
ÉBRESZTŐ
PÉCSVÁRAD ÉS KÖRNYÉKÉNEK IDŐSZAKOS LAPJA

H e n t e s - é s  
m é s z á r o s k é p z é s  

P é c  s v á r a d ó n

In té z e tü n k b e n  az 1991/92. tan év b en  m egkezd
jü k  a h e n te s -  és m észá ro s  v á lla lk o z ó i sz ak k é p 
zést. A  sz ak k é p z é sb en  ré sz t v e tt  és szakm unkás- 
b izo n y ítv án y t k a p o tt  h a llg a tó k  v á lla lk o z ó i h e n 
tes és m észáro s  m u n k a k ö rt tö lth e tn e k  be. Ezen 
b e lü l egyéni v á lla lk o z ó k  le h e tn e k , v á g ó á lla to 
kat v á g h a tn a k , vágási te rm é k e k  házi fe ld o lg o z á 
sá t v é g e zh e tik , v a la m in t h ú sb o lti e la d á s t fo ly 
ta th a tn a k .
A képzés id ő ta r ta m a  egy év, azok  a 18. é le té v ü 

ke t b e tö l tö t t  f ia ta lo k  je le n tk e z h e tn e k , ak ik  az 
á lta lá n o s  isk o la  8. o sz tá ly á t e red m én y esen  e lv é 
g ez ték  és v á lla lk o z ó k é n t k ív án n ak  tev ék en y k ed 
ni.
Az egyéves szak k ép zés  k e re té b e n  a m űv ele tek  

e lv ég zéséh ez  szükséges b io ló g ia i, m ik ro b io ló 
g ia i, k é m ia i, s z a k te c h n o ló g ia i ,  g é p ta n i,  v a la 
m in t e la d ó i ism e re te k e t  sz e re z n ek  a h a llg a tó k . 
E zen  tú l a m u n k a k ö rü k  e llá tá s á h o z  szükséges 
m u n k av éd e lm i és h ig ié n ia i, h ú sv iz sg á la ti, s z ab 
v á n y ism e re ti, k ö n y v v ite li és v á lla lk o z ó i ism e re 
te k e t  is o k ta tu n k .
A képzés i rá n t  é rd e k lő d ő k n e k  ré sz le te s  fe lv ilá 

g o s ítá s t adu n k .
Dr. B rezniczki J ó zsef  

igazgató

III. évfolyam  2. szám  1991 fe b ru á r  Á ra: 15 F t.

--------------------------------------------------------------------------

Ö n k o rm á n y za ti  h írek  2. o ld a l
V ö rö sk e resz te s  f la n c .. .  2. o ld a l
S p o rt

ÜF
Egy névtelen levél 9. o lda l
Jártam ban-keltem ben 1 0 -1 1 .o lda l
M ozim űsor 12. o lda l
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M U N K A T E R V
/ja v a s la t /

1 9 9 1 .1 . f é l é v r e

I. Képviselőtestületi ülés: Április 15-én:
Január 21-én: 1./ Találkozás az önkormányzati intézmények vezetőivel

1./ Bizottságok megalakulása, elnök és tagjainak megválasztá- - intézményi állagmegóvási, felújítási, korszerűsítési,
sa, állandó szakértők megbízása gazdaságosabb üzemelési forma, megoldás szüksé-

Előterjesztők: megbízott bizottsági elnökök gességének felvázolása a GAMESZ műszaki vezető
2./ Önkormányzati rendeletek megalkotása /előzetes vitája/ előterjesztésében
Lakásgazdálkodás, Temetés és ravatalozás rendje,Növényvé- - intézményvezetők elvárása az önkormányzattal
delem szemben

Előterjesztők: id. biz. tagja -intézményi érdekeltségi rendszer szabályozásai;
körjegyző 2./Területfelelősi rendszer alapján tájékozódás a település

3./ Munkaterv megállapítása rendjéről, közterületek állapotáról, kommunális szolgáltatá-
Előadó: polgármester sok helyzetéről, új megoldások felmérése /Pécsvárad egyes

ügyrendi bizottság elnöke területeinek problémái/
képviselők javaslatai a Előadók: képviselők műszaki csoport, Gamesz műsz. vez.;
II—III. ponthoz A gazdasági egységek, továbbá az intézmény vezetőivel való

4./Szakmunkásképző és szakközépiskola helyzete, tervei, cél- találkozás, valamint a fenti napirend alapján középtávú prog-
kitűzései megismerése; ram készítendő.

Tájékoztatót ad: Dr. Brezniczki József igazgató Felelős: polgármester
Szükség esetén id. biz. megbízása Ezen program közmeghallgatásra vihető
Előkészítésként, előzetes állásfoglalás: 3./ Dombay tó üzemelésével, egyes feladatok egyeztetésével
-  Eü. központ építése, pályázat kiírása kapcsolatos közös megbeszélésével ismertetése, a Dombay-
-  Sportkör előrehozott támogatásának mértéke tavi Egyesület terveinek és célkitűzéseinek megvitatása.
Tájékoztatás: Előterjesztők: körjegyző,

-  ÁFÉSZ telekigény, presszó építési igény műszaki csop. egyesületi elnök
-  camping építési igény Május I3-án:

Fedruár11-én:
1./ Községkrónika rendszerező összesítője

Előadó: körjegyző
1./ Szervezeti és működési szabályzat megvitatása 2./ Felkészülés az idegenforgalmi szezonra, tájékozódás a vá-

Előterjesztő: körjegyző regyüttes és szálló felkészüléséről, programjáról
ügyrendi biz. elnöke Előterjesztő: szállóigazgatő,

2./ Közös intézményi bizottságba bizottsági tag választása ÁFÉSZ,
Előadó: polgármester polgármester

3./ További gázépítkezéssel /  vezetéképítéssel / kapcsolatos Tájékoztatás: Jelentés az önkormányzati vagyon hasznosítá-
feladatok meghatározása, intézményi gázbekötésekre ütem- sáról, bérletéről, díjakról, stb. és a bevételi lehetőségek továb-
terv kialakítása bi módjairól.

Előadó: polgármester Előadó: pénzügyi csoportvezető
Frick Miklós műsz. vez. Június 10-én:
Indokolt esetben id.biz. megbízása 1./ Az önkormányzat megalakulása óta hozott döntések, tes-

Előkészítés, állásfoglalás: tületi állásfoglalások és az azokban tett intézkedések áttekin-
Szennyvíztelep kapacitásának bővítése - feladatmeghatározás tése
céljából Előadó: polgármester

Március 11-én: 2./Az 199111. félévi munkaterv, ülésterv megállapítása
1.1 önkormányzati rendeletek megalkotása /előzetes vitája/ Előadó: polgármester
piac, vásár, köztisztaság, tó üzemelés, állattartás ügyrendi bizottság elnöke

Előterjesztők: id.biz. tagjai II.Egyéb, írásos információs anyag:
körjegyző Január havi testületi ülésen tett jelzések, igények, illetve az

2./ Találkozás a gazdasági egységek, és az ipartestület vezetői- eseti jelzések alapján.
vei, tájékozódás; III. Egyéb szervezési feladatok:

- előkészítő jelleggel annak felmérése, hogy közérd. Ünnepek, évfordulók, tanácskozások, megbeszélések, élőké-
köt. vállalás, alapítvány formájában a gazdasági szítéssel kapcsolatos feladatok konkretizálása a képviselők ja-
szervezetek miként tudják támogatni a települést vaslatai alapján

- milyen elvárásaink vannak az önkormányzattal
szemben? Megjegyzés:

3./ A költségvetési Üzem helyzete, 1990 évi gazdálkodásának A z 1991 évi költségvetést és a helyi adót tárgyaló, illetve megái-
értékelése, prémiumterv végrehajtása lapító közös képviselőtestületi illés, mint rendkhilli ülés kerül

Előadó: üzemvezető ~] megtartásra, előre nem ütemezett időpontban.
gazdasági biz. elnöke előzetes egyezt. alapján 

pénzügyi csop.vez. —J
Tájékoztatás Pécsvárad, 1991. január 3-án.
telefonfejlesztés lehetősége Kakas Sándor sk.

polgármester
J
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Önkormányzati hírek

AZ 1990. ÉVI 
NÉPSZÁMLÁLÁS 

ADATAIBÓL
ebből szobák sz.

Lakósok száma férfi n<5 lakások sz. 1. 2. 3. és több
Pécsvárad 4.316 2.073 2.243 1.378 101 342 907
ebből Csokoládépuszta 42 21 21 14 10 2 2

Szilágypuszta 123 66 57 43 18 16 9
Apátvarasd 156 88 68 53 6 40 7
Erdősmecske 527 255 270 193 18 86 89
Lovászhetény 359 178 181 129 16 71 42
Martonfa 217 104 113 75 8 26 41
Nagypall 484 249 235 153 15 56 81
Zengővárkony 477 245 232 164 15 52 97

• • // A

A KÖRJEGYZŐSÉG
ANYAKÖNYVI HÍREI

A jövőben havonta közzétesszük anyakönyvi híreinket, a 
születések, házasságok és halálozások számát.

1990-ben körzetünkben 40 gyermek született
36 pár kötött házasságot 

40 halottunk volt.

1991. januárjában:
születettek: HETRICH ALEXANDRA 

és PÉTER/Zengővárkony/

elhunyt: LENGL FERENCNÉ 
szül. SZAUER MÁRIA

A településfejlesztési hozzájárulás /TEH O /1990. 
évben Befizetett összege adóalap csökkentő ténye
ző, melyhez az önkormányzat igazolása szüksé
ges.
Kérjük azokat, akik a hozzájárulást befizették a 

a Polgármesteri Hivatalban az igazolást elkérni 
szíveskedjenek.

/1991. jan. 9. Wolf József/

1991. jan u ár  1 -tő l
P écsv árad , A p á tv a ra sd , L ovászhetény , 

M a rto n fa , N agypall, P u sz ta k is fa lu , 
Z en g ő v á rk o n y  

K Ö R Z E T I ÁLLATORVOSA 
dr. S IM O R  ZOLTÁN P écsvárad ,

K o ssu th  L .  U.  22. /a régi pat ika épüle te /  
T elefon: du: 3 - ig  P écsvárad : 216

k____________________________________________

Vöröskeresztes 
flanc az adófizetők 

pénzéből?

Több megjegyzést, rosszalló m egnyilatkozást hal
lo ttunk az uj ügyeleti kocsival kapcsolatban: m ire ez 
a felhajtás, m iért a külön autó, m iért a külön sofőr, 
m iért e rre  költi az önkorm ányzat azt a kevés kis 
pénzt, amiből gazdálkodni kénytelen?

A  megyénkben először Pécsváradon m egalakított 
összevont hétvégi ügyelet 18 éve m űködött. E hhez 
15 falu tartozik, ezek ügyeleti forgalm át szom bat 
reggel 8h—tói hétfő reggei7h- ig  egy orvos, -  délelő t
tönként egy nővér segítségével - lá tta  el, saját gép
kocsival. Egy ilyen ügyelet /am i u tán  az orvos sza
badnapot nem kap!/ átlagban 100-150 beteget, és 
200 km -nyi hívást je len te tt. Az köztudomású^ hogy 
pl: a m entőknél a tűzoltóknál stb. egy gépkocsiveze
tő maximum 12 órát lehet szolgálatban. I tt az orvos 
két nap két éjjel felelőssége teljes tudatában  kell 
dolgozzon, em bereket gyógyítson, é le te t m entsen 
valamint 48 órán keresztül a saját sofőrje legyen. 
E zen az abszurd helyzeten kívántak változtatni, 
amikor létrehozták a központi ügyeletet ami a m e
gyében már szinte m inden körzetben  /Sásd, Sziget
vár, Szentlőrinc/ m ű k ö d ö tt,kivéve a m iénket. M eg
jegyzendő: Pécsett az ügyeletes orvosok 12 ó rán 
k én t váltják egymást.

Közel 8 éves harc u tán  sikerült elérni, hogy a volt 
Megyei Tanács engedélyezte a központi ügyelet 
megindítását Pécsvaradon is. A  gépkocsit három  
Tanács /M ecseknádasd, H idas, Pécsvárad/ v e tte  
1990-ben. A  kocsi fenntartását /benzinköltség, kar
bantartás, javítás/valam int a gépkocsivezetők béré t 
a Társadalom biztosítás fedezi. Az au tóban  lévő 
U R H  rádiót a Megyei Tanácstól kaptuk, fizetni é r
te  nem  kellett.

A  központi ügyeletben az orvos m ellett éjjel nappal 
van nővér ügyelet, tehát arendelőben  mindig van 
szakember. Nem  fordulhat elő  olyan helyzet mint 
korábban, ha az orvos pl. H idasra m ent az ajtóra ki
irta: beteghez m entem , egy óra múlva itt vagyok. A  
nővér addig is szaksegítseget tud nyújtani, rádión a 
közben bejött újabb nívást az orvosnak átadni. A  
gépkocsivezető jelen lé te  pedig egyenesen áldásos, 
na pl. egy súlyos betegnél a helyszínen /karam bol, 
baleset/ az orvosnak nem  egyedül kell in tézkednie 
/mentőhívás stb./ hanem  a beteggel tud törődni.

Az új ügyeletes gépkocsi sofőri segédlettel egyér
telmű, hogy az orvosok m unkáját könnyíti. U gyan
akkor mindez a jobb, gyorsabb betegellátást, tehá t 
az Ö nök érdekeit szolgálja úgy, hogy az önkor
mányzatnak -  és ezáltal Ö nöknek ez egy fillérjébe 
sem kerül.

D.
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JUBILEUMI 
RENDEZVÉNYEK A 

TŰZOLTÓKNÁL

Önkéntes tűzoltóinknak régi hagyománya, hogy az éves 
közgyűlésüket az egyesületi alapszabályukon túlmenően 
külsőségekben is ünnepélyesé teszik.
Ezt tettük most is a hagyománytiszteletünknek megfelelő
en. A közgyűlésünkön közel ötven fő jelent meg, akik kö
zött sorainkban voltak a vezetőség tagjai és a velünk szim
patizáló "pártoló tagok", és nem utolsó sorban aktív tűzol
tóink. Ez utóbbiak ünnepi egyenruhájukban jelentek meg 
és külsejükkel is tiszteletüket fejezték ki elődeinknek. Ha
gyománytiszteletünk ebben is példamutató.
Ez utóbbiról csak annyit, hogy a közelmúltban tartott 100 
éves centenáriumi ünnepségünk is ezt tanúsítja. A tűzoltói 
rendezvényünkön saját tagjainkon kívül a velünk együtt
működő Dunaszekcsői és Mecseknádasdi Önkéntes Tűzol
tók is képviseltették magukat. Természetesen vendégeink 
voltak a felsőbb szervek: városi és megyei tűzoltóparancs
nokság vezetői, de képviseltette magát az Országos Tűzol
tó Parancsnokság is. Ezúttal az általuk alapított 100 éves 
centenáriumi serleget is átnyújtották. Ugyanezt tette a du
naszekcsői egyesület is, mindkettőt az Önkormányzat he
lyiségében, a polgármesteri irodában helyeztük el. 
Rendezvényünk igen jól sikerült két napos program volt. 

Első nap a jubileumi emléktáblát helyeztük el és lepleztük 
le a Szentháromság-téren, a volt Városháza falán. 
Egyidejűleg a saját régi és jelenben is meglévő ereklyéink
ből és archivált régi fényképek és dokumentumok, pálya- 
műveket nyert tűzoltói életet reprezentáló, a centenári
umra megjelent évkönyvet / korabeli zászlónkat/ ékesítő 
tárgyakból "HELYTÖRTÉNETI" kiállítást rendeztünk.
A második napon /vasárnap/ a fő programok lebonyolítá

sa során elsőként az elhalt tűzoltóbaj társaink tiszteletére 
a temetőben az ismeretlen katona jelképes sírjánál a ke
gyelet virágait helyeztük el, zenekari tiszteletadás mellett, 
ahol saját tagjainkon kívül meghívott megyei és országos 
szervek képviselői is részt vettek.
Ezután zenekari kísérettel a zászlószentelés tiszteletére a 
templomtérre vonultunk és a szentmise befejezésekor a hi
vatalos küldöttséggel az élén a templomba bevonultunk. 
Mott János c. apát úr beszentelte a már századforduló ide
jében 1890-ből a Szent Flórián képével díszített vörös se
lyembrokát zászlónkat. Az ünnepség végén zenekarunkkal 
a Himnusz eljátszása és éneklése után kivonultunk a temp
lomból.
Ezt követően már a vár előtti részen és bent a várudvar

ban a lakosság és meghívott vendégeink részére térzenét 
adtunk. Majd ezt követte az ünnepi közgyűlés.

Délutáni programunk az állami tűzoltóság korszerű tech
nikájának felsorakoztatása mellett a sportpályán szakmai 
bemutatásra került sor nagy érdeklődés mellett. A gyerme
kek, de a felnőttek részére is nagy élményt jelentett, hogy 
a több emelet magasságra felkúszó, illetve magasba repítő 
mentő-kosárban a panorámában gyönyörködhettek a 
résztvevők.
A rendezvénysorozatunk a szintén hagyományokra épülő 
TŰZOLTÓBÁL-lal zárult, melyet a várban rendeztünk 
meg. Felidézve ezzel a korábbi búcsúbálok hangulatát.
A helytörténeti anyagok teljes egészét a polgármesteri hi

vatalban a Várbarátikör segítségével megőrizzük. Helytör
téneti helyiség felkutetása és biztosítása esetén felajánlot
tuk.

Pécsvárad, 1991. január 12.
Várkonyi Antal 
egyesület titkára

•y .v.v.v.v.v.v.v.v
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Felhívás az 
önkormányzathoz!
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A társadalombiztosítás tőkéjének kam atából az ifjú
sági és szabadidősport 450 millió támogatást kapott 
a Parlam ent dön tésének eredm ényeként. E vek  
hosszú során át nem kapott az OTSH  vezetés elegen
dő  pénzt a jövőnket meghatározó feladatra, az ifjúsá
gi és szabadidősportra. M ost végre adtak. A z  OTSH  
vezetése szakemberekből kialakit egy kuratóriumot és 
meghatározzák, milyen célra igényelhetnek ebből fa l
vak, városok, egyesületek.Idézném Dr. Jakabházy 
László OTSHalelnök szavait:
"Azok az önkormányzatok, amelyek pénzt áldoznak 

a sportra, jó  célra, biztosak lehetnek abban, hogy tő
lük is kapnak támogatást. Ötleteket is adunk, m it le
het csinálni, aki megvalósítja azokat, swgítséget is kap 
hozzá."
Fentiekre felhívom a pécsváradi önkormányzat f i

gyelmét, remélem megtalálják a módját, hogy a köz
ség is részesüljön ebből a pénzből. Égetően szükséges 
lenne egy szabvábyos méretű sportcsarnokra, ha már 
vizünk van egy uszodára és talán egy teniszcentrum  
sem lenne megvetendő. Ezekről pályázatot készíteni, 
mind a hármat beküldeni, az egyiket biztosan tám o
gatni fogják. Ezek m eg ’alósításában a neheze bizto
san a községre hárulna, de összefoghatnánk m i is és 
a cél érdekében felmutathatnánk valamit! Bízhatunk 
az emberek segítőkészségében, csak megfelelően kell 
hozzájuk közeledni.

Keresztúri Tóth Sándor

:•
í
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Gyermekeink 
sportolási lehetőségei

Utánpótlás nevelés
Az elmúlt tizenöt évben lassan eltűntek a játszóterek, 

grundok, szabad területek. A fejlődés, az építkezések, a 
technika új vívmányai ezen területek rovására történtek. 
Hol van az az idő, amikor gyerekeink a községen belül, a 
területi elhelyezkedéstől függően csapatokat alakítottak ki 
és mindenféle külső szervezés nélkül versenyeket bonyolí
tottak le egymás között? Főleg a foci volt, ami igazán nagy 
csatát váltott ki a csapatok között.
Ezek olyan emlékek, hogy ha felnőttként összetalálkoznak 
barátaikkal, vagy az akkori vetélytársakkal, biztos, hogy ha
marosan szóba kerül. Egy ilyen nosztalgiázás közben hatá
roztuk el több társammal, akik szeretik a labdarúgást, /Csá
szár János, Varga Sándor, Szokics Ferenc, Valkai Pál/ hogy 
foglalkozunk a gyerekekkel, mert a szervezett focit tartjuk 
a kivezető útnak a jelenlegi állóvízből. így kezdődött 1990 
nyarán egy serdülő és ifjúsági csapat élete. Egyből a mély
vízbe dobtuk őket, mert a megyei I. osztályban 16 csapat
tal egy igazán színvonalas bajnokságba kerültek. Kicsit me
rész húzás volt, mivel a többi csapat évek óta szerepel eb
ben a bajnokságban, a miénk pedig soha vagy elvétve ját
szott nagypályán más csapat ellen. De hát valahol el kell 
kezdeni, hisz mindig lesznek kezdők, haladók és profik is. 
Mi most kezdők vagyunk, így néha nagy pofonokat kapunk, 
de az első évet tanulóévnek szánjuk. Nem az eredmény- 
centrikusság vezérel bennünket, hanem a nevelés az egész
séges életmód , baráti és versenyszellem kialakítása, sike
rekre vágyó, önbizalommal rendelkező és nem utolsósor
ban a kudarcot is jobban bíró gyermekek nevelése. Mert 
ugye a sport nevelőhatásáról, emberformálásáról felesle
ges beszélni. A  szervezett közösségben felnőtt gyerekek 
99%-a megállja helyét az életben. Hogy ezek mennyire igaz 
érvek, arra bizonyíték a mi serdülő csapatunk hozzáállása. 
Mint a bajnoki tabella is mutatja, utolsó helyen várjuk a 
tavaszi folytatást, egy győzelemmel, tizennégy vereséggel, 
12-114-es gólkülönbséggel. Ha valaki csak ezt látja, biztos 
felvetődik benne a kérdés, mi értelme van ennek? Neki 
csak ezt tudom mondani, hogy jöjjön el bármikor az edzé
sekre vagy a mérkőzésekre. Nézze meg ezt a sok gyereket, 
azt a lelkesedést, a töretlen kitartást ami bennük lakozik. 
Ha egy gólt lőnek, annak is úgy örülnek, mintha megnyer
ték volna a mérkőzést, pedig sokszor 10-nél is több gólt 
kapnak. Ők érzik és bíznak, hogy ez csak rövid ideig lesz 
így, a munkájuk gyümölcse beérik, azt is felfogják, hogy fél 
év alatt nem lehet csodákat várni. Lassan hozzászoknak a 
rendszerességhez, hetenkénti megmérettetéshez, az edzés
hez és ahhoz is, hogy egyszerre csak 11 játékos játszhat, 5 
cserelehetőség van, mivel szabályok vannak amiket be kell

tartani.Sok gyerek látogatja edzéseinket, de van lehetőség, 
akinek kedve van, tetszik a labdarúgás, az jöjjön közénk. 
Már 10 éves kortól vagyis ötödik osztályból jöhetnek gye
rekek edzésre. Nem csak Pécsváradon lakó gyerekek, ha
nem a társközségekből is várjuk őket! Elképzelésünk, hogy 
korosztáylonként foglalkoztatjuk a gyerekeket. 10-11-12 
éves, 13-14-15 éves és 16-17-18 éves. Ez három csoport, 
melyhez edzésvezetők kevesen vagyunk. Felkérném az 
olyan labdarúgáshoz értő, gyerekekkel foglalkozni szerető 
sportemberek segítségét, hogy e jó cél érdekében álljanak 
mellénk. Fizetni ezért nem tudunk, mi magunk is sportsze- 
retetből tesszük, örülünk, hogy a sportoláshoz szükséges, 
kulturált feltételek biztosítottak.

Kereszturi Tóth Sándor

Ifi, bajn. állása:

1. Postás 15 15 - - 87- 8 30
2. PMSC 15 13 1 1 75-20 27
3. PBTC 15 9 4 2 36-18 22
4. Gázmű 15 8 3 4 44-24 19
5. Komlói B. 13 9 - 4 35-17 18
6. Kinizsi 15 7 4 4 47-31 18
7. Szigetvár 14 7 1 6 33-31 15
8. Beremend 14 6 2 6 38-30 14
9. PFC 15 6 2 7 32-27 14
lO.Zsolnay 15 7 - 8 47-46 14
11. Pécsvárad 15 5 3 7 28-49 13
12. Harkány 14 4 1 9 14—42 9
13. Vasai B. 14 3 1 10 19-59 7
14. Sellye 15 2 2 11 43-66 6
15. Szentlőrinc 14 1 2 11 19-58 4
16. Töttös 14 1 — 13 11-73 2

Serdülő bajn. állása:
1. Postás 15 12 3 126-15 27
2. Bicsérd 15 11 3 1 54-17 25
3. Szigetvár 14 12 - 2 92-16 24
4. Gázmű 15 11 1 3 69-21 23
5. Kinizsi 15 11 1 3 39-6 23
6. Harkány 14 7 4 3 53-25 18
7. PMSC 15 7 2 6 52-29 16
8. PBTC 15 6 2 7 47-33 14
9. Zsolnay 15 5 3 7 24-31 13
lO.Szentlőrinc 14 3 4 7 29-41 10
11. Sellye 15 3 4 8 15-45 10
12.Vasasi B. 14 4 - 10 20-56 8
13. Beremend 14 3 2 9 18-66 8
14. Komlói B. 13 3- 10 17-94 6
15. Töttös 14 2 1 11 9-67 5
16. Pécsvárad 15 1 14 12-114 2



6 ÉBRESZTŐ 1990 február

Felhívás:
T is z te lt  P écsv árad i és környező  

k ö zség ek b en  lak ó  p o lg áro k !

A Kodolányi János Általános Iskola egy alapítványt lé
tesített: "Társadalmi összefogás az iskolai nyelvoktatá
sért" elnevezéssel, melyet most közzétesszük.
Tudom, hogy legtöbb családnak minden fillérre szüksé
ge van, a mindennapi megélhetésre, mégis kérem a tá
mogatásukat. Ki kell lépni az egynyelvűségből, nekünk 
kell igazodnunk a világhoz.
A német nemzetiségi nyelvet és kultúrát ápolni, külföl
di kapcsolatainkat pedig tovább kell bővíteni, szélesíte
ni.
Felajánlásaikat az alábbi csekkszámlán fizethetik be. 

592-000222  
OTP -  Pécsvárad  

T isz te le tte l és köszönettel:
L őrinczi A lbertné  

isk o la ig a z g a tó

ALAPÍTÓ OKIRAT
alapítvány létesítésére

/Az 1959. évi IV. törvény -  a továbbiakban: PTK. -  74/A-F.&-a 
alapján/
1. / Az alapítvány elnevezése:
"Társadalmi összefogás az iskolai nyelvoktatásért"
2. / Az alapítvány célja:
A német nemzetiségi nyelv és kultúra ápolásának, valamint egyéb 
idegennyelv elsajátításának elősegítése az iskolai oktatás kereté
ben.
3. / Az alapítvány rendeltetése:
-  nyelvtanuláshoz szükséges technikai eszközök beszerzése /mag
netofon, lemezjátszó, diavetítő, fénymásoló, stb./
-Tankönyvek, idegen nyelvű irodalmi anyagok, lemezek, kazetták 
beszerzése
-  nyelvi labor kialakítása
-  nyelvi tábor szervezése, üzemelési költségének biztosítása
-  idegen nyelvű folyóiratok előfizetése
-  nyelvtanárok továbbképzése
-  angol nyelvoktatás bevezetésének elősegítése 
4.1 Az alapító megnevezése és székhelye:

Kodolányi János Általános Iskola, Pécsvárad, Tavasz u. 12.7720.
5. / Az alapítvány céljára szolgáló induló vagyon meghatározása: 
25.000 Ft, azaz Huszonötezer forint kamatozó betétkönyvben el
helyezve az OTP Pécsváradi Fiókjánál. A tőkét a kamattal együtt 
kívánjuk felhasználni.
6. / Az alapítvány nyitott, a csatlakozni, illetve hozzájárulni kívánó 
magánszemélyek minimum 300.-/Háromszáz/jogi személyek mi
nimum 5.000 -  /Ötezer/ forinttal járulnak hozzá.
7. / Az alapítvány kezelője:
Az alapító iskola nevelőtestülete és szülői munkaközössége által 3 
évre választott öttagú kuratórium.
A kuratórium tagjai:

1. / Lőrinczi Albertné iskola igazgató
2. / Kis Bocz Jánosné
3. / Tóth Györgyi tanár
4. / Gyöngyös Jánosné szülői munkaközösségi tag
5. / Keresztúri Tóth Sándorné szülői munkaközösségi tag 

Az alapítvány felett az iskolai kuratórium rendelkezik.
8. / Az alapítvány megszűnése esetén a vagyon az alapító Kodolá
nyi János Általános Iskolára száll át.
Pécsvárad, 1990. október 1.
Az alapító képviseletében:

Lőrinczi Albertné 
igazgató

AZ ISKOLAI 
KÉPZŐMŰVÉSZETI 

TEHETSÉGGONDOZÁSRÓL
A jelen pedagógiai kampány jelszava a tehetséggondozás. A demokrá
cia alapelvei is azt követelik meg, hogy az iskolai korosztályok vala
mennyi tagja kapja meg képességeinek fejlesztésére az esélyt.
Itt ellentmondás következik: Az érdembeli rajztanításhoz biztosított 

idő, osztályonként egy tanítási óra. Ebből a szakkör adja a kiútat, aho
va a rajzot, művészetet kedvelő és tehetséges gyerekek jámak-és egy
re többen.
Szakkörünk képzőművészeti, festészeti jellegű. Ez a szakköri munka 

szabadságot és szuverenitást ad nekem. Avangart szellemben dolgo
zunk, amely országos és nemzetközi sikereket biztosít.
A tehetség felismerésének és gondozásának az a célja, hogy az életben 

jól helyt állni képes tanítványaink mint a lehető legteljesebb személyi
ségjegyekkel kreativitással, vizuális kultúrával rendelkező emberek 
dolgozzanak, alkossanak.

Szántó Ferencné

ÓRIÁSI!!!
1991. január 6-án 2.15 perckor jött a világra Hertrich Alexandra 
3800 grammal, egy perc múlva 2.16-kor követte őt Gábor, 4170 
grammal. Ez a szép születési súly egy gyermeknek is becsületére 
válna, hát még így kettecskén!
Gratulálunk hozzá szüleiknek Zengővárkonyban! Csak így to
vább!



1991 február ÉBRESZTŐ 7

Bemutatkozik a 
Községi Könyvtár

Könyvtárunk igyekszik eleget tenni feladatainak, misze
rint a község művelődésének fontos központjaként megte
remtse dokumentális feltételeit, a lakosság művelődésé
nek, a tudományos élet továbbfejlődésének, a szabadidő 
hasznos, kultúrált eltöltésének.

Ennek érdekében továbbfejlesztjük kapcsolatainkat a 
társintézményeinkkel. Igyekszünk hatékonyan segíteni az 
iskolák, óvodák, a helyi intézmények munkáját. 
Társközségeinkben letéti könyvtárakat hoztunk létre, ahol 
a könyvek cseréjéről folyamatosan gondoskodunk. 
Könyvbeszerzési keretünk az 1990-es évben 60.000 Ft volt. 
Egy évben 500-600 könyvvel gyarapodunk. Jelenleg kb. 
30.000 kötetes a könyvtárunk.
Ebből szakirodalom 13.000, ifjúsági irodalom 5.000, szé

pirodalom 12.000, a kézikönyvtárunk 1.200 kötetes. 
Szolgáltatásaink, melyek mindenkor az olvasóközönség 

rendelkezésére állanak: kölcsönzés, gyorsinformációs szol
gálat, irodalomkutatás, kézikönyvtár használata, zene és 
verses lemezek hallgatása, folyóirat olvasás.
A kölcsönzésről általában:/ kölcsönzési idő / 
gyerekeknek felnőtteknek 
Hétfő-Péntek: 13—17—ig. Kedd, Szerda: 13—18—ig.
Szombat: 8—12—ig. Csütörtök: 10—12—ig

du. 13-18-ig. 
Péntek: 13—18—ig 
Szombat: 8—12—ig.

Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a kölcsönzésben je
lentkező igényekre. Az elmúlt évek forgalmi eredményeit 
igyekszünk megtartani, célunk az eddig beiratkozott olva
sók továbbra is rendszeresen járjanak hozzánk, és új tagok
kal is gyarapodjon a számunk. Lehetőségeinkhez képest 
igyekszünk úgy vásárolni a hazai könyvpiac újdonságaiból, 
hogy lehetőség szerint a hozzánk forduló olvasók minden 
rétege megtalálja igényeit kielégítő olvasnivalót. A szépi
rodalomból megvásároljuk az értékes, időtálló, és szóra
koztató regényeket, és a szakirodalom széles skálájából 
nyújtunk választékot. A fontos folyóiratok, napilapok is az 
érdeklődők rendelkezésére állnak.
1990-ben felnőtt olvasóink száma 647, gyerekek 542. 
Továbbra is fenntartjuk előjegyzési rendszerünket, így sze
retnénk elérni, hogy a kevés példányszámban rendelt köny
vek eljussanak az azokat kereső olvasókhoz. 
Gyermekrészlegünk működéséről:
Fő feladatunk a gyerekek olvasóvá nevelése. Célunk a 

könyv és könyvtár használati ismereteket elsajátítsák. Biz
tosítjuk a tanulók és tanárok munkájához szükséges köny
veket. Igény szerint könyvajánló jegyzéket készítünk a szá
mukra fontos témákból (iskola, óvoda, zeneiskola stb.) 
Rendszeres szakkörök működnek nagy sikerrel, ilyenek: 

német szakkör, könyvtárismereti fakultáció, magyar szak
kör, bibliai foglalkozások stb.
Továbbra is szeretettel várunk minden érdeklődőt és ol

vasni vágyót!
A könyvtár dolgozói

A "FÜLEP LAJOS" 
MŰVELŐDÉSI HÁZ 

FEBRUÁR HAVI 
PROGRAMJÁBÓL:

Legyen vendégünk a 
farsangban! Szeretettel várjuk 

Önt és barátait!
Ismét megszervezzük a HAGYOMÁNYOS PÉCSVÁRA- 
DI SVÁB-BÁLOKAT
Február 9. szombat, 20-04 óráig zene: Martini Kapelle 
nyitóműsor Véméndi Német Nemzetiségi Tánccsoport 
február 23, szombat 20-04 óráig zene: Hohmann István 
és Zenekara
Tombola: 1 pár klumpa, 1 pár pacsker, sok apró megle
petés
A büfé kínálatából: sváb-saláta, kocsonya, töpörtyűs po
gácsa, minőségi italok
Asztalfoglalás a Műv. Házban, naponta 8-18 óráig 

150 Ft/fő.
Február 11-én hétfőn 11 órakor 
az ÁLLAMI BÁBSZÍNHÁZ vendégjátéka óvodások
nak, kisiskolásoknak 
bemutatják a

CSIZMÁS KANDÚR 
című bábjátékot két részben.
Mesebérletes előadás, jegyek is válthatók 30,-os áron. 
Amennyiben társközségeinkből van érdeklődés, a gye- 
rekekszállításának megszervezését vállaljuk.

Február 4-én, hétfőn 18 órakor a Műv. Ház nagytermé
ben tartja

ÉVI KÖ ZGY ŰLÉSÉT A 
PÉCSVÁRADI VÁRBARÁTI KÖ R.

Szeretettel meghívjuk és várjuk tagtársainkat, valamint 
a Kör munkája iránt érdeklődő új jelentkezőket. Beszá
moló hangzik el a Kör 1990. évi munkájáról és gazdál
kodásáról. Árusítjuk kiadványainkat.

NAGYPALLBAN február 3-án, vasárnap 15,30 órakor

PÉCSVÁRADON február 3-án, vasárnap 19,00 órakor

a M űvelődési H ázban  
a K O M LÓ I B Á N Y Á SZ  SZ ÍN P A D  

FARSANGI K O M ÉD IÁ K

címmel bemutatja középkori bohózatokból, komédiákból 
összeállított műsorát.

B elépőjegy: 5 0 ,-  a M űvelődési H ázb an , ill. 
N agypaliban  G ra tz  E r ik á n á l v á lth a tó .
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Tanfolyamaink,
szakköreink

Hétfő: Német nyelvtanfolyam (haladó) 1730 |
Díszítőművészeti szakkör 1800 ii
Tarokk-klub 1800 ii

Kedd: Sakk 1800 ii
Lúdtalp és gerinctorna (alsú isk.) 17°°
Angol nyelvtani, kezdő 1700 ii

Szerda: Német nyelvtani. I.kezdő 1?30 |
Csütörtök: Jazz balett 1630 ii
Péntek: Német nyelvtani. II. kezdő 1730 |

Sakk 1800 ii
Néptánc próba - utánpótlás 1800 ii
Lúdtalp és gerinc torna 17°° |

Szombat: Ifjúsági délután lóOO-zi00 |
Zenehallgatás, ping-pong, videó, alkalmanként meghí- |i 
vott vendéggel

Bár a hírlapok megdrágultak, 
Önnek mégsem kell lemondania

kedvenc olvasmányairól
A Művelődési Ház előterében lévő olvasóban az alábbi 
napilapok, folyóiratok olvashatók illetve kölcsönözhe
tők:
Népszabadság, Magyar Nemzet, Új Dunántúli Napló, 
Helyzet, Heti Világgazdaság, 168 óra, Magyarország, Hi
tel, História, Mozgó Világ, Valóság, Rakéta, Kritika, 
Élet és Irodalom, Elet és Tudomány, Autó - Motor Ké
pes Sport, Magyar Nők L apja , Füles, Ludas Matyi, Ifjú
sági Magazin, Világ Ifjúsága, Ez a Divat, Lakáskultúra, 
Burda, Művelődési Közlöny, Kultúra és Közösség, Házi 
Jogtanácsadó, Családi Lap.

*

Négy évszak a kiskertekben
A televízió Ablak című műsorából jól ismert dr. Bálint 
György, Bálint gazda vezetésével és közreműködésével 
videoműsor készült

"B Á L IN T G A Z D A  T A N Á C SA I, 4 ÉV SZ A K  
A  K ISK E R T E K B E N "

Ősz-tél, Tavasz-nyár címmel 2 db. 120 perces VHS ka
zettán jelent meg.Sok érdekes és hasznos tanácsot tar
talmaz. Többek között fű, fa, virág gondozása, dísznövé
nyek, szobanövények ültetése, ápolása, szőlő és borter
melés, palántanevelés, fűszernövények, fóliás termelés, 
különböző betegségek okai, vegyszeres és vegyszer nél
küli növényvédelem mellett sok újdonsággal is megis
mertet. Bálint gazda mutatja be a teendőket a fe, szőlő 
ültetéstől, metszéstől a bor kezelésig, betakarításig.
A kazetták kölcsönözhetők a Művelődési Házban, 
SOFt/24 óra.

EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT 
EGYESÜLET NATURA BOLTJA

| A Pécsváradon egy éve megalakult egészséges életért egyesü- p 
| let natura boltja /Múv.Közp./ számos terméket kínál, melyek a \ 
! korszerű táplálkozást és az egészséges életmód kialakítását se- f 
S gítik elő. Pl: szója termékek, müzlik alapanyagok, hidegen saj- jl 
\ tolt olajak, bio bőrápolószerek, koleszterin mentes tészták, ros- l 
\ tás ivólevek stb.
| Szolgátatásaink:
j -  Étkezési tanácsadás betegeknek, fogyókúrázóknak és mind- ji 
\ azoknak akik egészségesen kívánnak táplálkozni.
\ -  Ingyenes vérnyomásmérés
i -  Könyvkölcsönzés /eü. témájú és reform szakácskönyvek/ 
j Kiscsoportos foglakozások: |
i Családi Kör Klub, Testépítési klub, szülésre felkészítő relaxáci- ii 
i ós torna, autogén tréning, testsúlycsökkentő -  és dohányzásról \ 
i leszoktat kurzus, lúdtalp és tartásjavító gerinctoma gyerekek- j; 
: nek. I
i AZ EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT EGYESÜLETBE várjuk a f 
{ jelentkezőket!
:i Tagdíj évente: 200,- családoknak 300,- 
: Cím: Pécsvárad, Művelődési Központ T: 123
t Februári előadásaink:
l 4-én 18 ó. HÁNY ÉVES ÖN A KORÁHOZ KÉPEST?
: /A szív és érrendszeri, emésztőszervi betegségekről közérthe- |i 
: tőén./ i
j 11-én 18 ó. TÁPLÁLKOZÁSUNK ÉS A RÁK.
: 18-án 18 ó. A SZERVEZET ELLENÁLLÓKÉPESSÉGE. ! 
j 25-én 18 ó. PARAJELENSÉGEK NYOMÁBAN. \ 
j /Okkultizmus, spiritizmus, kézrátétes gyógyítások, ért- ij 
: hetetlen csodák/
ii Előadó; Dénes Ottó a pécsi Élet és Egészség Egyesület titkára ii 
ij Belépődíj: 20,-F t /Egyesületi tagoknak ingyenes/

A Művelődési 
Házban kapható 

kiadványok:
KÍGYÓS - a bevezető tanulmányt írta és a kötetet szerkesztette: 
Keserű Katalin. Életmű-katalógus. Pécs, 1989 Pannónia Könyvek 
249,-
MODERN RABSZOLGASÁG/Malenkij robot/Magyar állapolgá- 
rok a Szovjetunió munkatáboraiban 1945-1949. írta és szerkesztet
te. Dr Füzes Miklós. Pécs, 1990 198,-
PÉCSVÁRAD - Műemlékek. Tájak-Korok- Múzeumok Kiskönyv
tára sorozat. írta: Gállos Orsolya és Kozák Károly 20,- 
ZENGŐVÁRKONY - Tájház Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyv
tára sorozat 20,-
NÉPMŰVÉSZET PÉCS-BARANYA / A népművészeti hagyomá
nyok ápolása napjainkig/A kötetet összeállította Andrásfalvy Ber
talan 100,-
ÉPÍTÓMŰVÉSZET Pécs-Baranya 1945-től napjainkig A kötetet 
összeállította: Tóth Zoltán 100,-
APÉCSVÁRADI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYESÜLET TÖR
TÉNETE 1890-1990 A kötetet összegyűjtötte és válogatta: Vár- 
konyi Antal. Megjelent az ÖTÉ 100 éves jubileumára. 100,- 
A PÉCSVÁRADI VÁRBARÁTI KÖR KIADVÁNYAI:
Gállos Ferenc-Gállos Orsolya: Fejezetek Pécsvárad történetéből 
Pécs, 1988 50,-
Öhler Anna: A pécsváradi németek / Die Deutschen in Pécsvárad/ 
80,- / Megjelent a németek betelepülésének 300. évfordulójára./ 
KÉPESLAPOK - régi metszetek Pécsváradról ára 8,- 
PÉCSVÁRADRÓL ELSZÁRMAZOTT ROKONAIT, ISME
RŐSEIT AJÁNDÉKOZZA MEG HELYTÖRTÉNETI KIAD
VÁNYOKKAL
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Jártamban-keltemben
ISMÉT NEM CSALÓDTAM

Útközben az autórádiót hallgatván a közelmúltban vegyes érzel
meim támadtak.
Mindig is irigyeltem azokat az embereket akik nem, vagy csak ke

veset csalódtak életük során, így kiegyensúlyozott életet élhetnek, 
mondhatni talán boldogok és megelégedettek minden területen. 
Az utóbbi hetekben nekem is volt módom "nemcsalódni", mégsem 
lehetek megelégedett, nem nem tölthet el jó érzés többfélék mi
att.
Nem csalódtam abban, hogy a Közel-Keleti új despota elvakult 

gőgje és korlátolt vallási fanatizmusa megakadályozza az öböl vál
ság békés rendezését. Hozzám közelálló házi hírügynökségjelen
tette: -  már a tápéi embör is mögmondta öböl háború lösz. Es lön. 
Sajnos, de A rturo Uit meg kell állítani.
Nem csalódtam abban, ahogy az orosz medve körmeit csattogtat

va egy baltikumi kis nép szabadságvágyát és önállósulási törekvé
seit eltaposni igyekezvén példát akar sta tuáln ia másik kettő bal
ti szövetségi államnak, lám így járhattok ti is. Úgy járhattok mint 
Lengyelország Poznan után, Magyarország 56 után, Csehszlovákia 
68 után.
A földrajzi szélességi körnek megfelelő "Forradalmi Munkás-Pa
raszt Kormány" is jelen van. Úgy hívják, hogy Nemzeti Megmen
tés Tanácsa.
És átkívánja venni a hatalmat. Mit neki a törvényes választásokon 

alakult parlament által elfogadott igazi, legitim kabinet.
Azután átvette a hatalmat, majd több szurony árnyékában legiti

málja is azt. Ezt a manővert hívják szocialista konszolidációnak. 
Mint nálunk 35 évvel ezelőtt. Ezt már ismerem, mindenkinek sza
badon lehet énekelni, de csak a kórusban, és C-dúr, egyébként 
kuss. Mi az, hogy d-moll.
Nem csalódtam továbbá, hogy bizonyos politikai szervezetek és 

egyesületek a törvény által előirt vagyoni elszámoltatásánál sajnos 
hiányos illetve a sajtó szóhasználatával élve "nem hiteles" /v.ö. ha
mis/ Pénzügyi-vagyonjogi elszámolásokkal akarták kiszúrni az Ál
lami Számvevőszék szép kék szemét. A beszámolójelentés szerint 
több milliárdos differenciák fordulnak elő.
A kedves olvasó hármat találhat, hogy vajh kik is ezek a kis hamis 
groupok. A DEMISZ az aki jelenleg is ingatlanok eladásából f i 
nanszírozza működését. Bácsikája ellenzéki parlamenti pártként 
vajon miért nem eléggé őszinte vagyoni kérdésekben. Talán egy
szer el kellene mondani őszintén honnan van mit K ft-k-be aprí
tani Etc; stb; itd.

II. FÜGGETLENSÉG A MÓDI!
Nagyrabecsülésem a pálpusztainak, de csak annak, mely vállalja 

mivoltát.
Ám amelyik kendőzi illatát, exkluzív sprayval próbál rózsabimbó

vá lenni, arról igencsak osztom íróm K.G.E. véleményét miszerint: 
"Hagyján, ha a divat szerint öltözködsz, de ha a divat szerint élsz, 
írsz, nem vagy gondolkozó."

Beck.

Korai Öröm
Örültünk, hogy nekünk is lesz gázunk végre,
Sajnos nem tudtuk mi lesz a következménye
Arra felkészültünk, hogy útjainkat feltúrják
De arra senki nem számított, hogy ilyen állapotban hagyják.
Sajnos a bekötéseknél ott maradtak a kátyúk
Eső esetén ezeket szépen át ugrálhatjuk.
Számos helyen észlelhetünk gázszivárgást 
Ez is mutatja az elvégzett munka trehányságát.
Hogy mikor jönnek mindezeket kijavítani 
Azt csak a jó Isten tudja megmondani.
Mind ehhez arra sincs garancia
Hogy ezek után már nem lesz semmi hiba
Félő, hogy úgy járunk mint az iskolával
Perelhetünk tervezőt, kivitelezőt az idők múlásával
Még ma is szidjuk az akkori elvtársakat
Vajon most kit fogunk szidni, -  a mai urakat?
Felelőséggel mindenesetre tartozik valaki 
Aki a kivitelező munkáját nem tudta ellenőrizni 
Mert ez a nem törődöm munka ki lett fizetve 
Még akkor is ha nem lett becsülettel elvégezve.
Most még nem késő, a felelősöket számon lehet kérni 
Ezt a munkát a tavasszal becsülettel el kell végeztetni 
Mert különben úgy járunk, mint az iskolával 
Állhatunk a hegyen, mint a Bálám szamara, csak két lábbal.

Mester Oszkár

Köszönet
Drága férjem, mindenki "Pali bácsi-ja" hirtelen halála alkal

mából kifejezett őszinte együttérzésüket, a szép koszorút, az 
utolsó útra való kíséretet, amellyel fájdalmamat enyhíteni 
igyekeztek nagyon köszönöm. Gondoljanak néha-néha Rá 
olyan szeretettel, ahogy Ő is mindig a tánccsoport tagjaira gon
dolt.

özv. Tóth Pálné

Táncosai körében Pali bácsi, a csoport elhunyt vezetője

Nagyanyáink
háza-tája

Ha kinyúlt kötött holmikat rövid időre forró, majd hideg ecetes víz
be mártjuk, szűkebbek lesznek anélkül, hogy elveszítenék formáju
kat.
Ha megsárgult anyagot /penészes/ néhány órára aludtejbe tesszük, 
majd a szokásos módón kimossuk, megint fehérek lesznek 
A fehér alsőnemű újra hófehér lesz, ha egy felszeletelt citrom hé
jával együtt mossuk ki.
Ha rozsdafoltos helyekre citromlét csepegtetünk majd a textiliát 

szappanos vízben kimossuk, a fo lt eltűnik 
Ha nincs kéznél dugóhúzó, akkor is kinyithatjuk a palackokat, ha 

a nyakukra forró vizet eresztünk.
A vasaló talpát úgy tisztíthatjuk meg hogy először olajjal bekenjük, 
majd sóval vagy homokkal lesuroljuk, utánna tiszta ronggyal száraz
ra töröljük
A dió tél végén is jó ízűvé varázsolható, ha néhány órára tejbe áz
tatjuk, majd jól lecsepegtetjük és megszántjuk.
A reszelt narancs,-vagy cítromhéjjal tárolt mazsola jobb ízű.
Ha a fagyasztott halat tejben engedjük ki, sokkal jobb íze lesz. 
Könnyebben tisztíthatjuk meg a halat pikkelyeitől, ha rövid időrefor
ró vízbe merítjük
Ha a halat elkészítése előtt ecettel, vagy citromlével bedörzsöljük, 
nem csak a halíz enyhül, hanem a hal sem esik olyan könnyen szét 
forgatáskor.
Ha a serpenyőbe vékonyra szelt szalonnacsíkokat teszünk, s erre fek 
tetjük a húst, az alja nem ég oda.
A szárnyasok húsa puhább lesz, ha elkészítés előtt citromlével meg
kenjük.
Ha a szobai pálmákat minden második héten híg enyhén cukros fe
kete teával locsoljuk meg jobban fejlődnek 
A  szegfű és a rózsa vágott virágként nem tűri egymást, az ilyen cso
kor hamar clhervad.

Bőrradír házilag is készíthető. Élesztő, buzakorpa, tej kevrékét 
visszük fe l a bőrre, száradás után puha rongy, vagy szivacs segítségé
vel ledörzsöljük

F.K.CORA
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Olvasói levél

Kedves Bíró Ferenc!

A z írásait olvasva, megnyilatkozásait hallva, főként az Éb
resztőben megjelent utolsó cikke alapján meggyőződésem, 
hogy vagy hülyének nézi a másikai, de mindenképp cinikus. 
Miért?
-  Ön rendszeresen a nép által választott képviselőkről szól és 
elfelejtkezik arról, hogy a felét nem a nép választotta, érdekes 
módon a legnagyobb hangiakat, így Önt sem. Ön ne hivat
kozzon választóira, egyszerűen mondja azt, hogy pártomnak 
köszönhetőn képviselő lettem.
-  Ön ne szóljon azokról, akik teletömték a zsebüket, gondo
lom tudja mire gondolok. Egyébként is kétféle ember van: 
kabzsi, vagyonimádó, meg másik. Ez független pártállástól 
stb. Miért összekeverni Jobb, ha Ön ezt a témát nem feszege
ti, mert kinyílik a bicska a zsebben: -  ha az új kormány re
ménytelen helyzetben vette át a hatalmat, akkor ugyan miért 
mondott nyitott köszönetét a főnökük Németh Miklós kor
mányának? Mikor hazudott? Akkor, vagy most? Ha a nyu
godt erő felkészült a kormányzásra és most azt állítják, hogy 
nem voltak tisztában az ország helyzetével, akkor mikor té
vesztették meg választóikat? Akkor blöfföltek, vagy most ha
zudnak, hogy magyarázzák a bizonyítványt?
-M iért gondolja, hogy a kormányváltozás katasztrófávaljár
na? Miért gondolja, hogy a taxissztrájk nagyobb károkat oko
zott, mint a Kisgazdákkal kötött szövetség? Miért féltik a ha
talmat? Miért ragaszkodnak hozzá ilyen áron is? Az Ön írá
sai ezt a választ megkerülik, ködösít csupán. A  hatalom imá
dat, a hatalom megtartása érdekében inkább helybenjámak, 
felmorzsolják a mezőgazdaságot, de szakítanak az Önök szö
ges ellentétével, /mármint a földkérdésben/ a Kisgazdákkal. 
Mert jól tudják: egy újabb választáskor már nem lenne lehe
tőségük a hatalomhoz közel kerülni sem.
És most írása lényegéről; Ön azt fogalmazza meg hogy a kor
mány a sajtó és az ellendrukkerek / ezek a volt uralkodók, ha 
jól vettem ki, akik teletömték zsebeiket és várnak a revansra/ 
ellentüzében képtelen kormányozni, eredményt elérni.
Más hiba nincs? A  kormány oldaláról nem történt hiba? A k 
kor miért a belső torzsalkodás, nézetkülönbség lemondás? 
Akkor miért a miniszterváltás, helycsere, cserebere? Ezért 
korlátozottan elfogult Ön! Csak az egyik oldal a hibás, a má
siknem. Röhej!
És még egy: vajon kik bírálják hangosan, úton-útfélen a kor

mányt? A  volt kommunisták, vagy a volt elvbarátaik. A  vá
lasz egyértelmű. A  támadást nem azok intézik a kormány el
len, akiket Ön megnevez. Ez csak uszítás az Ön részéről, az 
indulatok levezetésére tett kísérlet, amely egyben az irányt is 
megjelöli Be kellene látni, hogy a kormány és az Önök fő  el
lensége nem a régi rendszer emberei! De ha ezt belátja, akkor 
azt is be kell látni hogy a demokrácia, stb. hívei kritizálják az 
Önök működését. És itt már végetér a logikája is! Itt márki
derül, hogy középszerű, hatalomra vágyó emberek uralkodá
sa nem tartható soká!!! De addig remélem sor kerül egy rend
kívül fontos és gyümölcsöző /mármint az Ön számára/, a de
mokráciát erősítő külföldi utazásra is, közpénzen, egy képvi
selői csoport tagjaként, stb.

Majd, ekkor szorítsa mega nadrágszíjat, és az Önre jutó költ
séget fizesse be egy szegényszámlára.
Nem folytatom, mint ahogy írására sem reagáltam volna, ha 
mondjuk így kezdi mondókáját: a kormány hibái vitatható 
döntései mellett...stb...stb. jöhet a leírt szöveg az ellenségről. 
Ha csak egy fél mondattal jelzi hogy vannak ott is hibák, de 
vagy nem látja, vagy azt hiszi mások nem látják.
És ebből egyenesen következik a jól ismert önteltség mi min
dent jobban tudunk, nekünk ne beszéljen kívülről senki stb... 
stb...
Uram! Erről kell leszokni Leszállni a lóról, de sürgősen.

Tisztelt Névtelen Úr!
Bizonyára a régi reflexek még élnek Önben és ezért ír

ta névtelenül a levelét, vagy talán fél? Tőlem vagy vala
mi mástól? Vagy attól, hogy levele nyilvánosságot kap
va Önnek is írnának?
Nem szívesen reagálok az Ön levelére, mert példaérté
kűnek tartom szűk látókörűségét, tárgyi tévedéseit, 
csúsztatásait és levelének azon mondatait, melyeket ál
lítólag cikkemben vélt felfedezni, de én sehol sem talál
tam őket. Ugyanakkor tisztelettel adózom Önnek, mert 
legalább azok közé tartozik, akinek van véleménye és 
politikai elkötelezettsége még akkor is, ha az enyémmel 
nem egyezik. Egynémely kritikájával is egyetértek, fő
ként azzal, hogy a kormányzásban nem úgy mennek a 
dolgok ahogy szeretnénk, de ennek okai nem mindig sze
mélyesek. Egyesek szerint ennek oka az is, hogy Antall 
kormánya nem volt következetes, és a minisztériumok 
aparátusában számos fontos pozícióban lévő régi kádert 
tartott meg. A megújult vezetésű minisztériumokban 
ezek a káderek nem akartak az új sebességre kapcsolni. 
Véleményem szerint azonban a fő oka annak, hogy bi
zonyos tárcák nem úgy működnek ahogy kell az, hogy 
nem találták meg a legalkalmasabb embereket, szakér
tőket. Ismerve a Németh kormányt, annak elismert 
szaktekintélyeit, kérdem én ők miért nem jutottak ered
ményre? Miért jutott mélyebbre gazdaságunk? Vagy ve
gyük az ellenzéki árnyékkormány szakembereit: miért 
jelentik ki, hogy ők nem akarják ezt a kormányt megbuk
tatni. Ők nem kívánnak kormányozni, mert még a prog
ramjukat is most készítik. Ön azt állítja, hogy valaki ha
zudott, amikor Antall József köszönetét mondott a Né
meth kormánynak azért, hogy működőképes országot és 
gazdaságot adott át.Nos itt az első csúsztatása. Ha vala
ki örököl egy üzletet amelyben van árú is és vevő is, azt 
nem tudhatja, hogy mennyi az üzleten az esetleges jelzá
log. Erről pedig Németh Miklós nem beszélt és az új kor
mány csak a tételes leltározás után szerzett erről tudo
mást.
Levele első felében említi, hogy a nép által választott 

parlamentre és képviselőkre hivatkozom. Nem tétele
zem fel, hogy Ön nincs tisztában választójogi rendsze
rünkkel és ne tudná, hogy a képviselők felét pártlistán 
választották. De a pártokra is ugyanúgy a nép szavazott, 
mint az egyéni képviselőkre. Igaza van abban is, hogy a 
pártok az Ön által nagy hangúnak jellemzetteket jelöl-
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ték listáikon, de miért? Talán azért, mert ö k  már akkor 
kezdtek valamit pártjaikért, a demokráciáért, akkor ami
kor még félni kellett, amikor Ön még névtelen levelet sem 
mert volna írni. Azok az emberek, akik pártlistákon jutot
tak be a parlamentbe, rendőrségi zaklatások, megfigyelé
sek, gyakran börtönbüntetések árán is harcoltak azért, 
amit most Ön levelében becsmérel. Azt is tudhatná, hogy 
100 %-os választás nincs. Az országgyűlési választások 
60% körüli eredménye bármely demokráciában jó ered
ménynek számítana. Merő spekuláció az, hogy az a 40 % , 
aki nem szólalt meg mind a baloldalt, vagy egyesek szerint 
a volt kommunistákat támogatták volna. Abból mindenki
nek elege volt.
Ön azt állítja, hogy ne szóljak azokról akik teletömték a 

zsebüket, mert erre nincs erkölcsi alapom, és "ettől kinyí
lik a bicska a zsebében". Nos én itt nem magam kívánom 
védeni, de erkölcsi alapom azért van. Ugyanis amim van azt 
nem loptam, mindennel el tudok számolni és erre bármi
kor kész vagyok. Akikre viszont a cikkemben céloztam, 
azok a vagyonukat lopták, csalták, korrumpálták és a saját 
zsebükre dolgoztak.
Az Ön által kritizált kormánynak leggyakrabban azt vetik 
a szemére az emberek, hogy nem számolt le ezekkel a gaz
daságot és az országot zátonyra futtató volt vezetőkkel, 
kommunista pártelittel. Vagy talán megvizsgálta Ön, hogy 
hogyan élnek most ezek az elvtársak, ki miben üzletel, ki 
hol igazgató, ki melyik bankban fészkel, kinek mennyi a 
nyugdíja?
Egy dologban azért mégis igaza van, valóban két féle em

ber van. Egy amit Ön vagyonimádónak nevez én máshogy 
hívom: szorgalmas, törekvő felhalmozó, gondol a jövőjére, 
gyermekeire. Ilyen pl. a sváb. Hiába tették földönfutóvá, 
ma Ön szerint ismét "kapzsi vagyonimádó" lehet, mert 
szorgalmas volt és ismét gyarapodott. Mások, akiknek a va
gyon nem érték, természetesen nem felhalmoztak, hanem 
a kocsmába vitték és irigyelték a másikét. Nos Uram való
ban kétféle ember van. Egy szorgalmas vagyonosodó és egy 
másik, aki irigyli és "vagyonimádónak" nevezi. Különben is 
ismerősnek tűnik a logikája, valahol már találkoztam vele. 
Megvan! Ennek az elvnek a történelmi érvényesítése volt 
a proletárdiktatúra, a nincstelenek hatalma, vagy kulákok- 
kal történő leszámolás, vagy az államosítás és még sorol
hatnám. Tisztelt Névtelen Úr, kilóg a lóláb!
Másik tárgyi tévedése, miszerint arra a következtetésre jut, 
hogy a mai kormány és parlament hatalomimádó. A de
mokrácia nem ad lehetőséget a hatalom erőszakos megtar
tására. Amikor az ellenzék óhajtja, bizalmatlansági indít
ványt nyújthatna be. Mégsem teszi, mert nincs felkészülve 
a kormányzásra, nincs programja és nincsenek jobb sza
kemberei "egyelőre". A kormányváltás most azért veszélyes 
dolog, mert kritikus helyzetben van a gazdaság és egy me
rőben új kormány munkábalendüléséhez szükséges idő 
alatt bármikor össze is omolhat, márpedig ezt az ellenség 
sem akarja.
Nem azt állítottam, hogy képtelen kormányozni az Antall 
Kormány a sajtó és az ellendrukkerek kereszttüzében ha
nem azt, hogy így nehéz kormányozni. A sajtó, az ellenzék 
és a kormány bukásában reménykedők csak a kétkedést, a 
bizonytalanságot szítják nem látva azt, hogy ezzel nem a 
kormány hanem a sajnos a demokrácia bukását siettetik.

Az Ön által "középszerű hatalomra vágyó" emberek ural
kodásának nevezett parlamenti demokrácia valóban ve
szélyben van. De nem a demokrácia híveitől, hanem éppen 
azoktól, akik nem tudják elviselni volt hatalmuk elveszté
sét, kiváltságaik megszűnését és sajnos még e mellett kö
zépszerűek sem tudnak lenni.
Az Ön következő gondolatai is gyűlöletről és kicsinyesség
ről tanúskodnak. A "demokráciát erősítő külföldi utazá
sok" meghívásokra történnek és valamennyi ország parla
mentjében szokásosak, gyakran igen fontosak, mert köz
vetlen gazdasági haszonnal járnak. Miattam pedig nem kell 
aggódnia én még nem voltam államköltségen, pedig meg
hívásom már több is volt. Voltam ugyan egy úton még ta
valy áprilisban megválasztásom után, de még a parlament 
megalakulása előtt, saját költségemen , saját kocsimmal 
Olaszországban, egy magyarok emlékét megörökítő em
léktábla avatáson.
Következő felvetésére válaszolom, hogy egy havi fizetésem 
/23.000Ft-ot/ felajánlottam a Nemzeti Alapba, amely ha
sonló célokat szolgál, mint az Ön "szegényszámlája". 
Továbbá jelezni kívánom azt, hogy levele utolsó mondatá
val egyetértek, mert vannak hibák - kicsik és nagyok is - a 
kormány hibái, de tudom azt is, hogy hibázni csak az tud, 
aki dolgozik és tesz. Es ez a kormány tenni kíván. 
Mégegyszer sajnálom, hogy a nekem szóló levelére csak az 
újság hasábjain tudok reagálni, nem tenném ezt ha tudnám 
ki Ön és nem rejtené személyét az arctalanság jótékony ho
málya mögé. Bízom abban, hogy egyszer talán majd olyan 
levelet ír, aminek a végén a neve és címe is ott lesz. 
Végezetül figyelmébe ajánlom Bibó István gondolatát: a 

demokrácia ott kezdődik, ahol a félelem végződik. Demok
ratának lenni annyi, mint nem félni!!!

Dr Biró Ferenc

✓

Salamon Ágnes: 

A diagnózis
Beszélhetünk úgy,
hogy nem mondunk semmit.
A hallgatás jó és kell is néha.
Nincs semmi probléma, 
a szem szembe néz, 
a másik is pontosan tudja, 
hogy a csend most a kiútja.

De a diagnózis fontos és pontos.
Ez a hallgatás, már nem A Z a hallgatás. 
Ez a szem már szemembe nem néz, 
merész madarakkal a távolba repül, 
itt már a lélek lett néma legbelül.



12 ÉBRESZTŐ 1990 február

MOZIMŰSOR

PÉCSVÁRAD 
1991. február

7 csütörtök TOP GUN Színes amerikai kalandfilm. Fő
szereplő: Tóm CRUISE

10 vasárnap Willow Színes amerikai kalandfilm.

11 hétfő Cadillac Mán Színes amerikai kalabdfilm Fő
szereplő: Robin Williams

14 csütörtök Szemenszedett szenzáció Színes amerikai 
romantikus komédia. Főszereplők: Kathlen Turner, 
Búrt Reynolde

17 vasárnap Űrkalózok Színes amerikai fantasztikus ka
landfilm.

18 hétfő Jó reggelt, Vietnam! Színes, zenés amerikai 
film. Főszereplő: Robin Williams

21 csütörtök A bosszú börtönében Színes amerikai ak
ciófilm. Főszereplő: Sylvester Stallone, Donald Suther- 
land

24 vasárnap Indiana Jones és az utolsó Kereszteslovag 
Színes amerikai kalandfilm Rendezte: Steve Sprelberg

25 hétfő Palimadár Színes amerikai vígjáték

28 csütörtök Denevérember Színes amerikai szuperpro
dukció. Főszereplők: Jack Nicholson, Kim Basinger

márc. 3 vasárnap Boszorkánymester Színes amerikai 
horror.

4 hétfő Delta Force Színes olasz akciófilm.

7 csütörtök A medve Színes francia természeti kaland
film.

Az előadások hétköznap 7, vasárnap 3 órakor kezdőd
nek!

ÉBRESZTŐ

A PÉCSVÁRADI ÖNKORMÁNYZAT 

ÉS AZ MDF PÉCSVÁRADI SZERVEZETÉNEK 

KÖZÖS KIADVÁNYA 

Nyomdai Munkák:

CARBOCOMP Számítástechnikai és Nyomdai K ft., 

Pécs, Dobó I. u. 89.

Felelős vezető: Pető Attila

3.5 éves szürkéskék Zastava eladó.
Érdeklődni: Csizmadia László Pécsvárad,
Várkert köz 8.

7 éves Trabant eladó Érdeklődni: Dr. Wilheim Pécsvá
rad, Várkert 10 T:40

"GOLDBERG'-ZENEKAR 
lakodalmakon, bálokon, egyéb 

rendezvényeken muzsikálást vállal 
Érdeklődniiifj. Briickner József 

Pécsvárad, Vár köz 6.

Esküvők, családi ünnepek, rendezvények meg
örökítését videofelvételen és hangosítást vállalok 
Füri Ferenc Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 15.

Képkeretezés, üvegezés
Tárnái István Pécsvárad, Ságvári u. 6.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-18h-ig.

!• A f. V / A S V V .% V /

KOSZORÚ ÉS SÍRCSOKOR 

Megrendelhető: Bazer Józsefné Pécsvárad, 

Kálvin u. 6.

ELADÓ 1 db. normálméretü olajkályha Pécsvárad, Ta
vasz u. 3.

A PÉCSVÁRADI HORGÁSZCSOPORT értesíti a horgá
szokat, hogy az 1991. évre szóló területi jegyek árusítását 
megkezdte. Átvehetők: kedden és csütörtökön 17-19 óráig 
a Művelődési Házban.

1200-as LADA eladó! Benkő Pécsvárad, Pécsi ou. 8.


