
ÉBRESZTŐ
PÉCSVÁRAD ÉS KÖRNYÉKINEK IDŐSZAKOS LAPJA

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

M E T A M O R F Ó Z I S

Tavaly szeptember óta tizenháromszor jelent mag az 
EbresztőJ-ápunk esetében ez a Babonás szám szerem' 
csét hozott, mert az egyre emelkedő nyomdai költsé
gek ellenére változatlan áron tudunk olvasóink rendel
kezésére állni. Ezalatt a bő egy esztendő alatt kipróbál
tunk néhány nyomdát. Oda vittük az újságot, ahol ol
csóbban nyomtatták ki. Először 8,70 Ft-ot fizettünk pél
dányszámonként, majd rövid ideig 13,50 Ft-ot, és egy 
másik nyomdában 11,50 Ft-ot Jelen számunkat pedig 
már 17,50 Ft-ért vállalták, ami kb. 7000 Ft veszteséget 
jelentett volna ezer példány utáa Azt hiszem monda
nom sem kell, hogy nászon eddig sem volt, s így a cik
kekért sem fizettünk senkinek.

Az újság szerkesztését és terjesztését is mindenki 
■szorgalmi feladatként* csinálta A fenti veszteséget 
csak áremeléssel tudtuk volna kivédeni, ami a jelen gaz
dasági helyzetben valószínűleg a lap halálát jelentette 
volna Ezért ajánlottuk fel a helyi, önkormányzatnak, 
hogy közösen jelentessük meg az Ébresztőt. Így nyom
dai áremelkedésből adódó veszteség átvállalásával az 
önkormányzat rendkívül olcsón -  példányszámonként 
7 Ft-ért (ami egy 1 oldalas xerox másolat ara) -jut újság-: 
hoz. Ez az elkövetkező időszakban a lakosság rendsze
res tájékoztatása érdekében szükséges.Zárójelben 
jegyzem meg, hogy a miénkhez hasonló kiadvány a 
■Sásd és vidéké* példányonként 40 Ft-ba kerül a sasdi 
Önkormányzatnak, A megegyezés értelmében újsá- 
gunk fejlécén, az "Ébresztő* cím és a*Pécsvárad és Kör
nyéke időszakos lapjafelirat megmaradna A 12 oldal
ból négyet használna az önkormányzat, négyet az M DF 
és négy közős szerkesztésben készül. A Muv. Ház is se
gít a szerkesztésben, így az ó programjuk is belekerül 
a lapba. A lap terjesztését az eddigiekhez hasonlóan az 
MDF végezné kiegészítve azzal, hogy az önkormányzat 
az intézményeibe, illetve közös szervezésben különbö
ző, eddig nem érintett szervezeteknél terjesztenék. A ki
adáshoz (1000 pld.) az önkormányzat 7 Ft/db-al járul 
hozzá.
A fenti szerződés 1991. június 30-ig van érvénybe. Re

mélhetőleg olvasóink látják hasznát ennek az együtt
működésnek, s talán újságunk is változatosabb, színe
sebb lesz. Ennek érdekében továbbra is várjuk olvasó
ink leveleit, észrevételeit, esetleg cikkeit, 
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Helyhatósági híradó

T i s z t e l t  P o l g á r t á r s !
Meglehetősen hosszú idő telt el a helyhatósági választások, sőt a testület alakuló ülése, ok
tóber 15-e óta is. E számtól kezdve rendszeresen tájékoztatást adunk az önkormányzati tes
tület munkájáról. Ez a tudósítás az elmúlt időszak 2 üléséről szól változatos formában. A kö
vetkező számokban részletesebb információkkal szolgálunk.

1990. október 24.

A helyi közbiztonság problémái ;a testület vendége Komlóról Cukor 
János rendőrkapitány v o lt Romlott a közbiztonság a faluban, főleg a 
betörések száma szaporodott Ezért felvetődött helyben egy őrs, vagy 
hasonló jellegű szervezet visszatelepítése. Ezt jelenleg pénzügyi 
problémák akadályozzák, valamint törvényileg sem tisztázott, hogy az 
ónkormányzat milyen jellegű és jogú saját testületet hívhat életre. 
Technikai eszközök fejlesztésének irányában is gondolkodni kell. A 
testület az ügyet nem zárta le. Megbízta a Polgármester Urat, hogy 
mindhárom irányba vegye fel a szükséges kapcsolatokat. 

Megvitatásra került a Költségvetési Üzem vezetőjének és főkönyve
lőjének bérezése. Majd hosszú véleménycsere alakult ki a fenti üzem 
jövőbeli működési módjáról, lehetőségeiről. Döntés természetesen 
csak 91-ben lehetséges. Gondolat ébresztőként és megoldás keresé
si céllal a község zöldterület gazdálkodási problémái is felvetődtek, a 
döntés 91 tavaszáig.

A tanácsi szolgálati lakások helyzetéről; a testület a Polgármesteri 
Hivataltól kért egy felmérést a jelenlegi szolgálati lakások állapotáról. 
Kérte a lakások elhagyásakor a lelakás! fok megállapítását. Felvető
dött, hogy az állatorvosi lakás költségeiben vállaljon-e részt a helyi 
MGTSZ és az Állami Gazdaság. A testület abban állapodott meg, hogy 
konkrét költségvetést kér a kővetkező ülésre a fenti lakás átalakítási 
munkálatairól.
Áttekintést nyert a léényvéséri ünnepély és a Tűzoltó Egyesület 100 

éves évfordulójáról történt megemlékezés. A Polgármester Úr köszö
netét fejezte ki ezen két rendezvény lebonyolítóinak.
Idegenforgalom; a Polgármester beszámolt a Várral kapcsolatos tár

gyalásairól, melyek konkrét eredményeket ez idáig nem hoztak, ér
deklődés volt olasz, német, francia és amerikai részről is. A testület 
megbízta vezetőjét, hogy kísérje megfelelő figyelemmel a Vér sorsá
nak alakulását, hogy a falu részt vállalhasson és kaphasson a későb
biekben annak hasznosításából.
A testület döntött a körjegyzői pályázat kiírásának ügyében, novem

ber 15,én megjelenő Megyei Közlönyben hirdette meg.
A Polgármester szándéknyilatkozat felvállalását ajánlotta az Orszá

gos Önkormányzati Szövetségbe való belépéshez. A Szövetség előd
jének a Faluszövetséget tartja. Célként a falusi önkormányzatok vé

delmét tekinti. A felhatalmazást a testület megadta.
Felvetődött az okt. 23-án elhangzott és kifogásolt csillag sorsa a Szov
jet emlékművön. A testület felelősnek érzi magát Pécsvárad közterü
letein történő eseményekért, történésekért. A téma megtárgyalására 
hamarosan visszatér.
Sportköri kiadásokra gyorssegély jelleggel 20.000 Ft-ot szavazott 

meg az önkormányzati testület.
A német nyelvű feliratok ügye is felmerült. A testület a kővetkező ülé

sére meghívta az Ébresztő szerkesztőségét, hogy a lap ügyét megtár
gyalják.

1990. november 12.

Első napirendi pontként az Ébresztő ügye került tárgyalásra. Pro és 
kontra egy órányi vita vette kezdetét, melynek eredményeként körvo
nalazódott az újság helyzete. Megállapodás nem született, mivel a fej
léc kialakításában nem sikerűit megegyezni. A testület megbízta a Pol
gármestert és felkérte az újság szerkesztőségét, hogy a legközelebbi 
ülésre az eddigi megtérgyaltakat szerződéstervezetbe foglalják.
A Polgármester Úr tájékoztatta a testületet, hogy a közbiztonság ügyé
vel kapcsolatos leveleket az illetékesek felé elküldte.
A testülettel ismertették a körjegyzői pályázatra beérkezett egy db pá
lyamunkát. A pályázó Dr. Kófiás Mihály. A Polgármester ismertette, 
hogy a körjegyzőségben érintett községek Polgármestereitől szán
déknyilatkozatot kért körjegyzőségek alakítására.
Az állatorvosi szolgálati lakás ügyében a költségvetést bemutatták. 
Döntés született: a falu 50.000 Ft-al, Dr Simon Zoltán 40.000 Ft-al, az 
MGTSZ 37.000-al járul hozzá.
A Vár ügyében jelenleg nem történt konkrét változás, ellenben a Pol
gármester Úr kifejezte a testület azon igényét, hogy a tárgyalásokba 
vonják be az Ó személyét is. Állásfoglalás történt, hogy a Vár bármi
lyen érdekeltségben is üzemeljen a későbbiekben, a hely szellemé
nek és történelmi értékének megfelelő tartalommal működjön. A vala
mikori Szent Istváni monostorhoz méltó legyen.
A következő téma a Szakiskola tanvégóhíd létesítési kérelméhez a 
hely kijelölése v o lt A testület elé került terv szerint a benzinkúttal 
szembeni oldalon a Gesztenyés vendéglő , a KTSZ és az ÁFÉSZ fel
vásárló telep közötti területre kívánta telepíteni a tervező. Közel egy
órás vita eredményeként - melynek részletezése érdekes lenne - a tes
tület új terület kijelöléséről döntött, a TSZ major területén tett javasla
to t  Legfőbb indokként a létesítmény környezet szennyezése /levegő/ 
jött számításba.
A testület megtárgyalta az ingyen gyógyszer juttatás lehetőságeit is. 
Marad a jelenlegi gyakorlat, vitás eseteket az önkormányzat Szociális 
bizottsága vizsgálja meg és döntésre a testület elé terjeszti.
Jövőbeli feladatként felmerül a tanácsi rendeletek felülvizsgálatának 
szükségessége. Előkészítésként a körjegyző és 3 fő testületi tag véle
ményezi, a későbbiekben a testület elé terjeszti. A legközelebbi ülés
re írásbeli anyag készül az ónkormányzat jelenlegi vagyoni állapotá
ról.
Ugyancsak írásbeli Ismertetést kért a testület a gázvezeték építésének 
helyzetéről. A gázzal kapcsolatban az alábbi állásfoglalás született, a 
november 30-i fizetési határidőre csak olyan arányú kifizetés történ
het meg, amely megfelel a jelenlegi készültségi állapotnak.
Tisztelt Polgártárs, e számunkba a nov. 26-i ülés anyaga idő hiányá
ban sajnos nem kerülhetett be. A januári számban közöljük a dec. 17- 
i ülés anyagával együtt.
Egyben felhívjuk figyelmét, hogy a testőleti ülések nyilvánosak. Bár
ki részt vehet rajta. A jelenlegi üléseinket a Polgármesteri Hivatal épü
letében tartjuk, általában hétfői napokon mindig 17 órai kezdettel. A 
későbbiekben megtaláljuk a megfelelő formát az időpontok minden
kori pontos közlésére.

MüEler Lajos
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Információ a

KÁBELTELEVÍZIÓ RÓ L

Az októberben elkezdődött kivitelezés eredményei 
képpen az év végén a társasházakban és a keleti lakó
telep északi részén megvalósul a műholdas műsorok 
vétele. Ez kb. 250-300 bekötést jelent, ami a jelentke
zők kb. 40 %-a.
A tervezett további bekötések ütemezése: a főállomás
tól (társasházak keletre esó területe, Dózsa Gy.u. Ró
zsa F. u. - és vonzáskörzete - Kossuth L  u., Pécsi or
szágút, Vár u. - és vonzáskörzete - hegyi területek. A tel
jes rendszer elkészültének - szerződésben rögzített - 
határideje: 1991. augusztus 30. A munka előrehaladá
sa - elsősorban a téli időszakban - nagymértékben az 
időjárás függvénye. (Ez azonban a végső határidőt nem 
befolyásolhatja.) Kérem szíves türelmüket, megértésü
ket.
A befizetésekről: a kivitelezés végösszege családi há
zanként 12.000 Ft., társasházakban 6.000 Ft. Akiknél 
megvalósult a rendszer, azoktól kérem a befizetett el
őleg ezen összegre való kiegészítését. Csekket a pécs- 
váradi GELKA szervizben lehet kérni. Sajnos az ÁFA 
visszaigénylését - hosszas utánjárás ellenére - nem si
került megvalósítani. Csak a Közmű kategóriába tarto
zó beruházásokra vonatkozik a visszaigénylési lehető
ség /víz, gáz, út stb./. A háromnegyed részes előleg 
(9 .000  ill 4.500 F t) befizetésére azért volt szükség, 
hogy az anyagot még az idén meg tudjuk vásárolni, 
így biztosított, hogy a fent leírt bekerülési költségek - a 
számottevő áremelkedések és infláció miatt- nem fog
nak emelkedni...
A beruházást - a Dunántóli Naplóban megjelentekkel 
ellentétben - az építőközösség /  lakosság /  rendelte 
meg. így a megépült rendszer egyértelműen a lakos
ság /építőközösség /  tulajdona lesz. Ez a rendszer bő
víthető, vállalkozók bevonásával helyi hírközlő rendszer 
kialakítására is van lehetőség.

A csatornák száma nyolc. Ebből három földi, öt mű
holdas csatorna, melyek zömében német nyelvűek. 
Ezek módosítására - melyek legyenek a műholdas 
programok - van lehetőség; az építőközösség többsé
gi igényének megfelelően. Ha a rendszer nagyobbik 
része elkészült, a lehetőségek felvázolásával, vagy szó
rólapokon, vagy építőközösségi gyűlés formájában 
kérni fogom véleményüket.
A rendszer megépülte után havonta egy bekötés ese
tén 70 Ft, két bekötés esetén 90 Ft üzemeltetési díjat 
kell fizetni - később ismertetésre kerülő formában. Ez 
az összeg magában foglalja a Posta felé fizetendő jog
díjat, az üzemeltetési díjat, a mindenkori karbantartási 
költséget és az ÁFÁ-t.
Kérem Önöket, hogy a tájékoztatás hitelességét meg
őrizzük, kérésekkel a GELKA helyi képviselőjét vagy en
gem szíveskedjenek felkeresni. A magam részéről 
azon munkálkodom, hogy a rendszer minél előbb, le
hetőleg zökkenőmentesen elkészüljön. Ehhez kérem 
az Önök - eddigiekhez hasonló - támogatását.

Pa pp  G y u l a

Szeretném  m indenkinek m egköszönni, hogy 
elismerésükkel megtiszteltek engem és családomat.
Isten kifürkészhetetlen útjai lehetővé tették, hogy 

megérhettem a Pócsváradi önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 100 éves jubileum át. Igyekeztem  
tudomásom szerint mindenkor eleget tenni tűzoltói 
feladatok ellátásában. Az 1990 október 20-án tűzoltó 
helytörténeti kiállításon személyes gyűjtésem  
néhány darabja volt megtekinthető, pl. a veterán 
tűzoltók névjegyzéke.

60 éve vagyok tűzoltó. Segíteni a bajba jutott 
embereken ez a tudat mindig bennem élt, ezért 
lettem tűzoltó. Szeretnék mindenkit arra kérni, hogy 
segítse a pécsváradi tűzoltó egyesületet. Tudom, 
hogy a gazdasági helyzet nagyon nehéz és, hogy 
ebből kifolyólag az önkormányzatnak kevés a pénze, 
hogy az egyesületet támogassa. De 60 év után 
vallom, hogy lelkesedéssel, ténni akarással is 
elérhető jó eredmény.

Es végül, de nem utolsó sorban köszönöm  
m in d azo kn ak  a s e g ítő k é s z  m unkáját akik  
pá lya fu táso m  a la tt s e g íte tté k  m unkám at. 
Utódaimnak kívánok jó egészséget és a múltat 
folytató eredményeket.

" Istennek Dicsőség 
Felebarátnak Segítség"

id. Vadász László 
Veterán Tűzoltóparancsnok

A PEC SV A R A D I TŰ ZO LTÓ S Á G  100 ÉVES  
ÉV FO R D U LÓ JÁ R A  M E G H IR D E T E T T
RAJZPÁLYÁZAT EGYIK SIKERES MUNKÁJA

Geng Patricia 8. osztályos tanuló rajza
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Európa-Házikó
* Beleszerettem Vologyába... a tesóm pedig Simonéba, a külsheimi 
kislányba. Nálunk lesz az Európa-Házl
így vallott kedvesen az a pécsváradi ötödikes kislány, akinek a szülei 
néhány héttel ezelőtt a németországi Kúlscheim testvérvárosból látták 
vendégül az iskolai küldöttség egyik gyermekképviselójét, november 
9—t<5l, 15-ig pedig az ukrajnai Zsvirkából érkezett huszonkét tagú, is
kolásokból álló csoport két tagjának biztosítottak szállást, ellátást 
A pécsváradi Kodolányi János Általános Iskola tanulói levelezés út

ján alakítottak ki kapcsolatot az Ukrajnában, Lvovtól északra 70 km - 
re fekvő Zsvirka község tizenegyosztályos középiskolájával. A pécs- 
váradiak /17 tanuló és 3 tanárnő/ június első hetében jártak Zsvirká- 
ban.
A gzazdag program, az ukránok szíves vendéglátása, a természeti 
környezet megkapó szépsége életre szóló élményt jelentett kisdiákja
inknak.

A pécsváradiak november második hetében viszonozták a meghí
vást. A gyerekek újra találkozhattak ukrán társaikkal, az ötnapos szo
ros egyúttlét a családoknál és a különböző rendezvényeken megerő
sítette, elmélyítette az egymás iránt érzett barátságot. Gyerekeink és 
szüleik most láthatták igazán először a hasznát a közös orosz nyelv
nek.
A beszélgetések során vendégeink elmondták, hogy nekik sokat kell 
még tanulniuk az európai civilizációtól, de mi is megtanulhatjuk tőlük 
a szerénységet a türelmet, a meglevő értékek megbecsülést.
Az idézett ötödikes kislány gyermekien őszinte gondolatai az Euró- 
pa-Házról és lakóiról tanulságul szolgálhatnak a felnőtteknek.
A nyelvtanulás -  legyen az bár a most nem 'divatos1 orosz nyelv is -  
olyan lehetőségeket teremthet, amely által nemcsak tudásban, isme
retszerzésben, de érzelmekben is gazdagodhatunk.
Úgy érzem, hogy egyetlen személyes véleményt is elmondhatok, 

még akkor is, ha esetleg szerénytelenségnek tűnik. Ha egy tanárnak 
sikerül a politikai előítéletek kereszttüzében megszerettetnie az általa 
tanított nyelvet és vele a tanítványait lelkesíteni, fejleszteni, egy jó  cél 
érdekében, akkor már nem dolgozott és tanult maga is hiába. 
Végezetül ezúton szeretnénk megköszönni a szülők, szíves, otthont 
nyújtó vendéglátást, az iskola támogatását, a termelőszövetkezet, a 
zengővárkonyi tájház, valamint a község lakosságának önzetlen se
gítőkészségét, baráti rokonszenvét. Külön köszönjük a pécsi Jókai té
ri órásmester nemes gesztusát.

Galambos Jenőné 
Igazgatóhelyettes

V_______________________________________________ )

ISKOLÁNK ELETEBOL
R a j z p á l y á z a t u n k  g y ő z t e s  f o t ó j a

V é r t e s  K r i s z t i á n  m u n k á j a

A pályázat további eredményes résztvevői: Solti Mónika, Horváth Tün
de,Kiss Rita, Réger Kitti, Geng Patrícia, Apaceller Gergely, Szüllő Ta
más, Schneider Attila, Tőttős Tímea, Katona Teréz, Góbi László 
Néhány szó az egészségnevelési napról

Iskolánkban 1990 október 25-én a felsőtagozatos tanulók különböző 
programok keretében bővíthették ismereteiket az egészséges élet
módról. E programok lebonyolításában a szülők is sokat segítettek. 
Ezúton is köszönjük munkájukat.
Az ebédlőben Pintér Róbert ételkóstolóval egybekötött előadás kere
tében ismertette az egészséges táplálkozás alapjait. Volt ki rozscipói 
vagy Abonett kenyeret ízlelgetett, volt ki almát. Aki nem félt megtudni 
súlyfölöslegét, mérlegre állhatott.
A tornateremben jól megmozgatva minden porcikájukat aerobic fog
lalkozáson vehettek részt a gyerekek Panta Dóra vezetésével.
Egy másik teremben az esztétikus terítés, kutúrált étkezés dortélyival 
ismerkedhettek.
Dr Wilheim Andrea gyermekorvos a serdülőkorról beszélt a 7-8. osz
tályosoknak, Pach Valéria védőnő pedig a helyes tisztálkodás fontos
ságára hívta fel az 5-6. osztályosok figyelmét.
Csenterics Csabáné az újonnan nyílt Herbária szalúzlet árukészletét 
mutatta be, kozmetikai, tisztálkodási, táplálkozási tanácsok kíséreté
ben.

A résztvevők egy csoportja

E témáról videofilmét nézhettek meg a tanulók egy másik teremben. 
Környrzetünk, erdeink védelméről Scholtz Péter erdőmérnők tartott vi- 
deovetítéssel egybekötött előadást.
A zsibongóban vállalkozók a tizenévesek divatját mutatták be Adó
szegi Károlyné igen jól sikerült rendezésének segítségével. A gyere
kek szívesen és érdeklődéssel vettek részt e programokon, figyelem
mel hallgatták az előadásokat.
Reméljük az itt látottak, hallottak be is épülnek mindennapi életűkbe.

Kis BoczJánosné
V------------------------------------- — -------------------------------------
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Az utcák 
elnevezéséről

1990. január 20—i déli hírekben halottam a Kossuth adón: Kazáron 
még létezik Sztálin utca és Rákosi ú t Amikor ezen az idegen megüt
között, a tanácselnök azt felelte, akinek nem tetszik az utca neve, ne 
menjen végig rajta! Hiszen Sztálin és Rákosi Is történelmi személyek 
voltak. Sót némelyik idős bányász a Rákosi korszakban jobban érez
te magát, mint most, mert akkor nem volt infláció.
Valóban, miért is viselik az utcák a történelmi személyek, híres embe
rek, hósök, mártírok nevét? Nem akarom a hősök, mártírok emlékét 
elhomályosítani, sót inkább megvédeni a profanizálástól. Ugyanis ha 
keresek valamit egy városban, és olyan utcákat mondanak amelyik 
egy-egy mártír nevét viseli, nem áhítattal ejtik ki az illető mártír nevét 
Közönséges hangon szájukra veszik a szent nevet, ha a róla elneve
zett utcát magyarázzák. Mikor Budapesten meglátom a Rajk László 
utcát, megborzadok, ha a Bagi Ilona utcát elszomorodom, vagy ha 
itthon, Pécsváradon jövök haza a vasútállomásról a Ságvári Endre ut
cán, a sarki kocsma előtt igyekszem elsietni, mert eszembejut, hogy 
ilyen vendéglőfélében lövöldöztek egymásra a csendőrök Ságvárival. 
Kossuth és Széchenyi neve láttán nem ér lelki megrázkódtatás. De az 
furcsa, hogy olyan pici falukban, mint pl. Szőkéd is, a legnagyobb ut
cát főltótlen Kossuthról, vagy Széchenyiről nevezik. Pedig Kossuth 
és Széchenyi soha nem járt Szőkéden. Azt se tudták létezik-e ez a fa
lu. Ha már híres személyről akarják az utcát elnevezni, a falu, a hely
ség saját nagy embereiről Is lehetne. Pl. Pécsváradon van Entz Béla 
utca. De ez nem lenne jó, mert minden falunak, helységnek megvan
nak a maga nagy emberei. De ezért versengés, sértődés jön létre. És 
ha a ma nagy ember holnapra lejáratódik, ki kell cserélni az utcán a 
névtáblát. Szerintem jobb lenne, ha nem személyekről lennének elne
vezve az utcák. A híres emberek, hősök, mártírok nevét inkább egy- 
egy kis márvány táblába kellene vésni, és arra a ház falára tenni, ahol 
élt vagy dolgozott.
Vagy egy-egy téren emlékoszlopon, emlékműn lenne felsorolva a hő
sök, mártírok neve. Az utcákat meg arról kellene elnevezni, amiről va
lóban nevezetesek. Pl. amelyik utcában a posta van, az lenne a Pos
ta utca, vagy amelyik vasútállomáshoz vezet, lenne a Vasút utca, ame
lyik a strandhoz, a Strand utca stb. azon az utcán, ahol minden van: 
iskola, mozi, patika stb. lenne a Fő utca. Vagy pl. Szolnokon a Vörös- 
csillag utcából nyíló kis utcák mind valamilyen virág nevet viselnek: 
Ibolya u., Rózsa u., Gyöngyvirág u. stb. Ezek a virágok voltak vannak 
lesznek még élet lesz a földön. Ezért nem kerülhetne névtábla cseré
re sor. És nem kellene egy-egy utcának, térnek újabb-újabb nevét 
megtanulniuk a lakósoknak. Mint Pécsváradon is előfordult hogy 
megváltoztatták a Szentháromság tér Felszabadulás tér névre. Kez
detben el is tévesztették. Még a szovjet emlékműnél tartott ápr. 4 -i ün
nepség végén a rendezőnek sem jutott eszébe a Szentháromság tér 
új neve, ezért zavarában úgy mondta: Délután 2 órakor a Hétszentség 
téren folytatjuk a műsort. Tehát legjobb lenne mindig az eredetinél 
maradni. Pl. a második világháború előtt és alatt Orgoványon még 
nem voltak az utcák elnevezve. Pedig elég sok utca nyílt egyikből a 
másikba, keresztbe-kasul. Elég nagy falu volt már akkor Orgovány /  
azért nem olyan, nagy mint amilyen hírhedt/ mondogatták a falu lakói, 
el kellene már nevezni az utcákat!
Még csak egy utcának volt neve, amit a lakosság adott neki: 'Kolbász 
utca'. De ha most keresném ott a Kolbász utcát, biztosan nem talál
nám, mert ki tudja melyik és hányadik történelmi személy nevét vise
li azóta?! Esetlég egy vértanú nevét szögezték ki, hogy az emberek 
folyton reszkessenek és lehajtott fővel szomorúan, szégyenkezve 
osonjanak végig, hogy minél előbb kijussanak abból az utcából. Mert 
az ember úgy érzi, hogy süti az utca pora, ha rálép. Másrészt a vér
tanúról elnevezett utcán is végig kell mennie a zenés lakodalmas me
netnek, ha azon visz át az útja a lakástól a tanács, ill. a házasságkötő

teremig. Mikor a meghívott vendég látja az utca falán mondjuk Rad
nóti nevét, hát elmegy a kedve a vig zenés menetben tovább mene
telni.
Szerintem az lenne a jó, ha inkább maradna a Kolbász utca. Mert a 
kolbász mindig jó volt, és jó ha van, és jó lenne továbbra is ha lehet
ne kapni megfizethetó áron a róla elnevezett utcákban.

Tisztelettel: Gőnczy Zoltánné 
Pécsvárad Szabadság u. 2.

A labdarúgó
szakosztály je len legi  

helyzete
Községünk felnőtt férficsapata jelenleg a megyei l/b  
ozstályban ifjúsági és serdülő csapatunk pedig a me
gyei I. osztályban szerepel.
Felnőtt csapatunk már több éve ebben az osztályban 
harcol hol a kiesés elkerüléséért, hol pedig a felju
tást jelentő első két helyezés eléréséért 
Tette ezt annak tudatában, hogy azt a bizonyos biz

tos hátteret, a község támogatását csak részben 
érezte maga mögött, de bízva játékosaiban és veze
tőiben megpróbálta kiharcolni a feljutást.
A tavalyi szezonban sajnos ez nem sikerült Nézzük 
az ideji évet, amely a bajnoki szezon feléhez érkezett 
Csapatunk az ötödik helyről várja a tavaszi folytatást, 

6 - 6  ponttal elmaradva a feljutást jelentő első két hely
től. Ez első ránézésre elég tetemes hátrány, a bizo
nyítási lehetőség adott, innen szép kiharcolni a felju
tást.
M iért is szeretnének magasabb osztályban játszani? 
Mert a játékosállomány több éve együtt van, korban, 

játéktudásban, tapasztalatban most érték e l azt, ami 
szükséges a megyei I. osztályhoz. Nem beszélve ar
ról, hogy egy ekkora községnek illene magasabb 
szinten szerepeltetnie egy felnőtt labdarugó csapa
tot
A siker érdekében véleményem szerint szakítva a 

megszokással, végre igazolnunk kellene konkrét 
posztokra játékosokat. Minimum kettőt, főleg tapasz
talt, rutinos labdarúgót.
Most, amikor az országban minden téren váltózás 

megy végbe, m i is szeretnénk kilépni a szürkeség
ből. Bár ellentmondásos, mégis ebben a nehéz gaz
dasági helyzetben egyre több támogatót, sponzort 
találunk, akinek szívügyük, hogy Pécsvárad labdarú
gása magasabb szintre emelkedjen.
Bízva az önkormányzat vezetésében, hogy az eddi

ginél jobban magukénak érzik a csapat jövőjét, mind 
anyagi, mind erkölcsi támogatásukról biztosítanak. 
Egyben megragadom az alkalmat és kívánok egy si
keres eredményes új évet minden sportbarátnak a 
labdarúgó szakosztály nevében:

Keresztúri Tóth Sándor 
szakosztályvezető

" HAJRÁ PÉCSVÁRAD"

<__________________________________________ >
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Európa rögös útján

Pénteken éjjel van, vagy szombat, de ez tálén mindegy. Az abla
kon az udvar fényei szűrödnek be. Fekszem az ágyon és hallgatom 
a zenét Nem akarom de hallanom kell akaratlanul is. Inkább alud
nék, de nem tudok. Közben a szomszédra gondolok, kinek a szom
bat szintén nem pihenőnap és ő az utcai szobában hangosabban 
hallja a discot. Csak forgolódom az ágyon, nem jön álom a sze
memre. Közben eszembe jut, hogy milyen őrömmel vettük a hírt: 
a Zengő éttermet felújítják. Újabb lépés Európa felé, még egy kul
turált szórakozóhely Pécaváradon. Igényesen kialakított belső tér, 
szélesebb választék.

Éjfél elmúlt, én a zenét hallgatom. Eszembe ju t egy ismerősöm, 
aki felháborodottan mesélte a következőket Tizenketted magával 
a Zengő Étterembe mentek Leányvásári bálba. Jó volt a hangulat, 
kitünően érezték magukat. Záróra közeledtével kértek még egy 
rundot. A pincér kihozta, majd néhány perc múlva a kidobólegény 
felszólította őket a távozásra. Mivel ók még el szándékozták fo
gyasztani a kért italokat, rövid szóváltás következett melynek foly
tán a ■GORILLA' minősíthetetlen hangnemben utasította őket ki a 
helyiségből. -  ( Ha nem mentek azonnal egyenként viszlek ki ben
neteket a hóra, stb.)

A discó monoton ritmusa még mindig nem ringatott álomba. Köz
ben a Zengővei szemben lakó idős házaspárra gondolok és Pető
fi Kurta Kocsmájára; meg a lakásom alatt lévő kávéházra, mely
nek tulajdonosa a minap elnézést kért tőlem, hogy a vendégei elő
ző nap kicsit hangosabbak voltak, holott én ezt nem is vetettem a 
szemére. Apropó, az itteni kávéházban az előbb említett kidobó
ember nemkívánatos személynek minősíttetett 

Fél kettő a discónak nemsokára vége, akkor néhány tucat autó el
indul hazafelé. Egyikük csikorgó gumival; másikuk dallamkúrttel 
adja tudtomra távozását.

Most eszembe jut a múltkori péntek éjszaka, mikor telefonon kér
tem a Zengő Üzletvezetőjét hogy hallkitsa le a discóját. Közölte 
velem, hogy ez a pécavéradi fiatalok discója, nem az övé. -  De az 
enyém se és akaratlanul ne legyen részem benne! Kitűnő bulikat 
rendeznek a Műv-Hézban szintén a pécsváradi fiataloknak anél
kül, hogy hallanék belőle valam it Akkor Ígéretet kaptam, hogy a 
következő héten befelé fordítják a hangfalakat és ettől majd hall- 
kabb lesz a discó. Csupán ötletként mondom, hogy a hangerősza
bályzó visszafelé csavarásával is csökkenthető hangerő, s így még 
csak ét sem kell rendezni a hangfalakat Természetesen követke
ző alkalommal sem lett halkabb a zene. Most telefonáljak újra? Hi
szen az önkormányzat felszólító levelére, melyet a környéken la
kók kérelmére küldtek -  sem történt változás. 'Európában* - aho
vá eljutni szándékozunk ilyesmihez nem kell hivatalos levél. Azért 
bízom benne, hogy lassan odaérünk az áhított földrészre. Csak 
egy dolog aggaszt: ha nem érünk oda nyárig, akkor nyitott ablak
nál élvezhetjük, amit nem is akarunk.

Valami gáz van?

Gáz még nincs, de valami bűzlik körülötte. Sokan 
örülnek, hogy végre a mi falunkban Is lesz vezetékes 
gáz, annak pedig különösen, hogy már ebben a fűté
si szezonban igénybe vehetik. Az óvatosabbak rákö
töttek, de gondolták biztos, ami biztos, az idén még 
megveszik a tüzelőt a •szenesbe’. Az optimisták vi
szont póruljártak, volt aki a régit eladta, beállította az 
új gázkazánt és várja, várja, hogy végre fűthessen. 
Másoknál még a megígért rákötés sem sikerülhetett, 
mert nem végeztek a földmunkákkal, a vezetókfekte- 
tóssei. Nyitott munkagödrög jelzik a Vak Béla utcá
ban, az Encz Béla utcában, hogy hol folytak a mun
kálatok. Az Encz Béla utcában futóárokként húzódik 
a frontvonal, a füldrakás elfoglalja az amúgy is szűk 
utca felét, a gépkocsiforgalom a járdán zajlik, nem kis 
kárt okozva annak burkolatában. A forgalom pedig 
nagy, hiszen itt van a rendelő, betegeket hoznak, visz
nek. Az út szórása megoldhatatlan, mert teherautók 
már nem tudnak itt közlekedni. Az itt lakók nem kis 
bosszúságára keskeny fahídon kell közlekedniük, de 
ez még hagyján. Az árokásás során átvágták a 
szennyvíz-vezetéket és most az árokban csordogál a 
nedű, gyűlik és bűzlik. Az utca elején pedig - korlátok, 
.jelzések nem lévén - a hó által jótékonyan befedett 
csapdák vannak gyalogosoknak, autósoknak.
Ki lesz a felelős a súlyos balesetekért vagy a gépko

csik sérüléseiért? -kérdezhetnénk.
Az önkormányzat a kivitelezőt hibáztatja, a Jegyző Úr 
is megtette a magáét. Perel. Ha sikerrel jár, talán egy 
fél óv múlva ennek eredménye is lesz.
Az is köztudott, hogy a csőfektetési technológia sze
rint 5°C alatt nem szabad dolgozni, mert a műanyag 
csövek hegesztése nem lesz tartós. A tél pedig olyan, 
hogy mínusz is van. így tehát a gázfektetés talán ta
vasszal lehetséges, hacsak nem lesz egy kistéli nyár. 
Erre kevés az esély, az emberek pedig elkeseredet
tek, türelmetlenek, kerülgetik az árkokat, szagolják a 
bűzt. A kivitelező: nyugodt, ő az alvállalkozóra hivat
kozik, akinek a munkát kiadta. Időközben szakmát is 
változtatott: gerbines, vendéglős lett. Itt kisebb a koc
kázat és jó meleg van. Az itt lakók és a rendelőbe já
rók pedig sürgős intézkedést várnak. Ha kell temes
sék be tavaszig az árkot, állítsák helyre a szennyvíz- 
vezetéket és ennek költségeit fizettessék meg a kivi
telezővel, különben GÁZ LESZ!!!

dr. Bíró Ferenc

\

Beck András 8. a. osztályos tanuló a megyei mate- \ 
metika versenyen döntőbe jutott. Dolgozatát az or- > 
szágos zsűri bírálja.

Felkészítő tanára: Türk Ilona.
Gratulálunk a szép teljesítményhez!

\
í

$



1990 december ÉBRESZTŐ 7

Jártamban  -  keltemben
Tákolmányok I.

Fővárosunk lassan a 'Kelet Párizsa', kétes értékűne
vet is felveheti, ugyanis a Duna ékkövéről kiderült, 
hogy üvegcsiszolat. A minap ott jártamban-keltem- 
ben késő este vacsoráztunk, mikor a szomszéd asz
talhoz jugoszlávok telepedtek, hogy elköltsék a valu
tás araboknál váltott maradék pénzüket. - 
Az olajos képű prímás rögvest a 'Jugoszlávia, Jugo
szlávia' szövegű műdalt kezdte húzni, szép jatt remé
nyében. Nem biztos, hogy soká húzhatja, ugyanis a 
hírügynökségek és komoly politikai elemzők szerint 
szétesik déli szomszédunk államszövetsége. Ezt az 
ottani történések is igazolni látszanak. Jelszó: Ami 
nem megy, azt ne erőltessük!

Tákolmányok II.

Az oroszországi élelmiszersegélyek kapcsán film be
játszást vagy talán híradó részletet látok az MTV va
lamelyik programjában teljesen véletlenül, amúgy 
tranzit a munka és az írott sajtó átolvasása közt. Ha
gyományos -  még a szmolnij szalonban tervezett -  
népviseletbe pufajkásodott asszonyok turkálják a 
mar betakarított krumpliföldet a jobb ellátás reményé
ben. A 'menő' kisvállalkozó már egylovas kocsival cir
kál ezüayben. A jármű oldala keritésdrót, négy kere
kéből három nem egyforma, az egyik félig kiszakad
va a tengelyről. Valódi tákolmány, akárcsak a környe
ző díszlet melyből nagyon nehezen lehet kiszakadni 
a BAJtársaknak/lásd. Baltikum/. Lassan éjfélre jár. *... 
szunnyadozik a szakadás, máma már nem hasad to
vább...'
Majd holnap!

Beck József

A M űve lődé s i  
Házban já r t  a 

TÉLAPÓ!

TÉLAPÓ!

Szél kavar por-havat, siklik a szán, 

várja már sok gyermek, fiú és lány.

Daluk száll szél szárnyán hívogatón, 

kiscsizma ásít az ablakban álmodozón. 

Tombolhat vihar, dühönghet a tél,

TÉLAPÓ céljától soha el nem tér.

Beles az ablakon jóságos mosollyal,

Megtölti kiscsizmád finom ajándékkal, 

öreges léptekkel tovább ballag nyomban, 

Rengeteg ajándék lapul a puttonyban. 

Reggelre ezzel készen kell lenni,

A puttonyban ajándék nem maradhat semmi!

F.K.
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Martonfa
Két hónappal ezelőtt, belépve a martonfai kultúrház- 
ban lévő orvosi rendelőbe nagy meglepetés érte az 
anyukákat, gyermekeket, védőnőket. A helyiségben 
ragyogó tisztaság, kellemes meleg fogadott bennün
ket. A frissen meszelt falakat kedves, virágos anyag 
borítja, az asztalon, vizsgálóágyon friss tiszta terítő, 
lepedő. A múltat idéző kézmosó lavór az állványban 
ragyogó fehér, mellette tiszta törölköző.
Az anyukák, betegek és az egészségügyi dolgozók 
nevében köszönet érte Horváth Sándornénak. Kér
jük, hogy továbbra is ilyen szeretettel biztosítson szá
munkra a meglehetősen szerény rendelőben tiszta, 
emberi körülményeket. Köszönjük.

Karácsony várása
Ü Az évszakok mindig szépek, akár tavasz, akár nyár, jj 
jj a lombhullató múlásával Télapó jön, kit minden

gyerek vár. jj
j A tél olykor vacogtató kemény s dühöng az

északi szél, jj
j de szent karácsony estélyére a családok otthonába jj 
j melegség, szeretet, béke egyaránt megfér.

j A gondterhelt órákat, boldogság-öröm váltja fel, 
j feledve a küzdelmeket, egy kis vidámság is kell. 
j A család apraja-nagyja elmondhatatlan lázban ég, jj 
j a ■karácsonyfa' mit Jézuska küldött pompázóan

gyönyörű szép. jj

j Színes lámpácskái, barátságot varázsolnak a
szobába jj

j a fa alatt a sok színes ajándék vár a türelmetlen gaz- jj 
j dára. Mily felejthetetlen pillanatok, örömmámorban j 
j úszik minden
j a kis közösség minden tagja elégedett a

drága 'kinccsel".

j A szikrázó csillagszórók fennkölt érzést adnak, 
j lurkóktól a.szülók cserébe hálás szeretetet kapnak. 
j Anyu, Nagyi és Picik lám érdemes várni, 
j nem maradt más hátra a Föld minden lakójának 
j Boldog Karácsonyt kívánni!

Hegedűs Tibor

Betlehemi játék

Betlehemi játék:a legnépszerűbb karácsonyi 
paraszti misztériumjáték, pásztorjáték. Ha
zánkban a középkorból magyar betlehemezés 
nem maradt fenn, az első magyar szövegek a 
17.századból származnak, s iskolai előadás 
céljára készültek.
A 19-20-sz-i paraszti betlehemezés közép
pontjában hazánkban a kifordított bundát vise
lő betlehemi pásztorok párbeszédes, énekes
táncos játéka áll.
A betlehemezők házilag készített, jászol, vagy 
templom alakú betlehemet hordoznak maguk
kal. Két fő formáját ismerjük, az élő szereplők
kel és a bábokkal előadott bábtáncoltató bet- 
lehemezést.
A pécsváradi fiatalok élőszereplős betlehemi 
játékot adnak elő a következő helyeken: 
december 22 szombat 930

Kisegítő és Foglalkoztató Iskola 
1030 Szociális Gondozási Központ 

Minden idős embert szeretettel várunk 
23 vasárnap 18 h Művelődési Központ

A betlehemes játékot összeállította 
és rendezte:

Hajnal János népművelő
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Nem változott semmi, 
csak rosszabb lett, sőt lesz?!

így summázhatnánk ma az emberek politikát ól alkotott 
véleményét. Nem ezt vártuk, mondják mások, kellett 
nektek a demokrácia, hát tessék, ilyen -  mondják a ci
nikusok.
Az indulatok, a feszültség meg nőttön nő. A diktatúra 

éveiben élők nagy szabadsága volt, hogy minden rossz 
forrásául a kormányt nevezhették meg, a pártot, a ve
zetést.
Ezt teszik most is,amikor szabadon választott képvise
lőik ülnek a parlamentben és többpártrendszer műkö
dik az országban. Sokan gyors változásokat reméltek 
mind politikailag, mind gazdaságilag. Sajnos kevesen 
ismerhették meg az ország tényleges helyzetét. Az új 
kormány szinte reménytelen helyzetben vette át a veze
tést. A Kádár rendszerben ránk rakott 20 milliárd dollár 
államadóság egy rosszul működő gazdaság és a dikta
túra éveiben elkövetett törvénytelenségek öröksége
ként maradt ránk.
Az új kormánynak lélegzetvételnyi ideje sem volt a saj
tó támadásának keresztűzében, örökös védekezésére 
kárhoztatva vívott és vív reménytelennek látszó küzdel
met az ország talponmaradásáért.
Olyan légkörben, mikor az emberek egyik fele a régi ve
zetőkkel akar leszámolni, a másik fele pedig habozás 
nélkül újraválasztaná őket.
A nyugati pénzvilág és Európa pedig még bízik ben

nünk, ők hisznek abban, hogy még helyre hozható a 
gazdaság. A magyar emberek nagy része viszont már 
nem bízik, és a bizonytalanság bizalmatlanság ködös 
folytogató légköre vesz körül mindent. Az ellendrukke
rek pedig várnak. Várnak, hogy a gazdaság összeomol
jon, hogy az elégedetlenség, a gazdasági nehézségek 
társadalmi robbanásához vezessenek. Abban bíznak, 
hogy akkor lesz számukra lehetőség a nagy visszaté
résre, a demokrácia felszámolására. Alattomosan hasz
nálják ki a nehézségeket, szítják a bizalmatlanság tüzét 
és várnak. Ók azok, akik közvetve vagy közvetlenül fel
elősek a mostani helyzetért és kihasználva azt, hogy a 
demokráciában ők is elférnek, átmenetileg lemondva 
politikai hatalmukról, teletömött zsebbekkel most a kor
mány és demokrácia ellen uszítanak.
A parlamenti pártok elcsendesültek, az új demokrácia 
megrettent. A taxis blokád nyilvánvalóvá tette, hogy mi
lyen erők dolgoznak és milyen módszerekkel. A kor
mány elkeseredett harcot folytat a költség-vetés talpon
maradásáért, az újabb hitelekért. Ezek nélkül ugyanis 
nem tudunk kilábalni, nem tudunk egy működőképes 
gazdaságot létrehozni, amely képes annyi állami bevé
telt létrehozni, hogy az állami intézmények zavartalanul 
működhessenek.

Ez pedig nem megy áldozatok nélkül. Ebből mindenki
nek ki kell vennie a részét, senki sem maradhat kívülál
ló. Az új kormány és a pártok nem ígértek átalakulást, 
sokan felhívták a figyelmünket arra, hogy rosszabbul fo
gunk élni. Nehéz dolog ezt kimondani, de meg kell ren- 
ni még akkor is, ha sok ember azt mondja, már nem tud 
húzni a nadrágszíjjon. Nehéz dolog újabb áldozatot kér
ni mikor a szegénység már több milliós nagyságrendű 
és hovatovább a középréteg is a szegénység szintjére 
csúszik. És mi van akkor, ha nem akar már áldozatot 
vállalni a magyar nép, ha azt mondjuk elég, ha tiltako
zik, ha sztrájkol, ha elkergeti a kormányt, a parlamen
tet? Akkor hiába volt minden és egy még kilátástala
nabb jövő vár rá áruhiánnyal, munkanélküliséggel, óri
ási életszínvonal romlással. A költségvetés összeomlá
sa azt jelenti, hogy nem jutunk további hitelhez, nem tu
dunk energiát vásárolni, áram és fűtőanyagkorlátozá
sok lesznek, benzinhiány stb. Gyárak és üzemek állnak 
le, a mezőgazdasági gépekhez sem tudunk alkatrésze
ket beszerezni, hiszen azokat is dollárért adják. És a leg
rosszabb az egészben az, hogy kilátástalan lesz a jövő 
magunk, de még gyermekeink számára is.
Ezt senki nem akarhatja, össze kell, hogy szorítsa a fo

gát most mindenki és vállalni kell a terheket mert nincs 
más kiút. Csak ez az egy út van, a többi a szakadékba 
vezet. A parlamenti pártok és a kormány ebben azt is 
tudják: Önök nélkül a magyar nép nélkül, bizalom nél
kül nem sikerülhet az, amire mindenki vágyik: a gazda
sági felemelkedés, a fejlett Európához való felzárkózás.

dr. Bíró Ferenc

Téli regék
ii Sete-suta őzláb alatt megroppan a hó,
Ii Éhes orra körbe szaglász, enni volna jó...
;! Tapsifüles dideregve leskelődik körbe, 
íj Csúnya lenne, ha a róka éppen erre jönne...

ii Vén öreg nyárfa görnyed a hó alatt, 
ii Mozdulatlan megadással várja a tavaszt.
| Az első lágy szellőnél megrázza magát,
|  Megifjulva feledi a tél maré, hideg fogát.
tj
tj
|  Nyugszik a berek, belepi a tél leple, 
ii Elfedve költöző madarak ezernyi fészke.
|i Varjak röppennek károgva felette,
|  Kerül-e valami az éhes bendőbe?

|  Kipirult arccal, ragyogó szemmel, vidáman, 
ii Siklik sok gyerek szánkóval, egymás nyomában. 
| Aki bátrabb, már síelni is merészel, 
p Amott hócsata dúl, készül egy hóember...
|  F.K. Cora
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Lerágott csont

Hazatérőben külföldi utamról családdal együtt- an
no -  tusz-szedők áldozatává lettem. Szombathely ha
tárában a közútonállás zárján csak úgy tudtam átjutni -  
be a városba, ottani barátaim vendégszeretetét élve
zendő - ,  hogy magam is elálltam egy tejes tartálykocsi 
útját. A felkínált bartel üzlet eredményes volt, utat-útért 
alapon bévül kerültem a szekérváron. Kifelé 36 óra után 
jöhettem csak folytatni utamat hazafelé, állandó rette
gésben , vajon melyik elágazásnál, csomópontnál fog
nak feltartóztatni újra. A nyolcas főúton a szembeforga- 
lom jószerével csak kifelé menekülő külföldi rendszámú 
kocsikból állt. Az ismétlődő torlaszoknál, ahol labirintus 
szerűen lehetett áthaéadni fegyelmezetten' ittak a 
résztvevők.
Bizonyos, hogy komoly hiba volt a kormány részéről az 
üzemanyag áremelés eltitkolása, annak többszöri taga
dása, a nyilvánosság mellőzése, bár ez a katasztrófális 
gazdasági helyzeten édeskeveset változtatott jó irány
ban. Olyan a szituáció, mint a dszentri gyerekeié, akik
nek /a  jó édes/ apjuk negyven esztendő alatt elverte a 
vagyont, elkártyázta, elkurvázta-mulatta, nagy IMF hite
leket fűzött a prímás vonójába, ‘mindenki az én vendé
gek' /Vietnam, Cuba,Angola, Etiópia stb./ - rikkantotta, 
majd esztendeje beugrott a nagybőgőbe.
A forgácsok alól csak a brácsás került elő vállalva a kon
tinuitást a prímás, a cimbalmos meg a csurákos fü g 
getlen' együttest alakított mi meg fizettük a cechet. Pe
dig vizezték a bort, és Hanzi volt a sör, csak a kidobó
ember volt valódi. Na most ezen a vendégseregen, aki 
már nem tudja fizetni a tartozást, ezen ütnek egyet, ezen 
rúgnak egyet a taxis urak. Mint a szőlősgazdák butább 
fajtája jégveréskor mondván: hadd lássuk Uram, mire 
megyünk ketten, s fustéllyalő is veri a termést. Van eb
ben a szerencsétlen országban még egypár foglalko
zási ág, amelyik remélem nem vesz példát az utonállók- 
ról. Aszongya egy-két-há: nem süt a pék, nem látszik a 
kép/TV villamosenergia/, megáll a vonat, megáll az ész, 
elzárják a vizet, megáll az ütő/ az emberben orvosi ellá
tás híján/, meghasad a tudatom, hogy holmi docens 
nyafogások helyett praktikus dolgokat említsek. Bánffy 
György a magyar nyelv míves művelője és féltője oda 
nyilatkozott a minap a videó média aranyos kérdésére 
■vajh a szép magyar beszéd és a magyar nyelv féltő mű
velése, műveltetóse-e a legfontosabb dolgunk mostan
ság' - hogy neki, mivel ehhez ért ez kell legyen a legfon

tosabb, akkor végzi jól munkáját ha ezt jól teszi.Tegye 
hát mindenki jól dolgát a saját munkájába, ha taxis szál
lítson, orvos gyógyítson, pék süssön, nap süssön, VÍZ
MŰ vizezíen ne a vendéglős, kormányos úgy kormá
nyozzon, hogy a sárrázóról kijussunk a kövesútra/ majd 
az autóútra/.
Sajnos ez nem nyerő szöveg, hogy 'csináljatok már va
lamit', a csináljunkkal többre lehet menni.
A blokád többszás milliós kárt okozott az országnak, a 
meg nem kötött üzletek, a meg nem termelt áruk, a nem 
továbbított termékek nem tudnak a rossz gazdasági po
zíción javítani, nem beszélve a terrort elszenvedő em
berek keserűségéről és haragjáról. Mint tudjuk a harag 
rossz tanácsadó, így hát N e ' nézz vissza haraggal'. 
Vedd tudomásul, hogy több, mint 2000 dollár adóssá
god van amit vissza illik fizetni. Ez fejenként értendő. 
Igaz, hogy nem mindenki kapta ezt az összeget kézhez, 
akiknek elég hosszú keze volt az a többszöröséhez ju
tott a másik rovására. A törlesztésben viszont egyenlő
ség van. Az infláció számszerint egyformán ám nem 
arányosan érint. Tudhatnád, hogy kik a folyamat haszo
nélvezői. Ha nem tudod kérdezz, és megmondjuk. Eh
hez igazítsd véleményed a nagy felforgató* filozófusok 
egyetlen igazsága alapján, miszerint 'a  lét határozza 
meg a tudatot'. Az igazság léte.

Beck József

Kissé zavaros...

Figyelted a szót, és láttad a tetteket,

S nem értetted az ellentéteket,

Mi az, hogy rövid és hosszútávú tervek,

S közben a rossz hatások begyűrűzhetnek...

Ittad a szót és etted a kenyered,

Egyre nehezebben nevelted gyermeked, 

Lassan mentél tönkre észrevétlenül,

Keserű pesszimista lettél legbelül.

Rendszerváltás és többpártrendszer,

Kissé zavaros lett életünk már,

Szeretnénk újra hinni a szóban,

De mindenki inkább tettekre vár.

Salamon Ágnes

I ...............................................
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Nagyanyáink
háza-tájáról

Ha a sülteket kevés cukorral megszórjuk, 
gyorsabban pirul és ropogósabb lesz.

A túl világosra sikerült húsleves sőtétebb 
és jobb ízű lesz, ha szárított gombát főzünk 
benne.

Ha borral átitatott konyharuhába tekerjük 
a sajtot, nem keményedik meg, sót jobb 
ízű lesz.

Ha a fehérjéhez tojásonként egy kiskanál- 
nyi hideg vizet öntünk, és úgy verjük fel, 
több tojáshab keletkezik.

Ha a burgonyát gyünölcsökkel együtt tá
roljuk hideg helyiségben, kevésbé csírá
zik.

Víz alatt szivaccsal tisztítljató legkönnyeb
ben a gomba, de ne hagyjuk sokáig a víz
ben.

A hagyma szeletelésekor nem könnyezik 
a szemünk, ha: a hagymát hideg helyen 
tartjuk,(jól zárüdü edényben, esetleg hű
tőszekrényben) tisztítás után hideg vízben 
állni hagyjuk pár percig.

Ha csipetnyi sót teszünk az olajba, akkor 
nem lesz zavaros, tovább eltartható.

Ha a kutyaólba páfrány-, vagy diólevelet 
teszünk, megelőzhető a bolhasodás. Ak
kor is eltűnnek a bolhák, ha mindezekkel 
bedörzsöljük a kutyát, macskát. Ha must
zárt keverünk az öntözővízbe, nem rágják 
meg a nyulak a növényeket.

Ha klórmeszer használunk, eltűnnek a pat
kányok.

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy az 1991-es év első felére újságunk 

előfizethető a Kultúrházban Hajnal Jánosnál.

Az előfizetők között 1991 júliusában 1500 Ft-os takarékbetétkönyvet sorsolunk ki.
i

Szerkesztőség.

MEGRENDELŐLAP

Név:___________________________ __________

Lakcím:________________________________ ______

1991 januárjától júniusig megrendelem az ÉBRESZTŐ című lapot.

aláírás
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Eladó : Pócsváradon 800 négy
szögöl szőlő. Ár : megegyezés 
szerint. Érdeklődni lehet: Pécsvá- 
rad Zengő u. 23. 'Sürgős' jeligére

• a
K •

i Képkeretezés, üvegezés «
« •• •
» K

j Tárnái István Pécsvárad, i
i Ságvári u. 6. i

Nyitva: hétfőtől-péntekig 9- 
18-ig

Valkai pékség

Értesítjük kedves 
vásárlóinkat, 

hogy karácsonyra 
külön megrendelést 

felveszünk.

Nyeremény akció az Ibolya Turkában 20-án. 21-én. 22-én. 
Minden 500 Ft feletti vásárlás esetén a szerencsétől függően 10-30%-ig 

visszatérítés.

Főnyeremény: új szabadidőruha

CIPŐ BUTIK
Tájékoztatom kedves vásárlóimat, 

hogy a Kossuth L  u. 27 sz. alatti cipőbutikba az aláb
bi cipőféleségek érkeztek:

° gyermek csizmák 19-34-es méretig 
° lányka alkalmi cipők 24-30-as méretig 

Ára 550 - 800 Ft között.
Előre is köszönöm vásárlásukat 

Rückertné Bátaszéki Anikó

Karácsonyi meglepetés

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat sport boltunkban, ahol 
minden árucikk 10%-os árengedménnyel vásárolható.
Óriási választék Adidas, Puma, Reebok és egyéb márkás ci
pőkből.
Pécsvárad Dózsa Gy. u.

INTER

ÉBRESZTŐ

A PÉCSVÁRADI ÖNKOR
MÁNYZAT

ÉS AZ MDF PÉCSVÁRADI 
SZER VEZETÉN EK  KÖ
ZÖS KIADVÁNYA

Ibolya

("GOLDBERG" zenekar |
| lakodalmakon, bálokon,
| egyéb rendezvényeken

I! muzsikálást vállal.
>

!
Érdeklődni: ifj. Brückner 
József Pécsvárad Várkertjj 
köz 6.

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

Eladó Pécsváradon
L

L

; az Almásgödör dűlőben pince, 
íprésház, szőlő, gyüm ölcsös,
I konyhakert /1000 négyszögöl/.
\ Köves út vezet a telekig gépko- 
i csival könnyen megközelíthető.
i
i
i

J- Érdeklődni lehet: Pécsiék 
; Kossuth tér 4.
ii


