
kérdés az, hogy a mostani politikai helyzet lehetővé teszi, teheti-e? Azt máris érzi mindegyik 
község, hogy a maradvány Kommunistákkal telitűzdelt ellenzéki pártok igyekeznek mindent 
kitalálni arra, hogy hatalmi pozíciójuk megmaradjon. Rémisztő ijesztgetésektől sem riadnak 
vissza. Hangoztatják, hogy sokszoros árért kapnánk (ha teljesen leválnánk) a vizet, a villanyt, 
a gázt és az autóbusz-szolgáltatást. Szerencsére egyik település lakói sem ijedősek. Tudjuk, 
hogy magasabb árat kell fizetnünk ezért is, azért is, persze, nem azt amit ők szeretnének. Mi 
a reálisat vállaljuk! Az adókat viszont nem engedjük át, mert abból mi akarunk gazdálkodni. 
Tápén is, és a többi leválni készülő faluban megvan a helye minden fillérnek. Mindezek 
mellett azonban a törvényes kötelességnek mindenkor eleget kívánunk tenni. Ez természetes 
a számunkra is. 

Milyen feltételekkel állunk a leváltás szándéka előtt? Településenként változóval, amely-
ben Tápé áll a legsiralmasabb helyzetben. Működik ugyan a háziipari szövetkezet, a 
MAHART, a halászati szövetkezet, kirendeltségként az áfesz-boltok és a takarékszövetke-
zet, de gazdasági alapot adó téeszünk nincsen. Miután az 1970-es évek derekára tönkrement, 
beolvasztották a hódmezővásárhelyi Rákóczi téeszbe, s azóta is oda tartozik. Annak 
visszaszerzése indokolt, de kérdés, mit kezdünk vele. Agrárszakemberünk sincs, s munkaerő 
sem, aki akár tovább folytatná a közös gazdálkodást, akár egyénileg művelné a visszaigé-
nyelt-visszakapott földet. Hiszen a szakembereket miért is pótolta volna Tápé, ha megfosz-
tották munkaterületétől; a kétkeziek meg a szegedi munkahelyeken eresztettek viszonylagos 
gyökeret. Ilyenformán tehát a vélhetően legbiztosabb anyagi alapot adó földháttér, ma még 
Bizonytalan. Ennek sürgősen tisztázódni kell. A falvakban több-kevesebb a vállalkozó, de 
Tápén ezekből is nagyon kevés van. Ugyanakkor - talán Algyőt kivéve - elég jó anyagi 
helyzetű családok élnek a leválni készülő falvakban, akiknek a majdani differenciált adózása 
is jelenthet egyfajta tőkét. 

Mindezek után - ismerve a Szegedtől különválni akaró települések mostani helyzetét -
aligha beszélhetünk teljes önállósulásvágyról. Egyik településnek sincs most erre minden 
tekintetben megnyugtató lehetősége. Tápé legalabb esztendős - úgymond - próbaválást 
választ, mely idő alatt talán rendeződnek a társadalmi és gazdasági kérdések, s legfőképpen, 
kialakulhat a helyi önkormányzati vezetés, és a költségvetés. Ezek érdekében megfelelő 
szakembergárdát kell kiállítani. Vannak ugyan minden faluban, de most még Szegeden, vagy 
más, vidéki helyeken dolgoznak. így, anyagilag és szakmailag kellően felkészülve már 
biztosabb lehet az újrakezdés; illetve új elképzelések alapján a várossal való együttélés, 
együttműködés. Ehhez garanciát nyújthat, hogy bár nem könnyen, de végül is saját 
jelöltjeiket választhatták a tápéiak rész-önkormányzatuk testületébe. 

i f j . Lele József 

HÍREK 

Történelmi utcanévtáblák Pécsett 

Hasonlóan az ország más településeihez, a kü-
lönböző történelmi korszakokban Pécsett is ismé-
telt utcanévváltozásokra került-kerül sor. Egy-
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részt a történelmi időszerűség, másrészt a történeti 
emlékek megőrzésének megtartó-megújító igye-
kezete követhető ebben. Az utcanevekkel kapcso-
latos feltáró munkák évtizede folynak, rendkívül 
nagy anyag gyűlt össze, igen széles társadalmi, 
szakmai kör érdeklődésétőfés tanácsaival segítet-
ten. 1990 szeptemberétől a Pécsi Városszépítő és 
Városvédő Egyesület megkezdte az első harminc, 
úgynevezett „magyarázó" utcanévtábla kitételét 
az érintett háztulajdonosokkal történő megegye-
zés és történeti értékelés nyomán. A dr. Marton 
István egyesületi elnök vezetésével működő kiter-
jedt bizottság formátumban egy, a Bonyhádi Zo-
máncárugyár által készített (40x60 cm-es), kb. 200 
gépi leütésű információt nyújtó tábla elfogadása 
mellett döntött, amelyen a név viselőjének legfon-
tosabb adatai találhatók a városvédők egyesületi 
jelvényével és az 1990. évszámmal. A több száz 
javasolt tábla elkészítése folyamatosan történik, 
kihelyezésük erősíti a városrész, a város utcane-
vein keresztül is a honismereti tudatot. (Dr. Krisz-
tián Béla) 
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