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Az önkormányzás, mint a 
rendszerváltás eszköze

Manapság gyakran hangzik el politikus és nem politikus 
körökben egyaránt, hogy nem látszik az új magyar de

mokrácia eredményessége, mert a régi vezetők, funkcionáriusok 
változatlanul őrzik pozíciójukat a fontos posztokon,reformhúro
kat pengetnek, sőt gátlástalanul igyekeznek hatalmukat gazda
sági szférákba átmenteni.A falvakban, városokban a helyi hatal
mat fenntartva tovább uralkodnak. Az ónkormányzati /helyható
sági/ választások hozhatják csak meg helyi szinten az igazi 
rendszerváltást.

Nem akármilyen kérdésről kell tehát dönteniük. Olyan felelős 
testületeket és olyan polgármestereket kell választaniuk, olyan 
önkormányzati tagokat, akik felelősséggel tudnak és akarnak 
majd dönteni minden olyan kérdésben, amely a helyi közössé
gek életét határozza meg. Felelősséggel kell dönteniük abban, 
hogy az ónkormányzat milyen iskolákat, egészségügyet, közbiz
tonságot stb. akar és mindezt úgy kell megtenniük, hogy dönté
sükben a tényleges közakarat valósuljon meg. Döntéseikkel 
évekre befolyásolják egy közösség életkörülményeit, nem is be
szélve az anyagi felelősségről. Az önkormányzati tagok ilymó- 
don tehát olyan közösség által választott hiteles képviselők, akik 
fontos közéleti szerepet töltenek be . Elfoglaltságuk, tevékeny
ségük jóval sokrétűbb mint a volt tanácstagoké.

A z  önkormányzatok élén a nép által közvetlenül választott 
''p o lg á rm e s te r áll. A polgármester a jegyző útján / volt ta

nácstitkári beosztás /  irányítja az önkormányzat hivatali appará
tusát. Kisebb településeken a polgármesteri cím helyett a régi 
'bíró' -i elnevezés szerepel. Az önkormányzati testület akkor le
het hatékony és akkor szolgálhatja a közösség és település ér
dekeit legmesszemenőbben, ha tagjai széleskörű megméretteté

sen közmegegyezéssel választatnak ki. Személyükben nem
csak erkölcsileg feddhetetlen, közmegbecsülésnek örvendő pol
gároknak kell lenniük, hanem bizonyos területeken, különféle 
témákban szakértőnek is. Ugyanakkor az önkormányzat akkor 
jó, ha reprezentálja a helyi hatalmi viszonyokat, de ez nem je
lenti azt, hogy a helyben működő pártok erőviszonyainak kell 
ebben tükröződnie. Az önkormányzatba a pártokon kivűli érdek
közösségeknek, különféle egyesületeknek is részt kell vállalni
uk. Bonyolítja a helyzetet az, hogy mindezeknek a szervezetek
nek, ill. képviselőiknek a figyelembevételével az önkormányzati 
tagok valamilyen területi elv szerint is műkődnek. Ezért a jelöl
tek állításénál és az egyeztetéseknél a különböző társadalmi 
csoportok között ezt is figyelembe kell venni.A leendő jelöltek
nek pedig bizonyítaniuk kell rátermettségüket, szakmai képes
ségűket a választások előtt.

A polgármester jelölteknek bemutatkozásukkor olyan prog
ramot kell vázolniuk az ónkormányzat polgárainak, amely 

végrehajtható, számonkérhetó, ugyanakkor a közösség fejlődé
sének irányába mutat. A polgármesteri címre pályázóknak nem
csak közmegbecsülésnek örvendő, feddhetetlen állampolgárok
nak kell lenniük, hanem iskolázott, nyelvet tudó, lehetőség sze
rint ’menager'-típusú embernek. Az ónkormányzás a demokrá
cia nagy lehetősége. Ahhoz, hogy más legyen mint a most jól- 
rosszul működő tanácstörvény, meg kell tölteni tartalommal, és 
ez csak akkor vaslósulhat meg, ha a legjobbakat, a közösség 
iránt elkötelezetteket választjuk meg. Válasszunk tehát, de fele
lősséggel, mert saját jövőnk minőségét döntjük most el.

dr. Bíró Ferenc
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Kis politikai játékok
Népszavazósdi és gombnyomogatós

Eleinte úgy tűnt, hogy a " balol
dali " ellenzéki párt vezetése ódz
kodik vállalni a népszavazási alá
írásgyűjtés miatt címzett kritiká
kat, mivel többször is oda nyilat
kozott, miszerint azt némely vidé
ki szervzetei kezdeményezték. 
Hangoztatta, hogy nem kezdemé
nyezte az aláírásgyűjtést. Érdekes 
módon az derült ki, hogy a 
"PÁRT" nem a tagok és a vidéki, 
valamint a városi szervezetek 
egyesülése, hanem talán azoktól 
különálló képződmény.

Azután ez az ódzkodás lassacs
kán átcsapott az úgymond népaka
rat büszke szószólójának szerepé
be, mondván 200.000 (ebből 
40.000 érvénytelen) ez ügyben nyi
latkozó polgár maga a NÉP. És a 
többi millió? ó k  kik? Mindeneset
re jó kis demagógiát lehet kanyarí- 
tani belőle, esetleg betartani az új 
kormánynak, melynek a szokásos

száznapos türelmi időszak sem 
adatik meg, hogy érdemi dolgok
kal foglalkozhasson. A lebonyolí
tási költségek ötszázmilliós össze
géről most ne is szóljunk. Szóra 
sem érdemes, mi az nekünk.

A magam nevében javasolom, 
hogy ám lehessen mindenféléről 
népszavaztatni, de ha a szavazás 
kezdeményezői számára negatív 
eredmény születik, úgy állják a 
költségeket is. Habár a baloldali 
ellenzéknek úgylátszik van még 
mit a tejbe aprítani az atyai örök
ségből. Lásd különféle KFT-k. Tá
lán arra is futná belőle, hogy Há
mori képviselő urat gombos tangó- 
harmónika oktatásra járassa, ha 
már olyan szépen játszik kétkezest 
a szavazógépen. Többen is emlé
kezünk még Kommunista Ifjúsági 
Szövetség első titkári időszakából 
származó interjúból egy olyan ki
jelentésére, hogy - ha nem lesz le
hetősége a "mozgalomban" tevé

kenykedni, akkor mérnökember 
lévén akár művezetőként fog dol
gozni. Hát akkor nosza rajta. 
Munkához fogni sohasem késő. 
Ám ehhez egy minimális önkriti
ka is kellene, ami az exelvtársak 
nagy részéből mindig is hiányzott. 
Szóval az ilyen mentalitású urak 
gyűjtenek aláírásokat a "nép nevé
ben", akik mint tudjuk mindig is 
semmibe vették a népakaratot. Va
jon miért nem eléggé hiteles nekik 
a tiszteletre méltó Göncz Árpád, 
aki megjárta a börtöneiket.

Néhány esztendeje az egypárt 
tagjától hallottam az alábbi tán 
kissé erős, de ide kívánkozó anek- 
dótát, miszerint nála két csoport 
lchetséges:l. Akik bekap...k. 2. 
Akik kiny...k. -De a nép idesorolá- 
sa méltánytalan - veték ellen. - ó , 
az egészen más kategória, ők vá
laszthatnak - mondá.

Beck József

Meddig feszülhet a húr?
Jelentős áremelést jelentett be 

az új magyar kormány. Sokan fel
teszik a kérdést, hát ezek sem job
bak? Alig léptek hivatalba és már
is emelik az árakat? Jogos kérdé
sek ezek, de nézzük meg mi van 
mögöttük?

Az új kormány a Németh-kor- 
mány kijelentésével ellentétben 
óriási csődöt örökölt, jelentős 
költségvetési hiánnyal. Békessy 
László volt pénzügyminiszter a ta
valyi évben benyújtotta az 1990. 
évi költségvetést, 10 milliárd Ft 
költségvetési hiánnyal számolt. 
Hogy ez a 10 milliárdos hiány ne 
növekedjen, az akkori pénzügyi ve
zetés már betervezte a mostani 
áremelkedéseket. Érthető politikai 
okok miatt már nem kívánta ezt

bevezetni a választások előtt, meg
hagyva ezt az intézkedést az új 
kormánynak. Az Antall-kormányra 
a mai napig 27 milliárd költségve
tési hiány nehezedik. A mostani 
áremelésekből 17 milliárdos bevé
telhez juthat, ami elől ez az új kor
mány nem tudott kitérni. A max. 
10 milliárdos költségvetési hiány
hoz tartania kell magát, ennél 
több nem lehet, mert akkor a nem
zetközi valutaalap leállítja a to
vábbi hiteleket.Amennyiben ez be
következik, összeomlik a költség- 
vetés és az egész magyar gazdaság, 
vele együtt a reménye annak, hogy 
belátható időn belül helyzetünk
ben némi javulás álljon be.

Nehéz ezt a fajta népszerűtlen 
politikát magyarázni, de talán úgy

érthető,ha a kormány ezt nem lépi 
meg, akkor a jövő év elején ennél 
sokkal rosszabb helyzet áll be. Be
láthatatlan infláció, árúhiány stb. 
tehát az eredmény ugyanaz, csak 
még rosszabb. Az idei költségveté
si év a 10 milliárdos hiány tartásá
val viszont megalapozza a jövő év 
tényleges gazdaságpolitikai intéz
kedéseit, amik megindíthatják a 
változást a külföldi hitelek és tőke 
segítségével. Ez már lehetőséget 
ad a kormánynak arra, hogy ne 
csak az áremelések eszközével él
jen. Végre a béreket is felszabadít
va, kompenzálja majd a szükséges 
áremeléseket, piaci ármozgásokat.

A kormány az áremelésekkel a 
gyakorlatban a legszegényebb réte
geket támogató szociálpolitikai in
tézkedéseket is foganatosított. A 
tét tehát a jobb jövő, amihez rögös
út vezet. Döntsetek!.... pattanjon-e
a húr?

Dr. Bíró Ferenc
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További gondolatok a Dombay-tóról
A Dombay-tó - mint mesterség** tó - létesítése egy 

korábbi nagyon helyes koncepció megvalósításának 

kezdete volt: legyen Pécs környékének vize. Ez a léte

sítmény elsó volt és legszerényebb ebben a sorban, 

ezt követte az Abaligeti-tavak kialakítása, s a legmo- 

numentállsabb a Pécsi-tó rendszer.A tavak létesítése, 

a viszonylag 'száraz* környéken, még a nagy anyagi 

áldozatok és a sok munka mellett Is könnyebben ment, 

mint ezeknek a fenntartása. Bizonyára ennek egyik 

oka az lehet, hogy a létrehozóknak egyetlen célja volt, 

hogy Baranyának legyenek vízparti üdülői, vlzisportok- 

ra alkalmas tavai, a fenntartóknak azonban már más

más céljaik vannak. Bizonyára az Is közrejátszott, 

hogy a tavak kialakítását szakemberekre bízták, ezek 

fenntartására állandó szakemberekből /  biológusok

ból, vízügyi szakemberekből /  álló team már nem mű

ködik. A Pécsváradi Tanács vezetése fónéhányszor 

tudtunkra adta, hogy a Dombay-tó a magyar állam tu

lajdona és aa Pécsváradi Nagyközségi Tanács kezelé

sében van. Másoknak 'ilyen értelemben '  a tóhoz sem

mi köze.

Az a kérdés, hogy ez a kezelés jónak vagy rossznak 

minósül-e, erről nem sok szó esik. Arról sem igen hall

hatunk, hogy hogyan vannak megelégedve ezzel a sá

fárkodással a pécsváradi lakosok és az üdülótulajdo- 

nosok /az adófizető polgárok/. Hogyan bízhatnánk a ta

nácsi vezetők szakértelmében, amikor szemünk láttára 

vált használhatatlanná s pécsváradi strand Is, amelyet 

ugyanezzel a szakértelemmel kezeltek. A Dombay-tó 

az 1960-70-es években valóban minden szempontból 

egy helyesen kezelt tó volt: a tó nyugati partját és az 

öblöt nádas szegélyezte /  ebben évekig élt egy vízicsi

be család /, a tóban növényevő halak és pontyok vol

tak. A növényvilág és állatvilág, valamint a fürdőzők és 

csónakázók is nagyon jól megfértek a parányi tóban. 

Igaz ugyan, hogy akkor egy másik tanácsi vezetés volt 

és a tóval kapcsolatos praktikus dolgokba a Pécsvára

di KTSZ vezetője, a horgász egyesület elnöke mindig 

hathatósan hallatta hangját. Nekik a tó életbentartása 

volt a céljuk. Nem engedték le a vizet évente és sem

mivel sem volt rosszabb a vízminta eredmény, mint a 

mostani vizsgálatkor.

Visszatérve a mai állapotokra. Az Ébresztő 1090. 

rnájus-juniusl számában a 4-5. oldalon a Pécsváradi 

Tanács VB. Titkár tollából megjelent cikkben érvelést 

találunk a tó kezelésének helyességéről és néhány 

más kérdéssel kapcsolatban olvashatjuk véleményét. 

Nyilván az újság terjedelmének korlátozott volta miatt 

az egyes kérdésekről csak egy-egy részletet kiragad

va, szűkszavúan tudott nyilatkozni. Félő azonban az, 

hogy néhány számunkra fontos tényező az érvelésből 

kimaradt főleg azok, amelyek a telektulajdonosok szá

mára és az Egyesület szempontjából fontosnak tűnnek 

és (gy helytelen következtetésekre le juthatunk.

A cikkből úgy látszik, mintha a Környezetvédelmi és 

Vízügyi Igazgatóság találta volna ki a Dombay-tó vizé

nek évenkénti leeresztését, vízvédelmi okokból. Ezzel 

szemben a valóság az, hogy először a Pécsváradi Ta

nács fordult a Vízügyi Hatósághoz egy beadvánnyal, 

amelyben kéri a vízjogi engedélynek kiadását, és az

ebben szereplő évenkénti víziebocsájtást A vízjogi en

gedélyben azonban világosan szerepel, hogy milyen 

módon kell a víziebocsájtást végezni. Nevezetesen a 

zsilip teljes felnyitásával hirtelen kell leengedni a vizet 

és így a kiáramló víz szívóhatása révén a tó fenéken 

lazán kötődő Iszap eltávolítható.

Ezt a leeresztési módot • amire a vízjogi engedély 

megadásakor hivatkoztak • évek folyamán soha nem 

tartották be.Több okból sem valósult meg: az egyik ok 

az volt, hogy a zsilip a tó feltöltött állapotában alulról 

nem volt kinyitható 1989 tavaszáig. A másik fontos té

nyező, hogy a fent említett szívóhatás eléréséhez a ki

folyócsőnek legalább 100 cm átmérőjűnek kellene len

ni, ezzel ellentétben a beépített cső átmérője 60 cm. A 

harmadik gátló tényező, amire a cikkíró Is hivatkozik, 

hogy '  a tó alatti területeket ne öntse el a víz*. /  Tulaj

donképpen a vasúti töltésről van szó, bár itt az áteresz 

átmérője 1 m-en felüli, csak nincs tisztítva, egy részét 

iszap borítja./ Véleményünk szerint ami az évenkénti 

látottakból egyértelmű, a tavat lassan engedik le és a 

művelet végén egy 1 napig tartó halfogás következik, 

ezt másképp nem lehetne megváló*ítanl, csak ezzel a 

lassú leengedésl móddal. Itt arról a bizonyos pár kiló 

halról van szó, amiről a cikkben olvashattunk, s amit 

mi a valóságban 4-5 200 l-es hordóba teletööltve saját 

szemünkkel Is láthattunk. Ezek úsznának el akkor, ha 

a vízjogi engedély előírásainak megfelelően bocsájta- 

nák le a vizet.

A Tanács és az Intéző Bizottság együttműködési 

megállapodásában szerepel., hogy minden a tóval 

kapcsolatos intézkedésről értesíti az Intéző Bizottsá

got, ide tartozik a tó leengedése és feltöttése is, eddig 

azonban egyetlen esetben sem hívták meg az Intéző 

Bizottság képviselőjét. Vajon miért?Egyébként a cikk

író is megállapítja, hogy soha nem eresztették le az el

őírásoknak megfelelően a tavat és az Indokot Is megír

ja. Idézem: * a tó szakaszos leengedése egyedüli in

doka, hogy a tó alatti területeket ne öntse el a lezúdu

ló víz.'  így nem Is távozhat el semennyi Iszap, ezt lát

hatjuk Is az üres mederben összehasonlítva az előző 
évi szinttel.

A leeresztés másik Indoka, hogy télen az üres me

derben, * a tóban maradó szerves eredetű Iszap - leve

gő hatásának /fagynak, szélnek stb. /  kitéve • eloxidá

lódik, felbomlik, tömege csökken.' Ez az elv tökéletes. 

Ezzel szemben mi a helyzet a mi tavunkban? Itt három 

klshozamú forrás van a tó fenekén. Az üres meder so

ha ki nem szárad. Klsebb-nagyobb tócsákban áll a tó

fenéken a víz, ezekben rothadnak a szerves anyagok. 

Soha henkl nem készített eddig levezető árkokat a me

derben. Ezt láttuk 1989. tavaszán, a Vízügyi Hatóság 

szakemberével is, ugyanekkor mértük meg a leeresztő 

csatorna nagyságát Is.

Nem tudjuk kinek íródott az idézett cikk, azoknak 

semmi esetre sem, akik a tó körül járnak és Ismerik a 

valóságos helyzetet. Azt is mindannyian tudjuk, hogy 

nem 2 hónapos Időre üres a tó. Legfeljebb két hónapig 

tart az az Idő ameddig feltöltódik. Ez az Idő csak 

hosszabb lehet, a források vízhozama évról-évre rom

lik, mert egyre szaporodnak az újonnan fúrt kutak.

A tápláló erőforrások patakát több helyen elterelik, s 

így óhatatlanul szennyezik is.Erröi tanúskodik* leg

utóbbi KÖJÁL által minősített vízminta is. Változatlanul 

fenáll az a véleményünk, hogy a hibásan működő 

Iszapfogó csak rontja a vízminőséget. Az igazság az, 

hogy nem arról az iszapfogóról van szó, amiről a cikk 

ír, amelyik az Ifjúsági tábor mellett helyezkedik el, ha

nem arról, amelyik a tó ésszaki részén van. Ennek az 

Iszapfogónak a csorgatóján 1989-ben egy csepp víz 

sem folyt át, hanem alatta és mellette szivárgott el a 

beérkező víz, közben egy sekély medrű, békanyállal 

megtöltött medencét alkotott. Ezt mindenki tudja, aki 

kint járt a tónál.

A Végrehajtó Bizottság titkára cikkében a Környezet

védelmi és Vízügyi Hatóságra hivatkozik a tókezeléssel 

kapcsolatban. Ml is ezt tesszük. Idézek a hatóságnak 

1989. május 3-án kelt ügyiratából: ....felvett problémá

val kapcsolatban véleményünk az, hogy -  bár az Önök 

érvelése Is a tó évenkénti leeresztése mellett elfogad

ható - ,  az üdülőterület jellege azt kívánná, hogy a tó 

egész évben feltöltött állapotban legyen. Ebben a kér

désben alapvetően a két érintettnek (a Tanácsnak és 

az Egyesületnek) kell egyességre jutnia." Ehhez kap

csolnám nemcsak az Egysületnek, hanem a polgárok

nak a véleményét Is, amelyek nyilatkozatok formájában 

begyűjtöttünk. Egyetlen aláíró sem akadt aki a .száraz 

tó" mellett állt volna ki.

A tóra fordított költségekről annyit, hogy a szóban 

forgó igen magas összegű számláiból az Egyesület 

képviselői -  egyetlen tókotrási költség kivételével, 

amely 340.000 forint körüli összegről szól -  egyetlen 

egyet sem láttak, pedig a kotrási költségek állítólag 

1.600.000 forinton felül voltak. Ezt szóbeli közlésből 

tudjuk. A Tanács minden évben költ a Dombay-tóra, de 

ezeknek a forint értéke messze aránytalanul nagyobb

nak látszik, mint a megvalósított létesítmények értéke.

Nem szeretnénk, ha a fenti véleményünk az egész 

Tanáccsalvaló kapcsolatunkra vonatkozna. Ez egy-egy 

vezetővel való reális képre utal, de tudunk ellenpéldát 

Is említeni. Ilyen például Hofmeister Lajos, műszaki elő

adóval való kapcsolatunk. Ez példaszerűen jó. Nagyon 

sok haszonnal járna, ha a polgárok és a hatóság 

együttműködése Ilyen emberekkel valósulhatna meg. 

Köszönettel és hálával tartozunk a Komlói Rendőrkapi

tányságnak. ók  panaszaink nyomán hathatósan Intéz

kedtek. Ugyanilyen köszönetét kell mondanunk a MÁV 

igazgatóságnak és a MÁV szakembereinek, akik reális 

kérésünket minden vonatkozásban teljesítették. Na

gyobb örömünkre szolgálna, ha igazi eredményekről 

tudnánk beszámolni.

Reméljük, hogy egy következő alkalommal, ennek 

az újságnak a hasábjai arról tudunk beszámolni, hogy 

milyen nagy létesítményt sikerült a Dombay-tó körül 

létrehozni az üdülőtulajdonosok és a pécsváradi stran- 

dolók érdekében.

Pécs, 1990. június 29.
Dr. Wslssnbsch János 

Dombsy-tavl Tájvédelmi 
Egyssűlst elnöke
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Szemelvények egy pályázatról

S Z Ü L Ő F A L U M

S Z E N T  I S T V Á N  K O R Á B A N   

A Kodolányi János Általános Iskola 
négy tanulója sikeres pályázatot írt e té
makörben. A megyéhez beérkezett közel 
100 pályázatból a 20legkimagaslóbb tel
jesítményt értékelték és jutalmazták egy 
sikondai táborozással. A 20 között négy 
pécsváradi honismereti szakkörös neve 
is szerepel. Az írásos értékelésben a kő
vetkező meleg és elismerő szavak olvas
hatók: * Csodálatosan meghatóak a gye
rekek gondolatai, amelyek példaként áll
hatnak sok felnőtt számára is. A pálya
munkák tanulmányozása igen sok isme

retet, esztétikai élményt nyújt. A dolgo
zatokban érződik, hogy szerzőik szeretik 
szülőfalujukat, s ezért is álltak neki a 
nagy munkának. A dolgozatokat gazdag, 
változatos képanyagok szinesitik. /fotó, 
festmény, vázlat stb. / ' Vértes Krisztián 
már 5. osztályos korában díjnyertes pá
lyázatot irt a várról, rengeteg régi családi 
fotóval, melyek sajnos a dolgozattal 
együtt elvesztek a Baranya Megyei Levél
tár jóvoltából. 'Előző dolgozatomat egy 
képzeletbeli riporttal fejeztem be, mely
nek egyik szereplőjeként izgatottan vá

rom, hogy megnyissák a helyreállított vá
rat. Azóta ez megtörtént, és valóban 
gyönyörű lett a szálloda, nagyon jól sike
rült a parkosítás és a helyreállítás. Azon
ban kicsit szomorú is vagyok, ugyanis ha 
belépek a várba, valahogy az a benyo
másom, hogy ez a vér már nem az 'én 
váram*.Sajnos már nem kutathatok ked
vemre a falak között a várudvaron, de 
nem is mehetek akármikor be a kapun'. / 
Talán nem okozna anyagi veszteséget a 
Mecsek Touristnak, ha a honismereti 
szakkör tagjai tasagsági igazolványuk

bemutatásával bármikor látogathatnák a 
várat, Ingyenesen. Ez a kezdeményezés 
már egyszer kudarcba fulladt, de re
ménykedünk./Krisztián gondolatait foly
tatva: * Azért is írom meg a pályázatot, 
hogy az, amit képzeletben mér sokszor 
végigjártam, az ezáltal megmaradjon, és 
később, ha felnőtt leszek, és egyszer újra 
elovasom, egy kis időre újra gyerek lehe
tek. Ezenkívül úgy érzem az olvasottak 
alapján, hogy István uralkodása és a kor 
feladatai egy kicsit példa lehet a mai éle
tünkben. Szent István uralkodása alatt 
Magyarország felzárkózott a fejlett euró

pai országokhoz. Én úgy érzem, hasonló
an erős akaratú emberekre volna szük
ség Magyarországon ma is ahhoz, hogy 
európaiak maradhassunk...A mostani fel
gyorsult időben mintha az élénkülés sze
le érintené a Zengő lábánál álmosan 
nyújtózkodó falunkat is. A felnőttek ma 
többet politizálnak, többet terveznek, új
ság jelenik meg... Vajon mit tehetünk mi, 
gyerekek azért, hogy Pécavárad szebb 
legyen, méltóbb régi országos hírnevé
hez? Először Ismernünk kell srfalu múlt
ját. Ezért Is járunk sokan honismereti 
szakkörre, ahol az elmúlt évek alatt sok

feladatot oldottunk meg. Sokat kirándul
tunk, olvastunk, fotóztunk. Ebben az év
ben pedig jónéhányan arra vállalkoztunk, 
hogy részt veszünk a megyei történelem 
pályázaton, ahol falunk múltját Irtuk meg 
Szent István korában.'A Dózsa György 
utcában lakó Kárpáti Krisztián így fejezte 
be dolgozatát: 'Házunkon, amelyben la
kom, még meg van a régi utcanév, ház
számmal: Szent István ucca 6. Pécsvárad 
büszke a múltjára, ápolja azt, új gyógy
szertárunkat is Szent Istvánról neveztük 
el.'

Gratulálunk, gyerekekl

Amon Erika Back Zsófia Kárpáti Krisztián Vértes Krisztián
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Ismét a Kereskedők Házáról!
A "Nyílt tájékoztatásit olvasva, akárcsak másokban, bennem is kétségek támadtak.Miről 

is van szó? Arról, hogy Hofmeister Lajos "magánszemély”a hatóság alkalmazottja.Lehet-e 
tehát magánőtletról beszélni? Szabadon alakulhat-e az építőközösség? Kellett volna-e nyil
vános pályázatot kiírni? Jogilag úgy tűnik, minden szabályos. Ellentétes rendelkezést nem 
találni, nincs közszolgálati törvényünk sem. Ebből következik: "amit törvény nem tilt, azt 
szabad". Ezt a törvényt éppen a szabadságjogok szélesítése végett napjainkban fogalmaztuk 
meg, vagyis korszerű rendező elvnek tekintjük. De vajon így van-e?

1. / Abban biztos vagyok, hogy a magánszférában a hivatal szerepe a kijelölés, a beleszólás 
helyett a "kívülmaradás”. Milyen jogon döntsön a hatalom abban, hogy ki-kinek legyen a 
társa, ki-kivel alkosson közösséget stb? Az oly kívánatos állampolgári önszerveződést gátol
ná, ha fennmaradna a hatósági kijelölés. Ez lehetetlenné tenné a szabad vállalkozást is!

2. / Egy további kérdés: szabad-e minden esetben versenyhelyzetet tcremteni?A válasz 
megkönnyítésére néhány példa: Összeáll két-három személy, hogy szörf-,vagy vitorlázás ok
tatást indít a Dombay-tónál. Ez eddig senkinek nem jutott eszébe. Szabad-e ezt az ötletet 
megpályáztatni, és esetleg annak adni a lehetőséget, aki szinpatikusabb vagy gazdagabb és 
többet igér a tóhasználat fejében? Ugye nemiHisz ez maga a verseny: kinek jut előbb eszé
be, ki tőr be előbb a "piacra". Ebben a helyzetben a tanácsnak egy lehetősége marad: bizto
sítja a tóhasználatot vagy sem, és ha igen mennyiért. De nem válogathat a jelentkezőkben. 
Más a helyzet akkor, ha a tanács tervében, programjában szerepelne hasonló elképzelés. 
Amikor valamire jelentkezőket várunk. Ezt meg kell hirdetni, pályáztatni kell. Erre volt is - 
sajnos sikertelen - példa, mint szeméttelep kiadása gebinbe, zöldterület gondozása m2/Ft. 
díj fejében, átadnánk a strandfürdőt üzemeltetésre, területet biztosítanánk magán campig 
részére stb...Ami viszont nem szerepel a programban / mint pl. újságos pavilon a buszváró
nál, vagy ugyanitt büfékocsi üzemeltetése, netán nyilvános WC. létesítése / és más találja ki, 
azt súlyos hiba lenne versenyeztetni..Ez ötletrablásnak minósül és egy jogállamban akár 
pert is indíthatna az állampolgár a hatósággal szemben. Annak idején sem hiányolta senki a 
versenyeztetést a Varga-Bárácz ötletből kialakított Krisztina büfé, vagy az Uglyai, később a 
Link-féle virágüzlet elhelyezésekor!

3. / Elfogadott-e a közvélemény előtt a munkakörből adódó előny? Köztudott, mégsem 
kelt közfelháborodást, hogy a DEDÁSZ dolgozó olcsóbban kap áramot, a postások kedve
zőbben juthatnak telefonhoz, a MÁV dolgozó és családja ingyen utazik, a bányásznak szén- 
járandósága van a sörgyári munkás tikettért olcsóbb sört kap és a vállalatok elfekvő készle
teiket leértékelve vagy ingyen saját dolgozóiknak juttatják stb, stb..., pedig meglehet, hogy 
államilag dotált vállalatról van szó és ez esetben végsősoron mi, valamennyien fizetjük az ő 
kedvezményünket! Miért szigorúbb a követelmény, ha az érintettek egyike tanácsi dolgozó? 
Változtat-e a körülmény bármit is? Hidom, diszkrimináció, de mégis azt vallom: igen! Régi
módi vélemény, de azt vallom, hogy nem húzhat hasznot, nem élvezhet előnyt valaki abból, 
hogy közel van a tűzhöz! A tanácsi dolgozó ugyanúgy fizessemeg a gyereke napközis dí
ját,mint más, ugyanúgy rója le az illetéket az anyakönyvi kivonatra, mint más. Esetünkben 
ez annyit jelent, hogy a Kereskedők Háza építési telkét reális forgalmi áron kell értékesíte
ni, függetlenül a vevők személyétől.Erre pedig garancia a nyilvános testületi döntés.

4. / Vágezetülegyetlen kérdés: magánőtletnek minősül-e az üzletsor patak feletti megépí
tése? Segítségül a találmányról szóló jogszabályt hívhatjuk, amely így szól: "szolgálati talál
mány annak a találmánya, akinek munkaviszonyból vagy más jogviszonyból folyó köteles
sége /!/, hogy a találmány tárgykörébe tartozó megoldásokat dolgozzon ki." Ez esetben 
ugyanis a hasznosítás a munkáltató joga. /1969. évi II tv. 9.$/ Egy példával megvilágosítva: 
Ha valakit azért alkalmaznak, hogy oldja meg a kör négyszögesítését, akkor ez munkaköri 
kötelessége, így a megoldással sem ő rendelkezik. A kérdés tehát az, hogy Hofmeister Lajos 
munkaköri kőtelessége-e beépítési megoldások kidolgozása? Még egyszerűbben: miért kap
ja a fizetését? A válasz: fizetését az építési engedélyek kiadásáért, az építkezések ellenőr
zéséért és a tanécsi tervek, munkák szervezéséért kapja. Rendezési-, beépítési terv kidolgo
zása nem a feladata. Ilyen "ötletek" kidolgozása egy szakvállalat feladata, mely munkálato- 
kata megyei főépítész irányítja. /Pécsvárad rendezési tervét a BARANYATERV készítette 
és abban ilyen ötlet nem szerepel./Jogilag tehát elmarasztalásra okot adó körülmény nincs! 
De bennem továbbra motoszkál: morálisan szerencsés-e, ha éppen egy tanácsi dolgozó viszi 
a prímet? A választ nem tudom, de azt igen, hogy nem vagyok vállalkozó típus, így átadtam 
volna az ötletet is munkáltatómnak, a tanácsnak! De nem biztos, hogy mindenki így véleke
dik. Gondoljunk csak közmondásainkra vagy kiszólásainkra, mint: "szemesnek áll a világ", a 
"jég hátán is megél" stb... és élelmesnek nevezzük a vállalkozó tipusu embert, aki "minden
ből pézt csinál", élhetetlennek, olykor mamiasznak mondjuk az ellenkezőjét. Ezért vagyok 
bizonytalan, de megnyugatató az, hogy a Kereskedők Házával bővül a lakosság ellátása és 
számomra ez a legfontosabb, ugyanakkor még bőven van lehetősége minden további vállal
kozónak is. Kíváncsian várom mások véleményét is, amelyek vagy eloszlatják kételyeimet, 
vagy megerősítenek abban.Addig is azt tanácsolom Hofmeister Lajos "magánszemélynek", 
hogy további ötleteit tegye közkinccsé, főként most, miután főfoglalkozású állása / ettől tel
jesen függetlenül 1! / a tanácsnál megszűnt és a továbbiakban egy meghatározott ideig csak 
részmunkaidőben, szerződéssel fog dolgozni.

Az MDF 
Pécsváradi 

Szervezetének 
tájékoztatója az 
önkormányzati 
törvényről és 

választásokról
1990.június 28-án a helyi MDF 

szervezete megkereste a helyi pár
tok, szervezetek, szakmai csopor
tosulások, egyházak képviselőit, 
hogy tájékoztatást adjon a tör
vénytervezetről, valamint a válasz
tások helyi vonatkozásairól, prob
lémáiról.

Dr. Biró Ferenc MDF képviselő 
kiTejtette, hogy az önkormányzati 
kampány során rendkívül fontos, 
hogy minden érdekközösség képvi
seltesse magát pártállásától füg
getlenül. Ezeknek a csoportoknak, 
pártoknak határozott programmal 
kell rendelkezniük, szükség esetén 
egymás jelöltjét kölcsönösen támo
gatva segíteni, hogy a legalkalma
sabbjelöltek kiválasztódjanak. A 
nyilvánvalóan óriási közér
deklődést kiváltó polgármester 
személyét illetően is ezeknek a 
szempontoknak kell érvényesülni
ük.

A jelenlévők kifejtették vélemé
nyüket, és nagy többségük egyetér
tett abban, hogy Pécsvárad 11 ön- 
kormányzati tagjának megválasz
tása előtt az érdekközösségeknek 
és jelölteknek programot kell adni, 
majd további egyeztetések szüksé
gesek.

Az MDF helyi szervezete felkí
nálja a lehetőséget ezeknek a cso
portoknak, hogy újságunk augusz
tusi számában kifejthessék véle
ményüket, közölhessék program
jukat, bemutathassák jelöltjeiket 
az "Ébresztő* hasábjain. /Kérjük 
legkésőbb július 22-ig az MDF 
postaládájába vagy a kultúrház- 
bán leadni./ így biztosítva a minél 
stélesebb nyilvánosságot.

SZERKESZTŐSÉGDr, Kóflás M ihály vb. titkár
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H íre k

in fo rm á ció k :
Megalakult az ipartestület Pécsváradon

1990.július 2-án 80 fővel megalakult Pécsváradon az IPARTESTÜLET. 
A régi KIOSZ vezetőség beszámolt eddigi tevékenységéről és lemon
dott.Az új ipartestületi jogszabály tervezetet, melyet előzőleg minden 
iparos megkapott megvitatás és módosítás után a tagság elfogadta.

Mi a célja az Ipartestületnek? Mit kíván nyújtani tagjainak? Az Ipar
testület az iparosok és vállalkozók érdekeit kívánja képviselni. Tágjai
nak ingyenes és kedvezményes szolgáltatásokat kíván nyújtani az ipar 
gyakorlásával kapcsolatban. Pl. adótanácsadás munkavédelmi, tűzvédel
mi oktatás jogi tanácsadás iratmásolás - sokszorosítás könyvelés kezdő 
iparosok segítése. Az új ipartestületi vezetők megválasztására jelölőbi
zottság alakult. A tagság a régi vezetőséget bízta meg, hogy a választáso
kig, amelyet a helyhatósági választások után októberben kívánnak meg
tartani, vigye tovább az ügyintézést.

Az Ipartestületi tagság önkéntes! Ezúton kérjük a volt KIOSZ tago
kat, akik egyetértenek az alapszabállyal de a gyűlésen nem tudtak részt- 
venni, hogy belépési nyilatkozatukat juttassák el a Műv. Házban lévő 
irodánkba. Várjuk az új, a kezdő iparosok jelentkezését is!

Vezetőség

Felhívás az iparosokhoz!
Szeretettel meghívunk minden sport és játékprogramokatszer- 
Ipartestületi tagunkat és ked- vezünk. Bővebb felvilágosítás 
vés családját az 1990. július és jelentkezés az Ipartestületi 
15-én a Réka-vőlgyl hagyomá- irodában, 
nyos találkozónkra. Főzés, Vezetőség

Új lakossági 
szolgáltatás

Pécsváradon, megnyílik 
a "VÁRAD’' 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft, a 
megnyitón HORN 

GYULA is részt vesz.

Július 13-án új kereskedelmi és 
szolgáltató egység nyitja meg ka
puit Pécsváradon a volt DÉDÁSZ 
Központ helyén, a Kossuth Lajos 
u. 51. szám alatt. Az utcafronton 
álló épületben üzlethelyiség lesz, 
amelyben mezőgazdasági kisgépek 
és személyautók alkatrészeit árú- 
sítják majd mérsékelt áron, megfe
lelő raktárkészlettel, hogy az ellá
tás majd folyamatos lehessen. A 
közeljövőben az állattenyésztés
ben használatos tápok árúsítását is 
tervezik. Az udvari, hátsó épüle
tekben mezőgazdasági kisgépek és 
személyautók garanciális javítását 
végzik, korszerű műszerekkel fel
szerelt műhelyekben. Vállalják 
személygépkocsik műszaki vizsgáz
tatását is. Az egyszemélyes Kft-t a 
Szocialista Párt Baranya Megyei 
szervezete hozta létre az Országos 
Iroda támogatásával. A Kft ügyve
zető igazgatója Bognár András, a 
boltvezető Zeller Ernő, műhelyfő
nök Weisz Ernő. Rajtuk kívül még 
3 alkalmazottja lesz a Kft-nek. Az 
ünnepélyes megnyitón Horn Gyula 
is részt vesz, aki jelenleg a Szocia
lista Párt országos elnöke. A meg
nyitó július 13-án pénteken 11 
órakor lesz a helyszínen, és már 
másnap 8-12 óráig várják a bolt
ban a vásárlókat. A bolt nyitvatar
tási ideje: hétfőtől - péntekig: 8 - 
18 óráig, szombaton: 8 - 12 óráig. 
A műhelyek július 16-án nyitnak 
és minden hétfőtől péntekig 7 -15 
óráig veszik át a javításra váró gé
peket. A "VÁRAD" Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft elsősorban la
kossági igényeket kíván kielégíte
ni, mérsékelt árakkal és magas 
szintű szolgáltatást ígérnek és re
méljük ígéreteiket be is tartják. A 
pécsváradiak mindenesetre ezt 
várják tőlük. dr. Feledi Éva
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Rövid hírek
Véradás volt Pécsváradon június 29-én. A vért adók 

száma 54 fő volt. Szomorú tény, hogy nemcsak orszá
gosan, hanem itt Pécsváradon és a társközségekből is 
igen megcsappant a véradók száma. Évekkel ezelőtt 
egy-egy véradásra több mint 200 fő jelent meg. Közis
mert már az is, hogy a kórházaknál tragikusan kevés 
vér áll rendelkezésre. A részorult betegek élete szinte 
veszélyben forog. Országos és helyi intézkedésekre 
van szükség, hogy ezen a rossz állapoton mielőbb se
gíteni lehessen.

* * *
A pécsváradi Női Kamarakórus a napokban tért 

vissza az NSZK-ban tett hangverseny kőrútjáról. 
Első állomásuk MIESBACH volt, ahol 4 napig tar
tózkodtak és öt hangversenyt adtak. Ezt kővető
en NIEDERSTETTEN-ben tettek látogatást ahol- 
szintén két hangversenük volt. Mindkét városban 
a helyi polgármesterek igen nagy szeretettel fo
gadták a pécsváradi küldöttséget, akik nagy si
kert arattak fellépésükkel. Az NSZK-beliek a vi- 
szontlátogatásukat szeptember hónapra tervezik 
és érkeznek majd Pécsváradra.

*  *  *

Erdősi Tibor általános iskolai igazgató 39 évi szol
gálat után a tanév befejezését követően nyugdíjba vo
nult. Erdősi igazgató úr itt kezdte Pécsváradon pálya
futását és közel négy évtizeden keresztül itt tevékeny
kedett, mint tanár, majd mint igazgató. A megérde
melt nyugdíjas éveihez ezúton kívánunk jó erőt és 
egészséget.

* * *
A Független Kisgazdapárt megyei szervezete az elmúlt 

hetekben tanulmányutat szervezett DANIÁ-ban, ahol a 
kis farmergazdaságokat tanulmányozták. Pécsváradról 
a küldöttségben részt vett Magyari Gyula kisgazdapárti 
helyi vezető is.

* * *
A földgázprogram jó ütemben halad. A gerinc főve

zeték már 10 km hosszan elkészült és a községbe ér
keztek a munkálatokkal. A község belterületén is ja
vában folynak a munkák és közel ezer méteren má le
fektették a gázvezetéket. A csővezetékek fektetése is 
folyamatosan történik.

* * *
Ugyancsak örömteli hír az is, hogy a pécsváradi

ivóvíz súlyos hiányát mielőbb sikerül megszüntetni.
A tervezett Dunavíz bevezetésén dolgoznak a tervek
nek megfelelően és a gerincvezeték építése folyamato
san történik. A Martonfai fővezetékről indultak ki és 
még ebben a hónapban rákötik a Duna vizét Pécsvá- 
rad ivóvíz hálózatára.

A lassan kialakuló 
demokratizálódás 

margójára
Érdeklődéssel é* aggodalommal figyelem a most folyó po

litikai eseményeket. Érdeklődéssel, mert jobbat, értelmesebbt 
várok a magunk és az utánunk jövó nemzedéknek. Aggoda
lommal azért, mert úgy tűnik megdőlt az a kommunista dikta
túra - egy agyrém szülte, életképtelen társadalom - aminek 
kialakulása emberi életek millióit követelte. A ma embere 
egyre több olyan információhoz jut, hogy a megdöbbenés 
gyenge kifejezés a valóság ábrázolásához. De ma, amikora 
301-es parcellánál lerójuk a kegyeletet Nagy Imre és társai 
előtt, gondoljuk tovább még van bőven mit helyretenni.

Azok a szegény magyar katonák, akiket az akkori vezetés a 
II. világháborúban bevetett, vajon nem ugyanilyen ártatlan ál
dozatok? Ezek az emberek sem akartak meghalni, sőt talán 
senkit sem akartak megölni. Aztán jött ugyanígy a megtorlás. 
Kinek az oroszországi hadifogolytábor, kinek a prole
tárdiktatúra, a Rákosi féle rémuralom. Tudom nehéz az or
szág gazdasági helyzete. De kérem átoknak a családoknak 
akiknek van háborús halottja, az özvegyeknek és árváknak ki 
adott elégtételt? Ki adott akár csak vigasztaló szót is?

Ma ott tartunk, hogy 500 Ft nyugdíjkiegészítést kaphat az 
az idős ember vagy hozzátartozó, aki még él. De gondoljuk 
végig. Az emberi életz véges. Akik átélték azokat az időket 
vagy utána a megtorlást, vajon helyrehozható-e valahogy a 
velük szemben elkövetett bűntett. Ezt nem lehet helyrehozni 
sem pénzzel, sem bocsánatkéréssel. De ha már nem tehe
tünk mást, akkor legyen már végre olyan törvény,hogy ne 
kelljen ezeknek az embereknek megalázkodva, szinte kére- 
getve, alamizsnát kérni. A kormányzatnak kell ezeknek az 
embereknek elébe menni és hálával elégtételt szolgáltatni. 
Miért írom ezeket a sorokat? Mert a kormány tagjai képzett 
emberek, jártasak a jogtudományokban. Az elégtételt érdem
lők többsége kétkezi munkás volt, talán nem is tudja hova 
forduljon ügyei intézésével.

Tovább megyek. Ha végig gondolom azt a folyamatot, 
hogy hogyan lehetne ezt az országot kivezetni a mocsárból 
ahová jutott, akkor elszomorít az a tény, hogy még ma is 
azok az emberek ülnek mindenütt, akik eddig is ott voltak. A 
vezetők nem változtak. Elképzelhető az, hogy csak az urak 
most reformerek. Ugyan kérem?! De hét mikor lesz végre 
olyan előrelépés , hogy akik hű kiszolgálói voltak a diktatúrá
nak álljanak már végre félre! A félre állás ne 40-50 ezer forin
tos nyugdíjjal, hanem a létminimummal történjen, mert része
sei voltak a mai helyzet kialakításának. Elszámoltatnak egyes 
vezetőket, lásd Czinege. A napnál is világosabb az a sok 
gaztett amit elkövettek, ő és a hozzá hasonló nagystílű rab
lók. Ezek az emberek olyan mértékben károsították tevékeny
ségűkkel az országot, amit évekig nem lehet pótolni ,és még 
ma is szabadon járhatnak. Kik védik őket? Azt hiszem a még 
ma is uralkodó kebelbarátok.

Hát ezért nehéz a demokrácia kialakítása. Sőt olyannyira, 
hogy talán a mai középkorúak meg sem fogják érni. Szeret
nék, ha a mai kormány tagjai türelmetlenebb és nem ilyen lo
jális emberek volnának, mert félek minderről lekésünk. Nem 
revans az amire várok, de igen is kemény kézzel a jövő érde
kében kell vállalni a düntéseket. Azokat pedig akik hátráltat
ják a folyamatot, akár egyéni érdekből, akár csoportos érdél
ből, el kell söpörni. Addig nem lesz rend, nem lesz fejlődés. 
Bízom benne elóbb-utóbb felébrednek azok at emberek is, 
akik tehetnek a folyamatok felgyorsításáért. Erre van re
mény,mert a községünkben lakó országgyűlési képviselő 
már hallatta szavát. Szorítunk neki, hogy mielőbb célba ér
jen!

Hoyek Ferenc
v _ ________ ________________________________V
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Gazdátlan és garázda utakon
Ha jó l emlékszem legutóbb 

talán 1955. táján , közismert 
nevén Kiss Istók, mint tanács
elnökhelyettes tetette rendbe a 
mezei dülőutak nagy részét. 
Ezután már ebbe a munkakör
be nem is vettek fel olyan em
bert, aki a pécsváradi dülőuta- 
kat is ismeri. Egészen más 
szempontok lettek a mérvadók. 
Olyanok, amelyek idevezettek, 
ahol vagyunk.

Ezeket hűen be is tartotta a 
hatalmasság! Mivel az elha
nyagolt bokrokkal, ágakkal be
nőtt utakon már nem lehetett 
közlekedni, a mezei munkára 
kiküldött járművezetőknek va
lahogy oda kellett érni, hát 
mentek toronyiránt. De előfor
dult, hogy a kataszteri térké
pen megjelölt út mellett, vagy 
annak közelébe, függetlenül 
attól, hogy az müveit vagy ve
tésterület-e vagy sem. így jö t
tek létre a garázdautak.

Van ahol már a harmadik 
garázdautat csinálják müveit 
területen. De az így megkezdett 
és használt utakat sem tartot
ták és tartják rendben. Némely 
mezei dülőút olyan állapotban 
van, hogy a kapálógépet szállí
tó gépkocsit alig lehet elvezet
ni. Akár rutinpálya céljára is 
kiadhatnák, mert aki azon el 
tud menni az igazán sofőr. Me
zőgazdasági önjáró kisgépek
kel nem lehet rajta elmenni. 
Dehát van a garázdautaknak 
többféle változata. A sok közül 
egy olyat elmondok, amikor az 
olcsóbb, gazdaságosabb régi 
kocsiút karbantartása helyett

hét telektulajdonost károsító 
és bosszantó megoldást eszkö
zöltek. Ugyanis az elhanyagolt 
kocsiúttól 5-25 méterrel bel
jebb volt legalább egy évszáza
dos gyalogút, amelyen előde
ink is közlekedtek. A kerttulaj
donosok és az azon közlekedő 
gyalogosok békésen megvoltak 
egymással. így szokták meg.

Fordulatot hozott a tulajdo
nosok életében az, amikor 
Pécsváradra költözött ifjú há
zaspár a közelben jutányosán 
jutott telekhez. Építettek is a 
telekre, de ezután már nem 
gyalog, hanem legtöbbször 
gépkocsival jártak oda és nem 
a kocsiúton, hanem a gyalog- 
úton. így vált a gyalogút kocsi- 
úttá. Ezt nem jó  szemmel nézte 
a hét telektulajdonos. A hoz
zámfordult panaszosnak azt 
mondta az úrvezető, hogy ő  
engedélyt kapott a általam fő
hatalmasnak nevezett úrtól, 
ha az egyik keréknyom gyalo
gút marad, akkor gépkocsival 
is közlekedhet a gyalogúton. 
Csakhát ez egy ilyen furcsa en
gedély.

Egyik reggel megjelent mun
kahelyemen az egyik főbesúgó, 
aki az ottani albesúgóval tár
gyalt. A módszereket ismerem, 
így szokták megbeszélni azt, 
amit nem ajánlatos papírra 
vetni. Ezután albesúgó közölte 
velem, hogy az én munkahe
lyemre ígért teherkocsi másho
va megy. A gépkocsivezetőtől 
tudtam meg, hogy forgécskövet 
szállított a gyalogúira. Mind
ezeket többször elmondtam a

helyi hatalmasságnál, de süket 
fülekre találtam. Elmondtam 
az egyik főbesúgónak, de biz
tonság kedvéért két albesúgó- 
nak is. Ezúton sem tudtam si
kert elérni, lehet, hogy mivel a 
kistermelőket érintő közér
dekről van szó azért nem vet
ték figyelembe.

A hozzám fordult panaszos 
ismét megkeresett és elpana
szolta, hogy másnap már le is 
kövezték a gy aló gutát. így ket
téosztották a telkeket minden 
eljárás és megkérdezés nélkül. 
A panaszos által kért reklamá
lással nem tudtam célt elérni, 
mert a főhatalmas szerint a 
panaszos nem beszámítható, 
én pedig ellenforradalmár va
gyok. Engem így is tartott nyil
ván, de a képességeit és értel
mét ismerve talán még ma is 
így tart nyilván. Azt én is elis
merem, hogy a fentiekben kez
deményezett sokkal fiatalabb , 
csinosabb volt, mint a sértett, 
nekem panaszkodó. A helyi 
hatósági választások előtt jó  
megismerni az önkényeskedő 
hatalmasokat, mert elgondol
kodtató, hogy az elmúlt évtize- 
dekalatt összefonódott maffi
ákkal meg lehet-e valósítani 
az új kormány programját!

Ezen belül a becsületes föld
műveléssel foglalkozó lakossá
gunk régi vágyát a most kibon
takozó Nagy Ferencnek a jó 
irányba indított föld és mező- 
gazdasági programját. Én sze
rintem nem lehet. De ha még
is, akkor ”a kutyából is lehet 
s z a l o n n a T ó t h  József



1990. JÚLIUS ÉBRESZTŐ 9

MMSA93ABMASMB3MSMM

SAT 1, RTL, EUROSPORT ...
Nagyközségi műholdas antennarendszer kiépítését 

tervezzük községünkben. Tulajdonképpen az igények 
döntik el, hová fog eljutni a szolgáltatás. Az elkövet
kező egy-két hétben a szervezők végig járják a közsé
get, felmérik a jelentkezőket. Az előzetes jelentkezés 
után mindenkinek alá kell írni egy építőközösségi 
tagsági nyilatkozatot amely már jogi, fizetési kötele
zettséggel jár, az abban foglaltaknak megfelelően. 
Akik nem igénylik a szolgáltatást, azoktól szintén ké
rünk egy aláírásokkal hitelesített engedélyt, hogy a 
házukon a kábelt átvezethessük. Számukra fennáll az 
a lehetőség, hogy a későbbiekben rákössenek a rend
szerre. Akik nem igénylik és nem engedik átvezetni 
akábelt, azok számára csak külön elbírálás esetén 
tudjuk a rákötést a későbbiekben engedélyezni.

A fogható programok száma négy ( vagy három ) 
földi - MTV 1, MTV 2, Jugoszláv 1, Jugoszláv 2 ( vagy 
a két jugó adás közül az egyik elmaradna) és négy 
vagy öt, tetszőlegesen választott műholdas program, 
amely az igények szerint megváltoztatható. A progra
mok nagyobb része német nyelvű. Szórakozás, sport, 
nyelvtanulás szempontjából úgy gondoljuk mindenki 
számára előnyüs lenne. A bekerülési költség 10.000,- 
Ft. + ÁFA. (Remélhetőleg az ÁFA visszaigénylésére 
lesz lehetőség). A kiviteletési munka várhatóan szep
temberben kezdődne és kb. fél év alatt készülne el az 
egész rendszer. Heti műsor sugárzására is lesz lehető
ség. Kérjük a lakosság segítségé, jelentkezését, hogy 
tervünket sikeresen végre tudjuk hajtani.

Papp Gyula

Jártamban-keltemben
Csőlátás

Andráa fiam nak kazéba akad a kocáiban a v ia i r l ia l  m intá
nak la v ig o tt műanyag öntözócaó darabkája. Balakukucakil ia  
közli, m llyan roaaz lanna ha caak llyan azük a ív  lanna látható  
a világból. Igaza van, da aokazor Jobb lanna ía z ra  nam vannl 
az “ú ta z í ir  dolgokat. P ó ld íu l a hoaazúhatónyl vagy a lováaz- 
hatóny l ú tm a n tl caaraaznyafa aor tönkraazaggató lt, akik  / 
vagy tán amalyak ?/ caak a füban ülva, la tö rda lt ta rm óígaka t 
övazva k ípaaak caaraaznyíznl. Nam különb náluk a m inap lá
to tt h ira n y ü v ö p ír  aam, akik lagaazaaabb taatróazükön ülva 
gyü jtö ttók  a té li gyógyta ínak  valót. Igazi caölátók ók, caak a 
mának áló azarancaátlan agyügyüak. M ondjá tok a l nak lk  ía  
m lndanklnak, hogy az á ló  fa ír z ík a n y  l i lá k ,  nahazan tű r i a 
tarrort. Inkább maghal. Back

Szégyenfal
Pécsváradon

Többen így nevezik a "Zengő étterem" déli, az ABC- 
vel szembeni falát. Bizonyára azért, mert már harma
dízben írtak erre a falra különböző szégyenítő rágal
makat. Én már Magyarországnak csaknem minden 
nagyobb helységében megfordultam, de ilyet még so
ha nem láttam. A felvidékeb járva Losoncona Béke 
téren, a városháza közelében azonban láttam a szé
gyenketrecet, mint a város egyik nevezetességét. Ide 
szokták bezárni és ünnepélyes keretek között meg
szégyeníteni a házasságtörésen rajtakapott, vagy 
egyéb szepesi közerkölcsöket megsértőket. ( Szerin
tem itt Pécsváradon kicsi lenne ilyen kb. m2 alapterü
letű vasketrec.) Kit illet itt a szégyen? Mert itt Lo
sonctól eltérően nem kaptak rajta senkit sem a falon 
megnevezettek közül, és nem is bizonyították a falra 
írtakat. Tbhát ez rágalom! Kit illet a szágyen? Remél
jük beválik a régi közmondás: Aki másnak vermet ás, 
talán bele is esik.

Tóth József

Karcolat
Pécsváradon a Kossuth téren áll at 56-os emlékmű. Szabó 

László alkotása, mely tiszteletet, részvétteljes gyászt éb
reszt mindenkiben, korától, nemétől, pártállásától függetlenül. 
Legalább Is ezt gondoltam , midőn március 15-én délután egy 
lyukas nemzeti színű-, és egy fekete zászlóval tisztelegtünk ez 
évfordulón. Szép koszorút helyeztünk el a szobor lábánál, 
csendben,úgyis megemlékezett e napról a sajtó, TV, láván most 
már mindnyájunk nemzeti ünnepe.

A Másnapra a két zászlót valaki brutálisan letépte. Az fel 
* *  U em  merült bennünk, hogy az 56-os mártírokra harag

szik, de bízunk benne, hogy nem azért vitte el a zászlót, mert a 
szomszédos /temető/ kertben hamarosan szüksége lesz rá. A 
nemzeti színűre bizonyára nemi A másikra talánll

Szerkesztőség

Id. Vadász László mozgáskorlátozott kisiparos megkszdts a 
szuper lágycsapók gyártását. Óvjuk mag egászságűnket a 
rovaroktóll Kapható a pácaváradl ABC-ben áa az ÁFÉSZ 
boltjaiban. Csak agyazar kall magvannl, tóbb ávlg használ
ható, tisztítható. Nagyobb magrsndalást Is felveszek 
Id. Vadász László kápesítatt asztalos ás mázoló mester. 
Pácsvárad Kossuth Lajos u. 36. T  22.
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Lecke
Ma még mosolyog, aga nypfányban tündőkllk, 
arca ártatlan, Oda gyarmekmosolyban fürdik, 
őszintén rom latlanul mond al mindent, m l aszóba Jut, 
ha magiét, nagyot rikkant éa alóbad fut.
Da...Gondoltél mér arra, m l lasz holnap?
M l laaz am it tőled, a a ta világodtól kap?
Mag tudod-a őrizn i gyermekségét a gyermeknek,
Vagy lagylntesz: majd valahogy felnőnek...
Nézz körü l m it adsz nekik, m ilyen Jövőt, 
m it teszel azért, hogy megóvhasd őt?
Mosolya (az őszinte) eltűnik, ja j! tú l hamar, 
aündisznó-mezt ölt, m ert m indenki belemar...
Tüdeje z lhéln l kezd, m ert az ózondúa levegő 
mér nem övé, a körülötte kipusztul egykor virágos

mező.
Ha megütnek fiam üsa viasza hamar, de ne vérjl, 
elég a sejtető mozdulat, to ro ld  meg ha bánt.
Tiéd a Világmindenség! Ég és Föld ura vagy, 
m iből ha akarod az ATOM nyom ot sem hagy...

Lakj Jól. élvezd az életet, légy önző-törtető, 
nézz körül, nézz meg másokat, ez a Jövő.
Megtanítod zsebre te tt kézzel Járni, higgadtan várni, 
hogy k i elesik, ne kelljen érte lahajolni, felemelni, 
m ert míg kiszeded kezed a zsebből, van Idő

gondolkodni...
M ikor tanítod, eszedbe Jut egy ősrégi fogalom:

barátság,
belegondolsz, s eldöntőd hamar: ez m ind csupa

szamárság,
azétmutatsz az életben, fiam nézd és láss: 
a barát arra Jó, válláról elérhesd a ranglétrát.
Á llj meg egy szóra! Amíg nem késő, egy pillanatra: 
vedd elő egykori önmagád, atéllj k ics it magadba!
Fogd mag kicsiny kezét, nézz bele szemébe, 
óvd meg gyermekségét, vigyázz a veszélyre.
Engedd, hogy maradjon tiszta világában, 
engedd, hogy Játszón, sbízzon a világban, 
engedd, hogy jövője legyen, ne vágy ek mindent, 
hisz te élsz benne tovább, kezét ne engedd el... 
Budapest, 1987. 04.24 F.K.

Régi szép idők
De régen is volt, gyermekeink nem is emlékeznek, 
hogy Pécsvórad járási székhely volt.
Külön volt bíróságunk, földhivatalunk
és nem utolsó sorban járási rendőrkapitányságunk.

Igaz, tized annyi bűnesetünk sem volt, 
de nem is Komlóhoz tartoztunk.
Aztán '66-ban kitalálták a Nagyközségi Tanácsot, 
ezzel egyidejűleg megkezdődtek a nagy utazások.

Mert utazhatunk föld-és minden más ügybe' 
a nagy okosok szerint Komló szent földjére.
Reggel ugyan van közvetlen járat,
de azután egy óra ügyintézés után délutánig táthatod a zádat.

De ha a várakozás nincs ínyedre 
utazhatsz Hirdre, avagy Pécsre.
Igaz így is elmegy az egész napod,
és még örülhetsz,hogy elintézted minden dolgod.

Most itt állunk a helyhatósági választások küszöbén, 
a mi szavazataink alapján ül két képviselőnk a Parlament székén.
Ha volt is megalapozott, vagy alaptalan ellentét köztük , 
most összefogva, mindent félretéve sokat tehetnek értünk.

Mert nem létezik, hogy ebben nem egyezik a véleményük, 
hisz ez a nép jogosan sokat vár tólünk.
Ezt is várja a választók tábora , 
hogy szűnjön meg végre a nagy tortúra.

Szakadjunk el Komlótól minden tekintetben, 
ne kelljen utaznunk, intézhessünk mindent helyben.
És ne két rendőr tegyen szolgálatot ekkora körzetbe’ 
hisz ketten nem tudnak rendet tenni a rohadt életbe’.

De ne csodálkozzunk, hogy a bűnesetek szaporodnak, 
hisz a megtehető km-ek számai is előírva vannak.
Nem kérjük , hogy Hetényiek gyalogoljatok, 
hisz Hirdet is Pécshez csatoltátok.
Nekik jobb Komló és Pécs,
De nekünk kell Pécsvárad környező falvaival és kész!

Mester Oszkár Pécsvárad.

k.___________________ _______________________________________ J

A "Fülep Lajos" 
Művelődési Központ 

júliusi program 
ajánlata

Július 13-án pénteken francia és 
német vándorcserkészek táboroz
nak a művelődési központ parkjá
ban Az este 20 órakor kezdődő 
műsorukra szeretettel várnak min
denkit!

14-én 21 órától ASTERIX BÁL 
Utazzon velünk, jól jár!

Ennél olcsóbbat nem találAutó- 
busz indul Pécsváradról Egynapos 
utak: Graz, Bécs, Velence Három 
napos: Mariazcll (Ausztria) Me- 
gyugorje (Jugoszlávia) Egy hét Isz- 
tambulbanAz utakat kellő számú 
jelentkező esetén indítjuk. Várjuk 
az egyéni és csoportos utazókat. 
Részletes felvilágosítás a Művelő
dési Házban.

MA AZ MDF A HOLNAP!

líuftESzrő

Kiadja
a Magyar Demokrata Fórum 

Pécsvárad! Szervezete 
Felelős kiadó: dr. Bíró Ferenc 

Felelős szerkesztő: 
Benkő László 

Készült
aCarbocompKft 
nyomdájában 

Felelős vezető: Pető Attila


