyugdíjas kort, annál nyilvánva
lóbb és átélhetőbb lesz a jól-rosszul takargatott valóság, nevezetesen, 
hogy a társadalom leírja, kiselejtezi az öregeket. A legtöbb idős em
ber elsősorban a betegségtől és a haláltól fél. Második helyen a ma
gány, harmadik helyen az anyagi nélkülözés szerepel. Félelmeket tá
maszt a munka elvesztése, a kapcsolatok redukálódása, a közelítő ki
szolgáltatottság és végül az öregkort végigkísérő rangfosztás. El kéne 
hitetni velük, hogy a múlt teljesítményeit is számon tartjuk. Ehhez 
azonban valóban számon kellene tartani és tudni kellene levett kalap
pal visszanézni. Most vergődik saját leikével, isiászával és nyugdíjával 
az a korosztály, amelynek tagjai annak idején kivívták a népszolgálat

rangját. Foglalkoztatási esélyeik is erőteljesen csökkentek. Igaz, a 
törvény szerint már időkorlátozás nélkül dolgozhat(na) a nyugdíjas. 
Ha lesz hol.

Szerencsétlen dolog, hogy a köznyelvben meghonosodott: a nyug
díjas eltartott. Ha a nyugdíjas meghallja, hogy mint eltartottnak 
aposztrofálják, vérmérséklete szerint elvörösödik, elsápad, káromko
dik, vagy befelé hullatja könnyeit. Az idősek helyzetét a közvélemény 
ma egyértelműen a nyugdíjak vásárlóértékének függvényében ítéli 
meg. Nem minden ok nélkül.

(Folytatás a 2  oldalon.)
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Köszöntjük az időseket
(Folytatás az 1. oldalról)

A legutóbbi évekig a gondok szőnyeg alá söprése volt a jellemző. 
Az idősek megbecsüléséről nyilatkozó kormányférfiak időről időre az 
öregeket sújtó drasztikus intézkedések meghozatalára kényszerülnek, 
miközben a megöregedett emberek lépten-nyomon kifejtik csalódott
ságukat. A nyugdíjból élők fogyasztása az utóbbi években jelentősen 
visszafogottabb. Többségük alapvető élelmiszerek vásárlására szorít
kozik — tej, kenyér, zöldség, fűtőanyag —, de már lassan ezeket sem 
tudja megvenni. Miután sok másról, élvezeti cikkről, beruházásról, 
kulturális kiadásokról stb. már korábban lemondtak, ha az alapvető 
fogyasztási cikkek drágulnak — mint most a húskészítmények —, 
nincs honnan átcsoportosítani a hiányzó pénzeszközöket. A pénztár
ca már üres. Csak egy mód van: tovább redukálni az alapvető cikkek 
fogyasztását, vagy áruba bocsátani a dédelgetett régi porcelán leve- 
sestálat 60 forintért a bolhapiacon.

Az infláció rohamosan növekszik. A felfelé tartó spirált a nyugdí
jak valójában sohasem tudták követni, bár majd’ minden áremeléskor 
bejelentettek némi nyugdíjemelést is. Az egykor szépnek induló 
összegek (is) fokozatosan devalválódtak. Aki hosszan él, annak elér
téktelenedik a nyugdíja.

Meglepő, hogy mennyi szó veszett kárba az alapfokú szemináriu
mokon, mennyien nem tudják az alaptételeket. Az „eltartottak” meg 
azt nem tudják, hogy például az inflációval sújtott Olaszországban a 
nyugdíj összege milyen kínosan és pontosan követi a pénzromlás 
mértékét. Csak olvassák, csak hallgatják a nyilatkozatokat, a kincstá
ri sóhajokat, csak erkölcsi érzékük súgja, hogy relatív és abszolút el- 
nyomorodásuk nem magától értetődő istenverés.

Az orvosi leletek szerint a nyugdíjasoknak magas a vércukra, a 
koleszterinszintje, a süllyedése, a vérnyomása; csak a nyugdíja ala
csony. Kellene már egy hatékony szervezet, amely a nyugdíjasok mel
lé áll(na); de még nincs.

Riasztóan megnőtt az egyedül élő öregek száma is. Csaknem fél
millió nyugdíjas él egyedül. Az egyedülálló öregek több, mint egyhar- 
madának senkivel sincs személyes kapcsolata. Senki sem kérdezi meg 
tőlük: mi újság, Géza bácsi? Bármilyen közhely is, az élet egyszeri és 
megismételhetetlen. Azoknak, akik most élnek, öregek és most van
nak bajban, nem áll módjukban megvárni, amíg a gazdasági helyzet 
jobbra fordul.

Hogy milyen az idősek közérzete? Meg kell kérdezni a Géza bá
csikat:

1989. augusztus 22-én
Sántha László

Nyugdíjas fórum
A ma nyugdíjasa — több, mint 40 évvel ezelőtt — kicsit még 

ijedten, de óriási akarattal kezdte meg egy háborúval összetiport or
szág újraépítését. Három—négy év alatt az élniakarás, az emberi op
timizmus, a haza iránti szeretet által hajtva a semmiből állt lábra az 
ipar és a mezőgazdaság.

A „normalizálódott” élet új politikai vonala rózsás álmokat szőtt 
egy szocialista államrendről, aminek új „urai” gazdasági fellendülést, 
a bűnözés teljes megszűnését és kulturális, valamint szociális kiemel
kedést ígért Európában.

Mindannyian emlékszünk a még ma is élő egyeduralkodó párt 
„dicső” szónokaira, akik egymást felülmúló hangerővel sujkolták tu- 
datunkba, hogy a gazdaság, a kultúra és szociális ellátottság minden 
kérdésében felülmúljuk Nyugat-Európát! Mit Nyugat-Európát? Ame
rikát is! S ennek biztosítéka a párt. Egyedül a párt és a nép egyre 
fokozódó munkatempója, ami a sztahanovista mozgalmaktól a szocia
lista brigádmozgalomig a dolgozó ember teljes kizsákmányolásához 
vezetett. A szociális biztonság, egy nyugodt öregkor érdekében fizet
tük a nyugdíjjárulékot, ami a világon mindenhol a legjobb üzletnek 
bizonyul. Gondoljuk csak el! A ma nyugdíjasa 40 éven át fizette min
den hónapban járulékát, ami a nyugdíjalapot képezte. Az akkor még 
differenciált befizetési százalék átlaga is elérte az 5%-ot. Ma már ez 
egységesen 10%. A minden évben tőkésített kamattal együtt ez az

összeg nyugdíjasonként meghaladja az egymillió kétszázezer forintot. 
A magasabb keresetű dolgozók, a bányászok, kohászok, vezető mű
szaki értelmiség stb. befizetett nyugdíjjárulékának összege 35—40 év 
után meghaladja a 2,5—3 millió forintot. Ezek kamatából a ma élő 
nyugdíjas vígan megélhetne!

És most jön a költői, de nagyon is földhöz és emberhez ragadt 
kérdés! Hol van ez a pénz? Sokszor véres verejtékkel (és modern 
technikával) megtermelt tőkénk bekerült a ma olyan sokat emlegetett 
szocialista nagykalapba, és eltűnt egy parancsuralmi rendszer ma már 
követhetetlen, kusza, internacionalista intézkedései nyomán.

A fentiek alapján a nyugdíj nem ajándék, nem kegy, hanem jog. 
Kettő és fél millió ember joga. Az ország egynegyede! Joga az is a 
nyugdíjasnak, hogy az életfenntartás optimális szintjét fedezze a 
nyugdíj összege.

Ezt nemcsak kérjük, hanem követeljük az üzleti és pénzfelhalmo
zási európai szokásjog alapján. Követeljük és nem holnap, nem a gaz
daság talpraállása, nem a reformpolitika megerősödésének bizonyta
lan határa után, hanem azonnal! Nekünk ne állítsanak 5 és 10 éves 
terveket a párthatalom jelenlegi urai, mert azt már nem vagy keve
sen étjük meg. Addig, míg a munkásőrség 101 milliós részvényre al
kuszik, a nyugdíjas csirkenyesedéket és -lábat vásárol hús helyett! 
Amíg a párt több milliárdos vagyonát rafinált módon mentegetni 
próbálja, amíg az elmúlt 40 év parancsuralmi rendszerének hű kiszol
gálói, politikus és gumibotforgató hősei az átlagnyugdíj tízszeresét él
vezve éldegélnek kétes úton szerzett budai villáikban, addig nincs jo
ga senkinek türelemre, nélkülözésre és éhezésre kényszeríteni a 
nyugdíjast.

A beígért szociális biztonság, az ingyenes orvosi és gyógyszerellá
tás, az üdülési és utazási jog, a mosolyogva elhazudott politikai frázi
sok, a Nyugat megelőzésének gyermeteg és félrevezető állítása mo
solyt varázsolt az elmúlt 40 év dolgozóinak arcára is. Senkinek nem 
jutott eszébe, hogy tőkét gyűjtsön öreg napjaira (meg nem is lehe
tett). Senki sem kezdett jól fizető vállalkozásba, hogy annak profitjá
ból majd megél öreg napjaiban (mert ezt sem lehetett). Senki sem 
őrizte meg ősi jussát, birtokát, földjét, vagy annak egy darabját öreg 
korára, mert elvették! Elvették? Elrabolták! Hatszázezer magyar pa
rasztot pofoztak a börtön rácsai mögé, mert élni és dolgozni akart. 
S munkája jutalmául nyugodt, békés öregkort...  Nem csoda, hogy a 
sátáni mosoly megtévesztő pszichogén hatása szülte derültség torz vi- 
gyorrá zsugorodott az infláció felgyorsulása következtében.

Szocialista gazdasági életünk összeomlása a nyugdíjasráncokat át
varázsolta az aggódás, a reménytelenség gyűrte barázdákká. Ördög
szántotta arcunk tükörképe, megalázott munkáséletünk keserűsége 
arra ösztökél bennünket, hogy magunk vegyük kezünkbe sorsunk irá
nyítását. Ezért a Magyar Demokrata Fórum Nyugdíjas Szervezete a 
következő javaslat elfogadását követeli:

1. A maximális állami jogú nyugdíj ne legyen nagyobb a minimá
lis nyugdíj négyszeresénél.

2. A nyugdíjak évi emelkedése érje el a kiáramló bértömeg %-os 
emelkedésének nagyságát, amit a nyugdíjalaptöbblet biztosít.

3. Az inflációval együtt félévenként emelni kell az adóalap hatá
rát.

4. A nagycsaládosok, a többgenerációs együttélők nyugdíjasszülő
eltartó tevékenységét az állam dotálja.

a) Táppénzjog a beteg nyugdíjas szülő után. A megtakarított el
fekvő kórházi ágy egy nap (1000 Ft) költségéből fedezhető.

b) A nem beteg, de kezelésre szoruló szociális otthonra jogosult 
idős eltartása tevékenységét legkevesebb 2000 Ft/fő támogatásban ré
szesítsék. A szociális otthonok 6—10 ezer Ft/fő/hó költségeiből fe
dezhető.

5. A tanácsok kezdjenek jelképes összegű (50 Ft/év) bérbeadási 
telek, illetve zártkerti akciót nyugdíjasok részére. Ezen kedvezmény a 
meglevő bérleményekre is vonatkozzon. A kertészkedő gazdálkodást 
nyugdíjas telektársulás formájában képzeljük el, ahol a gépi munkát, 
az őszi és tavaszi szántást az MDF szervezi.

6. Minden magyar állampolgárnak a nyugdíj korhatár elérésével 
legyen nyugdíja.

A fenti javaslatok nem okoznak az államháztartásnak többletkölt
séget, csak jobb elosztást igényel. Mi, nyugdíjasok tudjuk, hogy köve
telésünket nem tudjuk sztrájkkal vagy látványos demonstrációval alá
támasztani. Nem tudjuk, de nem is akarjuk. Azt azonban tudjuk, 
hogy ebben az országban meghatározó, ahova a több, mint 2 millió 
nyugdíjas szavaz. Ennek kormányt megbuktató és pártokat elsöprő 
vagy felemelő ereje van.

Ék Tibor 
nyugd(|as



Egy nap, egy hét az idős 
emberekért

Az immár évtizedek óta hagyományossá vált öregek napját ren
dezték meg ismét szeptember 17-én, vasárnap Pécsváradon, mely 
egyben ünnepélyes megnyitója is volt a harmadik alkalommal meg
rendezett idősek hetének.

Községünkben az 1258 főt számláló nyugdíjas korosztályból 463 
fő kapott meghívót a rendezvénysorozatra. (Meghívást a 65 éven fe
lülieknek, a lakosság 11%-ának küldtek — közülük 77 házaspár.)

Pintér Róbert kóstolóval egybekötött teabemutatói tartott

Ezen a szép őszi délutánon a meghívottakból mintegy 200 fő hall
gatta Szalay Gyulának, a Baranya Megyei Tanács egészségügyi osztá
lya munkatársának meleghangú köszöntőjét. Családias, megható pil
lanatok voltak, amikor emléklappal és virágkosárral köszöntötték az 
aranylakodalmukat ünneplő Füri Ferencet és feleségét; Linck Jánost 
és párját. (A Nagypallban jubiláló Keszler Jánost és feleségét lakásu
kon köszöntötték.) Majd a véméndi Német Nemzetiségi Népi Együt
tes műsora nyújtott kellemes szórakozást a jelenlevőknek, akik a te
rített asztal mellől szívesen keltek fel a talpalávaló muzsika hívó 
hangjaira.

A hét minden napján gazdag program várta a meghívottakat és az 
érdeklődőket. A művelődési központ olvasójában kézimunka-kiállítá
son mutatták be a gondozási központ lakóinak szép és praktikus 
munkáit. Délelőttönként a gondozási központban, délután a művelő
dési házban hangzottak el a nagy érdeklődéssel kísért előadások. 
Még a társközségekből is jöttek naponta érdeklődők, Martonfáról 
több ízben 12 fős csoport érkezett. A délutáni előadásokat 50—100 
fő kísérte figyelemmel, amikor is az idős emberek speciális problé
máihoz, gondjaihoz kapcsolódva beszéltek az előadók egészségügyi, 
pszichológiai, jogi, szociális felvilágosító problémákról, kérdésekről. 
A művelődési központ Natura reformboltjának Herbária készítmé
nyeiből tartott kóstolóval egybekötött bemutatót és szaktanácsadást 
Pintér Róbert.

A pénteki záróelőadást követően hangulatos teadélutánnal ért vé
get az idősek hete Pécsváradon.

«

Évek óta bujkál bennem az a talán ide nem illő gondolat, kérdés, 
hogy az ilyen kampányjellegű alkalmi megemlékezésekkel „kipipáljuk" 
egy feladat elvégzését. Ezekhez a jószívvel megrendezett programokhoz 
és az abban részt vevők tisztességes szándékához azonban kétség nem 
fér. Egyszer azt mondta nekem egy idős néni: „Tudja, kedvesem, azért 
lépek be a várbaráti körbe, mert akkor legalább rendszeresen kapok 
postát, meghívót, jó tudni, hogy valahol várnak és számítanak rám... ”

Jó lenne bizonyosan tudni, hogy nagyszüleink, szüléink és az egyedül 
élő idős embertársaink ajtaját ennél többször nyitják ki törődő, gondos
kodó kezek. Remélem és kívánom, hogy a velük való törődés és a ró
luk való gondoskodás mindnyájunk mindennapi kötelességévé és fel
adatává váljék.

A szerk.

Segélyezés Pécsváradon és 
társközségeiben

1988. év 1277 000,— Ft; 1989.
év 2 032 400,— Ft

A jogszabályok szerint a tanácsok által nyújtott anyagi támogatá
sokat négy csoportra sorolhatjuk. Az elkülönítést az érintettek kora 
és a rászorultság mértéke határozza meg.

A Pécsváradi Nagyközségi Közös Tanács költségvetésében segé
lyezésre fordítható előirányzott összeg 1989. évre a megoszlás sze
rint: rendkívüli szociális segély: éves előirányzat 589 000,— Ft; I. fél
évben felhasználva 186 179,— Ft. Rendszeres szociális segély: éves elő
irányzat 700 000,— Ft; I. félévben felhasználva 362 206,— Ft. Rend
kívüli gyámügyi segély: éves előirányzat 219 000,— Ft; 1. félévben fel
használva 61139,— Ft. Rendszeres nevelési segély: éves előirányzat 
524 400,— Ft; 1. félévben felhasználva 182 000,— Ft.

A rendszeres segélyek féléves alacsonyabb felhasználásának oka, 
hogy ezekből az ellátási formákból lehet átcsoportosítani év végén 
bármely más szociális támogatási formához, ha annak előirányzata 
kevésnek bizonyul. Az előirányzatok eddig minden évben december 
31-ig felhasználásra kerültek, így a mérleget zártuk. A segélyezések 
minden esetben a jogszabályok szerint történtek, méltányosságot csak 
rendkívül indokolt esetben alkalmaztunk.

Rendkívüli szociális segélyben részesülhet az a 18. életévét betöl
tött személy, akinek megélhetése veszélyeztetve van és anyagi helyze
tének átmeneti javítása más módon nem biztosítható, jövedelme lét- 
fenntartásához nem elégséges, illetve jelentős kiadásai következtében 
anyagi segítségre szorul. A 10/1989. (IV. 15.) EüM. számú rendelet 
értelmében a tartásra köteles hozzátartozókat nem kell vizsgálni. A 
kérelem előteijesztése után a körülményeket minden esetben vizsgál
nunk kell, mely után az illetékes tanácstag javaslatát is figyelembe vé
ve döntünk. Társközségek esetében minden segélyezésről az elöljáró
ságok döntenek. 1988. évben 138 esetből 10 munkaképes korú, 5 ci
gány és 123 idős korú, alacsony nyugdíjas kapott rendkívüli szociális 
segélyt 1500—2500,— Ft-ig terjedően.

Rendszeres szociális segélyben lehet részesíteni azt a 18. életévét 
betöltött munkaképtelen személyt, akinek létfenntartását biztosító va
gyona vagy jövedelme nincs, továbbá tartásra köteles és képes hozzá
tartozója nincs. Munkaképtelen az, akinek munkaképesség-csökkené
se 67%, illetve aki nőknél 65., férfiaknál 70. életévét betöltötte. Tar
tásra képes az a hozzátartozó, akinek családjában az egy főre jutó jö
vedelem a havi 4162,— Ft-ot meghaladja. A rendszeres szociális se
gély összegét a támogatásra szorulók szociális helyzetéhez mérten 
kell megállapítani. Jelenleg 26 rendszeres szociális segélyezett van. 
Az ellátási forma maximális összege 70. életév felett 3800,— Ft, 70. 
életév alatt 3440,— Ft.

A gyámhatóság védő- és óvóintézkedései közé tartozik a kiskorú
ak segélyezése is. Ha a szülő a gyermeke részére a szükséges ellátást 
(élelmezés, ruházkodás stb.) időszakosan nem képes biztosítani, a 
gyámhatóság rendkívüli segélyt állapíthat meg. A kiskorú részére 
rendszeres nevelési segély állapítható meg, ha a gyermek nevelésére 
egyébként alkalmas szülő és a családban élő más, tartásra köteles 
hozzátartozók jövedelmének együttes összegéből kiszámított 1 főre 
jutó jövedelem — önhibájukon kívül — nem éri el a mindenkori leg
magasabb összegű sajátjogú nyugdíjminimumot, és emiatt a gyermek 
fejlődése veszélyeztetve van. Rendszeres nevelési segélyben 26 gyer
mek, rendkívüli gyámügyi segélyben 40 család részesült 1989. I. fél
évében, gyermekenként átlag 1200,— Ft.

Az alacsony jövedelmek és az egyre növekvő árak miatt a segé
lyezés a lakosság figyelmének középpontjába került, ezért a haté
konyság megtartása végett a Szociális és Egészségügyi Minisztérium 
az összeghatárokat folyamatosan emeli és pótkerettel kompenzálja.

Pécsvárad, 1989. szeptember 21.
Kungl Zoltán 

lg. ea.



Helytörténet

1956 ősze Pécsváradon 
Atrocitás nem történt

1956. október 23. eseményeiről Pécsvárad lakói is a 
Magyar Rádióból szereztek tudomást. Mialatt a fővá
rosban dúltak a harcok, folyt a vér, Pécsváradon, akár
csak az ország legtöbb településén, nem kezdődött sem
miféle leszámolás. Lakóhelyünk ekkor járási székhely, 
a tanács, a rendőrség, az ÁVH és a párt járási szerve
zeteivel. Amikor a kormány felszólított a Nemzeti Ta
nácsok és a Nemzetőrség megalakítására, ez Pécsvára
don is megtörtént.

Ennek napja 1956. október 28., vasárnap. Délelőtt 
a vasutasok és a diákok tüntetést szerveztek, amely a 
vasútállomástól indult és amelynek élére Takács Géza 
állomásfőnök állt. Levették a vörös csillagot a párt já
rási székházáról (ma a tanács épülete), a községházá
hoz vonultak (ma a könyvtár). Itt olvasták fel a köve
teléseket, mint a begyűjtés eltörlése, az adók mérsék
lése, a szovjet csapatok kivonása, a politikai foglyok — 
így a pécsváradi Hoyck Ferenc — szabadonbocsátása, 
tsz-ek feloszlatása, fizetett pártfunkciók eltörlése, több- 
párt-rendszer, szabad vallásgyakorlás. A községházától 
a Kossuth-szoborhoz vonultak, ahol elhangzott a Nem
zeti dal, a Himnusz és Takács Géza beszéde.

Ezután csatlakoztak a menethez a templomból kijö
vő emberek, a mintegy 300 fő a rendőrséghez vonult, 
híva a rendőröket, akik azonban nem csatlakoztak hoz
zájuk. Majd a szovjet emlékműhöz mentek, amelyről 
addigra már lekerült a vörös csillag, és ahol Takács 
Géza akadályozta meg az emlékmű és a sírkert meg
sértését. A 'felvonulás az első világháborús emlékmű
nél fejeződött be politikai beszédekkel, a Nemzeti dal
lal, a Himnusszal, amelynek utolsó sorait a tömeg 
együtt mondta.

Estére a községháza nagytermébe hívták az embere
ket, ahol megalakították a Nemzeti Tanácsot. Elnöké
ül Takács Gézát, a vezetőség három tagjául Gombos 
Istvánt, Hefter Józsefet és Kisbalázs Györgyöt választot
ták. A gyűlésen a községi tanács, a rendőrség vezetői 
is részt vettek. A fő téma az volt, hogy biztosítani kell 
a község ellátását és meg kell őrizni a rendet, hiszen 
az ország közbiztonsága felborult, a börtönökből kisza
badultak a bűnözők. A rendőrök viszont felsőbb utasí
tásra nem hagyhatták el az őrsöt. A községben ezért 
polgári személyekből megalakult a nemzetőrség, amely 
ezen az ülésen fegyvert kért Fehér rendőrkapitánytól. 
Ö azonban — ugyancsak felsőbb utasításra — nem ad
hatott ki fegyvert. Mivel köztudomású volt, hogy a párt
tag vezetőket önvédelmi célból pisztolyokkal látták el, 
itt megbeszélték, hogy tőlük kérnek fegyvert, hogy a 
járőrök ezzel riaszthassák veszély esetén a rendőrséget. 
(A későbbi perekben a fegyverek átvétele házkutatás
kor, mint súlyos vád szerepelt.) Olyan javaslat is el
hangzott, miszerint egy rendőr és két polgári őr telje
sítsen szolgálatot a rend biztosítására, de a rendőrség

nek erre sem volt felhatalmazása. Mindez békés tárgya
lások, megegyezés formájában zajlott le az október 
28-i ülésen. A következő napokban a vezetők kérésre 
átadták fegyvereiket, velük senki sem erőszakoskodott, 
a községi vezetőket nem mozdították el.

November 1-jén, a járási tanácson (a szakiskola ré
gi épülete) gyűltek össze a községek küldöttei, és el
határozták a nemzeti tanácsok, nemzetőrségek megala
kítását. Ezen a napon bonyhádi nemzetőrök Bonyhád- 
ra vitték a pécsváradi rendőrtisztek egy részét, akiket 
másnap a pécsi rendőrök, illetve a pécsváradi nemzet
őrök hoztak vissza, bántódás nélkül. A rendőrség épü
letének (vasbolt, ruházati bolt tömbje) kiürítése békés 
úton történt meg. Fegyvereik ekkortól a nemzetőrség 
kezében voltak, s ekkortól utaltak ki fegyvereket a já
rás községeibe a nemzetőröknek. A  pécsváradi pártház 
üresen, tárva-nyitva állt, az ott dolgozók eltávoztak ott
honaikba. Az épületet berendezési tárgyaival együtt lel
tár szerint átvette a Nemzeti Tanács, és oda a nemzet
őrség tette székhelyét.

A fiatal férfiakból álló nemzetőrség szolgálattevése 
békés körülmények között zajlott, a raktárakat, köz
épületeket, hidakat őrizték. Különösen emlékezetes 
volt 1956-ban a halottak napja, amikor a felkelés ál
dozataira is emlékezett a fiatalok díszőrsége a pécsvá
radi temetőben, az ismeretlen katona sírjánál. Az em
berek úgy érezték, békés úton indult el a demokra
tikus átalakulás, hiszen senki sem állt bosszút az el
szenvedett sérelmekért. Majd november 4-én felhang
zott a tankok dübörgése a 6-os úton. Rövidesen két 
orosz harckocsi érkezett és állt le hónapokra a párt
ház meg a rendőrség elé. Senki előtt nem volt kétsé
ges, milyen irányt vettek az események.

Az első lövések november 9-én, szombaton dördül
tek el — a falu határában... De ez már egy másik tör
ténet.

(Folytatjuk.)
Gállos Orsolya

Iparosok, figyelem!
A Pécsváradi KIOSZ Alapszervezet október 16-án, 
hétfőn 18 órai kezdettel tartja vezetőségválasztó 
küldött taggyűlését a művelődési központ 
nagytermében.
Kérjük a kisiparosokat, hogy saját érdekükben 
szíveskedjenek a taggyűlésen megjelenni!

Október 25. és 26-án áruszállítók kötelező 
tanfolyamát és vizsgáztatását biztosítjuk. Kérjük, 
jelentkezzenek a KlOSZ-irodában, ahol a 
részvételi díjat (600,— Ft) és a tankönyvek árát 
(40,— Ft) szíveskedjenek befizetni.



Hírek

információk:

Megemlékezés a pécsváradi 
németség betelepülésének 

300. évfordulójáról
Mint előző számunkban hírül adtuk, baráti találkozók, kiállítások 

formájában emlékezünk meg arról, hogy 300 éve (1689-ben) érkeztek 
Pécsváradra az első német telepesek a török hódoltság után. A vár
baráti kör alkalmi üdvözlőkártyát jelentet meg karácsonyra, magyar 
és német nyelven, amely közös megemlékezésre hívja a pécsváradi 
németséget és minden érdeklődőt.

A Pécsváradi Várbaráti Kör hírei

A második világháború halottainak emlékműve

Folyamatban van Pécsvárad második világháborús halottai névso
rának összeállítása.

A névsort a Pécsváradi Várbaráti Kör tagjai, Bayer Ferenc, Gastei- 
ger János, Gálos Orsolya, Merk József, Szabó János, Tóth József és 
Várkonyi Antal gyűjtik össze a község korabeli utcarendje szerint. Az 
összeállított névsort közzétesszük.

Váijuk kiegészítéseiket, észrevételeiket. Az emlékművet a máso
dik világháború befejezésének 45. évfordulóján, 1990. évben szeret
nénk felavatni. A tervhez kérjük valamennyi pécsváradi polgár és 
üzem, intézmény jóindulatát, támogatását. Olyan emlékhelyet kívá
nunk kialakítani, ahol mindenki leróhatja kegyeletét távolban nyugvó 
szerettei iránt — nemzetiségi, felekezeti és politikai különbségre va
ló tekintet nélkül.

Az MDF pécsváradi szervezetének 
FELHÍVÁSA 

1956. október 23-a 
megünneplésére!

Az MDF pécsváradi szervezete meghívja Pécsvárad 
nagyközség és társközségeinek lakosságát, tömegszer
vezeteit, Intézményeit az 1956-os forradalom és szabad
ságharc méltó megünneplésére!

AZ ÜNNEPSÉG HELYE: Kossuth tér
IDŐPONTJA: 1989. október 22-én 15.00 óra.

Kérjük a koszorúzni kívánó szervezeteket, Müller La
josnál jelentkezzenek!

Az MDF pécsváradi szervezete

Kodolányi János emlékest
A Janus Pannonius Múzeum, a Magyar írók Szövetsége és a Pécs

váradi Várbaráti Kör 1989. november IS-én 16.30 órai kezdettel megko
szorúzza Kodolányi János emléktábláját. Ezután 17 órakor tudományos 
emlékülést rendeznek a vár konferenciatermében, alwl Kodolányi János 
munkásságának kutatói, Bata Imre, az Élet és Irodalom főszerkesztője, 
Csűrös Miklós, az ELTE docense, Kabdebó Lóránt, a JPTE tanszékve
zető docense, Szálai Éva irodalomtörténész, valamint Tüskés Tibor Jó
zsef Attila-díjas író — idézi fe l Kodolányi írói pályáját. A megemlékezés
re szeretettel várjuk a Pécsvárad múltja, értékei iránt érdeklődőket, fe l
nőtteket, középiskolásokat egyaránt.

Mi lesz veled, „tisztes 
ipar”?

VB-ülést tartott szeptember 25-én a Pécsváradi Nagyközségi Kö
zös Tanács, amelyen — egyebek mellett — a lakosságot érintő ipari 
szolgáltatások és a kereskedelem helyzete került szóba. A tanácsi be
számolóból is kitűnt, az iparos társadalomra jellemző felhígulás a 
pécsváradi alapiszervezetnél is jelentkezett. A legtöbb iparengedélyt 
az elmúlt évben kubikusok kérték. Ez nem képesítéshez kötött ipar, 
ezért bárki kiválthatja, aki megfelelő erkölcsi bizonyítvánnyal rendel
kezik. Sokan azonban megalapozatlanul vállalkoznak és több esetben 
a munkanélküliség álcázására szolgál.

Az 1988. január elseje óta életbe léptetett szabályozók jelentősen 
drágították a szolgáltatásokat, amelyeknek 3/4 részét végzik a kisipa
rosok Pécsváradon. Szinte riasztó az általuk fizetett 53%-os társada
lombiztosítási hozzájárulás. A helyi KlOSZ-alapszervezet (Pécsvárad- 
hoz tartozik Hidas, Zengővárkony, Mecseknádasd, Ófalu, Óbánya, 
Apátvarasd, Nagypall, Martonfa) 230 iparosa képiviseletében Mártusz 
Antal szólt hozzá. Kifejtette: a magas adók jelentősen rontják az ipa
rosok versenyképiességét. Nem kelhetnek versenyre azzal az iparenge
déllyel nem rendelkező szakemberrel, akinek munkadíja teljes egészé
ben a saját zsebében marad, míg ők társadalombiztosítási hozzájáru
lást és adót fizetnek.

Megrendelőként egyetértek vele, hiszen én is könnyebben tudok 
csak munkadíjat fizetni, mint ennek különféle pótlékokkal megnövelt 
összegét. Tapasztalatom szerint a munka minőségét illetően nincs kü
lönbség az iparengedéllyel rendelkező és nem rendelkező szakem
berek között. Mindkét csopxirtban találhatók tisztességes, szakmáju
kat értő emberek és felületes, hanyag munkát végzők.

A felszólaló azt tartaná kívánatosnak, ha a tanács segítségével mi
nél több, jelenleg kontárként dolgozó szakember lépne be az iparos
testületbe. Ezzel kapicsolatban dr. Bíró Ferenc megyei tanácstag az 
önkormányzati rendszer közelgő bevezetésére emlékeztetett, amely
nek keretében a lakossági adókkal a helyi tanács fóg gazdálkodni és 
érdekeltté válik az iparosok adójában is.

A jelenlegi gazdasági helyzetben néhány szolgáltatás iránt (textil- 
tisztítás, kozmetika) csökkent a kereslet. A hiányszakmák közül egy 
viszont megszűnik, a közeljövőben ugyanis háztartási és kerti gépiek 
javítását kezdi meg egy kisiparos a Szabadság utcában.

A kereskedelem helyzete
A községben is megnőtt az igény az olcsóbb árufajták iránt, de 

ezt sem az ipar, sem a kereskedelem nem tudta megfelelően követni. 
Az ülésen Lórincz Albermé felhívta az Áfész képiviselőjének figyelmét 
a háztartási bolt szegényes kínálatára, s felmerült a javaslat: jó lenne 
vállalkozónak kiadni az üzletet. Az Áfész nevében Béres Józsefné nem 
zárkózott el ettől a megoldástól, és érdemesnek találta a Kossuth La
jos és a Vár utca sarkán álló élelmiszerbolt bérbeadását is.

Úgy tűnik, a társközségek ellátásában nincsenek komoly hiányos
ságok, mert az elöljárók ezt nem jelezték. Szó esett még a felvásár
lási rendszer hiányosságairól, a kistermelők értékesítési gondjairól, 
amelyek akkor is megoldatlanok (lásd az ominózus málnaügyet), ha 
történetesen nincs szükség sem göngyölegre, sem hűtőkapacitásra.

P. E.



Kedves Olvasó
Ön egy újonnan alapított lap második számát tart

ja a kezében. A lap szándékai szerint egy kistérségi ré
gió — Pécsvárad és környéke, Mecseknádasd és társ
községei, Hidas — lakossága számára kíván informáci
ót kínálni az őket érintő ügyekben. A lap alapítói az 
itt élők politikai és társadalmi aktivitását kívánták „fel
ébreszteni” az újság elindításával.

Úgy véljük, hogy e térség falvaiban az ébredés már 
az 1985-ös választások idején megtörtént. Az ébredést 
több területen a cselekvő aktivitás követte.

Mecseknádasd, Ófalu, Óbánya lakosságának döntő 
többsége megértette, hogy élete és sorsa alakulásának 
önmaga a meghatározója. A felismerés természetesen 
csak az ország politikai, gazdasági és társadalmi viszo
nyok által megszabott keretek közötti mozgásszabadsá
got tette lehetővé, vagy a helyi körülmények alakítását, 
természeti és községi viszonyaink átformálását.

Kézzel fogható eredmények jelzik a helyi összefogás 
eredményeit: ófalui óvoda, óbányai idősek klubja, me- 
cseknádasdi iskola stb. Az ófalui atomtemető létesíté
se elleni küzdelem pedig már azt is bizonyította, hogy 
a kisrégiók településeinek összefogása országos ügyek
ben is eredményeket hozhat. Önszerveződő közösségek, 
egyesületek alakultak a helyi problémák közös megol
dására.

E néhány gondolattal nem azt kívántuk bizonyítani, 
hogy nincs szükség ébresztőt jelző kakasokra, csupán 
azt, hogy a még szunnyadók a helyi közéletbe történő 
bekapcsolásával az eddigieknél is komolyabb eredmé
nyek, változások érhetők el településeink életében. 
Méginkább igaz ez, ha a viharosan változó magyaror
szági politikai viszonyokat figyeljük, amelyek gyakorla
tilag korlátlan mozgásszabadságot kínálnak számukra. 
Nem szabad e lehetőségeket kihasználatlanul elszalasz
tanunk.

Az elmúlt évek helyi és országos eseményei bizo
nyították, hogy nincs mitől félnünk. Megdőlt a helyi 
hatalmasságok érthetetlcnségének és korlátlan hatal
muknak mítosza. Következetes, tisztességes, céltudatos 
munkával a visszarendeződés veszélye is elkerülhető.

Amikor az „Ébresztő” készítői felajánlották közsé
geink számára a nyilvánosság lehetőségét, örültünk a 
kínálkozó lehetőségnek, községi tanácsunk vezetését 
már évek óta súlyosan nyomasztja a helyi információ- 
áramlás csatornáinak hiánya. Működésünk kezdete óta 
eltökélt szándékunk volt a teljes nyilvánosság előtti te
vékenység. Ez sajnos mind ezideig csak esetlegesen si
került. Többfajta kommunikációs csatorna kiépítésének 
gondolatával foglalkoztunk az elmúlt években — ká- 
beltv, helyi rádió, hangosbeszélő — azonban a megva
lósulás ezidáig váratott magára.

A most induló újság kínálta lehetőségek korlátozot
tak. A kiadás időigényes, ami a hírek, események ak
tualitását veszélyezteti, mégis örömmel használjuk ki 
ezt a lehetőséget a bemutatkozásra.

Dr. Wekler Ferenc 
tanácselnök

Tisztelt Olvasók
Hogy mi késztetett bennünket arra, hogy lapot indítsunk szűkebb 

környezetünk bemutatására? A végső indíttatást unterensingeni part
nerkapcsolatunk adta. Természetesen Nyugaton ez nem újdonság, 
mégis az ottani helyi lap olvasása, a község életét bemutató folyóirat 
gondolkodásra késztetett. Miért ne lehetne ehhez hasonlót létrehoz
ni nálunk is? Más feltételek és körülmények között, más anyagi kon
dícióval — úgy érezzük — beindítható.

A cél magától értetődő: bemutatni községeinket, életünket, gond
jainkat és örömeinket, embereket, szervezeteket, egyesületeket, tájé
koztatni aktuális eseményekről, történésekről.

Megjelentetését egyelőre havi rendszerességgel tervezzük, a lap 
nyitott, bárki elmondhatja véleményét, amit közlünk is, legyen a lap 
a helyi politika fóruma is, hisz bármilyen véleménynyilvánítás egyfaj
ta politizálás, azt kívánjuk elérni, hogy akár konfliktusok árán is az 
emberek megtanuljanak nyíltan, bátran véleményt mondani, azt mer
jék vállalni.

Ez utóbbi gondolatok azonban egy kicsit a jövő elképzelései, a 
beindulás nehézségei, az útkeresés bizonytalanságai bennünket sem 
tesznek tévedhetetlenné, esetleg elfogulatlanná, mégis megpróbálunk 
a számunkra létező erkölcsi normák alapján hitelesen tájékoztatni. 
Meggyőződésünk, egyben reményünk is, hogy törekvéseink a lakosság 
körében egyetértésre találnak, mert hisszük, hogy környezetünkről, 
szeretteinkről híreket hallani, őket látni mindenki számára szívmelen
gető érzés, ha ez „csak” a helyi lapból olvasható, akkor is. Nem kí
vánunk különféle bizottságokat létrehozni a lap szerkesztésére, szá
mítunk mindazok jelentkezésére, észrevételeire, akiknek a falvaink 
szebbé, jobbá tételével, azok életével, kimagasló és elmarasztoló em
beri életek bemutatásával kapcsolatban ötleteik, cikkeik vannak, bát
ran jelentkezzenek.

Igyekszünk felhívni a figyelmet az aktuális, bennünket közvetlenül 
érintő eseményekre, rendezvényekre. Az események gyorsasága, vá
ratlansága miatt bizonyára előfordulnak olyan esetek is, melyekről 
csak utólag számolhatunk be.

Lapunk szervezetektől függetlenül kíván működni, csupán a tájé
koztatás eszköze akar lenni, ami nem zárja ki egyes események szub
jektív megvilágítását, bemutatását. Községeink közéleti személyiségei
nek bemutatása, céljaik, egyéni ambícióik megismertetése szintén ter
veink között szerepel. Az eddig ismertetett elképzelések csak akkor 
sikeresek, ha találkoznak az Ónok egyetértésével, igényével, ezért 
szeretnénk, ha már az első lap után észrevételeiket, véleményüket ve
lünk is megismertetnék.

Mindezen gondolatok még ez év júniusában fogalmazódtak meg 
bennünk a kezdeti tapogatózások, a hogyan és kivel tépelődések ide
jén. Időközben szomszédunkban megszületett az „Ébresztő”. Öröm
mel fogadtuk a lehetőséget, hogy ebben mi is bemutatkozzunk és 
Önt, kedves Olvasó, tájékoztassuk mindennapjainkról, gondjainkról, 
örömeinkről. Terveink szerint kezdetben e lapban jelennénk meg 
rendszeresen a helyi hírek közlésével, de nem tettünk le az önálló lap 
szerkesztéséről, ha ez az Önök igényével is találkozik.

Szlgrlszt János, a Szerkesztő Bizottság vezetője

Rövid hírek
•  Átadásra került az új iskola első 6 tanterme. Az épületszámy megépítése teljes 

egészében helyi erőforrásokból történt Az „állam bácsi" csak ez évtől kezdődően nyújt 
céltámogatást az építkezéshez. Az iskolai évnyitón elhangzott „Köszönjük az államnak’ 
megfogalmazás helyett a magunk részéről a „Köszönjük a falu lakosságának az önzet
len segítséget" formulát alkalmazzuk. Az iskolaépítést szeptember 11— 15. között 3 
osztrák egyetemista segítette önkéntes társadalmi munkával. Információnk szerint az Is
kolai gyermekek részére szívesen rendeznének karácsonyi ünnepséget az osztrák 
egyetemisták. Az iskolaépítés folytatódik. A GAMESZ építőbrigád felvesz kőműves és 
villanyszerelő szakmunkásokat

•  Megkezdődött az oktatás a Pécsváradi Zeneiskola kihelyezett tagozatán Mecsek- 
nádasdon. A tagozat a mecseknádasdi, hidasi, ófalul és óbányai gyerekek számára 
biztosítja a zenei nevelés lehetőségét

•  A Mecseknádasdl önkéntes Tűzoltó Egyesület számára 439 700 Ft érték
ben új tűzoltó-gépjárművet vásárolt a helyi tanács, melyhez a megyei szervek 150 000 
Ft-tál járultak hozzá.

•  A barokk templom tetőszerkezetének rekonstrukciója után befejeződött a paró
kia épületének régen esedékes tetőfelújítása. A lakosság kezdeményezésére a plébá
niahivatal és a községi tanács támogatásával a temetői kápolna megrongálódott tető- 
szerkezetét is átrakják.

•  A kastélykertben levő Mária-kápolnába Bischof Ádám és a Tájvédók Egyesüle
te bevezette az elektromos áramot További adományokat Müllemé Bechll Annánál fi
zethetnek be mindazok, akik a korszerűsítés költségeihez hozzá kívánnak járulni.
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Partnerkapcsolat Mecseknádasd és
Unterensingen között

NSZK partnerkapcsolatunk legfrissebb 
eseménye: ünnepi tanácsülésen írták alá 

Unterensingenben a Mecseknádasddal 
kötött partnerszerződést

A kapcsolat felvételének első fordulójára 1989. március 23-án ke
rült sor, amikor az unterensingeni küldöttség községünkbe érkezett. 
Walter Straub polgármester fontosnak tartotta, hogy a két község la
kossága megismerhesse egymást, ezzel a békés egymás mellett élés 
szelleméhez híven hozzájárul a népek, országok egymás iránti barát
ságához.

A mecseknádasdi tanácstagi küldöttség látogatására, az unteren- 
singeniek meghívására 1989. szeptember 13—16. került sor dr. Wek- 
ler Ferenc tanácselnök vezetésével, amelyben részt vettek a községi 
egyesületek (sport, tűzoltó, környezetvédő) vezetői, az iskola igazga
tóhelyettese, valamint a német nemzetiségi táncegyüttes és zenekara 
is. A testvérközség Unterensingen, a Német Szövetségi Köztársaság 
Baden-Württemberg-i tartományában található, a tartomány főváro
sától, Stuttgarttól 30 km távolságra, az erősen kanyargó Neckar folyó 
völgyében, e sváb alpesi mezőség (Schwábische Alb) tájegységben. 
Lakossága 4000 fő, nagyobb arányban evangélikusok, kisebb részben 
katolikusok lakják.

Szeptember 13-án (szerdán) 17 órakor a küldöttséget a polgár- 
mester és az unterensingeniek fogadták, az elszállásolás magánházak
nál történt.

Szeptember 14-én délelőtt bemutatták a községet. Lutz Schmitz, 
az iskola igazgatója kalauzolta a vendégeket a modem és korszerűen 
felszerelt iskolában, amelynek felszereltsége láttán a jelenlevő peda
gógusok csak sóhajtoztak. Az óvoda megtekintése után Emst Stein- 
hardt, a Thomas-Morus templom plébánosa bemutatta a hitközséget 
és az abban folyó munkát. Az említett templom viszonylag új, mo
dem épület, amelyben tárgyalóhelyiség és az alagsorban automata te- 
kepályá is található. Itt önkéntelenül is felvetődik a cikkíróban a kér
dés: Vajon mecseknádasdi viszonylatban lenne-e korrelációs össze
függés a tekepálya és a hívők számának emelkedése között?

Az unterensingeni polgármester bemutatta a felújított tanácshá
zat, amelyben megőrizték az épület favázas építészeti stílusát, beren
dezése korszerű, és az ott folyó munkában nagy szerepet kap a szá
mítógép.

A délutáni programban három gyár megtekintése szerepelt, neve
zetesen a Signálban Huber, ahol közúti jelzőberendezéseket gyárta
nak rendkívül magas technológiával, a Bauer-Bűró Technik, akik iro
dabútorok gyártásával foglalkoznak, valamint a Zinco Flachdach und 
Begrünung System, amely lapostetők szigetelésével és tetőkertek ki
alakítására specializálta magát. Mind a három gyárban őszinte és 
nyílt segítséget ajánlottak fel a mecseknádasdiak számára.

Este az átépített Schultumhalléban tartották az ünnepi tanács
ülést, amelyen a tanácstestület egyetértett Mecseknádasd és Unteren
singen partnerszerződésének aláírásával. Az ezt tanúsító okmányt 
Walter Straub és dr. Wekler Ferenc látta el kézjegyével. Dr. Steger 
a Donauschwábische Kulturális Alapítvány képviseletében tolmácsol
ta Wabro államtitkárnak a partnerkapcsolatra vonatkozó jókívánsá
gaikat. Szerinte Unterensingen ezzel a kapcsolatában hozzájárni egy 
igazi politikai szándékhoz úgy, hogy a magyarországi németeken ott 
kívánnak segíteni, ahol ők jelenleg és a jövőben is élni akarnak. Re
mélte, hogy sikerül megoldani a német tanári állást Mecseknádasd 
részére a jövő évben.

Anne Marié Hanke képviselő asszony a létrejött partnerkapcsolat

Európa házának egyik építőkövének nevezte és egy lépésnek a béké
hez vezető úton. A tanácsülés hivatalos részének befejezése után a 
két polgármester ajándékokat nyújtott át. Unterensingen két míves, 
faragott boroshordóval, Mecseknádasd község egy fénymásolóval, vi
deóval és egy színes televíziókészülékkel gazdagodott. Ezt megelőző
en az unterensingeni tanács 25 000 márka értékben biztosított beren
dezést az új iskolához, valamint egy UNIMOG többhasznú munkagé
pet is ajándékozott községünknek.

A partnerkapcsolat további eredményeként könyvelhető el, hogy 
Mecseknádasdról 15 gyermek (7. és 8. oszt.) 2 pedagógus kíséretével 
gyakorolhatta a nyelvet Unterensingenben 1989. szeptember 9—24. 
közötti időpontban. Ugyanebben az időben egy óvónő is részt vett az 
ott folyó munkában. Jövőre az unterensingeni gyerekek látogatnak el 
hozzánk. Az óvónő-csere a jövőben is folytatódik.

Szent István napján községünkben jártak az unterensingeni kézi
labdázók és mérkőzést játszottak, amit a mecseknádasdiak jövő év 
májusában vagy júniusában viszonoznak. Az ottlétünk alkalmával be
szélgetés hangzott el különböző gazdasági együttműködési lehetősé
gekről és ennek realizálásáról, jövőre az ottani gazdasági élet képvi
selői látogatnak Mecseknádasdra. Az eddigi eredményeket és a jövő
beni terveket értékelve a két község közötti kapcsolat jónak és gyü
mölcsözőnek minősíthető.

Szeptember 15-én (pénteken) a vendéglátók a stuttgarti Daimler- 
Benz Autómúzeumba kalauzolták a mecseknádasdiakat, majd ezt kö
vette egy séta Stuttgart Váci utcáján, a Khőnig StraBén. Este az un
terensingeni tornacsarnokban adott fergeteges műsort a mecsekná
dasdi német nemzetiségi táncegyüttes és zenekara, Schram Antal és 
Czehmann István vezetésével. Szombaton, a látogatás befejeztével, kí
vántak az unterensingeni vendéglátók jó utat és mielőbbi viszontlá
tást: „Auf Wiedersehen in Nadasch” felkiáltással.

Dr. Balázs János 
vb-titkár

Hochzeitsglückwünsche dér 
Landesregierung Partnerschaft 

Unterensingen — Mecseknádasd 
festlich besiegelt MdL Annemarie 

Hanke: „Baustein zum Haus 
Európa!”

Unterensingen (schr) Höhepunkte des Besuchs des Dorfrates von 
Mecseknádasd bei Pécs, unter Bürgermeister Dr. Franz Wekler, zu- 
sammen mit dér dortigen Folkloregruppe mit Stefanskapelle, in Un
terensingen, waren die festliche Gemeinderatssitzung am Donners- 
tag, und dér groBe Festabend mit dér „Ungamdeutschen Folkloreg
ruppe Mecseknádasd” mit „Stefanskapelle”, am Freitag in dér Schul- 
tumhalle. Zűr Unterzeichnung dér Partnerschaftsurkunde überbrach- 
te Dr. Steger im Namen dér Donauschwábischen Kulturstiftung und 
Staalsekretár Wabro, für das Land Badcn (Württemberg, herzliche 
„Hochzeitsglückwünsche” zwischen dér Neckartalgemeinde und dem 
ungamdeutschen Dorf im Mecsekgebirge. MdL Annemarie Hanke 
nannte diese Partnerschaft „einen Baustein zum Haus Európa und 
einen Schritt zum mit dér Freiheit verbundenen Frieden!” Laut BM 
Franz Wekler „sollte aber nicht nur kulturelle sondem auch die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit angestrebt werden”. BM Straub 
sprach das Gleiche an: „Möge mán in Őst und West durch Vermind- 
erung dér Rüstung die freiwerdenden Mittel in den allén Völkem 
dienenden Wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufbau flieBen 
lassen”.

Am Mittwoch waren die ungamdeutschen Gáste eingetroffen und 
in Privatquartieren untergebracht worden. Ein Rundgang um Don- 
nerstag durch den Őrt lieB die Gáste, Schulsport-auch von ungam
deutschen Gastschülem — in dér Sporthalle und dann — erláutert 
durch Rektor Lutz Schmitz und Konrektor Manfred Lutz, das Leben 
und Lemen in dér Grund, und Hauptschule erleben. Nach dér Stip- 
visite im Kindergarten stellte Pfarrer Emst Steinhardt in dér Tho- 
mas-Morus-Kirche seine Gemeinde vor. Nach dér vielfáltigen Nut- 
zung des Bürgerhauses zeichnete BM Straub im Sitzungssaal des



Rathaus ein anschauliches Bild dér 4000 — Einwohner — Gemein- 
de. Dér Mittagspause folgte ein Rundgang durch die Firmen Signal- 
bau Huber, Bauer-Bürotechnik, und ZINCO-Flachdach- und begrü- 
nungssysteme. lm Haus Huber traf mán mit dem Reprásentanten für 
Ungam, Andreas Rász, Budapest, dem mán die Wirtschaftsansied- 
lungswünsche von Mecseknádasd vortrug, zusammen. Bei allén Fir
men war mán dafür offen im Rahmen des Möglichen Hilfe zűr 
Selbsthilfe zu bieten. Die festliche Gemeinderatssitzung in dér voll- 
besetzten Schultumhalle wurde vöm Musizierkreis dér Musikschule 
und Lehrkráften unter Leitung von Marianne Stephan umrahmt. Vor 
dem Partnerschaftsvotum des Gemeinderats erlauterte BM Straub 
noch einmal die fünf jáhrige „Verlobungszeit” (wir habén dariiber 
berichtet) die nun zum PartnerschaftsbeschluB geführt habé. Ziel sei, 
die ungamdeutschen Partner kulturell und auch wirtschaftlich so zu 
unterstützen, daB sie sich unter den veránderten politischen Bedin- 
gungen in ihrer ungarischen Heimat wohlfühlen und zu dérén Auf- 
bau mit beitragen könnten. BM Dr. Franz Wekler, nannte die Part- 
nerschaft auch einen Beitrag zum Frieden. Dér Gescháftsführer des 
Baden (Württembergischen Gemeindetags und dér Donauschwábis- 
chen Kulturstiftung, überbrachte auch im Namen von Staatssekretár 
Wabro, die „Hochzeitsglückwünsche” dér Dabei sagte e r  „Untercn- 
singcn wirkt mit dieser Verbindung im Sinne rechter Politik, die den 
Ungamdeutschen dórt helfcn wolle wo sie heute und auch in Zu- 
kunft leben wollten!” Leider habé es in diesem Jahr noch nicht mit 
dér beantragten Deutschlehrerstelle für Mecseknádasd geklappt. 
Mán erhoffe dies aber im náchsten Jahr. Die Aktivitáten dér beiden 
Gemeinden zum helfenden Miteinander könne mán als vorbildlich 
bezeichnen! MdL Annemarie Hanke nannte im Blick auf notvolle Si- 
tuationen in Ostblockstaaten ,jedes Leben in Unfreiheit für junge 
und áltere Menschen eine Tragödie!” Solche Partnerschaften sollten 
besonders auch dér auslandsdeutschen Jugend neu Műt machen, sich 
in ihrer Heimat zu bewáhren und zu dérén Aufbau mit beizutragen. 
Das was nun hier heute zwischen Menschen dér beiden Gemeinde 
besiegelt worden sei „sei ein Baustein zum Hau Európa und damit 
ein Schritt zum Frieden dér an das höchste Gut dér Freiheit gekop- 
pelt sei!” Von den beiden Gemeinden wurden Gastgeschenke über- 
reicht. Zwei Fásser — von Nadascher FaBbindem gefertigt — und 
gefüllt mit Wein aus den Mezesekbergen, mundete dér Versammlung 
ausgezeichnet. Ein groBes Bild des ungamdeutschen Dorfes wird zu- 
künftig das Unterensinger Rathaus schmücken. Den Gásten lieB BM 
Straub nicht nur die blaugelben mit dem Rathaus und Wappen 
geschmückten Handtücher, sondem auch noch informative Karten- 
bildbánde des Mittleren Neckarraums überreichen. Bei guter Bewir- 
tung und Unterhaltung riiekte mán dann beispiclhaft für die Zukunft 
bei guten Geschpráchen zusammen.

Am Freitag stand eine Fahrt nach Stuttgart mit Bűmmel in dér 
KönigsstraBe und Besichtigung des Daimler-Museum auf dem Prog- 
ramm. Eine Runde durchs Voralbland endete zűr Mittagszeit in Bad 
Beuren. Am Abend begeisterte dann beim groBen Festabend in dér

vollbesetzten Schultumhalle die „Ungamdeutsche Folkloregmppe 
Mecseknádasd” unter Antal Schramm,. und die „Stefanskapelle” un
ter István Czehmann.

Die Unterensunger Blasmusik unter Klaus Wagner bewáhrte sich 
dabei als guter Gastgeber. Als dann noch flotté Melodien erklangen 
wurden mit groBer Begeistemng die schwábísch/ungamdeutschen 
Tanzbeine geschwungen und viele menschliche Verbindungen angek- 
nüpft und befestigt. Am Samstagvormittag hieB es scheiden. Nach 
herzlichem Abschied mit „Auf Wiedersehen in Nadasch!” fuhren die 
Freunde mit dem Bús nach Rastatt weiter.

Rudi Schrreiber

Esemény Ófalu életéből
Társközségünk — Ofalu — egy örömteli 
napja, melyből reméljük, egyre több lesz

Szeptember 24-én vendégeink érkeztek Nieder-Lieberschbach- 
ból. Hogy ez milyen nagy esemény egy fennmaradásáért küzdő 460 
fős falu életében, azt csak az képes megérteni, aki ennek a falunak a 
mindennapjait is éli. Meleg szeretettel, ebéddel és nagy reményekkel 
néztünk a találkozás elé. Egy német barátunk — Volker Jeck — jó
voltából már ismertük részben az ottani embereket, tudtuk, hogy 
közvetlenek, hogy hasonló nyelvjárásban beszélnek, mint mi. így a le
galapvetőbb dolog egymás közeledéséhez: a közös nyelv adott volt. A 
délután nívóját emelte a szintén vendégként falunkban tartózkodó 
soroksári népi táncegyüttes és zenekar. így egy délután két partnert 
is találtunk.

Hogy mit kaptunk? Az egyik legfontosabbat, egy olyan élményt, 
ami sokáig emlékezetes marad. Azt az érzést, hogy egy ilyen kis kö
zösség is képes valamire. Ahogy vendégeink mondták — bármilyen 
kicsi egy közösség, ha akar, nagy dolgokat tud véghezvinni. Az aján
dékot (az óvodánknak hozott videó és mesekazetták), valamint a 
pénzadományokat igyekszünk úgy meghálálni, hogy továbbra is min
dent megteszünk annak érdekében, hogy gyerekeink ne felejtsék el a 
nagyszülőktől tanult nyelvet, a „svábot”. Sok szó esett még további 
lehetőségekről, de ezekről majd akkor számolunk be, ha a tervek té
nyékké válnak. Iloffmann Antal, Ófalu

Zwei Wochen Lemen und 
Erholung in Unterensingen
Noch ganz frisch ist das Erlebnis. Die 15 Schulkinder aus Na

dasch sind seit dem vorigen Sonntag wieder zu Hasúé. Sie habén 14 
wunderbare Tagé im Neckarland, in dér Gemeinde Unterensingen, 
bei Familien verbracht. Sie können über ihre Erlebnisse nur in Su- 
perlativen sprechen:

— Unsere Gastgeber waren sehr nett. In den Familien habén wir 
uns am Ende schon wie zu Hause gefühlt. So viel Törten wie dórt 
bei dér Gastgeberfamilie habé ich noch nie zu meinem Geburtrstag 
gehabt. Wir sind wirklich ganz verwöhnt worden.

— Die Schule ist einfach super. Sie ist, als ob sie ganz neu wá- 
re, obwohl sie schon vor mehr als 20 Jahren gebaut wurde. Die 
Lehrbücher sind auch viel schöner und farbiger als unsere. Mit sol- 
chen Büchem hátten wir auch mehr Lust zum Lemen.

— Es ist uns aufgefallen wie ruhig dórt die Unterrichtsstunden 
verlaufen, sie habén schön Zeit für alles in dér Stunde.

— Am besten habén wir die Stunden des Konrektors genossen. 
Er unterrichtet Musik in dér Schule. Da tun die Kinder nicht nur 
singen, sondem sie spielen auch an verschiedenen Instrumenten. Dér 
Lehrer begleitet alles mit seinem Akkordeon. Ein Klavier steht auch 
immer zűr Verfügung im Musiksaal.

— Wenn wir im Laufe dér Stunden auch etwas wuBten, dann wa
ren Lehrer und Schüler immer sehr froh. Die deutschen Kinder 
klatschten nach jeder guten Antwort von uns.

— Wir habén wirklich gute Freunde gefunden, und warten schon 
sehr, daB wir sie im Frühjahr wiedersehen. Wir waren noch gém 
geblieben, schade, daB wir schon nach Hause fahren muBten.

— Es war die beste Möglichkeit zűr Sprachbühung!



Mindennapi ivóvizünk

Első jelentkezésünk alkalmából nem hagyhatjuk ki egyik legége
tőbb gondunkat, az ivóvízellátást, annak ellenére sem, hogy az idén 
nem kellett vízkorlátozást elrendelni.

Elmúlt a nyár. Ez évben nem kellett vízkorlátozást bevezetni Me- 
cseknádasdon. A csapadékos időjárás szükségtelenné tette a folyama
tos locsolást, így néhány eset kivételével a falu magasabb helyein la
kók is meg tudták fürdetni esténként gyermekeiket.

Ennyit érzékelhetnek a nádasdiak a települést sújtó vízellátási 
gondokról. Csak kevesen tudják, hogy a községi tanács korábbi és 
mostani vezetése évek óta küzd a vízellátás biztonságosabbá tételéért. 
A „harcot” az idén szó szerint kellett érteni. Veszekedtünk a kivite
lező kútfúrókkal, egyeztettünk a hatóságokkal, és amikor minden el
készült, külön csatát kellett vívni a Komlói Vízmű Vállalattal, hogy 
az általunk föratott kút vizét a hálózatba beengedjék. De tekintsük 
végig az elmúlt évek vízgazdálkodási kronológiáját, amelynek remél
hetőleg rövidesen pozitív lezárása következhet.

ERŐFESZÍTÉSEK

A községben megépített ivóvízhálózat máig sem rendelkezik meg
felelő vízbázissal. A vizet az Öreg-patak mellett mélyített 10 m körü
li, sekély mélységű kút szolgáltatja. A védetlen vízadóréteg az évek 
folyamán elszennyeződött. Ennek okai: szikkasztás, kemikáliák hasz
nálata, így a víz nitráttartalma a megengedett legmagasabb határér
téken van. A szennyeződés mellett az utóbbi évek megnövekedett víz- 
fogyasztása már nemcsak minőségi, de mennyiségi problémákat is 
okozott. Az 1986-ban összehívott egyeztető tárgyaláson kétféle szak
mai nézet különült el a vízellátási helyzet javítása terén. A Baranya 
Megyei Vízmű Vállalat szakemberei szerint elsődlegesen a tározóka
pacitás növelése szükséges, amivel az időszakos vízhiány megszüntet
hető és idő nyerhető megfelelő vízbázis feltárására. A másik szakvé
lemény, melyet a Baranya Megyei Tanács építési és vízügyi osztálya 
képviselt, a vízbázis megteremtését tartotta elsődlegesnek, mégpedig 
Hidas térségében, mivel a Mecseknádasdon folytatott vízkutatások 
eddig eredménytelenek voltak. Az itteni további kutatás — vélemé
nyük szerint — felesleges. (A 80-as évek közepén 3 mélyfúrású kutat 
létesítettek a községben megyei finanszírozással, azonban egyik sem 
hozott megfelelő vízmennyiséget. A tanácsiak véleményét később a 
VÍZIG szakemberei is alátámasztották.) A községi tanács vezetése 
gazdasági megfontolásból a Vízmű Vállalat érvelését fogadta el, meg
rendelte egy 100 ni -es víztároló terveit. Az építés anyagi támogatá
sától azonban mind a vállalat, mind a megye elzárkózott. A tanács 
akkori pénzügyi lehetőségei nem tették lehetővé a milliós beruházás 
finanszírozását.

EREDMÉNYTELENSÉG
Az idő haladt, a vízminőség romlott és az elmúlt nyáron komoly 

vízellátási gondok jelentkeztek. A vízkorlátozás bevezetése mellett a 
megoldást is igyekeztünk előrevinni. A hatóságok megkerülésével, 
egy partizánakció keretében az óbányai út mellett ásattunk egy kutat. 
A Sós András által javasolt megoldás sikeresnek tűnt. Az itt talált víz 
kiváló minőségű, az 50 1/perc kivehető mennyiség pedig egy mélyebb 
fúrás esetén mennyiségi növekedést sejtetett. A kutat rekord idő 
alatt, a hatóságok és a Komlói Vízmű együttműködésével az elmúlt 
év augusztusában provizórikusán rákötöttük a hálózatra, és ezzel 
megszüntethettük a vízkorlátozást. Párhuzamosan megrendeltük egy 
itt fúrandó 30 m-es kútnak a terveit, majd 1989-ben a fúrást is el
kezdte egy kisszövetkezet. A várt eredmény azonban elmaradt. Az új 
kút sem tudott több vizet produkálni, mint az előző. A nyári víz
hiányt megelőzendő tervbe vettük a kevés, de egészséges vizet adó 
kút hálózatba való bevezetését. A Vízmű Vállalat magatartásában 
időközben változás állt be. Olyan emberek váltak hangadóvá a válla
lat vezetésében, akik a vállalati érdekek gátlástalan képviseletét el
őbbre helyezték a lakossági vízellátás fontosságánál. Irreális számlák 
benyújtásával, bürokratikus ügyintézéssel akadályozták a kút — 
egyébként a hatóságok által engedélyezett — bekötését. A konfliktus 
elkerülhetetlen volt, a hosszas veszekedés után a megyei egyeztetés 
révén a hálózatba került a már bekötött kút vize. Az időjáráson kí
vül ez is enyhítette az ez évi vízhiányt.

A fenti eseményekkel párhuzamosan tovább kerestük a végleges 
megoldás lehetőségét. A szakemberek időközben egyezségre jutottak, 
és mind a vízbázis, mind a tározókapacitás bővítését fontosnak tar
tották. Az elkészült vízföldtani szakvélemény Hidas község tsz-major 
felé eső területeit jelölte meg víznyerési lehetőségként. Időközben ki
derült, hogy az 1990-re tervezett ófalui vízműépítést szolgáló kút vi
ze a magas vastartalom miatt ivóvíz céljára nem megfelelő.

Óbánya községben a hosszú szárazság következtében a kutak víz
tartalma a minimálisra csökkent, a patak melletti források az „Etel- 
ka-forrás” kivételével elapadtak. Vizsgálatokat és egyeztetéseket foly
tattunk a forrás vízbázis célú foglalása érdekében, azonban a hatósá
gok és a szakemberek véleménye alapján e megoldást elvetettük.

MIKOR ÉS HOGYAN OLDÓDNAK MEG 
VÍZELLÁTÁSI GONDJAINK?
A három község vízellátási gondjai égetővé váltak. A megyei épí

tési és vízügyi osztály kezdeményezésére a Mecseknádasdi Tanács 1,8 
millió Ft-ot helyezett kilátásba a hidasi kútfúrás támogatására. A 
meghirdetett versenytárgyalást egy miskolci vállalat nyerte el, 3 mil
lió Ft-ot kapnak a 100 m mélységű kút kiképzéséért, amennyiben a 
kivehető vízmennyiség legalább 400 1/perc lesz. A kút Mecseknádasd, 
Ófalu és Óbánya vízellátását biztosíthatja. A megyei támogatással az 
elkövetkező évben megépíthetjük az összekötő vezetékeket és meg
kezdhetjük Ófalu és Óbánya vízműhálózatának kiépítését.

Szeptemberben megkezdődik és decemberre befejeződik a me
cseknádasdi víztározó bővítése. A 100 m -es tározót a Községi Ta
nács saját erőből 1,2 millió Ft-ért építteti. A fenti összegek jelzik, 
hogy községeink vízellátásának megoldása óriási összegeket emészt 
fel. A helyi tanács 1988-89-ben 4 567 000 Ft-ot fordított, illetve for
dít a vízgondok megoldására.

Reálisan kell látnunk, hogy ez az összeg legfeljebb azt teszi lehe
tővé, hogy a vízbázist biztosítsuk Hidas térségében. A víznek azonban 
el kell jutnia községeink lakóházaiba. Ezt a munkát csak állami, illet
ve megyei támogatással leszünk képesek elvégezni. Társulati formá
ban a lakosság anyagi erőforrásait is fel kell használni Ófalu és Óbá
nya községekben. A vízmennyiség biztosítása mellett újabb probléma
ként fog jelentkezni Mecseknádasdon az elavult, kis keresztmetszetű 
vezetékhálózat, amely nem képes a megnövekedett vízfogyasztásnak 
megfelelni.

ÖNKORMÁNYZAT — MONOPOL VÁLLALAT, 
AVAGY TISZTA VIZET A POHÁRBA!
Érintőlegesen foglalkoztunk cikkünkben a kiépített vízműhálózat 

kezelési, fenntartási rendszerével. A mostani struktúrában a társulati 
formában, a lakosság és a helyi tanács pénzén létrehozott kutak, tá
rozók, vezetékhálózat stb. térítésmentesen a Vízmű Vállalat kezelésé
be, állami tulajdonba kerülnek. A vállalat azonban csak a fenntartási 
munkákat végzi el a vízdíjak beszedése fejében. Az előforduló újabb 
beruházások — kútforrás, tározó stb. — ismét a helyi tanácsok fel
adatát képezik majd, a megépített újabb értékek szintén a vállalat ke
zelésébe kerülnek, térítésmentesen.

A fent vázolt helyzet részletes elemzése — úgy véljük — szükség
telen. Bízunk az előttünk álló változásokban, amelyek a valós önkor
mányzat kialakulása felé vezethetnek, amelyben a helyi értékek a he
lyi közösséget illetik meg. Remélhetőleg nem leszünk kiszolgáltatva 
szolgáltatónak nevezett, monopolhelyzetben levő, bürokratikus állami 
vállalatok kényének-kedvének. Talán ez is közrejátszhat a vízgazdál
kodás javulásához.

KATASZTRÓFA

A cikk megírása után értesültünk arról, hogy a hidasi kútfúrás 
eredménye ismét elmaradt a várakozástól. A garantált 400 1/perces 
mennyiség helyett a kút csak 200—300 1/perc kivehető mennyiségű 
vizet képes adni. (A további fejleményekről ismét beszámolunk.)

Dr. Wekler Ferenc, tanácselnök
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„Felülről” nem kaptunk segítséget — és nem is várhatunk

Bemutatkozik egyik legaktívabb egyesületünk, 
a Mecseknádasdi Tájvédők Egyesülete

Egyesületünk, a Mecseknádasdi Tájvédők Egyesüle
te azért jött létre, mert tagjai hiszik, hogy értelmes cé
lokért — társadalmi összefogással — az elkövetkező 
években sokat tudnak tenni.

Alapszabályunkban rögzített célunk és
tevékenységi körünk:
— Mecseknádasd, Ófalu és Óbánya természeti és 

társadalmi környezetének védelme, ápolása.
— A táj arculatának, természeti képződményeinek, 

flórájának és faunájának megóvása.
— A térségben élő emberek kulturális értékeinek 

őrzése, valamint az épített, a tárgyi és a szellemi ha
gyományok átörökítése.

— A környezetünk védelmére, értékeink gyarapítá
sára vállalkozó egyesület keresi azokat a közművelődé
si formákat, amelyek a természettel és a társadalommal 
való együttélés új közösségi feltételei felé mutatnak. 
1988-ban — megalakulásunk évében is —, és azóta fo
lyamatosan többirányú tevékenységet folytatunk. így:

— Számos környezetvédő-előadást és -tájékoztatást 
szerveztünk a közelünkbe tervezett PAV-izotóptemető- 
vel kapcsolatban.

— Természeti környezetünk megismerésére, a kör
nyék növény- és állatvilágáról, a helyes óvó emberi ma
gatartásról, felkérésünkre előadást tartottak.

— Gyalogtúrát szerveztünk — az előbbi célon túl 
— a helyes életmód kialakítása érdekében. A termé
szetjárási programok szervezésétől azt várjuk, hogy 
mozgalommá fejlődjék. Túráink nyíltak, vezetőjük is
kolánk igazgatóhelyettese. Kapcsolatba léptünk NSZK 
partnerközségünk természetjáró-egyesületével. A ter
mészet védését, óvását kívánjuk alapvető feladatává és 
igényévé tenni községünk valamennyi lakója számára.

— A község arculatának megőrzése érdekében fel
térképeztük a községben meglevő műemlékeinket. 
Szent István halálának 950. évfordulóján a tiszteletére 
épített és Nádasd jelképévé vált kápolna környékét 50 
fő társadalmi munkájával rendbe hoztuk és emléktáb
lát helyeztünk el.

— A Mária-kápolnában a környékünket bemutató 
tájfotókból, a védelemre szoruló műemlékeinket rögzí
tő képekből kiállításokat szervezünk. A kápolna vil
lanyvilágításának megoldását ugyancsak társadalmi 
munkában oldjuk meg.

— Egyesületünk a vöröskereszttel közösen megszer
vezte a környezetvédő és -szépítő versenyt. Pontozás
sal értékeltük a magánházakat, parkokat, köztereket, 
utakat és a telkekkel határos árkok, közterületek gon- 
dozottságát. Tanácstagi körzetek versenyeztek az elér
hető díjakért. Külön dicsérendő a társadalmi munká
ban megépített járdákat és azokat határoló támfalak 
természetes anyagokkal (terméskő) történő megépíté
se, zöldterületek kialakítása.

\

A lakóházak és környezetük kulturáltsága, valamint 
az utcaképek kialakítása terén is jól érzékelhető az igé
nyesség. Bíztató, hogy hozzávetőleg 20 régi házat újí
tottak fel, megőrizve a népi építkezés jellegzetességét. 
Örvendetes az is, hogy az új épületek egy része a né
met népi építészet elemeit is felhasználja, így a házak 
szervesen „beépülnek” a régi épített környezetbe. Év
tizedeken keresztül folyt az az átgondolatlan, falurom
boló telekeladási és -kisajátítási gyakorlat, amely során 
a paraszti gazdálkodáshoz, állattartáshoz szükséges te
rületeket felparcellázták. Ma egy átgondoltabb falufej
lesztési koncepció birtokában megszűnt a gazdálkodás
ra alkalmas kertek, telkek erőszakos kisajátítása és be
építése. E szemlélet folytonosságát akkor tekinthetnénk 
méltó sikernek, ha a rendelkezésre álló építési terüle
tek teljes infrastruktúrával, komforttal rendelkeznének.

1989-ben kiemelt feladataink:
— Megpályáztuk „A kulturált települési környeze

tért” díj elnyerését.
— A falu vezetőivel arra vállalkoztunk, hogy kikér

jük azok észrevételeit, javaslatait, akik szívesen tevé
kenykednek a szebb, kulturáltabb községkép kialakítá
sáért.

— Felmérjük és elkészíteni tervezzük a helyi érté
kek leltárát. A múlt megörökítése érdekében szerkesz
tő bizottság alakult egyesületünk tagjaiból.

— faültetési és növénytelepítési lehetőségeket kíná
lunk.

— Tereink kialakításán, karbantartásán munkálko
dunk.

— Az I. világháborús emlékmű restaurálását meg
szervezzük. A II. világháború áldozatainak emlékművé
hez az anyagiak gyűjtését megkezdjük.

— Az információáramlás és tapasztalatgyűjtés érde
kében kapcsolatokat építünk működő hazai és külföl
di tájvédőkkel.

Tisztában vagyunk, hogy még nagyon sok feladatot 
kell végrehajtanunk lakóink és környezetünk javára. Bí
zunk abban, hogy környezetünk értékeinek feltárásá
ban, gondozásában, védelmében kifejtett eddigi tevé
kenység állandósul, ezen keresztül is reméljük a tele
pülését szerető ember azért munkálkodni sem rest szel
lem erősödésében.

Felhívással fejezem be egyesületünk bemutatását. 
Kérem, csatlakozzon mozgalmunkhoz az, aki szereti a 
szép parkokat, sok virágot, hangulatos épületeket, to
vábbá az, akit érdekel lakóhelyének múltja, és észreve
szi az igazi értékeket, amelyek megmentéséért még le
het valamit tenni.

Béres Józsefné 
Tájv. Egyesület elnöke
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Egy „Commandó”
(vagy egy mezőgazdasági őrjárat)

1989. szeptember 8-án Magyart Gyula területfelelős szervezésé
ben és Orsós Imre kmb. rendőr-főtörzsőrmester közreműködésével 
az utóbbi időben más területen előforduló hétvégi házak feltörése 
és a mezőgazdasági területeken történő lopások megelőzése cédából 
megalakult Pécsvárad és társközségeinek védelmére egy társadalmi 
őrs. Tagjai nyugdíjasok és aktív dolgozók, akik vállalták szabadide
jükben az egyéni és az állami tulajdonban levő gyümölcsök, szőlők, 
hobbikertek, présházak és hétvégi házak őrzését, védelmét

*

A Pécsváradi Idősek Napközi Otthonának bővítését megkezdték. 
Tovább bővítik, fejlesztik a meglevő épületet.

*

Nincs vizsgázott gombaszakértő Pécsváradon. Igen sok gomba te
rem a község közelében és sok magánszemély szedi a gombát. Félő, 
hogy kellő ismeret hiányában végzetes kimenetelű lehet a sajátszedé- 
sű gomba fogyasztása. Célszerű lenne a községben egy vizsgával ren
delkező szakértőnek a működése. Várjuk azok jelentkezését, akik ezt 
a feladatot elvállalnák vagy tanfolyam elvégzésére jelentkeznének, és 
díjazás ellenében ezt a feladatot ellátnák Pécsváradon.

Válasz a „Téves közlés” c. levélre
A januári tanácsülés döntése szerint, a Bem utca jelzett szakaszá

ból csak 150 m-re volt aszfaltozás tervezve. A további szakasz a le
hetőséghez mérten, csak impregnált burkolatot kaphatott. Ez megtör
tént. Amennyiben a végzett munkával szemben minőségi kifogás me
rül fel, szíveskedjenek levélben a tanácsnak jelezni.

A szerkesztőség
*

Szeptemberben történt

A művelődési központ szervezésében két külföldi csoport vendég- 
szereplése nyújtott maradandó, szép élményt a rendezvényeken részt 
vevőknek. Szeptember 7-én a rk. templomban adott hangversenyt a 
Helsinkiből érkezett Emoriendo vegyeskórus. Másfél órás műsoruk 
végén magyarul csendült fel Kodály Esti dala. Az est bevételét az or
gona felújítására ajánlottuk fel. 23-án a művelődési központ nagyter
mében adott közös hangversenyt az NSZK-beli Hagenbach-bó! a 
Vorderpfalzer Blasmusikanten és a Pécsváradi Önkéntes Tűzoltó
egyesület Fúvószenekara

A Horvátországi Magyarok Szövetségének meghívására a Zengő- 
várkonyi Népi Együttes 23—24-én a jugoszláviai kórógyi fesztiválon 
képviselte szűkebb hazánkat és bárányát.

*

Októberben a következő tanfolyamaink indulnak:

60 órás német kezdő és haladó nyelvtanfolyam — Balett-tanfo
lyam 5 éves kortól, kezdő és haladó csoportban — Személygépkocsi
vezetői tanfolyam — Testsúlycsökkentő tanfolyam

Az alábbi kiscsoportjainkba várjuk az érdeklődők jelentkezését:
Zengővárkonyi Népi Együttes — Női Kamarakórus — Díszítő- 

művészeti szakkör — Tűzoltó Fúvószenekar — Gyermek honismere
ti szakkör — Várbaráti Kör — Nyugdíjas Szabadegyetem — Családi 
Kör Klub

*

Októberi rendezvényeink
l-jén, vasárnap délelőtt 11 órakor Pécsett a Csontváry Múzeum

ban ad hangversenyt a Pécsváradi ÁFÉSZ és Művelődési Központ 
Női Kamarakórusa Tóth Gézáné vezényletével, a zenei világnapon, 
Bárdos Lajos születésének 90. évfordulójára rendezett ünnepségsoro
zat keretében. A Zengővárkonyi Népi Együttes október l-jén, vasár
nap Villányban a vörösbor-fesztiválon vendégszerepeit.

Báli rendezvények: 14-én szombaton és 27-én, pénteken 20 órá
tól 01 óráig ismét vendégünk a Fiatalok körében nagy népszerűségnek 
örvendő Asterix együttes.

*

A művelődési központ előterében Reform élelmiszerbolt nyílott. 
Betegeknek, fogyókúrázóknak és mindazoknak, akik egészségesen kí
vánnak táplálkozni, kínál diétás termékeket, szójakészítményeket, ros
tos üdítőket, a Herbária készítményeit. Az érdeklődőknek ismertető
ket, szakácskönyveket, étkezési tanácsokat tudunk ajánlani. Újabb 
szolgáltatásunk szervesen kapcsolódik a pár éve meghirdetett Élet és 
egészség programhoz, melynek keretében az alábbi csoportok működ
nek: családi kör klub, testsúlycsökkentő kurzus, dohányzásról leszok
tató csoport, autogén tréning. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8—18 
óráig.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
RENDELÉSI IDŐ
Felnőtt betegek részére: 8—12 és 12—16-ig
Hétfő: dr. Menczer Gábor, dr. Hutvágner Rozália; du.: dr. Bíró 

Ferenc — Kedd: dr. Hutvágner Rozália, dr. Bíró Ferenc, du.: dr. 
Menczer Gábor — Szerda: dr. Hutvágner Rozália, dr. Menczer Gá
bor; du.: dr. Bíró Ferenc — Csütörtök: dr. Menczer Gábor, dr. Bíró 
Ferenc; du.: dr. Hutvágner Rozália — Péntek: dr. Hutvágner Rozá
lia, dr. Bíró Ferenc, du.: dr. Menczer Gábor.

A csatolt községekben a körzeti orvosok havonta kihelyezett ren
delést tartanak. HETKÖZBEN: 16 órától másnap reggel 7 óráig a

Kossuth Lajos szobra — talpig gazban

A következő számunk tartalmából

Istentiszteletek, szentmisék rendje —
Ki volt Kodolányi János? — Falusi vállalkozók 
(Riportsorozat) — Ki beszélhet a nép nevében?



készenléti ügyeletet minden héten egy orvos látja el. A falu 5 pont
ján elhelyezett táblánál leolvasható az ügyeletes orvos neve, aki a la
kásán található. A telefonközpontos szintén tájékoztatást tud adni. 
HÉTVÉGI ÜGYELET: Felnőtt- és gyermekbetegek részére szombat 
reggel 8 órától reggel 7 óráig Pécsvárad, Entz B. u. rendelőben, ahol 
az orvos ott található éjjel-nappal. Telefon: 322.

GYERMEKEK RÉSZÉRE:
Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 9—11 és 15—16-ig; Kedden: 

9—11-ig. — 11 órától: hétfőn óvodai szűrés; kedden külközségi 
rend.; szerdán csecsemő-tanácsadás; csütörtökön iskolai szűrés. 
KÜLKÖZSÉGI RENDELÉSEK gyermekek részére: minden hónap 
első keddjén: Apátvarasd, Zengővárkony; második keddjén: Marton- 
fa, Nagypall; harmadik keddjén: Erdősmecske, Lovászhetény; negye
dik keddjén: Szilágypuszta. HÉTKÖZBEN: 16 órától másnap reggel 
8 óráig készenléti ügyelet gyermekbetegek részére dr. Wilheim And
rea, Pécsvárad, Várkert köz 10. Telefon: 40. HÉTVÉGÉN: A felnőtt
ügyelettel közösen: Pécsvárad, Entz B. u. Telefon: 322.

Apátvarasdi mese
Valamikor réges-régen a föld kellős közepén, Magyarnak nevezett 

országban, annak is Baranya megyéjében, csodálatos dombokkal kö
rül vett egyik völgyében, évszázadokkal ezelőtt, letelepedett egy kis 
emberi közösség. Harcba szállva a természet erőivel, izzadva-gürcöl- 
ve, kialakította a maga kis faluját, melyet ma Apátvarasd néven isme
rünk. Fáradtságot nem ismerve, lépésről lépésre haladva vette birto
kába a vad-buja földeket. Szüksége volt rá, hisz valamiből el kellett 
tartania a családját, ugyanakkor büszke volt rá, mert két keze mun
kája lassan gyümölcsöt érlelt.

A kis település naggyá sohasem gyarapodott, de a XX. század kö
zepére elérte a 380 fős lélekszámot. Közben meggondolatlan politikai 
végrehajtások következtében az itt élő emberek összetétele merőben 
megváltozott. A svábság nagyobb részét kitelepítették, helyükre ma
gyar telepeseket küldtek. Keveredett a két nép, de békésen dolgoztak 
tovább. Akkor még senki gondolni sem mert (nem is akart) arra, 
hogy a szédületes fejlődés, az integrálások esetleg veszélybe sodorják 
e kis község létét. Sajnos, ez bekövetkezett.

A nagy akarás elhamarkodott döntéseknek lett a csírája. Meg
szűnt a helyi tanács, a termelőszövetkezet a pécsváradiba lett beol
vasztva, a felsőtagozatos iskolásokat Pécsváradra körzetesítették, az 
alsótagozat is a végét járta a kis létszám miatt.

Most nem akarom ecsetelni, hogy a fejlődés érdekében ezek az 
intézkedések nélkülözhetetleneknek látszottak'akkor. De talán ezen 
intézkedések vezettek odáig, hogy a faluból megkezdődött az elván
dorlás, a környék nagyobb, életképesebb, több lehetőséggel kecsegte
tő községeibe. Ezzel a településre nézve az ítélet megszületettnek lát
szott, csak épp nem lett kimondva a halálos ítélet. Az épületek fogy
tak, a 65-ből alig maradt 45—46. A gazdátlanul maradt portákat be
nőtte a gaz, mintha csak a természet tréfát űzne az emberekkel. 
Megkezdődött az elkeseredett harc a létért.

Hála azoknak, akik e harcban tevékenyen részt vállaltak, akik idő
ben felismerték, hogy felejthetetlen, esetleg megbocsáthatatlan bűn 
lenne tétlenül szemlélni egy ilyen kis község haláltusáját. A termelő- 
szövetkezet biztosítja dolgozóinak a munkahelyükre való eljutását, 
amiben teheti, segíti az egész kis közösséget. A Nagyközségi Közös 
Tanács fenntartja a helyi kirendeltséget, az elöljáróságnak nagyobb 
önkormányzati lehetőséget biztosit, bíztatja az itt élő embereket a 
község csinosítására, építési engedélyt ad a kérőknek. A központi is
kola működteti a helybeli alsótagozatot. A környékre járó dolgozók 
utazását a vállalataik biztosítják. A pécsváradi áfész a nehéz gazdasá

gi helyzet ellenére (figyelmen kívül hagyva azt, hogy az itt üzemelő 
üzlete ráfizetéses) mindent megtesz az ellátás érdekében.

Ami a felcsillanó remények kézzel fogható jele, befejezéséhez kö
zeledik egy új lakóépület építése, mely azt hiszem a legnagyobb biz
tosíték arra, hogy érdemes reménykedni. Egyben azt is mutatja, hogy 
igenis, ezek az emberek itt akarnak élni, hisz ez a legszűkebb hazá
juk. Bízom benne, hogy a jó példa magával ragad többeket, főleg a 
fiatalokat és ezt a helységnevet, hogy Apátvarasd a távolabbi jövő 
nemzedéke is ismerni fogja, nem merül feledésbe. Hála istennek, az 
élet — ha néha akadozva is, de — megy tovább, az ember újra bíz
hat a jövőjében.

Befejezésül kérem, olvassák el az alábbi idézetet, mely az elköltö
zőitek nyelvén szólal meg:

„Az élet rendje szerint lassacskán megnövök,
Akármerre visz a sors, mindig visszajövök.
Hozzád köt születésem, s mi rajtad szép, mindért,
Visszahúz a szívem, te vagy az én kincsem.

Ha mégis az élet tréfát űzne velem,
Szándékomon kívül el kellette mennem,
Ne félj! gondolatban mindig veled maradok,
Nem hagylak el soha, hisz adásod vagyok ”

Hegedűs Tibor

Nagypall is ébred
Községünkben megindult egy folyamat, amely megállítja a falu ki

halását. Az utóbbi 10 évben 14 családi ház épült, jelenleg is 4 építé
se folyamatban van.

Nagypall lakossága óvodát szeretne, melynek tárgyalásai már fo
lyamatban vannak. Az óvoda létesítésével megoldódna az alsóiskolá
sok napközibe való elhelyezése és az idősek szociális étkeztetése. 
Igaz, az utóbbi már működik, mert Szirmai Józsefné főz 5 személy
nek, és házhoz viszi a meleg ételt. De ha elkészül ez a szociális léte
sítmény akkor az idős emberek, akik erre még képesek, eljöhetnek és 
helyben fogyaszthatják el az ebédet, addig is közösségben és családi
as körülmények között lennének.

A kultúrház felújítása folyamatban van, amelyet az október végén 
tartandó búcsúra szeretnénk felavatni. A felújítást társadalmi munká
ban végezzük.

Nagypall lakóinak fő vágyai közé azonban a vezetékes ivóvíz-há
lózat kiépítése tartozik. A közmosónál levő forrást megvizsgáltattuk, 
de sajnos a KÖJÁL azt emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősí
tette. Nagypall község a tervek szerint 1991-től kapcsolódik be a ve
zetékes vízhálózatba, ennek érdekében az elöljáróság a Megyei Ta
nács elnökéhez fordult segítségért.

Községünkben sok tennivaló van még. Az elöljáróság tervei kö
zött szerepel az általános iskola az egészségház és a községi tanács 
tatarozása, valamint a Petőfi utca járdájának és útjának javítása. A 
kulturális élet terén még sokat kell tennünk, igaz, eddig is voltak ren
dezvényeink (öregek napja, farsangi bál, télapó-ünnepély, anyák nap
ja), de úgy érezzük, ez még kevés. A fellendülés érdekében ősztől be
indul az idősek klubja és a téli hónapokban egy-egy alkalommal kis 
műsorral szeretnénk a község lakóit összehívni.

A faluban vannak emberek, akik érdeküknek tartják, hogy kör
nyezetük szép és szebb legyen, de sajnos akad az ellenkezője is. Mi 
az utóbbi embereket szeretnénk meggyőzni és megmutatni nekik, 
hogy községünk akkor válhat igazán jó közösséggé, ha az emberek 
összefognak és együtt dolgoznak.

Nidlingné Grátz Erika 
kirendeltscgvfzelő
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A munkaerőhelyzet Pécsváradon (I.)

Szövetkezetből kisszövetkezet
A községek általában nem rendelkeznek túl sok munkalehetőséggel. Hol találnak mqjd munkát az ingázók, ha egyrészük elveszti városi 

munkahelyét és milyen üzemekbe mennek a községek dolgozói, ha átszervezik vállalatukat? Sorozatunkban a közel négyezer lakosú Pécsvárad 
három nagyobb üzemének munkaerőhelyzetéről tájékozódunk, Illetve a községi tanácsra befutott munkaerőigényeket tesszük közzé.

— A Pécsváradi Építőipari Szövetkezet az elmúlt év júniusában 
kisszövetkezetté alakult. A z új gazdálkodási forma bevezetése milyen új 
lehetőségeket biztosít? — kérdeztem Zsáli János elnököt.

— Jobb teljesítményre ösztönöz, mert az eredmény közvetlenül 
érzékelhető. Az állami szabályozók a kisszövetkezetnél nem korlátoz
zák a bérnövekedés nagyságát. így eredményeink alapján tavaly az 
1987-es évhez viszonyítva 14%-os béremelést tudtunk adni dolgozó
inknak, ezzel .is gátolva jobb szakembereink elvándorlását. Kedvező
en hatott a részjegyrendszer korábbi automatizmusának feloldása. 
Régebben minden dolgozó egyhavi fizetésének arányában kapott 
részjegyet. Most a legalacsonyabb összegű részjegy is 15 ezer forint, 
és dolgozóink egyharmad része tagja a szövetkezetnek. Nekik tavaly 
10% osztalékot tudtunk fizetni, az egész kollektívának pedig 1,5 mil
lió forint nyereségrészesedést.

— Úgy tűnik, az előnyösebb feltételek ellenére kicsit későn alakultak 
át kisszövetkezetté, hiszen a váltás lehetősége 1982 óta adott

— Hatottak a belső fékező erők, a régi dolgozók féltek a fordu
lattól. Talán az 1984-ben alakult vgmk-nak sem állt érdekében a vál
tozás. A jogi szabályozás is folyton módosult. Egy pénzügy
minisztériumi rendelet például — amely megalakulásunk után szüle
tett — visszamenőleg másfél millió forint adót húzott ki a zsebünk
ből.

— Az építőipari termékek iránt általában megcsappant a kereslet, 
így a kisszövetkezet fő  terméke, a mozaiklapok iránt is. Nem jár ez a 
mozaiküzem fokozatos elsorvadásával?

— Sajnos az emelkedő árak miatt valóban kevesebben építkez
nek. Az udvaron látható födémclemekhez például egy-két éve csak 
szerencsével és protekcióval juthattak a vásárlók, ma pedig alig vi
szik. Mozaikrészlegünk azonban nem sorvadhat el. Idén 230 000 
négyzetmétert tudunk eladni. A minőséget igyekszünk javítani, s 
ezért nyugati festéket és márványszemcséket veszünk. Tudjuk, ez még 
nem szerkezetátalakítás, de a színes és a csúszásgátló járdalapoknak 
van piacuk. Márványlapjaink oldalborításra alkalmasak. A kisszövet
kezet 230 ember megélhetését igyekszik biztosítani. A dolgozók szá
ma 1985—86-ban még 300 fő körül mozgott, de a vállalkozások fel
lendülésével sokan távoztak a cégtől. A kisszövetkezetnél jelenleg 
csak kádárokból van hiány. Az adminisztratív létszám csökkenését el
sősorban a fizikai munkások szorgalmazták, így egy év alatt 43-ról 33 
főre apadt az irodai dolgozók száma. Kelten a termelésbe mentek, 
mások új munkahelyet találtak, van aki nyugdíjba vonult, egy kolléga 
pedig vállalkozó lett. A legtöbb embert foglalkoztató mozaiküzemrész 
évi 40 millió forint értéket termel. Az építőipari tevékenység 25—30 
millió forintot, a műkő- és sírkőgyártás 7 millió, az asztalosrészleg 5 
milliót és a kádármunkák 3 millió forintot hoznak a kisszövetkezet 
konyhájára. Számottevő kereskedelmi tevékenységünk is, az iparcikk- 
áruház éves forgalma tavaly már elérte a 60 millió forintot.

A dolgozók átlagosan 82 ezer forintot kerestek, amely a mozaik
üzemben — ahol a legtöbb nő dolgozik — a termelés csökkenése a

fizetési borítékokon is érezhető, júliusban például csak 6—7 ezer fo
rintot tett ki az átlagos bruttó jövedelem. A 70 tag mellett közel 160 
alkalmazott dolgozik a kisszövetkezetnél, akiknek érdekei nincsenek 
képviselve. Zsáli János már felvette egy szakszervezeti bizottság meg
alakításának gondolatát, de ez az érintettek aktivitása nélkül elkép
zelhetetlen.

Porth Etelka

Meghívó
Nagypall község elöljárósága szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját 1989. október 29-én, 
vasárnap a NAGYPALLI BÚCSÚBA és a felújított, 
bővített kultúrház avatására.

9.30 Ünnepi mise a rk. templomban, Mott János 
plébános pécsváradi címzetes apát úrral.

15.00 Az ANK Bi-Bá-Bo Bábegyüttesének műsora 
Pop-Sow címmel.

15.30 A Zengővárkonyi Népi Együttes 
menettánca a parktól a kultúrházig.

16.00 Köszöntőt mond Kakas Sándor pécsváradi 
tanácselnök és Szabó Gyula elöljáró.

16.15 A zengővárkonyi együttes műsora.
17.00 „A rátóti csikótojás” címmel dramatizált 

magyar népmesét mutatnak be a helyi 
iskola tanulói.
Betanította: Arnold Jánosné tanárnő. 

2.00—02.00-ig Búcsúbál. Zene: H—Gold.

A falu népi kultúráját bemutató kiállítás tekinthető 
meg az elöljáróság helyiségében november 5-ig.

Apróhirdetések
LAKOSSÁGI és közületi szol

gáltatásokat virágüzletemben, 
Pécsvárad, Kossuth L. utca (tár
sasházak előtt) igénybevenni szí
veskedjenek! Mindennemű, vá
gott, friss és cserepes virágot na
pi áron forgalmazok. Megrende
lésre virágkosarakat, esküvői 
csokrokat, valamint alkalmi ren
dezvényekre kívánság szerinti vi
rágkompozíciókat készítek.

Ugyancsak vállalok rövid határ
időn belül készítendő koszorú
kat, sírcsokrokat temetésekre és 
egyéb kegyeleti alkalmakra. Szol
gáltatásaim telefonon is megren
delhetők, külön egyeztetés után a 
szertartásokhoz magam szállí
tom. Nyugdíjasoknak esetenként 
10%-os kedvezményt adok. Szol
gáltatásaimat igényesen bonyolí
tom. Link J ázsefné virágkereske
dő, 7720 Pécsvárad, Kossuth L. 
u. telefon: 237.

PÜSPÖKLAKON csendes

környezetben szoba-konyhás kis 
ház egy 10 méteres boltozott pin
cével, kis kerttel reális áron el
adó. Érdeklődni lehet: Püspök
lak, Gellért-hegy 34. alatt

SACHS motoros láncfűrész 
eladó. Horváth László, Pécsvá
rad, Tavasz u. 1.

HASZNÁLT bútorok, 2 db fe
kete-fehér televízió eladó. Benkő, 
Pécsvárad, Pécsi u. 8.

KAKASOKAT eladok, 4—5 
kg-osak. Patacsi, Pécsvárad, Ró
zsa F. u. 21.

SZAKDOLGOZATOK, diplo
mamunkák, folyóiratok, könyvek 
bekötését, javítását vállalom. 
Műhely: Pécsvárad, Zengő u. 1. 
16 órától Lakás: Pécsvárad, 
Zengő u. 17. Müller Eszter 
könyvkötő.

TÖBB család együttélésére is 
alkalmas, különleges kivitelezé
sű, 70%-os készültségú családi 
ház eladó. Megtekinthető: Pécs
várad, Vak B. u. 8. Érdeklődni: 
Pécsvárad, Várkert u. 10. Tele
fon: 40.
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P L Ú T Ó M A T  pv-35
autom atikus széntüzelésű  kazán

PLÚTÓMAT PV-35
típusú kazán jellegrajza

1. Széntároló
2. Hamutér
3. Füstgázventlllátor
4. Előremenő fűtőviz
5. Visszatérő fűtővíz
6. Víztermosztát
7. Villamos doboz
8. Hajtómű
9. Primér levegő nyílás

10. Léptető kilíncsmű
11. Secunder levegő nyílás 

és begyújtó ajtó

GYÁRTJA:
PÉCSI MEZŐGÉP 
PÉCSVÁRADI GYÁREGYSÉGE 
PÉCSVÁRAD, 7720 Pf.: 8 
Telefon: (72) 24-288. Telex: 12-552

A PLÚTÓMAT PV-5 típusú kazán családi házak 
hőigényének biztosítására alkalmas, illetve minden 
más olyan helyen, ahol állandó és szabályozott fűtés 
a kívánalom minimális felügyelet és kezelési igény 
mellett. A kazán automatikus működését kazánter
mosztáttal, villamos vezérlés szabályozza, mely al
kalmas szobatermosztát csatlakoztatására is. A 
szükséges huzat ventilátorral biztosított. A kazán jó 
tűztartó képessége révén 16—24 óra állás után is 
automatikusan — begyújtás nélkül — újraindul. 

MŰSZAKI ADATOK:
Gazdaságos teljesítménytartomány (kW): 20—35 
Hatásfok %: 71—85 
Üzemmód: melegvízüzem 95°C-ig 
Tüzelőanyag: Tojásbrikett, barna diószén 
Huzatigény füstgáz ventilátorral: 25 Pa 
Széntároló befogadóképessége: 300 kg 
Szükséges elektromos telj. (W/V) 100/200 
Kazán súlya: 360 kg 
Fűtőfelület: 3,5 m2 
Ára kpl.: 45 600 Ft + 10 400 Ft ÁFA 

Megrendelést 1989. november—december szállí
tásra fogadunk!


