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Választottunk?

Húsvét előtt

Választási adatok 
Pécsvárad és 

társközségeiben

Nagy bibliai történetekre rímelnek a mostani Magyarország eseményei. Mencsak az új 
Időszámításra állítottuk át óráinkat mindenféle értelemben március 25. vasárnapján, 

amely napon szavazni mentünk. Az előző nap volt Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, a 
magyar néphagypmányban az oltás, a szemzés napja, amikor az ember oltó kezét égi segít
ség kíséri. És kérdezzük valamennyien egyazon szóval, vajon hoz-e gyümölcsöt Magyaror
szágnak a március 25-én beojtott ág? Termőre fordul-e a fa avagy rágja-e tovább a titkos fé
reg, a métely, a magyar széthúzás.

Mert a legelső, a legfontosabb kérdés eldőlt már Jóval a választások előtt. Az ugyanis, hogy 
miként vélekedik az ország a pártállamról. Mármint az egypártiról. Nos az ország vélekedése 
Ismert ebben a tekintetben. Ami várakozással tölt el mindenkit, az a két legerősebb párt, a 
Magyar Demokrata Fórum/24,73 százalék/ és a Szabad Demokraták Szövetsége /21,39 szá
zalék/ készsége és képessége a közös cselekvésre.

A z  első forduló adatai alapján a lakóhelyünket Is magábafoglaló baranyai 5.számú vá
lasztási körzetben a mecseknádasdi tanácselnök. Wekler Ferenc 10917 szavazattal, 

29,5 százalékkal, a Szövetség a Faluért, a Vidékért és az Agrárszövetség színeiben. Második 
a Magyar Demokrata Fórum Jelöltje, Pécsvárad körzeti főorvosa, Bíró Ferenc 7 945 szava
zattal, a voksok 21,47 százalékával, a harmadik helyen a Szabad Demokraták Szövetségé
nek képviseletében a bólyl építészmérnök, Werner József kapott 7045 szavazatot, 19,04 
százalékot. A  szavazás első fordulóját követő héten eldőlt, hogy a Független Kisgazda-, 
Földmunkás- és Polgári Párt. amely 12 százalék szavazatot kapott Pécsváradon, Bíró Feren
cet kívánja támogatni, Werner József pedig a továbbiakban független Jelöltként induló Wekler 
Ferenc javára mondott le szavazatairól. A végleges döntést egy ugyancsak bibliai emelke- 
dettségű ünnep. Virágvasárnap, azaz április 8-án mondta ki a szavazópolgár.

Hogy ezután valóban eljöjjön a Húsvét ünnepe, Magyarország feltámadása. Azok a napok, 
amelyeken az országban munkálkodó erők végre nem pártszíneikben akarnak kitűnni és 
megdlcsőülnl, hanem szerény munkában, csendes szolgálatban. Az ország és a szűkebb ha
za Javára. Igaz ez lesz a nehezebb. A szívós munkával végzett Jobbítás, amiért többnyire bí
rálatjár, kritikus észrevétel, nem pedig kitüntetés meg dicséret. Jár viszont az emberek tisz
telete és megbecsülése. Falun különösen. Mert a vidéken élők Ismerik a valódi nyilvánosság 
mibenlétét Itt valóban tudják egymásról, hogy ki hány téglát rakott abba a közös építmény
be. A házba, a hazába - e két szó a ml nyelvünkbe egy tőről fakad.

Ez a feltámadás, ez a Húsvét sokévtizedes tetszhalál után jön el Magyarországon, ahol 
tudjuk, kié "az Ország, a Hatalom és a Dicsőség". S ahol Babits Mihály szavaival csak ezt 

óhajtja a nép:" Ó békéi békéi legyen béke márl Legyen vége márl... Egyik rész a munkára, má
sik temetésre: adjon Isten bort. búzát, bort a feledésre!"

Gállos Orsolya

Március 25-11. forduló eredményei:
A szavazatra Jogosultak 71 %-a élt szava

zati jogával.
Területi pártlistára leadott szavazatok 
aránya:

MDF 42.7%
Agrárszövetség 16.95%
Független Klsg.p. 10.56 %
SzDSz 7.92%
MSzP 7.83%
KGMP 4.37%
FIDESZ 3.99%
Szoc. dem. 3.77%

Egyéni Jelöltekre:
Dr. Bíró Ferenc 49.6% 
dr. Wekler Ferenc 27.05%

A többi egyéni jelölt 10 %alatt szerzett 
szavazatokat.

Április 8-I második forduló eredményei:
A szavazásra Jogosultak 65 %-a szava

zott:
Az egyéni jelöltek

Dr. Bíró Ferenc 65.7%
Dr. Wekler Ferenc 34.3%

Az 5. választókerület egyéni győztese az 
összesítések alapján

Dr. Wekler Ferenc 57.8%, a második dr. Bí
ró Ferenc 42.9%

Az 5hds választókerületben országgyűlési 
képviselők lettek:

Dr.Wekler Ferenc Agrárszövetség, Szövet
ség Vidékért- és Faluért, SzDSz. közös jelölt

Dr. Bíró Ferenc Magyar Demokrata Fórum 
területi lista alapján
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Együtt kormányozni?
Miért nem köthetünk koalíciót az SZDSZ-szel, avagy kinek áll érdekében a magyar adósság-vál

ság kirobbantása és mi folyik a színfalak mögött...

Magyarország konvertibilis 
adósság-állománya kereskedelmi 
bankokkal áll fenn. Lengyelor
szágtól eltéróen tehát elsősorban 
nem államoknak, hanem magán
bankoknak tartozunk. A velünk 
szembeni elbírálás alapja tehát nem 
politikai jellegű , hanem szigorúan 
gazdasági: meg tudjuk-e fizetni a 
kamatokat. Ha valamilyen okból 
egy magánbanknak nem fizetnénk 
kamatot, akkor annak a teljes kihe
lyezését veszteségként kellene el
könyvelnie. Ez igen komoly gazda
sági és erkölcsi veszteség a hitelező 
bank számára. Ezért aztán minden 
bankár, mint a tűztől, úgy fél az 
olyan kölcsöntől, amelynek eseté
ben a kamatfizetés elmaradásának 
esélye áll fenn.

Kik a hitelezők
Magyarország hitelezői között 

korábban brit, amerikai és kisebb 
mértékben japán, nyugatnémet va
lamint egyéb bankok voltak megta
lálhatók. Mára a helyzet megválto
zott: az amerikai bankok gyakorla
tilag teljesen kivonultak Magyaror
szág finanszírozásából, hasonló
képpen a britek is, ezzel szemben 
ugrásszerűen megnőtt a japán, a 
nyugatnémet, valamint kis mérték
ben a francia, az olasz és a svájci 
bankok aktivitása. Egy esetleges 
átütemezés tehát elhanyagolható 
veszteséget okozna az amerikai ér
dekeltségnek, viszont komoly fej
törést idézne elő japán és nyugat- 
európai bankokban. Az amerikai
aknak tehát közömbös, Nyugat- 
Európának és Japánnak viszont 
egyáltalán nem mindegy az, hogy 
tudjuk-e fizetni a kamatokat és 
törlesztjtlk-e a felvett hiteleket.

Üzleti kapcsolatok
A magyar pénzügyi életben a 

nyolcvanas évek közepén tűnt fel 
Andrew Sarlós és George Soros. 
Soros úr sikeres lózsdespekulációt 
követően 1987-ben a tőzsdekrach 
során pénzének és ügyfelei pénzé
nek elég jelentős részét vesztette el 
az Egyesült Államokban. Ezután 
érdeklődése láthatóan Magyaror
szág felé fordult. Hagyományosan 
magyar sznobizmussal igen magas 
szinten fogadták őket (Grósz), 
amiben azis szerepet játszhatott, 
hogy 187-88-ban félmilliárd dol

láros beruházásokat helyeztek ki
látásba, így pl. Sarlós úr vegyipari 
projekteket. Soros úr sok mást is. 
Sarlós szervezte meg Grósz Károly 
akkori miniszterelnök kanadai út
ját. Cserébe a hírek szerint azt kér
te, hogy Fekete Jánost, akinek ne
véhez óriási veszteséget okozó ár
folyamműveletek kötődnek, a mi
niszterelnök eredeti elhatározásá
val szemben mégse mentse fel. Fe
kete János nem is tűnt el a gazda
ságpolitika döntéshozatali köreiből 
azóta sem, de most Szarvason csak 
harmadik lett..A megígért nagy 
ipari beruházások nem valósultak 
meg.

Soros, Demján Sándor, a Magyar 
Hitelbank közelmúltban lemondott 
elnöke, valamint Tardos Márton, a 
Pénzügykutató Rt igazgatója kö
zött szoros üzleti kapcsolatok jöt
tek létre. Az SZDSZ megalakulása 
után feltűnő volt annak amerikai 
orientációja, ez kampánysegítség
ben, pénzügyi támogatásban jól ki
mutatható. Tardos Márton szemé
lye miatt azonban nehéz elkülöní
teni, hogy meddig tart az SZDSZ, 
és hol kezdődik a Pénzügykutató 
Rt ügyvezető igazgatójának saját 
érdeke.

Ki nyerne?
Az 'adósságkönnyítés* ötlete, 

azaz a fizetőképesség magyar 
részről való feladása először 1982 
táján bukkant fel. Minden elemzés 
azt mutatta azonban, hogy az át
ütemezés semmiképpen sem jelent 
könnyebbséget, hiszen a kamatok 
Fizetését minden bank megkövete
li, a felfüggesztett törlesztőrészle
tet pedig később még kedvezőtle
nebb körülmények között kell 
megfizetni. Jószántából tehát 
egyetlen kormányzat sem vállal 
ilyen lépést. Különös, ez a kérdés 
1990-ben bukkant fel ismét, va
gyis abban az évben, amelyikben a 
legkisebb a magyar gazdaságra ne
hezedő külső kötelezettség. Ezt 
kevesen tudják: korábban is na
gyobb terhei voltak gazdaságunk
nak, és 1992-93-ban sokkal na
gyobb terhek várnak az országra, 
mint most, 1990-ben. Jogos kérdés 
tehát az, hogy az adósságcsere, a 
fizetési moratórium és a kereske
delmi bankokkal történt szerződé

sek felrúgásának egyéb formái mi
ért most bukkannak fel éppen an
nak a pártnak a részéről, amely je
lentős gazdasági szakértői csapat
tal dicsekszik?

Ki nyerne, és ki vesztene egy át
ütemezésen.

Elkótyavetyélni?
Vesztenének mindenekelőtt a hi

telező bankok - japánok, nyugat
németek - bizonytalanná válnék a 
kihelyezett hitelük ellenértékének 
befolyása, vagy egyenesen veszte
ségként kellene leírniuk a Magyar 
Nemzeti Banknak folyósított hite
leket. Ha a hitellevelek és kötvé
nyek másodlagos piacán a magyar 
adósságpapírok megjelennek, azo
kat árfolyam alatt meg lehetne vá
sárolni, és ezáltal a magyar adósság 
átkerülne az eredeti ( döntően nyu
gat-európai ) bankoktól az új tulaj
donosokhoz. Tartalékok híján a 
magyar kormányzat csak a magyar 
állami vállalatok részvényeit tudja 
felajánlani a Magyarországgal 
szemben követeléssel fellépők szá
mára. A hatalmas követelésállo
mány miatt a magyar kereskedelmi 
és ipari tőkének óriási hányadát 
kellene áruba bocsájtani, méghoz
zá igen kiszolgáltatott állapotban, 
mintegy elárverezve, elkótyave
tyélve értékeinket

Sokat nyerhetnének viszont a 
tőzsdések, akik az így kialakuló 
másodlagos értékpapír-piacon
megszerzett magyar követeléseket 
olyan magyar vállalatok tulajdon
jogára tudják átváltani, amelyek
ben van fantázia. Ilyenek például 
azok az egyébként technológiailag 
jól felszerelt és életképes járműipa
ri vállalatok ( Ikarusz, Rába, Csepel 
Autógyár ), amelyek korábban is 
előrejelezhető módon mára nehéz 
helyzetbe kerültek a szovjet piac 
összeszűkülése miatt. Vesd össze 
Tamás Gáspár Miklós kijelentésé
vel, miszerint Csepelből ipari skan
zent csinálni... Ezeket a vállalatokat 
f  Magyar Hitel Bank finanszírozza 
, így Demján Sándor tökéletesen 
tisztában van ezek pénzügyi hely
zetével.

Igen ám, de!
Demján ügye azért is érde

keseiért bár a megbillent egész
ségű Magyar Hitelbankot önszán

tából elhagyta, és egy lényegében 
konkurens amerikai bankszerve
zetnél vállalt pozíciót, továbbra is 
az MHB igazgatósági tagja E z az 
üzletivilágban főbűnnek számító 
insider trading klasszikus esete, va
gyis amikor üzleten belül megszer
zett ismeretet valaki saját hasznára 
felhasználhat.

Soros és Tardos az ún. Kék Sza
lag Bizottság keretén belül rend
szeresen eszmét cserél. Elképzel
hető, hogy ennek tudható be az 
SZDSZ 1990 elején utcára dobott 
választási programjának azon uta
lása , mely 3-4 éves Fizetési mora
tóriumot valamint a kamatok egy- 
részénak elengedésére vonatkozó 
fellépést helyezett kilátásba. Ez lé
nyegében annak beismerése egy 
kormányzatra törő párt részéről, 
hogy nem kívánja tovább finanszí
rozni a kereskedelmi bankokkal 
szembeni magyar adósságállo
mányt. Ez a magyar gazdaság rö
vidtávú összeomlását, az import- 
források eldugulását, iparágak leál
lását és termelési kapcsolatok ösz- 
szezilálását hozná magával Egy 
ilyen helyzetben valóban nem ma
rad más hátra, mint külföldi segé
lyek kérése és a magyar vállalatok 
kiárusítása.

Kiszolgáltatottan
Megbízható információk szerint 

Soros úr megrendelést adott a Tar
dos Márton által vezetett Pénzügy
kutató Rt-nek a legígéretesebb 
magyar vállalatok listályának ösz- 
szeállítására. A feladaton az inté
zet két vezető munkatársa dolgo
zik, feltűnő titoktartás mellett. Ha 
mindez bekövetkezne, úgy az új 
magyar kormányzat teljes pénz
ügyi ellehetetlenülés közepette ke
rülne hatalomra, és ki volna szol
gáltatva a spekulációs tőkecsopor
tok által felajánlott gyorssegélynek, 
valamint annak az SZDSZ-nek, 
amely az amerikai vonal képvisele
tében ezt a gyorssegélyt nagyvona
lúan fel tudná ajánlani.

Lehet ezzel a programmal együtt 
kormányozni?

Egyáltalán: nem nemzeti öngyil
kosság ezt az erőt kormánypozíci
óba juttatni? Ez a kérdés, válassza
tok!

Cs.1.
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Egy hatalom végnapjai, avagy 
az önkritika hiánya

Ma egyre többen és
többször mondjuk ki amit csak 
lelkünk mélyén éreztünk, hogy 
a felépített hatalom csak légvár 
volt. Mégpedig olyan légvár 
amely hazugságra megfélemlí- 
tettségre, kiszolgáltatottságra 
és talpnyalókra épül.
Zengtük a hármas jelszót - em

lékeztet barátom - de közben 
bensőnkben kibékíthetetlen el
lentét honolt!
Szidtuk és káromoltuk Iste

nünket, de nehéz helyzetünkben 
fohászt mondtunk felé. Bebizo
nyítottuk a rosszról, hogy jó, s 
közben erkölcsi, anyagi romja
inkon bűneink lepték el a nem
zetet.

Ma ebből a rémálomból 

riadtunk fel. De vajon felriad-e 
mindenki? Vajon reális-e érték
ítéletünk? Tudjuk-e mi a jó és a 
rossz? Tudjuk-e mit kell eldob
ni, mit és kit kell megőrizni? 
Nehéz és súlyos felelősség terhe 
nehezedik ránk, arra a korosz
tályra mely részese volt ennek. 
Részese és szenvedője.
Szenvedtünk, ha a párttitkár 

kutatta ki milyen újságot járat 
vagy nem járat?
Hiszen hogy is tudtunk volna 

megfelelni az elvárásoknak, a 
Marx-i teória hallgatása, s a 
Népszabadság olvasása nélkül?

Ma elmosolyodunk pedig akkor 
létünk függött ettől.
Hitetlenkedünk, valóban vé

gigéltük ezeket a semmirevaló 
bosszúságokat? De ma hol van
nak bosszantóink? Kik akkor 
sem és ma sem veszik észre ma
gukat. Nem veszik észre, mert 
még övék a hatalom a hétköz
napjainkban, a műhelyekben, a 
gyárakban fent és lent, minde
nütt.

S 3 nép fel, mert látja 
ezt, látja a z t , hogy a rendszert a 
fal romjai alá temette, de kiszol
gálói azonban még mindig re
mélnek és reménykednek, át- 
veddlenek, köpönyeget fordíta
nak és próbálnak hazudni úja
kat. S a nép fél, mert látja ezt!
Látja utóvéd harcaikat a gaz

daságban, ahol a régi rend fefle- 
xei szerint működik még min
den s ők körömszakadtával vé
dik állásaikat. S a nép fél, no de 
nem attól, hogy elveszti hatal
mát, hisz az sosem volt. Attól 
fél nem lesz-e holnap ugyan az 
az úr? Kit kell szolga módon el
tűrnie, hogy legyen kenyere s 
teje?

S a nép fél.
Szolgalelkűek a kiszolgálók, 

kik erkölcsüket adták cserébe a 
hatalomért, ők tíz körömmel ka

paszkodnak a hatalomba, s nem 
veszik észre, hogy itt rend
szerváltás van! Az eszme az er
kölcs a hit és a gazdaság válsá
ga. Nem kell ahhoz különös tör
ténelmi ismeret, hogy megis
merjük mivel is jár ez?

Az bizonyos, hogy
változni fog mind az, ami vál
ságban van. A változáshoz pe
dig új eszméket és gazdaságot 
képviselő emberekre van szük
ség, akik ismerik és tudják mit 
kell tenni! Hiteles emberek kel
lenek. Ehhez félre kell állni a ré
gi rendnek - ez természetes!
Félre kell állni sajnos annak is, 

akit sajnál a nép, de a rend
szerváltás nem fogadhatja el.

De akkor hogy ne kel
lene félreállni a karrieristának, 
szélkakasnak, szolgalekűnek, 
akik tegnap még pálmaággal le
gyezték hős vezéreinket, ma 
meg az ellenzék színeiben tet
szelegnek. Uraim és elvtársak 
tegyetek önkritikát, vegyétek 
észre: ma ítél a nép. Mert meg
kíván tisztulni: elveti a hazugsá
got, a képmutatással az erkölcs
telenséggel szerzett hatalmas
kodást.

Biró Imre
Függ. Kisg. Párt
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Helytörténet

Hegedűs Imre képviselő em lékezete
Amikor Pécsvárad először választott követet

1848-as emlékhelyünk nekünk, 
Pécsvárad lakóinak is van. És olyan 
negyvennyolcasunk, akire ma is 
büszkén emlékezhetünk. Hegedűs 
Imre ő , egykori képviselőnk Kossuth 
Lajos kormányában, akinek közsze
replése majd bűnhődése is lakóhe
lyünkhöz fűződik. Emlékét e hetek
ben, amikor újra követeket válasz
tunk az országgyűlésbe, időszerű fel
idéznünk.

Nevét utca őrzi Pécsváradon m int
egy 3 0  esztendeje, de az itt élők ke
vesen tudják, kit rejt a név. Volt, aki 
munkásmozgalmi veteránt sejdített 
mögötte... Az 1848-as forradalom 
140. évfordulóján, 1988 március 15- 
én a Pécsváradi Várbaráti Kör elhe
lyezte Hegedűs Imre emléktábláját 
az egykori '  új városháza " falán. Az 
avató az 1985-ben, emlékezetes sza
vazati többséggel megválasztott, és 
most leköszönő dr. Brezniczky József 
országgyűlési képviselő volt.

De vissza 1848-hoz: a pesti forra
dalom híre Baranyában Mohácsra 
érkezik először március 17-én, egy 
komáromi hajós hozza a Nádor nevű 
hajón. Hogy mikor ju t el a pécsvára
di uradalomba, nem tudni, mindene
setre a júniusi népképviseleti válasz
tásokra Pécsvárad is önálló választó- 
kerületté alakul, először története 
során. A mohácsi járás északi felén 
21 faluval alakítják ki a körzetet - 
idővel ezek lesznek a pécsváradi já 
rás falvai.

Amint a kortársak feljegyzik, a vá
lasztás mindenütt gyorsan elintéző
dött, szavazásra egyedül Pécsvára
don került sor - mert Pécsvárad saját 
jelöltet indított Hegedűs Imre, a me
zőváros ügyvédje, egy eddig ismeret
len ember személyében. A hivatalos 
jelölt a népes és híres bonyhádi Perc- 
zel-család tagja, Perczel Miklós föl
desúr, Baranya addigi követe 1178 
szavazatot kapott, míg Hegedűs Imre 
1792 szavazattal került ki győztesen 
a küzdelemből, megyeszerte nagy 
meglepetést keltve. ( A győzelem is
merős, ezek az események igen ha

sonlítanak az 1985-ös fordulatokra.)
Hogy mit követelnek a 48-asok, ezt 

Perczel Miklós pécsváradi választási 
plakátjáról ismerjük, a hadvezér 
Perczel Mór testvére követeli, hogy 
az osztrák adókat ne vállalját át, a 
katonaság békeidőben szállíttassék 
le a felére, ne tíz év legyen a szolgá
lat, az arany, az ezüst az országban 
maradjon, verettessen belőle magyar 
pénz, a lelkészeket központilag fizes
sék, szűnjön meg a közmunka azaz a 
robot, aki az utakat használja, fizes
sen értük, szűnjön meg a tized, a ki
lenced úri joga, minden lakos adóz
zon és az adókulcs igazságos legyen. 
(Ez utóbbira ma is nagyot sóhajt a 
nép...)

'Ezeket legyen szent kötelessége a 
követnek kivívni, s minden tehetsé
gét, erejét arra fordítani,hogy e pon
tok törvénnyé szentesíttessenek' - 
olvassuk az egykori pécsváradi vá
lasztási plakáton.

E választás színhelye az a tér, 
amely ma még a Felszabadulás nevet 
viseli, s reméljük hamarosan újra a 
Szentháromság tere lesz. 1848 júniu
sában még a mai alsó iskola a mező
városi városháza, a csúcsíves 'ú j  vá
rosháza' csak a szabadsáharc után 
épül fel. Ezen a téren, Pécsvárad ú j
kori főterén zajlik le a követválasz
tás, és a helesfai születésű 34 éves 
fiatalember. Hegedűs Imre innen in
dul el Pest-Budára - hogy majd csak 
1850 augusztusában térjen vissza, a 
pesti Újépületből, több mint egyéves 
börtönbüntetés után.

A hclsfai születésű /1814/ Hegedűs 
Imre minden jel szerint közrendi 
származású volt, római katolikus. 
Pesten végzi tanulmányait, 1843- 
ban teszi le a köz- majd váltóügyvédi 
vizsgát. A magyar mellett német és 
latin nyelven ír és beszél. 1843-ban 
érkezik Pécsváradra és a közalapít
ványi uradalomban ügyvédsegéd, 
majd 1845-től a mezőváros ügyvéd
je. Ilyen minőségben választják meg 
követnek - Pécsváradon Hegedűs 
249 voksot kapott, míg Perczel csak

7 szavazatot. Részt vesz a nemzet- 
gyűlés munkájában, ott van a legna
gyobbak közelében, és Debrecenbe is 
követi Kossuth kormányát. Pécsvá
rad mezőváros - Bach-korszak ide 
vagy oda - visszafogadja Hegedűs 
Imrét. / Ha ötvenhatos lett volna, so
se kerül vissza a közigazgatásba.J  
Amnesztiát kapott, de az okot nem 
közölve, 1852-ben mégis kizárják az 
ügyvédi gyakorlatból. Megalázó ké
relmezések következnek, de mindhi
ába. Nem hagyhatja el Pécsváradot, 
a mezőváros pénztárosaként szedi az 
adókat, immár az '  új városházán ',  
éveken át nyomorog. 1855-ben meg
nősül, mostoha körülmények között 
tengődik családjával. Az iratok sze
rin t a Vár utca alján lévő házban la
kott, még nem tudjuk pontosan, me
lyikben, és földje volt a vár közelé
ben. A pécsváradi anyakönyvben 
nincs nyoma halála évének. Ez, vala
mint Hegedűs Imre arcképe is egyen
lőre ismeretlen előttünk. Ezek az 
adatok Pécsvárad mezőváros iratai
ból származnak, az iratokat Gállos 
Ferenc találta meg 1949-ben - ki
dobva e szemétbe...

őrizzük meg kegyelettel e hű ma
gyar, a régi pécsváradi képviselő, 
Hegedűs Imre emlékét.

Gállos Orsolya

ÓDA
Volt egy Szentháromság terünk valaha 
Aztán 45-ben állt rajta egy bitófa. 
Személyszerint a hóhért Iá is jelölték 
De hál 'Istennek ó  nem kapott fejpénzt

Egy éj leple alatt kiásta egy kálomista 
Később aztán lett belőle egy rénfa.
Igaz, a bognár vonakodva csinálta meg 
A z Öreg szava hatott, keresse már a rosseb.

Voltak négyen, Iák a bitófát fölállították, 
Nevüket hagyjuk, hisz unokáikat szidnánk 
Egyiküket ugyan elintézték óbányán a svábok 
Igaz, ezért hármukat fölakasztották,
A negyediket a börtönben halálra kínozták

Nem akarunk a téren bitófát,
Becsüljük meg a Szentháromság szobrát, 
Adjuk vissza a tér régi nevét,
Hogy véggé igazságot kapjon a nép.

MesUr Oszkár Pécsvárad
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Iskolánk névadója 
Kodolányi János

“Sohasem tudok elóg hálás lenni 
azért a tíz esztendőért, amit gyer
mekként Pócsváradon töltöttem “ - 
írta Kodolányi János egyik utolsó 
művében. Büszkeséggel olvashat
juk az író vallomását, hiszen meg
erősíti bennünk szülőfalunk, közsé
günk Iránti szeretetünket, megbe
csülésünket. Ezt a gondolatot kel
tette életre az általános Iskola, ami
kor 1989-ben széleskörű közvóle- 
mónykutatás után úgy döntött, 
hogy felveszi Kodolányi János ne
vét.
Az ünnepélyes nóvfelvótelre 

1990 március 14-ón került sor, a 
dátummal tisztelegve egyúttal az 
író születésnapjára (1989 március 
13).
Az eseményt olyan rendezvé

nyek előzték meg Iskolánknál, 
amelyek során a tanulóifjúság 
megismerte az író életútját. Vetél
kedő, prózamondó verseny, rajz
pályázat, a korabeli Iskola bemuta
tása, az író korában Játszott gyer
mekjátékok felidézése, mind azt a 
célt szolgálta, hogy tanulóink meg
ismerjék és tudják ki volt iskolájuk 
névadója.
Az ünnepi program koszorúzással 

kezdődött a Vár utcai óvoda falán 
elhelyezett emléktáblánál. Erdősl 
Tibor Igazgató méltatta Kodolányi 
János Jelentőségét, írói, emberi 
nagyságát.
A kővetkező helyszín a Művelő

dési Ház volt. Az előcsarnokban 
szívet melengető gyermekrajzok 
dicsérik községünk szépségét. Itt 
került sor a bejelentésre: Iskolánk 
az ünnepéllyel megpecsételi a már 
hivatalosan viselt Kodolányi János 
Általános Iskola nevet. Az Iskola 
Igazgatója Javasolta, hogy ez a nap

teremtsen hagyományt Iskolánk 
életében. Felolvasta Ifj. Kodolányi 
János levelét, amely a család örö
mét és beleegyezését fejezte ki.
Ezután meghívott vendégünk, az 

író “ testvórbátyja *, Tüskés Tibor 
József Attlla-díjas író szólt a jelen
lévőkhöz, elsősorban a tanulókhoz. 
Tüskés Tibor megfogalmazta szá
munkra Kodolányi János üzenetét: 
legfontosabb a történelmi múlt Is
merete, a szülőföld, a hagyomá
nyok Iránti szeretet, az akarat szün
telen fejlesztése, az érdeklődő k í
váncsiság.

Tüskés Tibor magával ragadó el
őadása után a különböző vetélke
dőn helyezést elért tanulók vették 
át jutalmukat.
A program a Kossuth utcai Iskola 

zsibongójában, a honismereti szak
kör gyűjtőmunkája - Lantos István
ná vezetésével - alapján összeállí
tott állandó kiállítás megnyitójával 
ért véget.
Gállos Orsolya újságíró felidézte, 

hogy milyen Iskolák működtek 
közsógünkbea Különösen tanulsá
gos volt hallani, hogy Pócsváradon 
a régi iskolában sem létezett nem
zetiségi, vallási ellentét a diákok 
között.
Bensőséges pillanatok zárták az 

ünnepélyt. A szakkör tagjai meg
köszönték a gyűjtőmunkában köz
reműködő felnőttek segítségét.
Befejezésül Ismét az írót Idézem: 

“Az egész ott kezdődött ötéves ko
romban, azt a világot Iparkodtam 
életben tartani.'
Nekünk Is azon kell munkálkodni, 

hogy gyermekeink hittel, bizalom
mal, őszinteséggel teli világát Ko
dolányi János szellemi öröksége 
Jegyében tartsuk óletbenl

Galambos Jenőnó

" Aki közületek 
nem bűnös...”

Az emberek többsége döbbenten áll, ami
kor némelyek Igazságuk magaslatáról meg
vádolnak valakit. Főleg, ha ők az Ismeretlen
ség homályában maradhatnak. FeIvetődlk az 
a kérdós.hogy vajon annak van Igaza, aki a 
leghangosabban tud kiabálni?

Egy bibliai történet Jut eszembe erről:
"Jézus ott volt a templomban, és az egész 

nép hozzá ment és leülve tanította őket. Az 
írástudók és a farizeusok pedig egy asz- 
szonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen 
kaptak és a középre állítva mondának néki: 
Mester ez az asszony tetten kapatott, mint 
házasságtörő. A  törvényben pedig megpa
rancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek kö- 
veztessenek meg. te azért mit mondasz? 
Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék 
őt. Hogy legyen Őt mivel vádolniuk. Jézus 
pedig lahajolván, az ujjával ír a földre. De mi
kor szorgalmazva kérdezők őt. felegyene
sedve mondta nékik: Aki közületek nem bű
nös, az vesse rá az első követ. És újra leha- 
Jolván.írt a földre. Azok pedig ezt hallván és 
a lelkiismeret által vádoItatván, egymás után 
kimentek a vénektől kezdve mind az utolsó
ig, és egyedül Jézus maradt és az asszony a 
középen állva. Mikor pedig Jézus felegyene- 
sedék és senk It sem láta az asszonyon kívül, 
monda néki: Asszony, hol vannak a te vádló
id? Senki sem kárhoztatott-é téged? Az 
asszony pedig monda, senki, Uraml Jézus 
pedig mondá néki: Én sem kárhoztatlak, 
eredj el és többé ne vétkezzéll*

Főemberek, vezető emberek, akik Igaz 
voltukban bíztak.Jézushoz visznek egy 
asszonyt, aki nyilvánvalóan bűnös. Bizo
nyítékaik vannak, hiszen tetten érték. De az 
asszonyt egyedül viszik oda. Holvan a társa, 
akivel megtalálták? Csak az asszonyt vádol
ják. Észre sem veszik, hogy már nem az 
Igazságot mondják, hanem csupán féligaz
ságot kiabálnak. Jézus nem válaszol. De 
amikor sürgetik így szól: Aki közületek nem 
bűnös, az vesse rá az első követ. És a vádlók 
a lelkiismeretük által vádoltatva elmarnék. 
Senki sem merte már vállalni az ítélet végre
hajtását. Csak az asszony maradt ott Jézus
sal. Senki nem vádolja már. Én sem kárhoz
tatlak, mondja Jézus, eredj el és többé ne 
vétkezzél.

A vádolók a lelkiismeret által vádoltatva 
mentek el, míg az asszony bűnbocsánatot 
nyerve, megtisztulva, Jézus felemelő szava
ival távozott, hogy tiszta lelkllsmerettel in
duljon tovább. Jézus közelében, a szeretet 
légkörében elnémulnak a vádoló ajkak. El
gondolkodtató ez a történet.

Egyrészt arra késztet, hogy magunkba 
nézzünk, mielőtt másokról véleményt mon
dunk.

Másodszor pedig. Jézus Krisztus Irántunk 
való szeretet és bűnt megbocsájtani akaró 
Irgalmassága bontakozik ki előttünk.

Szabó Lászióné
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Hasznos tanácsok nagyanyáink 
házatájáról

Konyhai tudnivalók
A félbevágott citrom nagyon hamar penészedik. Ha 

vágott felét ecettel, vagy sóval telt tányérkára tesszük, 
továbbra is friss marad.

•  * *

Ugyancsak hamar penészedik a megvágott kol
bász. Tegyünk ezért vágott felére egy szelet sza
lonnát, vagy vonjuk be nedves celofánnal, így 
megakadályozhatjuk a vonulást...

•  *  *

Nem savanyodik meg a leves, ha egy kevés nátront te
szünk bele.

* * *

A z  el sózott levesbe nyers krumpliszeleteket kell helyezni, 
majd kóstolás után, ha szükséges a műveletet megismétel
ni.

* * *

A tejszín sokkal hamarabb felverődik, ha egy kevés 
teavajat teszünk bele. A zsírtartalom emelkedése 
ugyanis sietteti a habképződést...

* * *

Ha a tojásból pillanatnyilag csak a fehérjét használjuk, a sárgáját 
pedig el akarjuk tenni, akkor az ép sárgáját pohárba tesszük és vizet 
öntünk rá. Használat előtt csak le kell önteni a vizet.

•  •  *

A tojás fehérje bármilyen hosszú ideig eláll, ha tányé
ron megszárítjuk. Mielőtt használjuk, kis vízben felold
juk.

VEGYES

Gyakran megesik, hogy a cipő megázás után összeszárad, megkemé
nyedik. Először alaposan tisztítsuk meg, azután állítsuk meleg vízbe, 
hagyjuk ott míg megpuhul. Többször váltogatott száraz, meleg puha
ronggyal törölgefjük_Jól kilőniük, s teljes szikkadás után kétszer -
három szor kenjük be riclnusolajjal-Néhány napig áldjon így a cipő , 
aztán pasztával tisztítani.

Nagyon kellemetlen szemüveges embereknek, ha télen szemü
vegük bepárásodik. Ezt elkerülhetjük, ha tisztítás után egy csepp 
glicerinnel bedörzsöljük, majd puha ronggyal / szarvasbörrel / áttő- 
röljük.

—  
Küldj egy mosolyt

Tisztelt Vendégeink.
1990. május 7-12-e között országos kulturális és sportren

dezvényt tartunk a pécsváradi Általános Iskola és Diákotthon 
szervezésében.

E  héten kiállítást és vásárt rendezünk tanulóink munkáiból, 
bemutatjuk fotoszakkörünk legszebb képeit.

A gyerekeket két színházi előadásra várjuk, a sportot kedve
lőket pedig a Diákválogatott - PMSC labdarúgó-mérkőzésre 
invitáljuk. Kicsik és nagyok futhatnak iskolánkért, a közsé
gért, lesz táncverseny és tombola.

Szakmai napot rendezünk a Baranya megyei és az ország 
más tájairól hozzánk látogató gyógypedagógusok részére.

Bízunk abban, hogy a hetes müsorsorozat a gyógypedagógu
sok és valamennyi kedves vendégünk számára hasznos to
vábbképzést és szórakozást nyújt.

A részletes programfüzet eligazítást nyújt abban, hogy m in
denki választhasson a gazdag kínálatból.

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk Pécsváradon. Várjuk a 
környék apraját-nagyját a válogatott mérkőzésre és a futóver
senyre! A részletes program a kultúrházban megtekinthető!

G rünhut Gábor 
igazgalő

Az egészséges életért
Egész nap sietünk, nem állunk meg. Életünk ál

landó kísérője az időzavar. Sokat dolgozunk, ke
veset pihenünk, nem tudunk eleget aludni, fárad
tan ébredünk, kapkodva eszünk. Nincs Idő egy- 
egy Jó kis baráti beszélgetésre, kirándulásra, a ter
mészet szépségeinek élvezésére. Felgyorsult vilá
gunk mindenkitől ritmusváltozást követel. De va
jon kellően felkószültünk-e erre? Úgy tűnik, hogy 
nem! Ez az életmód nagymértékben próbára teszi 
az ember testl.lelkl tűrőképességét.

A Pécsváradon megalakult
Egészséges Életért Egyesület önnek kíván segí

teni.
Szolgáltatásaink:

Natura-Reform Élelmiszerbolt a müv.kőzp. előte
rében
- étkezési tanácsadás betegeknek, fogyókúrá

zóknak és mindazoknak akik egészségesen k í
vánnak táplálkozni.
-vérnyomásmérés
- havonta egy alkalommal pszichológus, orvos 

várja tanácsadásra az érdeklődőket.
Kiscsoportos foglalkozások: Családi Kör Klub, 

Testépítő klub, szülésre felkészítő relaxációs tor
na, autogén tréning, testsúlycsökkentő kurzus, do
hányzásról leszoktató kurzus, tartásjavító - és ge
rinctorna. Az Egészséges Életért Egyesületbe vár
juk a Jelentkezőket tagdíj évente 200,-Ft., csalá
doknak 300,-Ft.
Cím: Pócsvárad, Művelődési Központ, Tel:123.
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Hozzászólás

Pécsvárad
közbiztonságához

Valamennyi Jogállamban a lakosság elvárása a rendőrségtől, 
hogy úgy múködjön, mint szolgálat, mindig elérhető legyen, ha
tékony bűnmegelőzést és stabil közbiztonságot garantáljon. Az 
ú] leendő önkormányzatok egyik alapvető feladata lesz a közbiz
tonság feltételeinek megteremtése, annak lakosság által történő 
ellenőrzése, sőt várhatóan a helyi rendőrségek bizonyos fokú 
önkormányzati Irányítása is. Ezt a tendenciát erősíti az a hír is, 
hogy az Országos Rendőrfőkapltányság, a Belügyminisztérium 
közvetlen Irányítása alól parlamenti Irányítás alá kerül. Ennek 
megfelelően a helyi rendőrségek pedig várhatóan önkormány
zati Irányítás alá esnek. Természetesen a rendőrség szakmai 
Irányítása saját struktúráján belül történik továbbra is. Várható
an a nagyobb helyeken, városokban a főkapitányokat az önkor
mányzatok fogják kinevezni.

A falvakban és nagyközségekben Is érvényt kell szerezni a he
lyi önkormányzatok ellenőrző funkciójának. Egy Pécsváradhoz 
hasonló struktúrájú nagyközségben önálló rendőrőrsöt célszerű 
működtetni, amelynek vezetését, Irányítását egy főfoglalkozású 
- legalább középfokú - hivatalvezető ( vizsgáló) beállításával le
hetne megoldani. Ez a hivatalvezető a napközbeni folyamatos
ságot Is biztosítani tudná, Intézhetné az adminisztrációtól kezd
ve a kihallgatásokig, panaszfelvételekig a napi rendőri munkát 
Biztosíthatná a beosztott rendőrök munkabeosztását, állandó 
rádlóösszekőttetésben lévén velük Irányítani tudná a rendőrö
ket minden sürgős intézkedést igénylő esetben. Ily módon a bű
nüldözőé és a bűnmegelőzés sokkal hatékonyabbá válhatna. 
Pécsváradon, amikor Járási székhely volt, Jól működő rendőrőrs 
volt Nagyközségünk azóta is fejlődött, klsreglonális szerepe ha 
lehet, növekedett. Ezzel szemben közbiztonsága főleg az elmúlt 
években romlott, amelynek fő oka legtöbbször a rendőrség 
erélytelen, lassú fellépése, Illetve elérhetőségének nehézségei 
voltak. Egyetlen körzeti megbízott rendőr sem rendelkezik tele
fonnal, sőt kettő kijelentette, hogy nem is akarna ( hiszen akkor 
bármikor zaklathatnák).

Pécsvárad lakói tudják, hogy az elmúlt évek során számos 
olyan súlyos bűncselekmény történt (gyilkosság, rablás ), ame
lyeknek tettesei nem kerültek meg. Jelenleg Is folyamatban van 
egy Ilyen ügy, amelyről mélységes csend honol. Az erőszak és a 
nyílt fenyegetés az állampolgárokban szorongást vált ki, nem 
mernek élni bejelentési kötelezettségükkel, nem hajlandók tanú- 
vallomást tenni, mert félnek annak következményeitől és a meg
torlásoktól. Ettől úgy gondolják, hogy ez a rendőrség nem tudná 
megvédeni őket Az Ittas vezetés környékünkön Is szinte termé
szetessé vált .A rendőrséggel szembeni elvárások termé
szetesen nem túlzóak, még a rossz gazdasági helyzetben Is tel
jesíthetők. Elsősorban elhivatott, Jólképzett rendőrökre van 
szükség, akiket munkájuk értéke szerint fizetnek meg. A bűnül
dözéshez szükséges technikai feltételeit pedig biztosítani kell. A 
rendőrség számára nem korlátozhazó pl. az üzemanyagfelhasz
nálás, a hírlánc kiépítése, stb. A demokrácia csak akkor ér vala
mit állampolgárai számára, ha nem kell félnünk sem politikai né
zeteink nyílt hangoztatásától, sem a közbiztonságot veszélyez
tető bűnözők miatt Ezek nem túl nagy elvárások, bízunk abban, 
hogy a rendőrség Is felismeri ezeket és községünk területén is 
hatékonyan és eredményesen működő rendőrőrsöt szervez a 
helyi önkormányzattal együttműködve.

Földgázprogrami
*

Uj szolgáltatás 
Pécsváradon

A földgázprogram Pécsváradon a terveknek megfe
lelően folyik. A majdani utcai vezetékektől a lakásokig 
történő külső és belső szerelési munkálatok már több 
helyen megkezdődtek. Felismerve a szolgáltatás 
szükségességét, máris a lakosság segítségére sietve 
március elején megnyílt Pécsváradon a Dózsa György 
utca 14. szám alatt a 'CSŐSZER* Földgázellátó és Szol
gáltató Gazdasági Munkaközösség felvevő Irodája és 
bemutatóterme.
A szép portállal rendelkező és ízlésesen berende

zett bemutató teremben rendkívül gazdag választé
kot kínálnak a fogyasztónak. Megtalálhatók gázkazá
nok, konvektorok, fűtőtestek, boylerek és főzőkészü
lékek sokasága.
A munkaközösség vállal víz, gáz, központi fűtéssze

relést, tervezést, garanciális Javításokat és szervíze
lést Is.
Az itt megrendelt munkálatokhoz szükséges készü

lékeket Igen kedvező áron biztosítják a megrendelők
nek . Jelentős árengedményt nyújtanak. Nem kiske
reskedelmi áron, hanem nagyker áron kínálják a be
rendezéseket. így próbálják megnyerni a leendő ügy
feleket. Szolgáltatásukban újszerű dolog az Is, hogy a 
kivitelezési munkálatoknál a nyugdíjasoknak a többe
zer forintos tervezési díjat nem számítják fel, Illetve azt 
Ingyenesen végzik el részükre. Éjjel - nappali ügyele
tet tartanak és üzenetrögzítő telefonon bármikor elér
hetők és állnak a megrendelők rendelkezésére.
Díjmentes szaktanácsadással Is foglalkoznak és k í

nálják a különböző megoldási lehetőségeket. A belső 
szerelési munkólatoknál NSZK llcenc alapján korszerű 
és Igen mutatós vezetékrendszert Is kínálnak vörös
réz csőrendszerrel az Igényeknek megfelelően.
Mivel Pécsváradon nem lesz mindenhol vezetékes 

gáz, így felkészültek a PB gáz szerelési munkálatokra 
Is.

Nagy előnyt Jelent Pécsvárad számára az újonan lé
tesített szolgáltatás. Már a gázbekötések kezdetén is 
helyben nyílik lehetőség a bekötési munkálatok meg
rendelésére és a Jövőt tekintve Is az üzemeltetés so
rán felmerülő karbantartás, Javítás, szervízelés lehe
tősége is helyben lesz megoldható.
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A béka m eg  a z  ökör

Látta a béka a mezőn az Ökröt,
S megmérkőzni vele irigy eszébe ötlött: 
felfújta hát magát, s dagadt és szuszogott, 
hogv ő is akkora legyen, vagy még nagyobb... 
...lihegett,lihegett , 
a bolond béka, de bárhogy igyekezett, 
hetvenkedése nem érte utót az ökröt.
Pukkant egyet, és beledöglött.

Szabó Lőrinc fordítása

Verses rejtvény
Van rajta tenger,
Van rajta tó,
Van rajt’ csatorna,
Van rajt’ folyó.
És mégis ugye 
El sem hiszed:
Nem látni rajta 
Egy csepp vizet.

Találós kérdés
Az én órám olyan vekker, 

hogy felhúzni soha nem kell, 
Mégis ébreszt minden reggel 
pontosan,
nincsen neki mutatója, 
se kereke se rugója, 
nincsen neki felhúzója - 
tolla vanl

(d ftjp i) (jppmu sdyaup)

Honnan ered a Holló-forrás neve?

Mátyás király nyáron sokszor 
tartózkodott Szász-Sebesen, s 
Ilyenkor rendesen ellátogatott 
Szent Péter kolostorába. Mátyás 
király egyszer, amint éppen a ko
lostorban volt, meg akarta mosni 
a kezét, lehúzta hát az ujjáról az 
aranygyűrűjét és letette szépen a 
nyitott ablakba.
Míg azután Mátyás király moso

gatta és tőrölgette a kezét, egy
szer csak, az arany fényétől csa

logatva, oda szállott egy holló 
nagy hirtelen az ablakra, csőré
be kapta a gyűrűt és elrepült vele 
az erdőbe. Ott ült le,ahol egy ma
gas hegytető tövében, szikla és 
kőtömeg között bő forrás fakadt. 
A holló, hogy szomját csillapítsa, 
Inni akart a friss forrás vizéből, ki
ejtette a gyűrűt csőréből és az a 
vízbe esett. Sokáig kereste Má
tyás király a gyűrűt a kolostor 
környékén mindenfelé de hasz

talan. A gyűrű nem került elő. Egy 
napon egy erdőőr, amint az erdőt 
járta, ahhoz a forráshoz Is eljutott. 
Amint Inni akart, a tiszta vizen át 
szemébe csillant a fényes ékszer 
a forrás fenekén. Tüstént kivette 
és elvitte a királynak, nagy öröm
mel, aki az erdőőrt kegyesen 
megjutalmazta. A forrást Holló
forrásnak nevezik a mai napig.
Tudod-e hol ez a forrás?

(upAtv/jatpj)

G y e r m e k v i l á g
Í Í Í I Í b á f l M l l s ' ■  " '  '  ■ . *>1 ’> , 1 ,  i  1 '  ,  i,  . .  .   :  - 1 '  u 1 ! . 1  . ü i ü < > ! Ü
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Árak és 
vásárlók

Vásárlásainkban nyomot hagyott az élelmiszerárak év ele
ji drasztikus emelése. A vásárlások csökkenésének mérté
kéről így tavasz táján, a tartalékok apadásakor már többé- 
kevésbé reális képet tudnak adni az üzletek vezetői.

Pécsváradon a legnagyobb élelmiszerforgalmat bonyolító 
üzletben az ABC-ben néztünk körül. Vezetőjének, Steige- 
wald Józsefnek tapasztalatai szerint az első két hónapban a 
tavalyihoz viszonyítva felére esett vissza a sertéshús iránta 
kereslet, marhahúsból pedig még ennél is kevesebbet vásá
roltak.

Az olcsó húsok iránti igényt az utóbbi időkig nem nagyon 
vették figyelembe a húsipari vállalatok és csak fél sertést 
voltak hajlandóak szállítani, amiből a a karaj nem volt túl 
kelendő. Az elmúlt néhány hétben azonban már karaj nél
küli fél sertések is érkeztek. Szárnyasból több fogy a tavalyi
nál, hiszen a küogramonként 129 forinba kerülő csibe ol
csónak számít.-

Többször voltam tanúja annak, hogy egy-egy vásárló mér
legeli a pultnál, melyik húsból hány dekát tud megvenni, 
vagy a fizetés utáni napokra tolja egy-egy drágább szalámi 
vásárlását.

A tej és tejtermékek forgalma is visszaesett. Gyü
mölcshabokból és poharas joghurtból igen kevés fogy, de a 
közkedvelt Trappista sajtból is csak a tavalyi mennyiségnek 
a negyven százalékát tudják eladni. / Ha ez a tendencia foly
tatódik, a sajt hovatovább luxuscikknek számít majd, és az 
egészséges táplálkozásról már beszélni sem lesz érdemes. /

Még egy figyelemre méltó módosulás. Ezelőtt hétfőnként 
sokkal több kenyér fogyott, mint a hét más napján. Ha szük
ség volt rá, ha nem, friss kenyeret vettek az emberek. Ma 
már hétfőn is annyi fogy, mint a hét többi napján. A szom
bati kenyér nem megy már veszendőbe.

Végül is az élelmiszerre költött forintok mennyisége nőtt, 
de a vásárolt árúké csökkent, illetve az olcsóbb termékek 
irányába tolódott el. Az árak emelkedése a minőségtől füg
getlenül zajlik, sőt időnként az alapanyag ár növekedését el
őre kalkulálják. A cukor árának emelését még csak tervez
ték, amikor erre hivatkozva az üdítők ára már feljebb kú
szott. Itt is diktálják az árat a gyártók, az újságok árkartell- 
ről cikkeznek, a fogyasztó pedig védtelen. A többség szeré
nyebb ajándékot vásárolt a gyerekeknek húsvétra.

P.E.

             Majális 
Az tim últ if ih e z  hasonlóan •  pécsváradi fiatalok kívánságá

ra iá in  is megrendezzük a várkerti majálist. A jobb időjárás 
reményiben i s  az ifjú motorosok k ir í  síre  nem május 1-in, 
hanem gyermeknapon, május 27-in  lesz megtartva. /  A legé
nyek ugyanis a májusfa állításból pirkadatkor hazaérve, csak 
fáradtan tudnának riszt venni a versenyben./

A programban idén is szerepel motocross i s  BMX-kerikpár 
verseny, valamint ügyességi játékok. Szeretnénk a közönséget is 
bevonni a szervezésbe, ezért várjuk a javaslatokat i s  segítséget 
a következő dolgokban:

• motocross is  BMX verseny pályakijelölíst a versenyzőkkel 
közösen szeretnénk elvégezni,

• a motorosok tájikoztatssák a környező településeken lakó 
motorostársaikat a versenyről, hogy ők is kellően felkészülhes
senek és, hogy minél többen induljanak a versenyen,

- bárkitől szívesen fogadunk javaslatokat ügyességi is  gyer
mekjátékokra. I Az újdonságnak számító játékok előnyben!/

- a motocross versenyen legyen-e nevezési díj is  ha Igen, ak
kor mennyi. /A verseny tétje miatt./

- az esti utcabál - aholaz Asterix együttes fog zenélni • a vár
kertben, avagy a tavalyi helyen az ABC parkolójában legyen-e 
megtartva?

A javaslatokat kérjük az " Ébresztő " ,  Művelődési Ház előtti 
postaládájába bedobni, vagy személyesen dr. Bíró Ferenc, 
Müller Lajos vagy Benkő László lakására eljuttatni.

Köszönettel Szerte.
V_____________________________________ /

Néhány gondolat egy 
kérdőívről

Az elmúlt hetekben az iskolából hazatérve, gyermekem egy kérdőívet 
tett elém azzal, hogy töltsük ki együtt, ezt kérte az úttöróvezetés. A kérdő
íven több kérdés szerepelt. Számunkra legfontosabb kérdés, az  amit jelen 
soraimban megemlílekdE kérdés lényege így szól: Legyen-e úttörőmozga
lom vagy sem, a pécsváradi általános iskolában? Számomra ez a kérdés 
máshogy fogalmazódik meg.

Legyen-e ifjúsági mozgalom, vagy sem?
Természetesen legyen, hiszen az iskolán kívüli nevelés fontos része, a 

személyiségfejlődés fontos állomása az ifjúsági mozgalom. Személyes vé
leményem szerint az úttörőmozgalom is válságban van és az elmúlt évek 
során nem tudta azt nyújtani tagjainak, ami tartalmilag a mozgalom céljai
ban szerepelt.

A jelenlegi úttörőmozgalom, ezért nem töltheti be azt a szerepet, amit 
neki szántak. De fentebb felsorolt fontos szerepe miatt nem intézhető el 
úgy, hogy kell-e vagy sem. Ebben a kérdésben tartalmilag nincs alternatíva. 
Ijf júsági mozgalom nem csak egy van. Ennek lehetőségét fel kell kínálni a 
gyerekeknek és a szülőknek. A cserkész-mozgalom egy éve újra bonto
gatja szárnyait, Budapesten és az ország számos városában és községében 
alakulnak a cserkész-csapatok.

Természetesen érthető az is, hogy ezen mozgalom elindításához megfe
lelő cserkészvezetők kellenek és cserkészvezető-képzés is. Nagy szeren
cse, hogy régi és új cserkészvezetők vannak és egyre többen lesznek. Ve
lük történt beszélgetés során készséggel ajánlották fel segítségüket egy 
cserkészcsapat megszervezésére, vezető-képzésre. Természetesen a 
cserkész-mozgalmat sem szabad erőltetni. A szülőker és gyerekeket meg 
kell kérdezni, akarják-e. nagyon sok szülőt és gyereket fel kell világosítani, 
hiszen sokan csak elferdített ismereteket szerezhettek a cserkészmozga
lomról. A helyes információk birtokában már könnyebb lehet a döntés, egy 
megújult úttörőmozgalom, vagy a régi hagyományos értékrendszerre tá
maszkodó nemzeti kercsztényszellemű nevelést adó, kömyezetszeretetet, 
természetvédelmet oktató cserkészmozgalom. A döntés a szülők és gyere
kek kezében van, kérdezzék hát meg ezt is.

Pécsvárad, 1990 április 18-án Dr. Bíró Ferenc
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A Pécsváradl Építőipari Kisszövetkezet 
március 10-én tartotta az 1990. évi mér- 
lég záró közgyűlését a Művelődési Kőz- 
ponban. Zsáll János a szövetkezet elnöke 
szép eredményekről számolhatott be a 
tagságnak. A nettó árbevételűket 142 mil
lió forintra teljesítették, ami meghaladta 
az elmúlt évit Ugyancsak Jelentős a szö
vetkezet nyeresége Is, amely meghaladta 
a 7 millió forintot. Ennek megfelelően a 
dolgozóknak szép nyereségrészesedést 
és osztalékot tudtak fizetni. Külön emlí
tésre méltó még az, hogy 12 százalékos 
bérfejlesztést is végrehajtottak az elmúlt 
évben.

A DÉDÁSZ Pécsváradi Kirendeltsége új re
gionális telephelyét március 29-én csütörtö
kön adták át rendeltetésének. A Gyenes Ta
más utcai új létesítményben már korszerű kö
rülmények között végzik munkájukat és e 
naptól kezdve az ügyfeleket is itt fogadják.

A Pécsváradi ÁFÉSZ küldöttgyűlése március 
12-én új elnököt választott. Hat pályázó közül 
kettős jelölés után Dr. Gyenis Lászlót válsztolták 
meg az ÁFÉSZ új elnökének. Az új elnök koráb
ban a Hímesházi Termelőszövetkezetnél dolgo
zott.

A Pécsváradi Zengőalja MGTSZ az éves mér- 
legzáró közgyűlését március 31-én, pénteken 
tartotta a Pécsváradi Művelődési házban.

Március 15-ét méltó műdön ünnepelte meg 
Pécsvárad lakossága. Az eddigieknél nívó- 
sabb műsorért köszönetét mondunk az általá
nos iskola tanulóinak, illetve Lantos Istvánné 
tanárnőnek.

Ültessünk fát!

Az MDF '  Ültessünk százezer 
fát '  országos faültetési akciója 
keretében a pécsváradi szervezet 
tagjai kétezerötszáz facsemetét 
hoztak a gödöllői lerakatból. Az 
ingyen szétosztott gyümölcs -és 
díszfák többszáz pécsváradi la
kos udvarát és kertjét díszítik. A 
Várkertbe kiültetett nyolcvan 
darab nyírfa csemete mellé a 
pécsváradi erdészet ajándékozta 
a karókat

Szerk.

1689-1989
300 éve, hogy az 1689. évben, a törökdúlás után megérkeztek Pécsváradra 

az első német telepesek.
Megemlékezésre hívjuk a régi pécsváradi német családok tagjait és a távol

ba szakadtakat. Találkozónkat 1990-ben, Nagyboldogasszony napján, Pécs
várad búcsúja alkalmával rendezzük meg, amelyre hazavárjuk a helyi né
metség tagjait.

A pécsváradi katolikus egyház és 
a Pécsváradi Baráti Kör

A kétnyelvű meghívó-kártyák a művelődési házban kaphatók. Kérjük érte
sítse rokonait, hozzátartozóit, ismerőseit, valamint várjuk a címeket ahová 
elküldhetjük meghívóinkat. Kérjük a pécsváradiak segítségét a találkozó 
megszervezésében.

Apróhirdetések
Felvételre keresek női felszol

gálót 8-órás munkaidőben. Je
lentkezni lehet: Kovács József 
JULIANUS kávéház Pécsvárad.

*  *  *

Újdonság!
Nyári vászoncipők, papucsok 

érkeztek több színben, minden 
méretben /  23-43-ig /  a LIZA 
divatáru üzletbe!

Falusi turizmus!
2 szoba fürdőszobával kiadó! 
Pécsvárad, Rákóczi u. 2. T.255.

1300-as Lada alkatrészek el
adók. Érdeklődi lehet: Pécsvá
rad Rákóczi ut

*  *  *

R-4-es alkatrészek eladók. 
Benkő László Pécsvárad Pé
csi ut8.

■k *  *

Garázs eladó Schváb József 
Pécsvárad Kossuth L. u. 8/A. 
tel-219.

Figyelem!
Az AEROCARITAS igazolvá

nyok újra kaphatók a gyer
mekrendelőben. A légi mentő- 
szolgálatnak felajánlott ado
mányokat a gyógyszertárban 
elhelyezett perselyben kérjük 
elhelyezni. Köszönjük.

*  *  *

Használt cross-kerékpár eladó. 
Biró Balázs Pécsvárad Várkert 
10.

MA AZ MDF A HOLNAP!

ébTiesziv

Kiadja
a Magyar Demokrata Fórum 

Pécsváradi Szervezete 
Felelős kiadó: dr. Bíró Ferenc 

Felelős szerkesztő: 
Benkő László 

Készült
a Carbocomp Kft 

nyomdájában 
Felelős vezető: Pető Attila
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