
Minden kedves Olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kíván a szerkesztőség!

Szavaztunk...!?
November 26-a történelmi eseményként fog bevonulni a magyar nép 

legújabbkori történelmébe. Az első népszavazás dátuma ez Magyaror
szág történetében. Először kérték ki a magyar nép véleményét valamilyen 
kérdésben. A Szabad Demokraták Szövetsége és a hozzájuk csatlakozó 
három párt kezdeményezte a népszavazást. Vizsgáljuk csak meg, mire 
szavaztunk, mire kérték a négy igent ezek a pártok.

Fő kérdés az első kérdés volt, amelynek lényege az, hogy a köz- 
társasági elnököt közvetlenül válassza-e meg a magyar nép vagy sem. 
Aki a kérdőíven erre „nem”-mel szavazott, azt a változatot támogatta, 
hogy a köztársasági elnököt közvetlenül a nép válassza meg. Aki 
„igen”-t mondott, az azt támogatta, hogy a köztársasági elnököt a 
parlament válassza meg.

A magyar népnek történelmében először lett volna lehetősége köz- 
társasági elnököt választani közvetlenül, mégis lemondott róla. Vajon 
miért? Talán azért, mert úgy gondolja, hogy a politika úri huncutság és 
intézzék el maguk között, akik ezt csinálják? Vagy talán azért, mert senkit 
sem érdekel a jövőnk? Azt hiszem, hogy nem ezek a gondolatok voltak 
az uralkodók. Inkább az, hogy az „igen”-nel szavazók egy politikai dema
gógia áldozatai lettek. Egy hamisan, kétértelműen megfogalmazott kér
dés sok embert becsapott, így az „igen”-nel szavazók nagy többsége azt 
hitte, hogy majd arra mond igent, hogy ?> választ köztársasági elnököt. 
Keserűen kell tapasztalni azonban, hogy a négy „igen” közül az első ettől 
a lehetőségétől megfosztotta. A politikai demagógia most már nemcsak 
az MSZMP fegyvere. A jól elsütött szlogen, hogy aki a négy „igen”-re 
szavaz, az a múlt ellen szavaz, aki az ellen, az pedig a múltat, a sztálini 
diktatúra és a Kádár-kormány posványát kívánja vissza. Ez hatott.

A másik három kérdés népszavazásra vitele pedig sajátos árukap
csolás volt. A  kezdeményező pártok taktikája, hogy miután majd ezt 
úgyis megszavazza a magyar nép, ennek eredményét a saját számlá
jukra írhatják. Csakhogy ez nem igaz, ezek a kérdések már a parlament 
utolsó ülésszaka után eldőltek, törvények formájában léteztek. Utóla
gos megerősítésükre nem volt szükség, de így sokkal látványosabbá 
tehették vele a semmit. Mert amiért ezt a drága játékot játszatták 
velünk, annak semmi értelme sem volt a kezdeményezők önös érdekein 
kívül.

A köztársasági elnökválasztás csak egy epizód a magyar társadalom 
átalakítása és a valódi rendszerváltás felé haladó úton. Ez a szavazás 
lelassította és elterelte a figyelmet a legégetőbb politikai lépéstől, a

parlamenti választások minél előbbre hozatalától. A rendszerváltás, a 
demokrácia csak egy szabadon választott új parlament keretein belül 
valósulhat meg. Ezt hátráltatta ez a népszavazás. Ezért szólított fel 
bojkottra a Magyar Demokrata Fórum. Ne engedje magát az orránál 
fogva vezetni ez a nép. Ne dőljön be ismét a politikai demagógiának. 
Akkor menjen el szavazni, ha majd annak igazi politikai tétje is lesz. 
Ez a négypárti pirruszi győzelem kevés ahhoz, hogy egy későbbi vá
lasztási győzelem is legyen belőle. De visszájára is fordulhat, ha az 
emberek felismerik, hogy a bolondját járatták velük. Az 500 millió 
forint, amibe ez a választás került, jobb célokat is szolgálhatott volna, 
mint néhány párt önös érdekeit. Vannak azonban ennek a szavazásnak 
más tanulságai is. Az emberek élni akarnak jogaikkal, de talán politikai 
kultúrájuk még nem fejlődött ki. Többet kell politizálni, a napi ese
ményeket követni, hogy mindenki jól megalapozott saját véleménye 
alapján szavazhasson, választhasson, és saját maga jöhessen rá arra is, 
hogy rútul rá akarják szedni, be akarják csapni, mint ahogy ez történt 
most is.

Dr. Bíró Ferenc

Mecseknádasdi melléklet
(6-9. oldal)
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Még néhány gondolat 
a népszavazásról

Egyre nagyobb a veszélye annak, hogy a politikai közvélemény, egyál
talán a magyar nép politikai káprázatok áldozatává válik. A nyilvánosság 
nem ad kellő súlyt, az ország pedig háttal áll azoknak a kérdéseknek, 
amelyeken el fog dőlni a magyar gazdaság és a magyar demokrácia sorsa. 
Ezek a kérdések a következők:

1. Folyik a nép vagyonának megrablása, állami vállalatok, földek, 
ingatlanok titkos privatizálása, magántulajdonba való átjátszása. Az a 
kommunista vezető réteg, amely ezt az országot tönkretette, a vagyon 
megszerzéséért harcol, vagyonokat ment ki nyugati bankszámlákra. Ez 
ellen a folyamat ellen nem lép fel senki. Pedig ha ez sikerül, a kommunis
ták nyugodtan kivonhatják pártszervezeteiket a munkahelyekről, ők ma
guk bent fognak maradni, sőt ők lesznek a tulajdonosok. Készül a pártjuk 
is, a Grósz-Ribánszky-féle MSZMP, amelynek a választásokon nincs 
esélye, de az átmentett tőke pártjaként újból az ország irányítójává 
fejlődhet.

2. Folynak a tárgyalások a jövő évi költségvetés előkészítéséről. Az 
idei költségvetés 100 milliárd forintot, a teljes összeg egyharmadát for
dította veszteséges állami vállalatok támogatására. Mintha a Dunába 
öntötte volna. Ha a jövő évi költségvetés is ilyen lesz, a gazdasági össze
omlás elkerülhetetlen.

3. A magyar kormánynak meg kell kötnie a hitelszerződést a Nemzet
közi Valutaalappal. Ha ez nem sikerül, az ország két hónapon belül 
fizetésképtelenné válik, kormányozhatatlanná válik, az új parlament és 
kormány egy végső csődtömeget vesz át. A hiteltárgyalások ezekben a 
napokban folynak, sikerükön vagy sikertelenségükön a magyarság euró
pai jövője áll vagy bukik.

4. Folyik a koncepciós perek áldozatainak rehabilitálása. De a kilá
tásba helyezett kártérítés összegének 8-10-szerese a volt keretlegények 
havi nyugdíja.

5. Negyven év történelmi bűneinek részesei érdemeik elismerése 
mellett élvezik a kiemelt nyugdíjat. Az áldozatok pedig 3-4000-es nyugdíj 
mellett éheznek.

EZEK MA AZ ORSZÁG, A NEMZET LÉTKÉRDÉSEI. De az 
ellenzéki pártok egy része nem ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, hanem 
MÁSIK NÉGY KÉRDÉSRE IRÁNYÍTJA A KÖZVÉLEMÉNY FI
GYELMÉT. A népszavazásnak az ország számára nem volt semmilyen 
politikai téfje,

— mert a munkásőrség megszűnt és nem lehet még egyszer megszün
tetni,

— mert a pártszervezetek kivonulását a munkahelyekről törvény 
rendelte el (a kommunisták tulajdonosként akarnak maradni) és ezt nem 
lehet mégegyszer elrendelni,

— mert törvény írja elő, hogy csak azok a pártok jegyezhetők be, követ
kezésképp csak azok indulhatnak a választásokon, amelyek elszámoltak a 
vagyonukkal Ezért most már fusson az MSZM P és az MSZP, ne pedig a 
magyar nép, mert nem 6 akarja indítani a választásokon ezeket a pártokat,

— mert a köztársasági elnök jogkörét a választás ideje és módja nem 
befolyásolja, arról az alkotmány rendelkezik,

— mert nem igaz az, hogy az elnöki méltóság korlátlan és ellenőriz
hetetlen hatalom forrása lehet, hiszen a törvény miniszterelnöki, illetve 
miniszteri ellenjegyzésekhez köti az elnök intézkedéseinek érvényessé
gét,

— mert ha az SZDSZ attól tart, hogy Pozsgay hatalomátmentési 
kísérletet fog végrehajtani, hát éppenséggel Für Lajost is támogathatja.

A NÉPSZAVAZÁS VALÓJÁBAN CSAK A Z  SZDSZ-NEK 
VOLT FONTOS, mert

— A Nemzeti Kerekasztal megállapodásait az MDF és másik négy 
párt aláírta, külön nyilatkozatban csatolva az egyezményhez követelése
inek fenntartását a munkásőrség, a munkahelyi pártszervezetek és az 
állampárt vagyonelszámolása ügyében.

— Az SZDSZ és a FIDESZ nem írta alá a megállapodást.
— Sőt egy hónapon keresztül minden elképzelhető helyen és időben 

elmondták, hogy nekik ehhez az egyezményhez semmi közük, ennek minden 
következményéért az MDF visel történelmi felelősséget

— Ezt az egyezményt a kormány az MDF külön nyilatkozatával együtt 
a parlament elé terjesztette.

— A parlament a megállapodás minden pontját törvényerőre emelte.
Tehát
— Magyarország köztársaság lett,
— a politikai pártok működése törvényessé vált,
— olyan választójogi törvény született, amelynek alapján végre sza

bad választásokat lehet tartani Magyarországon,
— megszületett a törvény az alkotmánybíróságról,
— törvény tiltotta meg a pártok munkahelyi szerveződését,
— a kormánypártnak el kell számolnia a vagyonával,

— jogutód nélkül megszűnt a munkásőrség.
Az MDF nyugodtan mondhatta, hogy mindezekért tudja vállalni a 

történelmi felelősséget.
De az SZDSZ és a FIDESZ nem mondhatta tovább, hogy mindehhez 

semmi köze.
EZÉRT TARTOTTÁK FENN A NÉPSZAVAZÁSI KÖVETE

LÉST. Futniuk kellett a politikai tőkéjük után. A demokráciacsomag 
készen volt, a labda a kapuba jutott, miközben ők a partjelzővel vitatkoz
tak. És most utólag azt akarják bebizonyítani, hogy ők, csakis ők a 
góllövők. A J ■

Novemberben Pécsváradon Járt Für Lqjos, az MDF köztársasági elnök
jelölte

Szerződésszegés 
magyar módra

Felháborodással vették Pécsváradon is a hírt, hogy a kormány a 
parlamenttel meg akarja szavaztatni decemberi ülésén, hogy az eddig 
felvett lakásépítési kölcsönök kamatait növelje vagy a törlesztendő ösz- 
szegeket nagymértékben fölemelje. Ez az egyoldalú szerződésmódosítás 
vagy inkább szerződésszegés felháborítja a lakásépítő családokat és a 
közvéleményt egyaránt. Megkérdőjelezik az emberek, hogy milyen jogál
lam az, ahol a másik fél megkérdezése nélkül módosíthatnak — egyolda
lúan — szerződést, mely rendkívül súlyos mértékben érinti az érdekelte
ket és ezzel egyszerűen nyomorba fogja taszítani őket.

A tervezett intézkedés ellen a legmesszebbmenően tiltakoznak a pol
gárok. Visszautasítják még az ilyen elképzeléseket is. Felkérik az ország- 
gyűlési képviselőt, hogy a választópolgárok tiltakozását nyilvánítsa ki az 
országgyűlésen és a kormány ezirányú javaslatát ne fogadja és ne fogadják 
el és határozottan követeljék annak visszavonását. Azok a családok, akik 
több évvel ezelőtt fölvették a lakásépítési hiteleket, akkor azzal számoltak, 
hogy mennyi terhet bírnak el a jövedelmükből. De ezt a terhet sokan 
erejükön felül is vállalták. Az állandó magas inflációt figyelembe véve a 
törlesztési összeg már most meghaladja erejüket. Azzal a szándékkal és 
azzal a tudattal vállalták a megterhelő kölcsönfelvételeket, melyben akkor 
a kétoldalú szerződésben együttesen megállapodtak és annak ismereté
ben írták alá, annak ismeretében vállalták a törlesztendő összegek nagy
ságát is. így a kormány által tervezett újabb megterhelést már nem bírják 
el. Nincsenek tartalékok, üresek a pénztárcák, üresek lesznek lassan az 
éléskamrák, üresek már a nyugdíjas szülők zsebei is, akik néha-néha 
tudtak még segíteni.

Ezek a családok a lakásépítéssel az állam válláról vették le a súlyos 
terheket és saját maguk teremtették meg lakásukat, otthonukat verejtékes 
munkával és sok nélkülözéssel. Nem tartottak igényt állami lakásra. És 
ezt az állam nem veszi figyelembe, és a tervezett rendelkezésével duplán 
sújtja ezeket a családokat és akarja rájuk hárítani a terheket.

Ez képtelenség. Nem tehet ilyent a kormány és nem tehet ilyent a 
parlament sem, hogy ilyen antiszociális törvényt alkossanak és egyoldalú
an módosítsanak egy szerződést. A nép a tervezett intézkedés ellen tilta
kozik. Az emberek bíznak abban, hogy segélykiáltásuk eljut a parlament
be.

Sántha László
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Véradás lesz ‘isméi Pécsváradon 
december 15-én

Kezed.. .

Az elmúlt ívek során katasztrofálisan csökkent a véradók száma. 
Ma már az egészségügyben olyan vérhiány van, hogy műtéteket, 
életmentő beavatkozásokat nem tudnak elvégvégeznl emiatt. A leg
nemesebb eszme, egyben a keresztényi erkölcs egyik alaptétele Is a 
másik emberen való segítés és ennek is egyik kiemelkedő cselekedete 
az életmentés. A véradás pedig segítség életmentés, még ha eredmé
nyéről gyakran közvetlenül nem Is értesülünk. Gondolunk család
tagjainkra, Ismerőseinkre, miért ne tennénk meg, hogy egy véradás
sal segítünk rajtuk. Nem Igaz, hogy Magyarország vérkészítményeket 
szállít és ad el külpiacokra vagy fejlődő országoknak. Nem igaz az 
sem, hogy a vérvétel során fertőződni lehel AIDS-srei, hiszen a fel
szerelések—  amit a vérvételnél használnak — egyszer használato
sak. Nem igaz az sem, hogy a véradás káros a i  egészségre.

PÉCSVÁRADIAK, ADJATOK VÉRT, SEGÍTSETEK ÉLETBEN 
MARADNI BETEG HONFITÁRSAITOKNAK.

Magyar Vöröskereszt Pécsváradi Szervezete, 
MDF Pécsváradi Szervezete nevében: dr. Btró Ferenc

Őszintén a „teho”-róI!
Visszatérően egymásnak ellentmondó hírek és nézetek hangzanak el 

'  a teho-ról, azaz a lakosság által megszavazott településfejlesztési hozzájá
rulásról, ami Pécsváradon évi 1000 (heti 20!) Ft. A kérdés úgy szól: „Miért 
kell fizetni, hisz már mindenütt eltörölték?”.

Ez így nem igaz, mivel két lényeges körülmény rejtve marad. Az egyik, 
hogy országosan csupán a települések 14%-a döntött az eltörlés mellett, 
azaz döntő többségben ma is fizetik a teho-r, a másik, hogy csupán azok a 
tanácsok törölték el, amelyek nem tudták teljesíteni azokat a fejlesztési 
feladatokat, amelyekhez kérték a lakosság hozzájárulását. Ezekután cél
szerű megvizsgálni, hogy mi a helyzet Pécsváradon. Biztos sokan emlé
keznek az 1985. október 7-én tartott falugyűlésre, amelyen — aláírásuk
kal igazoltan — 368 család képviselője vett részt. Ekkor a tanácsi vezetés 
két fő célra kérte a hozzájárulást: általános iskola bővítésére és az Öregek 
Napközi Otthonánál az időskorúak szállása kialakítására. A megjelentek 
döntő többségben megszavazták 5 évre a hozzájárulást a fenti célokhoz. 
Ezt követően a tanácstagok kérdőívekkel felkeresték azokat, akik a falu
gyűlésen nem vettek részt. így további 255 család mondott igent. Össze
sen tehát a fizetőképes 1026 családból 614, vagyis az érdekeltek 59,8%-a 
szavazott a teho bevezetése mellett. Ilyen előzmények után ült össze a 
helyi népképviseleti testület (tanácsülés) és hozta meg döntését, a 4/1985. 
számú rendeletét. Ennek 2. § a) pontját szó szerint idézem: „A lakosság 
által fizetendő településfejlesztési hozzájárulást a tanács az iskolai ellátás 
javítására, az Öregek Napközi Otthona bővítésére és a Dombay-tó fej
lesztésére használja fel.” Ez a döntés lényegében egy megállapodást rögzít 
a tanács és lakosság között, amelyben a lakosság vállalta, hogy a jogsza
bályban szabályozott keretek között 5 éven át évi ezer-ezer Ft teho-t fizet. 
A kérdés most már csak az lehet: teljesült-e a vállalás? Válaszom egyér
telmű: igen. Megépült az alsó iskola új szárnya, benne 4 tanterem, továb
bá korszerűsítésre került a régi épület, elkészült az azóta már Gondozási 
Központként működő intézményben, a volt Auth-féle lakásból az idős
korúak lakrésze, 4 szobával és kiszolgáló helyiségekkel, és megtörtént a 
Dombay-tó kotrása és környezetének rendezése is.

E három célra összesen 13,6 milliót költöttünk (iskola: 11; hetes 
olthon: 1,4; tókotrás: 1,2 millió) és ebből rendkívül jelentős (33%-os, 
azaz egyharmados arányt) képez az ötévi teho 4,5 milliós várható összege. 
Ilyen mértékű lakossági hozzájárulás nélkül, saját fedezet hiányában, 
nem nyerhettük volna el az iskolabővítésre kapott több mint 3 millió 
megyei támogatást sem. Ma a Szociális és Egészségügyi Minisztérium 
pályázatát elnyerve, központi pénzekből tovább bővíthetjük az idősek 
otthonát. Köszönet illeti ezért Pécsvárad lakosságát, adózó polgárait, 
egyben kérjük további megértésüket és támogatásukat. A lakossági hoz
zájárulás még le nem rótt, jövő évi összegét más forrásból „megelőlegez
tük”. Ezt az ötéves tervidőszak lejártával ki kell egyenlíteni. Miután az új 
ötéves ciklusban, 1991-től kezdődően a lakosság anyagi erejét várhatóan 
a gázhálózathoz történő hozzájárulás köti le, búcsút vehetünk a teho-tól.

Bennünk, pécsváradiakban a teho-val kapcsolatban maradjon meg jó 
érzésként annyi, hogy ezzel járult hozzá lakosságunk két hasznos építke
zéshez. Köszönjük ezt.

Dr. Kóflás Mihály 
vb-tiikár

(Ennek a cikknek előző számunkban — anyagtorlódás miatt — nem 
jutott hely, de úgy érezzük, aktualitásából nem veszített

A szerkesztőség)

Puha-pámás gyermekkezed, mondd: 
mivé lett?
Vajúdva-változó életed, mondd: 
mivé tett?

Emlékszel?
A z ösztön édes biztonságával kezed egyre ügyesebbé vált, 
kamaszként a másik nem kezére is rátalált. . .
Aztán egyre erősödött, munka vonta rá kérgét, 
húzta-vonta akaratod szerint, az élet akaratlan terhét 
Valami mégis változott!
A  bőr ráfeszül kezedre, mert görcsösen ökölbe szorítod, 
a gyűlölet, a tehetetlenség a düh ráfonódott, 
ízületeid kékülnek, fehérek a hajlatok, 
már szinte megszoktad, soha szét nem nyitod .. .

Nyisd ki szemed!
Nézz körül, s lásd, hogy mozog a Föld mégis, 
hisz a Tavasz pezsdülő ereje elől menekül a Tél is.
Nyisd szét kezed, próbáld ujjad mozgatni, 
fedezd fel: tud a Te kezed mást is!: simogatni. . .

Pécsvárad, 1989. 10. 23.
F. K. Cora

Hírek,

információk
Pécsváradon a Csiger-gödörben levő lakóházakhoz— ahol eddig nem 

volt ivóvízvezeték— még ez évben elkezdik építeni a községi ivóvízháló
zatból a vezetéket. így az ott lakók hamarosan vezetékes vízhálózatról 
kaphatnak jó ivóvizet. A  vizet az új tározóból biztosítják.

•

Pécsvárad vízellátásának bővítését a hirdi fővezetékről fogják meg
valósítani a martonfai vezeték megépítése után. A Pécsváradra való 
vezeték kiépítési költsége már rendelkezésre áll a megyei, illetve a 
pécsváradi tanács fejlesztési pénzeszközeiből.

*

Martonfán megalakult az elmúlt napokban az ivóvíztársulást szervező 
bizottság A hirdi elágazásnál levő fővezetékről építik ki a csőhálózatot 
Martonfáig Családonként a társulási hozzájárulás összege 40 ezer forint. A  
kivitelezést a Baranya Megyei Vízmű Vállalat Komlói Üzemegysége mint 
generál kivitelező fogja végezni A  munkálatokat még ez év decemberében 
megkezdik.

*

18- án, hétfőn 11.30 órakor a szekszárdi Német Bemutatószínpad 
(Deutsche Bühne) „Wir sind auch Musikanten" (Mi is muzsikusok 
vagyunk) című német-magyar nyelvű zenés-verses műsorával vendégsze
repei Pécsváradon a művelődési központban. A műsor közreműködői a 
HOLLÓ együttes tagjai.

•

19- én, kedden 17 órakor a Pécsváradi Állami Zeneiskola hagyomá
nyos karácsonyi hangversenye a művelődési központ nagytermében.

*

December 15-ig tart még a törülköző- és edényvásár a művelötlési köz
pont előterében. Nyitva naponta 8-18  óráig.

*

BALOK: december 8-án, pénteken és 26-án, karácsony másnapján 
ASTERIX-BÁL.
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Nyugatnémet tanárnő Pécsváradon
Sabine

Ma még kuriózumnak tűnik, ha egy községi iskolában idegen nyelvű 
tanár nyugati nyelvet tanít, hiszen a városokban is sok németet, angolt 
tanító pedagógus hiányzik. Pécsváradon szeptembertől a nyugatnémet 
Sabine Conrad az általános iskola tantestületéhez tartozik, így nem hiába 
kérték a nemzetiségi tagozatos gyerekek szülei, hogy negyedikben az 
orosz helyett, emelt óraszámban inkább németet tanulhassanak. A tanár
nő nem tud magyarul, s ez nagyobb figyelmet kíván a gyerekektől, de nem 
esik nehezükre.

— A német tanárnővel azért jobb az óra, mert nem kell szótározni — 
világosít fel a 4/b-s Lukács Aranka.

— S hogyan érted meg, miről van szó?
— Otthon nézzük meg a szavakat — felelte.
Neki a szülei, az előtte ülő Gál Attilának pedig a nagyszülei segítenek. 

A pedagógusok nagyon sajnálják, hogy a szülők nem mindig támogatják 
a gyerekeket, s bár ők kérték a német oktatást, előfordul, hogy még 
hétfőn sincs mindenkinél füzet, könyv, vagy a házi feladat marad el.

— Mindez természetes — mondta Sabine —, amikor megemlítet
tem a fenti gondokat. — Az édesanyák Önöknél nagyon leterheltek. 
Este öt óra után, a háztartás és az egyéb teendők mellett nem sok idő 
jut a gyerekekkel való tanulásra. Egyébként én ugyanolyan tanár va
gyok, mint a többi, valami pluszt talán a kiejtésem, az úgynevezett 
„hochdeutsch” jelent.

Általában nem fedik egymást a vágyak és a lehetőségek, de biztosan 
könnyebben segíthetnének a nyelvtanulásban a szülők, ha 1945-ben 
nem szakították volna meg a német nyelv oktatását. Bár ez sokaknak 
anyanyelvűk, mégis egy-két évtizedig magát a nyelvet is — politikai 
indokból — szégyellni valóvá tették. Sabine arra vállalkozott, hogy egy 
idegen országban, a megszokottnál kényelmetlenebb körülmények kö
zött tanítson. Miért?

— Nyugaton nagy az érdeklődés Magyarország iránt, szinte minden
nap olvasható róla valami. Az első a keleti tömb országai közül, amely a 
tanárok fogadásával is bepillantást enged mindennapi életébe. Vonzónak 
találom az itteni változásokat, s úgy érzem, azok a tanárok, akik az 
NSZK-ból Magyarországra jöttek, úttörő munkát végeznek. Baden- 
Württemberg tartomány kulturális kormányzata júniusban kérdezte 
meg, vállalnám-e a tanítást Magyarországon, s én — kis tanítványaim 
szomorúságára — igent mondtam.

Sabine hazájában is 6-10 éves korú gyerekekkel foglalkozott. Pécs
váradon előreláthatólag két évig marad. Óráin egyelőre az iskola peda
gógiai asszisztense, Tóth Jánosné — amennyiben szükséges — segít. 
Sabine most a legfontosabb szavakat tanulja magyarul, hogy később 
egyedül tarthassa meg óráit. Ezenkívül a kollégákkal is szívesen konzultál 
szakmai kérdésekről. A tantestületben jelenleg Sabine Conraddal együtt 
heten tanítanak német nyelvet, összesen 15 tanulócsoportban, mintegy 
270 gyereknek. Sajnos, a felső tagozatos tanárok eléggé túlterheltek, és 
még így is kevesebben tanulhatják ezt a nyelvet, mint amennyien szeret
nék, ezért negyedikesek és ötödikesek számára német szakkör indult. 
Talán enyhíti a gondokat, hogy egy orosz szakos tanárjelenleg átképzésen 
vesz részt.

— A nyugatnémet tanárnő foglalkoztatását a községi tanács kedvező 
hozzáállása tette lehetővé megyei és minisztériumi támogatással — tájé
koztatott Galabos Jenőné, az alsó tagozat igazgatóhelyettese.

A pécsváradi iskola sok segédanyagot és eszközt kapott a Goethe 
Intézettől és a Magyarországi Németek Szövetségétől. Az osztrák kap
csolatok is szépen fejlődnek, több pedagógus vett részt már ausztriai 
továbbképzésen, sőt az elmúlt nyáron három felső tagozatos diákot is 
fogadtak osztrák szomszédaink. A  lehetőség adott. Hogy gyermekeink 
nagyobb eséllyel induljanak az életben, és kisebbek legyenek a vidéken 
élés hátrányai, legalább egy idegen nyelven kell beszélniük. A nyelv- 
tanulás azonban folyamatos, szorgalmas munkát kíván, amelyhez a gye
rekeknek még ösztönzésre, szülői támogatásra van szükségük.

Porlh Etelka

Égi segítség!
„Aerocaritas” Országos Légi Kutató, Mentő és Elsősegélynyújtó Egyesület, Szeged

Ezt az egyesületet magánszemélyek hozták létre 1989. március 10-én, 
Szegeden, székhelyük: 6726 Szeged, Gyapjas P. u. 16-24. sz. alatt talál
ható. A 25 alapító tag célul tűzte ki, hogy egy ötéves program keretében 
Magyarország 8 egyszámjegyű útvonalán — kezdetben tavasztól őszig, 
majd non-stop egész évben — üzemelő elsősegélynyújtó rendszert hoz 
létre. Ennek lényege, hogy először az autópályákon és utakon, később a 
többi útszakaszon is földi elsősegélybázisok kerülnek kialakításra, ahol 
baleseti beavatkozásra képes gépkocsik és 2-2 fős személyzet állomáso
zik. Minden útvonalon telepítésre kerül egy helikopter, mely mintegy 100 
km sugarú körben képes hívásra azonnali orvosi segítséget a helyszínre 
szállítani. A gyors információ érdekében pedig figyelő repülőgép cirkál a 
biztosított útvonalak felett. Annak érdekében, hogy a járművezetők a légi 
figyelőkkel kommunikálni tudjanak, egyezményes jeleket alakítottak ki. 
A pilóta az autós vagy motoros kérésére a helyszínre irányítja a:

— rendőrjárőrt, ha a segélykérő bármely ruhadarabbal maga előtt 
köröz;

— az orvosügyeletet a felmutatott vagy a járműre helyezett mentődo
boz észlelése esetén;

— a „sárga angyal”-t a felmutatott vagy a járműre helyezett elakadás- 
jelző háromszög esetén.

A pártolótagsági igazolványok 100 Ft-ba kerülnek, itt Pécsváradon a 
gyermekrendelőben kaphatók. Az 1989. évi kiadású igazolványok minden 
hozzájuk tartozó szolgáltatással együtt 1990. december 31 -ig érvényesek. 
Az Aerocaritas ügyeletesei baleset esetén nem vizsgálják, hogy a sérült 
pártolótag-e. Mindenkin segítenek, de ha a sérültek között csak egy 
pártolótag is van, akkor a személy- és tehergépkocsin együtt utazók 
kérhetik díjmentes hazaszállításukat csomagjaikkal együtt. Ázok a hazai 
pártolótagok, akik 10 db igazolványt vásárolnak, 1990. december 31-ig, 
ezt követően minden tárgyév végéig kérhetik Európa területéről díjmen
tes hazaszállításukat csomagjaikkal együtt, kivéve Szovjetunió és Romá
nia területéről. A hazaszállítás díjmentes, ez azonban a járműre nem 
vonatkozik, és csak akkor kerülhet rá sor, ha a személygépkocsi vagy 
motorkerékpár baleset vagy természeti csapás miatt használhatatlanná 
vált. A pártolótagok a 62-53-950-es telefonszámon vagy 82-705-ös telex

számon jelenthetik be külföldről hazaszállítási igényüket. Ez esetben 
garantálja az Aerocaritas, hogy 4 órán belül személygépkocsi indul a 
segítséget kérőkért, de fontos tudni, hogy az akció max. 4 felnőtt és a 
csomagok hazaszállítására vonatkozik (két gyermek egy felnőttnek szá
mít). Az Aerocaritas karitatív (önkéntes) alapon működik, a politikai 
tevékenység és az egyéni haszonszerzés kizárásával. A programban részt 
vevő orvosok, egészségügyi és műszaki szakemberek térítést, díjazást nem 
kapnak. A következő évtől a szervezet — az anyagi lehetőségek függvé
nyében — szeretne beállítani tűzoltó, bontó, feszítő, vágó eszközökkel 
felszerelt műszaki mikrobuszokat, melyek üzemeltetésével egy baleset 
esetén műszaki mentésre is lehetőség nyílik. Ez a rendszer egy közös 
rádióháló használatával hallatlan ütőképes lehetőséget jelent, hatékony
sága emberi életekben lesz mérhető. Ma Magyarországon gépjárműbal
esetek következtében kétszer annyi ember hal meg, mint egy nyugati és 
háromszor annyi, mint egy észak-európai országban. Ha már útjaink 
minőségén, járműparkunk életkorán és az eddig kialakult közlekedési 
kultúránkon nem tudunk változtatni, csak egyet tehetünk, segítünk ma
gunkon azzal, hogy pártolótagsági támogatásunkkal segítjük elő e dina
mikus szervezet fejlődését. Mert nincs szerencsétlenebb és nyomorul
tabb ember annál, mint aki közlekedési balesetet szenvedett és magányo
san vagy aggódó, de segíteni nem tudó emberek gyűrűjében várja sorsá
nak beteljesedését.

Az Aerocaritas annak érdekében, hogy segíteni tudjon, kéri:
— a sürgősségi ellátásban gyakorlott szakorvosokat, szakassziszten

seket;
— mentőtiszteket, ápolókat, orvostanhallgatókat, hogy jelentkezze

nek az orvosi bizottságnál: 6701 Szeged, Pf. 694 számon;
— a hivatásos és önkéntes tűzoltókat, jelentkezzenek és pártolótagok 

felvevésével segítsék az egyesület hatékonyabb munkáját.
Az Aerocaritas 1990. évi programja március 21-ével kezdődik újra, 

de még ősszel befejeződik, 1991-ben a tavaszi kezdést követően már 
non-stop működésre számíthatunk. Köszönet azoknak a nevében, akik
nek az Önök segítsége az életet fogja jelenteni.

I)ea

—  4 —



Nyílt olvasói levél Szociális gondozás az
Für Lajosnak, az MDF köztársasági

elnökjelöltjének NSZK-ban
Tisztelt Elnökjelölt Úr!

Nyugdíjas bányász vagyok. Nem az életrajzom ismertetésére kértem 
szót. Ha Ön komoly eséllyel akar indulni, akkor nagy támogatásra számít
hat a bányászok részéről, ha teljesíti azok köztudott jogos követelését, 
amit a pécsi demonstráción előadtak. Többek között pl. a föld alatti 
pótlék megadóztatása.

Fiatal vájáré, aki becsülettel nyomja a partot fehéren-feketén, lát
tam Petjési János vájár 22 + 2 hétvége, ebből 1 hét mentés 9790 Ft-os 
elszámolását. Ez annyit jelent, hogy egy kukás gyerek Pécsett megkeres 
ennyit. Igaz, azt a munkát sem vállalja mindenki. De azt biztosan tudja, 
hogy az Isten az eget nem szakítja rá. Az a szerencsétlen bányász azt 
tudja, hogy leszáll, de azt már nem, hogy ki is jön-e. A különbség 
ismert: a kukás 9-10 órakor már issza a maga 3-4 korsó sörét, igaz, 
reggel 4-kor, esetleg 3-kor indul, de a bányásznak se adnak a boltban 
semmit olcsóbban. Mert leszáll abba a rohadt bányába, de tőle azért 
adót vonnak, méghozzá keményen.

Tudom, a bányászat az egész világon ráfizetéses, de szénre szükség 
volt, és lesz is. Nem kell közgazdászi egyetem ahhoz, hogy kiszámolja 
bárki a fizikai dolgozók létszámához tartozó úgynevezett vezetés ará
nyát. 1949. Kossuth-bánya: 820 dolgozó + 40 vájáriskolás, vagyis inas 
= 860 fő, erre 28 felügyelet: benne pénztárostól utolsó aknászig és az 
öreg gráncrok. Erre a 28 emberre mondták: „ingyenélők”. Mert nem 
tolta a talicskát, nem fogta a szívlapátot és nem nyomta azt az átkozott 
43 kg nagyböjlert. Kérdezem és kérdezi a bányász: ma hány vezetőt 
kell eltartani?

És itt kell igazat adnom Kováéi Mozejnek, akivel múlt héten be
szélgettünk. Az ő szavaival élve, ennek a kormánynak meg kell bukni 
és most már tényleg lejárt a türelmi idő. Ő szervezte István-aknán a 
sztrájkot. Mielőtt bármit tett volna, leadta a pártkönyvét. Nekem ebből 
elég! És ha ők megállnak, megáll a Mecseki Szénbányák összes üzeme. 
Magyarázat ugyan elhangzott, hogy a külföldről behozott szén olcsóbb 
az általunk kitermelt szénnél. Csoda? Nem tartom valószínűnek, hogy 
a világ bármelyik országa elbírná a fent említett hatalmas adminiszt
ratív létszámot, ami most nálunk van. Jó, most, hogy megszüntették 
az üzemi párttitkárokat és azok titkárnőit, nem tartom valószínűnek, 
hogy ezek a partot fogják nyomni.

Arról a szinte nevetséges KGST-n belüli dollár elszámolásról ne is 
beszéljünk, ami 1 dollár =  68 kopejka! Hát nem kell a röhögéstől 
megszakadni? Köztudott, hogy 1 rubel kemény 17-18 Ft-ot ér, na most 
számolj, te marxista-leninista közgazdász! Hány forint 1 dollár, olcsóbb 
lettél? Nem tartom valószínűnek, hogy ilyen dollárelszámolással a világ 
leggazdagabb országának tartott Svájc is bele ne bukna. Most elkezdték 
eladni a gyárakat. Lassan úgy járunk, mint a cigány a lovával, mire 
leszokott volna az evésről, megdöglött. Ezt hívták valamikor „nesze 
semmi, fogd meg jól”-nak. De erősen fogd, mert ez a mágnes nem tart 
örökké. A bányászbéka segge alatt sem. Ha tovább hagyjuk ezt foly
tatódni, azt vesszük észre, hogy padlón vagyunk. Most talán még a 
huszonnegyedik órában. De kegyetlen módon elindultunk az infláció 
felé. Azzal tisztában van mindenki, hogy az infláció egyenlő — durva 
hasonlattal élve — a koporsóval. Egyikből sem lehet kimászni.

Láttuk a napokban a tv jóvoltából a Záhonynál veszteglő vagonokat, 
amit az illetékes MÁV-dolgozó humorosan talán 4 keréken vagy 8 keré
ken veszteglő raktárnak nevezett. Ezek a százszámmal veszteglő vagonok 
megrakva ácsorognak és a rendeltetési helyükön várják sorsukat. Még 
mindig betartanak nekünk, meddig hagyjuk? Az ég szerelmére, rúgjunk 
már egyszer vissza. Ne fegyverrel, nem kell 56, mutassa meg ez az új 
kormány, hogy talpra tud állni. Lehet, hogy kemény harc lesz, de 45 után 
is talpra állt az ország, ennél válságosabb állapotból.

A munkanélküliség csökkenthető a lengyel vendégmunkások távo
zásával. Ehhez kívánok sok szerencsét Elnök Úrnak és leendő kor
mányának.

Mester Oszkár 
nyugdíjas bányász

1989. július 25-től július 29-ig az NSZK-ban szervezett tapasz
talatcserén vetem részt, a Nevelésterápiás Intézet meghívására. 1989. 
július 25-én hajnalban érkeztünk Karlsruheba, ahonnan egy mikrobusszal 
szálláshelyünkre, Hauensteinba szállítottak bennünket. A csodálatos 
környezet nagyon jó benyomást tett ránk.

A négy nap programja gazdag gyűjtést biztosított számunkra. Általá
ban intézményekbe vittek bennünket, ahol közvetlenül tapasztalhattuk az 
intézet, intézmény, műhely életét. Közvetlenül a látottak alapján nyújtot
ták az ismereteket, illetve a valós élet mindennapjaiba nyertünk betekin
tést. Számomra a legpozitívabb benyomás az volt, hogy a németeknél a 
fogyatékosok magabiztossága, önértékelése már nem függvénye a társa
dalom jó vagy rossz hozzáállásának.

Sikerült olyan önellátóvá fejleszteniük önmagukat, hogy csak minimá
lis segítséget kell igénybevenniük a társadalomtól. Ezeket a benyomáso
kat a mainzi „Rokkantak és barátaik” klubja csoportjánál szerezhettem. 
A csoport vezetője elmesélte harcát, amivel ennek a csoportnak meg 
kellett küzdenie, hogy a társadalom egyenrangú félnek tekintse őket. 
Ennek a csoportnak tagjai önálló életet élnek, munkahelyük van, könyör- 
adományokat nem fogadnak el. Az államtól is jogaik elismerését kívánják, 
és a beszélgetés alapján azt is láttam, hogy ez az önállóság erkölcsi és 
pszichikai segítséget is jelent a többi sorstársnak.

Az utca embere nem kíváncsiskodással és szánalommal fordul a 
MÁSSÁG felé, hanem elfogadja és megteremti annak az életformának 
természetes szükségleteit; járdák, lépcsők, speciális följárók, telefon- 
fülkék hallgatóinak rokkantkocsihoz méretezett elhelyezése stb. Biztos 
anyagi háttere van ezeknek a lehetőségeknek, mégis úgy érzem, hogy 
elsősorban egy humánus szemlélet eredményezte a fogyatékosok meg
becsülését.

Súlyosan fogyatékosokkal is találkoztunk, olyanokkal, akik önálló 
életvitelre nem képesek, intézetben kell élniük, szellemi fogyatékosok. 
Offenbachban az volt a meglepő számomra, hogy ezeknek az embe
reknek is próbálnak életcélt és értelmet adó feladatot biztosítani. An
nak ellenére, hogy az NSZK-ban 2 millió munkanélküli van, fontosnak 
tartják, hogy ez a társadalmilag periférián élő réteg dolgozni tudjon.

Gondoskodnak egyéni munkalehetőségről, különféle munkavégzésre 
tanítják be őket. A munkáért pénzt kapnak, melyet saját kedvtelésükre 
fordítanak. A  műhelyek felszereltsége, maga a foglalkoztatás nagyon 
gazdag és sokrétű, mert a fogyatékosnak nem kell több munkafázist 
megtanulnia, hanem állapotának megfelelően egy betanult, begyakorolt 
mozdulatot kell végeznie. A gépeket igazítják az emberekhez, amely a 
fogyatékos munkavégzőnél óriási segítség és biztonságot ad.

Landauban arra láttam nagyon érdekes és jó példát, hogy próbálják 
óvodás kortól m ára személyiséget megismerni, kreativitását fejleszteni. 
Minden ember fontos, és a legkisebb társadalmi beilleszkedés is a 
nemzetet erősítő értékké válik. Én idősek közt dolgozom 20 éve, akik
kel ugyancsak megpróbáltuk a hasznos időtöltés, kellemes szórakozá
sok és üdülések révén a kapcsolatteremtés lehetőségét biztosítani. így 
kissé ismerősen csengett az a tábor, amelyben, Wilgartswiesenben fiatal 
fogyatékosok találkoztak. Ami számomra várakozáson felüli volt, az a 
jókedvű diszkó, amelybe érkezésünkkor csöppentünk. Valami olyan 
őszinte örömöt, elégedettséget és belsőből fakadó derűt érzékeltem, 
az együtt szórakozókban, amit egészséges fiataloknál is sajnos ritkán 
tapasztalunk. Azt hiszem, jobban tudják érezni az élet apróbb örömeit. 
A tábor nemzetközi volt, mint kiderült, a csoportokat egy-egy pszicho
lógus hallgató vezette a kölni egyetemről. A diszkóban ritmikusan 
mozogtak és látszott, hogy magát a mozgás örömét élik át feszélyezel- 
lenül, gátlástalanul. Persze ehhez az a pszichoterápiás légkör segítette 
a fiatalokat, amelyet a csopxirtbeszélgetések, egyéni és csoportfoglal
kozások előztek meg. Ám nemcsak a fogyatékosok profitáltak e talál
kozásokból, a pszichológus-hallgatóknak is jó iskola a későbbi munká
jukhoz.

Számomra nagyon eredményes és hasznos volt ez a 4 nap. Biztosan 
találok olyan hasonlóságot munkaterületemen, amelyet fel tudok hasz
nálni.

Köszönöm bizalmukat.
Kóberiing Jenóné 

Szociális Gondozási Központ vezetője
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Corinna
Corinna Staeps geboren am 10. 

10. 1959 in Wien -  Volksschule, 
Gymnasium, Hochschule für 
Veterinármedizin, Ausbildung zűr 
Sozialarbeiterin an dér Akademie 
dér CARITAS Wien.

Mitglied einer Tanzgruppe und eines Laienchores, Leitung eines 
Kindertanzkurses an dér Evangelischen Privatschule in Wien I.

•

Eine junge Wienerin (30 Jahre alt) mit einem frischen Diplom als 
Sozialarbeiterin und mit ausgezeichneten musischen Fáhigkeiten — 
warum fángt sie ihr berufliches Leben in Nadasch an?

•  Wie bist du darauf gekommen, in unserem Dorf zu arbeiten?
Die ersten Kontakté zwischen Wien und Nadasch sind schon vor

vielen Jahren geknüpft worden, und zwar über die Tanzgruppen bei 
gegenseitigen Besuchen. So ist auch die Bekanntschaft des Leiters des 
Arbeitskreises ^Ungamdeutsche” dér Österreichischen 
Landsmannschaft (OLM) — Herm Kurt Althubers — mit dem 
Nadascher Bürgermeister entstanden. Herr Wekler hat sich dann an 
die ÖLM gewandt mit dér Frage, ob sie nicht jemanden wüBten, dér 
bei dér Wiederbelebung dér deutschen Sprache in Nadasch helfen 
könnte. Über freundschaftliche Beziehungen wurde ich dann gefragt, 
ob ich zunáchst für ein Jahr als Sprachhelferin im Dorf leben und im 
Kindergarten mit den Kindem und den Kindergártnerinnen arbeiten 
wolle. Da ich meine Ausbildung gerade abgeschlossen hatte und noch 
ohne eine Bindung an einen Beruf oder eine Familie war, habé ich 
diesen Vorschlag mit Interessé und Freude angenommen. Ich habé 
hier in Nadasch eine Wohnung neben dem Rathaus bekommen, die 
von dér Gemeinde bezahlt wird. Das Mittagessen bekomme ich im 
Kindergarten. Was ich sonst brauche, nehme ich von meinem Gehalt, 
das mir in Österreich gezahlt wird. Diese Kosten hat die 
Österreichische Landsmannschaft übemommen, die es sich zűr 
Aufgabe gemacht hat, die deutschen Minderheitengruppen im Ausland 
in dér Erhaltung ihrer Muttersprache und ihres Kulturgutes zu 
unterstützen.

•  Wie lebst du hier und wie sieht dein Alltag aus?
Da ich die Natúr liebe, fühle ich mich hier auf dem Dorf sehr wohl. 

Ich habé bei den Kindergártnerinnen, den Helferinnen, den 
Lehrerinnen und den Dorfleuten viele Freunde gefunden, die mir bei 
allén Problemen geholfen habén und mit denen ich mich gut 
unterhalten konnte. Mein Alltag sieht jetzt so aus (nun bin ich ja schon 
im zweiten Schuljahr hier): vormittags bin ich im Kindergarten, von 8 
Uhr bis nach dem Mittagessen, wenn die Kinder schlafen gehen. Am 
Montag bin ich bei den kleinen Kindem, Dienstag und Mittwoch in dér 
mittleren Gruppé und die letzten zwei Wochentage bei den GroBen. 
Leider kann ich nicht selbstandig mit den Gruppén arbeiten, da ich 
keine ausgebildete Kindergártnerin bin -  so begleite ich das Leben im 
Kindergarten, spiele und spreche mit den Kindem und helfe den 
Kindergártnerinnen bei dér Arbeit, indcm ich ihre sprachlichen Fehler 
verbessere und Anschauungsmaterial herstelle. Bei den Spielen halté 
ich mich vor allém an solche, die sich lemtechnisch besonders zum 
Spracherwerb eignen, wie „Memory”, „Bilderlotto”, „Schau 
genau-sprich genau” und viele andere. Ich singe auch geme mit den 
Kindem und übe kleine Verse oder Tanzspiele.

•  Du erwáhntest, daB du dich im Kindergarten mit dér Ausbildung 
dér Kindergártnerinnen bescháftigt hast. Welche Erfahrungen hast du 
bezüglich dér Pflege dér Nationalitát und dér Muttersprache?

Ich halté es für sehr wichtig, daB die Kontinuitát, mit dér die 
Kinder ihre Muttersprache hören und anwenden, nicht unterbrochen 
wird. Das bedeutet, daB die Mundartkenntnisse, die die Kinder von 
daheim mitbringen, vöm ersten Tag im Kindergarten an gefestigt und 
erweitert werden müssen, und zwar in dér ganz normalen 
Alltagssprache, sodaB die Kinder auch Deutsch als ein Mittel zűr 
Verstándigung verstehen. Es ist nicht notwendig, bei den 
Bescháftigungen komplizierte Begriffe zu lehren, sondem vor allém 
die Wörter des kindlichen Lebensbereiches und einfach gebaute Sátze 
des táglichen Umgangs. Erst wenn die Kinder verstehen, was mán sagt, 
ohne es sich zunáchst ins Ungarische übersetzen zu müssen, kann mán 
wirklich von Zweischpraichgkeit reden. Daher ist es gut, wenn die 
Kindergártnerinnen und die Helferinnen in den táglich gleichen 
Situationen üblicherweise deutsch sprechen, um die Kinder damit 
vertraut zu machen. Was bedeutet Pflege dér Nationalitát? Das 
wichtigste Merkmal einer Nationalitát ist die Sprache, darübcr hinaus 
aber auch zum Beispiel das Liedgut und die Spiele. Hier ist sowohl im 
Kindergarten als auch in dér Schule, glaube ich, noch einiges zu tun, 
um das NationalitátenbewuBtsein dér ungamdeutschen Kinder zu 
entwickeln. Da verschiedene Unterstützungen aus dér Bundesrepublik,

dér DDR und aus Österreich in Nadasch zusammenflieBen, entstcht 
daraus ein Gemisch aus Leminhalten, das mit dem bodenstándigen 
Kulturgut dér Branau nicht viel zu tun hat. Es wáre die Aufgabe dér 
hier aufgewachsenen Pádagogen, in gemeinsamer Arbeit die Lieder, 
Sprüche und Spiele, aber auch die Brauche dér Region 
zusammenzustellen, um sie den Kindem zu vermitteln. Ich denke, daB 
mán in diese Arbeit vor allém auch die álteren und altén Leute mit 
einbeziehen sollte, damit die bis zu dieser Generation überlieferten 
Dinge nicht verloren gehen. Im Kindergarten lemen die Kinder bereits 
viele Verse und Lieder in dér Mundart; wie das in dér Schule ist, kann 
ich nicht so beurteilen — es hángt natürlichen auch von dér 
Persönlichkeit dér Lehrkraft ab, wieweit ein Kind das Deutsche als 
eine ihm vertraute Sprache oder als Fremdsprache empfindet. Bei den 
zweisprachigen Gruppén im Kindergarten und in dér Schule könnte ich 
mir eine intensivere Zusammenarbeit mit den Familien dér Kinder 
vorstellen, um die Éltem und GroBeltem zum Gebrauch dér Mundart 
zu motivieren. Ich habé oft eriebt, daB jüngere Leute nicht mit mir 
deutsch reden wollten, weil sie meinten, sie könnten nicht „schön” 
genug sprechen. Sie habén das Gefühl, daB sie nicht ordentlich deutsch 
können, wenn sie gewöhnlich nur in dér Mundart reden. Hier müBte 
mán das BewuBtsein stárken, daB gerade die Mundart eine Basis ist, 
auf dér sich spáter die Weiterbnildung auch im Hochdeutschen 
aufbauen kann. Wenn sich die Éltem und die Erzieher zűr Mundart 
bekennen, kann dieses BewuBtsein dann auch auf die Kinder 
übertragen werden, die zumindest im Kindergarten noch reden sollten, 
„wie ihnen dér Schnabel gewachsen ist”!

•  An den besonderen Tagén des Dorfes und auf Schulfesten hast 
du einige Male mit deinen Schülem auf dér Bühne musiziert und bist 
eine Persönlichkeit für die Leute, die sich um die kulturellen Dinge 
bemühen. In dieser Richtung is auch viel zu tun. Welche Aktivitáten 
sind nach deiner Meinung am wichtigsten?

Ganz allgemein halté ich die Dinge für wichtig, die die Mcnschcn 
verbinden können, die alsó auf aktive oder passive Weise möglichst 
vielen gefallen. Zum Nutzen dér deutschen Sprache halté ich Vortráge 
mit Diskussionen für geeignet, die aber erstens kein übertricben hohes 
Niveau habén sollten und zweitens von allgemeinem Interessé sein 
sollten. Mán könnte auch einen Lesekreis bilden und das Thcaterspiel 
erweitem -  bei Aufführungen kámen diese Aktivitáten dann allén 
Interessierten zugute. Mir selbst ist dér Bereich des Volkstanzes am 
wichtigsten, allerdings habén wir in Österreich eine ganz andere 
Tanztradition: bei uns gibt es sehr, sehr viele, einfache Volkstánze, die 
fást allé können, oder bei denen mán zumindest bald mittanzen kann. 
So sind die regelmáBigen Tanzabende, aber vor allém auch die 
traditionellcn Feste, immer eine schöne Gelegenheit, mit 
Gleichgesinnten zusammenzukommen und an dér Pflege unseres 
nationalen Tanzgutes Freude zu habén. Meistens verbinden wir das 
Tanzen auch mit Liedem, die von allén geme gesungen werden. Diese 
Art des „offenen” Tanzens und Singens habé ich hier vermiBt.

•  In einer allgemeinen Tageszeitung láBt sich ein Plán zűr Pflege 
dér sprachlichen und kulturellen Traditionen eines Dorfes oder einer 
Region nicht optimál ausarbeiten — trotzdem versuche bitté, die 
Elemente zusammenzufassen, die für so einen Plán wichtig sind.

Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich schon in dem bisher
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Unlercnsingcn /  Mecscknádasd (schr) Seit einiger Zeit grüBt am 
Unterensinger Ortseingang vora Baggersee herein Partnerschafts- 
Ortsschild „Unterensingen-Mecseknádad” in den bundesdeutschen 
und ungarischen Landesfarben. Dies soll aber nicht nur ein Zeichen 
einer „Honoratiorenparttnerschaft” sondern Hinweis für immer enger 
werdende Verbindungen zwischen vieien Gruppén und Menschen dér 
beiden Gemeinden sein. So weilte jüngst die Kulturreferentin von 
Mecseknádasd, Ildikó Hauck, für einen randvoll mit Begegnungen 
gefüllten Tag in dér Gemeinde. Einmal stand ein Besuch im 
Kindergarten bei dér Schule auf dem Programm. Dórt gab es über die 
Fachinformation hinaus eine herzliche Begegnung mit dér zűr Zeit 
dórt Dienst tuenden ungamdeutschen Landsmánnin — dér 
Kindergartnerin Kinga Nichter — aus dem gemeinsamen Heimatdorf. 
Ein besonders eindrückliches Eriében war das Zusammentreffen mit 
Pfarrer Emst Steinhart von dér Katholischen Kirchengemeinde 
„Guter Hirte”, Köngen und Unterensingen, in dér neuen Köngener 
Kirche. Denn auch die Katholiken wollen eine Brücke zűr 
Kirchengemeinde am Rande dcs Mccsekgebirges schlagen. Weiter 
ging es dann in die Grund- und Hauptschule. Dórt werden ja 
Úberlegungen getroffen, wie und wann dér nun „gegenláufige 
Schüleraustausch” von Unterensingen nach dem 1000 Kilométer 
entfemten Mecseknádasd zu bewerkstelligen sei? Wie schon berichtet, 
weilten ja schon 15 Schüler und innen aus dér Patengemeinde für 14

Tagé im Neckartal. Auch in dér Unterensinger Ortsbücherei gab es 
manches zu sehen. Bewegt doch den Unterensinger Schultes Straub 
dér Gedanke, wie mán den nach Deutsch-Literatur hungrigen 
Partnem, eventuell aus eigenen Bestánden etwas unter die Arme 
greifen könnte? Letzter Programmpunkt, nach kurzen Ruhepausen im 
gastlichen Bürgermeisterhaus, war ein Zusammentreffen mit dér 
Albverein-Jugendtanzgruppe an einem Übungsabend. Hier konnte 
Ildikó Hauck, die ja selberim Tanzensemble von Nadasch aktív ist, mit 
Elke Hofmann viele Erfahrungen austauschen. Auch hier bestehen 
schon Überlegungen wie die Verbindung zwischen den tanzlustigen 
jungen Schwaben und ungamdeutschen noch engerwerden könnte? So 
wurde angesprochen, ob nicht bei dér Ende Mai 1990 von 
Unterensingen aus geplanten Ungamfahrt, die Albverein-Square 
Danzing-Gruppe als tanzende Freundschaftsbotschafter mitfahren 
könnten. Weil nun schon genannt, soll auch über diese geplante Reise 
in das schöne Ungamland berichtet werden. Diese, wohl von dér 
Gemeinde vorbereitete Fahrt steht allén Bürgem — so weit Plátze 
vorhanden — offen. Vöm 24. Mai—31. Mai 1990 soll es für einige 
Tagé nach Mecseknadasd gehen. Ausflüge ins Mecsekgebirge und 
nach Pécs sind vorgesehen. Ein Ausflug in die PuBta bei Kecskemét 
führt zum zweiten Standquartier Budapest. Nach den Schönheiten dér 
Donaumetropole ist dann noch eine Fahrt zum Donauknie mit 
Visegrad und Estergom vorgesehen. Auskünfte erteilt die 
Gemeindeverwaltung. Rudi Schreiber

Ein Schlld mit den bundesdeutschen und den ungarischen Farben am
Unterensinger Ortseingang weist auf die lebendlge Partnerschaft zwi
schen dér Neckartalgemeinde Unterensingen und dér ungarndeut- 
schen Gemeinde am Rande des 1000 Kilométer entfernlen Mecsekge- 
birges, Mecseknádasd, hin.

Jugendleitertreffen in Fellbach vöm 20—27. Okt. 89
lm Október 1989 bin ich mit einer Delegation von Jugendleitem in 

Fellbach, dér Partnerstadt von Pécs, gewesen, wo eine Tagung dér 
„Donauschwábischen Kulturstiftung” stattfand. Unser Hauptziel war, 
die Arbeit dér Jugendleiter dér Fellbacher Jugendorganisation 
kennenzulemen. Es war interessant für mich, daB im Fellbacher 
Jugendhaus nur junge Leute arbeiten, die auch allé Arbciten im Hause 
selbst machen. Jeden Nachmittag war das Hausvoll von Menschen, die 
sich auf untcrschiedlichste Art bescháftigten: sie habén Musik 
gemacht, Sport getrieben oder gemalt, die Burschcn habén sogar 
Pullover gestrickt! Im Gesprách mit den Fellbacher Jugendleitem 
konnten wir auch gegenseitig unsere Erfahrungen austauschen und 
Probleme miteinander besprechen. Bei dicsem Treffen waren 
Mitglieder aus verschiedenen ungarischen Partnergemeinden dér 
Stádte und Dörfer im Raum Baden-Württenberg dabei, und wir 
konnten miteinander Fellbach und seine Umgebung und auch einige 
dér Partnergemeinden besichtigen: Weiblingen, Tübingen, Nürtingen 
und Backnang. In Backnang besuchten wir das Heimatmuseum, wo wir 
eine Ausstellung über das Leben dér ausgesiedelten Ungamdeutschen 
nach dem Krieg ansehen konnten. Einen Tag verbrachte jeder dér 
Teilnehmer dieser Tagung in dér Partnerstadt seiner Gemeinde, so war

ich in dér Gemeinde Unterensingen, wo ich einige schöne Stunden 
erlebte. Vormittags war ich im Kindergarten und freute mich über das 
Wiedersehen mit unserer Nadascher Kindergártnerin Kinga Nichter, 
die seit Ende August im Unterensinger Kindergarten praktiziert. 
Danach ging ich in die Schule, war bei einer Schreibstunde dér 
acht-neunjáhrigen Kinder und hatte ein kurzes Gesprách mit dem 
Schuldirektor. Das Mittagessen nahm ich bei meinen Gastgebern, dér 
Familie des Bürgermeisters Waltcr Straub, wo ich auch übcmachtet 
habé. Nachmittags verbrachte ich zwei Stunden beim katholischen 
Pfarrer Steinhardt, danach führte mich die Frau des Bürgermeisters in 
die Bibliothek und abends kam es noch zu einem Treffen mit Elke 
Hoffmann und dér Albverein-Tanzgruppe wáhrend einer 
Übungsstunde. Am náchsten Morgen nahm ich Abschied und fuhr 
nach Fellbach zurück. In dér Zwischenzeit tobte die Kreiswahl in 
Baden-Württemberg — wir hörten eine Vorlesung über die 
Organisation und den Ablauf dér Wahl, die hier anders als in den 
anderen Bundeslándem sind. Die Beobachtung dieser Vorgánge war 
sehr interessant für uns allé, sowohl in Fellbach als auch in Stuttgart, 
und wir verabsehiedeten uns im Gefühl einer echten Bereichcrung.

Hauck Ildikó
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Gesagten enthalten: es muB die Verstándigung zwischen den Familien, 
den altén Menschen und den jungen, den Pádagogen und den Helfern 
auBerhalb dér Dorfgemeinschaft gefördert werden und das Ergebnis 
aus den einzelnen Vorstellungen zu einem Plán verdichtet werden, 
dem allé zustimmen können. Die Basis des Ganzén ist die Einstellung 
in den Familien, danach die Erziehung im Kindergarten und — darauf 
aufbauend — die weiterbildende Erziehung in dér Schule! Um das Ziel 
solcher Verstándigung zu erreichen, sollten vor allém viele öffentliche 
Gespráchsrunden angeboten werden, damit die einen von den 
Wünschen und Plánén dér anderen erfahren können!

•  Deine Arbeitszeit hier geht bald zuende — wie geht es weiter, 
welche Zukunftspláne hast du?

Das Letzte ist schnell beantwortet: ich gehe nach Wien zuriick und 
werde darauf warten, eine Arbeitsstelle am Jugendamt zu bekommen, 
um nun doch in meinem eigentlichen Beruf anzufangen. Wie die 
Arbeit dér Österreichischen Landsmannschaft zűr Unterstützung dér 
Ungamdeutschen in Zukunft aussehen wird, láBt sich im Moment 
noch nicht genau sagen, da sich erst eine Nachfolgerin für meine 
Arbeit hier in Ungam finden muB. Wir hoffen aber, daB in dér 
kommenden Zeit wieder und vor allém auch in Dörfem mit geringeren 
Möglichkeiten als sie in Nadasch bestehen, Sprachhelfer einfesetzt 
werden können. Es braucht ja doch ein biBchen Műt, für lángere Zeit 
in einem fremden Land zu leben und nicht jeder kann es so gut treffen, 
wie ich hier in Nadasch, wo ich wirklich eine Art zweites Zuhause 
gefunden habé.

Dr. Weklerné dr. Reisz Terézia

Mehr als nur ein 
Partnerschafts-Ortsschild 

In aller Stíllé werden 
die Verbindungen ausgebaut



Mezőgazdaság
A következő számainkban rendszeressé kívánjuk tenni mezőgazdasági rovatunkat, amelyben aktuális kér

désekről, a lakosságot érdeklő és érintő témákról kívánunk szólni. Most, a disznóvágás idején egyik legaktuá
lisabb kérdés a sertésár.

Sertéstartás és -értékesítés
így, disznóvágás előtti időben vagy a disznóvágás ele

jén állandóan komoly téma az élősertés-vásárlás, illetve 
eladás. Nem véletlen ez, hiszen aki vásárolna, az minél 
olcsóbban tenné azt, aki pedig eladna, az szeretne az 
általa meghizlalt sertésen egy tisztességes eredményt el
érni. A kedélyeket tovább borzolják azok a hírek, ame
lyek a sajtóban nyomtatásban, illetve a rádióban és ív
ben szóban hangzanak el. Tényleg nincs vagy nem lesz 
elég sertéshús az országban és akkor természetesen ná
lunk, faluhelyen sem, és ha lesz, akkor pedig nem le
szünk képesek azt megvásárolni? Mivel a községünk 
nem hagyományosan állattenyésztésre berendezkedett 
település és a lakosság egy része is csak saját szükség
letének kielégítésére hizlal sertést, az élőállat-piacon 
bekövetkező változásokat mi nem érzékeljük közvetle
nül, csak azt vesszük észre, hogy az idén a hízóállatok 
ára kb. 15-18 Ft-tal drágább, mint az előző évben volt, 
és várhatóan 70 Ft/kg körül fog mozogni.

Ezen ár kialakulásának megértéséhez röviden fel kell 
idézni az utóbbi időszak történéseit:

Mivel az 1988-as év II. felére a komoly háztáji gaz
dálkodást folytató községekben a sertéstartás és -hizlalás 
jövedelmezősége olyannyira csökkent, hogy a gazdák 
nem találták meg a számításaikat a sertéshizlalásban, 
részben vagy teljes egészében felszámolták a sertés- 
állományukat. A sertésállomány 1989-es évben az egész 
ország területén jelentősen csökkent, mivel a nemzet
közi piacon a kereslet a sertés iránt jelentősen megnö
vekedett. A hiányzó szükséglet és a külföldi kereslet 
együttesen befolyásolták az árak jelentős megemelkedé
sét az utóbbi időben. A húsipari vállalatok a megemel
kedett árakat az exportárakból könnyedén tudták kifi
zetni mind a vállalatoknak, mind a háztáji gazdálkodók
nak és még tisztességes hasznuk is maradt az üzleten. 
Ez a tendencia oda vezetett, hogy a belföldi piacon 
hiánytünetek jelentkeztek, amire a kormány az élőállat
exportot befagyasztotta.

A fentiekből következik, hogy amennyiben nem lesz 
az elkövetkezendő időben jelentős exportértékesítés, 
úgy a sertéshús hiányával nem kell számolnunk, mivel 
az országban megfelelő hízóállománnyal a saját igény 
kielégíthető.

Jelen pillanatban a sertéstartás pozíciója lényegesen 
jobb — a kialakult árak miatt —, mint egy-másfél évvel 
ezelőtt. Mégis felvetődik a kérdés, érdemes lesz-e az 
elkövetkezendő időben sertést tartani. A kormány által 
bejelentett takarmányárak emelkedése és más várható 
áremelkedések miatt csak abban az esetben, ha a felvá

sárlási árak is tovább nőnének, ami viszont nem való
színű, ugyanis a húsüzemek a jelenleg kialakult áraknál 
csak abban az esetben tudnának többet fizetni, ha újra 
élő állatot exportálhatnának. A fentebb említett 70 
Ft/kg-os élőállat-árat nyilván többen sokallják. A kör
nyező településeken ennél olcsóbban is lehet sertést 
vásárolni, hiszen ezek az árak is regionálisan változnak, 
attól függően, hogy milyen egy-egy település állatsűrű
sége. Az értékesítési árak községünktől 35-40 km-re, 
ahol nagyobb hagyománya van a háztáji gazdálkodásnak, 
és ezen belül az állattartásnak, jelenleg 60-63 Ft/kg 
között mozognak a szabadpiacon.

A sertéstartókat, akiket a várható magas takar
mányárak sem riasztanak el a hizlalástól, nyilvánvalóan 
érdeklődnek a tavaszi malacárak felől is. Ezen a terü
leten sem sokkal jobb a helyzet, hiszen a sertésállomány 
és a kocaállomány felszámolása együtt járt, és a meg
növekedett kereslet ellenére sem pótolható egyik napról 
a másikra a sok hiányzó koca.

Jelenleg a malacok ára 90-100 Ft/kg között mozog 
a szabadpiacon, de ez az összeg a tavaszi időszakra, 
várhatóan valamelyest emelkedik.

Ruppert József

VB-ülés
A Mecseknádasd Községi Közös Tanács 1989. no

vember 20-án tartott ülésének témáiból:
•  A vb beszámolót hallgatott meg a munkaügyi fel

adatokat ellátó igazgatási társulás munkájáról. A társu
lást Pécsvárad, Hidas, Mecseknádasd tanácsai hozták 
létre a munkaerő közvetítésével, elhelyezésével, munka
nélküli-segély megadásával, az újrakezdők, pályakezdők 
vállakozási kölcsönének odaítélésével kapcsolatos fel
adatok ellátására.

•  A Bonyhádi Cipőgyár igazgatója, Nikolov Tamás 
és a gyár mecseknádasdi üzemének vezetője, Fekete 
Gergelyné, tájékoztatta a tanácsi testületet a helyi üzem 
tevékenységéről, a dolgozók élet- és munkakörülményeiről

A tájékoztatás szerint a mecseknádasdi munkahelyen a világhírű 
Salamander cipők felsőrészeit készítik. A megrendelő pontos minőségi 
munkát követel, amelyet az üzem dolgozói teljesíteni tudnak. A dolgozók 
szociális juttatásai figyelmet érdemlőek. Figyelmet fordítanak a csökkent 
munkaképességű dolgozók egészségének megfelelő munkahelyen törté
nő foglalkoztatására. A dolgozók egyszeri meleg étkeztetést vehetnek 
igénybe, melyhez a gyár 15 Ft étkezési hozzájárulást fizet. A vállalat a 
dolgozók részére üdülőket bérel, csereüdültetést szervez az NDK-ba, 
Jugoszláviába a szakszervezeti beutalókon felül. A dolgozók lakásépítési 
igényeinek kielégítéséhez vállalati lakásépítési kölcsönt biztosít stb. A 
gyár vezetői alapvető gondként értékelték a mecseknádasdi üzemben
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tapasztalható folyamatos létszámcsökkenést. Az 1975-ben létrehozott 
üzemben 120 fő foglalkoztatását tervezték. 1980-ban a dolgozók létszá
ma elérte a 110 főt. 1983-ra 88 fóré, 1986-ra 69 főre, 1989. októberre 47 
főre zsugorodott az üzemben dolgozók száma. Amennyiben a tendencia 
folytatódik, kérdésessé válik az üzem léte. A gyár vezetői mindent meg
tesznek, hogy erre ne kerüljön sor. Idézet a tájékoztatóból: „Az elkövet
kező időben a vállalat maximálisan számít a mecseknádasdi üzemrész 
tevékenységére, a munkaerő-állomány növekedésére.”

Felvetődik a kérdés, hogy a szépen rendezett, példamutatóan karban
tartott üzem miért nem vonzza a környék női dolgozóit? A vb tapasztalata 
szerint községeinkben munkaerő-túlkínálat tapasztalható, különösen 
nagy az ingázók száma. Az üzemvezető válaszából kitűnt, hogy bár jó 
kereseti lehetőség kínálkozik Mecseknádasdon — vannak dolgozók, 
akiknek fizetése az elmúlt 10 hónapban meghaladta a 100 000 Ft-ot —, 
a teljesítményorientált szalagmunka riasztja el a lányokat, asszonyokat. 
A viszonylag magas jövedelmet csak feszített és pontos munkával lehet 
elérni. Ez okozza, hogy a munkát keresők inkább választják a kisebb 
fizetéssel járó könnyebb foglalkozásokat a községben vagy vidéken, mint 
a cipőgyári „kemény” munkát. A beszélgetés során felmerült a mecsek- 
nádasdiak munkahelyhez való kötődése. Sokan szívesebben vállalják az 
ingázással járó megterhelést a megszokott munkahelyeken, mint az idő
közben községünkben teremtődött helyben dolgozás lehetőségét. Példa
ként a tanácsi építő brigád állandó létszámgondja került szóba.

Nem mulaszthatjuk el, hogy lakosságunk figyelmét ismételten fel ne 
hívjuk a változó gazdasági viszonyokra. A leépítések, munkanélküliség 
először az ingázó munkaerőt fogja érinteni, mivel ők többletköltséget 
jelentenek a munkáltatók számára. Ezért tartjuk fontosnak a helyi mun
kahelyek fenntartását és bővítését. Remélhetőleg nem kerül sora  cipő
gyári részleg megszűnésére, ami fokozná a helyi munkaerő foglalkozta
tásának gondjait.

•  Hosszas vitát váltott ki a Felszabadulás utca alatti 
patakparton tapasztalható közterületfoglalás. A vb a kér
dést az I. fokú építési hatósághoz utalta vissza, amelyet 
komoly mulasztás terhel a kialakult helyzetért. A vb a 
későbbi patakrendezések miatt nem járul hozzá a köz
terület magántulajdonba adásához.

•  A tanács elnöke felolvasta a Pécsi Postaigazgatóság 
válaszát, melyet telefonhálózatunk fejlesztése érdekében 
tett lépéseire kapott. A levelet teljes terjedelmében kö
zöljük:

*

Pécsi Postaigazgatóság
Távközlési Osztály

Községi Közös Tanács V. B.
Szakigazgatási Szerve
Mecseknádasd
Dr. Wekler Ferenc tanácselnök részére

Mecseknádasd távközlésének fejlesztési lehetőségeit, korábbi leve
lében leírtak alapján megvizsgáltam. A feltett kérdésekre az alábbi 
tájékoztatást adom:

A kért 120 előfizetői kapacitású crossbar távbeszélő központ telepí
tése több szempontból sem lehetséges. A  jelenleg ilyen célra alkalmazott 
ARK 522 típusú központok legkisebb gazdaságos kiépítése 200 előfizető, 
és a bővítés is ilyen lépésekhez történhet. Maga a központ ugyan a 
jelenlegi árakon csak kb. 4 mFt-ba kerülne, azonban a telepítése ennél 
sokkal költségesebb járulékos beruházásokat igényel. Az elhelyezését 
szolgáló speciális műszaki célépület mellett megfelelő minőségű össze
köttetést kell biztosítani a felettes távbeszélő központ, jelen esetben a 
pécsi távhívó központ felé, ahol ki kellene alakítani a központ csatlakoz
tathatóságának feltételeit, ami szintén több milliós beruházást igényel. A 
fenti megoldás ellen szól az a tény is, hogy azonnali indítás esetén is az 
üzembe helyezés legkorábban 1992 második félévében lenne lehetséges, 
a teljes beruházási költséget mintegy 30-35 mFt-ra becsüljük. Mivel a 
térség távbeszélőellátását a közelmúltban elkészült tízéves fejlesztési 
program szerint korszerű digitális technikával tervezzük megoldani, sem
miképpen nem javasoljuk ezt, a koncepcióba nem illő változatot. Sajnos 
a térség fejlesztésére postai forrás a jelenlegi ütemezés alapján csak 
1998-1999-ben fog rendelkezésre állni, de — mint ahogy a sajtóból 
bizonyára Ön is értesült róla — az ország távközléséért felelős vezetők

több külföldi partnerrel is tárgyalnak a tíz évre tervezett program jóval 
rövidebb idő alatt történő megvalósításáról. A  tárgyalások kimenetelétől 
függetlenül a Pécsi Postaigazgatóság jelenleg több beruházást is tervez, 
ami lényegesen javítani fogja Mecseknádasd „esélyeit”. Ezek közé tarto
zik a Pécsváradra tervezett digitális központ, amelyhez optikai kábeles 
összeköttetést tervezünk Pécs irányába. Ennek várható üzembe helyezé
se 1993.

Átérezve az Önök problémáját a konkrét tervezések időszakában 
meg fogjuk vizsgálni, hogy van-e remény — tanácsi, lakossági források 
bevonásával — a mecseknádasdi fejlesztés előbbrehozatalához. Ha erre 
lehetőséget látunk, kezdeményezni fogjuk az együttműködést. Az „Autós 
komplexum” igényeit vagy legalábbis azok egy részét a pécsi távbeszélő 
központból lehetne biztosítani.

A szükséges berendezés beszerzési lehetőségeitől függően reálisnak 
tűnik az 1990-1991. évi üzembe helyezés. A beruházási költség 2,5-3 
mFt, amelyhez hozzájön még a településen belüli kábelhálózat költsége. 
A vonalakért végpontonként jelenleg 90 000 Ft, azaz összesen 180 000 
Ft beruházási hozzájárulást kell fizetni. Amennyiben Önök a beruházási 
költségeket átvállalják, és ennek összege magasabb a beruházási hozzá
járulásvégösszegénél, a fennálló rendelkezések értelmében a beruházási 
hozzájárulást nem kell befizetniük.

A vonalakért a jelenlegi tarifa szerint havi 54 000 Ft bérleti díjat 
kell fizetni, ami tartalmaz 1000 impulzus (2000 Ft) beszélgetési díjat 
is.

Amennyiben a fenti feltételekkel igényt tartanak a vonalakra, ké
rem, hogy konkrét megrendelésüket mielőbb küldjék meg, hogy a 
berendezések beszerzésére intézkedni tudjunk.

Pécs, 1989. november 17.
Tölösl Péter 

távközlési lg. h.

*

•  A tanács elnöke bemutatta a testületnek a 6-os 
főút mellett tervezendő idegenforgalmi komplexum ta
nulmányterveit. A volt strand területén benzinkút, au
tómosó, autószerviz, alkatrészbolt kialakítását tervez
zük. A felszabaduló iskolai épületeket az idegenforga
lom számára kívánjuk alkalmassá tenni. Mindezt kft 
alakításával, melybe a községi tanács apportként ingat
lanokkal és épületekkel kíván beszállni. (A terveket a 
gazdaságossági számítások elkészülte után részletesen 
ismertetni fogjuk lapunkban.)

•  Megtörtént a Hidason fúrt kút műszaki átadása. A kút hasz
nosítási terveit, valamint Ófalu, Óbánya, Rékavölgyi üdülőtelep ví
zellátási terveit, a Ilidas-Mecseknádasd-Ófaiu összekötő vezeték ter
veit a Mecseknádasd Községi Közös Tanács megrendelte.

•  November 26-án osztrák egyetemisták látogattak községünkbe. 
A leobeni diákok a nyáron az iskolaépítést segítették, most a mecsek
nádasdi iskolások számára készülnek karácsonyi ünnepséget rendezni.

•  A Hazai Tükör szerkesztősége nem tudta megoldani az Ófalu 
községből való élő televíziós közvetítés műszaki problémáit, ezért az 
atomtemetővel kapcsolatos műsor elmaradt.

•  A pécsváradi Költségvetési Üzem december 31-ével felmondta 
a mecseknádasdi és óbányai szemétszállítást. Az egyoldalú felmondást 
a Mecseknádasd Községi Közös Tanács nem fogadta el, a pécsváradi 
V. B. közbenjárását kérte az ügyben. Az üzem alapító és felügyeleti 
szerve a pécsváradi Nagyközségi Tanács.

•  A Mecseknádasd Községi Közös Tanács a következő évek dön
téselőkészítése céljából megrendelte Mecseknádasd, Ófalu, Óbánya 
szennyvízelvezető és -tisztító berendezésének tanulmánytervezéséi. A 
megrendeléshez a hidasi tanács is csatlakozott.

—  9  —

HÍREK



A fogazott ekevastól az orgonáig

Falusi vállalkozók
Belépve az udvarba, már mesziről felhívja magára a figyelmet egy 

bronzból öntött templomharang. Bent a kis műhelyben fa- és vasipari 
szerszámoktól és célgépektől alig lehet mozdulni. Az egyik sarokban egy 
szétszerelt zongora darabjai hevernek és várják a billentyűk, hogy javítás 
után újra megszólaljanak.

Földi Balázs bordó overallban fogad a Pécsvárad, Szabadság utcai 
házának kis műhelyében. Elnézést kér, hogy nehezen lehet forgolódni a 
piciny műhelyben, de az új műhely építéséhez csak a tavasz folyamán 
foghat hozzá. Egy kis késedelemben van, hiszen oly sok mindent kell a 
különböző hivataloknál, hatóságoknál engedélyeztetni, és mint ahogy az 
lenni szokott, ez nem megy gyorsan. Sok akadállyal kell megküzdeni. így 
kénytelen pár hónapot még ebben a kis műhelyben szorongani. Igaz, 
nehezen fér el, de az idehozott munkát meg kell csinálnia. A satupad 
mellett egy permetezőkanna vár javításra, de az asztalon egy megjavított 
húsdaráló is van és nehezen lehet hozzáférni a most megjavított motoros 
kapálógéphez is. A kezében éppen az udvaron levő templom harangjának 
ütőnyelvét reszelgeti és perselyezi, hogy ezután gépi meghajtással mű
ködjön a templomtoronyban, mert hiszen ezt is csinálja. Reszelés közben 
mondja, hogy sietnie kell, mert holnap már egy vaskaput és kerítést kell 
a helyszínen elkészítenie.

De mit is végez tulajdonképpen Földi Balázs? Mivel fog foglalkozni? 
Háztartási, háztáji eszközök, kisgépek és sok egyéb más kis eszközök 
javítását tervezi kisvállalkozásban s ha kell, biciklit is javít vagy ha szük
séges, egy fazekat is megfoltoz, ha arra is lesz igény. Az eddig szerzett 
szakmai gyakorlatát és tapasztalatait szeretné hasznosítani a lakosság 
érdekének és igényének megfelelően. Szakmáját tekintve is az élete során 
igyekezett több irányban fejlődni és szeretné ezt kamatoztatni. Autósze
relőként, autóipari technikusként kezdte, majd a mezőgazdasági gépek 
tervezésében is több évet dolgozott egy tervező intézetben. Állami gaz
daságban, termelőszövetkezetnél mint műszaki vezető is több évet tudhat 
maga mögött. Egy speciális ekevas szabadalmát is mondhatja magáénak. 
Mint vállalkozó, legutóbb egy kft-nél dolgozott. Csak úgy riellékesen 
került szóba véletlenül az is, hogy az 1960-as évek elején vitorlázó repülő 
volt, de ugyanakkor szerelmese lett az ejtőernyős ugrásoknak is. Szeré
nyen teszi hozzá, hogy „csak” 97 ugrást hajtott végre, mert időközben 
motoros sportrepülő lett. Pilótavizsgát szerzett és sok órát töltött a

levegőben motoros gépével, majd kiképzésvezetőként is tevékenykedett 
és oktatta a leendő ifjú pilótanövendékeket.

Az eddigiek láttán és hallatán azt a benyomást kelti, hogy minden 
iránt érdeklődő és vállalkozó típusú ember és ebből az is kiderül, hogy 
mi is motiválja őt a sokrétű vállalkozásra. Ezek után már azon sem 
csodálkozom, hogy templomi orgonák építésével és javításával is foglal
kozik. Itt nyomatékosan hangsúlyt kap az a megjegyzés, hogy az orgonát 
nem készítik, hanem építik. Ugyanis minden orgona egyedi, helyhez van 
méretezve és építve. Ahány darab, annyi fajta. Az orgonaépítést és 
javítást Bezedeki Márton palotabozsoki orgonaépítő katolikus esperes 
plébánostól tanulta 8 évvel ezelőtt. Ennek kapcsán — több orgonajavítás 
után — nemrég vállalta el a pécsváradi katolikus templom orgonájának 
javítását, amit a jövő év augusztus 20-i ünnepi hangversenyre kell felújí
tania. Vállalkozásának egyik fő céljaként jelölte meg az orgonaépítést, de 
úgy, hogy a vegyes javítások hátrányt ne szenvedjenek. Egyébként is 
családi vállalkozásban végzik majd a munkát, hiszen egyedül ezeket a 
feladatokat nem lehet ellátni. Szem előtt tartja a többlábon állás elvét és 
majd az élet eldönti, melyik lesz eredményes, hol jelentkeznek igények 
munkája iránt. Az eddigi tapasztalata szerint az igények a felsorolt terü
letekről megvannak. Fontosnak tartja a jó szakmai felkészültséget, a 
minőségi munkát és az árakkal is versenyképes tud lenni.

Az építési munkálatok a kora tavasz folyamán elkészülnek, és akkor 
már tágasabb és kényelmesebb körülmények között végezheti munkáját. 
A pénzügyi feltételek megszerzése sem volt problémamentes. A 300 ezer 
forintos újrakezdési kölcsön igénybevétele is sok bonyodalommal járt. 
Tanácsként említi, hogy aki belevág valamiféle vállalkozásba, az vegye 
figyelembe a bürokratikus ügyintézéseket, mely késlelteti a beindulást.

Az adórendszerre különösen nem panaszkodik, de furcsának találja, 
hogy a kezdő vállalkozók részére nem biztosít a kormány pár éves adó- 
mentességet és a jelenlegi adórendszer sem kifejezetten ösztönző hatású. 
Tervei között nem szerepel a gyors meggazdagodás, hanem szerény 
igényeit kielégítve egy átlag polgár szintjén a megélhetési lehetőséget 
kívánja biztosítani saját maga és családja számára.

Alapelve a szerény és szorgos munka és a szolgáltatást, javítást úgy 
végezni, hogy megnyetje a lakosság bizalmát.

Sántha László

Egészségnevelési nap a Kodolányi János
*

Általános Iskolában
November 23-án nagy sikerű egészségnevelési napot rendeztünk is

kolánk felső tagozatos tanulói számára. Jelenlegi feltételeink között, 
mindennapi életünkben nem könnyű egészséges életmódot folytatnunk, 
de törekedni kell erre. Az iskolának fontos szerepe van az egészséges 
életmód kialakításában és a szemléletformálásban. Ezért is kapcsolód
tunk be az elmúlt évben az egészségnevelési programba, s ez a mostani 
rendezvényünk e program szerves része.

Arra törekedtünk, hogy tanulóink aktív részesei legyenek e rendez
vénynek, és használati ismeretek birtokába jussanak. A visszajelzések 
alapján ezt a célunkat sikerült is elérni.

A z egészségnevelési programot négy színtéren, évfolyamonként, for- 
gószínpadszerűen bonyolítottuk le.

1. színtér egészséges táplálkozás, helyes étrend kialakítása. Az ételek 
elkészítésében konyhai dolgozóink és a nyolcadikos lányok működtek 
közre. Minden tanuló saját magának készített müzlit. Terítési bemutató
val színesítettük ezt a programot, kulturált étkezési szokásokról kaptak 
tájékoztatót Kovács Katalin tanárnő és Szántó Ferencné tanárnő közre
működésével.

2. színtér az egészséges életmód címet viselte. Személyi higiéniával 
kapcsolatos felvilágosítást végeztek védőnőink az 5-6. osztályos tanulók 
számára. A felvilágosítást videovetítés követte. A 7-8. osztályos tanuló
inknak szexuális felvilágosítást tartott iskolaorvosunk, dr. Wilheim And
rea. Az előadást videovetítés követte.

3. színtér sport és egészség. Mi most az aerobicot választottuk, melyet 
zenére végeztek tanulóink, Császár János tanár úr vezetésével.

4. színtér szépségápolás (öltözkdés, hajápolás, kozmetika). Hasznos 
tanácsokat kaptak tanulóink a hajápolásról és az arc bőrének kezeléséről, 
Reisinger János fodrász kisiparostól és kozmetikustól. Gyakorlati bemu

tató is követte az elméletet, néhány tanulónál ez hihetetlen átváltozást 
jelentett. Öltözködési tanácsadással Hofecker Mihályné, a helyi fodrász
butik vezetője szolgált, majd a 7/b osztályosok divatbemutatója követke
zett.

*

Közvéleménykutatást végeztünk tanulóink körében. Mi a vélemé
nyük az egészségnevelési napról?

Vélemények:
— Nagy kedvet kaptunk a szép terítéshez, a sok mozgáshoz és a 

divatos öltözködéshez.
— Zenére tonázni nagyon jó volt. Jó lenne, ha testnevelés órákon 

máskor is lenne zene.
— A reformkonyha még szokatlan, de ízletes. Kellemesen csalódtam, 

mert azt mondták, hogy ezek az ételek nem jók, de nekem ízlett mind
egyik.

— Nagyon örültem, hogy frizurát csináltak nekem.
— Olyan dolgokat tudtam meg, amit eddig még nem tudtam.
— Jó lenne, ha ilyen vagy ehhez hasonló nap több lenne.

E sikeres nap, tanulóink igénye, véleménye mutatja, hogy ezt a mun
kát az eredeti célunk elérése érdekében tovább kell folytatni.

Lórinczl Albérlőé 
igazgatóhelyettes
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Nagypall
A társadalmi munkák során megszépült kultúrházunk ismét szép 

élményt nyújtott a falu lakosságának. November 18-án a falu elöljárósága 
családi estet rendezett a társadalmi munkákban részt vevők részére. 
Halászlében gazdag, jókedvű este volt. November 26-án a Nemzeti Szín
ház művészei adtak műsort telt ház előtt. Mindez Nidlingné Gratz Erika 
önzetlen munkájának köszönhető, ugyanúgy, mint az október 29-én 
megtartott búcsú rendezése, a szép helytörténeti kiállítás anyagának 
összegyűjtése. Kívánjuk, hogy munkájához találjon továbbra is lelkes 
segítőkre, szíves támogatókra. Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy 
ugyanilyen lelkesedéssel vegyenek részt a december 15-én Pécsváradon 
sorra kerülő véradáson is, ezzel segítve a rászorulókat. Köszönjük

Báling Janosné

Régen és most 
Zengővárkonyban

Elnéptelenednek a falvak. Hova lett a falu népességmegtartó ereje? 
Sokakat foglalkoztató kérdések ezek. Sokan beszélnek, vitatkoznak erről. 
Ahhoz, hogy erről érdemben tudjunk vitázni, és mélységében lássuk a 
lényegét — falun kell élni. Ismerni kell a falusi kulturális és munkalehe
tőségeket.

Mint tudjuk, megyénkre jellemző az aprófalvas településszerkezet. 
Ezekben a kis falvakban munkalehetőségekről szinte nem is beszélhe
tünk. Az emberek eljárnak a nagyközségekbe, városokba dolgozni. A 
munkahelyen, az otthoni gazdaságban végzett munka után milyen szóra
kozási, kikapcsolódási lehetőségek vájják? A kocsma! És van kultúrház. 
De miért?

Régi várkonyiak szívesen beszélnek a „régi szép időkről”. Milyen 
színes, gazdag kulturális élet volt a faluban.

•  A Református Ifjúsági Egyesület, a KLE keretében működött a 
Színjátszó Társaság. Fülep Lajosné (Zsuzsa néni) vezette. Tőle vette 
át Császár János tanító. Utolsóként Katona Gézáné volt a csoport 
vezetője. 20 évig működött. 14 éves kortól, az iskolából kimaradt 
fiatalok voltak a tagjai. Műsoraikkal bejárták az egész megyét. A 
bevételből bált, országjárást szerveztek.

•  Császár tanító úr vezette a férfi dalárdát.

•  Fiatal házaspárok voltak tagjai a „Gyöngyös bokrétá”-nak. Itt 
táncolt pl. a Bognár házaspár, Botykai házaspár, Kurucz házaspár. Ez 
a tánccsoport volt az elődje a mai hagyományőrző együttesnek.

•  Az iskolában vasárnap esténként „Vallásos esték”-et tartottak. 
Énekeltek, verset mondtak, felolvasást tartottak pl. Jókai Mór, Móricz 
Zsigmond műveiből folytatásban.

Ha ezeket a programokat végignézem, csak a tánccsoportnak van élő 
folytatása. Elgondolkodtató! És választ kapunk a fiatalok sokat bírált 
viselkedésére.

Tudom, és tisztában vagyok vele, hogy erőltetett dolog lenne az 
említetteket eredeti formájukban újraéleszteni. A falvakban az évek 
során fokozatosan leépült a kulturális élet. Apró lépésekkel, módszere
sen kell elindítani valamit. Példaként szolgálhat elődeink buzgalma és 
kitartása. Türelmetlenségnek helye nincs. Ne várjunk azonnali ered
ményt, de perspektíva lehet, hogy a következő generáció gondolkodásá
ban kialakulhat a változás és változtatás igénye.

Vincze Mlklósné

November 10-én az MDF Pécsváradi Szervezetének vendégeként 
rövid látogatást tett községünkben Cári László pécsi származású, Svájc
ban élő európai hírű műgyűjtő és műkereskedő. Látogatásának egyik 
célja az volt, hogy temetkezési helyét rendezze. Régi óhaja ugyanis, hogy 
a pécsváradi zsidó temetőben, ősei közelében pihenjen meg. Cári László 
európai hírű műgyűjteményének egy részét Pécsvárad községének kíván
ja adományozni, ha az méltó helyen állandó bemutatási lehetőséget 
biztosít számára.

A neves műgyűjtő egyébként Magyarországra kívánja hagyományozni 
gyűjteményének nagy részét, úgy hogy több városban létesítene Cári 
László-múzeumokat és műgyűjteményeket, mintegy országos láncolatot 
alkotva. A helyi községi vezetőkkel a lehetséges helyszínek megtekintése 
után abban állapodott meg, hogy egy értékes Bali-szigeteki és tibeti 
néprajzi gyűjteményt adományoz Pécsváradnak, ha ezt a gyűjteményt 
Cári László-gyűjteményként a vár egyik termében helyezheti el. Ennek 
előkészítésére eredményes tárgyalások folynak. Cári László idősebb kora 
ellenére is fiatalos, energikus, temperamentumos magyar, aki egyben 
világpolgár is. Nem kenyere a szószátyárkodás, a lazítás, a bürokráciába 
való elmerülés. A tárgyalások befejezéseként is az volt a legfőbb óhaja, 
hogy lépjünk minél előbb, gyorsan, ne a megszokott tempóban, mert 
lekéshetünk. Ez a gyűjtemény, amelyhez hasonló Magyarországon — de 
még Közép-Európában sincs — idegenforgalmi vonzerőt jelenthetne 
Pécsváradnak, ne szalasszuk hát el!

Dr. Bíró Ferenc

*

A Zengővárkonyi Hagyományőrző Tánccsoport november 11-től 
17-ig Lvov testvérmegye meghívására egy hetet töltött a Lvovtól 70 
km-re fekvő Szokal város mellett.

A  tánccsoport 4 alkalommal nagy sikerrel szerepelt teltházak előtt 
a környező helységekben. A csoport viszonzásul meghívta a vendéglátó 
házigazdák 50 tagú kórusát. Az ukrán barátok látogatására ez év de
cember közepén kerül sor. Szállásukról és ellátásukról a tánccsoport 
32 tagja fog gondoskodni, melyhez a megyei kulturális alap és a helyi 
fenntartó szervek is hozzájárulnak.

•
*

17-én, vasárnap 15 órakor:

Régi magyar 
betlehemes

Az 1659-ben a nagyváradi Szenei Kertész Ábrahám nyomdájában 
megjelent kéziratból néhány esztendeje kerültek elő egy magyar nyelvű 
betlehemes játék töredékei.

A betlehemes játék 3 jelenetből áll. Az első színhelye a paradicsom, 
a második jelenet a betlehemi pusztába vezet, ahol a pásztorok beszél
getnek Jézus születésének körülményeiről. A harmadik jelenet a három 
király és a Heródcs-történet ötvözése. Mindhárom jelenet ősi liturgikus 
népi hagyományokon nyugszik. Ez a betlehemes játék ormánsági gyer
mekek ajkán a hajdan volt élőszó erejével hat, s idézi az egyházi év, népi 
és szakrális hagyományainak XVII. század eleji hangulatát.

Az eredeti kézirat alapján szerkesztette és zenéjét korabeli dallamok
ból összeállította Kobzos Kiss Tamás. Az Ormánsági Gyermekszínkör 
művészeti vezetője Nagy Piroska.

Aranyvasárnapi programunkra mindenkit szeretettel várunk.
Belépő: 20,- Ft.
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Baranya Megyei Faluszövetség
Megalakulásának ideje: 1989 tavasza. Nyilvántartásba 

vétel ideje: 1989. augusztus 18. Központja: Pécs. Tag
létszáma: 60 falu + társadalmi szervezetek, gazdálkodási 
egységek, tudományos és művelődési intézmények. El
nöke: dr. Wekler Ferenc.

PROGRAM, CÉLOK:
A községek lakossága az infrastrukturális ellátottság, 

a szolgáltatások, az eséllyegyenlőség, érdekérvényesítés 
terén hátrányos helyzetben van a városi lakosság nagy 
részével szemben. A szövetség a fenti helyzet megvál
toztatása érdekében kíván tevékenykedni, azért, hogy a 
települések közötti esélyegyenlőségek társadalmi mérvű 
megteremtésével lehetővé váljék a magyar falvak föl- 
emelkedése.

A Baranya Megyei Faluszövetség olyan érdekképvi
seleti szervezet, amelynek célja Baranya megye falvai
nak, az ott élő lakosság érdekeinek képviselete az or
szágos és a megyei politikai, állami, valamint gazdasági

Kis pécsváradi 
sajtótörténet

Még mindig hevíti a lapcsinálás láza a pécsváradiakat. Születtek lap
jaik, igaz, szerény, házi sokszorosítással, igaz, egy-egy báli alkalomra, 50 
esztendővel ezelőtt is.

Az Éjféli Lángra sokan emlékeznek még az idősebbek közül. Ez 
volt a Pécsváradi Önkéntes Tűzoltótestület báli újságja, amely az éven
te rendezett tűzoltóbálokra jelent meg. A háború után a Húsvéti Hlr- 
harang volt az utódja. Forró János, Faller János a szerkesztőik. A lapok 
humoros, csipkelődő hangnemben vették sorra a pécsváradi fonáksá
gokat, továbbá hirdették a pécsváradi iparosokat, imigyen például: „Ha 
a borban Bayer szóda száll, jó l végződik lakodalom, bál, és mielőtt 
meghalsz, hozzál m indent rendbe, Bayer-sírkő alatt pihenhetsz csak csend
be”.

Ugyancsak 1939-ben, anyák napjára adja ki a Stefánia-szövetség, 
azaz a helyi egészségügy az Ugratót, amely „egy csokor csalán a pécs- 
váradiaknak”. Ebben a Kossuth-szobor így panaszkodik: „Szakállamig 
ér már a g>'om, irgalmazzatok. Kormányzó voltam én is!” A mozi pedig 
ezt meséli: „Először istálló voltam, huszárlovakat őriztem. Később tej- 
csamokká meszeltek ki, habos, tiszta tej csordogált falaim  között Most 
füstös mozi vafyok, álompalotája a pécsváradiaknak. Ki csinálja ezt 
utánam? M i minden lesz még belőlem?"

Még néhány gyöngyszem az 1939-es Éjféli Lángból:
„Minden tehén azt bőgi a harmatozó réten, a tejemből Fleischer-sajtot 

csináljanak, kérem!”

Egy naiv:
„Elkerül a gond és sohasem lesz könnyed, ha a Pécsváradi Bankban 

váltasz betétkönyvet ”
Ilyen is volt:
„Ha nehezen jön  is a kereset, a Lutz-strandon elverni élvezet ”

És Gyuri bácsiról, a pékről:
„Könnyű, ízes, friss és ropogós — sör előtt a Stettner féle sós."
Sajtótörténeti szemlénk korántsem kerek egész. Szívesen folytatjuk, 

újabb lapok felbukkanása esetén.
G. O.

szerveknél, amely megbízás alapján magában foglalja a 
jogi képviseletet is, minden alapvető kérdésben ta
náccsal ellátni a falvakat, továbbá a kapcsolatokat ápol
ni hasonló hazai és külföldi egyesületekkel, szövetségek
kel. A szövetség a falvak érdekeinek érvényesítése ér
dekében együttműködik minden olyan politikai, társa
dalmi, érdekképviseleti szervvel, amely a fenti célokat 
segíteni tudja. Nem kíván ellenségeskedést szítani a vá
rosi és falusi lakosság között, de egyenlő esélyeket és 
létfeltételeket kíván biztosítani a falun élők számára. A 
terület- és településfejlesztési politika kidolgozása során 
a falvak érdekeinek képviselete, különösen a megyei 
tanácsok, hatóságok, hivatalok, bankok és gazdasági 
szervek előtt, valamint más intézményeknél, illetve po
litikai és társadalmi szervezetek előtt. A falvak tapasz
talatainak, javaslatainak összegyűjtése és elemzése alap
ján részt vállal a terület- és településpolitika irány
elveinek kidolgozásában, a falvakat érintő törvény- és 
rendelettervezetek előzetes véleményezésében, továbbá 
újak megalkotását kezdeményezi.

Figyelemmel kíséri a falvak helyzetét, fejlesztésük le
hetőségeit és szükség esetén fellép a falvak önállóságát, 
fejlődését sértő vagy akadályozó intézkedések ellen. Fa
lunapokat, tanácskozásokat és egyéb rendezvényeket 
szervez a tapasztalatok kicserélése érdekében. Díjmen
tes tanácsadást és támogatást ad tagjai részére, különö
sen jogi, adó- és gazdasági (vállalkozási) kérdésekben. 
Újságot, folyóiratot és egyéb kiadványokat jelentet meg, 
kiállításokat, bel- és külföldi tanulmányutakat szervez, 
illetve a tagok ez irányú munkáját segíti.

EDDIGI MŰKÖDÉS:
A Baranya Megyei Faluszövetség képviseli tagjait a 

megyei tanács és vb testületi ülésein, fórumokat rendez 
a falvakat érintő aktuális kérdésekről, véleményezi a 
megyei és országos rendeletckct, törvénytervezeteket. 
Szolgáltató irodát nyit a falvak számára.

Dr. Wekler Ferenc

Apróhirdetések
PRÉSHÁZ, szőlő, gyümölcsös Gódor-pince fölött eladó. Érdeklőd

ni: Horváth Rudolf, Pécs, Gyenis László u. 7. sz. alatt lehet.
A PÉCSVÁRADI Testépítő Klub tagjai olyan helyiségei keresnek, 

amely legalább 5x5 méteres, fűthető.

ÉBRESZTŐ
Kiadja a Magyar Demokrata Fórum Pécsváradi Szervezete 

Felelős kiadó: Dr. Bíró Ferenc. Felelős szerkesztő: Benkő László 
Készült a TEMPORG Kisszövetkezet nyomdájában 

Felelős vezető: dr. Kállai Sándor elnök
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