
PÉCSVÁRAD ÉS KÖRNYÉKÉNEK IDŐSZAKOS LAPJA

Ne csak ma köszöntsd a Nőt, hanem szeresd, tiszteld, becsüld egész éven át!

Közrend, közbiztonság
Félelemérzés, rossz közérzet van a bé

kés állampolgárokban. Minden állampolgár 
biztonságban szeretné érezni magát. Sze
retné érezni, hogy nincs kiszolgáltatva és 
érezni, hogy őrködnek a biztonságán.

A közrend és közbiztonság helyzete 
orágszerte az elmúlt Időszakban sajnos 
nagymértékben romlott és egyre-inkább 
romlik és emelkedő tendenciát mutat. Ezalól 
sajnos Pécsvárad és környéke sem kivétel. 
Különösen rossz a helyzet a vagyonelleni 
bűncselekményeknél. A növekedés megha
ladja a községben Is a húsz százalékot.

Időszerűnek látszik, hogy a nyilvánosság 
elé kerüljenek ezek a gondok és a lakosság 
is megfelelő tájékoztatást kapjon a közrend 
és közbiztonság állapotáról. Mint azt a ren
dőrségtől kapott tájékoztatás alapján kör
nyezetünkben Is nagy gondot je lent a bűnül
dözés a megelőzés, sok tényező befolyá
solja a hatékony munkát. Elemzések nélkül 
Is fellelhetők olyan tényezők, amiről érde
mes szólni, sőt bevonni a lakosságot nem 
csak a tájékoztatásba, hanem a cselekvő 
tevékenységre Is fel kell hívni a figyelmet.

Sajnos magára hagyatott lett a rendőrség 
Is,és teklntélyvesztóssel is szembe kell 
nézniük. A társadalompolitikát Is alakítani 
kell és a kölcsönös bizalmat kell megterem
teni. A cél csak egy lehet: a közérzet javítá
sa és a bűncselekmények visszaszorítása. 
A rendőrségnél a személyi, anyagi feltétele
ket Is kellene biztosítani, illetve javítani.

Pécsváradon egy három fős körzeti meg
bízott rendőri csoport látja el, kétségtelenül 
nehéz feladatát. Rendelkeznek egy URH ké
szülékkel ellátott személygépkocsival. 
Ügyeletet a Kmb. Irodában állandó jelleggel 
nem tartanak. Erre jelenleg nincs mód és le

hetőség. Kétségbeejtő tény azonban az, 
hogy a három rendőr lakásának egyikén 
sincs telefon. Pécsváradon többszáz tele
fonvonal működik. Telefonon hívható az or
vos, a gyógyszertár, a különböző szolgálta
tó vállalatok, magánszemélyek, de egy 
adott sürgős esetben a rendőrt nem lehet 
hívni telefonon. Most arról kár lenne szólni, 
hogy rendkívüli esetekben hívható a komlói 
vagy a pécsi rendőrség, vagy netán szemé
lyesen Is meglehet keresni helyben a rendő
rök valamelyikét, de gyors és sürgős be
avatkozást Igénylő esetekben mégiscsak a 
telefon Jelentene nagyobb segítséget és 
biztonságot Is... Arról nem Is szólva, hogy 
bűncselekmények esetén az Időtényező 
rendkívül nagy szerepet játszhat.

Mindezek ellenére Pécsváradon Is a ren
dőri csoport Igyekszik a bűnüldözést a meg
előzést szakszerűen ellátnl.Nehezltl munká
jukat, hogy ez év januárjától megszüntették 
az úgynevezett REF.-et és így nincs mód
iunkban a megfelelő ellenőrzést végeznlök. 
A bűncselekményt elkövetők között az ada
tok tanúsága szerint pedig sok a visszaeső 
és ezekkel van több gond és probléma. A 
rendőrök kétségbevonják e rendelkezés 
megszüntetésének célszerűségét. Továbbá 
lassúnak Ítélik meg a bírósági eljárásokat Is. 
Hosszadalmasak és körülményesek és így 
az eljárás befejezéséig újabb bűncselek
ményeket követnek el.

Nagyban elősegíti a bűncselekmények el
követését az a körülmény, hogy az állam
polgárok sem fordítanak kellő gondot a 
megelőzésre, sőt így felkínálják a lehetősé
get a bűncselekmény elkövetésére. Ugyan
ez tapasztalható a különböző vállalatoknál 
és Intézményeknél is. Nem gondoskodnak a

biztonságos zárak elhelyezéséről, vagy 
nem működik hónapokon keresztül a riasztó 
berendezés, vagy a pénzkészletet egy kis 
lemezkazettában tartják, amikor a bizton
ságos páncélszekrény a raktárban van ki
használatlanul.

A közelmúltban folytatott járőrszolgálat 
kapcsán állapították meg a rendőrjárőrök, 
hogy a Dombay tónál több üdülő tulajdonos 
az épület előtt hagyta szabadon -  szinte fel
kínálva -  többezer forint értékű tárgyakat. 
Az épületek előtt volt fürry írógép, villanytűz
hely, hűtőszekrény és sok egyéb más érté
kes holmi. A megelőzésre Is tehát nagyobb 
gondot kellene fordítani.

önkéntes rendőri csoport Is működik 
Pécsváradon, de feladatukat nehezen tud
ják ellátni. Tartózkodóbbak lettek. Gondot 
jelent a megfelelő intézkedés és a megfele
lő fellépés is. Ez még sajnos a hivatalos állo- 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Közrend, közbiztonság
(Folytatás az 1. oldalról)

mánynál Is érezteti hatását. Bizalmatlansá
got éreznek a rendőrök a lakosság részéről. 
Pedig a közrendet és közbiztonságot sze
retnék mindjobban megteremteni és bizto
sítani. Ehhez azonban kölcsönös bizalomra 
van szükség.

Az összefogásra úgy tűnik feltétlen szük
ség van. Jó példával szolgáltak erre Szeder
kény községben, ahol ugyancsak három fős 
Km b.-s csoport működik egy URH-s autó
val. O tt társadalmi összefogással vásároltak 
egy CB rádiót, amit beszereltek a rendőrségi 
autóba és szükség esetén a CB rádióval ren
delkező közületek és magánszemélyek sür
gős esetben ezúton is gyorsabb kapcsolatot 
tudnak teremteni a rendőrséggel.

Pócsváradon a közrend területén már 
évek óta sok szó esik arról, hogy tavasztól

őszig sok fiatal, motorkerékpárokkal szágul
dozik a község belterületén és hangos mo- 
torzugással késő esti órákban is zavarják a 
nyugalmat. Itt a szülők segítségét kérik és 
azt szeretnék ha nem rendőrésl feladatként 
kellene ebben Intézkedni. \A közúti forga
lomban a szabálysértők száma nem haladja 
meg a megyei átlagot, azonban még az Ittas 
vezetést sokan nem veszik komolyan és fe l
elősen.

Sántha László

Tisztelt Olvasók! Ezt a cikket v i
taindítónak szántuk, kérjük  szólja
nak hozzá a közbiztonság helyzeté
hez, vélem ényüket, javaslataikat 
v á rju k  az Ébresztő póstaládájában 
vagyakuitúrházban . (szerk.)

A Magyar Demokrata Fórum 
egyhápolitikai koncepciója

A Magyar Demokrata Fórum az egyházakat és felekezeteket, mint szervezeteket 
szuverén, nagy történelmi tapasztalattal bíró intézményeknek tekinti. Szükséges
nek tartja, hogy állami beavatkozás és korlátozás nélkül végezhessék saját belső 
törvényeik szerint munkájukat. Helyeseljük és támogatjuk -  történelmi tapasz
talatok alapján is -  az egyházaknak azt az álláspontját, hogy intézményenként vi
lági vonatkozásban is elsősorban erkölcsi elveket képviseljenek és közvetitsenek, 
s pártok, napi pártharcok fölött álljanak. De ugyanakkor -  ugyancsak történelmi 
tapasztalatok alapján is -  határozottan úgy véljük, hogy helyes, ha egy igazságta
lan és az emberi méltósággal összeegyeztethetetlen vüágból egy igazságosabb és 
hagyományos erkölcsi elveket érvényesítani kívánó világba történő utunkon, e 
nagy történelmi útkeresésben nem marad közömbös kivülálló. Kívánatosnak 
tartjuk, hogy tagjainak ne tiltsa hanem népünk iránti elkötelezettsége jegyében 
támogassa, hogy szabad és tiszta lelkiismeretük szerint tevőlegesen is segítsék a 
jobb érvényrejutását, s az egyháztagok ezirányú informálódását segítse. A Ma
gyar Demokrata Fórum társadalmunk válságos állapotát elsősorban, de legalább 
is egyenrangúan erkölcsi válságként értékeli a gazdasági és politikai válság mel
lett. Ezért a nemzet jövőjének építése során nem mondhat le az egyházak ezirá
nyú segítségéről, s a velük való szorosabb együttműködésről, elsősorban is az if
júság erkölcsi nevelése terén. Az európai értékrend számunkra nem csupán a ma
gántulajdon, a vállalkozáson, a szabad kezdeményezésen alapuló berendezést, 
hanem ezzel egyenrangú módon a kétezer éves keresztény-keresztény értékren
det jelentik. Ezért szorgalmazzuk az egyház jelenlétét mindazon hagyományos 
területen: oktatás, nevelés, kultúra, egészségügy, szociális gondoskodás, stb., 
amely területekről a most letűnő hatalom kiszorította, s amely elhibázott lépés
nek keserves következményeit, tragikus zsákutcáját, tágabb környezetünkben, 
egész közép-keleteurópában látjuk. Egyidejűleg támogatjuk az egyházaknak 
ezen feladatok ellátásához szükséges anyagi feltételeik megteremtésére, illetve 
társadalmilag indokolható mértékben történő visszaállítására irányuló jogos és 
méltányos törekvéseit.

A MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 
BARANYA MEGYEI EGYEZTETŐ TANÁCSA

ÓKORI GÖRÖG jövendölés az ország mai állapotáról. Magyar HELIKON AESOPUS MESEI 
29I.. FABULA

Az kígyó és tagjai. Az kígyó farka fellázadt vala az feje ellen mert úgy vólé, hogy a sor
renddel ellent neki kell vezetnie. így magához ragadá a vezetést, de mert esztelenül moz
gott, saját magát Is tönkre tévé, összetöró a fe jet Is amely arra kényszerült, fogy termé
szetellenesen a vak és süket részeket kövesse, közreadta (BECK J.)

Választások
elé

TVJagy laptársunkban (DN) ag-
-L^gódott a m inap egy mun

kásem ber, mondván ül. kérd
vén, a sok értelmiségi képviselő- 
jelölt ugyan hogy fogja képvisel
ni a m unkásérdekeket. Hasonló 
kérdés az MDF közelmúltban le
zajlott politikai nagygyűlésén is 
iehangzott, csak azzal a k ü lö n b 
séggel, hogy itt a „kisem berek” 
érdekképviseletének garanciájá
ról esett szó a sok doktor képvi
selőjelölt bemutatásakor.

Nem osztom a kérdezők kétsé
geit és jó szívvel ajánlom , hogy 
ez ne tartsa vissza őket a válasz
tásokon történő részvételtől. 
Nem érzem hogy mennyiben nem 
-  a szó jó értelmében vett -  k i
sember az egyetemi tanár képvi
selőjelölt aki öreg Trabanttal in
dul bemutatkozó gyűléseire a 
bérlakásából, vagy a középisko
lai pedagógus kinek szerény kö- 
vedelm ét ugyanúgy tépázza az 
infláció m int a többi bérből élő 
emberét.

Ú gy gondolom szívesebben 
m űvelnék többen, magas 

szinten, választott szakm ájukat 
ha idejük engedné. Botcsinálta 
politikusok ő k  ak ik  ezt mond
hatni muszájból teszik. Az a bot 
csinálta őket mely 40 évig suho
gott egyfolytában és csak most 
lehetett lefogni a botot fogó ke
zet. Azt hiszem em lékeznek még 
az elm últ választások fényképes 
szórólapjaira ahol a jelölt neve 
m ellett feltün tették  az ő 'erede
ti" foglalkozását is (lakatos, pá
lyamunkás stb.).

Sajnos többségüknek egy 
vállveregetésben, és május 

elsejei sörös koccintásban merült 
ki kapcsolata a kisem berrel, a 
m unkással. A társadalom és a 
gazdaság jelen állapota önmagá
ért beszél. Ne szalasszák el egy 
bölcs döntés lehetőségét, mond
janak  vélem ényt múltról-Jövő- 
ről.

BECK
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László Károly 1990. február 16-án ismét Pécsváradra látogatott, hogy személyesen intézze a pécs- 
váradi várban majdan kiállításra kerülő műgyűjteményének előkészítő munkálatait.
Előző -  novemberi -  számunkban már ismertettük, hogy a neves műgyűjtő községünkben kíván te

metkezni és Pécsvárad községének kíván adományozni egy nagyértékű Bali-szigeteki néprajzi 
anyagot, amelynek fotóit már elküldte. Mostani látogatása során a kiállítás részletkérdései tisztá
zódtak és véglegessé vált, hogy a Szent István szálló társalgó helyiségeiben nyílik majd az állandó 
kiállítás.
László Károly mostani látogatása még egy kellemes meglepetéssel szolgált. Ugyanis társaságá

ban volt Széchenyi Beatrix és fia Széchenyi István. Gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar 
dédunokája és ükunokája.
Széchenyi grófnő és fia elragadtatással beszéltek a rövid pécsváradi látogatás után községünk 

szépségéről és a várról. Rendkívüli módon érdekelték őket az új magyar társadalmi változások, és 
az ismét pezsgésnek induló politikai élet.
Kifejezték azon reményüket, hogy ez az „új reformkor” is legalább olyan sikeres kell, hogy legyen, 
mint amely a múlt század közepén volt. Sok sikert kívánva búcsúztak, és ezen pár sorban üdvözöl
ték az Ébresztő olvasóit. 

dr.Bíró Ferenc

„Szeretettel üdvözlöm a pécsváradi 
^Ébresztő* olvasóit. A választásokhoz 
sok sikert és Isten áldását kérem. Szé
chenyi Beatrix (Schönburg)" Képün
kön: Széchenyi Beatrix László Károllyal 
és Széchenyi István.

A „legnagyobb magyar” dédunokájának 
és fiának pécsváradi látogatása

1 U obíro^JLoi^

^ p  e<3o hv/u>M m £(yjte2jklr Ú 
(y6wrtocÍ-. /] t̂íitoJtiooXPx&i 
o a )i m  cilolcy^^JL
k i h ű l i  .
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 A

Magyaros diéta
Nem dicsekvő típus, 

inkább halkszavu ember. 
Arca cserzett, keze kér
ges, de a lelke bársonyos. 
Jómódúnak tartják. Lét
minimum fö lö tt kap 
nyugdijat. Takarékos és 
beosztó.

Gyula bácsi tele van 
extrákkal. Igaz ezt az or
vosától tudta meg, mikor 
az EKG vizsgálat meg
történt. Hogy aranya van 
azt is tőle tudta meg, igaz 
sokszor érezte is.

A konyhában üldögél a 
tűzhely előtt, ahol papri- 
káskzumpllit főz. Lába 
gipszben van. Összetörte 
magát, mikor kiesett a 
szociális védőhálóból. 
Néha megkeveri a krump
lit és nagyokat csettint. 
H angyaszorgalom m al 
sikerült annyit spórolni a 
nyugdíjból, hogy vehetett 
egy pár szárazkolbászt, 
ami f ő  a fazékban. A 
paprikáskrumpli lassan 
elkészült. A szép pár kol
bászt Gyula bácsi kiveszi 
fazékból és száraz ruhá
val szépen megtörli és 
visszaakasztja az élés
kamrába. Ez már a ne
gyedik alkalom, hogy 
megfőzte. Azt mondja 
több nap mint kolbász. Ö 
egy takarékos és beosztó 
ember, nem pocsékol. 
Azért vagyunk ilyen sú
lyos helyzetben -  mor
mogja maga elé nézve -  
mert egyesek nem tudnak 
spórolni.

Közben valami zörej 
hallatiszik. Ó ez csak a 
szisztolés szívzörejem, 
mondja rezignál tan Gyu
la bácsi. Igaz a szív bal- 
kamrájával is bajok van
nak, de akonyhábóljobb
ra nyíló éléskamrával is 
sokat kínlódik. Nem jó  az 
ellátás benne. Igaz egy 
kis cukra van, de ezt is az

L.

orvos mondta meg neki, 
hogy a jó  isten áldja meg 
a doktort, hogy észreveszi 
mi mindene van neki. A 
baj ott van, hogy ez a vé
rében van. A spejzban 
meg nincs. Az meg nincs a 
véréban, hogy panasz
kodjon. Bár néha gyógy
szer is kellene, de az meg 
olyan drága. Ingyen meg 
nam kap. A létminimum 
fö lö tt van. Nem régiben 
hallotta, hogy tőlünk ke
letre és nyugatra is van
nak olyan országok ahol 
a gyerekek és a nyugdíja
sok ingyen kapják a 
gyógyszert. Biztos ott 
jobban rá vannak szorul
va.

Közben kinyitja az ab
lakot, hogy a gőz kiemen- 
jen. A gőz kiment, a 
szomszédból pedig bejött 
a disznótoros ételek f i 
nom illata. Ilyenkor 
többször nyit ablakot és 
jókat szippant a töltött
káposzta és a sül hurka il
latából. Ilyenkor szóda
bikarbónát kénytelen be
venni, hogy gyomorron
tást ne kapjon. Meg nem 
is szereti a szódabikarbó
nát. Vigyáz magára és 
időben becsukja az abla
kot. Az orvos is javasol
ta., hogy vigyázzon a ne
héz ételekkel, ebben a 
korban jobban kell őr
ködni az egészségre.

Kényelmesen hátradől 
a kopottas kanapén és né
zegeti a szép szirtes sza
kácskönyvet. Olyan szép 
sütemények, torták van
nak benne, hogy evés után 
desszertként nézegeti. Á t
lapozgatja jóízűen, majd 
félreteszi és közben a ka
napén csöndesen elszu
nyókál.

Egészséges életmódon 
él Gyula bácsi.

Sántha László
i

Egy közgyűlés 
margójára

Február 20-án tartotta közgyűlését a Dombay-tavi Táj
védelmi Egyesület. Elnöke dr. Weisenbach János beszámolt 
az Egyesület egy éves fennállása alatt megvalósult és meghi
úsult tervekről. Sikerként könyvelhető el. hogy van a tó
völgyben segélykérő telefon, az évek óta kint lévő konténe
res WC vízellátás is megoldódott a múlt évben. A MÁV-val 
való kapcsolat felvétel során a vonatok megállnak, és a meg
álló (joggal hiányolt) kivilágítása is megtörtént. A nem túl 
rég megépült iszapfogó a múlt nyáron már sajnos nem mű
ködött megfelelően.

Szó volt új tervekről is, többek között a vezetékes víz beve
zetésének terve, ugyanis a Pécsváradra tartó Duna víz beve
zetése megtörténik a Dombay tó is részesülhet ebből a ivó
vízből. Már most érdemes foglalkozni ezzel, mivel talán a 
közeljövőben megtörténhet az út felú

jítása. (Ez a tagságtól függ, hiszen külön költséget jelent), 
de ha már az utat felújítják, akkor talán ésszerű lenne, ha a 
víz bevezetéséhez szükséges gerincvezetéket már most elhe
lyeznék. így az utat nem kéne pár év múlva feltúrni. Ehhez a 
Tanács részéről egy garancia kéne, mivel a szó elszáll... Le
hetőségként felmerült ha az új törvényekben mód nyílik ar
ra, hogy az üdülőtelepülések is önnálóságot kapjanak, élje
nek-e vele. Ez majd a helyhatósági választások után válik 
igazán fontossá, de nem árt ha a tagság már most keres lehe
tőségeket. Példamutató társadalmi munkát végeztek a Kör
nyezetvédelmi Őrs tagjai Csató Dániel és Halasi Miklós.

Két téma foglalkoztatta igazán a tagságot, a tó sorsa és ví
zének évenkénti ésszerűtlen leengedése, valamint a létesü
lendő vegyesbolt és halsü tő. A vezetőség eddig is folyamato- 
san kérte (a tagság támogatásával) a Pécsváradi Nagyközsé
gi Tanács két vezetőjét, hogy ne engedjék le évente a tavat. 
A t tanács indokai a leengedés mellett a lehalászás megol
datlansága, a tóba kerülő szemét és a korcsolyázás veszélye 
volt.

Ezek nem megoldhatatlan egyedi problémák, ezen a tavon 
(igaz régen) horgásztak, egy üres poshadó meder látványa 
inkább buzdít szemetelésre, a korcsolyázás veszélye miatt 
pedig nem engednek le minden tavat. A vízjogi engedélyt ki
adó hatóság is javasolta, hogy csak három évenként enged
jék le a vizet. A tagság határozottan tütakozott az őszi vízle
engedések ellen (a június 10-én tartott fórumon, igaz keve
sen voltak jelen) amely a tó vízét, medrét, biológiai egyensú
lyát károsan befolyásolja. Mindezek ellenére a tanácstitkár 
a legutóbbi levelében azt irta, hogy ezt a telektulajdonosok 
nem akarják, s a vezetőség ebben a kérdésben olyan, mint a 
pártok vezetősége manapság, hogy néhány vezető akar vala
mit, de a képviseltjeik nem.

Ezért is kérte a vezetőség a tagságot, hogy írásban nyilat
kozzanak a víz leengedése miatt, hiszen a szó ugylátszik 
nem elég. Az Egyesület pénzügyi szakemberei a helyi ta
nácstól adatokat kértek a tókotrás költségeiről. A rendelke
zésükre bocsájtott adatok szerint 1 400 000 Ft-ba került a 
művelet, de ebből nem állapítható meg, kinek, milyen mun-

(,Folytatás a 9. oldalon)
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K ö n y v a j á n l á s
"Fejezetek Mecseknádasd 

történetéből" címmel a Tájvé
dők Egyesülete kiadásában a 
közeljövőben egy helytör téne- 
tittanulmánykötet jelenik meg. 
ízelítőül és a műfaj iránt érdek
lődőknek közreadjuk a könyv 
bevezető írását.

Kedves Olvasó!

A könyv, amelyet kezében tart Ná- 
dasd történelmi korszakait és néprajzi 
vonatkozásait bemutató kérizatok 
gyűjteménye. Olyan magyar és német 
nyelvű írások ezek, amelyek évek óta 
olvasóra várnak, hiszen az egyes tanul
mányok elkészülésük óta mindezidáig 
szerzőik íróasztalában pihentek. A 
gyűjtemény érdekességéül szolgál az is, 
hogy irói kivétel nélkül falunkbeliek, 
vagy itt születtek, vagy munkájuk ré
vén töltöttek huzamosabb időt Nádas- 
don. Ilyeténképpen ez a könyv helyi 
társadalmunk, nemzetiségünk egyfajta 
önismereti tükréül is szolgálhat.

Nos, mit is mutat ez a tükör? Minde
nekelőtt a levéltári dokumentumok 
elemzésén alapuló kezdeti, római-, tö
rök kori eseményeit tárja elénk. Ki
emelten tárgyalja a németek betelepí
tésének és gazdasági, kultúrális meg- 
gyökeresedésének folyamatát. Szól a 
nemzetiségi fennmaradás 'alapintéz
ményének", a családnak gazdasági és 
kulturlis működéséről, kohéziójáról. 
Ma is érvényes tennivalóinkra figyel
meztet az a munka, amely bemutatja a 
községi iskolaszék működését, azt a de
mokratikus, szülői érdekérvényesíté
sen és részvételen alapuló iskolai szer
vezetet, amely-a két világháború kö
zött- kiharcolt a nemzetiségi nyelv és 
kultúra átörökítésének intézményes 
feltételeit.

Történelmünk zárványai a Volks- 
bund helyi működése, az SS-toborzá-

sok és a háborúk eseményei. A téma 
elemzése során a zárványok nem ho- 
mályosítják el történelmünk tükrét, 
éppen ellenkezőleg, a probléma tár
gyalása során az Olvasó segítséget kap 
ahhoz, hogy az adatok tükrében a tö- 
rénclemmé vált politikai események 
emberi vetületeit is tisztán lássuk és 
láttassuk.

A kötetben helyet kaptak a háború 
alatt működő KÁLÓT és a hozzá kö
tődő népies, magyarsági mozgalom 
történelmi adalékai is.

A néprajzi tanulmányok sorát a 
kézművesség bemutatásával kezdtük. 
A kádárok és kőfaragók munkájának 
megörökítésével a még élő, de féltve 
őrzött nádasdi kézművesipar hagyo
mányaiból kaphatnak Ízelítőt. Alap
kutatás értékűek azok a tanulmányok 
is; amelyek a nádasdi nyelvjárásban 
rögzített dűlőnevekkel, házinevekkel, 
szólásokkal ismertetik meg az Olva
sót.

A kötet tanulmányai és maga a kéz- 
iratgyűjtemény sem vállalkozott arra, 
hogy eljeskörűen, monográfia-szérű
én mutassa be Nádasd történetét. Azt 
azonban igen fontosnak tartjuk, hogy 
a jövőben elkészüljön egy szakmai 
igényességgel gondozott monográfia. 
Ilymódon történelmi tükrünk törede
zett, de a könyv egyes fejezetei tisztán 
tükrözik vissza azt a kort, amelyben 
eleink éltek és működtek. Alkotásuk 
üzenete, valamint a ránk hagyott in
tézményi és életmódbeli örökségekrá- 
vüágítanak a mai helyi társadalom in
tézményeinek és mindennapi életünk
nek működési hiányosságaira.

Szegényebbek lettünk. Szegényeb
bek lettünk a ránk erőltetett és időn
ként vállalt asszimiláció, a nagycsalá
dos életmód szétzilálása, a szerves 
gazdasági és ökológiai rendszerek fel- 
bomlasztása, a megszüntetett, néhol 
erőszakosan kiirtott demokratikus

társadalmi intézmények (mint az egy
házközségi képviselői testület, iskola
szék, egyesületek, olvasókörök, gazda
körök stb.) és a természetes közösségek 
hiánya révén. Nem folytatom a sort,' 
veszteségeink számbavételét az Olva
sóra bízom.

Akkor, amikor e sokáig stagnálásra 
ítélt falu jövőjében gondolkodunk, 
vissza kell tekintenünk, számot kell ad
nunk mindazzal, ami életünkből kiko
pott. Az értékek ismeretében kell de
mokratikus helyi társadalmat, tudato
sabban politizáló falut, biztonságosabb 
otthont teremtenünk mindannyiunk
nak. Köszönöm a tanulmányok írói
nak, hogy a kézirataikkal adalékokat 
szolgáltattak történelmi önismere
tünkhöz: Dr. Dlusztus József, Dékány- 
né Frey Erzsébet, Frey Mária, Knipl 
Anna, Makk Károlyné, Schraub István, 
Dr. Wekler Ferenc, Wimmert Erika 
szerzőknek. Köszönöm a kötet techni
kai kivitelezésében résztvevők munká
ját is: Arnold Jánosné, Aszmann Má
ria, Makk Károly, Ruppert János tevé
kenységét.

A szerkesztő

*  *  *  *

A könyv forgalmazását Makk 
Károly egyesületi titkár és Müller 
Jenőné gazdasági ügyintéző 
végzi.

Dr.Weklernó 
Dr. Reisz Terézia
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Kábeltelevízió Mecseknádasdon
A világ rohamos fejlődése során, egyre nagyobb jelentő

séggel bir az információk gyors, naprakész közlése. Ezeknek 
a rendszereknek jelentősége az utóbbi időkben megnöveke
dett. A lakosság két ilyen lényeges rendszerrel találkozik 
naponta. Ezek a rádió és a televízió. A televízió az utóbbi 
időkben, a képi megjelenítés előnyével háttérbe szorította a 
rádiót.

Ki ne emlékezne a decemberi romániai eseményekre, 
ahol a televíziónak a története során először adatott meg az 
a megtisztelő feladat, hogy történelmet irt és közvetített élő 
adásban. A kábeltelevíziózás egy újfajta, a régi televíziós 
rendszerekhez képest alapjaiban más lehetőségeket jelent a 
nézők számára. A magyar műsorok mellett igen bő választé
kot jelent a műholdak által sugározott adások tömege, sok
színűsége. Ezek korszerűen, központi antennákkal, kábelen 
való továbbítással építhetők ki.

A községben évekkel ezelőtt már felvetődött ez a megol
dás. Az akkori nekibuzdulás jogi csürcsavarok, a nem meg
felelő szervezés és az érdekelt tömegek nem megfelelő tájé
koztatása miatt meghiúsult. 1990 januárjában megbízást 
kaptam a Tanács VB. elnökétől, hogy dolgozzam ki, illetve 
tanulmányterv szintjén külső vállalkozókkal készíttessem el 
a falu kábeltelevíziós rendszerét, valamint adjanak a kivite
lezésről árajánlatot. Meghívásos, zárt versenytárgyalás for
májában felkértem 6 vállalatot, hogy március 5-ig adják le 
ajánlataikat A z antenna az uj iskola tetejére kerülne, ahon
nan az épület stúdió szobáján keresztül lenne összeköttetés
ben a falu kábelhálózatával. A vezetékelhelyezés az egyik 
legkényesebb pontja a kivitelezésnek. Itt több alternatíva 
merült fel.

-  Elsőnek a földárokban, védőcsőben elhelyezett megol
dásra gondoltunk. Ennél a formánál még a telefon védőcsö
veit is el lehetett volna helyezni. Hátránya, hogy közmüve
ket érint, technikailag sok többletmunkát igényel, valamint 
a telefonnal összekötve komoly anyagi terhet jelent a lakos
ságnak.

-  A másik alternatíva a házról-házra való átvezetése. Itt 
jogi kérdések jelentkeznek. Ha valaki nem engedi meg a há
zán való átvezetést, akkor ezt még jogi utón sem lehet köte

lezővé tenni. Ebben az esetben nagy kerülőket, oszlopokat 
kellene építeni.

-  Harmadik variációt a villanyoszlopokon való elhelye
zést tartjuk megoldásnak. A DÉDÁSZ illetékesei ettől a 
megoldástól nem zárkóznak el. Igaz ezt nem ingyen teszik. 
A jelenlegi monopolizált helyzetünkből kifolyólag az oszlop 
beszerzési árának 25 %-át kérik egyszeri megváltás címén. 
Ezt a vezetési formát már több településen alkalmazzák. 
(Sióagárd, Sásd).

A másik alapkérdés, hogy müyen műsorokat kérünk? A 
falu nemzetiségi összetétele ezt nem tette kétségessé. Ké
rünk minden olyan műsort, ami német nyelvű. Az "ASTRA" 
műhold az, ami ilyen műsorokat is sugároz. A kivitelezők 5 
németnyelvű^ másnyelvű (francia, angol), a magyar 1-2 
csatornákat garantálják. Ezen kívül kiépítenek egy infor
mációs csatornát amin keresztül helyi műsoroka is közve
títhetők. Jelenleg még nem közölték ajánlataikat. Ezek 
megtétele után ismét tájékoztatjuk a falu lakosságát. A 
megvalósítás az árajánlatoktól függően még ebben az évben 
történne.

M akk Károly GAMESZ vezető 

* * * *
Tájékoztatásul közöljük az ASTRA MŰHOLD ÁLTAL SUGÁRZOTT 

PROGRAMOKAT: ASTRA műholdvevő I. SCREENSPORT világszín
vonalú versenyek közvetítése, különösen a lovaglást előtérbe he
lyezve 2. Foglalt 3. TV 3. a TV 3.csatornájának teljes programja, mely 
egósznapos szórakozást nyújt. 4. DISNEY CHANNEL délután a fiata
labb, este pedig a felnőtt nézők láthanak Igényes műsorokat rajta 5. 
LIFESTYLE a mindennapi é let problémájával foglalkozó TV csatorna 
az egész család számára 6. Foglalt 7. SCANSET1989. december 31- 
től sugározza a legérdekesebb műsorokat 8. SKY CHANNEL az 
egész napos ötletes, kiváló minőségű programjaival! 9. EURO- 
SPORT a sport széles skáláján mozgfathat a kezdöjeltöl a befejezé
sig 10. Foglalt II. FILMNET díjnyertes régi és új film eket sugároz szinte 
megszakítás nélkül 12. SKY TV NEWS napi 24 órás, az egész világot 
felölelő híráradat az Űrből 13. SKY ÁRTS komoly zenei műsorok, szín
házi közvetítések, napi 30 percben pedig művészeti híreket sugá
roz 14. Foglalt 15. MTV MUSIC a legnagyobb állomás Európában, 
egész nap közvetít zenét a könnyebb műfaj kedvelői számára 16. 
SKY MOViES a legutolsó és legjobb m ozifilm eket bemutató csatorna 
a II, és a 16-os csatorna csak dekódoló egységgel vehető A 2,6,10,14 
számú csatornák az NSZK adóknak vannak fenntartva.

Tanácsülés Mecseknádasdon
A február 26-1 Mecseknádasdi Községi 

Közös Tanács ülésének témája az 1989. évi 
zártszámadás, valamint az 1990. évi gazda- 
ságl terv és költségvetés megtárgyalása.

Már a zárszámadásból kitűnik, községe
inknek mintegy 10 m illió forint áll rendelke
zésre a megkezdett beruházások befejezé
se után új célok megvalósításának megkez
désére. A lakossági vélemények figyelem- 
bevételével kell a tanácstestületnek dánte- 
nie e pénz hasznos felhasználásáról.

Nézzük pár mondattal az 1989 évben 
végzett fontosabb beruházási munkákat:

1. Iskola építés: 6 tanterem átadása, vala
mint a következő 10 tanterem tető alá hozá

sa, amelynek 1989 évi költsége 16 m illió fo
rint volt.

2. KMB iroda és szolgálati lakás: területe
lőkészítés, anyagvásárlás történt 89-ben.

3. Gondozási központ: Ófalu-öregek nap
közi otthona. Az építési feladatokat a falu la
kossága társadalmi munkában végzi.

4. Meszesvölgy-útépítés: az útépítés la
kossági összefogással, társadalmi munká
ban készül.

5. Öfalu vízrendezés, tervek: elkészültek 
a fgalu belső vízhálózati tervei, valamint a 
falut ellátó vízbázis kutatása és a kút meg
fúrása.

6. Mecseknádasd vízzel kapcsolatos te
vékenységei: rókavölgyi kút fúrása, beköté

se, 100 köbmótereses víztározó építése. 
Vízhiánz végleges megoldását a regionális 
rendszer oldaná meg hidasi vízbázissal, 
amelyből a kút már elkészült.

Figyelemremélt kimutatást Is tartalmaz az 
írásos beszámoló, amely a tanácsi Intéz
ményrendszeren belüli új munkahelyek lé
tesítését mutatja be. Ezek szerint 1985- 
1989 között35 új munkahely létesült az 
alábbi megoszlásban: GAMESZ 15 fő, gon
dozási központ 6 fő, óvoda 4 fő, Iskola-nap
közi 8 fő.

Az 1990. évi költségvetés szerint hason
lóan mozgalmas óv várható mind beruházá
si, mind fenntartási tevékenységben.
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Négy hónap Unterensingenben
Mikor az unterensingengi delegáció első alkalommal járt Mecseknádasdon 

akkor említette az unterensingeni polgármester Walter Straub azt a lehetőséget, 
hogy a testvérkapcsolat keretében ösztöndíjasként négy hónapot az unterensin
geni óvodában tölthessek.

Kicsit félve érkeztem meg a számomra akkor még ismeretlen községbe, de a 
Schober család akiknél laktam nagyon kedvesen, szeretettel fogadtak. Nagyon 
sokat köszönhetek nekik, hiszen négy hónapig élvezhettem vendégszeretetüket, 
és Waltraud Schober egyben a kolléganőm is volt a szakmailag is sokat tanultam 
tőle.

A  négy hónap alatt két óvodában dolgoztam. Egy hónapig Susanne Sommer 
csoportjában voltam, utána a másik óvodában Waltraud Schober és Irmgard 
Bora óvónőkkel dolgoztam együtt. A gyerekek nincsenek életkor szerint csopor
tokra osztva, a csoportok szervezésénél lakóhelyüket veszik figyelembe. Az otta
ni óvodák napirendje eltér a nálunk megszokottól, mivel a gyerekek nyolc órától 
fél tizenkettőig vannak az oviban, ekkor hazamennek ebédelni, majd fél kettőtől 
négyig folytatódik a játék a csoportban. Napi tevékenységüket a játék mellett 
éneklés, barkácsolás és rövid foglalkozások töltik ki. A négy hónap során tapasz
talt kolléganőimtől Waltraudtól és Irmgardtól nagyon sok ötletet gyűjtöttem és 
tanultam, mint a gyerekekkel való foglalkozás mind barkácsolás, eszközkészítés 
terén. Természetesen nyelvi ismereteim is sokat bővültek.

Én is tanítottam a gyerekeknek magyar dalt és az általam ismert papírhajtoga
tásokat is megmutattam. Ebben az időszakban nagyon sok ünnepük volt. Szep
temberben az arató vagy betakarító ünnepkor a templomba vittük a kosarakba 
készített terményeket -  amiket egy gyermekotthonba juttattak el. Ősz-ünne
pünkön a szülők, ismerősök hallgatták meg a gyerekek műsorát, aztán még soká
ig beszélgettünk, mikor pedig besötétedett a gyerekek által készített kis lámpá
sokkal is felvonultunk. Csoportunkban a gyerekek vallásos nevelésben is része
sülnek, így Szent Márton napját is megünnepeltük.

A gyerekek nagy örömére elérkezett a Mikulás és a Karácsony is, amire betle- 
hemes játékkal készültünk. Számomra új volt, hogy minden héten minden cso
port a gyerekekkel közössen sütött-főzött valamit, amit közösen el is fogyasztot
tunk így nemcsak a házimunkára, hanem az egészséges táplálkozásra is megta
nítják az óvódásokat. Nagyon teszett, hogy az édesanyáknak volt idejük arra is, 
hogy hosszabb-rövidebb ideig a csoportban tartózkodva figyeljék gyermeküket, 
beszélgessenek az óvónővel, vagy éppen picit ők is játszottak -  mivel az édesa
nyák nagy része háztartásbeli és a más életritmus miatt a szülők jobban ráérnek.

Karácsony előtt, az adventi időszakban az anyukákkal egyik este szép kará
csonyi történetet hallgattunk meg az SZM tagjától, majd fenyőágakból ajtóra 
akasztható koszorúkat készítettünk. Nagyon jó érzés volt, hogy több szülővel jó 
kapcsolatba kerültem és óvoda után meghívtak vendégségbe kávézni, beszélget
ni. A kolléganőkkel is néha késő estig beszélgettünk. Ingrid és Elisabeth óvodai 
munkánkra, módszerekre, mások nádasdi szokásokra voltak kiváncsiak. Az óvó
dán kívül is jól éreztem magam. Erről gondoskodott kolléganőm lánya Iris, akivel 
jó barátnők lettünk. Nemcsak a környéket mutatta meg, hanem kóruspróbákra is 
együtt jártunk és a rendszeres gyakorlást egy sikeres koncert követte. Azért bár
mennyi programom is volt, férjemmel aki meglátogatott a közeli városok Stutt
gart, Esslingen megtekintésére is szántunk időt. Ottlétem alatt azokkal az embe
rekkel is találkoztam akik szorgalmazzák a partnerkapcsolat folyatatását és tá
mogat ják falunkat.

A „búcsúesten” még egyszer együtt lehettem azokkal a koléganőkkel akiket 
nagyon megszerettem. Az én példám is bizonyítja, hogy két község közti partner- 
kapcsolat nem formalitásokban, hanem személyes kapcsolatok révén nyüvánul 
meg. Tavasszal egy unterensingeni óvónő Dorothee Opifanti fog egy hónapot itt 
tölteni. Itthon telve sok ötlettel, tapasztalattal kezdem a munkát és igyekszem át
adni mindazt amit a négy hónap alatt tanultam.

Nichtemé Ruppert Kinga óvónő

Felkészülés 
a növényvédelmi 

évadra
Felkészülés a növényvédelmi évadra 

Enyhe té l után korán kezdődik a tavasz. En
nek megfelelően máris megkezdődtek a 
munkák a kertekben és a szőlőkben. Csak 
reménykedni tudunk, hogy késői fagyok 
nem fogják károsítani a már Indulni készülő 
növényeinket. A gyümölcsösökben esedé
kessé vált a télvégi permetezések elvégzé
se. Nemsokára a szőlőkben Is kezdeni keli. 
Ennek során szükséges kiválasztani a vsá- 
rolható növónyvédőszerek közül azokat, 
amelyekre szükségünk van a növényvédel
mi évadban.

Az Idei évtől kezdődően egy uj tényező 
befolyásolja a beszerzés lehetőségét. Ér
vénybe Ikép egy m iniszteri rendelet, ami 
szabályozza a növónyvédőszerek forgal
mát. A rendelet értelmébe a forgalomba ke
rülő növényvédő- és gyom irtószereket két 
kategóriába sorolta;

1. Szabadforgalmú szerek.
2. Feltételes forgalmú szerek. Az első 

csoportba sorolt szerek továbbra Is kor láto- 
zás nélkül vásárolhatók, még a feltételes 
forgalmúak csoportjába került szereket 
csak növényvédelmi Igazolvánnyal rendel
kező személyek vásárolhatják. Az Igazol- 
bány megszerzésének módja az, hogy egy 
növényvédelmi tanfolyamot kell végezni, 
ami vizsgával zárul. A sikeresen vizsgázók 
megkapják az igazolványt. Községünkben 
sok a szőlősgazda,- kerttulajdonos és ezért 
igen nagy az érdeklődés az Igazolvány 
megszerzése Iránt.

A cél érdekében tanfolyamot szervez
tünk, ami rövidesen beindul, hogy még a ta 
vasz folyamán befejezhető legyen. A tanfo
lyamra a Borbaráti Egyesületnél illetve az 
ÁFÉSZ megbízottjánál lehetett jelentkezni. 
A szervezők a továbbiakban Írásban külde
nek értesítést a résztvevőknek. A tanfolyam 
elvégzését szükségesnek tartjuk nemcsak 
azért, hogy az igazolvány birtokába Jussunk. 
Azt várjuk a tanfolyam elvégzői tői, hogy bő
vülni fog az általánmos növényvédelmi Is
meretük. Jobban megismerik a növényvé
dőszereket. Ilyen felkészültséggel környe
zetkímélőbb és hatékonyabb védekezést 
tudnak végrehajtani.

A tisztánlátás m iatt azonban meg kell ál
lapítani, hogy a tanfolyam elvégzése nélkül 
is lehet a továbbiakban Is növényvédelmet 
folytatni. A szabadforgalmú szerek köréből 
Is összeállítható olyan növényvédelmi prog
ram, amivel eredményesen megvédhetók a 
növényeink. A Borbaráti Egyesület minden
kor szaktanácsadással fogja segíteni az ér
deklődőket. Végül még szeretném hangsú
lyozni, hogy a perm etezés- a növényvéde
lemben a kémiai védekezés rendszere. 
Emellett hasonikó súllyal keli támaszkodni a 
munkában a fizikai és biológiai védekezé
sekre. Meggyőződésem, hogy a beinduló 
tanfolyam ilyen téren Is segítséget fog nyúj
tani, erre a későbbiekben visszatérünk.

Katz János
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Hírek -  
röviden

Február 17-én megalakult a„"Mérei 
Ferenc Népi Kollégium Egyesület”, 
melyet baranyai értelmiségiek hoztak 
létre azzal a céllal, hogy otthont adja
nak a hátrányos helyzetű, tehetséges 
diákoknak. A gimnáziumi szintű és 
érettségi bizonyítványt adó középfokú 
kollégiumokat a fokozottan hátrányos 
helyzetű hegyháti, mohácsi és ormán
sági térségekben kívánják megnyitni. 
Az első kollégiumot községünkben ala- 
kítjáa ki az egyesület a Klimo György 
által építtetett kastélyban. Szeptem
bertől általános iskolánk minden tanu
lója már az új iskolában tanulhat. A 
felszabaduló öreg épület felújításával 
községünk újtipusú intézménnyel gaz
dagodhat.

♦  *  *

Utoljára az atom tem etőről: Feb
ruárban megérkezett az egész
ségügyi m iniszter végleges elutasí
tó határozata az Ófalu atomtemető
re vonatkozóan. M int azt az Ófalun 
rendezett sajtótájékoztatóból meg
tudhattuk ezzel végelgesen leke
rü lt a napirendről az atomtemető 
ó fa lu  m elletti elhelyezésének kér
dése. Ugyanezt tám asztotta alá a 
Paksi Atomerőműben m egtartott 
sajtótájékoztató. A paksiak döntő
en a társadalmi változásokban, a 
helyi lakosság ellenállásával, nem 
pedig szakmai okokban látják  az 
elutasítás valódi okát.

*  *  *

Ha február, akkor farsang, ha fa r 
sang, akkor bálok. A z általános isko
la alsó és felsőtagozata is megren
dezte hagyományos farsangi je l  mez
bálját A  bemutatott „produkciók" 
méltán ragadtatták tapsra a megje
lent szülőket, vendégeket. A legkiseb
bek -  az óvódások is megtartották 
farsangi jelmezbemutatójukat. A 
legismertebb jelmezek, mint bohóc, 
királykisasszony mellett számtalan 
ötletet láthattunk.

*  *  *

Helyesbítés: Elmúlt számunkban 
a Vállalkozásról közölt Írásunk 
szerzője: Ruppert József

Döntés -  a falvak javára

Február 12-ón sorsdöntő Me
gyei Tanácsülésre került sor Pé
csen -  ugyanis ezen napon tár
gyalta a tanács az 1990 évi költ
ségvetést. Az már aaz előterjesz
tésből kiderült, hogy a finanszíro
zás uj rendje lényegében két 
alappillére támaszkodik:

-  az önkormnyzatok saját be
vételeire

-  a törvényben rögzített norma
tív állami támogatásokra. A ter
vezés során alapvetően a bevé
telek számbavétele után lehet 
csak a kiadásról gondolkodni. 
Melyek lehetnek ezek a bevéte
lek?

Saját bevételek:
-  magánszemélyek jövede

lemadója
-lakossági adók,készpénzben 

beszedett illetékek, dijak
-tanácsok, költségvetési szer

vek működési bevételei
-á r-  és díjbevételek
-  gyógy- üdülőhelyi dij
-  településfejlesztési hozzájá

rulás
-  ut -  közműfejlesztési hozzájá

rulás
-  lakás, telekforgalmazásból 

származó bevétel
-  telekhasználati díj, egyéb be

vételek

Állami támogatás:
-  Globális helyi támogatás, mely

a tanácsi alapellátási feladatok 
(óvóda, ált. Iskola, öregek napkö
zi otthona stb.) pénzforrásául 
szolgál. A globális támogatás a 
következőkből áll:

-településként egységesen 2 
millió Ft.

-  egy állandó lakosra számítva I 
170 Ft

-  egy külterületi lakosra továb
bi 800 Ft

-  egy 3-13 kor állandó lakosra 
további 4180 Ft

-  egy 60 éven felüli állandó la
kosra további 3 230 Ft

-  gyógy és üdülőhelyi dij min
den Ft-Jához 2 Ft

Körzeti
és térségi feladatok 
normatív támogatása:
-  Megyei tanács támogatása
-  Célhoz kötött támogatások
-A  tanácsi gazdálkodás uj felté

teleire való átmenet támogatása
A megyei tanács a költségvetés 

„C” változatát fogadta el, mely 
alapján több pénz jut a helyi taná
csoknak az átmenet kezelésére, 
kevesebb a megyeközpoonti fej
lesztések előirányzatára csök
kent a pécsi pinceprogram támo
gatása, elmondhatjuk, hogy vég
re a falu, a vidék támogatására 
szavaztunk.

Mit Jelent az elfogadott költség- 
vetés Mecseknádasd és társkö
zségei számára? Az 1990 évi cél- 
támogatás lakás építésére Me
cseknádasd 7 eFH 96ot, az általá
nos iskolai tanteremfejlesztós tá
mogatására I9 mFt196ot, az 
aprófalvak támogatására Me
cseknádasd, Ófalu 600 eFt-ot 
kap.

Baranya aprófalvas települése
inek egyik legnagyobb gondja a 
megfelelő Ivóvízellátás. Az elfo
gadott "C” változat szerint kisebb 
összeg jutott volna vízmütársula- 
tok támogatására, ezért ebben az 
egy témában a B változat került 
elfogadásra, mely alapján I4 mFt- 
al több támogatás Jut az ivóvízel
látás megoldására.

Szlgriszt Jánosnó 
megyei tanácstag
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Platthy György festőművész
a Pécsi Tanárképző Főiskola nyugalmazott tanszékve
zető tanára közérdekű felajánlást tett és m integy 50 
darab festm ényt adományozott Pécsvárad lakossága 
képviselő szervének, a pécsváradi Nagyközségi Taná
csának. Az adományt a tanácsülés köszönettel elfogad
ta és a festm ények elhelyezéséről és a létesítendő állan
dó képkiállításhoz a helyiséget a tanács mielőbb bizto
sítani fogja. A művész 1947-1950 év között a pécsvá
radi általános iskolában taníto tt, pécsváradon lakott a 
Mosókul környéken. Kívánsága szerint itt is fog te
metkezni.

* * * *
Január 15-én Nyugatnémetországból Külsheim városka ta

nácsi vezetői látogattak Pécsváradra azzal a céllal, hogy a 
települések kapcsolatot létesítsenek a jövőben Pécsvárad- 
dal.

* * * *

Amennyiben a szavazópolgárok igénylik -  
betegség, öregség, mozgáskorlátozottság 
esetén -  a szavazó urna házhoz szállítását, el
őzetes bejelentés alapján a Választási Bizott
ság erről gondoskodik.

(szerk.)
*  *  *  *

Nagypall A Szociális Gondozási Központ a 
nagypalli idősek Klubjával közösen farsangi dél
utánt rendezett 23-án. A hangulat igen jó  volt, a 
vidám zeneszóra még táncra is kerekedtek a 
résztvevők.

Meghívó

• 1990. március 6-án 17 órakor a pécsváradi j 
| kultúrházban a Magyar Demokrata Fórum Is- ■
• merteti mezőgazdasági programját, melyen vi- j
: tafórumot tervez a többi pártok és agrársza- | 
j kemberek bevonásával. Az est vendége Bo- j 
j gárdiZoltána Magyar Demokrata Fórum mező- i 
; gazdasági csoportjának vezetője, a program : 
i szerkesztője. Minden kedves érdeklődőt sze- • 
■ retettel várunk. v j
: m d f  :
i .............................................................................................. j

-  —  \

Nőnapi csacskaságok...
Ottó Weininger, a nőgyűlőlő filozófus koraifjúságá

ban lett öngyilkos, hogy ne legyen ideje megszeretni a 
nőket.

• • •

A nő ereje a gyengesége.
• • ®

Egy szegény aggszűz... istenem, mi m inde
nen nem ment keresztül!

• « •

A Otbello azért remekmű, mert Shakespeare-t nem érdekelték 
az elnéző férjek.

'' • • •

-  A válást valószínűleg Júlia hibájából mond
ták volna ki, ha nem stoppolta volna meg Ró
meó zokniját.

• • •

Fontos eleme a jó házasságnak a szerelem. Lammermoori Lu
cia például azért ölte meg férjé t a nászéjszakán, mert nem vo lt 
belé szerelmes.

(közreadta: Dea)
________________________________________________ >

Egy közgyűlés margójára
(Folytatás a 4. oldalról)

káért mekkora összeget fizettek ki ténylegesen. A tó sorsá
val kapcsolatban felmerült a jelenlegi szakszertűlen keze
lés. Ugyanis nagyapáink idejében szokás volt, hogy évente 
kétszer a patakot kitisztították, ami a napjainkban már nem 
töténik meg. Itt a tagság összefogására lenne szükség, hogy 
ezek a szokások újra visszatérjenek természetes mivoltuk
ba. Rontja továbbá az állapotát a már említett iszapfogók 
helyzete, a zsilipek nem szakszerű használata. Ugyanis ha 
lassan eresztik le a vizet, az iszap marad a medrében to
vábbra is, de így a lehalászás megtörténik. A halak további 
sorsa ismeretlen... Indokolja ez is a tó vizének évenkénti le
engedését? A vezetőség (a tagság nevében) és azt hiszem a 
környék tószerető emberei nevében is kéri a tanácsot, hogy 
vizsgálja felül eddig álláspontjátA tó, sajnos, évről-évre 
egyre lassabban telik meg, ezt is figyelembe kellene venni. S 
a falu másik végén ott a példa, hogy egy bizonyos elhanya- 
golási szint után mi lesz az eredmény, a valamikori strand
fürdőre gondolván. A másik probléma, hogy a létesülendő 
vegyesbolt előnyeivel szemben az üdülőtulajdouosok az 
alábbi hátrányok bekövetkezésétől félnek. A halsütő a me
leg, nyári napokon kellemetlen szagú lesz, főleg a közvetlen 
telektulajdonosoknak. Az italmérés fokozhatja a nemkívá
natos személyek jelenlétét, amely zavarhatja a pihenő terü
let nyugalmát. Az úttesthez való közelsége még balesetve
szélyt is kelt. Az a lehetőség sem kizárt, amennyiben a ve
gyesbolt nem funkcionál, marad a halsütő és az italkimérés. 
A közgyűlésen volt egy felmérés, az alábbi eredménnyel: 
26-an mondták, hogy ne legyen, 12-en, hogy legyen, 11-en 
tartózkodtak. Mivel az érdekeltek nagy része még mindig 
távol volt, ezért szükség lenne az ő véleményükre egy ilyen 
fontos kérdésben. A probléméktól függően és a problémák
tól terhesen ennek a területnek mégis a pihenést és a kikap
csolódást kellene elsősorban nyújtania. Ennek eléréséhez 
az ember segítő készsége is szükségeltetik. M üller Eszter
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Levél Nürnbergbe

Nem "lekopasztott délmagyarországi hegy”
a Zengő

Tisztelt Kardos Úr!

A Magyar Demokrata Fórum Pócs- 
váradl Szervezete Időszakos lapjá
nak II. évfolyam 2. számában olvas
tam, ön úgy véli, hogy a Zengő déli 
oldala úgymond le van kopasztva. 
Müller Lajos Úr méltató soraiból úgy 
értesültem, hogy ön évente több
ször tartózkodik Pécsváradon. Itt 
tartózkodása alkalmával, amennyi
ben megtisztelte volna látogatásá
val erdészetünket, az alábbiakat 
tudtam volna önnek elmondani: 
(lásd a táblázatot)

A mezőgazdaságban a tenyószl- 
dőszak vógeztvel a gabonát learat
ják. Az erdőknél a tenyószldőszak 
80 -100 évig tart, és az természetes, 
hogy mint a gabonát, ha beérik, le 
kell aratni, úgy az erdőt is mielőtt 
tönkre menne, amikor eléri a vágás
kort, le kell termelni. A térképen a 
besraffozott területeken lett leter
melve és felújítva az erdő.

A táblázat alapján megálla
pítható

-  1864-1884 között erdőinket 
ugyan úgy letermelték a déli ol
dalt, mint ahogy az letermelésre 
került 1965-1988 között.

-  elődeink sarjaztatva újítot
ták fel ezeket az erdőket, ami 
abban a korban elfogadott volt, 
ml Igyekszünk jobb minőségű, 
hosszabb élettartalommal bíró 
mag eredetű állományokat ne
velni.

-  a jelenlegi erdőrószletek ko
rából kitűnik, hogy azokat felújí
tottuk, azonnal beerdősítettük, 
tehát a Zengő déli oldalának 
nincs semmi köze a politikához, 
az eltűnő diktatúrákhoz.

-  80 -100 óv múlva az általunk 
nevelt állományokat ismét le 
kell termelni, tehát akkor majd 
azokban akik szeretik, óvják és 
védik az erdőt, de nem szakem
berek és nem jártasak az erdő- 
gazdálkodásban, megint felme
rülnek olyan gondolatok, amik e 
levél elmében szerepelnek, pe
dig az erdőt nem az erdészektől 
kell félteni.

Simsay István erdőmórnök

Erdőrészlet Terület (ha) Előző térin, éve Leterm. éve Erdő kora (év) Előírt vágáskor Leterm. erdő eredete Új Jeleni, kor

Pécsvárad
21B 4,1 1864 1965 101 100 sarj mag 24
25B 11.1 1874 1965 91 90 sarj mag 24
31B 0.7 1878 1972 94 100 sarj mag 18
21B1 19,6 1864 1973 109 100 sarj mag 17
25A 13.8 1874 1978 104 100 sarj mag 12
22A 16,4 1869 1985 116 100 sarj mag 5
31C 18,1 1877 1985 108 100 ,  sarj mag 4
31D 8.3 1884 1988 104 100 sarj mag 2
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A Fülep Lajos 
Művelődési Központ 
március havi műsora

3- án 19 órától:
A tánciskola záró-bemutató foglalkozása KOSZORÚCSKA
7-én 14,30:
Nyugdíjas Szabadegyetem: Japán magyar szemmel. Előadó: dr. Pálffy György- 

né ny. tanár
10-én 20-01 óráig
ASTERIX BÁL és 24-én
26- án 18 órakor:
a Családi Kör Klub vendége dr. Szilágyi Vera pszichológus a serdülőkor prob

lémáiról beszélget az érdeklődőkkel.
29- én 14,30 órakor: A BÓBITA bábszínház előadása gyerekeknek "Fekete cil

inder" címmel
30- án 14,30:
Nyuddíjas Szabadegyetem: Népi építkezés Előadó: dr. Imre Mária a JP Múze

um Néprajzi Osztályának munkatársa.

Egyebek:

4- én 9 órakor: a PHE Pécsváradi Csoportjának éves HORGÁSZ beszámolója
5- én: LAKÁSSZÖVETKEZETI gyűlés 6-án 17 órakor: a "Kékláng" Gázszere

lő GMK termékbemutatója
9-én: az Általános Iskola FARSANGI mulatsága
12-én: ÁFÉSZ küldöttgyűlés
14-én Általános iskola KODOLANYI ünnepsége
20-án: KRESZ-vizsga
27- én: Zeneiskola TANÁRI HANGVERSENYE
28- án és 30-án: a Pécsváradi Mezőgazdaásgi Szakmunkásképző Iskola szerve

zésében a 'Sütőipari szakmakivló tanulója' országos verseny.
80 órás Feltételes forgalmú növényvédőszerek tanfolyama indul március ele

jén. Jelentkezés a müv. házban.

Hasznos ajánlások
Nagyanyáink háza-tája bizony 

ugyanazt a gondosságot igényelte, 
mely a mai kor háziasszonyának is ad 
tennivalót eleget. Ötletességük, ta
pasztalataik segítségünkre lehetnek. 
Régi könyvek lapozgatása közben ta
láltunk a következő -  hasznos tudni
valókra, -  melyek (reméljük) talán 
minden háziasszony számára tarto
gatnak meglepetéseket. Ugyanezen 
könyvek receptjeiből is válogattunk, 
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy 
ötleteket meíthetnek belőlük.

Takarítás
Ablak befagyását úgy akadályoz

hatjuk meg, hogy készítünk egy olda
tot, mely 10 g glicerinből és 1/2 liter 
spirituszból áll. Közvetlenül használat 
előtt jól felrázzuk, pár percig állni 
hagyjuk, aztán dörzsöljük be vele az 
ablaküveget. Ne töröljük le, hanem 
várjuk meg, mig megszárad.

Ablakmosásnál nagyon hasznos a 
vízbe pár csepp szalmiákszeszt tenni,

mert igy a foltok sokkal könnyebben ol - 
dódnak fel. Ablaküveget és tükröt nem 
jó napsütésben mosni, mert elhomályo
sodik. Télen a kőpadló vagy terasz nem 
fog átfagyni, ha a meleg felmosóvízbe 
kevés szalmiákszeszt keverünk.

A linóleum tisztításánál először ke
vés terpentinnel dörzsöljük le a feltű
nőbb foltokat. Aztán szappanosvízzel 
mossuk le. Fontos, hogy a víz ne legyen 
meleg. Az olajjal festett falat sohasem 
szabad forró vízzel mosni, ehelyett lan
gyos, szappanos vízben szalmiákszeszt 
keverünk el, s ezzel mossuk le. Szép 
tiszta és fényes lesz tőle. A tejüveget 
egy kis benzinnel végigdörzsöljük, utá
na ecetes vízzel mossuk le.

Tisztítás
Kopottnak látszó bársonyt úgy fris

sítjük fel, hogy a bársony túloldalát jól 
benedvesítjük, s ezt az oldalt húzzuk a 
felállított vasalón, hogy a gőz alaposan 
átjárja a bársonyt. Azután a bársonyt 
visszafelé keféljük, s a bársony olyan 
lesz, mint az új.

F. K. CORA

• BELLA fordászatban új kozmeti
ka nyílt korszerű gépekkel (fogyasztó 
stb.)Mindenkit szeretettle várunk.

Majsai Klára (Reisinger) 
Pécsvárad Gesztenyés u. 1/B

•  ELADÓK: mézeskannák, kaptár
mérleg, műlép, másfél lóerős amerikai 
gyártmányú benzinmotor.

Érd, Vár u. 24
•  ELADÓ nyolc fokozatú sakkau

tomata. Vennék jó állapotban lévő 80- 
as tangóharmónikát.

Lantos István Pécsvárad, Koosuth 
L.u. 18. Tel: 157
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Részközgyűlés, vagy valami más?
Az ÁFÉSZ 1990. II. 20 -án tartotta a 

helyi közgyűlését a Művelődési Ház 
nagytermében telt házzal. A vezetőség 
ismertette a 89-es év eredményeit, 
mivel lejárt a küldöttek mandátuma 
azok újra választása is napirendre ke
rült. A probléma akkor kezdődött ami
kor az alábbi kérdésekre kellett volna 
választ adni.

Mit fejlesztett az ÁFÉSZ 89-ben? 
Miért nem járul hozzá a falu víz és gáz 
ellátásához ? Hogyan fejlesztett bért a 
fizikai és vezetői állománynak? 
Mennyi prémiumot, jutalmat fizetett 
ki a fizikaiaknak és mennyit a vezetés
nek és személyesen az elnöknek? Hogy 
létezhet, hogy 10,3 millió nyereség 
után nincs pénzük?

Mit takar a „nevesítés”? Negyed
órás bőbeszédű, időhúzó és semmit 
nem mondó válasz adás után -a  30 
éves stílust használva a tagságot balek
nak nézve, lekezelve- tényeket agyon
hallgatva, olyan törvényre hivatkozva, 
mely már hatályon kívül van le akarták 
zárni a vitát. Újbóli, már keményebb 
hangú követelésre igen zavart módon

1. SZABAD ÉS DEMOKRATIKUS MAGYAR- 
ORSZÁGOT,
melynek három pillére a szabadon választott 
parlament, a neki felelős kormány és a helyi 
önkormányzatok rendzserc. Minden önkor
mányzat valamennyi helyi kérdésben önálló 
döntési joggal rendelkezzék!

2. A GAZDASÁG ÁTALAKÍTÁSÁT Ösztö
nözzük a magántulajdont, az autonóm szak
mai szerződéseket, az alkalmazotti részvételt 
és résztulajdont, az alapítványokra illetve biz
tosításra épUlő szociálpolitikai rendszereket, 
az önkéntes társas szerveződéseket. Küzdünk
• a munkanélküliség és
• az infláció ellen,
• a kiegyensúlyozott költségvetésért,
• az igazságosabb adópolitikáért,
• az infrastuktúra fejlesztéséért,
• a külföldi működő tőke bekapcsolásáért. 
Gazdasági programunk segíti a pályakezdő 
fiatalokat, védi a nyugdíjasok megérdemelt 
nyugdíjának értékállandóságát, esélyegyen
lőséget biztosít a családosok részére, nyerő 
helyzetbe hozza a vállalkozókat.

3. EGÉSZSÉGÜGYI REFORMOT 
Egészséges népnek lehet csak jövője! Az 
egészségügynek a nép egészségét, a magyar

közölték a tényeket, melyek szerintem 
nem pontosak. Utolsó fegyverként -  
eddig jól bevált -  a felszólalókat ne
vezték nagy pátosszal botrányhősnek.

A koronát az esetre a küldöttek vá
lasztási nagycirkusza tette fel. A tag
ság a jelöltek személyéről csak a gyű
lésen szerzet tudomást. Nem volt meg
felelően előkészítve, hogy listás vagy 
egyéni szavazás legyen-e. Nem voltak 
szavazat számolók. Teljes közöny 
uralkodott a tagságon és ez a választás 
a rációtól csillagászati távolságban 
volt. A vezetőség ugyan hivatkozott 
valami békés átmenetre, csak a kérdés 
kinek érdeke és milyen célból, hogy 
békés legyen. Az ÁfÉSZ-nek 2400 
tagja van összesen, Pécsváradon 800 
fő, ebből jelen volt 321 tag. Egy mon
datban szeretném felhívni azon tagok 
figyelmét is akik nem voltak jelen, s 
egyben figyelmeztetni a tagságot.: oda 
kellene figyelni egy kicsit jobban, le
hetséges, hogy megéri a fáradtságot?! 
Az is lehetséges: hogy ez vala a vég és a 
kezdet.

M üller Lajos

ság gyarapodását, a jövőt kell szolgálnia! Pár
toktól független egészségügyet akarunk! Kö
veteljük az egészségügyi dolgozók beleszólá
si jogát minden, az egészséget befolyásoló 
politikai és gazdasági döntésbe.

4. KORSZERŰ OKTATÁSPOLITIKÁT
Az oktatásügy stratégiai ágazat, minősége 
nemzeti sorskérdés! A világnézeti-erkölcsi, 
az értelmi, az érzelmi-esztétikai és a testi ne
velés harmonikus összhangját és szabadságát 
hirdetjük.
Az oktatás jó színvonalú anyagi ellátását álla
mi feladatnak tekintjük. Támogatjuk a ma- 
gán-és a felekezeti iskolák alapítását. A fel
sőoktatásban a felvételi vizsgákat és a keret
számokat meg kell szüntetni! Szelektáljon 
maga a f elsőoktatás!
A pedagógusok jövedelmét az értelmiségi át
lag szintjére kell emelni!

5. VALLÁSSZABADSÁGT
Az egyházak szerepét nélkülözhetetlennek 
tekintjük a társadalom erkölcsi megújulásáért 
és a szociális biztonságért vívott küzdelmünk
ben.

6. SZOCIÁLIS BIZTONSÁGOT, MODERN 
CSALÁDVÉDELMET
Új lakáspolitikát!

A lakbérek ne szolgálhassák rosszul gazdál
kodó és felesleges ingatlankezelő szerveze
tek életbentartását!
A családi pótlék fedezze a gyermek(ek)nek 
legalább a létminimumát, a képzési költségek 
legyenek levonhatók az adóalapból!
A családvédelem alapuljon az élet feltétlen 
tiszteletén, az erkölcsi értékeken, az anyaság 
megbecsülésén.
Olyan társadalmat akarunk, melyben minden 
ember -  legyen az férfi, nő vagy gyermek -  
harmonikus közösségekben találja meg méltó 
helyét.
Az átmeneti munkanélküliség kezelésére az 
emberi méltóságot védelmező, normális élet- 
feltételeket biztosító, az átképzés lehetősége
it feltáró megoldásokat sürgetünk.

7. KORSZERŰ KÖRNYEZETVÉDELMET 
Az ország gazdasági felemelkedését, a jövő 
létfeltételeinek megőrzését csak a környezet
tel való ésszerű gazdálkodás garantálhatja. 
Programunk: környezetbarát termelési szer
kezet kialakítása, a mezőgazdaság ökoszisz
témáinak fenntartása, az emberi környezet 
javítása, vízkészleteink megóvása, és a levegő 
tisztaságának védelme.

8. KISEBBSÉGVÉDELEM
európai, demokratikus követelmények sze
rinti kialakítását határainkon belül és túl. Fon
tos feladat a nemzeti kisebbségek hatékony 
érdekképviseleti rendszerének megteremté
se. Harcolunk minden faji megkülönböztetés 
ellen, elítéljük az antiszemitizmus minden 
formáját!
Olyan Közép-Europát akarunk, amelyben 
senkinek nem kell félnie nemzetiségi, etnikai 
vagy vallási hovatartozása, annak termé
szetes vállalása miatt.

9. SZOVJET CSAPATOK KIVONÁSÁT! 
Nemzeti érdeken alapuló európa-központú 
külpolitikát! A magyar külpolitika stratégiai 
célja az egyoldalú függés felszámolása, az 
asszimmetriák mértékének csökkenése, táőv- 
latban az ország semlegessége.
Meghatározó szerepet szánunk a sztálinista 
diktatúra alól felszabadult Kelet-Közép-Eu- 
rópa államaival és népeivel való kapcsolata
inknak. Ma reális lehetősége van aannak, 
hogy a térséget megosztó, nagyhatalmi politi
kai nemzeti viszályokat szülő átkától végre 
megszabaduljunk.
Az MDF külpolitikája a nemzeti identitástu
datra épülő egységes Európa megteremtésére 
irányul.

MA AZ MDF A HOLNAP!

ÉilPtESZTŐ
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