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Tudósítás az ország házából!
Május 2-ánösszeült az új demokratikus 

többpártrendszerű magyar parla
ment és május 23-tól Immáron Ma

gyarországnak már van új felelős kormánya. 
Sokmlnden történt azonban eddig. A parla
ment alakuló ülése előtt már megkezdődtek a 
koalíciós tárgyalások a kisgazdapárttal és a 
kereszténydemokrata néppárttal a kormány
alakításról, a minisztériumok, államtitkárok, 
parlamenti bizottsági tisztségek elosztásá
ról. A közvélemény figyelmét mégsem az e 
tisztségek körüli találgatások kötötték le, ha
nem a legerősebb ellenzéki párt, az SZDSZ és 
az MDF közötti különmegegyezós. Sokan úgy 
vélték, hogy ez az alkú egy tulajdonképpeni 
nagykoalíció. Néhány nappal a megegyezés 
megkötése után azonban már világossá vál
tak az alkú politikai motívumai. Az MDF le
mondott a legfőbb közjogi méltóságról, a 
köztársasági elnök pozíciójáról, cserébe a 
stabil, biztonságos kormányozhatóságért.

Az történt ugyanis, hogy a tavaly őszi há
romoldalú politikai egyeztető tárgyalásokon 
a felek olyan elvet fogadtak el közösen, hogy 
a legtöbb törvény hozásához kétharmados 
szavazati többség volt szükséges. Nyilván
való, hogy egy költségvetési, vagy akár egy 
adótörvény megváltoztatására Is csak Ilyen 
abszolút többség elérésével lenne lehető
ség. Ez a kétharmados törvénykezés azon
ban óriási lehetőséget adott volna az SZDSZ- 
nek és a többi ellenzéki pártnak, hogy lehe
tetlenné tegye az Antal-kormány működését, 
lévén, hogy a kormánykoalíciónak nincs két
harmados többsége. Azzal, hogy ténylege
sen konstruktív ellenzék akar lenni és nem az 
a célja, hogy a kormánykoalíciót mindenáron 
megbuktassa.

Az Antal-kormány számára az elkövetke

ződé pár hónap így Is rendkívül kényes Idő
szak. Olyan sürgős stabilizációs gazdasági

és pénzügyi intézkedéseket kell hozni, 
amellyel biztosítja azt, hogy a magyar gazda
ság ne omoljon össze. Ebben a kényes Idő
szakban bármiféle tartós ellenzéki szembe

nállás. amely megakadályozná e törvények 

meghozatalát, azzal a veszéllyel járna, hogy 

Magyarország egy Lengyelországi gazdasá
gi helyzethez hasonlítható állpotba kerülhet

ne. Ezért volt hát fontos ez a megegyezés. Az 

ország érdeke kívánta így és a megegyezés

ben résztvevő pártokat Inkább a nemzetért 
való aggodalom vezette, mintsem a saját 
pártérdekeik.

A parlamenti munka úgy zajlik, hogy heten
te két alkalommal van plenáris ülés és általá
ban a hét két másik napján bizottsági ülések 
vannak, ahol a plenáris ülésekre kerülő anya
gokat, törvényjavaslatokat készítjük elő. Ma
gam a szociális, egészségügyi és családvé
delmi bizottság tagja vagyok és ezen belül az 
egészségügyi albizottságé. Ez a bizottság 
készíti elő azokat az új fontos egészségügyi 
és társadalombiztosítási törvényeket, szo
ciálisellátást érintő Javaslatokat, amelyek ta
lán kiemelhetik az egészségügyet Jelenlegi 
méltatlan helyzetéből. A plenáris ülések előtt 
a kormányalakítás után azok a legfontosabb 
képviselői Indítványok kerültek a parlament 
elé, amelyeknek fő célja a gazdasági és poli
tikai hatalom további átmentésének meg- 

• akadályozása.

Így a parlament május 31 -Ikel ülésén elfo
gadták a földtörvény módosítását, amely 
kimondja az állami tulajdon elidegenítésé

ről és átalakításáról szóló moratóriumot, 
amely lehetetlenné teszi a további manipulá
lást a földdel és az állami Ingatlannal. Nagy

érdek ődésre számíthat a termelőszövetke
zeti földtulajdonról szóló törvényrendelet 
módosítása. Ez a módosítás kívánja meg
akadályozni a Tsz-ek részéről történő földe
ladást és a apportként való földbevitelt kü
lönböző gazdasági társaságokba, valamint 
az Igazságtalan vagyonnevesítéseket. A 
parlament előtt még ezen kívül számos tör
vénytervezet van. Folyamatos munkával 
ezek a békés átmenetet biztosító törvények 
az új önkormányzati törvénnyel együtt a nyár 
végéig meghozhatók. Ezután történhet meg 
Magyarországon a teljes hatalomváltás és az 
emberek talán akkor majd nem mondják azt, 
amit ma Joggal sokat emlegetnek, hogy helyi 
szinteken semmi nem változott, vállalatok
nál, tanácsoknál, közintézményeknél min
den a régi. Személyes benyomásaimról 
annyit, úgy érzem, hogy Jól fog működni a 
többpártrendszerű parlament, a sok vita és 
nézetkülömbség lehetővé teszi, hogy Jól 
megvitatott, tartalmában legjobb változatú 
és végrehajtható törvényeket hozzunk, 
■■term észetesen nehéz 4 napot itt tölteni 

I  és napi 8-12 órát ülni, vitatkozni, érvel- 
I  ni. Gondolataim gyakran kalandoznak 

Pécsváradon nemcsak azért, mert minden 
szavazás előtt arra Is gondolok, hogy vajon 
Önök mit szólnának ehhez, amit most meg
szavazok? Jó lesz-e ez a pécsváradiaknak 
Is? Hanem azért is, mért hiányzik a munkám 
és a heti egyszeri rendelések és ügyeletek 
nem pótolják ennek kiesését. Most azonban 
az Önök bizalmából Is ezt kell tennem, hogy 
az ország sorsa Jobbra fordulhasson, hogy a 
változások mindenki számára érthetővé vál
janak, és bízhassanak Önök is, hogy egy kor
szak lezárult és gyermekeink sorsa már más 
lesz.

dr. Bíró Ferenc 
orszgy. képviselő
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Nyílt tájékoztatás a Pécsvárad 
központjában építendő Kereskedők

Házáról
Az utóbbi időben az a hir terjedt el 

szerte Pécsváradon és környékén, hogy 
a helyi tanács és annak vezető beosztás
ban dolgozó személyei úgynevezett va- 
gyonátmentési akciót szervezve az ál
tala kiválasztott személyek, valamint 
maguk részére jutányos áron, másokat 
kijátszva kiárustíják a Művelődési Ház 
és a Zengő étterem közötti patak terü
letét „butiksor” építése céljából.

Reagálva a vezetők tisztességét két
ségbevonó szóbeszédre, köteles
ségemnek érzem, hogy mint az ötlet 
gazdája, a település lakosságát a Keres
kedők Háza építésének igazi hátteréről 
tényszerűen tájékoztassam.

A helyi tanácson 12 éve dolgozom 
megszakítás nélkül, ez életem második 
munkahelye. A településhez nemcsak a 
munkakör miatt, hanem az itt eltöltött 
idő és az itt élő emberek, környezet ha
tására érzelmüeg is kötődöm. A mun
kahelyem 1978-ban kialakított, Hidas, 
Mecseknádasd, Óbánya és Ófalu tár
sult községek építésigazgatási felada
tainak ellátására alakult Körzeti Mű
szaki Ellátási Csoport. A közelgő ön- 
kormányzati törvény bevezetésével 
ezek a települések önállóan fogják 
megoldani ezeket a feladatokat, igy va
lószínű, hogy maga a munkahely is 
megszűnik. Azonban nem áll szándé
komban a fent említett okok miatt 
Pécsváradról távozni, hanem továbbra 
is itt szeretnék dolgozni, későbbiek fo
lyamán pedig letelepedni. Az az ötlet, 
hogy a patak lefedése után arra Keres
kedők Házát lehetne építeni ebben az 
időben az én fejemben született meg. 
Tisztában voltam az ötlet kivitelezésé
nek magas költségeiről, de láttam 
előnyeit is. Az évek során többen keres
tek meg pécsváradiak mint hivatali dol
gozót, de úgy is mint magánszemélyt, 
hogy hol is lehetne valami hasonló dol
got építeni. Ez a megoldás Pécsvárad 
Általános és Részletes Rendezési Ter
vén nem szerepelt, holott az elkészült 
terv abban az időben közszemlére volt 
téve a Művelődési Házban, vizsgálták a 
pártszervek, véleményezték egyesüle
tek Népfront, stb. Ezideáig senki olyan 
ötlettel nem állt elő, hogy esetleg a pa
tak lefedésével üyen igény is kielégít

hető. Ismerve a korábban már érdeklő
dő személyeket, kiválasztottam közü
lük azt a még 6személyt, akiről ismeret
ség alapján feltételeztem, mind anyagi
lag, mind vállalkozó szellemben alkal
mas arra, hogy egy üyen épület gyors 
megépítésében társként közreműköd
jön. Az, hogy én a saját ötletemet még 
kivel osztom meg, úgy érzem csak az én 
magánügyem. Rubik Ernő sem dobolta 
ki nagyvilágba a bűvös kockájának öt
letéta megvalósítás előtt. Mer t ha ezen
túl minden ember az ötletét köteles 
megosztani mindenkivel, nem hiszem, 
hogy Pécsváradon valaha is ezentúl vál
lalkozna valaki valamire.

Az általam megkeresett emberekből 
volt aki már visszaált szándékától, volt 
aki társként jelentkezett. Amikor ösz- 
szeált a 7 üzlet megépítésére a 7 vállal
kozó, egymás között cpitőközösségi 
szerződést kötöttünk arra, hogy elkép
zeléseinkkel magántervezőt bízunk 
meg, majd az általa elkészített tervek
kel végigldlincseljük a szakhatóságo
kat. (Baranya megye Főépítésze, Kö- 
zépdunátúli Vízügyi Igazgatóság, Álla
mi Közegészségügyi és Járványügyi 
Felügyelőség stb.) Amint a terv elké
szült és bírta a szakhatóságok hozzájá
rulását, csak akkor fordultunk a Pécs- 
váradi Nagyközségi Tanács Végrehajtó 
Bizottságához konkrétan elképzelé
sünkkel. Addig a Végreha j tó Bizottság
ban található tagok, beleértve a végre
hajtó bizottság titkárát és magát a ta
nácselnököt is, az ötletünkről csak az 
utca emberétől, hallomásból értesülhe
tett. A vb. ülésen döntés a területről 
nem is született, hanem mint a község
központ egyik leendő középületét és öt
letet vigyük az elkövetkező tanácsülés 
elé. 1990. május 25-én a tanácsülés egy
hangúan az épület megépítése mellett 
foglalt állást elvetette azt az elképzelé
sét, miszerint netalán, és majd a kettő
vagy három szerveződő csoport közül 
valamelyiknek ítélik oda az építés jo
gát. A következő végrehajtó bizottsági 
ülésen fognak dönteni a telek árával és 
eladhatóságával kapcsolatban. A Ke
reskedők Házába igyekeztem úgy bevá
logatni a jelentkezőket többek között, 
hogy tevékenységük egyes meglévő üz

leteket piacversenyre szólítson, vala
mint meglévő hiányosságokat pótoljon.

Az épületben az alábbi üzletek kap
nának helyet ruházati-és méteráru 
bolt.pékárukés süteményféleségek, ci
pőbolt, faesztergált termékek, lakásfel
szerelési tárgyak, ajándék, papír-iró- 
szer, tejivó-tejtermékek boltja, bőr
díszmű áruk és gyermekruházat. Bárki
nek, aki kiváncsi rá, az egymással kö
tött Épitőközösségi Szerződést meg
mutatom, és megismerheti, hogy bi
zony kemény feltételeket szabtunk 
egymásnak az épület felépítésére és 
üzemeltetésére, kizárva a spekulációs 
lehetőségeket. Ezek közül csak a három 
legfontosabb dolgot:

- az épületet külső kivitelezővel és 
nem saját erőből építtetjük meg. Ezért 
a beruházás megkezdése előtt az épület 
teljes bekerülési költségének kb. 60 %- 
át, ami fedezi a szerkezetkész kivitele
zést egy közös OTP számlára be kell fi
zetni. Ez az üzletektől függően400-500 
ezer Ft.

-a  terület előkészítése, patak lefedé
se, közmüvek kiépítése egységenként 
200-250 ezer Ft.

-  ha valamelyik társ magatartásával 
késlelteti az épület együttépithetősé- 
gét, valamint hasonló prof Ura akar vál
tani, mint valamelyik társ, az az építő
közösségből történő kizárását eredmé
nyezheti.

Az épület tervei június 6-tól a Pécs- 
váradi Művelődési Ház előterében 1 
hónapon keresztül megtekinthető. Úgy 
érzem, sikerült eloszlatni a közvéle
mény egy részében ki alakult, vagy tál án 
mások által tudatosan kialakított téves 
feltételezéseket. Mert ha tényleg van
nak üyen mások, akik cselekedeteit az 
irigység és a rosszhiszeműség vezérli, 
azoknak üzenem, hogy még legalább 5 
saját ötlet van a fejemben, de NEKIK 
ezt akkor sem mondom meg.

Köszönöm az újság szerkesztőinek a 
lehetőséget, hogy tájékoztatásomat az 
ÉBRESZTŐ ú jságlvan megjelentették. 

Hof meister Lajos 
mUszaki előadó 

(magánszemélyként: Bonyhád, 
Mónus Illés u. 29/3.)
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Bemutatjuk új körzeti orvosunkat
Köztudomású, hogy dr. Biró 

Ferenc körzeti orvosunk kép
viselő lett, s em ellett orvos

ként dolgozni nem tud. Átme
netileg kollégái felváltva  he

lyettesítik , mindaddig, mig 
uj doktornőnk munkába nem 
áll. ö t  szeretnénk bemutatni 

és elejét venni a találgatások
nak, melyek eddig sok szóbe

szédnek képezték tárgyát.

-  Kérlek mutasd be családodat 
nekünk !

-  Négytagú család vagyunk, ne
vem férjem után Balogh Rozália. 
Két gyermekünk van, Attila 6 éves, 
Réka 4 és fél. Férjem Balogh Ist
ván, foglalkozása építész tervező 
üzemmérnök. M arosvásárhelyen 
dolgozott egy kisipari szövetkezet
nél. Az egyetem elvégzése után 
visszakerültem szülőfalumba, ami 
Marosvásárhelytől 40 km-re van és 
12 évig itt dolgoztam körzeti o r
vosként. 9 éve vagyunk házasok, il
letve távházasságban éltünk mert 
mindegyikünk a m unkahelyéhez 
volt kötve. Házasságkötésünk után 
m egpróbáltam  ingázn i. H árom  
busszal jártam  ki a munkahelyem
re napi 100 km-t zötyögtem kerü
lőkkel, amiért nagyon drágán meg
fizettem. Első gyermekünket a te r
hességem végén elvesztettem. Ké
sőbb otthon laktam gyermekeim
mel a falunkban, férjem  m aradt 
V ásárhelyen s hétvégeken ta lá l
koztunk. Télen, ha nagy hó volt,

előfordult, hogy egyáltalán nem 
jö tt be busz a faluba -  hetekig nem 
találkoztunk, vagy nyáron, ha már 
mehettünk volna együtt, nem volt 
benzin.

-  M iért döntöttetek úgy, hogy 
„ hazaj öttök n Magyarországra ?

-  Nekünk is meglepő, hogy végül 
is ilyen elhatározásra jutottunk. 
Nem tartozunk azok közé, akik el 
ak arták  hagyni szü lő fö ld jüket. 
M indig úgy gondotuk, hogy ne
künk ott a helyünk, ott kell a joga
inkat kiharcolni és erre meg is volt 
minden reményünk. Miután egy fa 
sem nő az égig, s Ceaucescu már 70 
éves volt, gondoltuk ennek e ször
nyű diktatúrának egyszer csak vé
ge szakad. A decemberi események 
után nagyon boldogok voltunk, azt 
hittük itt a nagy szabadság, végre a 
magyaroknak is felvirradt. Aztán 
szép lassan kiderült, hogy ez nem 
igy van. A magyarok gyorsabban 
reagáltak  az esem ényekre, egy
kettőre megjelentek a magyar ú j
ságok m agalakult az RMDSZ. A 
rom ánok a legdem okratikusabb 
kérések ellen is durván léptek fel, 
minden követelésünket kifordítot
ták, félremagyarázták, m estersé
gesen ellentétet szítottak románok 
és magyarok között. Konkrétan a 
Bólyi Líceum sorsáról van szó.

A magyar iskola visszaállítását 
szerettük volna, ezt is kiforgatták 
ellenünk fordíto tták , A románok 
jogainak m egtiprásaként tü n te t

ték fel. Azt hitették el valük, hogy 
ha ebben engednek nekünk, akkor 
előbb utóbb majd magyar kórháza
kat is szeretnének, magyar gyára
kat követelünk, végül csak a ma
gunkénak k övete ljük  egész E r
délyt. Ilyen kégkörben zajlott az 
élet Vásárhelyen, fokozódott nap- 
ról-napra a magyar ellenes hangu
lat, ami a március 19-20-i esemé
nyekben elérte tetőfokát. A gyere
kekkel én március 20-án nem vol
tam  M arosvásárhelyen , férjem  
volt résztvevője ennek a borzal
mas, szégyenteljes ütközetnek. A 
románok vasvilákkal, vasrudakkal 
akarták megvédeni V ásárhelyt a 
pár száz békésen tüntető magyar 
ellen, akik a Sütő A ndrás elleni 
barbár támadás ellen tiltakoztak.

Az események utólagos román saj
tóvisszhangja, a valóság durva elfer
dítése meggyőzött bennünket arról, 
hogy a decemberi fordulat csak a 
többségnek hozott demokráciát, mi 
magyarok hazátlanok lettünk. Úgy 
éreztük, hogy a későbbiekben hiába 
biztosit nekünk az alkotmány némi 
jogot, az emberekben felszított gyű
löletet a magyarok iránt már nem le
het megszüntetni belátható időn be
lül. Ezért, amikor március 28-án tu
rista útlevelet kaptunk nagyon szo
morúan, de azzal a gondolattal hagy
tuk el gyönyörű szülőföldünket, hogy 
hazát találjunk, olyan hazát, ahol 
végre mi is otthon lehetünk. A gyer
mekeink jövője miatti aggodalom 
késztetett arra, hogy már úgymond 
öregedő fejjel vállaljuk az újrakez
dés minden gyötrelmét és nehézsége
it. Nem nagyobb anyagi jólétet, ha
nem több szellemi és lelki szabad
ságot, félelmektől mentes életet kí
vántunk. Alig pár hetes pécsváradi 
tartózkodásunk után kezdjük érezni, 
hogy hazaérkeztünk. Köszönet ezért 
Pécsvárad csodálatos lakóinak.

-Köszönjük mi is a beszélgetést 
és kívánunk sok szerencsét, jó  
munkát!

Szerkesztőség
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Igazgatóváltás a 
pécsváradi általános 

iskolában!
Nyugdíjba megy a tanév végén a 

pécsváradi Kodolányi Általános 
Iskola igazgatója, Erdői Tibor, aki 
itt töltötte pályája nagy részét. Ke
ze alól gyermekek egész generáci
ója került ki, munkáját a közösség 
elismerése kisérte. Az új igazgató, 
akit a tantestület javaslata alapián 
a pécsváradi tanács egyhangúlag 
választott meg, Lőrinczi Albertné. 
Az igazgató i á llás b e tö lté sé re  
egyetlen pályázat érkezett. Az is
ko la tanács előzetesen  vélem é
nyezte a pályázatot és sajnálkozá
sát fejezte ki, hogy egy ilyen fontos 
beosztásra csak egy jelen tkező  
van. A pályázattal kapcsolatban az 
iskolatanács apróbb észrevételeit 
a jelölt elfogadta és azokat már 
korrigálva terjesztette a tantestü
let elé. A tantestület a jelöltet tá
mogatta és igazgatói kinevezésre 
javasolta. A kinevező tanácsülés 
Lőrincze A lbertnét jogszabályok 
szerint, határozott időre, 5 évre 
igazgatónak választotta.

Egy kinevezés margójára !

Új igazgatója van a pécsváradi 
általános iskolának. Személyében 
kiváló, elismert padagógus, pécs
váradi származású, közéleti szere-

Eet vállaló igazi lokálpatrióta. Ne- 
éz és felelősségteljes hivatalt 

örökölt és feladatai is ilyenek lesz
nek. Had soroljak fel néhány -  la
ikusok által is fontosnak ítélt -  fel
adatot, közösségi elvárást.

-  Növelni kell az általános isko
lai oktatás hatékonyságát.

-  Vissza kell állítani a pedagó
gus pálya becsületét, a pedagógu
sok ön- és közmegbecsülését.

-  A pedagógus társadalom közé
leti aktivitását növelni kell.

-  Új szakmai és káderpolitikát 
kell megvalósítani az általános is
kolában. Ne legyen átjáróház sen
kinek számára a pécsváradi általá
nos iskola!

-  A hatékonyan tanító jó peda
gógusokat kiemelten kell tám o
gatn i, le te lepedésüket szorgal
mazni.

-  Segíteni kell a pedagógogusok- 
ban rejlő tartalékenergiák felsza
badítását, a tanszabadság, az ön
megvalósítás hangsúlyozásával.

-  A pécsváradi általános iskola 
tan testü le tének  „jó közösségé” 
formálását kellene megvalósítani.

-  Az iskolán kívüli ifjúsági moz
galmak erősítését, sokszinüsítését

szorgalmazni (úttörő, cserkészet, 
egyesületek, stb.)

-  Az if jú sá g i s p o r t ,  te rm é 
szetjárás kiemelt szerepet kapjon.

-  Az idegen nyelvek oktatásának 
további fejlesztése és bővítése 
szükséges.

Az itt megfogalmazott feladatok, 
óhajok egy része talán szakmailag 
kifogásolható és talán sokak szá
mára úgy tűnik, hogy általánossá
gokat tartalmaz. Ennek ellenére az 
itt m egfogalm azottak nagyon is 
reális elvárásokat tartalmaznak. A 
magyar jövő sorsa a kiművelt em
berfők sokaságában rejlik. Ezen 
képességek fejlesztői, kimunkálói 
pedig a pedagógusok, ezért felelős
ségük óriási. Felelősek kell, hogy 
legyenek ezért maguk a szülők, a 
gyerekek és az egész magyar társa
dalom felé. Természetesen ennek 
megfelelően kell majd a pedagógu
sokat a társadalomnak is megbe
csülnie. Egy igazgató számára 5 év 
hosszú idő, ha képes rá, tud bizo
nyítani. Szurkolunk neki, de egy
ben segíteni is szeretnénk mi szü
lők és jószándékú pécsváradiak. Az 
új iskolaszék felállításával élő kap
csolatot valósíthatunk meg a szü
lők, a tantestület és az iskola mű
ködtetői között, ahol az itt megfo
galmazott elvárások rövid vissza
csatolásokkal kölcsönösen megfo
galmazhatók. Mégegyszer sok erőt, 
és kitartást a fenti feladatok meg
oldására. ószintén gratulálunk ki
nevezéséhez.

Dr. Bíró Ferenc

Néhány megjegyzés a Dombay-tóval 
foglalkozó közgyűlési beszámolóhoz

l./ A tudósító vagy az egyesület 
szerint (nem derül lei a cikkből) a 
víz évenkénti leengedése ésszerűt
len, mert az „a tó vízét, medrét, 
biológiai egyensúlyát károsan be
folyásolja.” Vegyük hát sorjába a 
vádakat:

a. / Romlik a víz minősége? Le
het. De nem a tóban, mert ott le
eresztés után nincs víz. Viszont a 
szezon eleién beengedett víz tisz
tább, frisebb, mint egy több éves 
állott víz. Elég megtekinteni ha
lastavaink többségét, vagy a sikon- 
dai csónakázótavat. Ez egy kis tá
rozó, ahol az öntisztulás minimá
lis.

b. / K árosan befolyásolja a tó 
medrét ? Ellenkezőleg. íme a Kör

nyezetvédelmi és Vízügyi Igazga
tóság szakvéleménye: „Igen fon
tos, hogy a tófenék átszellőzhes
sen. A víz leeresztésével az iszap 
nagy része eltávozik. A tóban ma
radó szerves eredetű iszap -  a leve
gő hatásának (fagynak, szélnek, 
stb .) kitéve -  eloxidálódik, fel
bom lik, töm ege csökken. A le
eresztett tófenék kezelhető.”

c./ A biológiai egyensúly -  a fenti 
két tényező függvényében -  csak 
frázis. A tónak -  éppen mérete, 
mesterséges volta m iatt -  nincs 
önlló, sajátos kiimája, flórája, fa
unája, akár szárazon áll, akár tö lt
ve van. Az egyedüli jogosnak tűnő 
indok a lehangoló látvány, akár
csak télen a körül-deszkázott köz

téri szobor, az üresen tátongó für
dőmedence, a parkokban lekopa- 
szitottan éktelenkedő padtuskó, 
stb. De mindössze három téli hó
napról van szó és akik elvétve arra

I'árnak, viseljék el ezt, és ne koc- 
:áztassuk, hogy szezonkezdetkor 

áporodott, possadt víz fogadja az 
üdülőket, amelyben a fürdést a 
KÖJÁL megtiltja. A ttól meg iga
zán nem kell tartani, hogy az üres 
tó szemetelésre buzdít, hisz lele
ményes honfitársaink sokkal ötle
tesebbek e téren.

2./ Amíg a csatornázás megol
datlan, a vízhálózat csak néhány 
közkúttal épülhet és mindehhez 
az érintettek teljes költségviselése 
szükséges, mert ez nem lakóterü
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leti közművesítés, de egyébként is 
a „Duna-vezeték” csokoládépusz
tai elágazóig történő kiépítése is 
csak hitellel lehetséges. Mindez 
útfelbontás nélkül, a zöldterületen 
megoldható. Az egyesület elnöke 
jelen volt az ezzel a témával foglal
kozó vb-ülésen (1989 április), igy 
nem ismert előttünk, hogy mihez 
kellene „a tanács részéről egy ga
rancia, mivel a szó elszáll...”?

3. / A vegyeskereskedés szükséges 
lenne, csakhogy önm agában az 
nem kifizetődő, halsütővel (boro
zóval) együtt esetleg. Ettől viszont 
-  talán joggal -  idegenkednek az 
üdülőtuíajdonosok. Ilyenkor kell 
mérlegelni az előnyöket és hátrá
nyokat. Egy biztos: a tanács a saját 
közterületére nem ad olyan enge
délyt, ami tiltakozást vált ki. Ha 
valaki a saját telkén megfelel a fel
tételeknek, megakadályozni nem 
lehet, alanyi jogon jogosult vállal
kozni, stb.

4. / Néhány egyéb megjegyzés:

a. /  A zsilip szakszerűen működtethe
tő, a szakaszos leengedés egyedüli in
doka, hogy a tó alatti területeket ne önt
se el a lezúduló víz. Egyébként a fizika  
törvényei szerint a tofenéken történő  
leengedés viszi magával az iszapot.

b. l Az a néhány kiló -  „feladatát te lje
sítő'' -  növényevő hal valószínű az al
sóbb tavakba Jut, hacsak ki nem fogják  
őket. Sem a halat, sem a potyát nem 
szeretjük, igy a tó leeresztésének mód
ja. Ideje, gyakorisága és egyesek halfo
gási Ingere között semminemű össze
függés nincs. M indez rosszindulatú  
csipkelődés.

c . /  A hibásnak minősített iszapfogó 
valójában a tavat tápláló patak beveze
tő szakszán épített betonmü, hogy a víz  
levegővel (oxigénnel) dúsítva, „racsor- 
g áss ar Jusson a tóba. Az Iszapfogó a 
tábor fölött van és megfelelően műkö
dik.

d . /  A K örnyezetvédelm i és Vízügyi 
Igazgatóság szerint a tó kezelése az el
őírásoknak megfelelő. A tanács akkor 
hanyagolná el a tavat, ha évekig nem 
engedné le a vízét (és hivatkozna a bio
lógiai egyensúlyra), vagy ha nem végez
ne ott -  bár kétségtelen szerény -  fe j
lesztéseket.

Ezek költségeiről kétszer Írás
ban számoltunk el, egy alkalommal

Cedig személyesen is m egtekint
ették az egyesület képviselői az 

elszámolást. Egyébként az üdülő
tulajdonosok évi tehója nem éri el 
a százezer forintot, az utóbbi két 
év tanácsi ráfordítása ezzel szem
ben közel kétmillió volt. Ennyit a 
tényekről.

A cikkben szereplő egyéb megál
lapításokkal (patak telektulajdo
nosok általi tisztítása, érdekképvi
selet kialakítása , stb.) egyetértek, 
figyelemfelhívó szándékát pedig 
köszönöm.

Dr. Kófiás Mihály 
vb. titkár

Gyermekkorom kedves emlé- tem a pécsváradi tsz elnökét, 
kei közé tartozik egy-egy séta, Walter Tivadart, 
iskolai kirándulás, gombagyűj- Elnök úr elmondta, hogy öl
tés a gesztenyésben. A mintegy nőkké választása óta szívügyé- 
30 hektár területet kitevő szelíd- nek tekinti a gesztenyés sorsát, 
gesztenyés csodálatos parker- A lehetőségei keretén belül pró- 
dőt alkotott pécsvárad és Zen- bált segíteni. Bérlőknek adta ki 
gővárkony határában. Úgy tu- a tsz a területet, gondolván arra, 
dóm, M agyarország legna- hogy így talán több gondosko- 
gyobb kiterjedésű szelídgeszte- dás, törődés jut a fáknak. Bár 
nyése volt. véleménye szerint -  hangsú-

A magántulajdonban levő te- lyozva azt, hogy ó ebben nem 
rület az 1960-as években a tsz szakember, -  éppen a túlzott 
használatba került, elvették a tu- tisztogatás az ami a fákat a ter- 
lajdonosoktól. Visszaemlék- mószetes tápanyagoktól meg- 
szem még arra, hogy néhány fosztották, a legyengült állo- 
esztendeig a tsz elárverezte a mányi már könnyen megtámad
ták termését. Sok, volt tulajdo- ta a betegség, 
nos így vásárolta vissza fái tér- Elmondásából tudom, hogy a 
mósót egy-egy esztendőre, korábbi években is történtek ki- 
Még Igy is megérte, mert ko- sértetek a gesztenyés megmen- 
moly jövedelem származott a tésére. Spanyolországból olyan 
gesztenye eladásából. rezisztens egyedeket telepitet-

Nagyanyám elbeszélése alap- tek be a gesztenyésbe, amelyek 
ján tudom, hogy néhány család ellenállóképességét vizsgálták, 
a régi időkben, közösen foga- A túlélt csemetéket visszaszállí- 
dott egy lovasgazdát, aki a tották Spanyolországba, a kisér- 
gesztenyét sütő és áruló asszo- letek továbbfolytatására. Ennek 
hyokat vitte a városi vásárokra, eredményéről nincs tudomása, 
Bajára, Mohácsra, Pécsre. Az de valószínűnek látszik, hogy 
eladott portéka órát nem vitték anyagi okok szabtak határt a re- 
hiánytalanul haza, mert abból zisztensfajták végleges idetele- 
új ruhára, új cipőre került.A hó- pítésének. 
romnapos Lukácsi- búcsú bál- A termelőszövetkezet elnöke 
jait illett új öltözetben végig tón- nem zárkózik el a gesztenyés 
colni. tulajdonosoknak történő vissza-

Ez a csodálatos gesztenyés a adása elöl. Sót javasolja egy 
30 év alatt tönkrement, nagyré- szakbizottság létrehozását, 
sze kipusztult. Olyan kór (tinta- melynek feladata lenne a tulaj
gomba, és kéregrók) támadta donosi igény fe lm érésére, 
meg évszázados fáit, amely a visszaadásának mikéntje, -  te- 
szakemberek szerint feltartóz- kintettel arra, hogy itt nem elsó- 
tathatatlan. Bár voltak kísérletek sorban a terület nagysága, ha- 
új ültetvények kialakításával, de nem a termőfák száma volt ér- 
a betegség terjedése nem állt ték.
meg. A Független Kisgazdapárt

A régi tulajdonosok szerint az Pécsváradi Járási Szervezete -  
okozta a bajt, hogy a tsz nem melynek titkára vagyok -  szíve- 
gondozta „jó gazda módjára’  a sen felvállalja egy független 
gesztenyést. Régen, s most is, szakbizottság létrehozását. Kér- 
a még magántulajdonban meg- jük mindazokat, akiknek tulaj
levő gesztenyésben ősszel a donuk volt, szeretnék vissza- 
köpüfával kivert és összegyűj- kapni, keressenek meg szemé- 
tött köpüt elégették, tavasszal a lyesen, s azok is~ akik szívesen 
fák alját összegereblyézték, az segítenének ebben. Júniusban, 
elpusztult ágakat Összegyűjtőt- gyümölcsfáink közül utolsónak 
ték, elégették, nem volt hol virágzik a gesztenye. Este felé, 
megtelepedjen a betegség. Sót amikor a légáramlat a falut be- 
virágzás után a lepotyogó virág- teríti a gesztenyevirág jeliegze- 
maradványt „rigyát" is összege- tes, egzotikus illatával, elszorul 
reblyézték, elégették. a szivem, ha arra gondolok,

Mi lesz a sorsa a gesztenyés- hogy ez egyszer elmaradhat, s 
nek, elpusztul, tönkremegy, Rockenbauer Pál sírjára sem 
menthetetlen? E gondolatok jár- borulnak a gesztenyefák. 
tak a fejemben, amikor felkeres- Bódogné Szomorú Éva

Megérik a 
feketegesztenye ?
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Mennyi a SZAKember 
„tenyészidőszaka”?

1990 február és március között 
volt látható a budapesti 

Műcsarnokban egy 
képzőművészeti kiállítás, 

melynek témája a Zengővei és 
annak szomorú sorsával 

foglalkozott. Ez a kiállítási anyag 
Jelenleg Kölnben, majd május 

végén Münchenben lesz látható. 
Ezt követően még több európai 

városban lesz bemutatva, 
mindaddig, amíg (ha kell 

nemzetközi nyomással) a 
rablógazdálkodás Itt a Zengőn 
meg nem szűnik. Egy politikus 

művész számára bátorító, ha 
érzékeli, hogy már mások is 

látják az általa felvetett 
problémákat, sőt példájával 

cselekvésre is serkent. 
(Mindenkit a saját életterületén

belül.)
A sajnálatos nemzetközi és saját 

tapasztalatból sokan látják, hogy a 
jelenlegi problémák csak növeked
nek és újak jönnek hozzá. Mindez 
azonban nem elegendő ahhoz, 
hogy egy hivatásos erdőmérnök is 
elgondolkozzon az erdő jövőjéről, 
hiszen ő nem látja kopasznak a Zen- 
gőt.

A természet megcsúfolása egy er
dész szájából az a cinikus hasonlat, 
melyei az újra és újra megújulni tudó 
erdőt egy gabonaföldhöz hasonlít: 
„melyet a beérés után le kell aratni”. 
Ezt úgy hívjuk, hogy „tenyószidó- 
szak”!

Megjelent egy új embertípus, a 
SZAKember, aki a korszerűtlen 
ÉLET szót tenyószidőszakra irta át. 
Sót a körülöttünk lévő dolgokat és 
élőlényeket hasznos és haszonta
lan kategóriába sorolta, ezek „te- 
nyészidőszakát" is megszabva. Egy 
erdő esetében előírva, mely növé
nyek hasznosak, (azok lesznek tele
pítve) és hogy ezek mennyi ideig 
élhetnek (mikor a legalkalmasabb a 
fürészpor készítés számára.) Az ál
latok közül is csak ehetők tölthetik le 
a teljes tenyészidőszakukat.

Mennyit kellett vajon az elmúlt év
milliók során a természetnek szen

vednie, mire jött a megváltó SZA
Kember, és meghatározta minden
nek rendjét és módját. Termé
szetesen úgy, hogy számára a leg
nagyobb hasznot hajtsa A „tenyó- 
szidőszak” természetesen állandó
an rövidül, mégpedig egyenes 
arányban a társadalom és a SZA
Kember egyre gyorsuló és fékezőjót 
vesztett körhintához hasonlít, mely
nek sebességétől mámoros utasai 
cselekvésképtelenek. Csak a SZA
Kember állítja, hogy ura a helyzet
nek! A többi már régen nem hiszi, de 
cselekvés helyett egy csodára vár, 
mely mindent megold majd. Bőven 
lenne pedig megoldani való, csak 
egy párat példának:

•  A levegő CO és CO2 koncentrá
ciója (Ipar, autók, privát tüzelés, 
stb.)

•  A savas esők (az előzőkből adó
dik)

•  A megnövekedett UV sugárzás 
(az ózonréteg sorvadása miatt)

•  Az üvegház hatása (a föld lég
körének globális felmelegedése az 
ezzel járó klímaváltozás, viharos 
szelek, a csapadék egyenlőtlen el
osztása, elsivatagodása, stb.)

Ezek mind olyan problémák me
lyeknek talán első pillantásra semmi 
közük az itteni viszonyokhoz, de 
gondosabb vizsgálódás után nyil
vánvaló, hogy az itteni életet is befo
lyásolják. így a helyi döntéseket is 
nagyobb körültekintéssel és több 
felelőségtudattal kellene hozni. A 
most hozott döntések a falu egzisz
tenciáját veszélyeztető változásokat 
eredményezhetnek, mint például:

© A vízháztartás megváltozása 
(már ma érzékelhető), a következő 
generáció megfosztása fakiterme
lés lehetőségétől.

•  A helyi klímaviszonyok radikális 
megváltozása. (A déli hegyoldal 
erős felmelegedése következtében 
megnövekvő felszálló légtömegek 
mennyisége, és páratartalma miatt.)

•  Egyre növekvő és végül vissza
fordíthatatlan eróziós károk.

•  A fiatal állomány (monokultúrák) 
betegségektől jobban veszélyezte

tettek. (A megcsökkenő madárvilág 
következtében is.)

•  A gépi megművelés okozta eró
ziós és egyéb károk.

•  A nagyiparira átállt termelés ru
galmatlansága

Ez csak egy része a rablógazdál
kodás okozta problémáknak, me
lyeket egy hozzáértő és hivatását 
felelősségtudattal végző erdésznek 
látnia, megakadályozni és nem el
ősegíteni kellene. A nagyüzemi er
dőirtás (úgynevezett korszerű erdő
gazdálkodás) mellett nem kifizető
dő az erdő tényleges rendbentartá- 
sa és állatálomány gondozása, hi
szen az egy aprólékos, évekig tartó 
(és kitartó) munkát követel, melyért 
legtöbbször nem jár prémium. En
nek a rablógazdálkodásnak a szük
ségszerűségéről volt lehetőségünk 
az elmúlt években eleget hallani, és 
ma is kéznél vannak ezek az érvek: 
a tervteljesítés, államérdek, egyéb 
szükségszerűségek (mint például a 
„tenyészidőszak” lejárta), ezzel ki is 
húzta magát a SZAKember a felelő- 
ségrevonás alól. Hiszen ő csak a 
kötelességét végzi ( a nép és a saját 
érdekében) és ha mégis a Zengő 
pár év múlva mint halott biológiai 
egység bevonul a szakirodalomba, 
emlékeink közé még a hős SZA
Kember unokája sem tudja majd fel
támasztani az erdőt. Ha csak meg 
nem tanúlják időközben, hogy a ter
mészet láncolatában egyetlen fe
lesleges láncszem van, és ez az em
ber. Más szóval a természetnek 
nincs ránk szüksége, de nekünk 
szükségünk van a természetre.

Egy felelősséget érző, és öntuda
tos közösség, község képes csak a 
garázdálkodó SZAKemberek hatal
mát, befolyását, korlátok közé szo
rítani, és egy elavult és gyenge mi
nőségű SZAKember gárda „tenyé- 
szidőszakát” megszabni.

Botond
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Válasz Kardos 
Botondnak Változóban a KIOSZ

A több mint négy évtizedes álla
mi elnyomás minden igyekezete el
lenére sem tudta megtörni az ipa
rosságot. Tiszteletünket és hálán
kat fejezzük ki ezért mai iparosok 
elődeinknek a még élő, s a már 
elhunyt iparosoknak. 1947-ben ha
talmi szóval megszüntették a régi 
Ipartestületeket, és létrehozták a 
K lOSZ-t, egy felülről irányított 
úgynevezett érdekképviseleti szer
vezetet.

A mai változó világban felmerült 
az igény a KlOSZ-on belüli re
formra, egy régi Ipartestület min
tájára létrehozott demokratikusan 
építkező érdekvédelmi szövetség
re.

Ennek szellemében és érdeké
ben vett részt a Vezetőség küldött
sége 1990. április 20-án Pakson a 
K IO SZ-on belü li reform szárny 
összejövetelén. A közel 200 kül
dött egyettértett az átalakulás fon
tosságával, s határozatban rögzí
tette ennek mielőbbi vágrehajtásá- 
nak szükségességét. A KIOSZ X. 
kongresszusa május 6-7-én Buda
pesten a paksi értekezlet hatására 
(300 küldött részvételével) dön
tött arról, hogy kinyilvánítja elha
tározását, a Kisiparosok Országos 
Szervezete alakuljon át az Ipartes
tü le tek  Országos Szövetségévé. 
Javasolja az alapszervezeteknek, 
hogy 1990. augusztus 31-ig készül
jenek fel az ipartestületté történő 
átalakulásra.

A pécsváradi alapszervezetnél is 
megkezdtük a munkát az átalaku

lás lebonyolítására. Az alapsza
bály tervezet kidolgozása után azt 
megküldjük minden iparosunknak 
véleményezés és javaslattétel cél
jábó l. A beérkező  vélem ények 
alapján összeállított alapszabályt 
a k ö ze ljö v ő b en  ö sszeh ívandó  
taggyűlésen ismertetjük a tagság-

tal, és azt elfogadásra javasoljuk, 
férjük a tagságot, hogy a taggyű

lésen minél nagyobb számban ve
gyenek részt. Meghívót mindenki
nek kiküldünk.

Ezúton is értesítjük iparostársa
inkat, hogy június hónappban is
mét megrendezzük az immár ha
gyományossá váló Réka-völgyi ki
rándulásunkat, mely egyben jó al
kalom lehet további terveink és 
feladataink m egbeszélésére. Az 
időpontot a KIOSZ irodában és a 
hirdetőtáblán jelezzük. Terveink 
közt szerepel egy önálló iparosház 
létrehozása, melynek anyagi fede
zetét a X. kongresszuson létreho
zott Vagyonfelmérö és Kezelő Bi
zottsággal, melynek feladata a je 
lenlegi KIOSZ vagyon felmérése, 
és annak az alapszervezetek felé 
történő igazságos visszajuttatása. 
Céljaink elérését és érdekeink vé
delmét csak egy erős Ipartestületi 
Szövetségben látjuk b iz tosíto tt
nak, melynek alapteltétele az aktív 
cselekvőkész tagság.

A lapszervezetünk  tagja lehet 
minden iparos egyéni -  és társas
vállalkozó, valam int kiskereske
dő.

Vezetőség

Helyzetekjártamban-keltemben
Újrakezdés Milyen sajtószabadságot

Ahhoz, hogy vitatkozni vagy vé
leményt mondani lehessen bármi
ről legyen az irodalom, művészet, 
politika, gyógyítás, bányászat, me
zőgazdaság, vagy netán épp erdő- 
gazdálkodás, kellő elméleti tudás 
és szakmai gyakorlat szükséges, 
mert anélkül felelőtlenség a véle
mény nyilvánítás. A szakember 
nem az utóbbi 40 évben jelent meg, 
hanem előtte is élt, tevékenykedett 
m unkaterületén . Pontosan az 
utóbbi 40 évben bizonyosodott be, 
hogy milyen kárt okozott az, hogy 
a becsületesen dolgozó szakem
berektől elvették az irányítás lehe
tőségét.

Kardos Botonddal nem vitatko
zom az erdőgazdaságról, mert ah
hoz megfelelő ismeretanyaggal 
kellene rendelkeznie a csemeteter
melésről, erdősítésről, ápolásról, 
nevelővágásokról, felújító vég- és 
tarvágásokról. Ismernie kellene 
erdőállományt alkotó őshonos fa 
fajainkat, azok erdőtársulásait, a 
monokultúrákat. Összefüggésében 
kellene ismernie a talajt, a rajta 
tenyésző fás és lágyszárú növénye
ket, gombákat, az erdő talajában 
és az erdőben élő mikroorganiz
musokat, rovarokat, emlősöket, 
az erdő éghajlat meghatározó sze
repét. Tudnia kellene az erdóren- 
dezésról ahol előre elkészítik a 
gazdálkodó részére az erdőterve
ket, valamint erdófelügyeletról, 
ahol ellenőrzik a gazdálkodónak 
az erdőtervben meghatározott te
vékenységét.

Ezen felsorolással csak azt kí
vántam bizonyítani, hogy bármely 
munkaterület szakembert, megfe
lelő felkészültséget követel. A  sze
mélyeskedő hangvételt, valamint a 
rágalmakat visszautasítom (ciniz
mus, kapzsi, korrupt), nem ülök 
körhintában. Felelősségem teljes 
tudatában kijelentem  a Zengő 
nem lesz „halott biológiai egység” 
mint azt a politikus művész állítja. 
Nem tartom magam gyengébb mi
nőségű szakembernek a magam 
szakterületén, mint Kardos Bo- 
tond tartja magát a sajátján, s a 
jövőben sem Kardos Botonddal, 
sem írásaival nem foglalkozom.

Simsay István erdőmérnök

Elegáns, új barkácsüzlet a bá
nyászváros üzletsorán. Névnapi 
ajándékot böngészve betévedünk. 
Barátom kedvtelve nézegeti a fali 
tablóra kiakasztott rézvereteket, 
ajtókopogtatókat. Figyelmét elke
rüli a mellékelt barátságos felirat: 
Ne fogdossa a falon lévő tárgyakat 
és próba koppantást végez. A tulaj 
ráförmed: Nem tud olvasni? Sze
rintem máshol kellett volna kér
dezni az újrakezdést. Talán a vá
sárlóval való érintkezés udvaria
sabb formáinak elsajátításával.

Kedvelt lapom a Magyar Nemzet 
m inapi c ikkében  Földes P éte r 
megrója a sajtót illetve annak bi
zonyos köreit „elképesztően fel
pörgetett, túlfeszített, agresszív, 
szem benállásos hangvételükért” 
(1990.05.21.). Igazolva látom véle
ményét, ha elolvasom a Magyar 
Nők lapja f. év 20. számában Ben- 
csik Gábor „Kié a sajtó?” című írá
sát, amely szerintem iskolapéldája 
egyes felelőtlen újságírók etikát
lan, agresszív már eleve mindennel 
szembenálló szemléletének. Igaza
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van, amikor elutasítja azt az állás
pontot, hogy a sajtó szolgálja a ha
talmat, ám teljességgel erkölcste
len és destruktív s véleménye ami
kor a következőket írja: a saj
tó...„arra hívatott, hogy a hatalom 
ellenére legyen. Állandó magyará
zásra, indokolásra, érvelésre kész
tesse, ne hagvja ellustulni, ZAK
LASSA, kikényszerítse a lehető 
legjobb megoldásokat. Ha úgy te t
szik kötözködjön, százszor jobban, 
mint azt a ma még túl lojális, túl 
tisztelettudó magyar sajtó teszi.” 
Eddig az idézet.

Feltételezem , hogy szerzője is 
azok közé a hírlapírók közé soro
landó, akik -  divatos szóhasználat
tal -  ki vannak akadva, hogy bizo
nyos ésszerű szabályok állítsanak 
gátat a felelőtlen véleményeknek, 
„slag fertig ség”-nek m inősíte tt 
szemtelenségeknek.

Hangsúlyozom nem a korábbi ké
zivezérlésű sajtóirányítást kívánom 
viszontlátni, amelyben meglehet, 
hogy a most legagresszívabbak tet
tek készségesen eleget az elvtársi 
elvárásoknak. (Közéleti személy 
portréjából pl. nem hiányozhatott a 
p á r tta g s á g ró l és m unkás
őrszolgálatról virító méltatás.)

Az újságíró véleményét „helyzeti 
előnyéből adódóan” több ezren, 
vagy millióan ismerik meg. Az eset
leges rosszhiszemű tájékoztatás, a 
hírannyag tendenciózus megvágása, 
értelmét átformáló kiemelések tel
jesen megváltoztathatják annak hű
ségét a tényékhez.

A rossz irányban is befolyásolha
tó közvélemény téves igazságtuda
tában ellene fordulhat pozitív jelle
gű intézkedéseknek is. Igaz, a szak
értői vélemény, hogy a sajtó hata
lom. De csak az etikus, felelős, nem 
anarchista sajtó lehet partnere a de
mokráciának, saját fontosságtuda
tát nem túlságosan felfújva. Úgy 
gondolom, hogy a tehén méreteit 
megirigylő, majd kipukkadt békára 
nem sokan figyelnek, valamint nem 
a farok csóválja a kutyát.

Nem vagyok hivatott a szabályo
zás m ik én tjé re  ö tle te k e t adni. 
M indenféle szószaporítást kerü
lendő, négyszavas sajtótörvényt 
szeretnénk, imigyen:

„Hazudni pedig nem szabad” 
BECK

Ahmed Zahi Abu Sádi:

Örök szerelem
Nincs hatalom, mely eltéphetne tőled,
Szivemben annyi Izzó vágy remeg, 
a Mlndenséget betölti a lelked, 
s nekem Is csókod adta létemet.
Szerelmem, én már bárhová kerüljek, 
csak egy a vágyam: te, és újra te, 
s ha porrá válók sem enyészek el, mert 
bennem van arcod emlékezete.

(1892-1954. Egyiptom)
V___________________________ ______________________________)

Megkésett és rendhagyó 
nekrológ

„A jó bornak 
nem kell cé
g é r” cím ű 
a ra n y ig a z sá g  
már sokszor bi- 
z o n y í t á s t 
nyert. A pécsi 
országúton lé
vő kis házon  
sem volt cégére 
az idős cipész- 
m e s t e r n e k ,  
mégis jó h íre 
volt a község
ben. Egym ás
nak adták a ki
lincset és az információt az embe
rek, hogy hol és mit lehet megcsi
náltatni, nála a nadrágszíjtól a tal- 
palásig és a szakadt pénztárcától a 
bevásárlótáskáig.

Számomra a szorgalom példája 
volt. Nem tudtam  úgy bem enni 
hozzá, hogy ne dolgozott volna kis 
székén ülve, kalapálva, ragasztva a 
húsleves és bőrillatú apró konyhá
ban, nagy halom javítani való láb
beli közepén. Kedves öreg arcán a 
csiszológép porával, hamiskásan 
nézett rám a szemüvege felett. A 
munka „hivatalos” átvétele után 
sokszor szót váltottunk napi dol
gokról.

Sohasem zúgolódott, mindig rö
vid vállalási időt mondott, mindig 
betartotta, a számolásnál nem ács
ceruzával adott össze. Igazi tisztes 
iparos volt, aki a szolgáltatást a szó 
jó értelmében, a régi jó iparoser
kölcs szabályai szerin t végezte, mennyi járás az örökkévalóság, de 
Gyermekeim egykor volt rémusz- remélem be lehet majd térni hozzá 
bácsija, Wirth Bálint elment. Igen útközben a szakadt bocskort javí- 
fog hiányozni. Nem tudhatom , tandó. Isten vele Bálint bá. 
hogy Styx folyón á tk e lv e  még Beck József lakatos kisiparos
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Pécsvárad vízellátása
Pécsvárad vízellátását források, mélyfúrású kutak biztosít

ják. Az ávak éta tartó csapadékhiány előnyt .'énül befolyásol
ta a források ás kutak vízhozamát. Ez a jelenség vízhiányokat 
Idézett aló az elmúlt években. 1089-ben már kritikussá vált a 
vízbázisok vízhozamának csökkenése. A rendelkezésre álló 
anyagi eszközök kényszerintézkedéseket tettek csak lehető
vé.

A strandi kút bekötése monnylségben elfoghatóvá tette a 
vízellátást, minőségben (hőfok, vastartalom) viszont -  egy 
szűk területen -  kifogásolható volt. A kibővített tároló kapa
citás folyamatos kútazemet eredményezett. A vízbázisok víz
hozama 1990-re tovább csökkent. A Királygát, Balázs forrás, 
a Szerelem forrás vízhozama nulla, a zengővárkonyl fúrt kút 
kapacitása 870 m /d (a nyár folyamán várhatóan csökkonó 
vízhozammal koll számclní.) A strandi kút 180 m3/d kapacitása 
1990-ben Is rendelkezésre áll. Számolni kell a strandi kút 
vízminőség rontó hatásával.

Pécsvárad vízellátásának végleges megoldása a regionális 
rendszerhez való csntlakozás lehetne. A martonfal vízmű épí
tésével öeazefüggásben a martonfal elágazásig olyan ke
resztmetszetben megépült a vezeték, amely Pecavarad éa 
térségének vízellátását le képes biztosítani. Pécsváraddal 
való összekötés legminimálisabb költsége 17 m.Ft. Ez a pénz 
jelenleg nem áll rendelkezésre.

A zónák ellátási rendiének módosítása, figyelmes üzemel
tetés nem lesz képes pótolni a mennyiségi hiányt. A korábbi 
évekhez hasonlóan megértő együttműködésre van szükség a 
mezőgazdasági ás Ipari üzemek, a lakosság részéről. A fe
gyelmezett, takarékos vízfelhasználás ellenére Is vízellátási 
gondok várhatók abban az esetben, ha a regionálla rendszer 
nem ér el Pécsváradlg.

Komló, 1990. május 16.
Völgyesl József főmérnök 

* * * * *  * * *

Pécsvárad Nagyközségi Közös Tanács Elnökétől

Tárgy: Martonfal víztársulat támogatása

Az elmúlt napokban szomorú tényként tapasztalhattuk, hogy az 
évek óta tartó szárazság hatására a vízellátáshoz szükséges kútjaink 
nem tudnak biztosítani elegendő vizet

A többszörösére emelkedett vízdij a kertek locsolásánál nem jelen
ts* visszahúzó erőt, a májusi melegben csúcsfogyasztáskor vízhiány 
vök, ami a tartós melegek beköszöntővel beláthatatlan következmé
nyekkel járna.

Más megoldás nem lévén, műszaki előkészítettségl szinten megtör
tént a Duna-viz községünkbe hozása. E nagy volumenű program I. 
ütemeként az 5 hónappal erelőtt alakult Martcrrfai Víztársulatnál az 
építmény befejezése előtt áll, határidőre -  június 15-re -  a csöveket fel 
tudják tölteni vízzel.

A Dombay-tavi elágazó vezetékig való meghosszabitás mintegy 17 
millió Ft-oe költséget jelzett A tanácstestületi ülésig -1990. május 25-lg 
-  a kivitelezővel kereken K) millió Ft-os kivitelezési összegben állapod
tunk meg.

Mivel más jellegű pénzeszköz nem áll rendelkezésre (saját fejlesz
tés, megye tanácsi támogatás) a testület úgy döntött, hogy hitel 
felvételével megépítteti a vezetéket, Pécsvárad, Nagy pali és Lov ász- 
haté ny jövőbeni vízellátásának biztosítása érdekében is.

A Péca-Komlól regionális vezeték az év folyamán a mohácsszigeti 
É-i részén fúrandó újabb 4 kúttá! biztonságosan ellátja e vezetékre 
kötött elepúléeeket vízzel.

A május 28-1, a Baranya Megyei Vízmű Vállalat igazgatójával történt 
megállapodás alapján ml átadunk (hitelből) 5 millió Ft-ot ée ők saját 
fejlesztési pénzükből ugyanennyit A kivitelezés Június elején kezdő
dik ée műszaki átadása július 15-re megtörténik.

Egyben a május 31-1 megyei vízügyi értekezleten, javaslatot tettem 
a leendő önkormányzati törvény szellemének megfelelően, egy olyan 
gazdasági társulás felállítására, melyben a .távvezetékre* kapcsolt 
tanácsok szabad akaratukból dönthessenek a működés, vízdij, stb. 
kérdésekben.

Ezen fórumot is felhasználva kérem valamennyi vizfogyaeztót a 
takarékos vízfelhasználásra és a vezeték elkészültóig, megértő türe
lemre.

Pécsvárad, 1990. június I.

Kakas Sándor tanácselnök

ÉRTESÍTÉS
ÉRTESÍTJÜK T. FOGYASZTÓINKAT, HOGY 1990. ÉV JAN. 
•-TOL KÖZPONTI INTÉZKEDÉSRE.

A LAKOSSÁGI VÍZDIJ 14,50 Ft/M3 ,
LAKOSSÁGI SZENNYVÍZELVEZETÉS 6,80 Ft/M*"RE 

MÓDOSUL. AZ 1989. ÉVI VÉGSZÁMLÁN FELTÜNTETETT 
ELŐLEG ÖSSZEGET ELSŐ NEGYEDÉVES ELŐLEGNEK 
KÉRJÜK FIGYELEMBE VENNI, AMELYET 1990, JAN. 20. 
UTÁN SZEDÜNK BE. ÉVES SZJNTEN KÉT ALKALOMMAL, 
FÉLÉVKOR ÉS ÉV VÉGÉN SZÁMLÁZUNK, ÉS KÉT ALKA
LOMMAL ELŐLEG)ET SZEDÜNK. A FENTIEK SZIVES TU
DOMÁSULVÉTELÉT KÉRJÜK, ,

BM. VÍZMŰ VÁLLALAT VEZETŐSÉGE

A azerkeazfőaég megjegyzése: A jú n iu s  hó végén érkező 
vizszámla I9B9. nov.-to í 1990. január 8-ig a rég i tarifával, 
január 8-tó l május végéig m ér az u i tarifával számol. A m aj
dan i végszámla, m ely 1991. januárjában je len tkez ik  m ár teljes 
egészében az u f  tarifával számol. Ez az árnövekedés ösztö
nözzön takarékosságra.

Hírek

információk:
Teetv ér községi kapcsolat van kialakulóban Pécsvárad áe az 

NSZK-beii -  Baden-Württenberg tartományban lévő -  Külsbelrr 
városka között Május elején tett látogatást Pécaváradon egy 
ötfős küldöttség Günter Kuhn polgármester vezetésével. A kül
döttség megismerkedett Pécsváraddal, megtekintették a várat az 
általános Iskolát, az óvodát majd a katolikus templomot Örömük
re szolgált hogy Pécaváradon ápolják a német hagyományokat 
ée a kultúrát Felkeresték Zengővárkonyt rövid látogatást tettek 
Pécsett a Lenau-házban, megtekintették a püspöki rezidenciát Is, 
ahol Mayer Mihály megyéepüepök fogadta a delegációt A két 
település között a kapcsolat kiépítését szorgalmazzák, szeretnék 
azt mielőbb hivatalosan Is megteremteni.

A nyár folyamán m egnyílik  egym agán lovasisko la a sportpálya  
m ellett. Lovaglást, sétakocsikázást a ján lanak a vengédeknek a 
vadászat, gya logtúrák és teniszezés m ellett. Egyéb program ok  
megvalósításán is fáradoznak, hogy ezzel is növeljék Pécsvárad 
Idegenforgalm át ás idecsa logassák  a vendégeket.

A pécsváradi Női Kamarakórus június közepén utazik az NSZK-ba 
vendégszereplésre. A kórus tagokat az ottani kórus tagok látják ven
dégül és a családoknál nyernek elhelyezést

Az elmúlt napokban Pécsváradon járt Norvégiából két

Öackutató. Nyugati tőkét behozva szeretnének kapcsolatot 
építeni különböző vállalatokkal és üzemekkel. Megkeresték 

többek között az Építőipari Kisszövetkezetet ée a Mezőgép 
Vállalatot. Igen sokrétű üzleti ajánlattal rendelkeznek és ke
resik a közös vállalkozások lehetőségét.

Május 2.-án az MDF és a Kisgazdapárt közösen szervezett utcabált 
a Múvelódéei Központ előtti téren, ahol az ASTERIX együttes szóra
koztatta a közönséget Sajnos a rossz időjárás miatt bekényszerűitek 
á Művelődési Ház színháztermében, ahol hajnali két óráig tartott a bál.

Az MDF helyi szervezete új vezetőséget választott ée az új ügyve
zető elnök Múller Lajos lett Mivel a korábbi ügyvezető elnök Dr. Bíró 
Ferenc országgyűlési képviselő lett így ezt a funkciót már nem tudja 
ellátni, de továbbra Is mint tiszteletbeli elnök részt vesz a testület 
munkájában.
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Sportnap volt a 
sulinkban

Méjus 25-én a Kodolányi János Általános Iskola sportnapot rende
zett. Reggel nyolc órakor találkoztunk a sportoályán. Az egész iskola 
bemelegített, majd Gelencsér János tanár úr kihirdette, hogy milyen 
versenyszámok lesznek. Sok közül választhattunk, mint például: 
kózilabdaverseny, ping-pong, dekázó verseny, különbőzé futószá
mok, tollaslabda adogató verseny, foci nagypályán, kötélhajtás, kö
télhúzás, váltóverseny, labda dekázó verseny, kispályás foci, skander 
verseny

Mindenki más versenyszámban indult, volt aki többen is. Tiz óra 
előtt minden tanuló kapott egy ingyen üdítőt. A sok sportolás után 
nagyon jól esett. Tiz órakor került sor a tanár-diák kézilabda meccsre. 
Az egész iskola izgatottan várta a meccset, majd mikor elkezdődött a 
diákoknak drukkoltunk. A gyerekek jó l játszottak, a kapus is remekül 
védett, bár azt sem lehet mondani, hogy Lantos Istvánná tanárnő (a 
tanárok kapusa) rosszul védett volna. Nagyon izgalmas meccs volt. 
A második félidőben a tanárok nagyon feljöttek -  és már félő volt, hogy 
a diákok kikapnak -  de az idő már nem volt elég, hogy behozzák a 
lemaradást igya végeredmény I2-9 lett a diákok javára.

Az izgalmas meccs után kihirdették az eredményeket és kiosztották 
az ajándékokat. A tanár-diák foci meccsen -  ha nagyon nehezen is - ,  
kis előnnyel a tanárok nyertek. Minden gyerek jói érezte magát ezen 
a napon. Reméljük jövőre is ilyen jól fog sikerülni a sportnap.

Bíró Zsuzsa V l/B  osztályos tanuló

KARCOLAT
M ár egyszer m eg fogad

tam, h o gy  nem  ü lö k  fe l a 
pletykáknak. A m inap ism é
telten jó l megjártam.

Hallom , hogy leendő m i
n iszte re lnökünk csodálatos  
házát áruba bocsájtja , erre 
uccu neki, Irány megórdek- 
lő dn i, m it kó r érte. M iután  
szerencsésen megúsztam a 
ház őrzőjének agyarait, a la 
kásban e lá llt a lélegzetem, 
íz lé sse l, s o k -s o k  v irá g g a l 
berendezett, igazi otthont ta
lá lta m . K e zd te m  ro s s z u l 
érezni magam, de m ár jö tt  is 
a ház Úrnője. Szerényen elő
adtam jövetelem  okát, nem  
titkolva, hogy m indez azért, 
m ert azt hallottam...

Aztán hallhattam l 
A tárca (nép á lta l (szájha

gyom ány utján) kije lö lt) váro
mányosa nem lesz miniszter, 
ráadásul a ház 20 m illió  Ft
ért eladó, de a lakásban és 
körötte lévő növények (gyö
nyörűek) m ég későbbi m eg
á llapodás tárgyát képezik. 

Osztottam, szoroztam...
Ez a há z  ne m  le s z  az  

enyém. A ház Úrnője kedves 
m oso lyáva l m egnyugtatott, 
másé sem, m ert ragaszkodik  
hozzá, szereti, s még sokáig  
szeretné élvezni fa la i között 
az igazi otthon m ély szere
tőiét.

F k .C ort

Nagyanyáink háza tája

RECEPTEK
«

Borkő-leves
Ha a szokottnál több pecsenyét kell sütnünk, s an

nak sok hulladékcsonja van főzzünk belőle többféle 
zöldséggel, sóval, borssal rendes módon levest. Mikor 
gondoljuk, hogy már elég jó izű a leves, szűrjük le, s 
mikor meghiggad, tegyük újra forrni, ezalatt habar
junk minden személyre egy tojást számolva egy tojás 
sárgájából, egy kanál lisztből egy kanál tejfölből ha
barást, s személyenként számítsunk egy kávéskanál

borkőport. Ezeket egy tálban simára keverjük, s a 
forró levest ráöntjük, de lassan. Már nem tesszük 
lángra, mert a tojás összehúzodna. Tálaláskor zsirban 
pirított zsemlekockát teszünk bele.

Olasz borsó

Negyed liter tejhez vegyünk 5 tojást és egy késhegy
nyi sót, adjunk hozzá annyi lisztet, hogy a tészta jó 
csurgós legyen. Egy lábosba tegyünk annyi zsírt, hogy 
félig legyen mikor forró lesz tartsunk fölébe egy része
iéit a reszelés részével lefelé, tegyünk rá 3 kanál tész
tát, s hagyjuk átfolyni rajta. A tészta ilyen formán 
mind borsó nagyságú formában csöpög át, gyorsan 
pirosra sül. Hab-szedő, lyukas kanállal szedjük ki, s 
rakjuk tálba. Csak tálaláskor töltsük rá levest.

Vetrece

A maradék marhahús pecsenyét lehet újra tálalni, a 
következő módon: Forró zsírba tegyünk laskára fel
vágott húst, sózzuk meg és öntsünk egy kevés hideg 
vizet s néhány kanál ecetet. Ha jól elfőtte a levét, s 
már zsírja kezd sülni, tegyünk közé egy kis borsót, s 
pár laskára vágott vöröshagymát. Mikor a hagyma 
pirulni kezd, fel lehet tálalni. Tegyünk mellé burgo
nyapürét.

Egyenlőségjelek,
bélyegek

(válasz a Dunántúli Napló közelmúltban 
megjelent cikkére)

Az újságíró mottója: az MDF = antiszemita, zsidó
ellenes. Köszönjük kedves Pauska Zsolt és Zolnai 
János szociológus a bélyeget (lásd fasizmus, dávid 
csillag). Köszönjük, hogy igyekszenek újra és újra a 
tömegkommunikáció minden eszközével elhitetni és 
rögzíteni a közvéleménnyel ezt a képletet, MDF = 
antiszemita.

Kedves újságíró úr, Ön még ezzel sem elégszik meg. 
Egyenesen kriminalisztika irányába terelgeti az anti
szemitizmust, mint az MDF lényét: „életveszélyes fe
nyegetések” a főcimben. Tehát az MDF = antiszemi
ta = életveszélyesen fenyeget. Gartulálok Önnek. Ki
váló matematikus, kiváló kalkulátor.

Kérdései a már fent em lített képlet végeredménye 
felé terelgeti a szociológust, ki minduntalan megpró
bált kitérni a végleges konzekvencia kimondása elől. 
„Ami az MSZMP-nek nem sikerült, sikerül magának 
a folyamatnak, hiszen az MDF-SZDSZ-ellcntét kap
csán azóta nemegyszer szóba került az antiszemitiz
mus felerősödése.” Kérdése, vagy inkább kijelentése 
után már Zolnai úr is beindul. Azt mondja, hogy az 
MDF választási propagandája ugyancsak az antisze
mitizmus talaján állt. Újabb egyenlőségjel.

Eztán jön az újságíró következő zseniális terelgető 
kérdése: „Vagyis az MDF, látva az SZDSZ látványos 
előretörését, elővette a régi ütőkártyáját, az antisze
mitizmust -  s ezzel meg is nyerte a választásokat?”
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Köszönjük a mondat végi odabiggyesztett kérdőjelet, 
mely után kimondta a szociológus a szent konzekven
ciáját, hogyha nem is ezzel nyerte meg az MDF a 
választásokat, de hogy eszközként használta fel az 
bizonyítható.

Zolnai János ! Ön rébuszokban beszél.
Használja a bizonyítás eszközét, de nem bizonyít. 

Ez manipuláció. Kérem tárja, vagy tárják fel bizonyí
tékaikat. Tartoznak ezzel a közvéleménynek, de leg
inkább a megbélyegzett MDF tagságnak is. A válaszá
ban a továbbiakban is félelemkeltőcn nem különíti 
el, hogy az un. lezsidózás, a Fideszesek lezsidózása is 
ezek szerint az MDF műve, vagy sem. No comment 

Önnel egyet lehet érteni a következőkben:
„Úgy vélem széles rétegek kategórikusan elutasí

tották az antiszemitizmust, mint a politizálás mód
ját.” A következő mondatában már újból a régi. Mel

lünkre tűzi az antiszemitizmus plecsnijét. „Akik az 
MDF-re szavaztak nyilván nem emiatt szavaztak rá.”

A korona ékkövét a következő kérdéssel teszi fel.
„Feltéve, de meg nem engedve, hogy az MDF-en 

belül valóban működik egy antiszemita szárny: várha
tó-e az MDF részéről a folytatás?”

A válasz maga a korona.
„Remélhetőleg, mint hivatalos pártpropaganda, el

veszti jelentőségét, hiszen az MDF hatalomra ke
rült.”

Örülni lehet, hogy immár megnyugtatja a közvéle
ményt, köszönet érte. Köszönet illeti Önöket a bélye
gért, a plecsniért amivel kitüntettek minket, MDF- 
eseket. Egyetlen egy probléma maradt csupán, nem 
tudom milyen szinü a jelvény, piros, fekete, vörös, 
netalán sárga ?

Habjánecz Tibor, MDF Geresdlak

Valahol félúton
:1

Ha egy turista kitűz egy célt 
maga elé megtudja tervezni 
az utat, és rendelkezésére 
állnak különböző útleírások, 
térképek.

A mai magyar valóságban is 
megfogalmazódott a cél. A 
nép által választott Kormány 
ezen cél felé keresi a megfe
lelő irányokat. E llenben  
pontos és részletes útleírást 
senki sem képes készíteni je
lenleg. Sajnos túl sokan erre 
várnak. Különböző közössé
gek és társadalmi csoportok 
biztos, hogy más-más utakon 
fognak eljutni a célhoz. A mi
lyenek és hogyanok egyik 
igen fontos tényezője lesz az 
előttünk lévő helyhatósági 
választások lezajlása és főleg 
aaz erdménye.

Amennyiben egy közösség 
valóban meg kísérli kiválo
gatni (maga közül) a legjob
bakat, és igényli a másságot, 
továbbá felismeri, hogy a vál
tozást nemcsak egy tucat 
bármilyen képességű ember 
munkája hozza meg. Hanem 
jól felfogott egyéni érdekben 
saját helyén minden Polgár 
jól és pontosan végzett mun
kája. Kivéve majd azt a réte

get mely képtelen lesz erre, 
mert ilyen is lesz. Ha a falu 
népe felvállalja és bele is szól 
a tennivalók sorrendjében 
pl. út, járda vagy közbizton
ság.

Ha valódi értékek kerül
hetnek felszínre és lesz bá
torság ahhoz, hogy mondani
valót normálisan szemtől- 
szembe mondják el egymás
nak vagy egymásról.

Ha sokan felismerjük, hogy 
Pécsvárad  olyanná válik 
(vállhat) majd, amilyenné az 
itt lakó emberek formálják, 
alakítják. Ez természetesen 
a tásközségekre is igaz.

Ha mint polgár, felismer
jük,hogy az úgynevezett köz
pénzek a saját FORINTJA
INK, akár adó vagy más né
ven. Máshonnan nem igen 
fogunk kapni -  ezen pénzek 
felhasználását -  ellenőrizni 
is fogjuk. Elsősorban a köz
pénzeken végzett jó minősé
gű és pontos munkára gon
dolok. Bizonyos munkákat 
átvállalunk mert aránylag 
nem sok energiát igényelnek 
-  utcarend, tisztaság -  és 
ezekre egy kicsit jobban vi
gyázunk és netán vitázunk is 
ha kell. Ezen túlmenően so

kat vitázhatunk egymással 
de ha valam iben sikerü l 
megegyezni azt kötelező ér
vényűnek érezzük.

Ha kifogjuk a szelet azok 
vitorlái elől, akik ma vala
honnan a régi rend másodvo
nalából lépnek elő és fenn
hangon hirdetik, hogy a hely- 
hatósági választások pártok
tól mentesek legyenek. Ha le 
tudjuk rántani az álarcokat, 
bárkiről aki abban akar a kö
zösség elé állni.

Ha áttudjuk állítani a gon
dolkodásunk módját, hogy a 
dolgok ne fejünk felet oldód
janak meg, hanem legyünk 
részesei magunk is.

Akkor tálán visszanyerjük 
a bizalmat magunk számára 
is. Ebben az állapotban van 
remény arra is, hogy megfe
lelő személyeket találunk a 
vezető besoztásokra és talán 
a megválasztásuk után egy 
hónappal nem lesznek valük 
szem ben b iza lm atlan o k . 
Hogy a hátralevő idő sok e 
vagy kevés ezt mindenki sa
ját maga dönti el. Mindene
setre ha e pár sor gondolato
kat ébreszt már nem volt hi
ábavaló.

Müller Lajos
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K É T É R T E L M Ű
V E R S I K E

Hetek óta figyelek egy virágot, talán régebben is,
Hogy köröz felette a méh, a kis hamis...
A virág vágyakozva tárja feléje kelyhét,
Várja a pollent, s adja nektárja enyhét.
Ám a méh, ravasz és kiszámíthatatlan,
Csak játszadozik, s így kiállhatatlan 
Mert csak rárepiil, körbejárja, de nem segit,
S a kisvirág lassan minden reményt elveszít.
Körötte minden virág boldogan áléi el,
Csak őt nem éri a vágy beteljesülése.
Mit akar hát ez a méh, mit játszadozik,
A többi méh elmarad, látva, a virághoz tartozik...
Pedig csalfa kép ez nagyon, csúf játék,
Sóhajt a kis virág: tudnám mit akar? Nem várnék!
Csak magának akar és ez neki már elég?
Azt hiszi ez már igy is segítség?
Holnap, ha rámrepül, bezárom kelyhemet, 
ígérem magamat megbosszulom, halála én leszek!
Aztán lehullatom szirmaimat, alszom tavaszig,
Ébredni csak akkor fogok, ha fölöttem valódi méh ke
ring.
Jó az alkony, fáradtan hajtja fejét a föld felé,
Álmában ragyog a Nap, s tiszta kék az ég.

F.K.Cora
V_____________________________________________________________

Egy db S-100-as Skoda le
járt műszakival, felújított 
motorral, új küszöbökkel, 
üzemképes állapotban, 
áron alul eladó. Érdek!. 
Apátvarasd, Fő u. 16.

Felvételre keresek fiatal, ügyes 
autószerelőt, fő- vagy mellék- 
állásba.Jelentkezni lehet: Győ
ri Lajos, Karaván autószerelő 
Pécsvárad.

Esküvők, családi esemé
nyek videofelvételének el
készítését vállalom. Füri 
Ferenc Pécsvárad, Dózsa 
Gy. u. 5.

1300-as Lada-alkatrészek 
eladók. Dénes József, 
Pécsvárad, Rákóczi u. 20.

A pécsváradi művelődési 
házban dohány és ajándék
bolt nyílt

Eladó 3 szobás, köz
ponti fűtéses társashá
zi lakás. Érdeklődni: 
Képes Lajos Pécsvá
rad, Kossuth L. u. 16.

• G Á Z -  :
| T E R V E Z É S  

családi házakhoz,
: költségvetés készítés- : 
i sel. Balázsy László, : 
: 7621. Pécs. József u. « 
: 17/1, tel.: 72-33907 \

..................

K É P 
K E R E T E Z É S  

Ü V E G E Z É S  
rövid határidővel. 

Tarnay István, Pécs
várad, Ságvári u. 6. 

tel.: 110

NSZK egytűágyas 
kötőgép eladó.
Érd.: Pécsvárad, Mű
velődési Központ.

MA AZ MDF A HOLNAP!

éiiResztő

Kiadja
a Magyar Demokrata Fórum 

Pécsváradi Szervezete 
Felelős kiadó: dr. Bíró Ferenc 

Felelős szerkesztő: 
Benkő László 

Kószült
aCarbocompKft 

nyomdájában 
Felelős vezető: Pető Attila


