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Célba ért a pécsváradiak adománya

Ketten a konvojból
Horváth László és Pörös Zoltán temesvári karácsonya

Pécsváradról 10 tonna élelem jutott át a forradalmi Románia népeinek 400 000 forint 
értékben: 21 000forint készpénzt gyűjtöttek össze a pécsváradiak, amelyen takarókat vásárol
tak. A gyűjtéshez hozzájárult például (5000 forinttal) a szakiskola, és ott voltak az idősek 
otthonában gyűjtött forintok is. Horváth László, a Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 
Pécsváradi Üzemegységének gépkocsivezetője, valamint Pörös Zoltán mozdonyvezető azok 
között voltak, akik életük kockáztatásával vitték el az élelmet a még harcban átló Temesvárnak 
december 24-én, azon a napon, amikor a családok mindenütt a karácsonyt ünnepelték.

<_______________________________________________________________ >
December 23-án, szombaton délutánra 

ugyanis kiderült, mehet a szállítmány egyene
sen a makói vagy szegedi gyűjtőhelyre a Pörös 
Zoltán által felajánlott saját ZIL gépkocsin. 
Makón éjszakázott a két férfi, s velük Pörös 
Zoltán 14 éves Zoli fia is, majd másnap, 24-én 
készen állt az első teherautókonvoj, 38 jármű, 
köztük 15 mentőegység Csehszlovákiából és 
a szlovákiai, magyarok lakta Dunaszerdahely 
szállítmánya.

A határon már ott tárgyalt Horváth István 
belügy- és Kárpáti Ferenc honvédelmi minisz
ter, majd felnyílt a határ, és a konvoj elindult 
Arad felé. Horváth László itt elvállalta a szé
kesfehérvári Volán több tonna tésztával meg
rakott pótkocsis Skodájának vezetését, amit 
egy Romániából nemrég átszökött magyar vitt 
a határig, s papírok nélkül nem merte átlépni 
azt a határt.

*

— Gondoltam, sémi az Aradig, csak 30 
kilométer — így Horváth László. — Hanem 
ott kiderült, nem tudunk lerakodni, és tovább 
kell mennünk Temesvárra.

— Aradon? Éljeneztek, sírtak a láttunkra 
— veszi át a szót Pörös Zoltán. — Ha kinyúj
tottam a kezem, húsz kéz ragadta meg, simo
gatták az autót, öleltek, csókoltak bennünket. 
Sírtak lent az út mellett, és sírtunk mi is a 
volán mellett, egytől egyig, magyar és román, 
öreg és fiatal. Olyan volt ez, mint egy diadalát. 
Mondtam is a dunaszerdahelyi társamnak, a 
felvidéki magyar Gyulának, nem tudom, kike
rülünk-e élve innen, de ha igen, sohasem fe
lejtjük el ezt a felemelő érzést.

Aradon egy daciás román állt a konvoj elé, 
úgy vezette a kocsioszlopot Temesvárig, ott 
pedig romániai magyar katonák fogadták, s 
adtak egy kétéltű járművet, amely bevezette 
a konvojt a városba.

Itt már állandó volt a lövöldözés. Amerre 
mentünk, kiégett trolik, kilőtt kocsik, bezúzott 
kirakatüvegek. Odaértünk a Temes megyei 
kórházhoz; egy órával előbb rendezett ott vér
fürdőt a Sccuritate. Beöltöztek orvosnak, aztán 
tüzet nyitottak, s megöltek 40-50 embert. 
Közben jött a hír, átállt a rendőrség is a ka
tonaság, a felkelők oldalára. Óriási éljenzés 
tört ki, majd kiderült, ezek is a felkelők ellen

fordultak. Végül a város raktárbázisába irá
nyították a konvojt. Végig lövöldöztek körülöt
tünk. Mindenütt ott éreztük a Securitate je
lenlétét. Nem támadtak ránk, úgy következ
tettük, nem akartak nemzetközi bonyodalmat, 
de az általam vezetett Skoda pótkocsijának, 
amit a székesfehérvári ember bízott rám, ki
lőtték a kerekét Kerékcseréről szó sem lehe
tett. A többi kocsi körülállt, lekapcsoltam a 
pótkocsit, és az ottmaradt, tésztástul Temes
vár közepén — mondja Horváth László.

— Itt jött a konvojhoz egy magyarul igen 
jól beszélő férfi — folytatja Pörös Zoltán. — 
Magyar testvéreinek nevezett bennünket, üd
vözölt, s mondta, melyik szállodához kell 
mennünk. Mire egy román ezt elzavarta, mert 
odavitt volna bennünket a szekusok központ
jába. ..

Mire a raktárbázisra értek, öreg este lett. 
Karácsony estéje. És a bázis ebédlőjében töl
tötte a szentestét Zoltán és László, a felvidéki 
magyarok, a temesváriak, raktári munkások,

(Folytatás a 2  oldalon.)



(Folytatás az 1. oldalról)

katonák, civilek, orvosok, magyarok, romá
nok, 50-60 ember. A Securitate este 9-kor 
támadott. El akarták foglalni a raktárbázist, 
megsemmisíteni az élelmiszert, ahogyan a vá
rosban másutt is tették. Egész éjszaka ropog
tak a fegyverek, de éjjel 2-3 között volt leg
hevesebb a harc.

— Éjfélkor mondtam a többieknek, éne
keljük el a Mennyből az angyalt-t — idézi élete 
leghosszabb éjszakáját Horváth László. — Hi
szen karácsony van. Hanem tudjuk-e, kérdez
ték a többbiek. Kezdjük csak el, mondtam 
nekik, majd csak menni fog. És elénekeltük, 
ahogy tudtuk, aztán csak beszélgettünk, be

még szinte orránál fogva vezették a hadsere
get. Átöltöztek civil vagy katonaruhába, és so
hasem lehetett tudni, ki hova tartozik.

— Azóta sem tudok enni, aludni — 
mondja napokkal e különös karácsony után 
Horváth László. — Most jön ki rajtam az átélt 
félelem. Bármikor meghalhattunk volna, még
sem mondta senki a konvojban, minek kellett 
nekem idejönnöm. Csak azt, hogy édes Iste
nem, egyszer élve kijussak innen. Pedig hát 
karácsony volt.

— Ha szükséges volna, bármikor újra vál
lalnám ezt az utat Rettenetes volt, mégis 
nagyszerű. Mi ott a testvérnél is testvérebbek 
lettünk a temesváriakkal, a felvidékiekkel, al
földiekkel, magyarokkal, románokkal — így 
Pörös Zoltán, aki aztán megtalálta a határon 
hagyott Zoli fiát is. Brazil televíziósok hozták 
el Makóra, ahhoz a családhoz, amelyik szál
lást, ételt, italt adott a két férfinak, s ahol 
eljegyzést tartottak. De ez sem számított. 
Mindenki a segíteni akarás lázában égett Ma
gyarországon ezen a különös karácsonyon. 
Amely szabadságot hozott és igazolást mind
arra, amit mi kezdtünk, magyarok. Még 1956-

Képünkön: Horváth László, Pörös Zoltán és fia

szélgettünk. Nem aludt senki azon az éjsza
kán.

— El kellett vinni azt az élelmet — mond
ja Pörös Zoltán —, mert azok a katonák akkor 
már két napja nem ettek A lakosság is éhezett, 
mert a szeku vegyszerrel leöntötte a boltok
ban levő élelmet. Mégsem voltak kapzsiak a 
temesvári emberek. Olyan szerényen fogadták 
el, amit a kocsiról még mi leadtunk nekik. 
Aztán mondták, elég lesz, jusson más szegény 
embernek is. Megcsodálták a magyar étolajat, 
a szappanokat, a szép itthoni árut. Fosztoga
tás, a szállítmányok dézsmálása szóba sem jö
hetett.

— Akkor még nagyon súlyos volt a helyzet 
Temesváron — összegezik az élményeket —, 
Ceausescu azt hitte, csak egy magyar lázadást 
kell elfojtania, de elszámította magát, mert 
már mindenkinek elege volt a diktatúrából 
Rengeteg Securitate-egységet összpontosítot
tak a városba. Ezek 3-5 fős csoportokban har
coltak, gyorsan váltogatták a helyüket, reme
kül voltak felfegyverezve, kiképezve, akkor

bán, aztán idén nyáron, a vasfüggöny lebon
tásával, Tőkés László lelkész a maga helyt
állásával, a mártírhalált halt Tóth Sándor, 
hódmezővásárhelyi sofőr. És a pécsváradi 
Horváth László meg a nagypalli Pörös Zoltán. 
Megcselekedték, amit megkövetelt az emberi
esség, amelyről azt hittük, már elfelejtődött 
ebben a hazában.

*

Végül még egy szóra állít meg Horváth 
László:

— Az MDF indította Pécsváradon a gyűj
tést, én is tagja vagyok, de ezt nem valami 
pártfeladatként tettem. Én Pécsvárad nagy
község élelmiszeradományát vittem Zoltánnal 
együtt Temesvárra. És jelenthetjük a pécsvá- 
radiaknak, hogy amit itt szombaton felraktunk 
a ZIL-re — még a 600 tojás is —, sértetlenül 
megérkezett Temesvárra.

Gállos Orsolya

A hazai 
németségről

Többször hallom a rádióban, ol
vasom az újságban, hogy a magyar- 
országi németek teljesen asszimilá
lódnak, elfelejtik már az anyanyelvű
ket. És ez mennyire nem helyes. Kor
mányunk nemzetiségi politikája sem 
tökéletes, bár a nagyobb hiba már a 
Horthy-rendszerben kezdődött egy 
erőszakos magyarosítással. Aki álla
mi állást vállalt — bármely szerényét 
is —, a nevét meg kellett magyaro
sítania. Én abban az időben jártam 
elemi iskolába — és bár Pécsvárad 
lakossága túlnyomórészt német volt, 
mégsem volt lehetőség az iskolában 
németet tanulni. Aztán a háború 
után jött a németség meghurcoltatá
sa. Házunkat, vagyonúnkat elvették, 
és azóta kb. 40 éve megbélyegzett
ként élünk itt a faluban. Egyetlen 
helyi intézmény, vállalat élére nem 
került egy őslakos pécsváradi sze
mély, csak akik a háború után jöttek 
ide. Talán ha mi is elmentünk volna, 
nagyobb karriert csinálhattunk vol
na, de mi ragaszkodtunk a szülőha
zánkhoz. Most folyik a népszámlálás, 
és félő, hogy megint nem fognak va
lós képet kapni, mert az emberek 
nem merik vállalni a származásukat. 
Bár a történelemben kétszer nem 
szokott valami megismétlődni.

Múltkor voltam Pécsett egy né
met nyelvű misén, amit a pécsi püs
pök tartott a 40 éve Oroszországba 
elhurcolt és ott meghalt áldozato
kért. Olyan kellemes nosztalgikus ér
zésem volt, eszembe jutott a gyerek
korom, mikor még itt, Pécsváradon 
minden vasárnap az egyik mise né
met nyelvű volt. Arra gondoltam, 
hogy miért ne lehetne most legalább 
egy hónapban egy német mise. Plé
bánosunknak nem hiszem, hogy ez 
nehézséget okozna, hisz ő jól beszéli 
a nyelvet.

Bár ma már az iskolákban, sőt az 
óvodában is tanítják a német nyelvet, 
ez már nem pótolja azt a hiányt, amit 
40 év kiesés okozott. Hiányzik az ott
honi anyanyelvi légkör. Német nyel
vű sajtónk nincs. A pécsi rádió napi 
félórás német nyelvű adása kevés.

Benkő Lászlón* Schlégl Katalin
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Választási előzetes

A Magyar Demokrata Fórum politikája
„Az államszocializmus világméretű válsá

ga Európában országról országra terjedve vá
lik nyilvánvalóvá. Ennek következtében Ma
gyarország demokratikus átalakulása is a vi
lágméretű hatalmi egyensúly egyik tényezője. 
Ez rendkívüli meggondoltságot parancsol és 
különleges felelősséget ró a Magyar Demok
rata Fórumra. A magyarság most, ebben a 
folyamatban mindent megnyerhet és mindent 
elveszíthet!

Azok közül a célok közül, amelyekkel a Ma
gyar Demokrata Fórum Lakitelken elindult:

— a független, szabad és demokratikus 
Magyarország gondolata,

— a nemzeti érdekek következetes érvé
nyesítése a külpolitikában,

— a jogállamiság,
— a demokratikus önkormányzat,
— a gazdaság társadalmasítása,
— a magántulajdon visszaállítása jogaiba 

ma már minden politikai erő programjában 
megtalálhatók.

Kormánypárt és ellenzék retorikája azo
nossá válL A célokból sok megvalósulni lát
szik. Az eredeti követelésekből — más ellen
zéki erőkkel együtt — az MDF elérte:

— az alkotmány módosítását és megtisz
títását a sztálinista elemektől,

— a szabad választásokat biztosító válasz
tójogi törvény megalkotását,

— az egyesülési törvéény kiteijesztését a 
pártok működésére,

— a büntetőjog összhangba hozatalát a 
polgári és politikai jogok egyez
ségokmányával,

— az alkotmánybíróság felállítását.
Az MDF azonban tisztában van azzal, 

hogy a jogállam nem csupán, és nem elsősor
ban jogszabályok kérdése, hanem magatartás 
dolga is. Jogállam csak ott van, ahol az em
bereknek állampolgári öntudatuk van, ahol a 
demokratikus magatartás, a bátorság és a tü
relem uralkodik, és ahol a hatóságok tudatá
ban vannak szolgáló szerepüknek. Az MDF 
feladata a törvényhozási program folytatása 
mellett egyre inkább az lesz, hogy a sarkalatos 
törvények holt betűjét megelevenítse. Az 
MDF eddigi története is igazolta annak he
lyességét, hogy az egyes emberek szabad
ságvágyára, méltóságérzetére és a helyi poli
tizálásra építve akarta megteremteni a de
mokrácia nem formális, hanem tartalmi felté
teleit.

Vállaljuk, hogy olyan mozgalomként in
dultunk, amely nem ideológiai vagy világné
zeti jellegénél, hanem nemzeti és demokrati
kus programjának erejénél fogva, alkalmas 
volt minden olyan törekvés összefogására, 
amely az államszocializmussal szemben állt.

A közreműködésünkkel alkotott jogszabá
lyok lehetővé teszik, hogy az MDF — eredeti 
mozgalmi szerkezetének érintetlenül hagyása 
mellett — a választásokon pártként indulhas
son. A párt megjelölést a továbbiakban ebben 
az értelemben használjuk.

A Magyar Demokrata Fórum demokrati
kus nemzeti középpárt. Ez azt jelenti, hogy:

— az MDF nem ideológiai és nem osz
tálypárt,

— ugyanakkor elhatárolja magát balol
dalról a kommunista és szociáldemokrata jel
legű ideológiáktól és kollektivizmustól, épp 
úgy, mint ahogy idegen tőle a nacionalista, a 
soviniszta és az emberi egyenlőséget tagadó 
jobboldaliság is. Az MDFebben az értelem
ben középpárt.

A Magyar Demokrata Fórum sajátossá
ga, hogy:

— kezdettől fogva az egész magyar nemzet 
mozgalma kívánt lenni, az állampolgárságtól 
függetlenül,

— nem tett és nem tesz különbséget sor
rendiségében a nemzeti érdekek és értékek 
képviselete és a társadalom demokratizálása 
között,

— az emberi és a kollektív szabadságjogok 
alapján mindent megtesz a kisebbségek sza
badságáért és érvényesüléséért (az országon 
belül és kívül),

— nem doktrínákat, ideológiákat tanít és 
képvisel, hanem az embert mint erkölcsi sze
mélyiséget szólítja meg, azt akarja elérni, hogy 
megalázott emberségünkből és sértett ma
gyarságunkból emelkedjünk olyan polgári 
helyzetbe, melyben nemzetiség, vallás, világ
nézet vagy pártállás nem sérelmi góc, hanem 
a személyiség vagy a közösség természetes ál
lapota,

— az MDF mindig természetesnek tartot
ta az emberek legalitás iránti igényét, elsőként 
lépett fel magát törvényesnek tartó ellenzéki 
mozgalomként, és azóta az ellenzék törvé

nyességét a hatalommal is elismertette. Min
dig törvényes eszközökkel kívánt és kíván küz
deni, elveti a politikai harc erőszakos és szél
sőséges módszereit.

Mi nem az öklünket, hanem a fejünket 
emeljük fel! Elutasítjuk a bosszúállás politiká
ját! Számítunk mindazoknak a szakértelmére, 
akik tudásukkal a demokratikus Magyarorszá
got akarják építeni!

— Az MDF nem az elvont emberre épít. 
Mindenki szülőföldjéhez, a tájhoz, a helyi kö
zösségekhez, családjához kötődik. Az MDF 
ezért támogatja a helyi közösségek önkor
mányzatát, a helyi hagyományok, szokások 
ápolását és fennmaradását, a jellegtelenné te
vő tömegkultúrával és tömegfogyasztással 
szemben,

— Az MDF számára a környezetvédelem 
sem csupán ipari vagy technológiai kérdés, 
hanem életszemlélet. Olyan életminőségért 
küzd, ahol az ember a természetet nem „le
igázza’*, hanem együtt él vele és mint az élet 
forrását óvja meg,

— Az MDF vallja, hogy a gazdasági átala
kulás és a gazdálkodás ésszerűsítése nélkül 
csak politikai légvárakat lehet építeni.

Magyarországnak most arra van szüksé
ge, hogy:

— mielőbb tisztázódjanak a tulajdonviszo
nyok, elsősorban a megfoghatatlan állami tu
lajdon helyébe lépjenek be az új tulajdonfor
mák,

— a kis- és középüzemekre épülő vegyes 
piacgazdaságon belül, a magántulajdon átme
netileg előnyben részesüljön,

— az átalakulás árát ne a szegények fizes
sék meg!”

(Kiemelések: a szerkesztőség)

A Nők Lapja 1989. évi 47. számából:
„Kérem, írásomat tegyék közzé, a nemzeti jövedelem növekedése érde

kében. Vezessék be az ebadót és a macskaadót. Ebek után havi 250 Ft-ot, 
macskánként 200 Ft-ot, 5000 Ft alatti nyugdíjasok és 70 éven felüliek 
számára mentességgel. Ha a munkát megadóztatják, úgy a luxus és semmi 
hasznot nem hozó, sőt biológiai károkat okozó állattartás feltétlenül meg
adóztatandó. (Az adót azért törölték el, mert az új elit flancol a luxusálla
taival, míg a nyugdíjasok tömege éhezik!)

Dr. Lqjkó Tivadar szociológus’’

Vidéken élő magyarok óva intlek Benneteket
Hogy ne adj Isten 5000 Ft felett keressetek
Mert akkor szomorú jövőt jósolok Nektek
Saját házatokban magatok foghatjátok az egereket
Mert ha a kormány figyelembe veszi a Dr. Ur javaslatát
A  napi fáradtságos munkátok után
Őrizhetitek a portátokat is talán?!

Vau-Vau
Mester Oszkár nyugdíjas bányász
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Helytörténet
Ma ketten élnek Pécsváradon 

azok közül, akiket egykor úgy hív
tak: „a mecseki láthatatlanok”. Bla- 
zsekovics Ferenc a Rózsa Ferenc utca 
egy szép régi házát újította fel csa
ládja számára, Koncsag András a 
Bem utcában építkezett. Nyugodtan, 
békésen élnek családjuk, gyermekeik 
körében, az elmúlt ősz azonban új
raidézte a 33 évvel ezelőtti emléke
ket őbennük is. Tizennyolc-húsz 
éves fiatalok voltak, Koncsag And
rás a zengővárkonyi Vasércfeltáró 
Vállalatnál dolgozott, Blazsekovics 
Ferenc akkor Apátvarasdon élt, és 
apátvarasdi társaival ment fel a 
hegyre. Koncsag András is többed- 
magával indult a november 10. utáni 
napokban. Elbeszélésükből és a má
soktól hallottakból kiderül, hogy a 
Mecsek azután vált az ország egyik 
utolsó, sőt valószínűleg legutolsó el
lenállási gócává, amiután a szovjet 
csapatok végrehajtották a november 
4-i inváziót.

— Nyolcan-tízen indultunk fel — 
emlékszik Koncsag András —, éjsza
ka indultunk a Gesztenyésen át. 
Hosszúhetényben egy háznál nagyon 
megvendégeltek, elláttak élelemmel, 
egy vadászházban megaludtunk, és 
másnap Mánfa után találkoztunk 
Fehér Ferenc szakaszával. Harcba ke
veredtek egy tankoszloppal, amely 
megpróbált behatolni a hegy mélyé
be. Nem volt súlyos ez az ütközet, 
néhány kézigránátot dobtak a felke
lők, az oroszok pedig géppuskával 
lőtték az erdőt. Mikor elcsitult a 
harc, közelebb mentünk, és találkoz
tunk a felkelőkkel. Megmotoztak, 
alaposan kikérdeztek bennünket. 
Aztán elmentünk velük az egyik 
Pécs feletti szállodához — oda szál
lították fel a városból az élelmiszert. 
Majd elindultunk Vágotpuszta felé. 
Itt már mindenütt őrszemek álltak 
az úton, a jelszót kérték. Odaértünk 
a parancsnokságra, a főparancsnok
hoz, a Gazdához. Civilben Horváth 
Géza körzeti orvos volt, olyan em
ber, akiről csak a legjobbakat mond
hatom el. Józanul mérlegelt mindig, 
neki köszönhető, hogy nem követelt 
nagyobb véráldozatot a sok fiatal 
forrófejűsége. Mintegy 3-400 ember 
lehetett ott, ezek 30 fős szakaszokat

1956 ősze Pécsváradon
A mecseki láthatatlanok

alkottak, és három szakaszból állt 
egy raj. Golyószóró, géppisztoly volt 
a fegyverük. Katonatisztek is voltak 
fent Vágotpusztán, nagyon sok egye
temista lány, fiú, a volt MHSZ- 
egyenruhát viselték többen.

A Gazda elé vezettek bennünket, 
aki ugyancsak kikérdezett, kik va
gyunk, mit akarunk, meggondoltuk- 
e jól, hogy csatlakozni akarunk. 
Amikor igent mondtunk, feleskettek 
bennünket. A magyar népre esküd
tünk, a hazára és hogy utolsó csepp 
vérünkig harcolunk, a parancsot tel
jesítjük. Minden reggel parancski
hirdetés volt a puszta melletti tisz
táson, amelyen a parancsnok beszá
molt az előző nap eseményeiről, a 
külföldi rádiókból kapott hírekről, a 
körülöttünk ténykedő csoportokról.

Felderítői feladatokat teljesítet
tem — mondja Koncsag András. — 
így jártam a szentlászlói püspöki 
kastélyban, keresve a Komlóról ki
szabadult rabokat, akik viszont nem 
csatlakoztak hozzánk, hanem to
vábbmentek Jugoszlávia felé. Nem is 
találkoztunk velük. így küldtek el 
Véméndre, az ottani csoporthoz, de 
Zengővárkonyban kaptuk a hírt, 
hogy ez a csoport is szétszéledt az 
orosz tankok közeledtére. Mi Zen
gővárkonyban maradtunk, vártunk. 
A pécsváradi rendőrség tudott erről, 
találkoztunk is járőrükkel, de nem 
bántottuk egymást. Elbeszélgettünk. 
A felkelők nem tartották ellenség
nek a magyar rendőröket, hanem az 
oroszokat és az akkor már szervező
dő pufajkásokat. Behívtak a pécsvá
radi rendőrőrsre, amikor kenyérért 
álltam sorban a szemben levő akkori 
Népboltnál. Kikérdeztek, és vissza
engedtek. Másnap indultunk volna 
tovább, amikor a pécsi Málics Ottó 
szakasza megtámadta a pécsváradi 
rendőrőísöt.

Koncsag András tragikus félreér
tésként értelmezi az eseményt, 
amely két halálos áldozatot követelt: 
Málics Ottó felkelő és Habiing Lász
ló rendőr személyében.

— Azt a hírt kapták a felkelők, 
hogy minket letartóztattak a pécsvá
radi rendőrőrsön. Az volt a célúk,

hogy az őrsöt lefegyverezzék, és a 
társaikat kiszabadítsák. Málics lejött 
a szakaszával, tárgyalt a kinti őrrel, 
aki közölte, hogy nem fognak ellen
állást tanúsítani. Ekkor futott be a 
rendőrökkel teli autó, s azok egyből 
tüzet nyitottak. A rendőrség megad
ta magát, a gépkocsit is átadta, erre 
felrakták a fegyvert, amit sebtében 
össze tudtak szedni, és a súlyosan 
sebesült Málics Ottóval eltávoztak. 
A szakaszparancsnok tarkólövésébe 
belehalt a pécsbányatelepi kórház
ban. Egy rabtársam mesélte el így az 
eseményeket.

És a vége, a mecsekiek szétoszlá- 
sa? November végén, december ele
jén következett be, amikor csend 
volt már az egész országban. Egy 
reggeli parancskihirdetésen a Gazda 
mindenkit feloldott az esküje alól. 
Mindenki ment, amerre látott, ki ha
za, ki a határ felé: három gépkocsi 
indult el a mecseki felkelőkkel Ju
goszláviába. Senki nem akadályozta 
őket útjukban, sem az oroszok, sem 
a rendőrség. Úgy beszélték, Argen
tína volt az úticéljuk.

Blazsekovics Ferenc és Koncsag 
András is egyetért abban, hogy a me
cseki ellenállás teljesen reménytelen 
vállalkozás volt. Pedig a reményt 
akarták fenntartani a megszállt or
szágban, pedig a dac és az elkesere
dés vitte fel őket a novemberi erdő
be. És az a cél, hogy kitartsanak ad
dig, amíg meg nem érkezik a magyar 
felkelés által annyira remélt külső, 
netán ENSZ-segítség. Erre azonban 
hiába vártak. A szovjet csapatok sem 
nagyon támadták őket, mert tudták, 
hogy az ügyük reménytelen, és le 
kell jönniük a hegyről. Sok mecseki 
fiatalnak sikerült megúsznia a bör
tönt, sok eltűnt a 3-400-ból. Kon
csag András és Blazsekovics Ferenc 
letöltötte a börtönbüntetését. Itt él
nek évek óta egy faluban, és különös 
módon éppen az elmúlt évben, a ro
mániai forradalom idején rendezett 
gyűjtéskor találkoztak ismét össze, 
harminchárom évvel a „mecseki lát
hatatlanok” után.

(V&)
Gállos Orsolya
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Drasztikus takarékossági programot hir
detett meg a kormány. A képviselőház által 
elfogadott program sem biztos, hogy úgy fog 
alakulni, ahogyan elfogadták és eltervezték. 
Korántsem biztos ugyanis, hogy sikerül-e húsz 
százalék alatt tartani az inflációt. Az pedig 
végképp megjósolhatatlan, hogy mekkora lesz 
azoknak a tömege, akiket az átlagtól jócskán 
eltérő, mégpedig negatív előjellel eltérő mér
tékben érintenek majd az elkerülhetetlen to
vábbi szigorítások.

De bajok vannak az átlagszámokkal, az 
átlagemberekkel. Átlagban számolnak, átlag
ban vesznek mindenkit. De ha átlagban vesz
nek figyelembe, akkor is nagyon rosszul já
runk, ha pedig már személyre bontjuk, már 
igen súlyos a helyzet. Az átlagos inflációról 
közzétett adat nem úgy kelt indulatot, hogy 
„Ejnye, már megint 19 és fél százalékkal nőt
tek az árak, hogy fogok megélni ezután?”, 
hanem arra ösztönzi a közvélemény különbö
ző csoportjait, mondván: ki-ki a pénztárcáján 
érzi, hogy az áremelkedés ennek minimum a 
kétszerese vagy annál is több. Tehát az átlag
számok félrevezetők. És milyen pontosan és 
precízen meg tudják állapítani még a fél szá
zalékot is, holott a lakosság már a több szám
jegyből sem tud eligazodni.

Persze nálunk titkok nem léteznek: a ké
szülő törvények, vámtarifák és árjegyzékek 
rendre kiszivárognak a párnázott ajtók alól. 
Beígérték az áremelkedéseket — és ezek azon 
ritka ígéretek közé tartoznak, amelyeket pil
lanatnyi pontossággal be szoktak tartani. Be 
is tartották.

A legutóbbi parlamenti ülésszak idején 
felkészítettek rá mindannyiunkat, a válság hu
szonnegyedik órájában vagyunk, húzzuk össze 
magunkat. Mert mégiscsak jobb tízmillió fize
tőképtelen állampolgár, mint egy fizetéskép
telen ország. Hogy ki mennyit tud még 
összehúzni ruhadarabjain, azt majd az év fo
lyamán lehet gyakorolni.

Mindez nem véletlenszerű sorscsapásként 
következett be. Nehéz ilyenkor, hogy ne essék 
szó felelősségről, felelősökről. A felelősök fe
lelősségre vonásától tudom, önmagában még 
egetlen gazdaság sem állt talpra. Nyilvánvaló
an szükség van megszorító intézkedésekre, ám 
ezek csak úgy érhetnek el célt, ha mögöttük 
állók hitele is felmutatható. És nemcsak a

zsíros kenyeret kenegethetjük, hanem kene- 
getik egymásra — gazdaságunk jelenlegi és 
volt irányítói — a felelősséget is.

Józan ésszel persze senki sem gondolhatja, 
hogy kifizetetlenül lehet hagyni a számlát. Azt 
pedig, hogy a dolgozó népnek kell kifizetnie, 
azt sokadmagammal már évek óta sejtettem. 
A dolgozó népnek azonban némi biztatásra 
van szüksége, hogy képes legyen e terhek el
viselésére. Valami kézzelfoghatóra. Mi kelthet 
hát bizakodást az emberekben, hogy csak át
menetileg kell viselnünk a súlyos terheket? 
Elég-e, ha csak azt hallják: az éh- és fagyha- 
láltól nem kell tartanunk? Ha felelősséggel 
ennél többet egyelőre nemigen lehet is ígérni, 
akkor nagyon kellene legalább reményt kelte
ni a kilábalásból. Ha most meghúzzuk a nad
rágszíjat, kevesebbet fogyasztunk és többet in
vesztálunk, akkor belátható időn belül jobbra 
fordul a sorsunk. Bizakodást ébreszthetne a 
most terhek alatt nyögő kétkedők szívében. 
Bizakodást, hogy többé nem lehet a húrt kö
vetkezmények nélkül a végsőkig feszíteni, s ha 
megpattan, elegánsan eltűnni a színről felelős 
posztokról, gondtalan életet garantáló nyug
díjjal.

Egykoron sokféle jóval biztattak. Még leg
utóbb is azzal, hogy aki dolgozik, az itt bol
dogul. Csak azt felejtették el megmondani, 
hogy bár a munka minden fajtájától el lehet 
fáradni, értéket mégsem mindegyik teremt. 
Sokszor még jó, ha kárt nem okoz. Most erre 
az igazságra lassan, fájdalmasan, külön közlés

nélkül magunk is rájöttünk. Akik talán ugyan
úgy elfáradtak a munkától, mint mi, de ennek 
saját bőrükön nem érzik a kárát. Pedig ahogy 
a mostani helyzet mutatja, munkájuk nemcsak 
értékteremtő nem volt, hanem súlyos érték- 
vesztéssel járt.

A beprogramozott áremelkedések nagy 
része már a nyakunkba zúdult. A mindennapi 
alapvető árucikkek árai természetesen jóval 
meghaladják a 19 és fél százalékot. Átlagban 
is. De hátravan még a „beígért” energia, köz
lekedés, lakbér, hitelek utáni kamatadó, hogy 
csak néhányat idézzek föl. Mert hogy az árak 
szabadok lesznek, a termelő és feldolgozó ipar 
azt vállalta, ha nem emelkednek az ipari árak 
és az energiaköltségek, akkor tartják a kiala
kított árszínvonalat. Már erre sincs garancia. 
Az új árcédulák még el sem készültek, s máris 
megjelent az MTI közleményben (január 4- 
én), hogy nem zárható ki a későbbiekben a 
húsárak további, mintegy 5 százalékos emelé
se, a felvásárlási ár növekedése miatt. De mire 
lesz itt nekünk, vevőknek valamire is garan
cia?

És amiről nem esik szó. Pedig az sem 
volna indokolatlan kívánalom, hogy a termelő 
vállalatok most már a magas fogyasztói ár 
ellenében, jó minőségű portékát adjanak a 
vevőnek. A tej áremelésének egyik oka és in
doka, hogy a zacskók alapanyagának, a síkfó
liának az ára 95 százalékkal emelkedik És 
ugyanúgy csöpög, folyik ezután is. Vagy a szi
gorú szabványoknak, előírásoknak megfelelő
en a tőkehúsokat a zsírrétegtől meg kell (kel
lene) tisztítani és nem volna szabad az 50 
forintos zsírt 250 forintos húsárban eladni. 
Mellőzöm a további felsorolást.

Sorsfordító évünk lesz, annyi bizonyos. 
Tanácstagokat, parlamenti képviselőket, majd 
elnököt választ a köztársaság, és mindeközben 
mintegy mellesleg, el kell kerülni a nemzet- 
gazdaság összeomlását. Sőt: lehetőleg úgy kell 
talpon tartani a „nagy” gazdaságot, hogy köz
ben a saját, otthoni „kis” gazdaságunk se ke
rüljön csődbe.

Terveink a kilábalásra eddig is voltak. Ter
vezőink is. A boldogabb új évhez egyre bizo
nyosabban látszik, előbb-utóbb mindből új 
kellene, hogy ennyi év után most már tényleg 
újjáépüljünk.

Sántha László

Variációk egy témára (Beck András, VII. oszt. tanuló rajzai)
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Herr Kurt Althuber ist Mitarbcitcr dér 
Österreichischen Landsmannschaft, zustándig 
für den Arbeitskreis „Ungamdeutsche”. In 
diesem Herbst war er in Nadasch, bei dieser 
Gelegenheit habé ich mit ihm über die 
Österreichische Landsmannschaft und ihre 
Ziele gesprochen, speziell über ihre 
Bemühungen in Ungam.

•  Wie lángé gibt es eigentlich schon diese 
Organisation und auf welchen Gebieten 
arbeitet sie?_

— Die Österreichische Landsmannschaft 
(ÖLM), Wien ist ein privater, kultureller 
Véréin und sieht seine Aufgabe darín, die 
Bestrebungen zűr Erhaltung dér deutschen 
Sprache, des angestammten Volkstums und 
dér eingenstándigen Kultur zu unterstützen. 
Die ÖLM wurde nach dem zweiten Weltkrieg 
gegründet und versteht sich als 
Nachfolgeverein des „Deutschen Schul- 
vereines Südmark", dér 1938 aufgelöst wurde 
und 1880 gegründet worden war. Unter 
Berücksichtigung dieser Tatsache feiem wir 
im Mai 1990, auch die Leistungen unseres 
Vorgángers würdigend, 110 Jahre Arbeit für 
unser Volkstum. lm Sinne des ehemaligen 
Schulvereines sind wir hauptsáchlich im 
Bereiche dér ehem. Österr.-ung. Monarchie, 
soweit es uns möglich ist, in diesen Lándem 
wirksam zu werden, tatig. Darüber hinaus 
bemühen wir uns auch in Ubersee, wie z. B. in 
Südamerika, Südafrika aber auch in Kanada 
hauptsachlich kulturelle Hilfe zu leisten.

•  Ist die Landsmannschaft als Partéi zu 
verstehen, bzw. wie funktioniert die 
Organisation eigentlich?

— Die ÖLM ist keiner politischen Partéi 
verpflichtet und sieht ihre Aufgaben 
ausschlieBIich darín, im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten unserem Vaterland Österreich 
und unserem deutschen Volk zu dienen.

Da wir von keiner staatlichen Stelle, wie z. 
B. die politischen Partéién und dérén 
Organisationen, finanzielle oder sonstige 
Unterstützungen bekommen, sind wir auf die 
Beitráge unserer Mitglieder, den Verkauf 
unserer Monatszeitschrift und sonstiger 
Veröffentlichungen angewiesen. Zusátzliche 
Spenden namhafter Gönner ermöglichen es, 
unsere Arbeit erfolgreich zu gestalten. 
Natürlich müssen wir mit unseren Mitteln 
áuBerst sparsam wirtschaften. So ist dér Stáb 
unserer hauptamtlichen Mitarbeiter, die in 
dér nun einmal erforderlichen zentralen 
Leitstelle tatig sein müssen, sehr kiéin. Die 
von diesem Stáb zu leistende Arbeit geht oft 
bis an die Grenze dér Belastbarkeit. Sie wird 
wirkungsvoll unterstützt von zahlreichen 
freiwilligen Mitarbeitern, die meist dem 
Pensionistenalter zuzurechnen sind und ihre 
Freizeit in den Dienst dér guten Sache stellen. 
Mag. Kowarik, dér voll im Berufsleben steht, 
stellt als Obmann dér ÖLM den grüBten Teil 
seiner Freizeit für diese Tátigkeit zűr 
Verfügung. Uns nahestehende Vereine und 
Organisationen unterstHtzen uns fallweise bei 
dér Erfüllung unserer Aufgaben.

•  Ich habé gehört, daB sich die 
Landsmannschaft bisher vor allém mit dem 
Deutschtum in Südtirol und in Rumánicn, 
Siebenbürgen, bescháftigt hat — wie ist dér 
Arbeitskreis „Ungamdeutsche” zustande- 
gekommen?

Zusammenarbeit mit dér Österreichischen 
Landsmannschaft — Gesprách mit Kurt 

Althuber, Mitarbeiter dér Österreichischen 
Landsmannschaft

— Nach dem l._ Weltkrieg wurden 
hautpsáchlich die von Österreich gewaltsam 
getrennten Südtiroler unterstützt. Dér Bau 
von Schulen und Kindergárten wurde 
gefördert und die materielle Nőt dér 
Südtiroler Bergbauem durch zahlreiche 
Sammelaktionen gelindert. Auch damals 
schon gingen viele Hilfsleistungen nach 
Übersee und in die von Österreich 
abgetrennten Gebiete dér damaligen 
Tschechoslowakei. Die vorgenannten 
Tátigkeiten wurden von dem damals noch 
bestehenden Schulverein „Südmark” 
durchgeführt. Nach dem 2. Weltkrieg umfaBt 
die neu gegründete ÖLM die Arbeitskreise 
„Südtirol”, „Siebenbürgen” und bemühte sich 
auch um die Betreuung unserer Landsleute in 
aller Welt. Dér Zufall wollte es, daB ich im 
Herbst 1987, da ich gerade zu Besuch in 
Fünfkirchen war, einen Brief an Lehrerin 
Frey überbringen sollte. Es war ein 
regnerischer Novemberabend und am 
nachsten Tag hatte meine Frau und ich 
Gelegenheit Nadasch und vor allém den 
Baugrund dér zu errichtenden Schule und des 
dazugehörenden Kulturzentrums zu besich- 
tigen. Ich erfuhr durch Maria Frey von dem 
mir damals noch unbekannten Bürgermeister 
Dr. Wekler, welcher sich zum Ziel gesetzt 
hatte, dieses Zentrum zu errichten. 
Freiwillige Mitarbeit und Spenden dér 
Einwohner für die Dauer des Schulbaues 
sollen helfen, das gesteckte Ziel zu erreichen. 
Dér Gedanke, durch freiwillige Mitarbeit und 
persönliche Opferbereitschaft für die 
Gemeinschaft Leistungen zu vollbringen — 
für westliche Vorstellungen fást undenkbar 
geworden — hat mich so begeistert, daB ich 
mich, nach Wien zurückgekehrt, entschloB, in 
dér ÖLM aktiv zu werden und so wurde ich 
mit dér Leitung des aufzubauenden 
Arbeitskreises „Ungamdeutsche” betraut.

•  Welche Kontakté habén Sie in Ungam, 
kommen Sie mit den Dorfbewohnem direkt 
zusammen?

— Im Laufe dér abgelaufenen zwei Jahre 
bemühte ich mich, nicht nur in Nadasch, wo 
es mir natürlich durch die Gastfreundschaft 
dér Bewohner leicht gemacht wurde, sondem 
auch in anderen Siedlungsgebieten, in denen 
Ungamdeutsche wohnten, kulturelle und 
persönliche Kontakté herzustellen. 
Verstándlicherweise legt die ÖLM groBen 
Wert darauf, Schulen mit ungamdeutschen 
Klassenzügen und Kindergárten zu besuchen, 
um dórt Lesebücher und Lehrbücher für die 
deutsche Sprache zu überbringen. Die 
Sprache muB mán schon im Kindesalter 
erlemen, daher légén wir unseren 
Schwerpunkt auf die Betreuung von 
Kindergárten und Grundschulen. So freuen 
wir uns, wenn wir bei unseren Fahrten in 
Privatquartieren unterkommen können, so 
die Voraussetzung dafür gegeben sind. Im 
gemeinsamen Gesprách können die 
Gastgeber ihre sprachlichen Fáhigkeiten 
überprüfen und wir erfahren bedeutende 
Einzelheiten aus dem Leben dér 
Ungamdeutschen, von den schrecklichen 
Erlebnissen dér Nachkriegszeit, von dem 
mühevollen Beginnen einer neuen 
Volkstumsarbcit und von den Fragen nach 
dér Zukunft.

•  Welche Ansicht habén Sie von dér 
ungarischen Nationalitátenpolitik? Wo 
begegnen einander die Aktivitáten dér 
Bevölkemng und die, die vöm Staat 
ausgehen?

— Als Auslánder habé ich den Eindruck, 
daB die verflossene ungarische Regiemng in 
den letzten 10 bis 15 Jahren bemüht war, in 
dér Gesetzgebung den Bedürfnissen ihrer 
Nationalitáten gerecht zu werden. Dies 
sicherlich unter dem Eindruck dér Ereignisse 
in Rumánien. So konnten sich die 
Ungamdeutschen durch ihren FleiB und 
Arbeitswillen in dér Masse wieder 
wirtschaftlich gesicherte Stellungen aufbauen. 
Ausnahmen mögen auch hier die Regei 
bestátigen. Auch scheint mir die Möglichkeit 
einer freien politischen Willensbildung 
gegeben. Als AuBenstehender möchte ich 
aber sagen, es muB auch seitens dér 
Ungamdeutschen selbst dér Wille dazu 
vorhanden sein! Dazu gehört vor allém die 
Pflege dér deutsche Sprache, die wieder 
vermehrt Eingang finden soll bei den 
Familien, déren Vorfahren einst ins Land 
kamen, um die nach dér Türkennot 
verwüsteten Gebiete wieer aufzubauen. 
Meiner Meinung nach wird es sehr vöm 
geschlossenem Auftreten und einer 
geschickten politischen Führung dér 
Ungamdeutschen abhángen, um künftigen 
Regierungen klarzumachen, daB dieser 
Volksgruppe bei ihrer anerkannten 
Staatstreue ein, ihrer wirtschaftlichen und 
zahlenmáBigen Bedeutung zukommender 
Freiraum für ihre kulturelle und 
volkstumsgerechte Entwicklung einzuráumen 
ist.

Mann kann nicht über Nacht genügend 
geeignete deutsche Kindergártnerinnen und 
Lehrkráfte für die Nationalitáten- 
Kindergártcn und Schulen aus dem Bódén 
stampfen und hier wird noch viel Hilfe aus 
dem deutschen Sprachraum nötig sein. 
Andererseits mufl aber auch, wie schon 
vorher gesagt, dér Wille vorhanden sein, die 
deutschsprachigen Klassen zu besuchen. Dies 
wird sicher manchmal mit persönlichen 
Opfem verbunden sein. Aber wenn ich mein 
Volkstum erhalten will, muB ich auch zu 
Opfem béreit sei, dies lehrt uns- die 
Geschichte. Es sollte aber auch dér Staat zűr 
Untermauerung seiner Nationalitátenpolitik 
dórt wo die Voraussetzungen gegeben sind, 
nicht nur einzelne Deutsch-Stunden in die 
Lehrpláne aufnehmen, sondem in anderen 
Fáchem wie z. B. Geographie und Geschichte 
die deutsche Sprache als Unterrichtssprache 
zu lassen. Deutsche höhere Schulen bis hin 
zűr Hochschule sollten entstehen, auscrdem 
müBte die Möglichkeit gegeben sein, im 
Amtsverkehr Deutsch zu verwenden. Ebenso 
sollte dórt, wo es die Bevölkerung wünscht, 
dér Gottesdienst deutsch abgehalten werden 
können. Wenn hier die sinnvollen Wünsche 
dér ungamdeutschen Bevölkerung eine 
verstándnisvolle Erfüllung seitens der 
Behörden finden, kann das ein wertvoller 
Schritt zűr Gestaltung eines gemeinsamen 
Europas werden, wie es heute von viclen 
Völkem angesichts der Umwálzungen in 
Európa auf friedlichem Wegc crschnt wird.

•  Wir wissen, daB die Landsmannschaft in
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verschiedenen Richtungen sehr viel Hilfe und 
Unterstützung geboten hat. Können Sic 
einmal ganz konkrét beschreiben, welche 
Pláne und Arbeiten Sie in Nadasch 
durchgeführt habén?

— Was hat die ÖLM, speziell dér 
Arbeitskreis „Ungamdeutsche” bisher getan?

Nun, in Nadasch begann’s!
Zweimal wurde die Volkstanzgruppe und 

die Stephanuskapelle nach Wien zu den 
Festwochen eingeladen und waren Gast dér 
ÖLM. Bei dér zweiten Veranstaltung konnte 
ein gemeinsamer Tanzabend mit einer 
brasiliendeutschen Tanzgruppe durchgeführt 
werden, dérén Vorfahren aus dem 
Böhmerwald nach Brasilien zogen. So 
entstanden allmáhlich persönliche 
Verbindungen, die es mir ermöglichten, mit 
meinen altén Kamerádén aus dér Jugendzeit 
erstmalig nach Nadasch zu kommen. 
Vorbereitet von Lehrerin Frey, fanden wir bei 
freundlichen Quartiersleuten Unterkunft. 
Von hier fuhren wir dann insgesamt dreimal 
zu den verschiedensten Schulen mit 
ungamdeutschen Kindem und brachten 
Schulbehelfe und SüBigkeiten. Gemeinsame 
Wanderungen mit den Herbergsleuten 
folgten und ein anderes Mai halfen wir bei 
dér Weinlese. So kamen wir uns menschlich 
und sprachlich náher! Wobei ich auch heute 
noch dér Meinung bin, unsere lieben 
Gastgeber waren frülier mit dér Weinemte 
fertig gewesen, wenn wir nicht mitgeholfen 
hátten!

So lemten wir in kurzer Zeit Menschen 
kennen, die sich tatkraftig für ihr 
ungamdeutsches Volkstum einsetzen. An dér 
Spitze Bürgermeister Dr. Wekler, dér neben 
seinen vielen Obliegenheiten, die wir als 
Fremde ja nicht kennen, besonders energisch 
um die Fortführung des Schalbaues bemüht 
ist. Hier konnten wir durch Spendenaufrufe 
in Österreich und durch die Vermiltlung von 
Studenten aus Leoben als freiwillige Helfer 
für den Schulbau Hilfestellung gébén. 16 
moderné Schultafeln, wovon die ersten seit 
Schulbeginn verwendet werden, sind ein 
Geschenk dér ÖLM. Ebenfalls auf Anregung 
von Bürgermeister Dr. Wekler geht die 
Anstellung dér Wiener Kindergártnerin 
Corinna Staeps durch die ÖLM zurück, die 
weit über den ihr vorgeschriebenen Rahmen

Mecseknádasd szűkös sportolási lehetősé
geit ismerve, felmerült egy több funkciót el
látó teniszpálya építésének a kérdése. Az 
ÁMK szervezésén belül 1988 tavaszán 32 tag
gal megalakult a teniszklub.

A klubgyűlésen határoztuk el, hogy két, 
párosmérkőzésre alkalmas, salakborítású pá
lyát építünk, melyen igény szerint kosár- és 
röplabdamérkőzést is lehet játszani. Itt hatá
roztuk el a tagdíj mértékét is: 1000 Ft/év. 
Iskoláskorúak ingyen használhatják a létesít
ményt.

A klub célja, hogy elősegítse a szabadidő 
tartalmas és hasznos eltöltését, megtanítsa a 
gyerekeket a tenisz, röplabda és kosárlabda 
szabályaira.

Nemsokára elkezdődött a földmunka a ké
zilabdapálya mellett, a pécsi KÉV gépeivel. A 
helyi tanácstól ígéretet kaptunk a költségek 
megelőlegezésére és a szükséges fuvarok le
bonyolítására. Megkerestük a környező üze
meket, hogy lehetőségeik szerint támogassák 
kezdeményezésünket, de itt érdemi segítséget 
nem kaptunk.

hinaus mit groBer Begeisterung und 
Einsatzfreude mit den Kindern Volks- 
tumsarbeit leistete. Beim Zustandekommen 
dér Fahrt dér Volkstanzgruppe nach Krems 
im Február dieses Jahres hatte auch die ÖLM 
ihre Hand im Spiel und soviel ich hörte, 
entstanden dadurch erfolgversprechende, 
weinselige Verbindungen! Lehrerin Frey 
sorgte sich immer um unsere Schulbesuche in 
den einzelnen Dőrfern und den Ablauf 
unseres Aufenthaltes in Nadasch. Sie half bei 
dér Auswahl von Lehrkráften, die die ÖLM 
im Sommer an die Pádagogische Akademie 
Baden vermitteln konnte. Einige Kinder 
konnten auch an cinem Sommerlager dér 
ÖLM im Ennstal/Steiermark teilnehmen.

Wir bemühen uns auch im Einvernehmen 
mit dem Bürgermeister bei dér Ansiedelung 
von Industrie oder Gewerbebetrieben zu 
helfen und habén mit dem österr. Botschafter 
in Budapest und Stellen in Wien Gespráche 
geführt. Leider sind gerade auf diesem Gebiet 
Erfolge nur záh zu erringen!

AuBerhalb von Nadasch konnten wir in 
Vardomb ebenfalls einen Lehrer aus dem 
Burgenland für die dortige Schule 
verpflichten. Auch dórt sind die von dér 
ÖLM getragenen Kosten, wie uns berichtet 
wurde, sinnvoll für die Erlemung dér deutsch 
Sprache angelegt. Im August führten wir 
erstmalig ein gemeinsames ősterreichisch- 
ungarndeutsches Jugendlager in Döbrönte 
durch, in dem sich Kinder beider Staaten 
kennenlernten. In dem erwáhnten 
Sommerlager im Ennstal nahmen auBer den 
Nadascher Kindern auch solche aus dem 
Budapester Raum und aus Bácsalmás teil.

Eine erstmals durchgeführte Ferienaktion 
brachtc rund 170 ungamdeutsche Kinder 
nach Österreich zu von dér ÖLM gesuchten 
Éltem. SchlieBlich konnten wir, neben den 
schon erwáhnten Lehrerinnen aus Nadasch 
insgesamt 10 weitere nach Baden an die 
Pádagogische Akademie vermitteln.

•  Welche Pláne hat die Österr. 
Landsmannschaft für die Zukunft — in 
Nadasch und in anderen ungamdeutschen 
Dörfem?

— Wir werden in Zukunft unsere Arbeit 
schwerpunktmáBig fortsetzten, um die uns zűr 
Verfügung stehenden Mittel wirkungsvoll 
zum Einsatz bringen zu können. Deshalb

'■yiiíf̂ *̂;**.*'v**‘v*****-*-‘*̂'**.******,***,********̂̂.,****T̂*****.*;*‘*‘,**'ife'*****•**'Teniszklub

Egy újabb klubmegbeszélésen elvetettük a 
salakos pálya megépítését, karbantartási ne
hézségek miatt. A módosult tervek szerint 
most már műanyag pálya létesítése szerepelt, 
ehhez azonban kevés volt a klubtagok által 
befizetett tagsági díj.

Különböző pályázatokat írtunk, hogy elő
teremtsük a szükséges összeget. Három pályá
zatunkból egy pozitív elbírálásra talált.

A Megyei Ifjúsági Sportosztálytól (MISO) 
elnyertünk egy 150 000,- Ft-os díjat. A Bara
nya Megyei Tanács művelődési osztályától 50 
ezer Ft-ot, a helyi takarékszövetkezettől 10 
ezer Ft-ot kaptunk. Az ÁMK-tól teniszháló, 
labda, ütő, kosárlabdapalánk vásárlásra kap
tunk engedélyt. Az összes készpénzünk 242

natüriich werden wir auch Mittel und Wege 
finden, den Schulbau weiter zu unterstützen 
und gerade mein Kurzbesuch Mitte 
November in Nadasch ermöglichte es, mit Dr. 
Wekler darüber zu sprechen. Im Rahmen dér 
geplanten Ferienaktion und des vorgesehenen 
Lágere 1990 werden sicher auch Kinder aus 
Nadasch eingeladen werden, doch ist es zu 
früh, schon jetzt konkrét darüber zu 
sprechen.

Soweit wir von Wien aus dazu in dér Lage 
sind, werden wir auch die Bemühungen um 
Betriebsansiedlungen unteretützten. Wir 
hőren aber auch von anderen Orten, z. B. aus 
dem Raum Budapest von Verzögerungen und 
behördlichen Kompetenzschwierigkciten, die 
den raschen Durchführungswünschen 
entgegenstehen.

Allgemein glaube wir auf kulturellem 
Gebiet die Partnerechaft zwischen österr. 
Volks-, und Hauptschulen und ung. 
Grundschulen vermitteln zu können. Ein 
diesbczüglicher Aufruf wird in náchster Zeit 
in dér Neuen Zeitung, Budapest erecheinen. 
Die schon erwáhmten Ferienaktionen und 
Láger werden fortgesetzt, denn wir habén 
gesehen, wie gerade diese Tátigkeiten zum 
Kennenlemen dér beteiligten Kinder und 
auch déren Éltem beitragen. Eine 
Weiterführung dér Schulbuchaktion und eine 
weitere Pádagogische Woche in Baden ist in 
Planung. Auch wollen wir eine geeignete 
Lehrperson, dórt wo es gewünscht wird, auf 
privater Basis für 14 Tagé bis drei Wochen in 
Dörfer senden, um den dortigen Lehrerinnen 
in dér Weiterbildung ihrer deutschen 
Sprachkenntnisse zu helfen. Die interessierte 
Schule/Gemeinde sorgt für Unterbringung 
und Verpflegung, die ÖLM übemimmt die 
Fahrkosten. Natüriich alles im Ein 
diesbezüglicher Vereuch láuft gerade an.

Als Vérein wollen wir vor allém unsere 
Beziehungen zum Vcrband dér 
Ungamdeutschen und zum LenauVerein 
ausbauen. Mein abgelaufener Besuch in 
Fünfkirchen diente bereits diesem Zweck und 
soll mit cinem baldigen Besuch in Budapest 
weitergeführt werden.

Dr. Welderné Dr. Relsz Terézia

ezer Ft tagdíj és támogatások. A műanyag 
szőnyeg alá készítendő szilárd burkolatra ár
ajánlatot kértünk különböző vállalatoktól. A 
legolcsóbb ajánlat, 360 000,- Ft is horribilis 
összegnek számított a meglevő pénzünkhöz 
képest. Nem maradt más lehetőségünk, mint 
társadalmi munkában több mint 100 mJ be
tont kézi keveréssel eldolgozni. Szerencsénk
re, az időjárás kegyes volt hozzánk, sokszor 
30 °C-os hőségben, szombat, vasárnap dolgoz
tunk.

1989. november elejére elkészült az 1000 
m^-es pálya kerítése is. A pálya eddigi költ
sége 190 181,- Ft, és megközelítőleg 1000 őrá 
társadalmi munka.

További terveink: ha az időjárás kedvező 
lesz, szeretnénk egy jégpályát kialakítani, ta
vasszal pedig a műanyag szőnyeget megvásá
rolni, és végre kipróbálni a pályát.

A teniszklub továbbra is vátja az érdeklő
dőket, és kéri tagjait, hogy a soron következő 
megbeszélésünkön jelenjen meg.

Amrein Antal
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Idősek hete 
Mecsek- 

nádasdon
s_________________________ >

A mecseknádasdi Szociális Gon
dozási Központ november 24. és de
cember 1. között rendezte meg az 
immár hagyománnyá vált idősek he
te rendezvénysorozatát

*

A megnyitó ünnepségre, melynek 
a Művelődési Ház adott otthont, kö
zel 150 idős látogatott el Mecsekná- 
dasdról és két társközségünkből, 
Óbányáról és Ófaluból.

Dr. Kövesi Béla megnyitó beszéde 
után az általános iskola diákjai ad
tak színvonalas műsort. A gyermek- 
tánccsoport Schramné Bauer Ágnes 
vezetésével magyar és osztrák körjá
tékokat, táncokat mutatott be nagy 
sikerrel.

A műsorban fellépett még a me
cseknádasdi és a véméndi német 
nemzetiségi kórus, akiket nagy taps
sal fogadtak időseink.

A műsor végén a jelen levők ké
zimunka-kiállítást tekinthettek meg 
az óbányai és a mecseknádasdi idő
sek munkáiból.

November 27-én Nagyréti Éva, a

Baranya Megyei Tanács egész
ségügyi osztálya vezető gondozónő
jének előadásával folytatódtak a je
les napok, melynek témája a „szo
ciálpolitika aktuális kérdései” volt. 
Az előadásra szép számmal érkeztek 
az óbányai Idősek Klubjából is gon- 
dozottaink.

A hét záró rendezvénye a mecsek
nádasdi Idősek Klubjában megtar
tott teadélután volt, amikor vendé
gül láttuk az óbányai idősek klubja 
gondozottait, valamint ófalu község 
időseit.

Műsort a mecseknádasdi óvodá
sok adtak, akik népviseletbe öltözve 
mutatták be táncaikat. Az óvodáso
kat követően Corinna Steaps és Haj
dú Bianka furulyajátéka keltett nagy 
érdeklődést időseink körében. A 
délután meglepetése Láng János bá
csi mecseknádasdi nyugdíjas volt, aki

gombos harmonikájával húzta fárad
hatatlanul a talpalávalót.

Ezúton szeretnék köszönetét 
mondani a magam és a Szociális 
Gondozási Központ valamennyi dol
gozója nevében az alább felsorolt 
üzemeknek, akik önzetlen anyagi tá
mogatásukkal lehetővé tették ren
dezvényeink sikeres lebonyolítását: 
Mecsekkapu Mgtsz, Hidas; Áfész, 
Pécsvárad; Építőipari Kisszövetke
zet, Pécsvárad; Takarékszövetkezet, 
Mecseknádasd, Magyarországi Né
metek Szövetsége, Budapest.

Müller Jenqné

TI’j r  ••  • •  •  ••  1Köszönjük
A nádasdiak is kivették ré

szüket a romániai lakosok meg
segítésében. 1989. deember 22- 
én Mecseknádasdon is meg
mozdult a lakosság, hogy ruhá
val, élelemmel, pénzzel segítse 
a romániai rászorultakat. A 
szervezők hatékony és gyors 
munkájának köszönhetően a 
megadott időre összeállt a te
hergépkocsi-rakomány, hogy 
aztán elszállítsa egészen a ro
mán határig. Köszönjük a szer
vezőknek az eseményekre való 
gyors reagálásukat, az akció le
bonyolítását, köszönjük a la
kosságnak az önzetlen segítsé
get, mellyel bizonyították, hogy 
nemcsak szóval, hanem tettel is 
együttéreznek a román néppel.
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A Mecseknádasdi Községi Közös 
Tanács 1989. december 18-án tartott 
ülésének témáiból:

A végrehajtó bizottság beszámo
lót hallgatott meg a Mecseknádasdi 
Általános Művelődési Központ 
könyvtárának munkájáról, amelyben 
a könyvtár vezetője részletes tájé
koztatót adott az 1983-ban össze
vont iskolai és közművelődési 
könyvtár munkájáról.

Mint iskolai könyvtár: biztosítja 
az oktató-nevelő munkához szüksé
ges könyveket, időszaki kiadványo
kat, hangzó- és egyéb dokumentu
mokat.

Segíti a tanulók olvasóvá nevelé
sét, könyvtári tájékozódását, bázisa 
a könyv- és könyvtári használati ne
velésnek, gondoskodik a pedagógu
sok könyvtári igényeinek kielégíté
sétől. Segíti a német nyelvoktatást, 
a nemzetiségi kultúra ápolását.

Mint településközpont önálló 
közművelődési könyvtára: közremű
ködik a lakosság minden korosztá
lyának és rétegének általános műve
lődési igényeinek kiszolgálásában, 
ízlésfejlesztésében, a szabadidő 
hasznos eltöltésében, a kulturált 
szórakozásban.

Mint társközségek könyvtári köz
pontja az ott működő fiókkönyvtá
rak könyvellátását biztosítja és mód
szertani tanácsokkal segíti.

A könyvállomány összetétele: 
szakdokumentum 5619; szépiro
dalom 5295; gyermek- és ifjúsági 
irodalom 2942. Az állományba vett 
dokumentumokból 1530 német 
nyelvű.

A beszámoló tájékoztatást adott 
az olvasókör nemenkénti és kor sze
rinti megoszlásáról is.

1989-ben beiratkozott olvasó 419, 
ebből nő 232, férfi 187. 14 éven aluli 
303, 15-19 évig 40, 20-30 évig 28, 
30-40 évig 24, 40-50 évig 10, 50-60 
évig 5, 60 éven felüli 9.

A statisztikai adatokból is kitűnik 
a felnőtt lakosság rendkívül alacsony 
száma, ezért a testületi ülésen Péri 
Katalin, a könyvtár vezetője ismer
tette, hogy a faluban szórólapot ter
veznek kiküldeni, amelynek a célja 
a felnőtt lakosság bevonása lenne az 
olvasókörbe. Tervezi a könyvtár a 
tanácsülési anyagok gyűjtését is, ami 
az érdeklődők rendelkezésére állna. 
1990 szeptemberében tervezik az új

Vb-ülés
könyvtárba történő költözést, ami az 
új iskolában kap helyet. Ötletként 
hangzott el, hogy az új könyvtárban 
az érdeklődők részére videoátjátszá- 
si lehetőséget is kellene biztosítani.

*

Tárgyalta a végrehajtó bizottság 
a Mecsekkapu Mgtsz földmegváltási 
igényét is, amelynek lényege az volt, 
hogy a termelőszövetkezet ez évi 
költségvetésének terhére meg kíván
ja váltani — az ingyenes és határidő 
nélkül használatba adott —, de kü
lönböző kisajátítások során még 
visszamaradt magyar állam tulajdo
nát képező földterületek tulajdonjo
gát. Ennek nagysága 40 hektár 4687 
m2, aranykorona értéke 146,73 Ft. 
A hatályos jogszabály szerint az ál
lami tulajdonban levő föld megvál
tási ára — művelési ágra való tekin
tet nélkül — az aranykorona érték

százszoros forintösszege, ami jelen 
esetben 14 673 forintot jelentene, de 
nem a tanács, hanem a Földvédelmi 
Alap javára. A végrehajtó bizottság 
a termelőszövetkezet mezőgazdasági 
ingatlanok megváltására vonatkozó 
igényét elutasította.

*

A tanács megvásárolta a pécsvá- 
radi áfésztől a Jókai utcában levő 
olajkutat (zöldségbolttal szemben) 
35 000 forint vételárért. A cél to
vábbra is a lakosság és intézmények 
háztarási tüzelőolajjal történő ellá
tásának folyamatos biztosítása.

Szóba került az áfész tulajdoná
ban levő húsbolt megvásárlása. Az 
eladó a boltért 800 000 forintot kér, 
a tanács 600 000 forintot ajánlott. A 
felek között egyelőre egyezség nem 
jött létre. Tárgyalta a végrehajtó bi
zottság a Wéber-féle épületegyüttes 
eladásának lehőségét is, mivel annak 
jelenlegi állapota, állaga ezt indo
kolttá teszi. Az épület felújítására a 
tanácsnak pénzügyi lehetősége 
nincs.

Dr. Balázs János

Hírek röviden
•  1989. december 21-én 

került sor a 100 m3-es víztá
rozó műszaki átadására, ame
lyért a tanács a kivitelezőnek 
1 millió 142 ezer forintot 
utalt át.

•  A Felszabadulás utcai 
lakók egy része megkezdte a 
felső bolttal szemben levő 
vízelvezető árok tisztítását és 
rendbetételét. Az anyagot 
(beton, cement, betonlapok) 
a tanács biztosította.

•  Megérkeztek a „Ma
lom” utcai áteresz bővítésé
hez a hídelemek 87 000 forint 
értékben. Az áteresz átmérő
jének növelésével árvíz és na
gyobb esőzés esetén csökken 
a környéken lakók házainak 
elöntési lehetősége.

•  1990. január 2-án, ked
den megkezdődött a nép- 
számlálás. Mecseknádasdon, 
Ófalun és Óbányán január 2. 
és február 3. között a 11 
számlálóbiztos felkeresi a 
községek lakóit. A népszám
lálás úgynevezett eszmei idő
pontja egyébként 1990. janu
ár 1-jén 0 óra: a felmérés az 
akkori állapotot rögzíti. A 
népszámláláskor felvett ada
tok titkosak, semmiféle 
visszaélésre nincs mód. Me
cseknádasdon és Ófalu köz
ségben egy-egy reprezentatív

körzet lett kialakítva, ami 
annyit jelent, hogy ezekben a 
körzetekben részletesebb, ki
egészítő kérdéseket is tartal
mazó kérdőívek kitöltését ké
rik. Ez a reprezentatív felvé
tel kiterjed egyebek között a 
munkába járásra, annak 
módjára, ingázás jellemzőire, 
a főfoglalkozás melletti kere
sőtevékenységre is. A vagyoni 
helyzettel kapcsolatos kérdé
sek azonban a részletesebb 
kérdőíven sem szerepelnek. 
Az eddigi tapasztalatok alap
ján a legtöbb problémát a 
személyi kérdőív 10. pontja 
okozza, ami a megkérdezett 
személy nemzetiségére vonat
kozik. A megkérdezettek egy 
része nem tudja (vagy nem 
meri!) eldönteni, hogy ma
gyar vagy német nemzetisé
gűnek vallja-e magát. Talán 
még mindig kísért a múlt, pe
dig azóta több, mint 40 év el
telt.

•  Osztrák fiatalok tartot
tak karácsonyi ünnepséget az 
általános iskolában. Az egye
temisták, akik már az iskola- 
építésben is részt vettek tár
sadalmi munkában, még a 
nyáron jelezték, hogy szíve
sen jönnének a karácsonyi 
ünnepiekre is. ígéretüknek 
megfelelően színvonalas mű

sorral szórakoztatták és von
ták be játékaikba gyermeke
inket.

•  A Paksi Atomerőmű 
Vállalat területfelhasználási 
engedély kérelmet nyújtott 
be radioaktív hulladéktároló 
létesítése céljából a Körzeti 
Műszaki Ellátási Csoporthoz. 
A kérelmet az első fokú épí
tési hatóság elutasította. A 
PAV az elutasítás ellen fel
lebbezést nyújtott be, melyet 
a Baranya Megyei Tanács V. 
B. építési osztálya fog elbírál
ni.

•  December 18-án a me
cseknádasdi kultúrházban a 
szülők és érdeklődők nagy 
örömére a zeneiskolai növen
dékek karácsonyi hangver
senyt adtak. Reméljük, a he
lyi tagozat beindulásával egy
re több gyerek kapcsolódik 
be a zeneiskolai képzésbe.

•  A karácsonynál marad
va: régi német betlehemi já
tékkal ünnepieltek az Óbányai 
Idősek Klubja gondozottal, 
akik nagy lelkesedéssel eleve
nítették fel a régi hagyomá
nyokat.

•  ÁLLÁS: Kőműves és 
villanyszerelő szakmunkáso
kat keres a mecseknádasdi 
GAMESZ. Bruttó fizetés 10- 
11 ezer FL
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Együtt? Egyedül? Hogyan tovább?
Tisztelt Iparos Társak!
A Magyar Demokrata Fórum 

1989. október 20-22. között a II. or
szágos kongresszusán létrehozta az 
Ipartestületek Intézőbizottságát, 
amelynek tagjai iparosok. Az alábbi 
feladatok várnak megoldásra: Köz
tudott, hogy az iparosságnak sem az 
elmúlt évben, sem jelenleg nincs 
hathatós érdekképviselete. A KI- 
OSZ olyan amilyen, lényegében a 
kádári rezsim kiszolgálója volt. A 
tagság passzív és közömbös, joggal. 
A valamikori ipartestületek már 
csak álomképek, ahol önkéntesen 
összejöttek, kikapcsolódtak és gond
jaik jó része is megoldást nyert. Ha 
visszatekintünk a történelembe, a 
nagy gazdasági válságok idején az 
iparosságot a gondok megoldására 
minden uralkodó osztály eredmé
nyesen tudta felhasználni. Sohasem 
számított annak, aminek még jelen
leg is: egy szükséges rossznak.

Meg kell szüntetni azt a szemlé
letet, amely bálványozza a szegény
séget, el kell fogadtatni, hogy aki 
többet dolgozik, legyen alkalma, le
hetősége a gazdagodásra. Továbbá a 
nagy államadósságokat nem a kisvál
lalkozások idézték elő. El kell érni, 
hogy olyan adótörvényeket hozza
nak létre, amelyekbe nincs bekalku
lálva a csalás, illetőleg annak kikény
szerítése.

Stabil anyagi alapra helyezett kis
vállalkozás többet tud tenni a köz
jóért — még magasabb adóráta ese
tén is —, mint a cérnaszálon függő 
vállalkozó, akiből az adóprés kiszo
rított már mindent és nem tud fej
leszteni, nem képes hatékonyan ter
melni, versenyképes árut előállítani. 
Hozzá kell segíteni az iparosokat, 
hogy helyi szervezéssel — már 10 fő 
elegendő — hozzák létre a helyi te
rületi ipartestületeket a régi már jól 
bevált mintára. Ezen testületek ön
kéntes alapon szerveződnének. 
Azonban az önkéntesség mellett fel
tételként kell szerepelni: a belépni 
szándékozó iparosnak olyan erköl
csi, magánéleti életvitelt kell bizo
nyítani szakmájában, működési terü
letén belül olyan színvonalat kell 
produkálni, hogy érdemes legyen a

tagságra. Ezt csak a testület döntheti 
el, senki más! A tagság jelentsen szá
mára megkülönböztethető rangot, 
megbecsülést szűkebb és tágabb kör
nyezetében. Egyaránt jelentsen tár
sadalmi megbecsülést is. A testület 
klubszerűén működhetne, jogok il
letnék meg a testületet, hogy a terü
letükön működő tanulóképző intéz
mények belső életébe, oktatási for
májába, színvonalába beleszólhassa
nak. A jelenlegi törvény szerint az 
számít iparosnak, aki valamilyen te
vékenységre vállalkozik. Figyelmen 
kívül hagyja a törvény, hogy ehhez a 
vállalkozáshoz szükséges-e valami
lyen kvalifikáció. Ezen túlmenően a 
jelenlegi KJOSZ-nak sem lehetősé
ge, sem joga nincs a beleszóláshoz. 
Ez is döntő jelentőségű, hogy véle
ményezési joga legyen a testületnek, 
saját területén. Ezen testületek mű
ködése során létrejövő eredmények, 
az iparosházakban zajló élet nevelő 
hatású lehet a testületen kívüliek 
számára is. Viszont igen lényeges: 
ezen testületek és intézmények le
gyenek mindig politikai elkötelezett
ség mentesek. Az egyének termé
szetesen szívük szerint politizálja
nak, de az intézmény legyen semle
ges, a foglalkozás- és szakmacentri- 
kusság domináljon.

Gyakorlati létrehozhatóság: a tes
tületet, mint már említettem, a je
lenlegi törvények szerint már 10 fő 
létrehozhatja. Alapszabályt kell al
kotni, vezetőséget választani, alaku
lási jegyzőkönyvet készíteni és a 
megfelelő okmányokkal ellátva a 
Megyei Bíróságon bejelenteni. Az 
MDF azért hívta létre az Ipartestü- 
letek Intéző Bizottságát, hogy tud
jon segíteni további területi és helyi 
testületek megalakításában. Hang
súlyozni kell, hogy nem kér semmi
lyen politikai elkötelezettséget! 
Amiben segíteni tud, az az, hogy fel 
tudja vállalni az iparosság problémá
it és a képviselőin keresztül a parla
mentben közreműködik azok megol
dásában.

Érdeklődés esetén bővebb és 
részletesebb információkkal a helyi 
MDF-szervezet részéről Müller La
jos szolgál. Müller I^Jos

Rubindiploma
Az általános iskola karácsonyi ünnepélyé

nek megható eseménye volt, amikor Kardos 
Margit tanítónak átnyújtották a Rubindiplo
mát, amely azt jelzi, hogy Margit néni 70 évvel 
ezelőtt, 1919-ben kapta meg tanítói oklevelét. 
Margit néni röviden visszaemlékezett küzdel
mes, de nagyon szép pályájára. Legfontosabb
nak tekintette a gyermekek iránti szeretet, a 
megértést és a türelmet. Ezt adta át megszívle
lendő útravalóul a ma működő tanítóknak, ta
nároknak.

Köszönjük, és kívánunk még sok, jó egész
ségben eltöltött, békés, nyugalmas évet.

A testvérmegyei kapcsolatok jegyiben decem
ber 10-in  megérkezett Ukrajnából, Szokolbólaz az 
51 tagú kórus, amely a zengővárkonyi tánccsoport 
novemberi látogatását viszonozta. Egy alkalomm al 
m utatták be m űsorukat a M űvelődési Házban. A  
csodálatosan szép ukrán népviseletbe öltözött 
énekkar programjában bemutatta az ukrán nép 
dalait, hagyományőrző kultúráját. Különösen em
lékezetes m arad a nézők szám ára az ú j évet kö
szöntő ének, am elynél —  ukrán népszokás szerint 
—  búzát h intettek szét a teremben, jelképezve vele 
az ú j életet, a termékenységet. A kórust a zengővár
konyi tánccsoport tagjai otthonukban látták ven- 
dágüL E  rövid idő alatt szép barátságok szövődtek 
a megnyerőén szerény, kedves vendégek és házi
gazdáik között.

A z ukrán csoport költségeihez tám ogatást 
nyújtott a  helyi termelőszövetkezet és a megyei 
közművelődési alap. Sajnálattal jegyezzük meg, 
hogy a  pécsváradi közönség ez alkalomm al is ér
dektelenül távol m aradt az előadásról, pedig a 
m űsor m aradandó élm ényt nyújtott.

•

Lovászhetényben december 22-én nagysze
rű Télapó-ünnepséget szervezett a Vöröske
reszt, a szülői munkaközösség és az elöljáróság. 
70 gyerek ajándékcsomagot kapott. Teát is fő
zött a Vöröskereszt. Az alsó tagozatos iskolások 
szavalattal színesítették az ünnepséget, aztán 
magnóra táncolhattak a gyerekek.

Amán András
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1989. december 4-én Egészséges 
Életért Egyesület alakult Pécsvára- 
don a Művelődési Házban 18 fő ala
pító taggal. Tevékenysége kiterjed 
Pécsvárad, Mecseknádasd, Hidas te
rületére. Az egyesület nem keve
sebb, mint azon célból való küzdel
met vállalta fel, amely az Egész
ségügyi Világszervezet megfogalma
zásában az egészséget jelenti — ne
vezetesen: az egészség nem csupán 
a betegség hiányát jelenti, hanem az 
egyén testi, lelki, szociális jólétét is. 
Egyesületünk ennek érdekében fel
vállalja a betegségek elleni küzdel
met, terjeszti a testi kondíció meg
őrzésének módozatairól szóló isme
reteket, segítséget nyújt a lelki 
egészség eléréséhez. Tisztában va
gyunk azzal (hiszen sajnos egész
ségügyi statisztikáink mutatják), 
hogy beteg nemzet vagyunk, s ennek 
okai nagyrészt azok a társadalmi kö
rülmények, amelyekben élünk. A 
szociális jólét megteremtése csupán 
távoli cél, de mi, akik ezt az egyesü
letet életre hívtuk — hiszünk abban, 
hogy testi-lelki egészségről való tu
dás növelésével sokat tehetünk 
azért, hogy a jelenleginél egész
ségesebbek legyünk.

Milyen módon kívánjuk ezt a gya
korlatba átültetni?

Előadások, kiscsoportos foglal
kozások, klubok, ételbemutatók 
szervezésével, az egészséges táplál
kozáshoz szükséges ismertető olvas
mányok, élelmiszer-alapanyagok be
vezetésével, forgalmazásával, a test
mozgást, a lelki egészséget propagá
ló foglalkozások, klubok stb. szerve
zésével.

Sorainkba hívjuk mindazokat az 
intézményeket, egyéneket, akik ötle
teikkel, véleményükkel, kritikai ész
revételeikkel tenni tudnak annak ér
dekében, hogy célunkat megvalósít
hassuk. Éves tagdíjunk egyének ré
szére 200 Ft/fő, családok részére 300 
Ft/család. Az egyesületi tagok szol
gáltatásainkat kedvezményes áron

vehetik igénybe. Jelenleg is működő, 
illetve szervezés alatt álló klubjaink, 
kiscsoportjaink a következők:

Dohányzásról leszoktató klub;
Fogyókúrás klub;
Autogén training;
Szülésre felkészítő relaxációs ter

hestorna;
Családi Kör Klub. Ennek keretén 

belül: gyermeknevelési sorozat indul 
dr. Szilágyi Vera pszichológus irá
nyításával. A sorozat a csecsemőkor
tól a serdülőkorig követi a gyermek- 
nevelés problémáit. — Fórumot 
szervezünk a pécsváradi közétkezte
tés helyzetéről az egészséges táplál
kozás nézőpontjából, melyre a szü
lőket, gyerekeket, a közétkeztetéssel 
foglalkozó élelmezési egységeket,

A 6-os úton Pécsről Pécsváradra jövet, ag
gasztó látvány tárul a szilágyi elágazás után a 
pécsváradiak szeme elé. A Törökdomb — 
másnéven Kószavára — jellegzetes halma egy
re fogy a homokkitermelés miatt. A bányafal 
most már riasztó közelségben van a dombte
tőn levő földvármaradványhoz.

Erről a földvárról a következőket olvashat
juk Gállos Ferenc-Gállos Orsolya Fejezetek 
Pécsvárad történetéből című munkájában:

„ . . .  Eleddig ismeretlen eredetű emlék kí
ván itt említést. A 6-os út és a Szilágyra vezető 
út övezte Kószavár jellegzetes alakulata.. .  A 
X. században vezéri szálláshelyek mellett ala
kítottak ki földvárakat. A Dunántúlon az első 
fejedelmek nemegyszer antik romokat hasz
náltak fel. Géza idején a kis földvárak részben 
udvarhelyeit őrizték, ezen kisvárhálózat felde
rítése a jövő feladata.

1986-ban, a homokbányászat megkezdése 
előtt folyt régészeti kutatás a Kószavár déli 
nyúlványán különösebb eredmény nélkül. . . .  
A Kószavárat (Törökdomb néven is ismere
tes) Sándorfi György írta le két másik magyar 
(MOTTE) földvár mellett: a középkori főút
tól, mely 1953-ig töltötte be ezt a funkciót, 
mintegy 600 méterre, a pécsváradi monostor
tól jó rálátás kínálkozik a Kószavárra, 2 kilo
méterre esik. Tetején torony állhatott.” 

Néhány évvel ezelőtt senki sem gondolta 
volna, hogy ezen kora középkori emlékünk 
veszélybe kerül. A törökdombi homokbányá
szat megkezdésének előzményeiről tudnunk 
kell a következőket:

Az akkor pécsváradi mgtsz tulajdonában le
vő nagy homokbányában — amely a volt vásár
tér mellett fekszik, földpátot találtak, amely a

élelmezésvezetőket, konyhai dolgo
zókat szeretettel várjuk.

Előadást várunk a Jandzsó test
vérektől, akik a természetes gyógy
módok propagálói, akupresszúrával 
foglalkoznak. Fokozatosan működik 
a Pintér Róbert által alapított és ve
zetett Reform-bolt a Művelődési 
Házban, ahol élelmiszerek, az egész
séges étkezést propagáló kiadványok 
kaphatók.

Az egyesületbe, foglalkozásokra 
jelentkezni, valamint ötleteket tenni 
a Pécsváradi Művelődési Házban le
het.

„Tegyen többet Ön is egész
ségéért!”

Dr. Hutvágner Rozália, 
az Egészséges Éleiért Egyesület elnöke

porcelánipar nélkülözhetetlen alapanyaga. A 
nyers homokból a földpát kinyeréséhez szüksé
ges berendezések és építmények építési költsé
geit a Pannolit Dél-dunántúli Kőbánya Vállalat 
„állta" és így a homokbánya is a vállalat tulaj
donába került. Ennek következtében a Pécsvá
radi Tsz jelentős bevételtől esett el a homok
eladás megszűnése folytán. Ezen jövede
lemkiesés ellensúlyozására nyitotta meg a tsz a 
6-os út túloldalán az első homokbányát a szilá
gyi út és a Törökdomb között. Itt néhány évig 
folyt homokkitermelés, míg az átlag 5-6 méter 
vastag homokréteg elfogyott. (Ennek a bányá
nak megkezdődött a feltöltése községi szemét
tel, majd a termőföldterítés és fásítás fejezi be 
a rekultivációt.) Ezt követően kezdődött a Tö
rökdomb homokjának elhordása, amely jó né
hány pécsváradi polgár rosszallását, aggodal
mát váltotta ki. Azokét, akik telente odajártak 
síelni, akik kirándulásuk céljának választották 
vagy akiknek csupán egy szép természeti kép
ződmény, egy érdekes színfolt volt.

A Törökdomb további sorsáról Walter Ti
vadar tsz-elnököt kérdeztem, aki a következő 
tájékoztatást adta. A homokbányászat a jelen
legi bányafalnál (1989. decemberi állapot) be
fejeződik.

A földvármaradványt eredeti állapotában 
hagyják! Ezután a bányafalat domboldal formá
júvá alakítják, majd a kötelező rekultiváció ke
retében termőfölddel látják el. A tsz-elnök sze
rint a rekultiváció befejeztével a domb szebb 
lesz, mint valaha. Hogy az ő szavaival éljek: a 
gyerekeinknek — akik majd ebben a formában 
látják — így fog tetszeni. Ez igaz. De aki látta 
eredeti szépségében, annak élete végéig úgy 
marad meg az emlékezetében. Aztán már csak 
az a két magányos fa a domboldalon fog emlé
kezni a hajdan volt selymes fűre és az ott lege
lésző nyájra. Amíg ki nem vágják őket.

Benkő

Mi lesz veled, Törökdomb?
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Az MSZP megyei szervezete elnö
kévé választotta dr. Menczer Gábor 
körzeti orvost. A szerkesztőség ez
úton kíván munkájához sok sikert.

*

Elhunyt
Kozák Károly régész

Hirtelen távozott az élők sorából 
Kozák Károly, az Országos Műem
lékfelügyelőség nyugalomba vonult 
régésze, a Pécsváradi Várbaráti Kör 
tiszteletbeli tagja. Kozák Károly a 
hetvenes évek elején vette át a pécs
váradi vár feltárását, és vezette azt a 
kutatások befejezéséig. Harminc 
éven át kutatta az ország román kori 
építészeti emlékeit, Sümeg, Eger, 
Jánoshida, Kiszombor, Tarnaszent- 
mária és Pécsvárad területén.

Közgyűlés

A Pécsváradi Várbaráti Kör ez év 
január 29-én 18 órakor tartja évi 
rendes közgyűlését a Művelődési 
Központ nagytermében. Ennek előt
te írásbeli beszámolót juttat el a kör 
valamennyi tagjának az 1989. évben 
végzett tevékenységről, a kör kiad
ványairól, anyagi helyzetéről és idei 
terveiről. Szeretettel várjuk a tagsá
got és mindazokat, akik érdeklődnek 
tevékenységünk iránt.

Pécsváradi Várbaráti Kör

Decemberben Pécsváradra láto
gatott a Franciaországban élő Ne
mes Nágel Lajos, Európa-hírű 
könyvkiadó feleségével, hogy látoga
tást tegyen a Nemes-Nágel emlék
szobánál. Nagy megelégedéssel és el
ismeréssel adóztak a szépen beren
dezett emlékszobának, és ígéretet

tettek arra, hogy tovább bővítik az 
itt levő anyagokat.

December végéig a pécsváradi OTP-fiók- 
nál 325 fő fizette vissza a 45%-os enged
ménnyel a korábban felvett kedvezményes 
kamatozású építési hiteleket mintegy 18,2 
millió forint értékben.

Elkészült a földgázvezeték első ütemének 
programja utcák szerint. Az érdekeltek az ér
tesítést a községi tanácstól megkapták. A má
sodik ütem tervezése és annak kialakítása fo
lyamatban van. Következő számunkban ismer
tetjük.

•

Január 2-ától megkezdődött a népszám
lálás. A számlálóbiztosok elindultak a csalá
dokhoz, hogy a felmérést megkezdjék. Ez
úton is kérjük, hogy mindenki támogassa 
munkájukat és legyen segítségükre a munka 
mielőbbi és pontos befejezéséhez.

A pécsváradi KIOSZ alapszervezet decem
ber 22-én tartott vezetőségi ülése után került 
sor a kisiparosok hagyományos karácsonyi ün
nepségére. A karácsonyi versekből, énekekből 
szőtt hangulatos műsort örömmel adták elő az 
iparosok gyermekei. A beszélgetés és a gyere
kek játéka újra közelebb hozta az iparosokat 
egymáshoz. Az ünnepségen jelen levő kisiparo
sok és a vezetőségi ülésen részt vevők— köztük 
a megyei új KlOSZ-elnök és titkár— jelentős 
felajánlást tettek a romániai nép megsegítésére.
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Öltözzön divatosan 
a TURKÁBÓL!

Bőséges áruválasztékkal várom 
kedves vásárlóimat.

Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 2.

A Művelődési Központ 
január havi műsora

Ismét megrendezésre kerülnek a hagyományos PÉCSVÁRADI 
SVÁBBÁLOK;

Január 20-án 20 órától 04 óráig. Zene: Ahman György vezette 
Babarci Zenekar. Műsort ad a Babarci Német Nemzetiségi Tánc
csoport. — Február 3-án. Zene: Martini Zenekar. Nyitótánc: Vé- 
méndi Német Nemzetiségi Tánccsoport. — Asztalfoglalás a Műve
lődési Központban. Jegyek: 150 Ft/fő.

*

Január 22-én a BAKSAI ALKOTÓTELEP JUBILEUMI KI
ÁLLÍTÁSA nyílik a Művelődési Központ emeleti klubjában. A 
grafikákból, aquarellekből és festményekből álló gyűjteményt 
WALLINGER ENDRE újságíró nyitja meg 18 órakor. A kiállítás 
megtekinthető február 5-ig naponta 9-től 18 óráig.

Apróhirdetések
PÁNCÉLTÓKÉS zongora eladó. deklódni: Tóth Józsefné, Pécsvá- 
Pécsv&rad, Rákóczi 53., Réger. rád, Tavasz utca 4.
ELADÓ Pécsvárad, Zengó köz 3. sz. KÉT db fekete-fehér tv eladó. Pécsi
alatt egy egyedi tervezésű félkész la- oú. 8., Benkó._________________
kőház. Érdeklődni lehet hétvége- ÉRTESÍTJÜK tagjainkat, hogy az 
ken. Kárpáti Gábor, Pécs, Építők MDF a gyűléseit a hó első és har-
újja 22/B. ____________  madlk csütörtökén 7.00-kor a M ű-
EGY darab teatűzhely, 1 db Meka- velődésl Házban taraja. 2. és 4. csü- 
lor olaj kályha, 1 db villany üzemel- törtökön 7.00-kor vezetőségi ossze-
tetésű mosogatóbojler eladó. Ér- Jövetelt tartunk, mely nyitott.

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


