
Farsang 60 év felett
A név, hogy Szociális Gondozási Központ 

talán keveset árul el magáról, de a régi, 
Idősek Klubja elnevezés mindenki számára 
ismerős.

Az, hogy a dolgozók február 11-én farsangi 
bált rendeztek az időseknek nem újdonság, 
mivel ez az esemény évek óta hagyomány.

Az idősek farsangi bálja mégis más, mint 
az általunk megszokott jelmezes felvonulás.

Heteken ét történő készülődés, közös 
jelmeztervezés, sütés-főzés, teremdíszítés 
előzte meg a nagy eseményt. Ha idősekről 
van is szó mindennek meg kell adni a módját 
és azt a pluszt, amit a család nem ad, vagy 
nem adhat meg számukra.

A mintegy 50 meghívott klubtagból szinte 
mindenki eljött.

Aki egészségi állapota miatt nem jelenhe
tett meg, azoknak a gondozónők "házhoz 
vitték* a farsangot.

Ez az apró figyelmesség apró örömköny- 
nyeket csalt az idősek szemébe.

A legnagyobb sikert a dolgozók jelmezes 
felvonulása aratta: volt ott csecsemő és 
öregasszony, boszorkány és háremhölgy, 
nagyvilági dáma és cigánylány, népitáncos

és csöves, no meg egy buzgó utcaseprő. 
Harsogó jókedv, nótaszó, tánc, evés-ivás 
jellemezte a mulatságot. A legnagyobb 
meglepetést mégis a 93 éves Rozika néni 
okozta, aki botjait letéve táncra perdült a 
többiekkel.

Ez volt az igazi siker!
Ezért más ez a bál, mint a többi!
Egy rövid időre ugyan, de meggyógyultak 

a fájós lábak, elmúltak a betegségek, meg
szűnt létezni a magány és az az érzés, amit 
mi még nem ismerhetünk: az öreg kor 
érzése.

Ezért kell minél többet törődnünk az idős 
emberekkel és problémáikkal, mivel ezt az 
érzést mi nem ismerjük, de egyszer ránk is 
sor kerül, mi is megöregszünk.

Számunkra a legnagyobb elismerés az 
volt, hogy jól érezték magukat és kérték, 
hogy többször is rendezzünk hasonló mulat
ságot.

Ezt ezúton is megígérhetjük!
Reméljük a legközelebbi teadélutánunkon 

még több vendéget üdvözölhetünk, hiszen 
"nem csak a húszéveseké a világ!"

•  V. évfolyam 2.szám. •  1993. 
február •  Ára: 15 Forint •
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Újból a szövetekezetekről,
avagy tiszta vizet a pohárba!

Azt mindenki tudja s érezte, 
minden termelőszövetkezeti 
tag és minden vezető, hogy ez 
a struktúra, az ún. termelőszö
vetkezeti modell tovább nem 
vihető, alkalmatlan, korszerűt
len.

A legfontosabb, a tulajdonosi 
szemlélet hiánya, a porszem 
mely a régi szerkezet fogaske
rekeiben az eredendő problé
mát okozta.

Aki már dolgozott szövetke
zetben, az tudja - ha beismeri - 
, hogy a szövetkezeti tulajdon 
elherdálása, ellopása, térítés
nélküli használata mindenna
pos és nem a bűntett vagy a 
szabálysértés kategóriájába 
tartozó cselekmény volt.

A mérték a hierarchiában be
töltött szerep szerinti, vagyis a 
rendszer úgy működött, hogy a 
tsz-elnökök - tisztelet a kivétel
nek - mérhetetlenül a legtöbbet 
"profitáltak" a közös vagyonból.

Magyarán szólva magukénak 
érezték a tsz-t.

Természetesen a kisember, 
az egyszerű tsz-tag is megtalál
ta a maga számítását, mérhetet
lenül kisebb mértékben.

Kérem az egyszerű tsz-tago- 
kat, ne sértődjenek meg a fenti
eken, sajnos erre voltak kény
szerítve.

A legfelsőbb tsz-vezetők jöve
delme a fennt leírtakon kívül - 
ez volt a legtöbb - a fizetésen és 
a prémiumon kívül a különböző 
jutalékokból állt, és áll ma is.

Tudják-e a tagok, hogy afelső 
vezetők a különböző üzletköté
sek, szerződések fejében juta
lékot tettek és tesznek a mai 
napig is zsebre.

Tisztelt szövetkezeti tagok!
Milyen minőségű szerződé

sek köttettek és köttetnek még 
ma is ilyenformán?

Hogy képviselik így cégük 
érdekét, ha az üzletkötések so
rán, amikor a motiváció maga a 
jutalék?

Szinte ellenőrizhetetlenül bo
nyolódik ez a játék.

A termelőszövetkezetek úgy 
ahogy, de átalakultak.

De! Milyen átalakuláson ment 
keresztül ezt megelőzően a Te- 
szöv, a tsz-szövetség az elmúlt 
időszakban? Teszöv-ből Mosz- 
á alakult, nevébe felvette a 
mezőgazdasági dolgozók meg
nevezést, tágítva a kört.

Immár nemcsak a tsz-tagok, 
hanem a mezőgazdasági dol
gozók érdekképviselete is.

Tiszteit gazdák, mezőgazda
ságban dolgozók, tegyék fel a 
kérdést, hogy miben segítette 
önöket a Mosz, miben védte 
érdekeiket, ott helyben, esetleg 
épp a betartó tsz-elnök ellené
ben?

Milyen tájékoztatást kaptak a 
sarkalatos törvények ismereté
ben tőlük, ha kaptak egyálta
lán?

Ugyanezt a kérdést feltehetik 
a szövetkezeti dolgozók is. Mi
kor képviselte őket, akár az 
egyéni problémák felmerülése
kor a Mosz? Fordulhattak illetve 
fordulhatnak aTeszöv-höz illet
ve a Mosz-hoz olyan problémá
val, mely épp a tsz felső vezeté
se érdekeiben ütköző volt. Ilyen 
fel sem merülhetett.

A Teszöv mindig is szűk elit
politikát folytatott, atsz-elnökők 
politikáját. A kisemberekhez 
sohasem jutott el.

A Mosz "edzőtáborokat" szer
vezett a sarkalatos törvények 
(átmeneti, szöv-i) ügyében a 
vezetőknek, sajátos értelmezé
sük szerint. Baranyában Har
kányban volt a tréning.

Az egyszerű tagokat ki tájé
koztatta? Úgy is feltehető a 
kérdés, hogy kik tájékoztatták 
félre?!

A termelőszövetkezetek zö
mében a tagoknak fogalmuk 
sem volt, és még ma sincs a 
felsorolt törvényekről.

Van egy másik agrárérdekvé
delmi szervezet vagy párt, az 
Agrárszövetség. Baranyában 
az egyik képviselője Buzássy 
Lajos nem szégyellt dicsekedni 
azzal, hogy "az Agrárszövetség 
megyei szervezete részéről 
csak annyit teszünk hozzá, 
hogy egyetlenegy előadást 
sem szerveztünk az egyébként 
igencsak magyarázásra szoru
ló szövetkezeti törvény magya- 
rázására, mert úgy gondoljuk 
hogy az átalakulás a szövetke
zeti tagság dolga. Nem a párto
ké. A megyében egyetlenegy 
ilyen törvénymagyarázásról tu
dunk, ez Geresdlakon történt. 
De ott az MDF alelnöke, dr. 
Farkas Gabriella volt az, aki a 
törvényt félremagyarázta, felte
hetően nem tévedésből."

Eddig az idézet, az Új Dunán
túli Napló 92 novemberi számá
ból.

Hosszan idéztem, elkerülen
dő, hogy a szövegkörnyezetből 
való kiragadással vádoljanak.

Visszatérve a "dicsekvésre".

Felháborítónak és erkölcste
lennek tartom, hogy az Agrár
szövetség képviselője azzal di
csekszik, hogy egyetlenegy el
őadást sem szerveztek. Nem 
tartották helyénvalónak az em
berek felvilágosítását, a tör
vények ismertetését? Jobbnak 
vélték, ha az emberek tájéko
zatlanok?

Az idézet másik fele egy nagy
sikerű mezőgazdasági fórum
ról szólt, 2-300 fő előtt, ahol 
valóban az MDF alelnők asz- 
szony tartott tájékoztatást 
Szentpáli László Bm.Fm. Hiva
tal vezetőjével.

Természetesen ezen a fóru
mon Buzássy úr nem volt jelen, 
s így a vádaskodásának hitele 
a nullával egyenlő. A fórum a 
tsz-törvényekról szólt, egyet
lenegy szó sem esett pártpoliti
káról. Mindezt tanúsíthatja a 
nagyszámú közönség Véménd- 
ről, Hímesházáról, Mázáról, Fa- 
zekasbodáról, Geresdlakról, 
Nagypaliból és Pécsváradról. 
Jelen volt az Új Dunántúli Nap
ló újságírója is.

Tisztelt tsz-tagok!
Ki tájékoztatta Önöket környe- 

zetükben?Tegyék fel ezt a kér
dést magukban. Van-e haté
kony érdekképviseletük?

A termelés szinte minden 
szintjén már felálltak hiteles 
érdekképviseletek, csak a me
zőgazdaságban nincs erre 
mód?

Alakítsák meg ott helyben 
minden átalakult szövetkezet
ben, önszerveződőén, mert 
enélkül védtelenek maradnak.

Milyen munkaszerződéseket 
kötöttek a napokban, beleszól
hattak a szerződésük egyetlen 
pontjába is?

Tudok olyan szövetkezetről, 
ahol csupán egy tételt garantál
tak a dolgozók részére, az 52 
Ft-os m inim álórabért, amit 
egyébként is a törvény előír.

A tsz-átalakulások során és 
azt megelőzően sok tsz-ben az 
embereket hitegették, ne válja
nak ki, lesz mindenkinek állása.

Nos nem váltak ki a hitegetet
tek és mi is történt egyes helye
ken, az átalakulások során? 
Elbocsájtások. Hogy mi az er
kölcstelen mindebben? Nos 
nem az elbocsájtás maga, nem, 
hiszen lehet az gazdasági dön
tés is.

Az az etikátlan, hogy ezeket 
az embereket átvágták, az elbo- 
csájtáskor vagyonukat mér

nem vihették ki, kisemmizettek 
lettek.

A tisztesség azt követelte vol
na, hogy az elküldendő embe
reknek felajánlják a kiválás le
hetőségét, nem fosztva meg 
őket a vagyonuktól. A tájéko
zatlanságnak és a félretájékoz
tatásnak vannak vesztesei, kár
vallottjai. Kik ezek az emberek? 
Kiket becsaptak és az átalaku
lás után munkanélküliek lettek, 
vagyonukat elvesztve. A másik 
csoport a tájékozatlanok cso
portja, kik emiatt nem éltek 
lehetőségeikkel.

Egy harmadik kategóriába 
tartoznak a kívülálló üzletrész
tulajdonosok. Az ó számukra a 
törvény nem tette lehetővé - 
hibásan - a vagyonukkal való 
rendelkezést.

Mindezen emberek problé
májának orvoslására az MDF 
hatodik országos gyűlésén szü
letett egy politikai határozat, 
mely szerint a szövetkezeti tör
vényt még ez évben módosítani 
kell úgy, hogy a fennt említett 
emberek még egy időinterval
lumon belül rendelkezhesse
nek vagyonukkal.

Valószínű, hogy a parlament
ben még a tavasszal napirend
re kerül ez a téma. Sok tsz-el
nök a hír hallatán már megint 
ördögöt kiállt, és a tsz-ek szét
verését szajkózza. Nem. A vég
leges, és tisztességes tulajdon- 
szerzés a cél. A tényleges és 
önszerveződő szolgáltató szö
vetkezés létjogosultsága vitat
hatatlan.

A 92-es év utolsó napjaiban 
született két fontos törvény.

Az egyik a megyei földműve- 
lódésTügyi hivatalokat ruházza 
fel felügyeleti hatáskörrel, a 
szövetkezeti átalakulások te
kintetében, akát visszamenőle
gesen is. Éljenek ezzel a lehe
tőséggel és jelentsék be a fm- 
hivatalhoz, ha úgy érzik, hogy 
becsapták Önöket és az átala
kulások során visszásságokat 
és törvénytelenségeket tapasz
taltak.

A másik a földrendező és a 
földkiadó bizottságokról szóló 
törvény, mely korrektül rendezi 
a részarány- földtulajdonosok 
számára a földhözjutás lehető
ségét úgy, hogy a termőföldek 
folyam atos mezőgazdasági 
hasznosítása is biztosítva lesz. 

Geresdlak 1993.02.17. 
Habjánecz Tibor 

MDF Geresdlak
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Nem könnyű, de megoldható!

Tóth Sándor pécsváradi lakos, fómesztergályossal beszél
gettünk.

-  Tudtommal te a rendszerváltás után lettél főállású 
kisiparos, mi volt a kiváltó ok?

-  Kezdjük az elejéről, a helybeli Mezőgépnél voltam 
tanuló, nagyon 16 mesterem volt Hauck Nándor szemé
lyében. Majd bevonultam katonának. Leszerelés utón az 
Állami Gazdaságban Szilágypusztán helyezkedtem el, 
ahol 12 évet dolgoztam, majd Pécsre a Műszaki 
Erdészethez kerültem marosként.

ség, de nincs megfelelő piaci kilátás a beruházás 
megtérülésére. Olyan szervezet hiányát érzem, amely 
sokkalta több információval szolgálhatná a kialakuló 
kisvállalkozásokat. Remélhetőleg a kialakuló KAMARAK 
hoznak ezen a téren valamilyen megoldást. A munka
helyteremtésnél és foglalkoztatásnál az igen magas TB 
költségeket érzem féknek. A már meglévő és későbbi
ekben kialakuló vállalkozások fejlsztósóhez vállalkozás- 
barátíbb politikára volna szükség.

-  Ezen túlmenően, hogy ítéled meg magad helyzetéből 
a jelenlegi munkanélküliség kérdését?

-  A 80-as évek elején a M űszaki Erdészetnél géemkáztál 
is, ennek milyen hatásai voltak?

-  Igen kemény évek voltak. A vállalati munkaidőben 
marósként dolgoztam, a GMK-ban esztergálnom is 
kellett, ezt mindig a munka milyensége határozta meg. 
Főleg az első óv volt nagyon nehéz. Reggel 5-kor indult 
a vállalati járat, de haza legtöbbször a 23 órás vonattal 
érkeztem. Hétközben a családot alig láttam. Mivel a 
munkák darabbéresek voltak, nagyon keményen kellett 
dolgozni. Ezentúl rengeteg tapasztalatot is adott ez az 
időszak. A mit mennyiért, és hogyan fogalmak gyakorla
tira váltását értettem alatta. A GMK-s időszak lejártával - 
ezek már a 80-as évek vége - kezdődött és érződött a 
gazdasági bizonytalanság a munkahelyeken. Ekkor 
adódott a lehetőség arra, hogy a vállalat leírt eszterga- 
padját meg tudtam venni. A garázsomat alakítottam át 
műhellyé es kiváltottam a másodállású ipartevókenysé-

Eet. Úgy éreztem szerencsés időszakban álltam neki, 
izonyos cégeknek volt forgácsoló munkára igényük s 

így találkozott a kereslet és a kínálat igénye.
-  Főállás kiváltását mi tette indokolttá?
-  Több tényező játszott közre. Bent a munkahelyen a 

visszaesés legjobban a forgácsolórészleget érintette. 
Egyre hosszabb időszakra volt jellemző, hogy nem volt 
marós jellegű munka. Nem dicsekvés képpen, de fizetés 
szempontjából az első 10 fő között szerepeltem. Mivel 
konkrét munkám nem volt, így a kollégáknak segítettem 
anyagelőkészítésben és a műhely kiszolgálásában. Ez 
egyre terhesebb lett a számomra is és a cég számára is. 
lmon munka után meg kezdett a fejemre nőni a 
megrendelés. Ekkor még szó sem volt végkielégítésről 
vagy hasonló eljárásokról. Ezt a helyzetet nehezítette, 
hogy volt egy vállalati kőlcsönőm Is. A kompromisszum 
az lett, hogy a cég beleegyezett a további részletfizetés
be és így telmondtam, és főállású Iparossá váltam. Ez 
természetesen nem teremtett egy vikkend helyzetet. A 
már meglévő megrendelők mellé újabbakat kellett 
szerezni. Részben megkönnyítette a Gépjavító megszű
nése is. De igazán a munka minőségével, határidők 
betartásával és aránylag elfogadható árral lehet a piacot 
megtartani. Itt kezdődnek a jelenlegi nagy nehézségek a 
vállalkozásnál. Helyben ma már semmi lehetőség alap
anyagbeszerzésre, vagy Pécsre vagy Komlóra kell járni. 
Nem beszélve arról, hogy az anyagellátók még mindig 
nem álltak át a nagy fogyasztó vállalatokról a kisipar 
kiszolgálására. Nem rendelkeznek megfelelő daraboló 
berendezésekkel meg Ilyen Irányú üzletpolitikával sem. 
Ez rengeteg kidobott időt és pénzt jelent. Az Idő pénz: 
nagy általánosságban a megrendelőnek azonnal kellene 
a munkadarab. Ezesetben egyetlen megoldás van, 
sohasem lehet tudni előre mikor fesz műszak vége. Tehát 
a valamikori ipari munkához képest ez teljesen más 
kategória a nehézségeivel és szépségeivel együtt, 
melyeket fel kell vállalni, ha a szombat, vasárnap Is 
rámegy néha.

-  Mik a fejlesztés és a jövő nehézségei és lehetőségei 
szerinted?

-  Jelenleg több az akadály, mint a lehetőség. A technikai 
oldalon piaci összefüggések Is vannak. Ezek a gépek 
műszakilag avultak, új gépek beszerzésére van lehető

-  Lehet, hogy sommásan hangzik, de szerintem nem 
olyan végzetes a helyzet. Véleményem szerint munka 
található. Lehet, hogy nem az eddigi foglalkozásban, s 
nem helyben, de található. S van egyfajta kényszer, s 
felelősség is. Rengetegen vannak úgy, mint jómagam, 
kölcsönnel és nagy rezsivel. Amennyiben a jelenlegi 
lehetőségem megszűnne, akkor is meg kellene találnom 
a módját, hogy a családomnak megtudjam teremteni a 
megélhetés feltételeit. A mai világban nagyobb teret 
kapott az önbecsülés, önbizalom és egyfajta kitartás a 
henézségek közepette is.

Köszönjük a beszélgetést ős eredményes munkát kívá
nunk mind a vállalkozásban mind a magánéletben.

A szerk.

Az a szép madár
Mint halál után a lólek, képze

letem úgy kóvályog ás föld- 
szomjasan járja be újra meg 
újra szülőföldemet.

Álmaimban mindig hazafelé 
tartok. Ébredéskor kínok-kínja 
gyötör, hogy bármilyen sebe
sen is repültem, haza még
sem, értem.

A nagy titkot nyaranta a kö
röndi fazekasok hozták. Ami
kor megszólaltak ezer színben 
tündöklő madár kezdett röp
ködni.

De ez olyan szép és különös 
volt, hogy bele szédültem, s 
évtizedek múltán is hallom sza
vaik harangozását. Olyan világ 
zendült meg beszédük mögött, 
amelyet mintha ismertem vol
na és mégis megfoghatatlan 
volt. Utánozni próbáltam ókét, 
de a madarat megfogni nem 
tudtam.

Diákéveim után Székelység- 
re kerültem, ahol sokezemyl 
torokból szólalt meg gyönyörű
en az a madár. Hosszú évekig 
figyeltem megrészegülten, ho
gyan repül egyik fészekből a 
másikba, hol csipkelődőn, 
vészterhesen, hol szellőérzé
kenyen, harmatcsepp-tísztán, 
vészterhesen, akár a menny
dörgés, olyan feszültséggel, 
hogy egek hasadoznak, hol 
tünékenyen elillanva, mint a 
tavalyi nyár.

A táncok akár a tomboló élet.

Hiába próbálta a kemény ter
mészet, máig sem sikerült ezt 
a megzabolázhatatlan életerőt 
ráncba szednie.

Itt éreztem meg igazán mi
lyen volt, milyen lehetett né
pem régmúltja. Ebben a tün
dérkertben lettem férfivá, let
tem igazából székely, s valódi 
mezőségi. Gyermekkoromban 
nem értettem, folfoghatatlan 
volt a régi lassú magyar ’járta- 
tója’. A párok épphogy nem 
álltak egy helyben. A lány keze 
a fiú vállán, fejük egymáshoz 
bújva. Nem mosolyogtak. Nem 
kurjongattak. Az Időtlenség
ben lebegtek.

Most, hogy omlani látszik kis 
népecském, hogy lányaink 
mind gyakrabban adják oda 
rebbenő lelkűket illetéktele
neknek, értettem meg, hogy a 
mezőségi alig tánc, a fejek 
egymáshoz búvása nem más, 
minta titok madarának rejtege
tése, aki csak akkor jön elő, ha 
szabad, szellős, napfényes 
szavakon repülhet. 

Szentlőrinc,
1992 szeptember

Székely-Mag*ari Ferenc •



4 ÉBRESZTŐ 1993. február

A szelektív hallás gátolja a 
tárgyilagosságot!

Az Új Dunántúli Napló február 
3-i számában jelent meg Hársfai 
István tollából a baranyai or
szággyűlési képviselók és a 
N yugdíjasok Kamarájának 
megbeszéléséről szóló tudósí
tás.

Először nem tartottam fontos
nak, hogy reagáljak a cikkre, 
amely rám nézve nem túl hízel
gő. Válaszra most azért kény
szerülök, mert hozzám közeli, 
és a velem baráti viszonyban 
lévő nyugdíjasok is azt olvasták 
ki a cikkből, hogy én nehéz 
helyzetük mellett most még azt 
javaslom, hogy a házat is adják 
el a fejük fölül.

E cikk hatására a Justitia Bará
ti Társaság az Új Dunántúli 
Napló február 9-i számában 
megrökönyödését fejezte ki, és 
már azt írták, hogy nem csak 
eladatni akarom a házat, hanem 
vállalkozásra akarom őket ser
kenteni.

Nézzük meg, hogy miket is 
mondtam a Nyugdíjasok Kama
rájának ülésén? Mert az elmon
dottaknak az eredeti szövegkör
nyezetben egészen más értel
me volt, mint amit a cikk az 
olvasónak sugall.

A Kamarai ülés érdemi részé
nek befejezése után ugyanis a 
nyugdíjasokat arra kértem, 
hogy beszéljenek nyugdíjas tár
saikkal, és elsősorban azokkal, 
akik nagyobb lakásban vagy 
ingatlanokban élnek, és esetleg 
nem tudják annak egyre növek
vő fenntartási költségeit fedez
ni, önként válasszák azt a lehe
tőséget, hogy kisebbre cserél
jék, hogy garzonházakba köl
tözzenek, és az így különbözei
ként kapott pénzeket takarékba 
téve, kiegészíthetik méltánytala
nul alacsony nyugdíjaikat. így 
talán elkerülhetik azokat a meg
alázó helyzeteket, amelyeket a 
lakhatási támogatás igénylése, 
vagy a szociális segély-kérelem 
jelentette számukra.

Azt is mondtam, hogy ezek 
nagyon nehéz döntések szá
mukra és ezekkel a nyugdíja
soknak csak egy nagyon kis 
hányada tud élni. Ez a folyamat 
már évekkel ezelőtt elkezdő
dött, pl amikor a város a nyugdí
jasok számára kis rezsijű gar
zonlakások tömegét építette, 
amelynek ára már mind van 
lakója.

Nyugaton ez egy külön üzle
tág, nagyon sokan élnek vele. 
Természetesen sokkal jobb len
ne azt mondani a nyugdíjasok
nak, hogy egész életükön ke
resztük fizetett nyugdíjjárulék

után most tisztességes, értéktar
tó nyugdíjat kapnak, de ennek, 
- legyen bármilyen kormány 
hatalom - 5-10 éven belül nincs 
realitása.

Én csak arra céloztam, hogy 
nem kell feltétlenül a kiszolgál
tatott helyzetek sorozatát vállal
ni, mert egy részük számára 
létezhet más megoldás is.

Úgy érzem el kell mondanom 
a nyugdíjasoknak, hogy mikor 
azt írtam, hogy 5-10 éven belül 
az értékálló szint nem teremthe
tő meg, azért mondtam mert a 
jelenlegi nyugdíjrendszer nem 
biztosítási alapon működik. A 
jelenlegi kormány elődei másra 
költötték a nyugdíjalap pénzét, 
és így tőke hiányában ez nem 
működhet nyugdíjrendszer
ként, hanem a mindenkori költ
ségvetés függvénye.

Amit eddig írtam, azok csak 
elhangzott szavak voltak egy 
találkozón. Engedjenek meg 
most néhány gondolatot arról, 
hogy mit próbáltam tenni a 
nyugdíjasok érdekében.

Február 1 -én törvénymódosító 
javaslatot nyújtottam be a Tár
sadalombiztosítási Törvényhez, 
amelynek lényege az volt, hogy 
a kormány tartsa magát az általa 
meghatározott 16%-os emelés
hez. Ezt elmondtam a parlament 
plenáris ülésén is, mégpedig 
úgy, hogy megneveztem azt a 
pénzforrást is, amely az ehhez 
szükséges kb. 6 milliárd forintot 
fedezné. Erről külön tájékoz
tattam Kupa, Surján és Szabó 
miniszter urakat. Javaslatomról 
levelet írtam Antall miniszterel
nök úrnak is.

A parlament szociális bizottsá
gában is képviseltem ezt a 
javaslatot, és ennek hatására 
Kulin Sándor képviselő úr egy 
kompromisszumos javaslatot 
terjesztett be, egy márciusi 10%- 
os, és egy szeptemberi 6%-os 
emelésről, amelynek éves hatá
sa 15%-os emelés lenne.

Az elmúlt két hétben szinte 
majd minden napomat ezzel 
töltöttem. Nem tételezve fel 
rosszándékot Hársfai úr cikké
ben, most mégis azt mondom, 
hogy az általam mondottakat 
rosszul értelmezte és kommen
tálta. Bízom abban, hogy az ott 
jelen lévő nyugdíjasok szavai
mat máshogy értelmezték.

Ha azonban nem, akkor a hiba 
bennem van, és ezért tisztelettel 
megkövetem őket, és rajtuk ke
resztül valamennyi nyugdíjast.

Dr. Bíró Ferenc 
országgyűlési képviselő.

Ha a Föld 
beszélni tudna...
Hajdan az embernek 
e Földet teremtette Isten, 
de nem azért van rajtam 
fű, fa virág és minden, 
hogy ne becsülje, csak pusztítsa 
e sok drága kincset.

E sok fáradozásban 
semmi köszönet nincsen, 
pedig hálával tartozna 
mindenért az ember.

Hála helyett szennyezik olajjal a tengert 
a füsttel a levegőt és méreggel a Földet, 
csak azt nem látják, 
hogy a fát maguk alatt vágják 
de vajon ki fizeti majd meg 
ezt a hatalmas számlát?

E nagy pusztításból még így sem elég, 
egymást ölik, gyilkolják 
fegyverrel, s mereggel 
a népek is még.

Ha beszélni tudnék 
Megálljt parancsolnék 
de így csak csendben sorvadok.
De meddig tart ez még?

Remélem egyszer 
a rosszat a jó váltja fel, de 
ezért még sok mindent kell 
hogy tegyen Isten, s ember.

Schváb Tamás 5.a osztályos tanulói 
1993. február 17.

Második földárverés 
Pécsváradon

1993 február 11-én lezajlott a 
második földárverés Pécsvára
don, amely a volt Állami Gazdasá
gi tulajdont képező területeken az 
első volt.

Megközelítőleg 1500 AK terület 
került tulajdonba. Zökkenőmen
tesen folyt le az árverés, ugyanígy 
mint az elsőn itt is mindenki 500 
Ft/AK jutott tulajdonhoz. A felszín 
alatt itt már sokkalta több kompro
misszum kötésre volt szükség 
mint az előző árverésnél. Ennek 
oka abban keresendő, hogy az 
érdekeltek egy része nem szánt 
megfelelő figyelmet és időt az 
előzetes tárgyalásokra, megfelelő 
közös álláspont kialakítására. E 
stílus fokozása a későbbiekben 
kellemetlen meglepetésekhez ve
zethet az árverések időpontjá
ban.

Változatlanul felkérjük azokat 
akik kárpótlási, jegyükért földet 
szeretnének szerezni, hogy ke
ressék fel a Földrendező Bizottsá
got kedden 8-12, pénteken 14-16 
óráig a Polgármesteri Hivatalban, 
egyeztetés és megállapodás ki
alakítása érdekében.

Igen sokszor hallható, hogy a 
jelenlegi törvényi szabályozás

nem a legszerencsésebb - ebben 
van is igazság - de megfelelő 
egyeztetésekkel és kompro
misszumokkal a törvényes kere
tek között mindenki számára elfo
gadható helyzet érhető el.

A legközelebbi árverés időpont
ja - előzetes tájékoztatás szerint - 
április második felében várható.

Jelenleg rendelkezünk tovább
ra is használatba vehető terüle
tekkel.

Elsősorban azokra gondolunk, 
akik rendelkeznek kárpótlási 
jeggyel és esetleg már szeretné
nek földdel foglalkozni az érverés 
előtt is.

Jelenlegi felméréseink szerint 
megfelelő mennyiségű földdel 
rendelkezünk. Azonban szívesen 
vennénk azon jelentkezőket akik
nek földszerzési szándékuk van 
függetlenül attól, hogy van-e már 
jegyük vagy nincs, azért, hogy 
szükség esetén az állami tartalék 
földekből megfelelő időben tud
juk igényelni az esetlegesen hi
ányzó mennyiséget.

Müller Lajos
a Földrendező Bizottság 

elnöke
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Helytörténet

Többször írtam már az új
ságban a faluról, összehason
lítva a közelmúltban történt 
dolgokat az 1989 előtti idő
szakkal. Ezeknek az írások
nak az alapjuk a falukrónika, 
amelyet mindig az egyik elől- 
járósági tag, kirendeltségve
zető vagy a falu jegyzője veze
tett. Úgy gondolom, hogy ta
lán másokat is érdekel közsé
günk története, ezért elmen
tem a megyei levéltárba, hogy 
régebbi időkről is képet kap
jak.

Az alábbiakban ezt szeret
ném megosztani az olvasók
kal, de az anyag terjedelmes- 
sége miatt csak részletekben 
lehetséges.

Egyben szeretnék köszöne
tét mondani mindazoknak 
akik nélkül ez a munka nem 
lehetne teljes.

Szabó Gyula, Benedek Jó
zsef És Neie, Villányi György 
És Neje, Özv. Tömpék Fe- 
rencné, Özv. Mühl Henrikné, 
Dr. Kófiás Mihály.
A község történetéből az 

első írásos anyag 1711-ből 
került aló. Hengl kutatásai 
szerint ekkor a falunak 14 
magyar és 2 német lakosa 
van. Elsősorban földműve

léssel és szőlőtermesztés
sel foglalkoznak, a kézi 
munka kevés. Az erzsébeti 
és pécsvá rad i apátság  
anyakönyvének segítségé
vel felállította a német be
vándorlók névsorát, akik 
kézművesek és parasztok. 
Hengl mérései szerint a 
falu szélessége 45, hosz- 
szúsága 55 perc járásra
GSlk

II. József-kori népszámlá
lás szerint /KSH 1975/ már 
81 ház áll és 522 lélek lakik 
itt. A gyermekek száma 
1-12 évesig 102, 13-17 
évesig 17. A parasztok szá
ma 47, paraszt örököse és 
p o lg á r  47, zse llé r 52, 
egyéb 12 fő. Ekkor a falu 
Nagy-Páll néven szerepel, 
a pécsi püspöki járáshoz 
tartozik.

Fényes Elek /Geográfiái 
szótár/ 1851-ról a követke
zőket írja a faluról. ’Nagy- 
Pál magyar falu, Baranya 
vármagyében. Lakja 270 
katolikus, 304 református 
anyatemplommal, jó  bor
terméssel.'

A Baranya megyei Levél
tárban fellelhető anyagok

alapján 1850-es években 
105 ház áll, 388 fő magyar, 
179 fő szláv, 10 fő zsidó, 9 
fő cigány lakossal. A falu
nak két iskolája van, a 
református és a katolikus 
ahol a tannyelv magyar és 
német.

1875-ben 1 pap, 2 literá- 
tus, 86 földbirtokos, 3 ipa
ros, 1 kereskedő, 54 mező- 
gazdasági munkás, 8 ipari 
munkás, 9 szolga, 15 nap
számos és 381 fő eltartott 
él a faluban.

Fényes Elek írása szerint 
/Magyarország statisztikai, 
földirati s történelmi szem
pontból/ 1966-ban 232 ka
tolikus, 261 református és 
23 héber lakja a falut.

A falu a nádasdi urada
lomhoz tartozik, a reformá
tus anyaeklézsia a tolnai 
esperetséghez.

690 h o ld  szántóföld, 172 
hold rét, 52 ho ld  szőlő, 125 
hold legelő, 97 ho ld erdő 
és 23 hold a termékfélén 
terület.

Ezt követő adatokat mind a 
Baranya megyei Levéltárban 
találtam.

Miszerint 1891-ben Nagy- 
Pall kisközség Baranya 
vármegye, pécsváradi já 
rás. 594 fő lakosa magyar 
és német anyanyelvű.

1323 ho ld  területű, közin
tézete i n incsenek. Egy  
mészkemence, egy ma- 
gánvágóhíd található a fa
luban. A k isközségnek  
nincs községháza, tanács
kozási ügyrendje. Van jóvá
hagyott szabályrendelete 
törvényes képviselőtestü
lettel. Református és római 
katolikus felekezeti iskola 
működik 1-1 tanteremmel, 
több osztálba felosztva. A 
tanulók száma 88. Községi 
orvos nincs, be van osztva 
a pécsváradi körorvosi kör
be. Havonta egyszer jön  
orvos a községbe. Okleve
les szülésznő és beoktatott 
halottkém nincs. Járás-or- 
vosilag szakoktatott szü
lésznő, és a község által 
választott halottkém van. A 
községben található jégve
rem, len- és kender-áztató
hely, hullaház. Szegények 
nincsenek.
A község je llege 1848 

előtt úrbéres 1871 után 
k i s k ö z s é g .  P é c s v á r a d  
anyakönyvi kerülethez tar
tozik. Szomszédos falvak 
PÉcsvárad, Zengövárkony, 
Lovászhetény, Fazekasbo- 
da, Püspökszenterzsébet, 
kékesd.

Nagypall
25 rara-es átmérőjű, a szélén sűrűn gyöng: 
zött kör. 3 mm-ca széles bctűszalagban a k  
irat diszponttal indul:
SIGILiPAGI NAGY PAL..1.7.3.8.
(Az évszám hármasa meglehetősen bizony 
lan.) Pecsétkép: lent két vonal jelzi a szán 
földet, ezen 3 egyenes apró kalász, fölötte fi 
tetett, élével lefelé fordított lebegő ekevas, 
fölött csoroszlya. A csoroszlya fölött 2 kis 
vél.

\

Üdvözlet Erdélyből
A romániai Buzásbocsárdról érkeztek vendégek 

községünkbe február második hétvégéjén. A reformá
tus Egyházközség meghívására jöttek Magyarország
ra. Buzásbocsárd Erdély közepén található, a falu 
60%-a román, 40%-a magyar. A helyi tiszteletes gyűjti 
a régi hagyományokat, népszokásokat, és tanítja be 
azokat a fiatalabbaknak. Ennek a gyűjteménynek egy 
színes csokrát nyújtották át a vendegek Zengővar- 
konyba a megtelt kultúrházba a közönségnek. Műso
ruk után a helyi tánccsoport is adott egy kis ízelítőt, 
majd közös tánc következett.
A várkonyi polgármester megköszönte a kedves 

műsort. Az eloadas után a résztvevők és a vendégek 
a kultúrházban kötetlen beszélgetésen vehettek részt, 
hazai bor, kuglóf és sütemény mellett. Magyar 
nótákat, népdalokat énekeltek közösen, majd búcsú
zóul elénekelték a magyar Himnuszt.
Vasárnap Zengővárkonyban közös istentiszteleten 

vettek részt, ahol dr. Kiss Ervinné mellett a vendépek 
tiszteletese is igét hirdetett. Az ide érkező 46 főből 
14-et Nagypallon láttak vendégül. Vendéglátójuk a 
Csille, Szirmai, hevesi, Kácsor, id. Gál, id. és ifj. Baráth 
család.
A bendégek igen jól érezték magukat, a búcsúzko

dás során helyi népművészeti tárgyakkal ajándékoz
ták meg vendéglátójukat és szeretettel meghívták 
őket Buzásbocsárdra.

V___________________________________________ J
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A bálok hétvégéje

1993 március 5-én óvodások jelmezbálja. 
A szülők, negyszülők mellett minden 

érdeklődőt szívesen látnak.

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden játékos kedvű, 

szórakozni kívánó házaspárt az 
1993 március 6-án szombaton 8 arakor 

tartandó családi estre a kultúrházban.

Asztalfoglalás az iskolában február 28-ig. 
Belépő páronként 200 Ft. 

Kínálatunk: játékos vetélkedők, zene, tombola, 
büfé. A bevételt az iskolásoknak ajánljuk.

Asszonytorna csapat

1993 március 7-ón az alsótagozatosok 
álarcos bálja, melyre minden érdeklődőt 

szeretettel várnak.

összeállította
Q.M.

A tö b b  mint 15 éves
szakmai múlttal rendelkező

Csizmadia
GRAFIKA 5TÚDIÓ

M agasszm tű szolgáltatásaira Ö nnek is szüksége leheti

* Mindennemű grafikai tervezés:
E m blém ák.cég arcu la tte rvek.k iadványok, prospektusok 

. plakátok, é tlapok, oklevelek, díszokiratok. term ékcsom agolások. 
Ö ntapadó és no rm á l cím kék.irodák üzletek-in tézm ények cégtáb lá inak 

és egységes in fo rm ác iós  felira trendszere inek m egtervezése és 
kivitelezése

* Fellratok-emblémák japán csúcstechnikával:
(üvegre, m űanyagra, fémre, stb J

Külső és be lső té ri tá jékozta tó  és reklám táblák, 
gépkocsi és k irakatfe lira tok.üz le tportá lok. 

transzparensek.zászlók.stb készítése.-több száz betűtípus és 
5-7év é le tta rta m ú  ö n ta p a d ó  deko rfó liák felhasználásával 

(Különleges effektusok.torzítások, trükkök, stb }

* Szitanyomás A/l méretig
-Ö n tapad ó  reklám cim kék (tetszőleges alakban - m éretben színben) 
p laká tok.m eghívók.é tlapok.té rképe*.ok leve lek, stb kisszériás (50-500 

db)
nyom tatása pap irra-m űanyag ra-üveg re  fémre 

m in d e n  ig é n y t k ie lég ítő  színvonalon

G azdag és m e g g yő ző  referencia anyag  á ll rendelkezésére 
m in d e n  kedves érdeklődőnek

Várom

Csizmadia László

H - 7720 Pécsvárad, Várkert köz 8.

Igényes megrendeléseiket.

Egészségügyünk 
háza tájáról

Tekintene! az irdatlanul megemelkedett gyógyszerárakra 
segítségül hívtuk a régi orvosi kézikönyveket. Ebből merítenünk 
néhány bölcs tanácsot:
Orra dugulása: ha a gyermek orra bedugul, csecstejbe 

faolajat, vagy Olvasztón vajat eressz beié, vagy saláta kifacsart 
levét, vagy gyopárt főzz meg ecetben, és ezeknek páráját 
ereszd az orra jukába.
Okádozás, csuklás: ha sokat okádózik vagy csuklik, veres 

rózsát és cserfa héját fózz meg ecetben, melegen spongyát 
belémártván és kifacsarván, tedd a gyomorszájára és szagol- 
tass véle citromot.
Véghurka lejóvés: néha az erőltetésben az embernek vóghur- 

kája kijó. Salétromot igen aprón törj meg, marha epébe 
elegyítvén kennd meg tollal a lejön hurkát, és magától 
felmógyen a helyére még öregemberben is.

Geleszta: ha a gyermek gelesztás, igen sok nyavajája érkezik 
miatta, ezért így kell cselekedni: amikor a geleszta ellen akarsz 
gyermekednek orvosságot adni, elsőben éheztesd meg jól, és 
(gy az lészen, annál inkább kapja a geleszta az orvosságot, 
mely őket elveszesse, de ha egyébbel jóllakon, héjába való 
amunka Hámozz veres hagymát, tedd egy csupor tiszta vízbe, 
álljon rajta a víz, s azt igya Mikor belső orvosságot adsz, 
külsőleg is kell a gelesztát háborgatni egyszersmind kend meg 
az alfelét bé a lyukig mézes édes tejjel. így az lészen, hogy ama 
szerek felül aláűzik a gelesztát, ami a mézes tejet pedig 
megórezvén odasiet alá, és klmégyen a gyermekből.
Vért mikor az ember hány, vagy orra vére kifut: az asztal 

lábának a szegit vegyék ki, és tartsa azt a jobb közibe, legott 
elmulasztja
Amely férfinak az férfiassága lottyad: az akasztófának a lábát 

fúrjad által egy öreg fúróval, és hugyozzál által rajta Ha nem 
szolgálna, másszor is, harmadszor is így cselekedjél. Bizonyo
san násznál.

- D-

r

■A nő szerelmét nem 
szokás koldulni, hanem 
meghódítani.'

'Nem fűződik egy szó
hoz sem oly sok nazug- 
ság, mint a szerelem szó
hoz.'

'Sohasem hazudnak 
annyit, mint esküvő előtt, 
háború alatt, és vadászat 
után.'

'Kik nem mutatják, azok 
nem szeretnek.'

'Ki szabna törvényt a 
szerelemre? A szerelem 
törvény önmaga felett.'

‘A szerelemben csakis a 
jelen a fontos.'

‘Ki boldogtalan nem 
volt, nem tudja megbe
csülni a boldogságot.'

'Az ember csak akkor 
öregszik meg, ha elöre
gednek az összes szen
vedélyei.'

'A férfi ne nősüljön, ha 
nem tud asszonyában 
megbízni.'

'A féltékenység köze
lebbi rokonságban áll a 
rosszakarattaí, mint a 
szerelemmel.'

'Az a házastárs, vagy 
szerető, akit megcsalnák, 
mindig maga a hibás ab
ban, hogy megcsalják.'

'Dicsérd egy nő erényes 
voltát, - s rögtön a tükörbe 
néz, hogy nem csúnyult-e 
meg tegnap ó ta '

'Aki nőt mond, mondjon 
előbb változandóságot.*
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Nyílt levél dr. Bíró Ferenc 
képviselő úrnak!

Tisztelt Képviselő Úr!
Köszönöm, hogy a "Miért 

elégedetlenkedünk Honfi
társaim" címsz alatt január
ban közölt írásommal 
egyetértett, s azt kiegészít
ve válaszolt rá.
A cikkre sok visszajelzés 

érkezett és akadtak olyan 
személyek is, akik úgy ér- 
telemzték az általam felve
tett problémát, mintha az 
csupán helyi átélésből fa
kadna s nem országos ki
tekintéssel bírna.

Ezen Tisztelt Olvasókkal 
közlöm: célzásaim, a felve
tett gazdasági bajok orszá
gos jellegűek is. Sőt!...
A kapott válaszban szere

pel: "Az átalakulás meghir
detett békessége és a de
mokrácia kizárta a politikai 
értelemben vett vezető
cserét, a leváltásokat": Va
lamint szerepel még, hogy 
"Ennek következtében 
nem sok beleszólásuk ma
radt a vállalatok, szövetke
zetek, mezőgazdasági 
üzemek piacgazdaság 
szabályai szerinti átalaku
lásában" (mármint a mun
kásokat) stb.
Ezen eltűnődöm. Vannak 

még ma is ilyen szövetke
zetek? S ha igen, valószí
nű, önhibájukból is veszte
ségesek, életképtelenek 
belső bajaik miatt.
De ez azt én munkahe

lyemre, a Pécsváradi Épí
tőipari Kisszövetkezetre 
nem jellemző. Mert amíg 
körülöttünk oly sok állami, 
szövetkezeti, gazdasági 
üzem ment csődbe, mi 
még ma is talpon vagyunk. 
Tudunk, merünk nagyobb 
munkákat is vállalni, s azt 
minőségben és határidőre 
teljesíteni. Igaz, megelőz
tük a nagy rendszerváltást 
átalakulásunkkal. Munka
társaim a megmondhatói, 
hogy kemény, viharos gyű
lések árán, de sikerült. Ve
zetőnket már nem a köz
pont, a párt, hanem a tag
ság jelölte és választotta 
demokratikusan. És hogy 
jól választottunk, ennek bi
zonyítéka létünk s az hogy 
az újabb választáson szon- 
te mindenki megerősítette

tisztségében az elnököt, 
amely tisztség (a rend
szerváltásból eredően) 
igazgatóivá változott. Te
hát elégedetlenkedésem 
nem szövetkezetünk belső 
szervezeti működéséből 
fakad. A "vadprivatizáció" a 
szabadverseny "farkastör- 
vénye" az ami nyugtalanít. 
Nevezetesen az olyan pi
acgazdaságra (kapitaliz
musra) való áttérés, ahol 
szövetkezetünk a farkasok 
közt védtelen: - külső hibák 
miatt. Mert a szövetkezeti 
farkast gúzsba kötik a 
nagy és jól ellenőrzött adó
terhek, rendeletek, s ezen 
kötelékek alatt az állam 
kezesbárányává vált, tet
szés szerin t nyírják. 
Ugyanakkor kinn a farkast 
hagyják futni. De még táp
lálják is támogatásokkal, 
gyengén ellenőrzött adó
zással, stb. Mert ha tud hát 
még tollasodjon is az 
ebadta az átalakulás alatt. 
Igaz a tollasodása által 
esetenként új munkahe
lyet teremt, de sok esetben 
olyan ellenőrzés nélküli, 
őskapitalista munkahelyet, 
ahol a dolgozó teljesen 
kiszolgáltatott. Félő, hogy 
az ügyeskedő, a törvényt 
kijátszó az átalakulás tisz
tességtelen versenye által 
úgy megszedi magát, 
hogy az esedékes szigorí
tások után már behozha
tatlan előnyt szerez az 
adózókkal szemben. A 
sakk nyelvén mondva: 
rossz minőségi csere az új 
munkahely, amit egy tör
vényt kijátszó, adócsaló 
vállalkozó hoz létre, mert 
működésével becsületes 
munkahelyeket tesz tönk
re.
Tudok több fényes karrie- 

rű építési vállalkozóról, 
akik munkásaikat télen 
munkanélküli segélyre kül
dik /teleljenek a mi adóin
kon/, aztán ha jön a jó idő, 
akkor újból munkát adnak 
nekik napszámos módra, 
adóhatóság kijátszásával, 
zsebből kifizetve őket. Te
hát, mint írtam nem a be
csületes vállalkozóval van 
bajom.Ó a gazdasági ver

Olvasói levél

Lesz-e Pécsváradon 
újra piac?

Lakóhelyünk várossá nyilvánítása előtti időben sokunk
ban felmerül a gondolat, kérdés, vajon lesz-e Pécsvára
don újra piac?

Közvéleménykutatás nélkül is meggyőződésem, hogy 
nagyon sok pécsváradi és környékbeli kistermelő, kiskert 
tulajdonos örömére szolgálna egy olyan lehetőség, mely 
bizosítaná a többlet zöldség-gyümölcs stb könnyebb és 
reálisabb áron való eladhatóságát.

A nyugdíjasokra is gondolva, talán megélhetésüket 
könnyítené ez a megoldás. Nekik nem kis fáradtságot és 
még anyagi kiadásokat is jelent termékeinkkel a pécsi 
Vásárcsarnok felkeresése.

A leendő piac területén helyet kapnának az alkalmi 
árusok is akik napjainkban a Zengő étterem előtti 
területen árulják portékáikat.

így a vevő is megelégedéssel fogadná ezt a lehetősé
get, hiszen bővebb árukínálat és differenciáltabb ár közül 
választhatna.

Ezenkívül úgy érzem egy piacnak jellegzetes hangulata 
is van, és egy kis nyüzsgést vinne a leendő városunk 
hétköznapjaiba.

Ez nem egy új dolog, hiszen az utóbbi évtized 
kivételével Pécsváradnak mindig is volt piaca.

Schwábné - Müllerné

senyben igazságos ver
senytárs. Velük szemben 
árban is álljuk a versenyt, 
ha kell nyereség nélküli 
munkavállalással, amely
nek a magas adóterhek 
mellett aránylag csekély 
munkabért biztosítanak. A 
megváltozott gazdasági 
életünkre jellemző lett, 
hogy a nagyobb munkák 
versenytárgyaláson sze
rezhetők csak meg. Úgy 
gondolom, mindenhol e 
honban a vezetőknek, 
megrendelőknek, ha egy 
munkát, megrendelést 
versenytárgyalásra visz
nek s ott nagyjából egyfor
ma a kapott ajánlat és 
feltétel, akkor tartoznak 
annyival szűkebb hazájuk
nak, lakóhelyünknek, hogy 
a helyi munkavégzőket tá
mogassák. És ha netán ez 
szövetkezet, úgy biztos le
het abban is, hogy az

becsületes adót fizet a 
munka után. A megrende
lő is állampolgár, így an
nak egy részét valahol ő is 
élvezi. Továbbá a helyi 
m unkanélküliség ellen 
küzd, a munkabérek helyi 
forgalomba maradnak, ja
vítja a helyi közhangulatot 
és nem utolsósorban a 
szövetkezet a forgalom 
után a helyhatóságnak ré
szesedést fizet.
Tisztelt Képviselő Úr! 

Igaz, bírálják a kormányt az 
államapparátus költsége 
és létszáma miatt. Talán 
nem is mindig idokolatla- 
nul, de átszervezéssel, ha
tékonyabb gazdasági bű
nüldözéssel javítható a 
közhangulat. Ha ehhez 
több emberre /adóellenőr
re/ van szükség, ám le
gyen! De hozzá jó gazda
sági törvények kellenek!

Tisztelettel: Blum József
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ISKOLAI HÍREK
A félév értékelése

-  Február 3-án 220 alsó és 375 felső tagozatos tanuló kapta 
meg a félévi munkát minősítő érdemjegyeket. Az 595 
tanulóból 47-en erdménytelenül zárták az első félévet, nekik 
komolyan hozzá kell fogniuk a tanuláshoz. Az iskola 
tanulmányi átlaga 3,78.

-  77 nyolcadikos tanuló végez ebben az évben. Beiskolázá
sukat, a továbbtanulással kapcsolatos teendőket most 
végzik az osztályfőnökök. A tanulók munkáját, a következő 
időszak feladatait, programjait a most folyó szülői értekez
leten beszélik meg.

-  Az iskola színjátszóit meghívták Véméndre, Erdősmecské- 
re és Zengővárkonyba. A Scháffer József által betanított 
Csipkerózsika mindenütt nagy sikert aratott.

-  Tanulóink megtekintették a német színház gyerekelőadá
sát.

-  A Magyar kultúra napja megyei rendezvényén Lauer Bálint 
szerepelt. Az alsó tagozatosok körzeti mesemondó verse
nyen vettek részt Hidason. 6 tanuló közül öten helyezést 
értek el, Ory Levente (I.) és Menczer Kinga (III.) kerültek 
dobogóra.

-  A Spartacus Sportkör, az RT-TV Bt, valamint a diákönkor
mányzat támogatásával lezajlott a hagyományos iskolai 
sakk vetélkedő, ahol korcsoportonként hirdettek ered
ményt.

-  Február 12-én 40 felső tagozatos gyerek bizonyította be, 
hogy szereti anyanyelvét. Az iskola Kazinczy szépkiejtési 
vberseny két első helyezettje Glázer Adél 5.b és Kelemen 
Mariann 7.a osztlyos tanulok.

-  A Komlón megrendezett II. Országos tűzvédelmi Vetélke
dőn iskolánk 3 fős csapata első helyezett lett.

-  Valamennyi eredményes versenyzőnek, szereplőnek és 
felkészítő tanáraiknak is gratulálunk!

A Kodolányi János 
Általános Iskola 

SZMK vezetőségi 
értekezletéről:

A Kodolányi János Általános iskola tantestülete, az 
igazgatónő és a szülők közösen immár két éve 
választottak mag az iskola Szülői Munkaközösség 
vezetőjének. Nagyon köszönöm a bizalmat. Szeretném

e munkámat igen hasznosan végezni, mindent elkövet
ve annak érdekében, hogy az sikola és a szülői ház mind 
közelebb kerüljön egymáshoz és igazi partnerként 
működjön közre egy nagy cél érdekében: Gyermek
einkért!
- Gyerekeinkért bizony, mert nem mindegy, hogyan 

neveljük őket, főleg a mai zűrzavaros világban. Úgy 
érzem, igen jó a kapcsolata a szülőknek és az iskolának. 
Sokat változott az iskola szemlélete is, a szülői is! 
Örömmel mondhatom, hogy sok gát leomlott, a rideg 
"iskolásdi" világnak vége. Arra törekszünk a tanárok, a 
szülők, hogy egészséges, nyílt és őszinte legyen a 
viszonyunk. Merjünk őszintén minden felmerülő problé
mával szembenézni, beszélni róla és helyes, eredmé
nyes megoldást találni, a tanár és a szülő közösen. Ez 
az igazi ertelme munkánknak. Jó két éve ezt az utat 
járjuk, azt hiszem, nem kis eredménnyel már, és 
reméljük jó és helyes irányba vezet az utunk. Évente 
kétszer tartok értekezletet, és mindig valamilyen téma 
köré csoportosítva szeretném a szülőket arra bírni, hogy 
legyen nagyon eredményes, segítőkész a munkánk, jó 
partnere a Szülő az iskolának, a nevelőknek! Megpró
bálunk mindent, ami lehetséges és a tőlünk telhető 
legtöbbet nyújtani Hisz amit teszünk azt közösen 
gyerekeinkért, a jobb és szebb jövőért tesszük!
Segíteni szeretnénk mi, szülők. Minden értekezlet 

célja, hogy hogyan segíthetnénk? A mostani utolsó 
összejövetelünk célja ez volt, mi legyen, hogyan 
segítsük az iskola munkáját!

December 7-én volt az idei tanév első megbeszélése. 
Nagyon jó ötletek születtek. Szó esett még a karácsonyi 
vásár előkészületeiről, hogyan segíthetnénk a további
akban ezt a szép és jó hagyományt. Az iskolában indult 
a “Szülők iskolája1 előadássorozat. Kérem a kedves 
szülőket, menjenek el erre, csak hasznos, jó tanácsokat 
hallgathatnak a nevelésről, nevelési problémákra kap
nak tanácsot. Szó esett még arról, hogy gyerekeink 
környezete szép és esztétikus legyen, jól érezzék 
magukat az iskolában. Sok élő cserepes növényt 
küldünk, ezzel is ízlésesebb, hangulatosabb lesz az 
iskola. Itt kérnénk egy szívességet a községben élőktől, 
akiknek nincs már iskolás gyermeke, de esetleg van 
felesleges virága, nagy (tálán kinőtte a lakást éppen) 
dísznövénye, azt szívesen fogadná az iskola!
Társadalmi munkát is szeretnénk szervezni a tavasz- 

szal: az alsó iskola tetőterét szeretné az iskola befejezni. 
Kérnék szépen én is minden szülőt, álljunk hozzá igen 
segítőkészen, próbáljunk közösen segíteni, hogy elké
szüljön gyerekeinknek ez a gyönyörű epület, s birtokba 
vehesse végre az egész alsó tagozat e szép iskolát.

Hogy igazan hogyan is segíthetnénk az iskolánka, egy 
közös elhatározásra jutottunk, mégpedig arra, hogy az 
egyedüli pénzbeni támogatás csak úgy Tehetséges, ha 
szervezünk egy Szülők Bálját! A bevetelt felajánlanánk 
az iskolának. Nem túl nagy segítség ez, de mégis 
hazsnosíthatná az iskola akár éwégi jutalmazásokra, 
vagy kirándulásokra vagy amire a legjobban szükség 
lesz. Szeretnénk a farsangi időszakban ezt megrendez
ni. Elsősorban akkor lehet segíteni, ha elmegyünk a 
bálra, és felajánlunk egy bizonyos összeget a célra. 
Kérném mindenkinek a kedves segítségét, az iskola 
kérése a szülők felé és fordítva is - mindegyikre a 
legmegfelelőbb, megoldást próbljuk megtalálni és közö
sen orvosolni! így lesz igazán értelme a munkánknak, 
ha sikerül az iskolát, a tanárokat, minket szülőket 
meggyőznia rról, hogy amit szeretnénk elérni, azt 
egyedül gyerekeink szebb, boldogabb, őszintébb és 
emberibb jövőjéért tesszük. Ehhez a továbbiakban is 
csak minden jót kívánok, további lelkes és kitartó 
munkát az osztályok SZMK-vezetőinek és igazi partner- 
kapcsolat tanár, szülő és gyerekek között!

SZMK vezetősége
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Az im aapostolság  
szándékai

Általános: a katolikusok 
törekedjenek megérett hit
re, hogy a szekták kihívá
sának ellent tudjanak állni. 
Missziós: Latin-Amerika 
helyi egyházai valósítsák 
meg azokat a lelkipásztori 
és missziós impulzusokat, 
amelyeket kaptak a konti
nens kereszténnyé válásá
nak 500 éves ünnepségén.

Február
1. Ignác, Gitta, Vincencia, 

Virginia
2. Gyertyaszentelő Bol

dogasszony, Kata, Karoli
na, Aida
3. Balázs, Oszkár, Linda
4. Bandó, Ráhel, Csenge
5. Ágota, Agáta, Aliz, Ing

rid,
6. Miki Pál, Dorottya, Dó

ra, Réka
7. Évközi 5. Vasárnap, 

Richárd, Ródor, Rómeó,
8. Emílián Jeromos, Aran

ka, Elfrida
9. Apollónia, Abigél, Alex
10. Skolasztika, Elvira
11. Lourdes-i jelenés, 

Adolf, Bertold
12. Lidi, Lívia
13. Relinda, Linda, Ella
14. Évközi 6. Vasárnap 

Cirill, Metód, Bálint, Valen
tin

15. Szigfrid, Kolos, Geor
gina

16. Julianna, Lilla, Daniló
17. A hét szervita rendala

pító, Donát, Elek
18. Bernadett, Simeon
19. Konrád, Szende, Zsu

zsanna
20. Aladár, Paulina, Ál

mos
21. Évközi 7. Vasárnap 

Péter, Eleonóra, Zakariás,

22. Péter apostol szék
foglalása, Keve, Tas, Ger- 
zson

23. Polikárp, Szemere, 
Alfréd

24. Hamvazószerda, Má
tyás, Edömér

25. Géza, Vanda, Cézár,
26. Edina, Győző, Ottokár
27. Gábor, Ákos, Bátor
28. Nagyböjt 1. Vasár

napja Antónia, Elemér, 
Oszvald

G yertyaszentelő
ünnepén

Az egyházunk minden év
ben megtartja a gyertya
szentelés ünnepét, Jézus
nak a templomban való 
bemutatásának napját. Ezt 
írja Lukács evangélis- 
ta:"Amikor elteltek a móze
si törvényben megszabott 
tisztulás napjai (a Fiú szü
letése után 40 nap), Jeru
zsálembe vitték, hogy be
mutassák az Úrnak... Si
meon... karjába vette és e 
szavakkal áldotta az istent:

"Bocsásd el most szolgá
dat, Urán,
Szavaid szerint békes

ségben,
Hiszen már látták szeme

im az üdvösséget,
Melyet minden nép szá

mára rendeltél:
Világosságul a pogányok 

megvilágosítására
És dicsőségére néped

nek, Izraelnek."
(Luk.2.22-32)
"Világosságul" (Luk.2,32) 

jött az Úr közénk. Ezért 
szentel az egyház ezen a 
napon gyertyát.

IMAISKOLA
Krisztussal nem találkoz

hatunk tereken, piacokon.
Krisztus nem sétálgat tét

lenül a városok utcáin.
Krisztus a béke - a piacté

ren veszekedés, vita folyik.
Krisztus az igazságosság 

- az "életben" az igazságta
lanság az úr.

Krisztus a fáradságos 
munkát vállalja - menj a 
"terekre", és megtalálod a 
bálványokat.

Nagy baj, ha azt követjük, 
aki csak birtokolja a mester 
nevet.

Nagy baj, ha az igazságot 
önelégülten és nem aláza
tosan keressük.

Keressük Krisztust ott, 
ahol az egyház keresi őt: 
balzsamos illatú dombok 
alján és nagyszerű művei
ben.
Igen, ő maga megmond

ja, hol keressük: "Én va
gyok a rétek virága, a völ
gyek lilioma, a bogáncs 
között a liliom'(Én 2,1)
A fáradtságos munka szi

gorát a bogáncs közt nyíló 
liliom egyhíti meg illatával. 
Isten szereti a megtört szí
vet. (Szent Ambrus)

Vízkereszttől Hamvazó
szerdáig tart a farsangi idő. 
Az egyház ezt az időszakot 
évközi időnek mondja. 
Hamvazószerda a farsang 
utáni első szerda. (Idén 
febr.24./ Nevét a hamutól 
nyerte, melyet a püspök 
vagy a pap ezen a regge
len a szentmise előtt meg
szentel és a hívők fejére 
szór e szavakkal: El ne 
feledd, ember, hogy por
ból vagy és porrá leszel". 
Az Úr szavait idéz- 
ve.(Móz.1.3,17-19)

ricz Zs u. 141. Telefon: 
26-23-212.

Lerne dich über kleinen 
Dinge des Lebens zu freu- 
en, denn es ist nichts zu 
gering, um darüber glück- 
lich zu sein.
Tanuld meg, hogy a kicsi 

dolgoknak is örülni tudj, 
mert semmi sem olyan 
egyszerű, hogy általa ne 
lehetnél boldog. /Hans 
Herlein/
Wer im Leben kein Ziel 

hat, verláuft sich. Akinek 
nincs célja az életben az 
tévelyeg. /Abraham Lin
coln/

Unser wirkliches und wa- 
res Glück liegt im Besitz 
jener Dinge in denen unser 
Herz Ruche und Frieden 
finden kann.

A mi igazi és valódi sze
rencsénk, boldogságunk 
abban van, ha birtokában 
vagyunk azoknak a dol
goknak, melyekben a szí
vünk nyugalmat és békét 
talál. /J. Newmann/

Hamvazószerdától Nagy
szombat délig tartó idősza
kot az egyház Nagyböjt
nek nevezi. Ez az idő szent 
idő, a kegyelem ideje, 
ugyanakkor a harc ideje is. 
A szebb élet alakításáért 
folytatott küzdelmeinkben 
és önmegtagadásainkban 
Jézus Krisztus a mi példa
képünk.

Leányfalu várja lelki- 
gyakorlatra!

A következő időpontokra 
lehet jelentkezni: március 
1-5-íg (jezsuita gimnáziu
mok öregdiákjai), március 
8-11 -ig (férfiak, nők) márci- j 
us 29-től április 2-ig (férfi
ak, nők), április 16-18-ig 
(fiatal házaspárok), május 
3-7-ig (orvosok: férfiak és 
nők) május 10-13-ig 
(egészségügyben dolgo
zók) június 14-22-ig (a 
meghirdetett papi lelki- 
gyakorlat helyett 8 napos 
szentignáci lelkigyakorlat 
világi híveknek, főleg egy
házi munkatársaknak). Na
pi teljes ellátásra 600 Ft-ot 
kérünk. A jelentkezők rész- | 
letes értesítést kapnak: 
cím: 2016 Leányfalu, Mó

A reform átus egyház 
hírei

A református egyház 
gyermek alkalmai
Szerdánként az alsó isko

la épületében az 1. osztá
lyosok hittanórája, 15 óra
kor a Szakiskola kollégiu
mában biblia szakkör.
Csütörtökön du. 4 órakor 

3-4-5. osztályosok hittanó
rája a lelkészi hivatalban.

Péntekenként az alsó is
kola épületében a 2.osztá- 
lyosok hittanórája az 5. 
órában.

Délután 3 órakor konfir
máció előkészítő a lelkészi 
hivatalban.

Felnőtt alkalm ak
Csütörtökönként 17.30- 

tól imaóra, majd 18 órától 
bibliaóra. A bibliaóra kere
tén belül folytatjuk a Lepra
misszióban megkezdett te
vékenységünket.

Péntekenként de. 10 óra
kor az ÖNO-ban imaóra.
Vasárnapi sitentiszteleti 

alkalmak de. 11 órakor a 
gyülekezeti teremben.

Február 28-án úrvacsora
osztás az istentisztelet ke
retében.
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1. Ezt a várost mentette fel Jeanne d’Arc.
2. Az első Habsburg, akiből császár lett-.
3. Angol parasztvezér.
4. A XV.század híres velencei utazója.
5. Szigetvár ostrománál halt meg (török).
6. Híres XV.századi zsinat helye.
7. Szkander bég másik neve
8. 1387-1437-ig magyar király.
9. A meghódított lakosság gyermekeiből nevelt török 

katonák.
10. Az "Aranyhorda" ura.
11. Isztanbul középkori neve.

Kedves Rejtvényfejtőnk! I. Fejtse meg a vízszintes 
sorokat! A kiemelt függőleges sor az igazi megfejtés! 
Beküldendő ez az egy sor, valamint írja meg azt is, hogy 
mit tud erről a személyről?
II. Tudja-e miért vált híressé vagy inkább hírhedtté a 

Via Appia, a Rómából Capuába vezető út?

Szabálytalan történel
mi keresztrejtvény

Egész éves vetélkedőnk harmadik szavát 
találják elrejtve a szabálytalan történelmi ke
resztrejtvényünkben. Újból felhívjuk szíves 
figyelmüket, hogy a helyes megfejtést bekül
dőket havonként jutalmazzuk. A múlt havi 
számunkban egész éves vetélkedőt hirdet
tünk. A havi keresztrejvények egyes kockáinak 
alsó sarkában számokat találnak. Ezten szá
mozott betűk összeolvasva az év végére egy 
háromsoros idézetet, egy ókori híres mondást 
adnak ki. Ezt a híres mondást kell egy később 
megadott határidőre egyszerre beküldeniük 
a rejtvényszelvénnyel együtt. Akik egész év
ben részt vesznek a játékban és egyszerre 
beküldik a megfejtést értékes jutalomban 
fognak részesülni.

Múlt havi rejtvényünk helyes megfejtései:
1. Széchenyi István híres mondása 'Se bot, 

se vessző nem hozott egy országot is virulás- 
ra.’

2. Csillagrejtvény: a szomorú emlékű csatatér: Várna 
LAVÓR
VÁR

TÁRCA
ZENE

VAS
3. Tréfaszámtan:a-b+(c-d)+ e+f=X

3 3
K(la)kk -(la) + (töm)ör-(töm) + (t)e(t)te(t)+e=körte

3 3
k ör te

A legtöbb helyes megfejtést Endrődiné Hornyák Mária 
Pécsvárad, Kossuth L u 32. - olvasónk küldte be, ezért 
900 Ft értékben nyert vásárlási utalványt. Sikeréhez 
gratulálunk!

K. Anna

Eladó 1987-es Fiat Unohoz jobboldali 
visszapillantótükör, eredeti, új, és 

1985-ös Lancia Prismához jobb hátsó 
tolatólámpa.

Érdeklődni Csizmadia 
Pécsvárad, Várkert u.8.

Lakóház 1145 m2 területtel 
Pécsváradon eladó. 

Érdeklődni lehet Müller Lajos 
Pécsvárad, Zengő u.17.

Nyúlállomány ketrecekkel 
vagy anélkül eladó. 

Érdeklődni lehet Pécsvárad, 
Kossuth tér 1. sz. Sebestyén.
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Az MDF Pécsváradi szervezetének kiadványa.
Felelős szerkesztő: Benkő László 
Nyomdai munkák Carbocomp Kft Pécs 
Felelős kiadó: Pető Attila
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