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Az MDF helyhatósági 
választási programja

Az MDF pécsváradi szervezete a választási törvényben adott 
lehetőség szerint önállóan kíván kislistát állítani valamennyi kör
zetben. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy nem va
gyunk képesek lefedni a lakosság minden részét, és képviselni 
minden érdeket. Egy olyan új önkormányzat, mely nem képviseli 
az előremutató erőket pártállásuktól és világnézetüktől függetle
nül az nehezen tud csak működni.Ezért listánkon olyan pécsvá- 
radlak indulnak, akik valamilyen csoportosulást, testületet, ér
dekcsoportot is képviselnek.

Jelöltjeink felkérésének legfőbb szempontjai az iskolázottság, 
rátermettség, szakértelem, feddhetetlenség és közéletiség. E tu
lajdonságok megléte illetve érdekképviseletekkel való egyezte
tés után közösen kialakított program alapján döntöttünk jelöltje
ink személyéről. Programunk elfogadásán és a választási propa
gandatámogatáson kívül je lö ltje ink kötődése az MDF-hez nem 
jellemző, függetlenségüket továbbra is megőrizhetik.

A polgármester személyére a pécsváradi ipartestülettel együtt 
közös jelöltet állít az MDF. A polgármester személye az új önkor
mányzatban és a közösség életében meghatározó lesz, ezért 
olyan hiteles személy jöhet számításba, aki nem kompromittáló
dott semmilyen vonatkozásban az elmúlt időszak alatt. Engedjék 
meg, hogy megismertessük önökkel a helyhatósági választások
ra felkért jelöltjeink névsorát:

Lovat László főggetlen MDF támogatással
Gállos Orsolya Várbarátikör MDF támogatással
Benkő László MDF jelölt
Tóth József MDF jelölt
Lantos Istvánná független MDF támogatással
Pintér Róbert független MDF támogatással
Kisztner György független MDF támogatással
Szokodl István független MDF támogatással
Vértes László független MDF támogatóssal
Patacel Antalné MDF jelölt
Schweltzer Kálmán független MDF támogatással
Müller Lajos MDF jelölt
Fogl József nemzetiségi MDF támogatással
Beck József az Ipartestúlet és az MDF közős
polgármester-jelöltje.

(Folytatia a 2. oldalon)

Köszöntés a
háromszázadik évfordulón

A magyarországi németség, m int etnikum megjelenése a 
XVII. század végére, a századfordulóra keltezhető. Szór

vány népességként addig is jelenvoltak, azonban nagy létszá
mú csoportjaik III. Károly és Mária Terézia uralkodása idején ér
keztek magyarföldre. Betelepítésük elsősorban gazdasági indo
kok alapján történt. A tőrök hódoltság évtizedei, majd a kuruc- 
labanc háborúk Bocskaitól a Rákóczi szabadságharcik olyannyi
ra megtizedelték az ország népességét, hogy sok helyen ko
moly híjával voltak még az alapvető ipart művelőknek is /  szeg
kovács, takács, bádogos stb. /  bányamunkásoknak, déldunántú- 
lon és a Bácskában elvadult, néptelen földek hevertek parlagon. 
A betelepülőket nem szívesen fogadták a mór ittlakó emberek. 
Sokat bajlódtak az elvadult természettel is, mocsarakkal, jó  ku
tak hiányával, marhavésszel, a határterületekre be-becsapó 
martalócokkal.

A faji ellentét és irigység sokáig akadályozta munkájukat, 
mígnem fordult a helyzet s jórészt kitartó példamutatásuk 

alapján a korábban kicsúfolt svábok tanítói lettek szomszédaik
nak, jelentős tényezőivé váltak a dunántúl gazdasági fellendülé
sének. Dr Czirbusz Géza * A délvidéki németek ' című etnográfi
ájában dicsérőleg szól róluk óképpen:' . . .  viseletében a gyakor
latiasságot, tartósságot és olcsóságot tartja szem előtt a sváb. 
Nem ruhájával proccol vendégei előtt, hanem jó módjával, rend
ben ta rto tt gazdaságával, tiszta  házával, pompás állataival. 
Szorgalma lankaszthatatlan, önmagára támaszkodó, önmagá
ban bízó személyiség, aki nagyon kényes becsületérzés dolgá
ban. Lusta, hazug vagy tolvaj embert nem tűr meg maga körül, 
sokat tart a vallásosságra /  lásd a sok kőkereszttel je lö lt határ
részt is /. É letmódja természetes, szertelenséget kerülő, testi, 
le lki és vagyoni erejét kím élő.' - így a szerző. Sok mindenben 
osztom véleményét. Szorgalmuk, rendszeretetűk ma is példa
ként állítható bárki más elé. Rokonszenves ragaszkodásuk szú-

(Folytatás a 2. oldalon)
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Köszöntés a
háromszázadik évfordulón

(Folytatás az 1. oldalról)

I6f oldj ük hoz, a röghöz melyet művelhetővé tettek, a községhez 
melyben születtek, hol szeretteik is élnek vagy vadgesztenyék 
alatyiyugszanak.

É rtékes emberek ók, értékesebbek azoknál, kik 1945-48 
idején kollektív bűnösökké kiálltották ki őket és nem tettek 

különbséget a valóban vétkesek és a vétlenek között. A világhá
ború utáni politikai rendezés vezénylőinek agyréme az ú.n. ■ Át
telepítési politika ' elérte a bukovinai székelység és a felvidéki 
magyarság után a déldunántúli és más magyar területeken lakó 
németeket is. Ez a politika mely emberi sorsokat, méltóságot, 
könnyeket vett semmibe, s pár kilós uticsomaggal kergette v i
lággá szerencsétlen áldozatait tízezerszámra.

Kedves olvasó, kérem próbálja csak egyszer beleélni ma
gát oly helyzetbe, mikor több évtizedes nehéz munkája 

gyümölcsét, lakóházát, pincéjét, ingóságait, egész létalapját el
rabolják, fegyveres erőszakkal szülőföldjéről elhajtják. Jóllehet 
kitől elvették annak újra van saját háza-lakása és a kedvezmé
nyezettek közül sokan kikoptak a kapott birtokból s a becsü
letből is. Akinek gondoskodni kellett családjáról annak nem volt 
ideje a jajgatásra és bosszú forralásra, neki élni, építeni s újra
kezdeni kellett. Biztos vagyok abban, hogy múltunk ezen idő
szakának sötét történései sohasem ismétlődhetnek meg. Biztos 
vagyok abban, hogy az egykori kitelepítettek fájdalmát és jogos 
haragját 'mára békévé oldotta az emlékezés'

Köszöntsük szeretettel velünk élő németajkú barátainkat, 
szomszédainkat, honfitársainkat es látogatóba érkező el

származott vendégeinket:herzliche Grúe und wilkommen in 
Pécsvárad.

Beck József

Programunk 
Pécsvárad és 

térségének 
felemelkedésére

(Folytatta az 1. oldalról)

Községünk tö rténe lm i örökségéből és fö ld ra jz i helyzeté 
bői fakadóan központi szerepet tö ltö tt be az elmúlt évszáza
dokban egészen a köze lm ú ltig , am ikor Is m élta tlanu l a tő 
lünk távo l eső tö rténe lm i m últta l a lig  bíró Komló városkör
nyékévé vá ltunk. Pécsvárad, m int térség i központ szerepé
nek visszaszerzését tűztük ki egyik fő  célként. Azt akar|uk, 
hogy Pécsvárad he ly reá llítsa  rég i lényé t, rendelkezzen 
mindazokkal a közhivatalokkal, intézményekkel, melyeket el
vettek körzetesítéskor.

így fe lté tlenü l vissza kívánjuk á llítan i a fö ldh ivata lt, tisz ti- 
főorvosi intézm ényt, közegészségügyi fe lügye le te t, öná lló  
rendőrőrsöt, va lam int jog i és Igazságügyi képviseletet sze
retnénk.

A Nagyközségi Tanács az e lm últ időszakban az Infrastruk
tú ra  te rén  je len tős  fe jlesztéseke t kezdeményezett. Sajnos 
ezzel együtt a kö ltségvetés je lentősen e ladóeodott, s így 
várhatóan a fejlesztési források beszűkülnek. A lakoeságl el
látás Javítása érdekében ezért nemcsak a szűkös anyagi fo r
rásokra, hanem hazai III. kü lfö ld i vállalkozói tőkére egyaránt 
támaszkodni kívánunk. Ennek érdekében ipartestü leti telkek 
kia lakításával, esetleges adókedvezm ényekkel tám ogatni 
akarjuk a létrejövő vállalkozásokat.

Ezek je lle g é t tek in tve  e lsősorban környezetkím élő tevé
kenységek beindítását tám ogatnánk. Veszélyes III. környe
zetszennyező Ipar te lepítését nem ta rtju k  kívánatosnak. Az 
új Ipartelepítés a növekvő helyi adóbevételeken kívül a mun
kanélküliség emelkedését Is gátolná.

Támogatjuk és bátorítjuk a kis és magánvállalkozásokat, a 
tisztes ipar felemelkedését. Az adók nagy részének helyben- 
maradása érdekeltté teszi az önkorm ányzatot, hogy az Igaz
ságos tehervise lés érdekében fe llép jen  az iparosok kontár
tevékenysége ellen.

Pécsvárad fö ld ra jz i helyzetéből adódóan bevásárló és kul
turális központtá válhat.

Ennek érdekében k ia lakítanánk a község je len leg i köz
pontját. A meglévő egységek körül Itt szeretnénk elhelyezni 
új üzleteket, kereskedelm i egységeket, kisvendéglő t, sörö
zőt, kölcsönzőt stb.

A te rü le t parkosításával, díszvilágítással, pihenőpadok lé
tesítésével Igazi központ hangulatát szeretnénk elérni, aho
vá a polgárok esténként szívesen kisétálnak.

- Új ku ltú rközpon t k ia lakításá t kezdeményezzük részben 
a lapítványi, részben vá lla lkozó i tőkéből. Ez a je len leg i kul- 
tú rház átalakításával, új te tőszerkezet ráépítésével, tetőtér- 
beépítéssel va lósítha tó  meg. Helyet kapna Itt az új községi 
könyvtár, v ideom ozl, v ideokö lcsönző , német nem zetiségi 
klub, k iá llító  galéria, ifjúsági klub, mely tartalmas programo
kat kínálna sokszor céltalanul csellengő gyermekeinknek.

- A pécsvárad l Vár p riva tizá lása  során az önkorm ányzat
nak je lentős befolyása lehetne annak ku ltú rá lis  és tö rténe l
mi szerepének növelésére. A vár és környékének, a várkert
nek rendezésével, sp o rto lá s i lehetőség k ia lakításával, az 
idegenforgalom megnövekedésével, jobb összehangolásával 
je len tős adóbevéte lhez ju tha tna  a község. Az Idegenforga
lom fe llendítésé t fő leg m agánválla lkozások tám ogatásával 
és koordinálásával lehetne elérni, melyek csírái máris k ira j
zo lód tak. Új panzió, lo vas isko la , ten iszpá lya  épül, utazási 
Iroda szerveződik. Lehetőség volna új szálláshelyek kialakí
tására a várhatóan növekvő falusi turizmus számára.

- Egészségügyi e llá tás  tovább i javu lásá t szo lgá lná  az új 
EÜ.Központ beindítása, melyre költségvetési fedezet lesz az 
e lkövetkező években. A rende lők központi e lhe lyezésével 
megszűnik a betegek Ide-oda járkálása a Jelenlegi rendelési 
helyek között. Itt lenne a központi ügyelet Is. Új Időszakos 
szakrendeléseket te rvezünk heti egy-egy a lkalom m al bőr
gyógyász, fü l-orr-gégész, szemész szakorvos bevonásával. 
Szociális ellátás terén a gondozási központ további fe jlesz
tését, új gondozási form aként idősek garzonházának létesí
tésé t tervezzük. A segélyek Igazságos elosztása, a rászoru
lók jobb felderítése érdekében számítógépes rendszer beve
zetését ta rtju k  Indokoltnak. A szociá lis étkeztetés k iterjesz
tését, új főzőhelyek kia lakítását kezdeményezzük. A gondo
zási központban váratlan családi krízisek esetén használha
tó férőhelyek létesítését tervezzük.

- A közbiztonság javításáért öná lló  rendőrőrsöt kell k ia la
kítan i és ha a helyzet úgy kívánja po lgárőrséget szervezni.
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Az őrsön napközben egy "vizsgáló-fogalm azó* a lka lm azott 
tartana úgyelete t, fogadná a beje lentéseket, intézné az ad
m in isz trác ió t és rádión Irányítaná a szolgá la ttevő rendőrö
ket. A rendőri munka hatékonyabbá válna és mindig elérhető 
volna Intézkedésre képes személy. A gyors hívhatóság érce
kében a rendőri lakásokat sürgősen el kell látni telefonvona
lakkal.

- Közoktatás terén az á lta lános iskola okta tó i gárdájának 
fe lfr iss ítése  révén olyan fia ta l és tehetséges pedagógusok 
kiválasztása és telepítése, akik képesek lesznek a jelenleg is 
jó  színvonalú oktatás továbbv ite lé re . Új Idegennyelvként a 
német mellé angol nyelv oktatását kezdeményezzük. Iskola
szék a lakításáva l u jobb  m űködési fe lté te lek  b iztosítására 
valam int m szülő i és pedagógus érdekek összehangolására 
törekednénk. Az Iskolában tám ogatjuk a cserkészmozgalom 
beindítását, teniszoktatás megindítását.

• Környezetvédelem  terén cé lu l fűzzük ki az illegá lis  aze- 
m étle rskóhelyek fe lszám olásét, környazetvédelm i fig ye lő 
szolgálat fe lá llításá t az önkormányzaton belül. Természetes 
vízfo lyások medrének tisz tításá t, tehetőség szerin ti szabá
lyozását. Az agrokémia és egyéb környezetre veszélyes úzo- 
mek e llenőrzését. Dűlőutak rendszeres karbantartását, sár
fogók létesítését a fö ldutak és szilárd burkolatú utak ta lá lko
zásánál.

Az MDF pécsváradl szervezete tám ogatn i éa segíteni sze
retné az egyesületek és érdektá l su lások alakítását, melyek 
je lentősen hozzájárulnának az érdekek formálásához. Ezért 
program unk tám ogatására hívunk m inden pécsvárad lt, aki 
lakóhelyét szereti, aki tenni akar azért, hogy otthon érezzük 
magunkat községünkben.

A Független Kisgazda 
Párt a helyhatósági 

választásokról
Mindnyájan nagy várakozással tekinlünk a közelgő helyhatósági 

választások elé.Valamennyiünknek el kell gondolkodni azon, hogy 
kit küldjünk az újonan felálló testületbe, kit bízzunk meg szűkebb 
lakóhelyünk érdekeinek képviseletével.Ezért a Független Kisgazda, 
Földmunkás és Polgári Párt Pécsváradi szervezete szeretné megis
mertetni Önökkel jelöltjei névsorát.

Természetesen nem csak jelöltjeink, hanem elképzeléseik is van
nak. Úgy gondoljuk azonban, hogy programmal előállni most még 
felelőtlenség lenne, hiszen a parlament még nem döntött olyan fon
tos kérdésekben, mint pl. az önkormányzatok jogosítványai, költ
ségvetése stb.

A polgármester személyét illetően az FKgP támogatja az MDF 
jelöltjét, Beck Józsefet.

A faluképviselői testületbe - melynek létszáma várhatóan 11 fő - 
az alábbi jelölteket javasoljuk:

1. Hoyck Ferenc
2. Bódog László
3. Kovács Béla
4. Czukor Péter
5. Hosszú János
6. Hering Mihály
Martonfa -Mészáros Sándor
Erdősmecske - Lórincz Árpád
Lovászhetény - Szilágyi jános
A választásokig még van idő, gondolják meg ...

Független Kisgazdapárt Pécsváradi szervezete

Bódéváros, te csodás!
Huncut, aki rosszra gondol

Az egyszerű pécsváradi polgár engedélyt kér a taná
cson, hogy az erdő szélén álló telkére felállíthasson egy 
ERDÉRT-faházat. -  Szó sem lehet róla! -kapja a vá
laszt a műszaki csoporttól. Azután csodálkozva tapasz
talja, hogy két tanácsi dolgozó egy-egy bódét állít a fő 
utcára . . .  Természetesen a nép javára, a köz ellátására, 
és huncut az, aki rosszra gondol.

De ez semmi. Pécsvárad boldogítására újabb objek
tum van kitalálva: nem máshova, mint a falu közepére, 
afőútra merőlegesen, egy éló zöldterület valamint egy 
bevásárlóközpont parkolója közé, egy patak fölé, és egy 
sokak majd egyre többek által használt közlekedési út
ba. Az objektum az előkelő Kereskedők háza nevet vise
li. Feltalálója Hofmeister Lajos (amúgy az egyik főutcái 
bódé tulajdonosa, tanácsi dolgozó) figyelemre méltó 
cikkben osztotta ki a nyár elején azokat, akik nem hi
szik, hogy ez az üzletsor csakis Pécsvárad érdekeit szol
gálja. Cikke közfelháborodást keltett Pécsváradon, 
ahova ő úgymond, érzelmileg erősen kötődik. Ez eset
ben pedig pontosabban fel kellene tárnia az emberek és 
a szakma véleményét valamennyi ötletéhez, amelyek bi
zonyára hasonló színvonalúak, körültekintőek és ha
sonlóképp a közjót, a pécsváradiak boldogulását szol
gálják egyedül. ( Helyében én a pécsváradiak érzelmei
ről is informálódtam volna, mert nincs szörnyűbb a vi
szonzatlan érzelmeknél.)

Megkerestem a kompetens baranyai építészeket, a ren
dezési terv készítőjét, Kovács Györgyöt, a Pécsváradon 
élő Szilágyi Domonkost, a Julianus-ház tervezőjét, Peté
nyi Margitot, aki a patakra is készített tervet annak ide
jén. Csodálkoztak, hogy a bódésor ügyében nem kérték 
a véleményüket, és csodálkoztak Gungl Antal tervező 
személyének kiválasztásán. Csodálkoztak magán az öt
leten is, de hát Pécsváradon mindig hajmeresztő, ám a* 
nép javát szolgáló " ötletek szoktak születni, és csak a 
nép ellensége emeli fel ezek ellen a szavát.

Azt senki sem vitatja, hogy számos üzletre van szükség 
Pécsvárad központjában  -  de nem ilyen műszaki non
szensz árán. Ma megengedhetjük magunknak, hogy a 
patikában (mások büszkék lettek volna a 150 éves 
gyógyszertárukra ) a pécsváradiak általános megbot
ránkozásától kísérve, suszter áj működjék, hogy üzlethe
lyiségek irodának, bútorraktárnak, egyebeknek adnak 
helyet. A központban 1945 előtt több tucat bolt létezett 
anélkül, hogy bármi kárt szenvedett volna a község 
egyéb más érdeke. A főutcasor lebontásával további üz
lethelyiségeket vesztett, a társasházak megépítésével 
igen kevés üzletet nyert a központ. A gondolkodás ak
kor is rövid távra szólt, mint ahogy ma, a bódésor eseté
ben is. Pécsvárad, annak ÁFÉSZ-e nem érezte sürgető
nek ezt a feladatot, sőt azt is meg tudja magának enged
ni, hogy hihetetlenül magas jövedelmek után itthagyják 
neki lepusztulva a Zengő Éttermet, a falu kellős köze-
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péti (egy üzletház és egy tetőtéri vendéglő lehetőségével. 
A z ötletet a faluban hallottam  , legyen a közé ) - De 
halljunk még néhány szakvéleményt:

Petényi Margit: - M ost dolgozom a rendelőintézet bő
vítésének tervein. Ide a Dózsa György utca frontjára üz
leteket javasoltam , továbbá azt, hogy a rendelő bent, 
védett helyen épüljön meg. Sajnos itt is egy szűkös, rö
vidtávú megoldásra kényszerülők. Üzleteket kell tervez
ni a központ épületeibe, és ezt nem helyettesítheti a bó
dé, a bazári jelleg. Ez a kultúrálatlan  " megoldás "  nem 
gazdagíthatja Pécsvárad képét, idegesítő ennek ideigle
nes jellege, és m űszaki abszurdum egy patak, egy élő 
vízfolyás lefedése. Ezt nem lefedni, hanem a zöldterület 
részeként ápolni kellene.

Kovács György: - A rendezési terv üzletek kialakítását 
javaso lja  a központban, de kultúrált, a környezethez 
méltó megoldásokkal. Országszerte mindenütt felemelik 
szavukat az elszaporodott bódésorok ellen, akkor Pécs- 
váradon nem ilyesmibe kellene belevágni. Itt egy védett 
utcakép szellemében kell gondolkodni. A patak vízgyűj
tőjének rendezését kellene megoldani, lefedése igen 
meggondolandó, összetett műszaki probléma. Rendelet 
szabályozza, hogy a rendezési terv ellenére nem lehet 
lépni, azt akkor lehet módosíttatni, ha arra elkészül egy 
elfogadható, megfelelő javaslat.

A z évek során, sok szakm ai vitán kialakított, öt éve 
megszületett rendezési terv szellemét, Pécsvárad szelle
mét a Tanácsi dolgozóknak kellene elsősorban szem  
előtt tartaniuk, és semmiképp sem szabadna épp nekik 
olyan tervvel, sőt olyan kész megoldásokkal előállniuk, 
amelyek ezzel szöges ellentétben állnak,tovább rontják 
a már úgyis évtizedek óta pusztíto tt településképet, és 
sérelmesek a polgárokra nézve. A polgárok köszönik, az 
ilyen ügyekből elegük volt.

A május 25-i tanácsi vb-ülés jegyzőkönyvéből kivilág
lik, sokan felháborodtak azon, hogy az üzletekre nem 
hirdettek versenytárgyalást, pályázatot. Az ügyet így töb
ben zártkörűnek, amolyan csoportbulinak érzékelték. 
(Mondhatom, ezek a polgárok nagyon rosszindulatúak, 
és fogalm uk sincs a közjóról ).A  városatyák végül is 
nem a pa tak  lefedése és a bódésor megépítése mellett 
foglaltak állást, hanem abban maradtak, keresni kell a 
megoldást az üzletek megnyitása érdekében. Igen, tesz- 
szük hozzá, keresni kell. Csak éppen nem bazári színvo
nalon. Gállos Orsolya

Jártamban - keltemben

I. Szabad levegő
Prágában •ló tzör tavaly tavasszal Jártam. Rövls Idóra ba tudtam sátálnl a vasúti ma- 
natrand jóvoltából a Vancal tárra. A randór és katonai Járórök úgymond agymásba ér
tek, a fústós-kódós Időjárás mlntagy Illusztrálta az ország, a város fojtott hangula
tá t A kózagaknak láthatóan mlndankl gyanús volt. Vasárnap délelőtt ellenére csak 
páran siettek kárásztól a hatalmas promenádon. Másodjára az év nyarán két nap ju
tott városnézésre. Tizenöt hónappal vagyok öregebb s mennyi minden történt ez (dó 
alatt Prágában. A téren jókedvú sokaság, napfény, sok fiatal, csodaszép virágágyá
sok. De a szobor árnyékában emlékhely a gyertyagyújtó emlékezóktól övezve. Jan 
Palach, az önmagát felgyújtó és fgy tiltakozó diák keretezett fényképe kórCI friss vi
rágok - és amiért életét adta: 8ZABAD LEVEGŐI

II. Népszavazás ( NYÁRI KIRÁLYKUPA)
8zép volt FIÚK. Igaz, hogy tokba kardit, da lagalibb aammlra aam volt Jó.

Beck J.

Hogyan Ítéljük meg?
N apja ink esem ényeit, tö rté n é se it ki aoknak, ki kávéénak 

(té li egy tény b iz tosra  vehető senki sem e légedett. K ivéve 
egy vékony ré teget, a v isszarendeződés h íve it. A fe lté te les  
m ódot tJ lén  az a lébblak Indoko lják : Egy o lyan rend- 
szervá ltés kezdetén vagyunk, amely m lndannyiunk szeren
csé jére  nem köve te lt vé rt, á ldozato t. Csendes fo rrada lom . 
Túlzott és irreá lisak azok a vélemények, hogy Jelenleg az át
véte l és elszám olás szakaszában a véres forradalm ak mód
szere it ke llene alka lm azni. Ezen esetben m inden kezdődne 
élőiről.

B izonyos, hogy a törvényes módszerek kevésbé látványo
sak, azonban eredményeik sokkal stabilabbak lesznek. Alap- 
prob lém aként a több évtizedes beidegződés, gondolkodási 
mód változatlanságát látom. A minden megoldást fe lü lrő l vá
rás még igen masszívan hat. Leszoktunk az önálló gondolko
dásró l! Saját é le tte rünket a lakító  és fo rm á ln i tudó képessé
ge inkben nem h iszünk. Azonnali lá tványos eredm ényeket 
szeretnénk. Eszünkkel tudjuk, hogy ez lehetetlen. Fülünknek 
hiányozhat, a régi Jól bevált Ígérgetés! dömplng.

Egy hol Jól, ho! rosszul működő Inkubátoiban éltünk, mely
nek m űködtetésébe nem vo lt lehetőségünk be leszó ln i. Ez 
m ost m egszűnik. E ltűn ik  ez a védelem , az á llam polgárok 
Igen nagy hányada saját képességeire lesz utalva. A Jelenle
gi á llam nak nem cé lja  e védelm et m űködte tn i, de az eddig i 
form ában nincs Is rá szükség. Ezen fo lyam at ve le járó jaként 
anyagi nehézségek is je len tkezn i fognak. A rá lá tás és tis z 
tán lá tás a kővetkező gond. Nem lá tha ttuk , nem érzéke lhet
tük az ország gazdasági problémáit. A problémakör egy szűk 
e litre  vo lt bízva. Ez az e lit 30 éven át vo lt elvi e lkötolozsttsé- 
góró l, szűk lá tóeágáró l és hozzá nem é rtésé rő l h íres, az 
u tóbb i 10 év * re form  e lit je  * e lsősorban  csak sa já t anyagi 
bázisának m & g ía rom tés ive l tö rődö tt, rrssly té ren  meglehe
tős  eredm ényeket p roduká lt. Sajnos ás ez Is Igaz • ha még 
fu rcsa  ha llan i - m lndannyiunk asszIsztá íáoával.A  tény és 
eredmény: a te ljesen lerom lott és alig működőképes nemzet- 
gazdaság.

A fe n ti két p rob lém akörbő l köve tkez ik : a tü re lm etlenség 
harm adikként.Jelenleg bárm ilyen káros és negatív hatással 
bír, ]8len van és szám olni kell vele. Két előző gerjesztő hatá
sán kívül m esterségesen Is rá já tszanak különböző erők. El
sőként a v isszarendeződés h íve i persze Igen Jól á lcázva - 
ezen m ódszert a töké le tesség  sz in tjé n  űzik  - fő leg  káros a 
szoc ia lis ta  dem agógia . V a lam int ezerepet kap nem eléggé 
valós töm egtá jékozta tás, fő leg  a sa jtó . Véleményem szerint 
ma a sa jtó  Igen Jelentős hányada - k inek m űvelői szintén az 
értelm iség soraiba tartoznak - elegánsan fe lvonu lt egy emel
vényre és onnan nézi az arénában fo lyó  küzdelmet. Számítá
son kívü l hagyva azt a ba leset! tényező t, hogy n incs védő
ko rlá t a számukra asm. Következésképp az arénában vára t
lanul és fe lkészü le tlenü l Is be lehet kerü ln i, fő leg  saját aka
ratán kívül. Ennek oka lehet a v isszarendeződési kísérlet, o 
te lje s  gazdasági összeom lásból adódó vagy az azt e lő idéző 
anarchikus á lla p o t A v ti’ ós gopdként azt kellene tudatos 'ta - 
nl- nem az A n ta ll vagy ttsóa korm ány m űködőképessége,ha
nem e neiczet léte c tá t

Amennyiben e történe lm i kihívásnak nem löszünk képesek 
m eg fe le ln i, a v ilá g  I t í r  b e n n ü n k e t E k ih ívás ténye nem kis 
do log , ée nyugod tan  állítható edd ig  pe ide n é lkü li: - nőm a 
p o lit ik a i lé szs  n n e h é z , haneai a gazdaság! o lda l - Egy 00- 
90 %-ban á llam i tu la jdonú  gazdaságot, amely műkődét*, kép
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te lén sajátosan k ia laku lt je llem ző ive l együtt - lopás, hazug
ság, becste lenség, nem törődöm aóg, értékrend hiánya, ab
szo lú t m orális m ocsárból- ks ll működőképessé tonni. Lehet
ő i  303  ú tként e p riva tizác ió  Jöhet szám ításba, csak azért Is 
m ert az s lőbb l tu la jdonság  Jegyek m egváltozását Jelenleg 
leggyorsabban, a tu la jd o n o d  tudat és érzés továobá a meg
fe le lő  é rdekeltség m egterem tése Idézheti elő ma bennünk. 
Ebből következ ik , hogy azt a fo lyam ato t nem egy párt, ha
nem egy koa líc ió  ső t a Korm ány som lesz képes egymaga 
végreha jtan i, hanem e nom zet po lgára inak Igen nagy több 
sége. Saját egyéni és ezen keresztü l nem zeti érdeke is ezt 
kívánja.

Máris hallani lehet, a piacgazdaságnak velejárója a farkas- 
törvény. Felmerülhet a kérdés ezen törvénynek loeznek-e és 
m ilyen hatásai. A m űködő p iacgazdaságok - ha nem Is a v i
lág legoptim álisabb do lgai - b izonyítják: csak megfelelő mi
nőségű árú lehet p iacképes , m elynek e lkészítéséhez tis z 
tességesen m egfize te tt munkaerő czükeégeltetlk. Ez pedig 
k ivá ló  m inőségű m unkavégzést igényel. A fe n ti rendszer 
rabszolgákkal nem m űködtethető. A rendszer hiányosságai
ról vitatkozni ráérünk akkor Is ha már működtetni tudjuk.

U tópia azt h inn i, hogy a vo lt rend ura! ha csak egy mák- 
szemnyl lehetőséget lá ttak  volna a gazdaság működtetésére 
saját m ód sze re ikke l, hogy fé lreá lltak  volna. SOMAI Most Is 
úgy képzelik, hogy csak fé lreá lltak, de nem mondtak le. Úgy 
okoskodnak, hogy az e lm últ évtizedekben s ike rü lt ezt a né
pet legalább szellem ileg v isszaveze tn i" ÁZSIA" bizonyos ré
g ió iba. Amennyiben ez Igaz szerencsétlen őseinknek ós Ár
pád vezérnek vo lt abszolút fe les leges több ezer km lovastú
ra. Be ke llene fán  b izony ítan i, hogy ezen e lképzelésünk le 
tévedésen m úlik mind megannyi más. Mlndannylunk és főleg 
utódaink javát szolgálná.

Müllor Lajos

Nyár van, újra nyár, és itt a vakáció! Vele együtt visszatérnek bi
zonyos problémák is. Többek között a helybeli ifjú motoros titánok 
is, akik közül páran szent fogadalmat tettek, hogy az 50 cm3 kategó
riájú motorjaik hangerejét az eget hasító vadászgépek több száz ló
erős motorok szintjére emelik. A kezdeti eredmények komoly sike
reket feltételeznek.

Szerintem a teljes siker titka annyi, hogy a most még álcának 
használt, kiherélt kipufogó rendszert egy szent pillanat bátorságával 
- vagy valami mással - motiválva szabad kipufogó torokkal kezdje
nek el motorozni. Természetesen állampolgári jog, hogy a saját tu
lajdonban lévő kismotorokkal a közutat használják. Az sem lehet 
gond,hogy közlekednek-e vagy szórakoznak, ez ellen am íg divat lesz 
úgysem lehet semmit tenni. Az is a szülő magán- és családi ügye, 
hogy éjjel 22-24 óra táján az ifjú titánnak nem kötelező a családban 
megjelennie.

Ellenben a szürke állampolgárnak és egyben szenvedő alanynak 
engedtessék meg azon joga, hogy megkövetelhesse, hogy ezeket a 
gépeket oly módon üzemeltessék, ahogy a gyár legyártotta. Már 
csak azért is mert az sem katasztrófa, ha a törvényt betartják és az 
sem, ha a megsértőjét kellő képpen megbüntetnék. Mivel fiatalko
rúak az elkövetők, természetesen az értük felelő szülőket. Amikor 
más vélemények is lehetségesek. Lehet, hogy SZTK alapon füldugót 
kellene adni azoknak akik nem motoroznak, s éppen még nem vagy 
már nem tartoznak ezen TITÁNOK korosztályához. Vitatkozzunk 
róla!

Mülltr I-njos

A pécsváradi apát 300 éve kezdte meg a ném etek  
betelepítését erre a vidékre. Ebből az alkalomból a 
Pécsváradi Nagyközségi Thnács, a Katolikus Egy
házközség, A Pécsváradi Várbarátikör, a Magyaror
szági Németek Szövetsége és a Baranya Megyei Mú
zeumok m egem lékezésre hívják a mai és egykori 
pécsváradiakat.

Program:
Augusztus 13-án 18 órakor Freund János faeszter

gályos kiállítását a M űvelődési Központban meg
nyitja Kerényi Gábor néprajzkutató.

Augusztus 15-én 18 órakor, Pécsvárad búcsúján 
hálaadó szentm ise a római katolikus templomban. 
19 órakor a Várban megnyílik "A Duna-menti néme
tek című kiállítás. K öszöntőt mond Karl-Heincz 
Lehmann, a Dunai Svábok Alapítvány (Baden-Wüt- 
tenberg) elnökhelzettese és Hambuch Géza, a Ma
gyarországi Ném etek Szövetségének főtitkára. 20 
órakor a Mecseknádasdi Német Nem zetiségi Együt
tes műsora. Vacsora és bál Zehmann István zeneka
rával. (Vacsorajegyek rendelhetők aug. 10-ig a Mű
velődési Házban. Tbl:123.)

Erre az alkalomra jelen ik  meg Öhler Anna két
nyelvű, illusztrált tanulmánya a pécsváradi németek
ről. Mindenkit szeretettel várunk.

Die Ansiedlung dér Deutschen in diese Gegend 
wurde von dem Abt aus Pécsvárad/Petschwar vor 300 
Jahren begonnen. Urn sich daran zu erinnern, wer- 
den die heutigen und díe ehemaligen Einwohner von 
dieser Siedlung durch den Rat dér Grogemeinde 
Pécsvárad, durch die K atolische Kirchengemeinde, 
durch den Kreis dér Freunde dér Pécsvárad Burg, 
durch den Verband dér Ungerdeutschen und durch 
die Museen des Komitates Baranya/Branau herzlich 
eingeladen. »

Programm:
Am 13-ten Augustura 18 Uhr wird die Aussteílung 

dér Holzdrechsierarbeiten von Johann Freund durch 
den Etnographen Gábor Kerényi eröffnet in das 
Kulturhaus.

Am 15-ten August um 18 Uhr, anlálich des Kirch- 
weichfestes von Pécsvárad, wird in der römich kato- 
lischcn Kirche ciné Erinnerungsmesse gelesen. Um 
19 Uhr wird in der Saalen der Burg d ie " Donausch- 
waben "-Aussteílung eröffnet. Bégrüungsworte sa- 
gen: Karl-Heinz Lehmann, Vizeprásident der Stíf- 
tung der Donauschwaben (Baden-Württenberg )Und 
Géza Hambuch, Generalsekretár des Verbandes der 
Ungardeutschen. Um 20 Uhr beginnt das Programm 
des Nadascher Nationslitáten-Volksensem bles. Da- 
nach folgt Abendessen und Ball. Es spielt die Musik- 
kapelle von Stefan Zehmann. (Reserwierung bis 
zum lO.Aug in das Kulturhaus)

Zu deísera Anla wird ein zwcisprachiger illustrier- 
ter Aufsatz von Anna Öhler über die Deutschen in 
Pécsvárad veröffentlicht.

Allé Freunde werden herzlichst erwartet!

Beszéljünk 
róla!
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Ungarn Knüpften 
freundschaftliche Bande

Honoratiorengruppe aus Pécsvárad brachte Herzkichkeit und 
Aufgeschlossenheit mit nach Külsheim

Külsheim. Siet Donnerstag hált sich in 
Külsheim eine sechsköpfige Delegation aus 

dér südungarischen Stadt Pécsvárad auf. 
Sie erwidert damit den Besuch von einigen 

Külsheimern vor wenogen Wochen. Dér 
Hauptgrund für die Reise war jedoch, 

Kontakté ein spáteres náheres 
Zusammenwachsen zu knüpfen. Das dies 

bereits gelungen ist, konnteschon anch dem 
Tag festgestellt werden, wozu in dér 

Hauptsache die Gáste mir ihrem 
aufgschlossenen und heiteren Wesen 

beitrugen. Eine 22-köpfige Külsheimer 
Delegation wird Mitte August nach Ungarn

reisen.

Bei den Besuchern handelt es sich überwiegend um Dona- 
uschwaben, Nachkommen von Süddeutschen, die vor etwa 300 
Jahren nach Südungarn gerufen wurden, um diesen durch Kri- 
egsereignisse fást entvölkerten Landstrich wieder zu besiedeln. 
So gab es auch kaum Sprachhschwierigkeiten, hatte sich doch 
dór über Jahrhunderte hinveg die deutsche Sorache erhalten. 
Nach Jahren dér Unterdrückung und Verfolgung nach demZwei- 
ten Weltkrieg blickt mán dórt aufgrund dér politischen Verande- 
rungen hoffnungsvoll in die Zukunft - eine Hoffnung, die gerade 
in letzter Zeit durch zahlreiche Reisegruppen aus dem Main-Ta- 
uber-Kreis getragen wird.

Die Ungarischen Gáste sollten e igentlich schon am frühen 
Mittwochabend eintreffen, jedoch verzügerte sich die Ankunft 
durch einenSchaden an ihrem VW-Bus bis gegenMitternacht. 
Als w ir ankamen, berichteteder Pfarer von Pécsvárad, János 
Mott, hűpfte uns das Herz vor Freunde, als w ir die rotwei-grüne 
Fahne vöm Turm ihres Schlosses wehen sahen. Da mán die 
richtigen Kontaktleute auf die öber tausend Kilométer lángé Re
ise geschickt hatte, zeigte sich auer an dem Pfarrer und dem 
Bürgermeister Sándor Kakas auch an den anderen Mitgliedern 
dér Qruppe wie dér Lehrerin Maria Bognár Auth, dem Vorsitzen- 
den des Deutschclubs Josef F o g l, dem Clubmftglied Jené Múl- 
ler und dem stellvertretenden Bürgermeister János Száll.

Am Donnerstag begrüte BürgermeisterQünther Kuhn zusam- 
men mit Heinrich Blatz die Gáste offizlel im Külsheimer Schlo 
Maria Bognar-Auth besichtigte unterdessen auf Einladung von 
Rektor Peter Vogel die Grund-und Hauptschule. Hier wurden 
schon Weichen fúr einen Schűleraustausch gestellt. So ist gép
tant, ab September jeweils 15 Schűlerinnen ind Schölern die 
Möglichkeit zum gegenseitigen Kennenlernen zu gébén - ab- 
wechselnde Besuche, die sich vorláufig über drei Jahre hinzie- 
hen werden.

Die űbrigen Besucher nahmen die Gelegenheit wahr, unter 
Fűhrung von Bürgermeister Kuhn die Teilgemeinden von Küls-

heim zu besuchen. Am Nachmittag fand ein Rundgang durch 
die Stadt mit anschiíeender Besichtigung des Aussiedlerhofes 
Lutz in Hundheim statt. Gerade Bürgermeister Kakas hatte auf 
den Besuch eines landwirtschaftlichen Betriebes gedrángt, hat
te ihm doch sein Vater AufgetragemKomme nichtzurűck, bevor 
Du nicht Einblick in die dortige Landwirtschaft bekommen hast.

Am Abend traf mán sich mit denjenigen Külsheimer, die in 14 
Tagén einen Gegenbesuch in Ungarn machen. Bürgermeister 
Kakas überreichte Gűnter Kuhn einen groen Krug aus heimis- 
cher Töpferarbeit und Meinte, da dér Krug extra so gro gewáhlt 
worden sei, um die künftige Freund schaft darin unterbringen zu 
kőnnen. Josef Fogl űbergab eine wunderschöne Steingutschale 
und bedankte sich ebenfalls fúr den herzlichen Empfang. Den 
Deutschclub habé mán schon lángere Zeit gegründet, um dér 
dortigen Jugend die Sprache ihrer Vorfahren zu verm itteln. 
Fogl sprach auch von schweren Jahrzehnten, die die Deutschs- 
támmigen hátten durchstehen műssen, jahre , in denen mán 
sich nicht zum Deutschtum habé bekennen dúrfen. Aufgrund 
dér politischen Veránderungen blicke mán aber jetzt hoffnungs
voll in die Zukunft. Abschlieend sagte er: Kommt zu uns, wir 
warten mit Herzen auf Euch.

Eine Uberraschung hatte dér anwesende Major István Bello- 
vics, Technischer Stabsoffizier beim Külsheimer Panzerbataillon 
364, parat: Er als Heimatvertriebener Ungar überreichte fúr die 
Dauer des Gásteaufenthaltes eine alté ungarische Fahne mit 
Schild, die seit etwa acht Tagén w ieder die offizielle Fahre Un- 
garns ist, an Bürgermeister Kuhn. Sie soll bis heute vöm Külshe
imer Schlo wehwn. Auf die ungarischen Gáste machte dies ei
nen groen Eindruck. Nachhhh dem offizie llen Teildes Abends 
sang mán gemeinsame Lieder, beg le ite tvon Edith Betzel auf 
dem Schifferklavier und Rudi Schneider auf dér Gitárrá.

Besichtigungstour

Gestern stand auf dem Program eine Besichtigung dér náhe- 
ren Umgebung sowie dér W űrzburger Residenz. Audh dér Be
such einer Wűrzburger Brauerei fehlte nicht. Weitere Stationen 
waren das Landratsamt des Main-Tauber-Kreises und das Fecht- 
zentrum in Tauber bischofsheim. Mit einem Aufenthalt im Klos- 
ter. Bronnbach und einem Griltabend klang dér gestrige Tag 
aus. Heute heit es w ieder Abschiednehmen mit einem herzli
chen Auf Wiedersehn in 14 Tagén.
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A pécsváradi 
németség 300 éve

Német vendégnépek a középkor folyamán la éltek Pécavá- 
radon, amint azt az 1258. évi oklevélből la klolvaahatjuk: ab
ban említenek m ír  Német utcát, vagyla ez középkori helyne
vünk. Nem tudni, ml lett Itt a középkori németaég aoraa a tö
rök Időkben, de tény az , hogy a törők kltakarodíaa után a 
pécaváradl apát, Jany Ferenc megkezdi a németek beteleplté- 
aét. A caáazár 1689-ben adja ki rendeletét az elnéptelenedett 
területek benépeaítéaéről. Jany Ferenc Bécaben élő főpapot 
1688 október 11-én Iktatták a p ícav írad l a p íta íg l javada
lomba, éa három hónap múlva Jany már németek betelepíté- 
ae ügyében levelez Augaburgban élő ügynökével, von Reh- 
llngennel.

A levelezéaből kiderül, hogy 1689-ben, Augaburgban 30-40 
család kéazül Magyarorazágra, éa ha meg leaznek elégedve, 
további 100 caa lid  Indulna új hazájába. E németek hajóval 
jöttek le a Dunán M ohícalg, a onnan gyalog a pécaváradl 
apátaág falvaiba. Ezen elaó telepeacaoportok nehezen vetet
ték meg lábukat a törőktől klpuaztított vidéken. A tőmegea 
betelepftéaek erre a tájra la a kuruc háborúk utón kezdődtek 
meg. E témáról a pécaváradl anyakönyvek alapján ad áttekln- 
téat Őhler Anna tanulmánya, amit A pécaváradl németaég 
címmel, kétnyelvű kladéaban ez alkalomra jelentetett meg a 
Pécaváradl Vórbarótl Kör.

G.O.

A Gödöllői Város - Községvédó ás Szápftő Egyesület pá
lyázatot hirdetett a Gödöllőn megrendezett országos találko
zó alkalmából. Vértes Krisztián, a Kodolányl János Általános 
Iskola honismereti szakkörének tagja az 1. korcsoportban I. 
helyezést ért sl, ezzel 3000 Ft pénzjutalomban részesült. 
Képzőművészeti kategóriában Indult: festményeinek, tollraj- 
zának, emblématervének témája a pécsváradi vár. Még sok ( 
Ilyen ) hasonló sikert kívánunk a nagyapa nyomdokaiba lépő 
unokának, Krisztiánnak. Gratulálunk!

Amiből nem 
lehet

kimaradni
Eldöntendő kérdés, hogy az élet sűrűn 

produkál-e olyan helyzeteket, amelyek
ben bárhogy cselekszik az egyén, a cse
lekvése DÖNTÉST jelent, vagy csak szá
munkra szokatlan a fenti helyzet. A hely- 
hatósági választás ebbe a kategóriába tar
tozik. E számban megjelenő két lista csak 
a kezdet. Valószínű, hogy a jelöltek szá
ma megközelíti a 40 -50 főt. Ez jó! Ennyi 
jelöltből már csak választással lehet a tes
tületet életre hívni. A rendelkezésre álló 
idő kevés-e vagy sok, ez megítélés kérdé
se. Lényegként fog jelentkezni a választá
sokkal létrejövő állapot, mely az elkövet
kező négy évre Pécsvárad minden polgá
rának életére valamilyen módon hatni 
fog. Ma sokan szidják a parlamentet. 
Amennyiben a választások előtt a nemzet 
többet törődött volna saját helyzetével, 
valamely irányba határozottabban indult 
volna el, nagyobb arányú többség határo
zottabban dolgozna!

Mi határoztuk meg szavazatainkkal a je
lenlegi Parlament összetételét. Most mi
ért csak őket szidjuk? Ez a képlet szerin
tem a helyhatósági választásokra is igaz 
lehet. Tehát a helyi polgár akár dolgozik, 
akár nem, részt vesz a választásokon, 
vagy otthon marad, minden féleképpen 
valamilyen irányban befolyásolja a követ
kező ciklust, s ebben saját létét is. A lehe
tőség most, jelenleg valóban adott: olyan 
személyeket kell találni és megválasztani, 
akik élvezik a polgárok bizalmát. Majd 
döntéseket kell hoznunk, amelyeket ke
mény munkával közösen kell valóra válta
nunk.

Müller Lajos
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Tíz deka bors - öt év börtön
Anschau László nagykereskedő térdre rogyott, és imádkozni kezdett

A nyájas olvasó egy államosítási 
történetet olvashat alább, amennyiben 

megtiszteli figyelmével szerény írásunkat. A 
40 évvel ezelőtt lezajlott családi tragédia 

sajnos tipikus volt. A kárvallott gyermekei 
most vissza kívánnak térni örökségükbe, de 

a visszatérés útja tele van buktatókkal. 
Legjobban azok a törvények hiányoznak, 

amelyekkel a 40 éve elkövetett bűnt jóvá 
lehetne tenni - a bocsánatkérés ugyanis 
kevés. Az ambiciózus, felkészült ügyvéd 

mindhiába keresgél. Joghézag esete forog 
fönn, kérném tisztelettel.Ám lássuk a

történetet!

Először az oroszok rabolták ki

A történet már-már banális, annak idején azonban 
egy család életét törte ketté. A  családfőét mindenkép
pen. Szomorú hőse egy tisztes kereskedő, Anschau 
László, akinek nagyapja alapított üzletet 1875-ben, 
Pécsváradon, a Vár utca és a Fő utca sarkán. A család 
neve, amely a 18. századi anykönyvekben már megta
lálható ma is fogalom Pécsváradon; viselői három ge
neráción keresztül álltak a polgárok szolgálatára, 
mígnem jött a háború és az új rend.

Először az oroszok rabolták ki a főutcán álló üzle
tet, a házat, mivel a család elmenekült otthonából. A 
lakásba lovakat kötöttek, mindent összetörtek, az 
árút embermagasságú halomba hányták össze. Ans

chau László térdre rogyott, amikor a pusztítást meg
látta, és imádkozni kezdett. Fél évbe telt, mire ismét 
beindíthatta a boltot. Nagykereskedést vitt, amely a 
környék 50 -60 kiskereskedőjét látta el. Vagontétel
ben tartott cukrot, sót, gyufát, petróleumot, dohányt 
- mindent, ami egy falusi üzletbe kell. Vasárut Ha- 
m erlitől, porcelánt Zsolnaytól, bonyhádi zománc
edényt, Zwacktól a likőrt, a mindennemű gyarmat
árút. Anschau László tehát a nép veszedelmes ellen
sége volt.

1950-ben aztán meg is jelent boltjában két idegen, 
és magyarborsot óhajtott venni, ami akkor nem volt 
feltalálható sehol az országban. Anschau László ezt 
sajnálattal közölte, mire " vásárlói *" találtak" az üz
letben két ötdekés zacskó borsot és a padláson is fel
lelték a fegyvert, amit jó ÁVÓ-s szokás szerint szok
tak volt elhelyezni kulákok és más közveszélyes e le 
mek otthonában.

Ki veszélyezteti a közellátást.

A közellátás veszélyeztetése valamint fegyverrejte
getés bűntettével vonult hát a derék kereskedő a Ku
liéit Gyula utcai börtönbe. Negyvennégy éves volt ek
kor, három gyermek apja, édesanyja gyámolítója. A 
Kulich Gyula utcában két hét sötétzárkátis kapott, 
mert az ablakon kilesve néhány pillantást váltott arra 
sétáló feleségével és gyermekeivel. Anschau Lászlót 
öt évre ítélték a kétszer öt deka bors és a fegyver mi
att, fellebbezésére két évre csökkentették a bünte
tést, végül kilenc hónap múlva szabadult. A  börtön, a 
megaláztatottság testileg, lelkileg összetörték. Állást 
sehol nem kapott, raktári segédmunkás, rakodó, al
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kalmi munkás volt éveken át. Feleségével elválltak  
egymástól, négy gyermeke az asszonynál maradt. Ans- 
chau László élete  hátralévő részébem albérlő volt. 
Később a volt Hamerli-üzletben lehetett találkozni 
magas, hajlott alakjával. Az 1000 apró cikkhez cím- • 
zett boltban árulta a vasszöget félkilós tételben. Ko
moly, figyelmes arckifejezéssel hallgatta végig a ve
vők kívánságait. Lerítt róla, hogy valódi kereskedő, 
aki értem, a vásárlóért dolgozik. Nyolcvanhárom éves 
korában, tavaly távozott az élők sorából. Gyermekei 
neve m ellé odakerült az "X" az iskolai naplókba, és 
hiába szerezték meg a szükséges pontokat, nem jutot
tak be az egyetem ekre, főiskolákra. Végül mégis 
mind megszerezték a diplomát. Boldogulnak, sikere
sek, és most vissza szeretnék szerezni a család egyko
ri üzletházát - tudom meg a volt feleségtől, Anschau 
László gyermekeinek anyjától, aki Ostyánszky Péter 
ügyvédei bízta meg az ügy képviseletével. Annak a 
Kertész Endre ügyvédnek a tanítványát, aki negyven 
éve védte a meghurcolt kereskedőt.

Az ügyvéd az államosítás és a büntatőeljárás közöt
ti összefüggést szeretné megtalálni, ám mindhiába. A 
büntetőiratokat elnyelte a föld, avagy valamilyen ka
zán torka, lévén hogy az Anscjau Lászlóéhoz hasonló 
ügyeket, a " közellátás veszélyeztetése ", politikai jel
legűek voltak, s a politikai ügyek dokumentumai ma 
nem találhatóak sehol.

Lakás a pártbizottságnak

A lavinát kétszer öt deka bors indítja el, az igazi 
okról azonban egyl951. szeptember 1-i irat árulko
dik. A határozatok általában rendelkező résszel szok
tak kezdődni, ennek az elején indoklás áll:

" Pécsváradi Járási Pártbizottság a dolgozói részére 
lakáskiutalási kérelmet nyújtott be hozzám. Kérelmet 
a 104U951.M.T. számú rendelet 2. §-ának (így!) b. 
pontjában megadott jogkörömnél fogva meghoztam  
az alábbi véghatározatot... igénybe veszem az Ans
chau László tulajdonát képező Kossuth Lajos utca 
54. szám alatti házat és a Pécsváradi Járási Pártbi
zottság részére kiutalom.

Felhívom a Pécsváradi községi tanácsot, hogy a tu
lajdonost az igénybevett házért kártalanítsa, vagyis a 
600061948-as számú Korm. rendelet alapján úgy a tu
lajdonosnak, mint a házban lévő lakóknak lakást biz
tosítson.

Indoklás. így kellett határoznom abból a célból, 
hogy a Pártbizottság dolgozói a rájuk bízott feladato
kat jól tudják ellátni a fenti határozat vált szükséges
sé. " Kamenár Ferenc vb titkár aláírásával.

- Máig sem született meg az a jogszabály, amely a 
kártalanítás mikéntjét rendezné - figyelmeztet dr. 
Ostzánszkz Péter ügyvéd. - Ennek megalkotása a 
mostani parlamentre vár, mivel eddig nem lehet 
ezekhez az ügyekhez hozzányúlni. Nagyon sok az 
ilyen ügy, és hiányzik a generális jogszabály. Anschau 
László házát tehát egyszerűen kinézte magának vala

ki, és mivel a tulajdonos egy bűnöző volt, az eljárás
nak mi sem állt útjában. A  pártbizottság igényét pe
dig maradéktalanul ki kellett elégíteni.

Megjegyezzük, a jóhírű bolt - ahol Anschau László 
"a közellátást veszélyeztette "- éveken át zárva tar
tott. Csak a házban lévó lakásokat használta "az ál
lam*. 1952 márciusában aztán üzennek Anschau 
Lászlónak a raktárkulcsokért.

Hogy is államosítottunk?

Februárban pedig elkészült Pécsvárad államosított 
házainak listája. Egy ceruzával összeírt kimutatás, 
szempontjai kiism erhetetlenek. Vajon miért erre a 
házra volt szüksége a köznek és miért nem amarra? 
Nem lehet tudni. A listán szerepel dr. Entz Béla, a 
magyar kórbonctan iskolaterem tő professzora, aki 
kedves Pécsváradján, tudományos munkával óhajtot
ta élete utolsó éveit tölteni. Kapott ő is egy pártbí- 
zottsági lakót a nyakára. Van az állam osítottak kö
zött őslakos és frissen érkezett telepes, hentesek, 
mint Hoyck és Wittembart, kereskedők, mint Frick 
Márton és Anschau László; svábok, magyarok és zsi
dók, azaz a főutca jobb házainak tulajdonosai. A lis
tát az olvashatatlan aláírású községi tanácsi vb titkár 
és az ismeretlen Pécsi Ede vb elnök állította össze. A 
telekkönyvi hivatal április 2-án értesíti a kárvallotta
kat, hogy házuk " államosítva lett".

Anschauék nem nyugszanak bele a történtekbe; 
1964-ben, amikor a gyerekek már nagykorúak, és még 
mindig egy szobában szorong a család, annyit kérnek, 
hogy legalább a ház egyik megürülő lakásába költöz
hessenek. A válasz.... az egész ház gazdasági bűncse
lekmény kapcsán lett annak idején elkobozva és je 
lenleg a Magyar Állam nevére van telekkönyvezve" A 
lakást ezúttal az erdőgazdaság dolgozóinak kell ki
utalni.

Ma, 40 év múltán élelm iszerbolt üzemel a hajdani 
Anschau-üzletben, a házban lakük kicserélődtek. A 
mostaniak mit sem tehetnek a család fent leírt szen
vedésekről; időközben megvásárolhatták a házban ki
alakított lakásokat. Eoilógus: vissza nem adható.

Az ügy, amely a két zacskó borssal és a pártbizott
ság dolgozóinak igényeivel indult, az idők folyamán 
gordiuszi csomóvá bogozódott. A család, sok-sok csa
lád tulajdonát óhajtja, am elyből annak idején tör
vénytelenül kiforgatták. Várnak, reménykednek, ügy
védet fogadnak.

Matolcsy György államtitkár pedig a Napzártában 
bejelenti a kormány július 5-én hozott döntését: sem 
ház, sem üzlet, sem gyár vissza nem adható az erede
ti tulajdonosnak, mivel az ügyek oly bonyolulttá vál
tak, hogy kibogozásuk szinte lehetetlen. Vissza csak a 
föld kerülhet eredeti tulajdonosához. A többiek kár
talanítást kérhetnek. Gállos Orsolya

Anachau H a lló t  utólaó k tv ina ig in ak  magfalalóan tavaly 
nyáron az általa oly nagyon azaratatt Pácaváradon halyazták 
örök nyugalomra a caaládl aírboltba. lazark.l
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Sütőipari
magánvállalkozás

Ropogó* zsemle, mazsolás kuglóf, kívánságra házhoz szállí
tás Sokat hallani mostanság a magánvállalkozásokról. Jó lenne 
ha minél többen vállalkoznának a nagyobb választék, a jobb 
minőség reményében. A közelgő piaci verseny is ezt kívánja. 
Ez jó a vállalkozónak méginkább jobb a vevőnek. Sajnos nem 
elegendő ma még a vállalkozók száma. Sok a buktató, sok a 
bürokrácia. Kár, hogy esetenként az irigység is vagy netán a 
rosszindulat kerekedik felül a józan megítélés helyett. Ezeket a 
gondokat is le kell küzdenie a leendő vállalkozóknak és még 
hátra vannak olyan nehézségek , mint az adórendszer, mely 
nem ösztönző, a magas Térsadalombiztosltésl járulék nehezíti a 
versenyhelyzetet. Nehéz megteremteni az anyagi feltételeket is. 
Hiába van jó ötlet, jó szakértelem, kereskedői készség hatőké
vel nem rendelkezik akkor szinte lehetetlen elindulni. A bankok 
a kis üzleteket nem szívesen támogatják. Pályázatok útján sincs 
sok esélye, fgy marad a csendes társ, aki rendelkezik a rokon
ság révén némi vagyonnal amit biztosítékként vehet figyelembe 
a hitel kérelemnél az OTR mely alapján elindulhat a kitűzött cél
ja felé, a kisvállalkozó.

Ilyen körülmények között vágott neki Valkai Pál vállalkozó és 
társa ifj. Büki László, akik sütőüzemet kívánnak nyitni és péká
rút gyártani Pécsváradon. A tervek szerint 6 m illió forintos beru
házással - ebből 3 és fél m illió forint OTP hitel - korszerű gépek 
beállításával kívánják megvalósítani az üzemet. A tervek na
gyon aprólékosak és kidolgozottak, mindenre kiterjednek. Az 
üzemet máris úgy tervezték, hogy további termelés bővítése is 
biztosított legyen. Ami a legfontosabb talán - és itt a fogyasztó 
érdeke kerül előtérbe -hogy kiváló minőséget kívánnak nyújtani 
a leendő vevőknek. Ennek érdekében is a termelést NON-STOP 
alapon kívánják megvalósítani, (gy állandó jellegei tudnak majd 
friss árút biztosítani. Ennek folytán a nap minden szakában friss 
kenyérrel, zsömlével, kiflivel és egyéb más termékkel - még ma
zsolás kuglóffal is - tudnak szolgálni. Az igényeknek megfelelő
en délután is kapható lesz friss és ropogós pékárú. Különböző 
rendezvényekre is vállalnak külön megrendelésre sütéseket, 
bárm ilyen termékből. A jelen tervek szerint az árúsltást a mű
helyben tudják megoldani és a nyitvatartási időn túl is készek 
arra, hogy kiszolgálják a vevőket.Tehát bármikor becsengethet 
a vevő és kívánságára az üzemből kiszolgálják, hozzátéve azt 
Is, hogy természetesen udvariasan és mosolyogva. Mert alapel- 
vúk az, hogy: Mindent a vevőért. Talán ez sem közömbös. A ké
sőbbiek során szeretnének egy külön őzletet is nyitni, remélhe
tőleg erre is m ielőbb sor kerülhet majd. A kedves olvasó talán 
meglepődik azon, hogy kívánságára, ha erre igény merül fel, 
akkor készséggel állnak rendelkezésre, hogy a lakásokra is ki
szállítják a kért pékárúkat, ha kell reggel öt órára is. Ha kell ak
kor hajnalban ott lesz a megrendelő lakásán a friss és ropogós 
péksütemény. Úgy tűnik, hogy mégis csak mindent a vevőért.

A kapacitásukat jelenleg napi két tonna kenyérre és kétezet 
süteményre tervezik. A nappali nyitvatartás idejét majd az igé
nyek fogják megszabni és annak függvényében tartanak nyitva, 
de hangsúlyozva, hogy nyitvatartási időn túl is történik kiszolgá
lás. Az üzletet egyébként ez év szeptember hó 15-én szeretnék 
megnyitni és remélik ezt az időpontot tartani is tudják. Termé
kükre előzetes értékesítési szerződéseket is kötöttek. Szállíta

nak majd az ABC áruházba, de szállítani fognak Pécsre és 
egyéb más helyekre is. Az előzetes szerződés m ár megvan az 
NSZK tulajdonú DIXIE pécsi céggel is. Szeretnének export jogot 
is szerezni, de ez úgy tűnik még nem oldható meg. Ugyanis 
szeretnének Jugoszláviába is szállítani a határmenti települé
sekre. Ez azonban még csak elképzelés, de bíznak a jövőbe. 
Úgy vélik jó  szervezéssel, jó munkával, kis létszámú adminiszt
rációval versenyképesek lehetnek, meg tudják valósítani tervei
ket és el fogják nyerni a vevők bizalmát.

Sántha László

Platthy György 
festőművész állandó 

kiállítása 
Pécsváradon

Piceviredhoz  - az eaztitlkal hatáaokon kívül - más érzelmi 
azilak  la kötnek. Itt laktam, Itt tanítottam  ás Itt temetke- 
zem.Felajánlom tah it ilatmüvam egy Jelentőn r ia z it  Páca vá
rad lakoaaága kipvlaaló azarvinak, a p icavirad l Nagy közéig 
Tanicainak.... A fant Idézett aorok olvaahatók Platthy György 
teatömüviaz a P icé i Tanárképző Főlakola nyugalmazott tan- 
azékvazatö ta n ir in a k  közérdekű fa la jén lia iban . Az adomá
nyozó okirat azarlnt 50 faatm inyt adományoz agy Pécavira- 
don litaaítandó állandó klállítiahoz.Platthy György 1908 Ja
nuár 26-án szülatatt Ungviron. lakóiéit azülóviroaiban, Sáto
raljaújhelyen ás Debrecenben végezte, majd 1933-ban diplo
mázott a Képzőmüvéazetl Főlakolán. Még fólakoláa korában 
1932-ben állította ki elaó müvét Budapeaten a Nemzeti Sza
lon tavaazl tárlatán. M eaterel Caók látván, majd Benkhardt 
Ágoaton volt. Platthy egéaz munkáaaága azt la Jelzi, hogy 
megazívlelte meetere azavalt, amely arra figyelmeztette, hogy 
őrizze meg alázatát a terméazettel azemben. Megőrizte. így 
lettek egy életre azövetaégeael a tik , hegyek, felhők éa köz
tük a hazai tájak, elaőaorban a Mecaek ás környéke ás a Bala
ton vidéke.

így lett tő k ip fo rriaa  a táj éa Innét Indult portyáira - Kairó, 
Róma, P irlza, London, Halainál, Salzburg, hogy azután újra 
vlaazatérjan a Macaekbe. Tijfeatéazetét - a felajánlott anya
got - különböző k lillít ia o k  alkalmával nagy ellameréaekkel 
méltatták. Platthy képeit a magyar featéazet nemzeti hagyo
mányainak megirtéee mellett korazerü hangvétel, Intellektuá- 
lla Igényeaaég Jellemzi, olyanfajta azlntézlae a helyi Jellegze- 
teaaégeknek ás egyetemea áramlatoknak, amely hazai müvé- 
azetünknek mindig la a legnemeaebb voniaal közé tartozott. 
Müvein mindig érződött a terméazetelvüaégre épített müvéazl 
hltvalliaa. A azlnek elevenaége kelt bizalmat éa az átélt, mély 
humánum, mely derűt áraazt, harmóniát éa megnyugviat kelt 
az emberekben. Nem caupin azemélye, hanem a felajánlott 
képei la kötődnek Pécaviradhoz. Pletthy György Jelenleg 
Szlgllgeten éa Pécaett dolgozik, alkotiaalt rendazereaen l í i t -  
nl lehet Sopronban, Kőazegen, Pécaett, Budapeaten éa még 
aokhelyütt az orazigban. Pécavirad kőazönettel elfogadta 
Platthy György közérdekű fe la jin liaá t éa az abban foglaltak 
maradéktalan megtartiaát garantálja. A teatmények elhelye- 
zéaére , az állandó k lill ít ia  Pécaváradon a P icé i út 2. szám 
alatti könyvtár helyiéig  emeleti termeiben nyílik meg 1990 
auguaztue hó 20-án 17 órakor ünnepélyéé keretek között.

Sántha Liazló
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Hírek

információk:
Az NSZK-boli KŰLSHEIM városkába utazott juliua 24-án 

Pécsváradról egy öt főé küldöttség vlszontlátogatásra. Mint 
már korábban Is hírt adtunk arról, hogy tsstvárközságl kap
csolat kiépítésén fáradoznak a két településvezetól. Remélni 
lehet, hogy ez a látogatás Is hozzájárul, hogy mielőbb létre
jön a két település között a gyümölcsózó kapcsolat. A kül
döttségben részt vett: a községi tanács elnöke, a társadalmi 
tanácselnök helyettes, a katolikus apátplébános, a német 
klub vezetője valamint a német szövetség részéről pécsvá- 
radi tanárnő, aki egyben tolmács szerepét Is betölti.

Jó ütemben halad a római katolikus templom orgonájának felújí
tása. Földi Balázs orgonaépítő feszített ütemben végzi a munkála
tokat, hogy augusztus 15-i ünnepségre az orgona felújítása elké
szüljön és a korábban meghirdetett hangversenyt meg lehessen tar
tani.

A Déldunántúll programszervezők e/óz#tee felmérést készí
tenek az 1995-éW világkiállítás megrendezésével kapcsolato
sait. Ezért kérik a Pécsvársdl polgárokat, hogy a világkiállí
tással összefüggd és Pécsvársdot Is érintő lehetőségeket, öt
leteket, véleményeket, javaslatokat juttassák el az esetlegea 
iovábbhasznoaítés céljából a Pécsvéradl Művelődési Köz
pontba. A javaslatok, vélemények és ötletek alapján közös 
megbeszélést kívánnak rendezni és ennek kapcsán részletes 
és kölcsönös tájékoztatás birtokában a megvalósítás miként
jét kívánják hasznosítani.

A Baranya megyei Vízmű értesíti a lakosságot, hogy az ese
dékes vízd ij befizetése minden munkanapon 8 - 1 7  óra között 
lehetséges, Pécsvárad és Zengővérkony viszonylatában a kiren
deltségen fizethető be. Augusztus 3-én délután községünk víz
hálózatára rákötötték a Duna-vízvezetéket.

Augusztus 20. - Szent István napja
A Pécsvéradl Várbaráti Kör 1990 augusztus 20-án hagyo

mányos megemlékezést tart a várban , Szent István király 
szobránál, amelyre szeretettel meghív minden pécsváradlt.

. Program:
17 órakor Platthy György Pécsváradról elszármazott festő

művész állandó kiállítása a könyvtár emeletén. Megnyitja 
Platthy Iván, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Fő
osztályvezetője.

18 órakor a vár udvarán ünnepi köszöntőt mond Gállos Or
solya, a Pécsvéradl Várbaráti Kör elnöke. Közreműködik 
Bősz Zoltánná tanár ás a Pécsvéradl Túzoltótestület Fúvós
zenekara Apaczeller József vezetésével. Utána kápolna
hangverseny: a Pécsvéradl Zeneiskola tanárainak kamara
együttese ad koncertet.

Karaván autójavító
Vállaljuk gépkocsik műszaki vizsgáztatását, min

dennemű javítást, gumiszerelést, centírozást, kisebb 
karosszérialakatos munkák elvégzését.

Esküvők, keresztelők, családi események vi
deofelvételének elkészítését vállalom. Füri Fe
renc Pécsvárad Dózsa Gy. u. 15.

Üvegezést, képkeretezést vállalok.
Tárnái István Pécsvárad Szabadság u.

Dupla garázsajtó és lakberendezési tárgyak 
stb. eladók. Érdeklődni lehet augusztus 15- 
től Zengő u.19. Kardos Botond. Ugyanitt 
zongorát vennének

Nagypall vasútállomás küzelében, pince-prés
ház, 300 négyszögöl, lOéves lugas szőlő +600 
négyszögöl szántó eladó. Érdeklődni lehet este 
20óra után Papp János Pécsvárad Kossuth L.u. 
10 IÁ

Figyelem!
id. Vadász László mozgáskorlátozott kisi

paros megkezdte a szuper légycsapók gyár
tását. Óvjuk meg egészségünket a rovarok
tól. Kapható a pécsváradi ABC-ben és az 
ÁFÉSZ boltjaiban. Csak egyszer kell meg
venni, több évig használható, tisztítható, ja
vítható. Nagyobb megrendelést is felveszek.

Id. Vadász László képesített asztalos és 
mázoló mester. Pécsvárad Kossuth Lajos u. 
36. Tel: 22.

Pécsváradon az öreg heke dűlőben 930 négy
szögöl zártkert eladó.

Érdeklődni: Pécs 72-19-321-es telefonon. 
Lakcím Binder László Pécs, Darvas u-15.
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Elhibázott lépés
A gyökerek mélyek és még sokáig hatnak,
Hisz 949-ben egy fontos tantárgyat kiiktattak 
Békésnek tűntek akkor még az évek.
Párt székházakat építettek az Isten tudja hányat, 
De az iskolákból kitiltották az egyházat. 
Járathattuk gyerekeinket hittanra fakultatívan,
De számíthattunk arra, hogy ö k  maradnak ár

nyékban.
Ha valaki vinni akarta valamire 
Az titokban vitte gyermekét keresztelőre.
Első áldozónak lenni felért egy bűnesettel, 
Vallották ezt kommunista szemlélettel!
Keserves éveket élt akkor Apát és papság,
Ha rajtuk múlt volna, lehúzták volna róluk az 

utolsó gatyát.
Párttitkár és bizalmi volt viszont bőven, 
Megtaláltuk őket faluban és minden üzemben. 
Hogy mit tanulhattunk Tőlük? Egyszerűen,
Lopni, csalni, hazudni minden időben.
Hisz Náluk a tíz parancsolat egyszerűsítve volt; 
Jelents föl mindenkit! bűnös vagy büntetlent,
Ók így nevelték a jövő generációját,
Most saját maguk láthatják a kárát.
De azért 965-ig az Apát úr mellett volt káplán, 
Azóta viszont csak egy Apát urunk van már... 
Tennivalója bőven akad, hisz körzete növekedett,

De a teológus képzés országunkban a minimumra 
csökkent.

Most talán elindul egy folyamat
Ki vétkezett bűnbocsánatot kaphat.
Nehéz lesz gyerekeinket Isten hívővé tenni
Amit 40 év alatt elrontottak máról holnapra pó

tolni.
Csodákat ne várjunk, hisz nem is vártunk soha,
"Hisz segíts magadon az Isten is megsegít!"- ezt 

mindenki tudja.
Láttuk junius 17-én az Úrnapi Körmenetet,
Olyanokat is láttunk akik régen láttak Isten tisz

teletet
Most úgylátszik megint hinni kezd a nép,
Hisz Istenben hinni nem bűn, hanem üdvösség.
Most a változások korát éljük át,
Nem kell, hogy kötelezzék a hittan oktatását!
De azzal tisztában van minden szülő és pedagó

gus,
A tízparancsolat betartásával jót akar minden 

teológus.
Ne legyen se gyereknek se szülőnek hátrány a hit

tan,
Hisz párt állásra való tekintet nélkül Isten segít

ségét kérjük, ha baj van.
Mester Oszkár

Levél a tisztelt Házhoz
Odafenn a tlaztalt Honatyák 
Mikor fogják bafajaznl a azócaatit?
Mikor vaazlk már vígra iczra  
A nápnak álnl áa annl kall!
Nam ahatünk azavakat, Igáratakat 
Mart azt vlazont kaptunk alagat.
Tudom naház 40 ív  hallgatta után 
Elfáault ambarakkal falipítanl agy új hazát.
M íat tannl, Jobban, arőaaabban 
Fölállítani egy azllárd ílatat.
Kaptunk Igáratakat, azípat áa jót,
Mikor laaz abból valami kizzaHogható?
Kárdam án a tlaztalt házat,
Tánylag azt taazlk amit a náp akart?
Káram ín  a tlaztalt Honatyákat 
Fajazzík ba falaalagaa vitájukat.
Hlazan olyan agyazarü lanna 
Ha caak a lány ágról baazílnínak.
Vágyik már vígra iazra  
Hogy Itt ambarak álnak.
Embarak kik nam irtlk  a naház azavakat,
Infláció, privatizáció áa agyib zavaroa fogalmak.
Nakünk agyazarü ambaraknak caak agy a fontoa, a lányag 
Tagyik már mag, hogy nyugodtan ilhaaaük Hátúnkat.

Szekeres Sándor.

Szerkesztőségi üzenet

Lapunk előző számában felkínáltuk 
a lehetőséget egyéneknek, szerveze
teknek és pártoknak, hogy a helyható
sági választásokkal kapcsolatos véle
ményüket, javaslataikat juttassák el 
szerkesztőségünkhöz. Lapzártáig csak 
a Független Kisgazda Párt és az MDF 
javaslatát kaptuk meg. Ismét felkínál
juk a nyilvánosság lehetőségét, közle
ményeiket aug. 31-ig juttassák el szer
kesztőségünkhöz.

MA AZ MDF A HOLNAP!

ÉitP iESzrő

Kiadja
a Magyar Demokrata Fórum 

Pécsváradi Szervezető 
Felelős kiadó: dr. Bíró Ferenc 

Felelős szerkesztő: 
Benkő László 

Készült
aCarbocompKft 

nyomdájában 
Felelős vezető: Pető Attila


