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V á l a s z t á s o k  e l ő t t
A Magyar Köztársaság ideiglenes köztársasági elnöke 1990. március 

25-ére általános választásokat írt ki. Régóta várt választás lesz ez. 1948 
után az első szabad — többpárt-rendszerű — választás Magyarorszá
gon.
A választások eredményének közzététele 

után valóban beszélhetünk majd a rend
szerváltásról, mert előrejelzések szerint a je
lenlegi ellenzéki pártok győzelme várható, s 
így ezek közösen alakíthatnak majd egy olyan 
új kormányt, amely már nem a demokratikus 
szocializmust akaija megvalósítani, hanem 
egy új, nyugat-európai típusú polgári demok
ratikus társadalmat. A rendszerváltás pillana
ta tehát ez lesz és nem a népszavazáson be
harangozott „négy igen”. Ez az ominózus nép
szavazás is hozzájárult ahhoz, hogy az embe
rek úgy érezzék, hogy jobb távol maradni a 
politikától. Most kezdenek rájönni arra, hogy 
becsapták őket a „négy igennel”. Azok, akik 
politizálnak, most látják, hogy milyen nagy 
szükség lett volna egy új köztársasági elnökre. 
A jelenlegi MSZP kormánya ugyanis lemon
dással fenyegetőzik, és sajnos, létre tudná 
hozni azt a bizonyos hatalmi vákuumot, a kor- 
mányozhatatlanság fenyegető rémét. Ezt a 
helyzetet oldhatta volna föl a köztársasági el
nök személye, aki az átmeneti időszakra biz
tosította volna a hatalom folyamatosságát.

Az emberek a falvakban és a városokban 
pedig csak figyelnek, szoronganak és továbbra 
sem bíznak az átalakulás lehetőségében. So
kan még ma is azt rebesgetik, csak várjatok 
. . . ,  a kommunisták visszajönnek, és akkor 
. . .  Sokan nem hiszik, hogy az állampárt meg
szűnt, és utódja már nem a fenyegető, dikta
túrához ragaszkodó bolsevik párt. Sokan a 
szovjet csapatok ittléte és Gorbacsov bukása 
miatt aggódnak, sokan nem látják a politika 
és a gazdaság közötti összefüggéseket, úgy 
gondolják, hogy mindkettő külön mozog. 
Ezért azt hajtogatják, hogy elég már a sok 
beszédből, miért nem a gazdaságot teszik mű
ködőképessé, amely indirekt módon az állam
polgárra visszahatva mérsékelné a nyomort, 
szabályozná az inflációt és az elviselhetetlen

áremelkedéseket. A gazdaság működőképes
ségének feltétele a szerkezetátalakítás, amely 
külföldi működő tőke bevonása nélkül nehe
zen valósulhat meg.

Hol van ez a működő tőke?
A tőke kivár. Mert a tőkés nem kockáztat. 

O tudja, hogy a tőkéjét csak oda fogja vinni, 
ahol a befektetés garantáltan megtérül, és 
ahol az biztonságban van. Ennek alapvető fel
tétele a nyugodt rendszerváltás és a többpárt
rendszerű parlamenti demokrácia. A szavazó
polgár megretten attól a politikai pezsgéstől, 
amit sokan ma a pártok marakodásának, a 
hatalomért vívott „elkeseredett harcának” ti
tulálnak. Aki járt nyugati országokban válasz
tások idején, az tudhatja, hogy a kampányok 
ott éppen ilyen zajosak, sőt ennél még különb 
dolgokat is lehet látni. A demokrácia ugyanis 
ezt is jelenti. Lehet, hogy most úgy tűnik: a 
pártok egymással vannak elfoglalva, és egy
mást gyomrozzák a hatalomért, de a választá
sok lezajlása után ez megszűnik, és a megmé
rettetésük után mindegyik párt, amely kor
mányzáshoz jutott, felelősséggel fog cseleked
ni, hogy választási programjait, ígéreteit minél 
előbb beváltsa, mert ha nem így lesz, az a párt 
megbukik és eltűnik a politika süllyesztőjé
ben. A pártok iránti bizalmatlanság érzése ab
ból fakad, hogy túlságosan az egypártrendszer 
csendes nyugalmában, a politikától elfordulva 
éltünk évtizedeken át.

Ne féljünk hát a pártoktól, a sokszínűség
től, a pártburjánzástól. A pártok nagy része 
— főleg a kevés támogatással bíró szélsősé
ges, szűk érdekeket képviselő pártok — elsor
vadnak, beolvadnak, megszűnnek. Az elkövet
kezendő évtizedekben három-négy domináló 
nagyobb párt lesz Magyarországon, amely 
pártok már biztosíthatják a demokrácia mű
ködőképességét. Ehhez azonban az kell, hogy 
Önök valamennyien, ellenérzéseik ellenére is,

elmenjenek szavazni. A választásokig hátrale
vő időben próbálják megismerni a pártok 
programjait, stílusát, hangvételét, képviselője
löltjeik politikai rátermettségét, alkalmassá
gát, és válasszanak közülük olyan pártot vagy 
olyan képviselőjelöltet, akit nem a szélsőségek 
jellemeznek, hanem az érett politikai megfon
toltság. Egy-egy választókerületben 19-15 je
lölt és párt is indulni fog. E jelöltek és pártok 
közül sokan úgy indokolják indulásukat, hogy 
nem akarnak politikai pártot képviselni, ha
nem csak egy réteg érdekeit vagy céljait és 
semmi mást. Ez a törekvésük nagyon tiszte
letreméltó, csak éppen a többpártrendszerben 
felesleges és értelmetlen.

A politikai pártok éppen azért vannak, 
hogy ezt a fajta testületi vagy területi érdeke
ket egységében képviseljék. Nevetséges a mai 
társadalmi helyzetben, hogy a politikai bizal
matlanság hevében olyan réteg érdekképvise
letek, választási pártok alakulnak, amelyeknek 
programjai szinte hiánytalanul más pártok 
részprogramjaiban fellelhetők. (Például vidék, 
falu agrárérdekeket megszólaltató tömörülé
sek.) Ugyanakkor ezek a szervezetek és vá-

(Folytatás a 2  oldalon.)
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Választások
előtt

V______________ _______________
(Folytatás az 1. oldalról)

lasztási pártok viszont más politikai érdekek 
és döntések tekintetében érdektelenek és 
döntési felelősségük nincs. Nagyon gyakran 
meglevő hatalmi pozíciók átmentésére szol
gálhatnak. Hiszen a mögöttük levő erők ép
pen az előző társadalmi rendszer haszon- 
élvezői voltak. Bízzunk benne, hogy a válasz
tópolgárok belelátnak majd ezekbe a szövet
ségekbe és ennek megfelelően szavaznak 
majd.

A párttörvény sem véletlenül született, 
ahol jól és világosan megfogalmazza, hogy a 
pártok a politika formálói és ezért felelős
ségük is óriási. Amelyik párt a magyar vidék 
és a falu érdekeit nem tartja szem előtt és

tisztességgel nem képviseli, az a politikai küz
delemben alul marad, kormányzása esetén a 
bukása biztos. És át fogja adni helyét egy 
olyan pártnak, amelyik nála jobban politizál, 
mert a demokrácia így működik. Ezek a vá
lasztási pártok és egyéni jelöltek bejuthatnak 
a parlamentbe, de kis létszámuk miatt támo
gató pártok nélkül magányos farkasokként, 
vagy jelentéktelen kiscsoportokként elvesznek 
a parlamentben a pártfrakciók és a nagyobb 
csoportok érdekegyeztetései közben. Ily mó
don még azt a szűk rétegérdeket sem lesznek 
képesek érvényesíteni, ami miatt ringbe száll
tak.

Tisztelt választópolgárok! Figyeljék leen
dő politikusaikat, elemezzék a pártok prog
ramjait, hogy választani tudjanak. Mert hama
rosan választaniuk kell! És ne féljenek, a ter
mészetben is úgy van, hogy a szárazság utáni 
eső előtt gyakran dörög az ég, és villámlik, és 
mégsem félünk, mert tudjuk, hogy vele együtt 
az eső is megérkezik. Legyen bizalmuk és bíz
zanak benne, hogy eső fog esni és nem jég.

Naptár 
—  versben
Január:

Kissé mámoros kezdet, de új év, 
itt fogadalmak, ott éledő remény. . .

Február:
Hideg, kipirult arcok és dermedt fák, 
farsang mulatság báli éjszakák. . .

Március:
Felhőkön áttörő csodás és áldott Nap, 
a „halott” Földben új élet fakad . . .  

Április:
Ha köztünk járna, csak nő lehetne, 
oly változó, kedves, bohó és 
szeszélyes. . .

Május:
Buja illatok, ébredő szerelmek, 
a csalitok új himnuszt zengenek . . .

Június:
Aranyló mezők ontják az áldást, 
kemény dolgos kezek kezdik az 
aratást. . .

Július:
Forróság napfény, meztelen testek, 
csobbanó hús habok, zenés nyári 
estek. . .

Augusztus:
Az Égen a Tejút messze felragyog 
válassz Magadnak le nem hulló csillagot

Szeptember:
Néptelenebb utcák, boldog-savanyú 
arcok,
zsivajjal telő iskolák, fel-felnyögő 
padok ..

Október:
Hegyek leve pincébe, hordókba rejtve, 
s mert ismét jő  a hideg épp ideje . . .

November:
Barátságtalan, sötét reggel — este, 
irigylésre méltó minden alvó medve. . .

December:
Szent Karácsony: szeretet, béke ünnepe, 
összekapaszkodó színes kezek békét 
remegve.

F. K. Cora

Dr. B. F.

Piros terített betli
Döbbenten hallgattam az elmúlt évben valamely jeles nap alkalmával az általam eleddig nem 

ismert Illyés-verset, az „Egy mondat a zsarnokságról" c. eszmefuttatását annak a költőnek, aki 
a percemberkék uralma idején is magyar tudott maradni és zászló, ki mindenféle szélnek nem 
tudott lobogni. Döbbenten hallgattam és talán kissé kételkedve is, hogy a zsarnokság bölcsőtől 
a sírig kísérte, figyelte, felügyelte, igazította életünket. Most, hogy az ellenzék által nyilvános
ságra hozott törvénytelen, alkotmányellenes telefonlehallgatási-levélfelbontási akció országos 
sajtót kapott, nyomon követhettük a régi ideológiával impregnált illetékesek halogató manőve
reit a „nem tudtam”-tól az elhatárolódáson keresztül a személyi konzekvenciák levonásáig.

— Ugyan már, mit keresne a zsarnokság az Operában — hitetlenkedtem a költő sorain. — 
Talán csak nem Erkel vagy Verdi gyanús neki haló porában is, vagy Wagner, akinek a zenei 
munkásságát a primitív diktatúrák ilyen vagy olyan felhangokkal kisajátították vagy a sárba 
tiporták. Es itt van a cáfolat a hitetlenkedésemre Végvári József őrnagynak, a „cég” megtérj 
tékozló fiának szavaiban, aki tudja, mi mindennel foglalkoztak, mi minden érdekelte őket. O 
például a budapesti operaházat figyelte, felügyelte éveken keresztül a BM elhárítás komolyzenei 
csoportjának tagjaként. Megáll az ész! És miközben ácsorog, azon töpreng, vajon mitől vált 
gyanússá valaki, mely zenei stílus váltotta ki a kultúraelhárító politika rosszallását.

No de vissza a lehallgatókhoz. 1989 során a politikai egyeztető tágyalásokon a kormánytagok, 
pártfunkcionáriusok és jelenlegi MSZP-tagokból álló „baloldali” tárgyalóküldöttség rendszeres 
tájékoztatást kapott a titkosügynöki adatokból (Barsi Tomaj BM-szóvivő szerint). Kvázi az 
állampolgárok költségén jól tartott SZOLGÁLAT az állampolgárok többsége ellen. Kártyapar
tinál nem szeretik az olyan kibicet, aki az ellenfél háta mögé állva egyezményes szemhunyorí- 
tásokkal jelez az osztónak, mivel jöjjön le, nehogy elfogják a piros ultit. Ennyit az esélyegyen
lőségről, ami napjainkra kissé javult, mivel a szolgálatnak oszoljt vezényeltek. Ha igaz.

Ezért fogadom vegyes érzelmekkel, amikor az imént — prominens politikustól — kapott 
választási szórólapon a szegfű nevében bizalom, közéleti tisztaság és állampolgári biztonság 
ígértetik. Uraim, kontra ulti!

Beck

Suszter maradjon a kaptafánál
1988. október 6-án Lakitelken a történel

mi sátorban megérett bennem, hogy politikai 
nézeteimet ezután nyíltan vállalom és han
goztatom. A kezdeti nehézségek és gáncsos- 
kodások után legszebb álmaimban sem remél
tem, hogy politikai céljaink ilyen hamar meg
valósulhatnak. JószerÁel mozgalmunk és a 
közben alakult politikai pártok még meg sem 
erősödhettek, még nézeteik ki sem forrhattak, 
amikor a helyzet úgy hozta, hogy a rend
szerváltás elkerülhetetlenül szükségessé vált. 
A közelgő választások személy szerint engem, 
egy nagy probléma elé állítanak. Önök előtt 
ismert, hogy a Magyar Demokrata Fórum Ba
ranya Megyei Szevezete országgyűlési képvi
selőjének jelölt, egyéni körzetben és pártlistán 
is. En a jelölést elfogadtam, mert úgy érzem, 
hogy most olyan fontos időszakot élünk, ami

kor azok, akik a pártok szervezését, ellenzéki 
politizálást elkezdték, pont most nem ülhet
nek ölbe tett kézzel. Az igazi feladatok még 
hátra vannak, a demokrácia még nem valósult 
meg. Ebben a helyzetben úgy érzem, én sem 
léphetek vissza. Továbbra is politizálnom kell, 
legalább addig, amíg a demokrácia meg nem 
szilárdul, hogy soha többé ne térhessen vissza 
a diktatúra időszaka.

Tizenötödik éve élek Pécsváradon körzeti 
orvosként. Minden ide köt, szeretem a hivatá
somat, soha nem állt szándékomban mást csi
nálni. Úgy érzem, talán élvezem az Önök bi
zalmát is, ezt érezhettem akkor is, amikor a 
képviselő-jelöltséghez szükséges ajánlócédu
láikkal engem támogattak. Az utóbbi időben 
sokan feltették a kérdést: mit fogok tenni, fel
adom-e az orvosi pályát? A válaszom: nem

kívánom a hivatásom feladni, orvos szeretnék 
maradni, mégpedig Pécsváradon, ahol házat 
építettem, ahol végérvényesen letelepedtem. 
Úgy érzem, minden Pécsváradhoz köt. Az or
szággyűlési képviselőkre vonatkozó törvény
tervezet, amit a jelenlegi parlamenti ülésszak 
tárgyal, lehetővé teszi, hogy bizonyos pályá
kon a képviselő a szakmáját is gyakorolhassa. 
Lehet, hogy az elkövetkezendő ciklus idején, 
ha megválasztanának, többször kellene engem 
helyettesíteni, de amikor nincs parlamenti 
időszak, továbbra is körzetemben dolgoznék.

Úgy érzem, ha tényleg élvezem az Önök 
bizalmát, adnak ennyi időt nekem, hiszen a 
politikai céljaim nem önösek, hanem mindany- 
nyiunk közös céljait szolgálják.

Dr. Bíró Ferenc
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MDF-program (a lényegről röviden)
A Magyar Demokrata Fórum demokra

tikus és nemzeti középpárt, mely egyaránt 
vállalja sajátos magyar értékeink és érdeke
ink képviseletét, valamint társadalmunk eu
rópai léptékű demokratizálását. Az MDF 
tagsága magáénak vallja népi hagyománya
inkat, nemzeti liberális és keresz
ténydemokrata elődeink eszméit és az 
egészséges természeti környezethez való ra
gaszkodást.

i.

Az MDF az önkormányzatok híve. Célja 
a létrejövő helyi önkormányzatok közösségi 
tulajdonnal felruházása, a jelenlegi ellen
őrizhetetlen állami tulajdon visszajuttatása 
révén. Az önkormányzati testületeket (pél
dául az elöljáróságokat) és azok vezetőit a 
helyi lakosság válassza meg.

II.

Gazdasági esélyegyenlőséget'. Egyforma 
lehetőségeket kapjanak a magánvállalkozá
sok és az állami vállalatok. Az MDF ellenzi 
a piacgazdaságra áttérés során a kampány
szerűséget és tiltakozik az ellen, hogy teg
napi-mai vezetők a nemzeti vagyon egy ré
szét trükkökkel, értékükön alul kisajátíthas
sák. A magántulajdon mellett teret kell en
gedni a különböző közösségi (önkormány
zati, egyházi, alapítványi) tulajdonformák
nak.

III.

A magyar gazdaság szerkezetének átala
kításakor az MDF a külföldön is értékesít
hető minőségi termékek előállítását, a kör

Dr. BÍRÓ FERENC,

az MDF képviselőjelöltjének

VÁLASZTÁSI PROGRAMJA
V ______ J

A szabad választások után a leg
fontosabb feladatnak érzem a „vidé
ki Magyarország” felemelkedését, a 
főváros és a vidék vonatkozásában 
fennálló kiáltó ellentmondás ki- 
egyenlítését. Tulajdonos önkor
mányzatok megteremtését, amelyek 
képesek a sorvadó községek és kis
települések gazdasági és közösségi 
egyensúlyának helyreállítására. Fele
lős nemzetiségi és kisebbségi politi
kát. Helyet a kisebbségeknek az ön- 
kormányzatokba.

Térségünkben egészséges ivóvizet 
minden falunak. A megszüntetett 
elöljáróságok helyreállítását. Az 
aprófalvak számára, ahol ésszerű, az

nyezetkímélő és energiatakarékos, de mun
kaigényes technológiát, valamint a családi 
vállalkozásokat támogatja. Szeretné elősegí
teni minél több független kis- és középüzem 
létrejöttét. Adókedvezmények és más 
előnyök formájában a hazai vállalkozások
nak szán fő szerepet, mert nem hisz abban, 
hogy országunkban csakis a külföldiek mű
velhetnek csodát és egyedül a nyugati tőke 
beáramlása állíthatja talpra a magyar gaz
daságot.

IV. .

Az egészségügynek és a környezetvéde
lemnek elsőbbséget kell biztosítani, mert 
mindannyiunknak jogunk van az emberhez 
méltó környezethez, és mert enélkül sem a 
színvonalas munkavégzésre, sem a megér
demelt pihenésre-kikapcsolódásra nincs le
hetőségünk.

V.

A létbiztonságot elsősorban nem segé
lyekkel kell szavatolni! A tisztességes nyugdí
jat és a színvonalas betegellátás költségeit 
biztosítóintézetek fedezzék, a nekik befize
tett járulékokból gazdálkodva. Az állam 
szerepe korlátozódjék a kötelező járulékfi
zetés és az alapellátás szintjének meghatá
rozására. Külön alapból folyósítsanak mun
kanélküli-segélyt, miközben széles körű tá
mogatásokat élvezzen az átképzés és új 
munkaalkalmak teremtése.

VI.

A család védelme és az anyaság tekinté
lyének helyreállítása végett az MDF szorgal

iskolák visszakörzetesítését. Olyan 
adó- és szociálpolitikát, amely meg
akadályozza a lakosság további el
szegényedését. Magántulajdonon 
alapuló családi és kisvállalkozásokat 
és ennek feltételeként a magángaz
dálkodást és vállalkozást serkentő 
hitel- és adópolitikát.

A felelősség kérdéseinek tisztázá
sát, a diktatúra időszakában elköve-

mazza a részmunkaidős és bedolgozói — de 
teljes jogú — lehetőségek gyarapítását, 
ugyanakkor az anyaság mint hivatás elisme
rését.

VII.

Iskoláink legyenek teljesen önállóak, a 
tanulók létszámához igazodó állami támo
gatással. A szülők szabadon választhassák 
meg, hova járatják gyermekeiket. A tan
anyagba szervesen épüljön be a sport, a ter
mészetbarát szemlélet, a háztartási ismere
tek oktatása, végül, de nem utolsósorban, a 
vallásoktatás. Az autonóm iskola felügyele
tét a szülők, az iskolafenntartók és a taná
rok képviselőiből álló iskolaszékekre kell 
bízni.

Vili.

Az MDF szorgalmazza a közbiztonság 
alapvető javítását, a jogállamiság intézmé
nyeinek szavatolását, a rendőrség átszerve
zését, hogy csakis az állampolgárok érdeké
ben — s ne ellenük tevékenykedjék.

IX.

Végül az MDF külpolitikája: Magyaror
szágnak mielőbb semlegessé kell válnia, a 
szovjet csapatok hagyják el országunkat. 
Külkapcsolataink mindenekelőtt Európá
hoz, ezen belül szomszédainkhoz közelítse
nek bennünket. Az MDF a legszorosabb 
szálakkal kötődik a határainkon kívül élő 
magyarsághoz — s ugyanilyen fontosságot 
tulajdonít az itt élő kisebbség érdekvédel
mének.

„Orvos vágok, de politikusként is gyógyítani 
szeretnék.
A z elszegényített, hitétől és magyarságtudatától, 
hagyományaitól
és függetlenségétől megfosztott nemzet talpra- 
állításához szeretnék hozzájárulni 
Hiszek Magyarország újbóli feltámadásában, 
a gazdasági, szociális és erkölcsi válság leküzd- 
hetőségében.
A demokratikus átalakulás vénéiért, a legkisebb 
áldozattal,
a közmegbékélésre való törekvés jegében törté
nő megvalósulásában. ”

tett hibás gazdasági és politikai dön
tésekért. Ugyanakkor az elkövetett 
törvénytelenségek áldozatai számára 
erkölcsi és anyagi rehabilitációt.

A jelenleg is fennálló kiváltságok, 
kiemelt nyugdíjak, extrajövedelmek, 
indokolatlanul magas nyereségek új
bóli szabályozását.

A magyar népet ért erkölcsi ká
rok helyreállítását.
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Ő r i z n i  ö r ö k  é r t é k e i n k e t . . .
A Pécsváradi Várbaráti Kör 1990. évi közgyűlése

Azon értékek megőrzésén fárado
zott az 1989. évben is a Pécsváradi 
Várbaráti Kör, amelyek túlmutatnak 
a politika pillanatnyi érdekein. Ez a 
cél nyolcéves fennállásunk óta mit 
sem változott. Körünk létszáma 190 
rendes tagból, 13 tiszteletbeli tagból 
áll. A pártoló tagok száma 22. Tisz
teletbeli tagjaink sorából 1990 janu
árjában örökre eltávozott dr. Kozák 
Károly régész, aki másfél évtizeden 
keresztül vezette a pécsváradi vár 
kutatását. Tagjaink közül elveszítet
tük tavaly Bayer Ferencnél. Emlékü
ket megőrizzük. Megemlékezéseink 
sorában április 17-én avattuk dr. 
Entz Béla emléktábláját egykori ta
nítványa, dr. Kádas István, mintegy 
150 tisztelő, köztük a Pécsi Orvos- 
tudományi Egyetem, a Baranya Me
gyei Kórház és a hazai orvostársada
lom számos jeles képviselőjének je
lenlétében. Kodolányi János (1899- 
1969) kettős évfordulójáról megem
lékeztünk az ünnepi könyvhéten, 
amikor leánya, Kodolányi Júlia mu
tatta be Apám című könyvét. Ugyan
csak a pécsváradi vár volt a színhelye 
november 15-én annak a tudo
mányos emlékülésnek, amelyen jeles 
irodalomtörténészek, Bata Imre, 
Csűrös Miklós, Kabdebó Lóránt, Szá
lai Éva, továbbá Tüskés Tibor író 
idézte fel Kodolányi életművét. Ez 
alkalommal ifj. Kodolányi János vett 
részt megemlékezésünkön és az öt 
éve felállított emléktábla közös ko
szorúzásán.

Egyesületünk részt vett a község 
március 15-i ünnepségén a Kossuth- 
szobornál és Hegedűs Imre emlék
táblájánál, valamint koszorúnkkal 
tisztelegtünk az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emlékünnepségén.

A hagyományokhoz híven ebben 
az évben is a várbarráti kör volt ren
dezője az augusztus 20-i Szent Ist- 
ván-napi ünnepségnek a várban. Ez 
alkalommal a pécsváradi kötődésű 
művészházaspár, Illés Judit festőmű
vész kiállítása és Székely Miklós or
gonaművész hangversenye gazdagí
totta az ünnepi műsort. Székely Mik
lós indítványára megkezdődött a ka

tolikus templom orgonájának javítá
sa Földi Balázs munkájából. Székely 
Miklós NSZK-beli, továbbá finnor
szági és izlandi koncertjeinek bevé
telét ajánlotta fel indulótőkéül a fel
újításhoz. (Székely Miklós ezentúl 
nyári zenei tábort szervez külföldiek 
számára Pécsváradon, 1990 augusz
tusában.) Pécsvárad második világ- 
háborús halottainak számbavételé
ért Bayer Ferenc, Gasteiger János és 
neje, dr. Kófiás Mihály, Merk József, 
Szabó János, Tóth József és Várkonyi 
Antal tagtársainknak tartozunk kö
szönettel, akik a neveket összegyűj
tötték és egyeztették. A 182 nevet 
tartalmazó lista nemzetiségre, fele- 
kezetre és politikai hovatartozásra 
való tekintet nélkül tartalmazza 
mindazok nevét, akik a II. világhá
ború idején pécsváradi illetőségűek 
voltak. Emléküket márványtáblán 
kívánjuk megörökíteni 1990. halot
tak napjára.

Emlékezetesek voltak közös ki
rándulásaink, így Hosszúhetény- 
Püspökszentlászló-Pusztabánya, 
majd Büdöskút-Grófnyugvás-Zen- 
gővárkony és Szászvölgy-Kisnádasi 
forrás célpontokra, Pécsvárad régi 
dűlőibe.

Nagy kirándulásunkat Szeged- 
Hódmezővásárhely-Gyula-Szarvas 
-Ópusztaszer-Hajós nevezetességei
hez szerveztük, a szegedi és gyulai 
nyári játékokhoz. Ezekhez az együtt- 
létek tovább erősítették a kör tagjai 
között a baráti szálakat, és nem mu
lasztottuk el megállni történelmi 
emlékhelyeink előtt. Idén ópuszta
szeren koszorúztunk.

Körünk vagyona tagdíjakból 13 
780 Ft, kiadványokból 12048 Ft, 
adományokból 11 300 Ft. Kiadása
ink (elsősorban kiadványok megje
lentetésére) 24 546 Ft. Az OTP-nél 
vezetett számlánk egyenlege 43 000 
Ft.

1990. ÉVI TENNIVALÓINK:
(1) A második világháborús em

léktáblák elkészítése, felavatása. (2) 
Augusztus 15., Nagyboldogasszony, 
Pécsvárad katolikus búcsúja alkal

mával megemlékezés a pécsváradi 
németség betelepedésének 300. év
fordulójáról. (3) Az augusztus 20-i 
Szent István-napi ünnepség meg
szervezése. (4) A 100 éves pécsvára
di tűzoltóegyesület kiállításának 
patronálása szeptember hónapban.

JAVASLATAINK:
(1) Kapcsolatfelvételt javaslunk 

erdélyi magyar településsel, közvet
lenül is segítve az ott éló magyarság 
magáratalálását. (2) Évi nagy kirán
dulásunkat Erdélybe tervezzük. (3) 
Javasoljuk Nagyközségi Tanácsunk
nak Pécsvárad történelmi utcanevei
nek újraélesztését, e tárgyban közös 
tanácskozás összehívását. Ismét le
gyen utca elnevezve Szent Istvánról, 
Asztrik apátról, Szent Gellértről, de 
ne kampányszerűen, hanem közös 
bölcsességgel változtassunk.

Javasoljuk Pécsvárad régi, Sár
kányölő Szent Györgyöt ábrázoló 
mezővárosi címerének felélesztését. 
A Pécsváradi Várbaráti Kör 1989 ta
vaszán elkészült pecsétjén (Csizma
dia László grafikus munkája) ez lát
ható. Tagtársaink közül külön kö
szönetét mondunk önzetlen, aktív 
tevékenységéért Békés József kőfara
gó mesternek, aki harmadik már
ványtáblánkat készítette el ingyen. 
Pusch Jánosné és Wéber Jánosné te
remőröknek, akik kiadványaink ter
jesztésével Pécsvárad népszerűsíté
sét segítették elő. Lőrinczi Albertnek, 
aki fényképein örökítette meg közös 
eseményeinket. Az adományozók 
közül 4000-4000 forinttal támogatta 
körünket Pécsvárad Nagyközségi 
Közös Tanácsa, 2000 forinttal a Ba
ranya Megyei Könyvtár, Nemes-Ná- 
gel Lajos 1000, Nékám Krisztina 
1000 Ft támogatást adott. Körünk 
elnyerte a Baranya Megyei Tanács 
15 000 forintos pályázatát. Támoga
tóinknak köszönetét mondunk. 
1990. évi működésünket továbbra is 
alapszabályunk értelmében kívánjuk 
folytatni: ápolva, felmutatva Pécsvá
rad, a pécsváradiak közös kincseit.

Gállos Orsolya, 
a Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke
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Maroknyi székely — Hidason

Mintegy százan jöttek össze Hi
dason 1989 december közepe táján 
a Székely Kör megalakulásának hí
rére. A Bonyhádon székelő Székely 
Körök Szövetsége mostanra mintegy 
15 szervezetet tömörít. Többnek a 
bejegyzése folyamatban van. Bör
zsöny, Majos és Tabód mellett Apar- 
hant, Tevéi, Bátaszék és Tolna- 
Mözs, tolnai községek után a bara
nyai Hidason is megalakult a Szé
kely Kör.

Az alakulóülésen annak rendje- 
módja szerint közreadták az alap- és 
szervezeti szabályzatot; megválasz
tották a tisztségviselőket, az elnök
séget, munkatervet vázoltak föl. Eh
hez is, ahhoz is sokan hozzátették a 
véleményüket. A végén pedig eléne
kelték a székely himnuszt. Mindenki 
tudta. Szépen, tisztán, egységesen.

A Székely Körnek Hidason is bár
ki tagja lehet a bukovinai vagy erdé
lyi székelységből, vagy bárhonnan, 
ha kötődik hozzájuk, és a kör sza
bályrendszerét elfogadja, magáénak 
tekinti.

Alávető céljuk a székely kultúra 
és hagyomány ápolása, fejlesztése. 
Az óhaza, a falujuk, az öt bukovinai, 
egykori székely falu (Istensegíts, Fo- 
gadjisten, Hadikfalva, Józseffalva, 
Andrásfalva), őseik, családjuk és 
egyáltalán a bukovinai székelység 
történetének megismertetése. Köny
vek, irodalmi források, a déd- és 
nagyszülők visszaemlékezése nyo
mán, amíg van, aki emlékezzék. Em
lékezni és történelmet mondani, 
ahogy a gyűlés elején a hidasi kisis
kolások Sebestyén Adóm szerkesztet
te székely történelmi műsorából ez 
is kiderülhetett. Madéfalvától buko
vinai letelepítésükön, a negyven
egyes áttelepülésen, a bácskai éve
ken, az 1944-es őszi menekülésen át, 
a Dunántúlig. Többen hangoztatták: 
felnőtt lassan a harmadik generáció 
— és nem ismerik történelmünket. 
Ki fogja továbbadni élő szóval ke
serveiket, a maroknyi székely tenger
nyi szenvedését? Kérdezzenek tehát 
a fiatalok, az idősebbek pedig mond
ják el a múltat. Az idősebb korosz
tály Hidason eddig is nagyon sokat

tett. A legtöbbet: megőrizték, ösz- 
szegyűjtötték szőtteseiket, tárgyi 
emlékeiket, amelyek még otthon, a 
Szucsáva partján készültek. Önálló 
gyűjteményként állítják majd ki, ha 
teljesen elkészül a székely ház a régi, 
„Julcsa néni”-féle házban, amely 
már csak külső tatarozásra vár. „Ma
gától nem készül el — hallottam —, 
a tanácsnak nincs rá pénze, nekünk 
kell azt társadalmi munkában. . . ” 
Két kőműves rögtön jelentkezett, jó 
szívvel.

A székely házat sok mindenre 
szeretnék használni. Itt kapnának 
helyet a fafaragó kör tagjai, az 
asszonyok szakkörei, a tanfolyamok, 
a népitáncosok. A készülő tájház, az 
önszerveződő közösségi alkalmak, a 
felelősen vállalt társadalmi munka 
(amit egykor kalákának hívtak); 
vagy az elnökségbe méltatlannak bi- 
zonyulók leszavazása kemény szóval 
— mindez együtt valami melengető 
érzést adott. Mindazoknak, akik év
tizedek óta tudják, látták, érezték e 
keserűen visszaszorított vágyakat, 
energiákat, amikor a lélektelen pro
letárdiktatúra tiltólistákat gyártó 
félelmei még a szót is üldözték: szé
kely.

Önállóság, egyesülés, szabadság. 
Ez már megadatott. Jobb lett volna 
20-30 évvel ezelőtt, sok mással 
együtt. De hát, ugye — mondogatjuk 
a közhelyet —, a demokráciát 40 év 
után tanulni kell. Hidason valahogy 
nem így tűnt. Valaki meg is fogal
mazta, s akadt, aki alá is húzta: Er
délyben demokrácia volt. Nem kel
lett tanulni. A bukovinai székelyek 
az együttgondolkodás, együttcselek- 
vés szép és igen hasznos szokásával 
éltek. Meg kell csak kérdezni az öre
geket, elő kell venni a régi jó szo
kást. S ahogy most is: szépen meg
hallgatva egymást, dönteni közös 
dolgainkban.

Kívánjuk, legyen foganatja.

Wallinger Endre 
Fotó: Baracs H. Dénes

Temesvári
köszönet

Drága Horváth család!
Remélem, hogy jó viszonyban 

találom önöket! Ml hála istennek 
megvagyunk, sértetlen. De mikor 
önök elindultak, akkor kezdődött 
a nagy ostrom. Szétlőtték a ga
rázst, bele lőttek a kocsiba, a bi
ciklibe, de az volt a szerencse, 
hogy nem talált a golyó a benzin
tartályba. Reméljük, hogy maguk 
is az isten segítségével hazaérkez
tek a családba. Az volt a jó, hogy | |  

|  már maguk mindannyian el vol
tak utazva, mert itt aztán pórul 
jártak volna. Tisztelettel tudatom, 
hogy bármikor kerül sor, arra, 
hogy ellátogassanak Romániába, 
felkereshet bennünket Szívesen 
lápjuk.

Tisztelt Horváth család! Szí
vünkből kívánjuk mindannyian 
egy „Boldog új esztendőt!” az 
egész családnak!

A Pásztor család
Sok-sok szeretettel Pásztor Ré- 

|  ka. Ibolya
Köszöi\jük az ellátást!
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Für die „Kreiszeitung”
KIndergartenpartnerschaft kelne EinbahnstraBe 

Auf „Tante Kinga” folgte „Tante Anna” aus Mecseknádasd 

Dorothe Opifantl lm Mai fúr vier Wochen in die Partnergemeinde

lm Unterensinger Kindergarten bei dér Schule ist wieder ciné neue Partnerschafts-Kinder- 
gartentante eingetroffen. lm Bild (v. 1. n. r.) dritte Reihe, zwei, Kindergártnerin Waltraud 
Schober, dritte Reihe, vier, Kindergártnerin Hildegard Bont; dritte Reihe, fünf, Kindergártne
rin Anna Pitz; ganz rechts stehend, Kindergártnerin Dorothe Opifanti. schr.

Unterensingen (schr). Die Partnerschaft 
dér Gemeinde Unterensingen mit dem 
südungarischen Dorf Mecseknádasd kam 
nach den gegenseitigen Partner- 
schaftsabschlüssen im Laufe des letzten 
Jahres, recht bald zűr Sache. Nicht nur 
Begegnungen auf Honoratiorenebene, son- 
dem Begegnungen zwischen Schwaben vöm 
Neckartal und Ungamdeutschen aus den 
Mecsekbergen bei Pécs auf den ver- 
schiedensten Ebenen, und unter den 
verschiedenen Altersgruppen, war von 
vomeherein das Ziel von BM Straub. Mán 
kann schon jetzt uneigeschránkt sagen: Die 
Sache láuft in dieser Richtung. Schon im 
letzten Jahr hatten SKV-Handballsportler 
erste Verbindungen bei Freundschaftsspielen 
geknüpft. Dann ging eine ungamdeutsche 
Schülergruppe zwei Wochen láng in 
Unterensingen in die Schule. Dabei war 
besonders wichtig, daB die Schülcr aus 
Mecseknádasd allesamt bei Unterensinger 
Familien untergebracht waren. Schon jetzt ist 
von dér Grund- und Hauptschule géptant, im 
Laufe des Jahres eine Unterensinger 
Schülergruppe eine áhnlich lángé Zeit in 
Mecseknádasd in die Schule gehen zu lassen. 
Auf dér Kindergartenebene kann mán schon 
den gelungenen AbschluB einer ersten 
Austauschrunde melden. Die Kindergártnerin 
Kinga Nichter aus Mecseknádasd/Pécs tat 
vöm 28. August bis zum 20. Dezember 1989 
vorwiegend im Kindergarten bei dér Schule 
einen guten Dienst. Zwischen ihr, dér zwei- 
undzwanzigjáhrigen Liebenswürdigen Un
gamdeutschen, und den beiden álteren 
erfahrenen Kindergártnerinnen, Waltraud 
Schober und Hildegard Bőm, kam es zu 
einem für die betreuten Kinder förderlichen 
Vertrauensverháltnis. Mán merkte es den 
Kindem an: Sie hatten die Tante Kinga gém!

Nach ihrer Rückreise nach Pécs, trat nun 
am 8. Januar, die ebenfalls aus Mecseknádasd 
kommende, Kindergártnerin Anna Pitz (33), 
ihre Nachfolge für einige Monate bis Ostem

Koriztunk. . .
A hideg beálltával a teniszpályán kialakí

tott korcsolyapálya nyílt Mccseknádasdon.
Ez az új lehetőség a gyerekeknek szerezte 

a legnagyobb örömet. Az iskolai szünetekben 
rengeteg tanuló zúdult le a pályára azért, hogy 
csúszkálhasson. Ezzel együtt természetesen 
jöttek a gáncsolások, esések. Kicsit fáj, én is 
már sokszor kipróbáltam, de hát ilyenkor azt 
szokás mondani, hogy a jég az mindig kemény. 
Az iskolában a pálya jóvoltából már a jégho- 
ki-játék is nagyon híres lett. A gyerekek saját 
maguk készítették hokibotjukat és a fakorong
gal együtt veszedelmes meccseket játszottak.

Sajnos, ez a jég most már olvadóban van, 
de reméljük, még megjön a fagy, és a korcso
lyázás ismét felvirágozhat. Megköszönjük 
azoknak, akik létrehozták ezt a pályát. Nagyon 
csúszott, meg kemény is volt, de nagyon jó 
volt! Remélem, a tanár bácsik és nénik is meg
bocsátják, hogy a legtöbb időt most nem a 
könyvek mellett, hanem a korcsolyapályán töl
töttük.

Szigriszt Adrienn

an. Die Mutter von zwei Kindem wurde von 
ihren beiden „partnerschaftserfahrenen” 
Kolleginnen herzlich aufgenommen. Und die 
Kinder? Kindergártnerin Waltraud Schober 
sagt dazu: „Die Kinder habén sie auch schon 
angenommen!” „Dies umso mehr, als die 
neue” „Tante Anna”, als Reiseprásent für allé 
ihre neuen Schützlinge aus Streich- 
holzschachteln selber gebastelte Entchen mit 
leckerer Füllung und noch ein groBes 
Bilderbuch in deutscher Sprache aus ihrer 
ungarischen Heimat mitgebracht hatte. Nicht 
nur bei dér Schule, sondem auch bei den 
Kindergártnerinnen soll dér Austausch im

Gegenverkehr erfolgen. So will die 
Kindergártnerin Dorothe Opifanti von 
Anfang bis Ende Mai im Kindergarten in 
Mecseknádasd Dienst tun. Den Kinder
gártnerinnen und den Kindergarteneltem die 
diesen gegenseitig befruchtenden Austausch 
mittragen, gebührt dér Dank dér Gemeinde! 
Ziel dieses Austausches ist nicht nur dér 
Austausch von Erfahrungen und Gewinnung 
von neuen Anregungen, sondem primár, 
ungamdeutschen Kindergártnerinnen und 
Kindem bei dér Beherrschung dér deutschen 
Muttersprache zu helfen.

•  Új szakaszába lépett az 
iskolaépítés: a felsőtagozatos 
épületszámy téliesített részé
ben belső vakolási, szerelési 
munkák folynak, biztosított a 
folyamatos munkavégzés le
hetősége, minden feltétel biz
tosított a szeptemberi átadás
ra. A tornacsarnok építése is 
új, látványos szakaszba ke
rült. Korábban a kézilabdá- 
sok által társadalmi munká
ban elvégzett betonalapozás 
után megkezdődött a vasvá
zas elemek felállítása.

•  Mint azt a lakók is ész
revették, továbbra is folya
matos a szemétszállítás. A la
punkban korábban beszámol
tunk róla, hogy a Pécsváradi 
Költségvetési Üzem januártól 
egyoldalú áremelést akart 
végrehajtani a szemétszállí
tásban, melyet a mecsekná- 
dasdi Községi Közös Tanács 
nem fogadott el, mire fel-

Hírek
röviden

mondták a szemétszállítást. 
Legújabb levelében a Költ
ségvetési Üzem visszavonta 
felmondólevelét, ugyanakkor 
a Pécsváradi Tanács vizsgála
tot kért az ügyben.

•  Vb-ülés. Legutóbbi vb- 
ülés témája az 1990. évi mun
katerv összeállítása volt. A vb 
döntést hozott a Wéber-ház 
megvétele ügyében. Eladási 
ér 2 MFt, melynek elfogadá
sáról a vevőnek 2 héten belül 
nyilatkoznia kell.

•  Tanácsülés. A január 
29-i tanácsülésen a testület 
elfogadta 1990. évi munka

tervét, valamint tárgyalta a 
településfejlesztési hozzájá
rulás módosítását.

•  Azonos feltételek mel
lett használhatja bárki ren
dezvényei céljára Mecsekná- 
dasdon a napközi ebédlőjét, 
kultúrházat, klubhelyiséget, 
valamint a tanácstermet. 
Ezek a helyiségek bármilyen 
politikai rendezvény céljára is 
bérbe adhatók.

•  Tagtoborzó összejöve
telt rendezett Mecseknádas- 
don a Szabad Demokraták 
Szövetsége. Az élénk érdek
lődést és vitát követő toborzó 
után megkezdődött a helyi 
SZDSZ-csoport létrehozása.

•  Január 24-én program- 
ismertetőt tartott a Szociál
demokrata Párt Mecsckná- 
dasdon. Ifj. Kövesi Béla kép
viselőjelölt választási prog
rambeszédet tartott.
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Azt hiszem, az országban az egyetlen község Me- d r . w e k l e r  f e r e n c  
cseknádasd, ahol egy alig 2000 főt számláló közös
ségből két képviselőjelölt indul harcba a végső jelölt
ségért. Ez egyrészt öröm, de azt hiszem, legalább 
akkora gond is.

Beszélgetésünk során a képviselőjelöltek ugyan
azokat a kérdéseket kapták, melyek megválaszolása, 
reményeink szerint megkönnyíti a választók, az Önök 
döntését.

(1) Tudom, hogy több helyen és kiadványban már bemutatkoztak, ennek ellenére kérem, hogy röviden ismertessék eddigi életútjukat
(2) Mint falun élők, gondolom, elsősorban a falu felemelkedéséért szállnak síkra, ha röviden hallhatnánk választási programjukról.
(3) Melyek azok a fő  gondolatok, amit ebből külön figyelmünkbe ajánl?
(4) A választókörzetben 10 jelölt indul a képviselői helyirt, milyen esélyt ad magának?
(5) További tervei megválasztása, illetve abban az esetben, ha nem kerül be a parlamentbe?
(6) Az örömön kívül, hogy két jelöltje is van a falunak, nem érzik-e úgy, hogy ez megosztja az embereket, senki sem szeretné a jelölteket megbántani, 

uránokkor két jelöltre sem szavazhatnak Kissé tudathasadásos állapot, nem?
(7) A választási körzet soknemzetiségű terület A nemzetiséggel kapcsolatos programjáról hallhatnánk-e valamit, annál is inkább, mert az eddigi 

nemzetiségi politika megítélésében van némi különbség Önök között?

DR. KÖVESI BÉLA

(1)
Dr. Wekltr Ferenc: 1955-ben születtem 

Mecseknádasdon. A Pécsi Széchenyi István 
Szakközépiskola elvégzése után gépkocsiveze
tőként, röntgenasszisztensként, majd a Pécs- 
váradi Művelődési Házban népművelőként 
dolgoztam. Az itt eltöltött másfél év alatt is
merkedtem meg Pécsváraddal. Későbbi gon
dolkodási módomat, életfelfogásomat megha
tározóan befolyásolta az az idő, amelyet Kí
gyós Sándor mellett töltöttem el. Máig tartó 
meleg, emberi kapcsolatokat sikerült kialakí
tanom a „házban” dolgozókkal és az akkori 
pécsváradi fiatalsággal. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem elvégzése után a Pécsi Ja- 
nus Pannonius Tudományegyetemen tanárse
gédként tanítottam. Közben családommal 
együtt visszajöttünk Nádasdra, házat építet
tünk. 1985-ben megválasztottak szülőfalum 
tanácselnökévé. Feleségem szintén itt szüle
tett, foglalkozása szociológus. Két fiam, János 
és Misi 7, illetve másfél évesek.

Dr. Kövest Béla: 1937-ben születtem Pé
csett. Édesapám középiskolai tanárként ment 
nyugdíjba, jelenleg a Magyarországi Szociál
demokrata Párt Baranya Megyei Szervezeté
nek elnöke. Édesanyám nyugdíjas könyvelő. 
Két húgom van, mind a hárman egyetemet, 
illetve főiskolát végeztünk. Iskoláimat Pécsett 
végeztem, a gépipari technikum elvégzése 
után egy évig dolgoztam, majd testnevelő ta
nár akartam lenni, de az orvosi egyetemet vé
geztem el 1962-ben. Öt évig dolgoztam a 
szekszárdi kórházban. Sebészetből szakvizs
gáztam 1966-ban. 1967. május 1-jétől Me
cseknádasdon vagyok körzeti orvos. 1986-ban 
általános orvostanból is szakvizsgáztam. 1962- 
ben nősültem, feleségem Meződi Gizella rönt
genasszisztens. Gabriella lányom 1964-ben 
született, jelenleg jogtanácsosként dolgozik. 
Éva 1971-ben született, 4. osztályos gimnazis
ta.

(2)
W. F.: Programom alapja a falu és a vidék 

hátrányos helyzetének megszüntetése. Min
denki előtt közismert, hogy az elmúlt negyven 
év mennyi megaláztatást, igazságtalanságot, 
embertelenséget eredményezett Magyarorszá
gon. Ez fokozottabban igaz a falun élő embe
rekre, akik az általános elnyomorodás mellett 
a gigantomániás ipar és városfejlesztés terheit 
is finanszírozták, miközben a falut, a mező- 
gazdaságot szellemileg és anyagilag elsorvasz
tották. Ebből az állapotból a falvak csak közös 
erővel, összefogással tudnak kitömi. Érdeke
iket a Budapest és nagyváros centrikus hata
lommal, valamint a megyei lobbikkal szemben

összehangolt fellépéssel tudják csak érvénye
síteni. Ezért hoztuk létre a Baranya Megyei 
Faluszövetséget, amely a falvak és az ott élő 
emberek érdekeinek képviseletét vállalta fel. 
Ez az érdekképviselet pártoktól és ideológiák
tól mentes, ha úgy tetszik, pártokon felüli. 
Együttműködünk minden politikai és társa
dalmi erővel, amely vállalja a mostani hátrá
nyos helyzet felszámolását. Most és a jövőben 
is felvállaljuk a szembenállást minden olyan 
folyamattal, amely a falu és a vidék rehabi
litálását gátolja. Émiatt indítottunk a válasz
tásokon olyan, a falvak érdekeit hitelesen kép
viselni tudó jelölteket, akik pártpolitikai érde
kektől mentesen, kizárólag a baranyai falvak 
felemelkedését szem előtt tartva tevékenyked
hetnek a jövendő, demokratikus parlament
ben. A Faluszövetség természetesen támogat 
minden folyamatot, amely Magyarország de
mokratikus átalakítását eredményezi (békés 
rendszerváltást, tulajdonreformot, szovjet csa
patok kivonását, demokráciát, a sérelmet 
szenvedettek anyagi és erkölcsi rehabilitálá
sát, gazdasági és szociális felemelkedést stb.). 
Elsődlegesnek azonban egy emberközpontú 
társadalom megteremtését tartja. A fenti cé
lokból következően mint ember, mint falusi, 
mint a Faluszövetség vezetője, választási 
programomban és esetleges parlamenti tevé
kenységemben is a falvak és ezen belül a Mo
hács környéki választókörzet érdekeinek kép
viseletét tartom meghatározónak. Nem értek 
egyet azokkal, akik a jövendő parlamentben 
nem tartják fontosnak a területi érdekek meg
jelenítését, mondván, hogy a pártok ezt is 
megoldják.

K. B.: Mint 2-3 éve falun élő ember, is
merem a falun élők gondjait. Pártomnak rész
letesen kidolgozott programja nincs a magyar 
falu számára, de támogat minden olyan törek
vést, amely a vidéki, falusi életformával járó 
hátrányok megszüntetéséért küzd. Az ellenzé
ki pártok közül bizonyos esetekben támogatni 
fogjuk a Faluszövetség, valamint az MDF 
programját is.

(3)
W. F.: A legfontosabbnak egy olyan falu 

és vidék felzárkóztatási program kidolgozását 
és elfogadását tartom, amely megszünteti a 
falvak elmaradottságát. Azonnal be kell vezet
ni az egyenlő közteherviselést a falvak és vá
rosok, valamint a főváros lakossága között. 
Meg kell határozni azt a társadalmilag elfoga
dott, optimális alapellátási szintet, amely ál
lampolgári jogon jár minden magyar állam
polgárnak, függetlenül attól, hogy hol lakik 
(egészségügyi ellátás, alapfokú oktatás, egész

séges ivóvíz, csatorna, telefon stb.). Ezt állami 
feladatként minden településen azonos felté
telekkel biztosítani kell. Ezen infrastrukturális 
fejlesztések teszik lehetővé a valódi önkor
mányzatiság bevezetését. Amennyiben a falusi 
önkormányzatok nem kapják meg ezt a társa
dalmi támogatást — a fennálló elmaradottság 
miatt —, működésük illuzórikus lesz. Termé
szetesnek tartom a valódi önkormányzat 
azonnali bevezetését, amely számomra azt je
lenti, hogy egy falusi vagy városi közösség éle
tének megszervezését saját kezébe veszi. Az 
önkormányzaton belül, demokratikusan meg
választott testületek — elöljáróság, iskolaszék 
stb. — a lakosság képviseletében szervezik, 
irányítják a közösség életét. Külső, regionális 
vagy adminisztratív erők nem avatkozhatnak 
be egy település belső életébe, amennyiben az 
ott folyó tevékenység a fennálló, a demokra
tikus parlament által elfogadott törvényeket 
nem sérti.

Mindez azonban csak megfelelő gazdasági 
alapok esetén lehetséges. Ezért az önkor
mányzatnak elegendő vagyonnal kell rendel
keznie, illetve a falu jövedelemteremtő képes
ségét biztosítani kell. Ameddig ez nem törté
nik meg, az állam nem vonulhat ki a falusi és 
kisvárosi önkormányzatok finanszírozásának 
kötelessége alól. Ez a tendencia már az ez évi 
költségvetésben is megfigyelhető. A falvak és 
a vidék képviselője nem kerülheti meg a föld
kérdést. Alapvetőnek tartom a földtulajdon 
rendezését. A mostani struktúra átalakítására 
van szükség. A földet a valós tulajdonosoknak 
kell megkapniuk, akik ezután szabadon dönt
hetnek arról, hogy magángazdákként vagy va
lódi szövetkezeti formában, nagyüzemi mód
szerekkel kívánják-e azt megművelni. A folya
mat azonban nem eredményezheti a mostani 
nagyüzemek erőszakos szétverését, mert ez 
élelmiszerhiányhoz vezethet. A helyi sajátos
ságok és igények figyelembevételével helyben 
kell eldönteni a fenti kérdéseket.

Azok számára, akik egyénileg kívánnak 
gazdálkodni, ki kell adni a termelőszövetkeze
tekből a tulajdonrészüket, illetve biztosítani 
kell olyan földterületeket, amelyek bérelhe
tők, megvásárolhatók. Szükségesnek tartom 
az erőszakos kollektivizálás során sérelmet és 
kárt szenvedettek erkölcsi és anyagi rehabili
tálását. Ennek terheit azonban nem lehet a 
mai mezőgazdaságban dolgozókra hárítani. 
Az állam teherbíró képességének függvényé
ben ezt állami feladatként kell kezelni. Nem 
értek egyet az 1947-es állapotoknak megfelelő 
földtulajdon-viszonyok visszaállításával. A 
mai mezőgazdasági üzemekben dolgozók ér
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dekeit ez alapvetően sérti, másrészt 1947-re a 
magyarországi németségtől már elvették föld- 
tulajdonukat, így őket is hátrányosan érintené 
az ilyen típusú rendezés.

K. B.: Azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy 
a falun élőket ugyanolyan elbírálásban része
sítsék, mint a fővárosiakat.

(4)
W. F.: A választásokon természetesen 

azért indulok, hogy elnyerjem a szavazók 
többségének bizalmát és tudásomhoz, képes
ségeimhez mérten képviselhessem a térség ér
dekeit az országgyűlésben. A nagyszámú jelölt 
miatt reális esélylatolgatásra nem tudok vál
lalkozni.

K. B.: Igaz, hogy ebben a választókerület
ben 10 jelölt indul, azt is elismerem, hogy a 
Szociáldemokrata Párt még nem volt felké
szülve a választásokra, ezért van bizonyos le
maradásunk. Ennek ellenére sem tartom ma
gam abszolút esélytelennek, mert ahol 10 je
lölt van, ott minden előfordulhat. Bízom ab
ban, hogy a szociáldemokrácia eszméi sokak 
szemében népszerűk, hiszen a szociáldemok
rácia aktív szerepet játszott a háború után a 
fejlett nyugat-európai országok jóléti társadal
mainak megteremtésében. Az lehet, hogy a 
jelenlegi helyzetben nem sok az esélyem a 
végső győzelemre, de lehetőséget szeretnék 
biztosítani azok számára, akik rokonszenvez
nek céljainkkal, hogy egymásra találjanak. Na
gyon fontosnak tartom, hogy az esetleges má
sodik fordulóban csak olyan jelöltet támogas
sunk a párt szavazóinak nevében, aki világo
san és egyértelműen elhatárolta magát az el
múlt időszak hibáitól, mely a kommunista párt 
antidemokratikus módszerei miatt követke
zett be, amely visszaélt a munkáshatalom jel
szavával.

(5)
W. F.: A kérdés viszonylag egyszerű, de 

nehéz rá válaszolni. Nem tisztázódtak még a 
képviselőség jogállásával, munkafeltételeivel, 
feladataival foglalkozó kérdések. Másrészt az 
önkormányzati törvény, amely a helyi válasz
tott képviselők jövőbeni sorsával, a helyi vá
lasztásokkal is foglalkozik, szintén előkészüle
ti stádiumban van. így a parlamenti választá
soktól függetlenül is nehéz a jövőről beszélni. 
A tanács vezetését őt évre vállaltam, ezt a 
feladatot a helyhatósági választásokig a leg
jobb tudásom szerint igyekszem ellátni. Hogy

ezután mi történik, azt ma még nem tudom 
megmondani.

K. B.: Amennyiben megválasztanak képvi
selőnek, elsősorban a szociálpolitikát érzem 
annak a területnek, mely legközelebb áll hoz
zám. Emellett támogatni fogok minden olyan 
törekvést, mely a falu hátrányos helyzetén kí
ván változtatni. Amennyiben nem sikerül, 
folytatom tovább azt a munkát, melyet legjob
ban szeretek, a betegek gyógyítását, mellette 
politizálni is fogok a jövőben, mert eddig sem
milyen politikai szerepet sem vállaltam.

(6)
W. F.: Minden magyar állampolgár alkot

mányos joga a választás és a választhatóság, 
ha ezt kizáró ok nincs. így semmiféle rendkí
vüliséget nem látok a szituációban. Az embe
reknek a titkos szavazás alkalmával kell eldön
teniük, hogy emberileg, szakmailag, erkölcsi
leg, politikailag kit tartanak alkalmasnak ér
dekeik képviselésére.

K. B.: Elismerem, hogy tudathasadásos ál
lapot alakult ki a faluban a két jelölt miatt, 
azonban figyelembe kell venni, hogy itt két 
program versenyez egymással, elsősorban, vé
leményem szerint. A két program pedig telje
sen különböző. Saját programomat úgy jelle
mezném, hogy célkitűzése: gyors és békés 
rendszerváltás, szabad parlamenti választások 
útján. Jogállam létrehozása, egy olyan demok
rácia megteremtése, ahol szabadon és félelem 
nélkül lehet élni. Olyan országot szeretnénk, 
ahol állampolgári jogon biztosítják az ember
hez méltó megélhetést minden életszakaszban 
és élethelyzetben. Nem tökéletes társadalmat 
akarunk, mert ez a hatalommal való vissza
éléshez vezet. Dr. Wekler Ferenc programját 
csak újságból, szórólapokból ismerem. A 
programnak azt a részét, mely a falun élők 
gondjaival foglalkozik, részletesnek is jónak 
tartom. Nem hiszek azonban egy olyan politi
kában, mely pártérdekeket nem vesz figyelem
be. Minden párt érdekében vagy pártok felett 
kíván politizálni. Úgy gondolom, hogy a két 
program eléggé különbözik egymástól, hogy 
ne egymás szavazótáborát gyengítsük.

(7)
W. F.: A falvak érdekeinek képviselete 

mellett nyíltan és tudatosan vállalom a nem
zetiségi és ezen belül a német nemzetiségi ér
dekek képviselését. Programom alapja a nem
zetiségi önazonossághoz való jog, a nemzeti

ségi egyenjogúság. Magyarországon a nemze
tiségek egyenrangúak a többségi nemzet kép
viselőivel. Ez azonban véleményem szerint, 
kevés. Egy adott nemzetiség csak úgy képes 
nemzetiségi sajátosságait megőrizni (nyelv, 
kultúra stb.), ha többletjogokat élvez. Ezek az 
anyanyelvhasználat joga minden hivatalos he
lyen, nemcsak a családban vagy az utcán, az 
anyanyelven való oktatáshoz való jog, az anya
nyelven elérhető társadalmi felemelkedés, 
mobilitás stb. A nyelvi és kulturális átörökítés 
intézményi feltételeinek hiánya az asszimilá
cióhoz, a nemzetiségi identitás elvesztéséhez 
vezet. Magyarországon ez történt. A látszatjo
gok — formális nemzetiségi érdekképviselet, 
néhány kultúrcsoport megléte, egy-két nemze
tiséginek nevezett kirakatiskola — fedezték a 
német nemzetiségiek soraiban megindult erős 
asszimilációt. Az általános falusorvasztási po
litikával párhuzamosan zajló nemzetiségi köz
ségek, közösségek szétbomlasztása, a nemze
tiségnek a nagyobb települések felé történő 
áramlása még inkább felerősítette ezt a folya
matot. Csak tényleges nemzetiségi jogok meg
adásával fékezhető az asszimiláció. Szükség 
van valódi nemzetiségi óvodákra, iskolákra, 
nemzetiségi önkormányzatokra. Termé
szetesen csak ott, ahol ezt a nemzetiségiek 
maguk igénylik.

A nemzetiségi „többletjogok” többlet fi
nanszírozást is igényelnek (két óvoda, két is
kola stb. kell.) Ezek biztosítása szintén köz
ponti feladat és nem lehet a helyi önkormány
zat kizárólagos feladatává tenni. Nem halaszt
ható tovább a kollektív büntetést szenvedett 
németség erkölcsi rehabilitációja sem.

Engedje meg, hogy ezúton is megköszön
jem mindazok megelőlegezett bizalmát, akik 
jelölésemet támogatják.

K. B.: Kettőnk nemzetiségi programja kö
zött, véleményem szerint, nincs sok különb
ség. Azt tartom jó nemzetiségi politikának, 
ahol az egyént semmilyen sérelem és hátrá
nyos megkülönböztetés nem éri nemzetiségi 
volta miatt. A nemzetiségeknek viszont élniük 
kell a jogaikkal. Az elmúlt időszakban, véle
ményem szerint, a félelem volt az az erő, mely 
meggátolta, hogy a nemzetiségek éljenek a jo
gaikkal. Pártomnak egyébként az az álláspont
ja, hogy kapjanak a nemzetiségek külön par
lamenti képviseletet.

Amilyen mezőgazdasági termelés ez ideig 
folyt községünkben a magánszektorban, ez a 
legnagyobb jóindulattal sem nevezhető mező- 
gazdasági vállalkozásnak. Néhány kivételtől 
eltekintve ezt a tevékenységet csupán háztáji 
jellegű termelésnek nevezhetjük. A termelők 
ugyan foglalkoztak állattartással, de csak saját 
igényeik kielégítése volt a cél, illetve az éppen 
megtermelt kevés felesleget értékesítették. 
Ugyanez a helyzet a szőlőtermesztés terüle
tén. Néhány nagyobb szövetkezet vonzáskör
zetében viszont találkozhatunk háztáji vagy 
családi jellegű vállalkozással, de ezek a formák 
csak az állattartás területén alakultak ki. Mi
vel nálunk ennek a tevékenységnek nincs ha
gyománya, igazi vállalkozás itt sem formáló
dott.

Ennek a vállalkozási formának az a lénye
ge, hogy a gazdálkodó a vállalkozásba a meg
levő épületeivel, berendezéseivel, munkaere
jével lép be, míg a másik fél — az esetek 
többségében valamelyik szövetkezet vagy álla
mi gazdaság — biztosítja az alapanyagot és a 
megfelelő takarmányt. Ebben az esetben ter
mészetesen egy szerződéses termelésről van 
szó, ahol a termelés feltételei a szerződések
ben igen változatos formákban kerülhet kiala
kításra, ennek megfelelően természetesen az

Vállalkozás 
a mező- 

gazdaságban
eredményből való részesedés is mindig a szer
ződések tartalmától függ.

A vállalkozásnak ez a formája azért köz
kedvelt, mivel a magántermelő hátterében egy 
gyakorlatilag profinak tekinthető termelő és 
szervező áll, így a vállalkozás rizikója egyik fél 
részére sem túlzottan nagy. Közismert, hogy a 
mezőgazdasági termelésben a periodikusság 
igen jellemző, a túltermelés vagy a hiány je
lensége egyik pillanatról a másikra megjele
nik, ami a legkülönfélébb okokkal magyaráz
ható (pl. áremelés, piacbeszűkülés stb.). Mivel 
a fentebb említett állatállomány tartásában a 
periódusidő igen rövid, a magánszektor a kü
lönböző változásokra lényegesen gyorsabban 
reagál, mint a nagyüzem, ez a tényező pedig 
az ilyen termelés — termeltetés létjogosultsá

gát aláhúzza. A vállalkozók ennek és a szer
ződések ellenére sem lehetnek teljesen nyu
godtak, ugyanis egy túltermelés esetén a ter
melést egy ideig mérsékelniük kell, vagy fel 
kell hagyni vele.

Vannak vállalkozók, akik termelőeszkö
zökkel nem rendelkeznek, ők a vállalkozásba 
csak a munkaerejüket tudnák beadni. Ezzel a 
vállalkozási formával elsősorban a növényter
mesztés területén találkozhatunk az ország 
különböző szövetkezeteiben. Itt elsősorban ül
tetvények ápolásáról, más növényi kultúrák 
kezeléséről van szó. A mi viszonyaink között 
elsősorban ezt a formát tudnám elképzelni. A 
mezőgazdasági termelés legjelentősebb ténye
zője ugyanis a föld. Amíg a vállalkozó megha- 
tátozott mennyiségű saját vagy bérelt földte
rülettel nem rendelkezik, addig valódi vállal
kozás nem fog kialakulni. Ugyanakkor nem 
beszéltünk még a termeléshez szükséges gé
pekről, beruházásokról, épületekről, ami egy 
igen jelentős tőkebefektetést igényelne. A vál
lalkozónak természetesen egy meghatározott 
kockázatot vállalni kell, de ez esetben nem
csak a tőkéjét kockáztatná, nem tudja prog
nosztizálni tevékenységét, bevételeit, kiadásait 
a nap mint nap változó szabályozók miatt.

Ruppert János
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Olvasó! levelek
Tisztelt Szerkesztőség!

Nagyon örülök az új lap megjele
nésének, és kitartó olvasója vagyok. 
Nagyon tiszteletre méltó a szándék 
— szűkebb hazánk életének bemu
tatása, napi gondjaink feltárása —, 
és gondolom, a tájékoztatás. Az 
„Egy kis adópótlék” c. íráshoz kap
csolódóan mellékelem az elhunyt 
személyek jövedelemadójának meg
állapításáról szóló szakirodalmat, 
fénymásolatban. Megtalálható az 
Adó és Ellenőrzési Értesítő 3. szá
mában. El kell mondanom, hogy 
1988 előtt az adóhivatal fizetési meg
hagyást küldött minden adóalanynak 
(és örököseinek) a lezárt adóévet 
követő május-június hónapban, 
amelyben közölte az adófizetési kö
telezettséget. A késedelempótlék 
(nem tévesztendő össze az adóhátra
lékkal) havi 2%. Ha az összeg jelen
téktelen volt, behajtási eljárás nem 
követte a fizetési meghagyást, követ
kezésképpen, ha az adós (vagy örö
kösei) nem vett tudomást tartozásá
ról, bizony, a késedelempótlék hal
mozódott, de ebben nem a hivatal 
volt a „ludas”.

Egy jó hír a „Ha a polgár többet 
fizetett. . kezdetű mondathoz: 
1988-tól, ha a polgár többet fizetett, 
a tárgyévi adóbevallása alapján 
visszakapja a túlfizetését. Ebben az 
évben a bevallást követő 10-15. na
pon visszakapta. Erre az adópótlé
kot valóban nem számolta fel az 
adóhivatal. De van egy lehetőség: ne 
fizessen többet. Akinek tartozása 
van, fizesse be, akinek visszajár, kap
ja vissza a pénzét. Az elhunyt tarto

zását a hagyaték hivatott rendezni. 
Végül is kezdenek egyértelműek len
ni a játékszabályok, csak be kell tar
tani nekünk is, és a hivatalnak is.

A cél az lenne (és ebben ennek a 
lapnak bőven jut szerep), hogy az 
emberek ráébredjenek jogaikra, is
merjék azokat, mert demokrácia 
csak akkor lesz, ha a polgár, az ÁL
LAMPOLGÁR élni tud jogaival. 
Ettől elszoktunk, vagy rá sem szok
tunk — ezt tanulnunk kell. Ahhoz, 
hogy ne fizessek többet a szükséges
nél, tudnom kell, hogy mennyit kell 
befizetnem. Ha nem akarom beleás
ni magam az adójog rejtelmeibe, ak
kor szakemberhez fordulok. Pécsvá- 
radon úgy gondolom, a helyi KI- 
OSZ-alapszervezet rendelkezésre áll 
adózási kérdésekben. Magánszemé
lyek részére az APEH ügyfélszolgá
lati irodája (Pécs, Rákóczi út 54-56. 
fszt.) és a már működő adótanácsa- 
adók magánirodái adnak tájékoz
tatást.

Nagyon népszerű, látványos dolog 
a hivatalt ostorozni, de kérem, ha 
lehet, legalább a hivatásos újságíró 
vállalja fel a tájékoztatást. Neki le
hetősége van arra, hogy utánanéz
zen, akár a saját problámája kapcsán 
is, a dolgoknak. És ne „szenvedjen” 
és gúnyolódjon a vélt méltánytalan
ságokon, hanem tájékoztasson in
kább pontosan, korrekt módon. 
Megbántani senkit sem szándékoz
tam, nem kérem levelem közlését, 
csupán a szerkesztőség figyelmébe 
ajánlom.

Köszönettel:
Somogyink Nagy Ilona

Örülök, hogy néhány soros írásomra kelten is reagáltak, és a fent közölt levél mellett KT 
aláírással egy általános eszmefuttatás érkezett A levelek azonban félreértésből születtek.

•  Nem a késedelmes fizetés után járó pótlékot sérelmeztem, hanem az eljárást furcsállottam. 
Ha értesítenek a tanozásról, időben kifizetem. De nemcsak én nem tudtam róla, hanem két évig 
az ügyintézők sem, hiszen évente rendeztem számlámat a tanáccsal Legutóbb tavaly szeptember 
elején tájékoztattak a fizetendő összeg-ől majd pár hét múlva jött az értesítés efy régebbi örökölt 
tartozásról Vagyis most találták meg, most tették rá a késedelempótlékot, amely „sajnos" nem az 
adós miatt halmozódott.

•  A túlfizetés kérdésében is két malomban őriünk. A témával összefüggésben a cikkben szereplő 
kérdés is az adóreform (az APEH létrehozása) előtti időszakra vonatkozott. Azokra az időkre, 
amikor az úgynevezett önadózás még nem került szóba

•  A téves következtetésekkel nem tudok mit kezdeni és a „hivatal ostorozását" is másképp 
látom. A z utóbbi időkben ugyan több lehetőség nyílt a visszásságok jelzésére, de nyilvánossággá 
kerülésükön kívül nem történt semmi Sem a szolgáltatások, sem az ügyintézés színvonala nem 
változott Ezt inkább kesernyésnek, mintsem látványosnak tartom (talán a márciusi választások 
után megkezdődnek az alapvető változások).

Porth Etelka

Élt, él, 
élni fog . . .

Örömmel olvastuk az Ébresztő első szá
mában a Hírek rovatban, hogy községünk víz
ellátása megoldódik 1990-ben. A hírhez hoz
zátartozik, hogy évekkel ezelőtt már pénzzel 
(2000 Ft/család) hozzájárultunk egy kútfúrás
hoz. A 280 m mély kút fúrása megtörtént, de 
a várt eredmény elmaradt. A kút vize erősen 
vas-, kéntartalmú volt, és 28 °C a hőmérsék
lete. Reméljük, hogy a hír megvalósul, és ezzel 
a falu a továbbiakban „élni fog”. Bár tanácsi 
pénzekből az elmúlt években nem sokat tu
dunk felmutatni, sokkal többet a helyi össze
fogásból. Az elmúlt évben a lakosság adako
zásából, valamint külföldi segítséggel a temp
lomot, melyet Szent István tiszteletére emel
tek több mint 100 évvel ezelőtt, felújították. 
A külső vakolás, tetőfedés, toronyjavítás, jár
da több százezer forintba került. A gépi ha
rangozást is lehetővé tették. Ahol ilyen a falu 
közössége, ahol ilyen emberek élnek, annak a 
falunak van jövője. A címben szereplő „élt” 
a Szent István alapítólevelében szereplő köz
ség. „Él” a jelenben is, képes mindenre. „Élni 
fog” a jövőben, a víz megoldásával bizo
nyítjuk, hogy jogunk van élni.

Sajnos, a falusorvasztás bennünket sújtott 
legjobban. A pécsváradi körzetben nálunk 
szüntették meg az iskolát és szüntették meg 
a tanácsi kirendeltséget. Egyszóval kivonult az 
állam. De mi továbbra is maradtunk. Új házak 
épültek és épülnek, bizonyítva, hogy közsé
günknek van jövője.

Gáspár Béla

Tájékoztató a 
gázprogramról

Döntés született arról, hogy 1990-ben 
Pécsváradon az I. ütemben mely utcákban 
épül ki a földgázvezeték. Az érintett utcák 
lakóival mindezt most azért közöljük, hogy

— akik már bejelentkeztek gázfogyasztó
nak, azok számítsanak arra, hogy 1990 elején 
az OTP útján vagy közvetlen készpénzben be 
kell fizetni a 36 000 Ft-ot,

— akik viszont nem jelentkeztek, de utó
lag mégis részt vennének a gázprogramban, 
azok sürgősen, legkésőbb január 15-ig kéije- 
nek a tanácson jelentkezési lapot (még kb. 50 
jelentkezés elfogadható).

Az érintett utcák, útszakaszok az alábbiak:
Szabadság utca, Kossuth Lajos utca, Kos

suth Lajos utca és Vak Béla utca (új szakis
kola) által érintett részben a Pécsi út, esetleg 
a Vár utca első házai, Rákóczi utca Ságvári 
utcától a Liszt utcáig terjedő szakasza, esetleg 
a mozi és Ságvári utcai áfészbolt; Felszabadu
lás tér—Tavasz utca—Radnóti utca és érintő- 
leg esetleg az Entz utca egy-két kapcsolódó 
épület és Vár u. 32., 34. számok, Liszt utca— 
Gesztenyési utca végig; Dózsa utca végig; 
Bem köz és Bem utca végig (az új Bem utca 
is) és Dombay utcát érintően egy-két ház; He
gedűs utcának a Liszt—Gesztenyés utcai el
ágazásától keletre eső szakasza a 9—15. sz. 
házak előtt; Gyenes Tamás utca a 11-től 39. 
számig (és 8-tól a 18. számig, érintve a Fay u. 
11. számot); Witt János utca és Fülep Lajos 
utca; Munkácsy utca keleti rész 10-től 54-ig, 
illetve 13-tól 45-ig.

Kakas Sándor
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Mi a demokrácia?
— avagy a hatalom szerelmesei

Mottó: A politikai radikalizmus időszaka a 
választások után lejár, a gazdasági feladatok 
józan, kompromisszumokra is képes jó szak
mai felkészültségű reálpolitikusokat igényel
nek. Ilyen vezetőket válasszunk!

Úgy gondolom, hogy az országgyűlés — és 
helyhatósági választásokat követően a hatalmi 
vákuum megszűnik. Már ma is dominálóan a 
pluralista demokrácia időszakát éljük, a rend
szerváltás gyakorlatilag megtörtént. Ezek té
nyek. Ebben a folyamatban az állampolgárok 
egyéni akaratának mintegy eredője nyilvánult 
meg, de ezt az eredőt pontosan így, ahogy 
történt és történik, senki sem akarta.

A társadalom bizonytalanságban van, és 
ennek okaként én elsősorban az új politikai 
vezetők — mint új elit — egyéni hatalmi am
bícióinak látszólagos pozitfv, de valójában 
igen veszélyes megnyilvánulásait tartom. A 
politikai pártok egyes jelenlegi vezetői szeren
csére még nem elég dörzsölt politikusok, így 
többszörösen is rajtacsíphetők, amint a takti
kai harcokban ellentmondásba kerülnek ön
magukkal és pártjukkal. Miközben a hatalom 
lámpása körül lepketáncukat járják, és elvakít
ja őket a hatalom fénye, megfeledkeznek ar
ról, hogy előbb-utóbb a mélybe hullnak majd.

A választások előtt már megfigyelhető, 
mely pártok tűnnek egységesebbnek és éret
tebbnek, melyek azok, amelyek ismert tradíci
ókat követnek, a gyakorlatban igazolt eszmei 
értékeket tűznek zászlajukra. Ezen pártok ve
zetői többnyire mértéktartóbbak, személyes 
ambícióik kevésbé érvényesülnek, mintegy 
alázattal szolgálják eszmeiségüket. Más pártok 
igen heterogén eszmeiségűek, belső határozat
lanságukat — érvek hiányában — fröcskölő 
agresszivitással, intoleranciával palástolják.

Olyan történelmileg lejáratott, konzervatív 
ideológiák is felfedezhetők fegyvertárukban, 
mint az antiszemitizmus, sovinizmusba hajló 
nacionalizmus, messianizmus, nemzetellenes 
kozmopolitizmus. Kiválóak pl. akció- 
programok szervezésében, de azokat is egyre 
inkább önmaguk reklámozására használják 
fel. Ezek a hangadók kisajátítják nemzeti tra
dicionális ünnepeinket, kisajátítják jogainkat a 
független, szabad gondolkodásra. Provokál
nak bennünket általuk vélt közönyösségünk 
okán, nem kutatva annak valódiságát, valós 
okait. A demokrácia = toleráns gondolkodás, 
toleráns magatartás!

Akik nem tolerálják az egyének szabad 
akaratát, akik nem jogszerűen, vagy nem a 
meggyőzés módszerével járnak el, hanem ag
resszív intoleráns magatartásukkal, erőszakkal 
kívánnak megváltani minket — rossz vezetők 
máris, és megválasztásuk után is azok lesznek! 
Úgy gondolom, hogy a társadalom erjedési 
folyamataiban a kovászt a bátor, hatalomra 
törő vezetők alkották, de sosem volt szeren
csés, ha a stabilizációs időszakokban is az 
ilyen típusú vezetők váltak hangadókká, ra
gadták magukhoz a hatalmat! Ok a hatalom 
szerelmesei, és ez az egyetlen szerelem, amely 
náluk a sírig tart.

Amikor szűnik a köd, és a zavaros magyar 
politikai életben kristályosodási pontok jelen
tek meg, józan reálpolitikusokat válasszunk 
vezetőinknek! A képviselő- és helyhatósági vá
lasztások előszobájában vagyunk, még van idő 
végiggondolni mindannyiunknak, kiket enge
dünk majd be eszünk és szívünk belső helyi
ségeibe.

Dr. Feledi Éva

Kik is a hatalom igazi 
szerelmesei?

Hogy milyen vezetőket válasszunk? Elsősorban igazmondókat. Olyano
kat, akik nem hazudnak évtizedeken keresztül a saját érdekükben. Olyano
kat, akikből nem is lesznek „dörzsölt” politikusok, bármily helyen is poli
tizálnak a jövőben. Olyanokat, akik nem fenyegetőznek tehetetlen dühük
ben lámpás körüli lepketánc és mélybehullás hasonlatával. Olyanokat, akik 
pártjuk eszmeiségének nem alázatos szolgái. Olyanokat, akik a történelmi
leg lejáratott ideológiák sorolásakor a bolsevizmust nem feledik ki a lel
tárból. Olyanokat, kiknek hívó szavára önös érdek nélkül magyarok százai 
segítenek a szomszéd várnak, életveszélyt is vállalva. Olyanokat, kiknek 
parancsára nemzeti ünnepeinken nem gumibotozzák a márciusi ifjakat, ha 
a Petőfi-szoborhoz viszik a tisztelet virágait. Olyanokat, akik nem ragasz
kodnak körömszakadtáig a hatalomhoz és érdemtelen kiváltságaikhoz. 
Olyanokat, akiknek hívei nem használnak 25 idegen kifejezést magyar nyel
ven írott rövid cikkükben, hátha más is olvassa.

Kedves Tanult Barátom! A képviselői és helyhatósági választásokig már 
nem sok a hátralevő idő, de remélem, az elmúlt negyven év alatt volt ideje 
a többségnek titkon azon gondolkodni: milyen vezetőt választana, ha hagy
nák?

BECK

Levél
Nürnbergből
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ezúton szeretném Önöket meg

nyerni egy fontos kezdeményezés tá
mogatására. Biztosan Önök előtt 
sem ismeretlen a Romániában élő 
nemzetiségek sorsa. Három kultúr
kört érint egy zsarnoki rendszer fé
kevesztett hatalmi tobzódása. A 
több ezer lerombolásra ítélt falu és 
a milliónyi emberi sors nem tudja 
megrázni, felrázni Európát. A mű
vésznek feladata, sőt kötelessége a 
nyilvánosság figyelmének felkeltése. 
Többek között ilyen indíttatású két 
nagyobb terjedelmű munkám, me
lyek az elmúlt két év fejlődését tük
rözik. „ZENGŐ” a lekopasztott dél
magyarországi hegy sorsán keresztül 
egy aktuális, de általános problémát 
ölel fel, míg „HOMMAGE” a pusz
tuló falvakon keresztül megsemmi
sített kultúráknak állít emléket.

„HOMMAGE” címmel Budapes
ten, a Műcsarnok helyiségeiben 
1990. február 22-től március 18-ig 
kerül sor egy nagyszabású kiállításra, 
mely a fent említett problémákra 
hívja fel a figyelmet, és amennyire a 
képzőművészet eszközeivel lehetsé
ges, ezeket az érdeklődés közép
pontjába kívánja állítani. Budapestet 
követően Európa több városában is 
bemutatásra kerül ez az anyag.

Kardos Botond
%

Tisztelt Olvasó!
Ezen levél írója Kardos Botond művész, 

aki személyében nem idegen Pécsváradnak. 
Édesapját, néhai Kardos főorvost nem kell 
bemutatni. Botond az apai házat jelenleg is 
fenntartja, évente több ízben itt tartózkodik a 
faluban. Vannak elképzelései a családi porta 
részbeni felajánlására, művésztelep céljára.

Levelének első mondataiban leírtakat 
részben megváltoztatta a történelem, de a vá
zolt valós veszély még nem múlt el. A levelé
ben vázolt két témán kívül további kettő sze
repel a kiállításban „ALLÉ” és „HALOTTI 
TOR” címmel.

A kiállítás védnöke HABSBURG OTTÓ 
úr, aki elképzelhető, hogy ezen idő alatt Pécs- 
váradon is megfordul.

E pár sort a művész levelének kiegészíté
sére szántam, mivel a kiállítás teljes anyagá
nak ismertetésére nem volt lehetőségünk.

Müller Lqjos
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Gondolatok a hazafias nevelésről
„Szeresd a hazát! Boldog leszesz, 

ha a férjfikor napjaiban e szavakat 
úgy fogod érthetni, úgy fogod érezhet- 
ni, mint kell. Hazaszeretet egyike a 
kebel tiszteletre legméltóbb szenvedel
meinek; de sok kívántatik, míg annak 
tiszta birtokába juthatunk. . .  Minden 
erény önáldozattal jár, feláldozásával 
pillanatnyi kényünknek, megtagadá
sával önhasznunknak, s nem ritkán 
hajlandóságunk vagy gyűlölségünk el- 
némításával: azonban minden áldo
zat kicsiny azokhoz képest, miket a 
hazának kívánni joga van. ”

Kölcsey Ferenc veretes sorai a 
hazáról 200 év óta időtállóak, és re
mélem, túlélik a lexikonok, szótárak 
helyenként demagóg magyarázatait. 
Természetesen nemcsak Kölcsey 
kapcsán beszélünk a gyerekekkel ha- 
zafiságról, hiszen az iskolai életben 
számtalan lehetőség adódik erre. 
Nyugodt lelkiismerettel állítom, 
hogy minden nevelő ki is használja 
az adandó alkalmakat. Mégis. Miért 
érzi egy kívülálló úgy, hogy az utób
bi időben mintha baj lenne a haza
fias neveléssel? Az eddigi oktatáspo
litika kiiktatta, elsorvasztotta, az is
kolán kívülre rekesztette azokat a 
lehetőségeket, amelyek a nevelés
ben, elsősorban az érzelmi nevelés
ben a szülők és a pedagógusok se
gítségére lehettek volna. Az egyházi 
nevelés többek között ezt a missziót 
volt hivatva betölteni, be is töltötte, 
amíg tudta. Ma már annak a 
generációnak a gyermekei járnak is
kolába, akik maguk sem kaptak 
ilyen nevelést. Hisszük, hogy az egy
házi iskolák rangjának méltó vissza
állításával, a vallásos nevelés, a hit
oktatás szabadon választhatóságával 
néhány emberi érték ismét a helyére 
kerül. Nem célravezető a hazafiság- 
ról csak beszélni, tér is kell, ahol 
cselekedni lehet. Ha arra gondo
lunk, hogy a felnőttek társadal
mában eleddig kik, hol, milyen teret 
kaptak a cselekvésre, akkor nem kell 
bizonyítani, hogy a cselekvés hiánya 
nem a gyerekek hibája. Gondoljunk 
csak át néhány konkrét példát: 
Nemzeti ünnepeinket „rangsorol
ták”, méltó módon történő megün
neplése iskolai keretek közé szorult. 
November 7-én szabályos „kivezény

lés” történt minden évben, nehogy a 
tér üresen maradjon. A jövő nemze
ti ünnepeit valahogy mi sem így kép
zeljük. A felnőtt társadalom kell 
hogy példát mutasson. Azonban azt 
is látjuk, hogy talán a múlt, a sok 
munka, a közömbösség, de valami 
még mindig visszatartja az eberek 
egy részét.

Nagyon jó volt látni az október 
23-i ünnepség meghatott, lelkes tö
megét, de a gyerekeket valahogy ott
hon felejtettük. Sajnos ez a kor az 
általános iskolai tankönyvekből ki
maradt, éppen ezért néhány csoport
tal elmentünk az emlékműhöz, gyer
tyát gyújtottunk, elénekeltük a Him
nuszt és a Szózatot, és termé
szetesen néhány mondattal megem
lékeztünk a történtekről. Megható 
élmény volt, amikor a 6. osztályos 
Kovács Mikiből áradt a mesélnivaló, 
amit édesapjától hallott 1956-ról. 
Végtelenül jó érzés töltött el, hogy 
vannak még szülők, nagyszülők, akik

mesélnek gyerekeknek, és vannak 
azért gyerekek, akik meghallgatják 
őket. íme a család hazafiságra neve
lésének egyik lehetősége! A romá
niai forradalom előtt néhány iskolás 
a mindenki karácsonyfája előtt gyü
lekezett. Mire odaértem, már égtek 
a gyertyák, T L alakzatban. Először 
tízen voltak, majd még jó néhányan 
csatlakoztak a kis csoporthoz, aztán 
meghallgattuk, majd megpróbáltuk 
közösen elénekelni a székely him
nuszt. Sorolhatnám még a kisebb 
csoportok megmozdulásait, bizo
nyítva, hogy úgy éled a hazafias érzés 
a gyerekekben, ahogy bennünk. 
Csak példát kell mutatni nevelők
nek és szülőknek egyaránt. Mert — 
hadd fejezzem be Kölcsey soraival 
— „Kinek szívében a haza nem él, 
az száműzöttnek tekintheti magát 
mindenhol; s lelkében üresség van, 
mit semmi tárgy, semmi érzet be 
nem tölt.”

Lantos Istvánné

Koch-malom
Emlékszem egy jókedétyű fürge kis emberre, 

ki ha hozzájuk mentem, lenyomott a kisszékre, 
s csillogó szememre, kipirult kíváncsi arcomra nézve, 
a régvolt — igaz mesét szívesen mesélte.
Mert a Dombay-tóhoz igyekezve fel sem tűnik, 
hogy egy kanyarnál vízimalom emléke rejlik, 
emléke a malomnak, kerekének — a ma roncsnak, 
emléke egy régi fáradhatatlan öreg molnárnak.
Hogy is volt a mese? Emlékszem-e még?
Mintha ma hallanám, varázsa bennem él:

Régen kerekére víz hullt alá, 
még egyszer!.. .  — reménykedett Toncsi bá!
Mindig visszasírta azt az időt — de elmúlt, 
bár emléke az Öregben soha meg nem fakult.
A kis vízimalom ógott-mógott, dohogott, 
de falai közt a kerék finom lisztet forgott.
Sokan jártak hozzá terményt őrletni, 
győzte a jó  molnár a „vámot" beszedni. . .
Olykor csereberélt, hol erre, hol arra, 
szeretettel gondolt minden régi napra.
Lisztes volt? Poros volt? Oda se neki!
A jó  molnár ezt is szereti!

Elmúlt idők, elmúlt korok, sajnos elmúlt emberek!
Akik egy szakmát életformaként, hivatásként szerettek!
A kerék porlad a sötét pincében, nem kerül föld fölé, 
szeretettel emlékező molnára is — rég az enyészeté.

F. K. Cora
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Egy elnöklátogatás ürügyén
A múltkoriban autóban ülve a rádiót hall

gattam. A Déli krónika munkatársai beszá
moltak — az akkor hazánkban tartózkodó — 
Francois Mitterrand, a Francia Köztársaság 
elnökének aznapi budapesti programjáról. El
mondták, hogy kikkel költötte el a villásreg
gelijét, mely politikai szervezetek vezetőivel 
tárgyalt délelőtt, majd a bemondó közölte a 
rádióhallgatókkal, hogy a Déli krónika adásá
nak idején Mitterrand elnök és kísérete éppen 
a Váci utcában sétált.

Én pedig ugyanabban az időpontban Szi
lágy, Berkesden keresztül Perekedre igyekez
tem. Képzeletemben megjelentek a Váci utca 
nyugat-európai színvonalú és stílusú csillogó 
kirakatai, ahol — szintén nyugat-európai ára
kon — szinte mindent lehet kapni. Az említett 
három faluban viszont ütött-kopott, düledező 
házakat, összeomlás határán álló, málló vako
laté istállókat és szegényes kínálaté vegyes
boltokat láttam. Az út menti sár csak szomo
rúbbá tette a képet. Csak itt-ott szakítja meg 
az egyhangú szegényességet egy újonnan épült 
családi ház. Riasztó ez az ellentét! Ezekbe a 
falvakba soha nem hozzák sétálni a hazánkban 
tartózkodó magasrangú vendégeket. De még 
Budapest munkásnegyedeibe sem. Úgy lát
szik, szégyelljük bemutatni a szegénységünket. 
Pedig az attól még van!

Csak a Váci utca. Ennyi tellett tőlünk, 
magyaroktól?! Ez olyan, mint mikor a fény
képésznél csak mellképet csináltatunk, mert a 
zakónknak hiányzik a háta, nadrágunk pedig 
nincs hozzá. A dologban az a szomorú, hogy 
ehhez a három faluhoz odasorolhatjuk Ma
gyarország falvainak 99 százalékát. Mindegyik 
a pusztulás, a bürokratikus falurombolás nyo
mát viseli magán. Pedig volt idő, mikor népi 
építészetünk jellegzetes tomácos, nyeregtetős 
parasztházainak falai egyenesen álltak, vidám
ság, nyugodt élet zajlott bennük, és az istállók 
is vakító fehérre voltak meszelve és a fehér
séget csak a piros tégla boltívek törték meg.

Az istállók tele voltak jószággal és a gondosan 
művelt föld eltartotta az embereket.

Közismertek azok az okok, amelyek falva- 
ink elnéptelenedéséhez vezettek. Aki nem ta
lált munkát helyben, az előbb-utóbb megunta 
az ingázást, és a városba költözött. Az ősi 
mesterséget, a földművelést — melynek tudo
mánya apáról fiúra szállt — a következő ge
neráció már nem tanulta meg, mivel a város 
üzemeiben vagy a bányákban nem volt rá 
szüksége. Sajnos, most úgy áll a dolog, hogy 
az ipari munkahelyeknek nincs szükségük a 
dolgozókra, vagy legalábbis egy részükre. Vál
lalataink nagy része sorra bocsátja el a dol
gozóit. Felszámolják a pécsi uránbányát. Több 
ezer ember fog munka nélkül maradni. Akik 
ezek közül nem találnak másutt munkát, vá
laszthatnak a munkanélküli-segély vagy az 
egyéni vállalkozás között. Valószínű, hogy az 
utóbbin belül többen választották a kisipari 
tevékenységet, mint a gazdálkodást, mert míg 
pl. egy kőművesiparhoz szinte egy kőműves
kanál elegendő, addig a gazdálkodáshoz föld 
kell, istálló, jószág, traktor stb. Ezek óriási 
összegekbe kerülnek. Ezenkívül nagyobb le
kötöttséget jelent, és a rizikó is nagyobb, ha
bár a jelenlegi „szabadáras” rendszer remél
hetően tisztes megélhetést biztosít a mezőgaz
dasággal foglalkozóknak.

Jártam Franciaországban olyan gazdaság
ban, ahol 6 hold föld, 5 tehén és 30 anyajuh 
eltartott egy ötgyermekes családot, és nem is 
akárhogyan. Azt hiszem, bármelyikünk tudna 
hasonló példát hozni a nyugat-európai far
mergazdaságokból, melyeket nyilván a francia 
elnök is jól ismer, hiszen tele van velük orszá
ga. Ó a mi pusztuló falvainkat nem ismeri. 
Csak a Váci utcát. Mert azt mutatták meg 
neki. Én az ő helyében nem sokat segítenék 
Magyarországnak, hiszen ott — a látottak ezt 
bizonyítják — minden szép és minden van. 
Csak éppen hatékony mezőgazdaságunk 
nincs, amelynek feltételei földrajzi adottsá
gunkból eredően megvannak.

Búzát, tejet, húst a gyárakban nem lehet

csinálni, az a falun terem meg. A pusztuló 
falun, amit nem merünk megmutatni, s amely
nek utcáin nemhogy a francia elnök, de még 
az ott lakók sem szívesen sétálnak.

Szeretném remélni, hogy ez egyszer majd 
másképpen lesz. Hogy minden faluba jusson 
egy kis Váci utca, egy darabka Budapest, egy 
kis Európa. Mert ez a falusi embernek is meg
jár. Csak eddig soha nem kapta meg.

Benkő László

H í r e k
•  A HONISMERETI szakkör márciusban 

szeretné megnyitni iskolatörténeti kiállítását 
az új iskola épületében. Kérjük a Várbaráti 
Kör tagjait, a falu lakosságát, hogy ameny- 
nyiben tárgyi vagy írásos anyaggal hozzá tud
nak járulni a kiállítás anyagának gyarapítá
sához, a művelődési házban szíveskedjenek 
leadni (névvel együtt). A megnyitó Időpontjá
ról mindenkit tájékoztatunk. A segítségei 
előre is köszörűjük.

A szakkör tagjai
*

•  1990. JANUÁR 21-én, vasárnap megala
kult a Független Kisgazda Párt pécsváradi 
szervezete. Tagságuk 14 főt számlál, elnökük 
Magyari Gyula.

•
•  FEBRUÁR 25-én, vasárnap du. 3 óra

kor a Magyar Demokrata Fórum választási 
nagygyűlést tart Pécsváradon a művelődési 
házban. Itt Ismerteti programját dr. Bíró Fe
renc, az MDF V. sz. választókerületének kép- 
viselőjelölfje.

Apróhirdetések
JÓ állapotban levő mechanikus HEBROS 
1300 F típusú táskaírógép eladó. Érdek
lődni: Múller, Pécsvárad, Zengő u. 17. 
vagy a női fodrászatban. 
KÖNYVKÖTÉSZET. Folyóiratok, kőzló- 
nyök, könyvek, gépelt szövegek, szakdol
gozatok bekötését vállalom. Érdeklődni: 
Müller Eszter, Pécsvárad, Zengő u. 1., 
hétköznap este 6 óra után.
MÁRCIUSTÓL újra indul az Aerocarltas 
Légi Mentőszolgálat. Tagsági Igazolvá
nyok kaphatók a gyermekrendelőben.

A „Fülep Lajos” Művelődési Központ 
február havi műsora

3-án: SVÁBBÁL, zene: a palotabozsoki MARTINI. Műsort ad a Véméndi Német Nem
zetiségi Tánccsoport.

5-én 18 órakon a Családi Kör Klub vendégei lesznek a JANZSO TESTVÉREK, akik a 
reforméletmódról tartanak előadást, melynek keretében szó lesz a korszerű táplálko
zásról, akupresszúrárót, a természetes gyógymódokról.

12-én 18 órakon szintén a CSKK programjának keretén belül előadást tart dr. Szilágyi 
Vera pszichológus a kisiskolás kor örömeiről és gondjairól.

14-én 14.30 órakon A nagy sikerrel zárult Nyugdíjas Szabadegyetemet ismét meghirdettük, 
illetve indítjuk a harmadik évfolyamot, ahol első vendégünk dr. MARTH SÁNDOR 
főorvos lesz, aki az időskor egészségügyi problémáiról beszél.

19-én 19 órakon A PNSZ művészeinek vendégjátéka. NEM VÁLUNK, zenés bohózat két 
részben. Unger-Fényes-Mihály^Szenes.

28-án 11 órakon A HOLLÓ EGYÜTTES gyermekműsora 4-12 éves korig ÁLLATKER
TI SÉTA címmel.

Hetven fővel indult TÁRSASTÁNC-TANFOLYAM a nyolcadikos gyermekek részére 
GUI Imre tanár vezetésével

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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