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Március idusán
Tudom, a hagyományok ilyenkor azt diktálják, Petőfi, Kossuth, Széche
nyi gondolataival emlékezzünk. Lelkes ifjakról szóljon a szó.
Elhúzódó, csendes forradalmunk alatt mindvégig felhasználtuk a mu

níciót. A  szépre, a jóra, a nemesre lassan nem lesznek szavaink, elkop
tattuk őket.Most az ünnep előtt egy mondat kavarog a fejemben:"tegyük 
pilitikamentessé ezt az ünnepet, legyen a nemzeti összefogás, megbéké
lés napja ez!”
Úgy legyen!
Valóban kívánatos, hogy a nemzeti összefogás, együvétartozás napja le
gyen ez! De politikamentessé mégsem tehetjük. Jobbára azért nem, 
mert a politikát ez az igény mélyen magában hordozza. Továbbá azért 
sem, mert mindenkinek kötelessége lenne politizálni azon a szinten 
amelyen képes rá;életével, becsületes munkájával, ünneplésével, min
den megnyilatkozásával, akár még a hallgatásával is.
A pártok csatározásának időszaka valóban lejárt, ez nem a kampányok 
ideje. De az igazság keresése, ugyanakkor a demokrácia megőrzése va
lamennyiünk kötelessége!
1848 öröksége mindnyájunké, magyaroké, akik hűek nemzetükhöz. 
Ma, mikor 1991 tavasza köszönt be, nehéz szívű országot talál.
Ki tagadná, ki tagadhatná, hogy van mitől tartanunk. Nagy áldozatokat 

követel mindnyájunktól országunk újjáépítése, keserves mindennapok
ban éli meg a nép. Igen nehéz a türelemről, összefogásról, nemzeti fel
elősségtudatról beszélni akkor, mikor társadalmunk nagy része hónap 
közepe táján üres pénztárcája után nyúl.
Ez a tavasz kipróbálja hogyan tudunk, hogyan kell és lehet felelőssen 

gondolkodunk nemzetben, hazában. Mi az, amit mi tagadunk, egyszerű 
emberek hazánkért, közösségünkért, szúkebb környezetünkért megte
hetünk? - hiszen nem lehetünk valamennyien oly nagyok, nemzeti nagy-

Az ÉBRESZTŐ marad, ami volt.
Tisztet! olvasóink!
Az Ébresztőt az M DF pécsváradi szervezete hozta életre és tartotta fent 
a mai napig. Ez nem kis erőfeszítéssel és rendkívül sok közös munkával 
járt. Soha nem tagadtuk, hogy lapunk a közélet hírei mellett politizálni 
akar és helyet adni mindenféle politikai véleménynek. Ez a lap soha nem 
tér ki a kritikai észrevételek elől és Önök a tanuk rá, hogy helyet adtunk 
pozitív és elmarasztaló olvasói leveleknek is. Úgy gondoljuk, hogy egy ha
vonta megjelenő lapban ez is legalább olyan fontos, mint a gyakran már 
idejétmúlt, közismert hírek és információk. Lapunk továbbra is élni akar 
a politizálás lehetőségével és ebből senkit sem kívánunk kirekeszteni, aki 
ezt jobbító szándékkal és a közösség érdekében teszi. Szerkesztőségünk 
véleménye szerint az ilyenfajta tisztázó viták, kritikák igenis a faluközös
ség érdekeit szolgálják, hiszen a közérdekű politizálás, a viták, az építő 
kritikák az irányító hatalom nyilvánosság előtti kontrollját jelentik. Azzal 
sem állítunk újat, hogy a politizálás hiánya a demokrácia halálát jelenti. 
Mi a helyi nyilvánosságot kívánjuk biztosítani, mint a demokrácia egyik 
alapvető biztosítékát
Tisztelt Olvasóink! Kérjük, hogy ezután is írják meg véleményüket, írja

nak cikkeket, segítsék továbbra is lapunkat. A pécsváradi Hírmondónak 
pedig, mint az önkormányzat új lapjának - sok sikert kívánunk!

A szerkesztőség
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jainkhoz mérhetők.
Azonban mindnyájan megvizsgálhatjuk lelkiismeretünket! Vajon tény
leg megteszünk-e mindent azért, hogy békesség, a szeretet otthont ta
láljon? Nagyon nehéz megtalálni a helyes utat, a mértéket, természete
sen el is vétjük olykor, de a törekvés, a jobbítás szándéka mindnyájunk 
kötelessége, mégpedig nem holmi önző, számító szándékból.
Érdemes lenne megvizsgálni hányszor vezérelt már tévútra az önzés, a 
kapzsiság, a számítás, a gőg, a bosszúállás vágya. Ez lenne az igaz út? 
Azt gondolom nem.
Tény,hogy a rendszerváltással szinte egyidőben megjelenő gazdasági 
szerkezet átalakítás, a sajnos oly sok esetben családjainkat sújtó, való
ban népszerűtlen intézkedések egyre jobban megterhelik, megnehezí
tik, sok esetben szinte ellehetetlenítik számos család anyagi helyzetét. 
/Az egyedülállók, a nyugdíjasok és még sorolhatnám a különböző néző
pontból a felsorolást./Túl azon, hogy kormányunk, parlamentünk azért 
választattatott, hogy bár megrázkódtatások árán is, de kivezető utat mu
tasson a szakadékból.
Ránk, egyszerű emberekre hárul a felelősség, hogy ezt a nehéz idősza
kot politikusán át tudjuk vészelni
A tüntetési jog természetesen biztosított. Ez igaz. /Nem államellenes 
bűncselekmény./ A kérdés csupán annyi, érdemes-e? Célravezető-e? 
Nem árt-e legalább annyit, amennyit használ?
A belső zavar, a fejetlenség, s felelőtlen viszálykeltés bizalmatlanságot 
szül, kifejezetten gazdasági károkat okoz. Fizetnünk pedig kell! Gon
doljunk csak Bulgária helyzetére! Isten óvjon bennünket a gazdasági 
összeomlástól! Kérem! A hangerő, az erőszak semmin sem segít! Árta
ni annál többet képes. 1848-49 olyan kilátópontja múltunknak ahonnan 
a múltba, jelenbe és a jövőbe messze lehet látni. Jelképiségében benne 
vannak mindazok, akik a haza és haladás jelszavával éltek és cseleked
tek. Eszmeiségük, erkölcsiségük példát állít a ma politikusainak, a ma 
emberének. Kell, hogy legyen szellemi, érzelmi, erkölcsi erőtartalékunk. 
Még jobban kell, hogy tudjunk adni másoknak is belőle, hogy elviselhe
tővé tegye mindannyiunk számára e nehéz idők átvészelését. Hát mi más 
ez, mint politika? Ha csendes és türelemre, egymás megértésére, segí
tésére intő is...
Minderre pedig igen nagy szükség van, ha valóban európai országot aka
runk építeni.

Patacsi Antalné
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Kárpótlásról, igazságról, földről
Az ország közvéleményét felkorbácsolta a hetek óta tartó,
- a kárpótlási törvénytervezetről szóló - vita. Régi sebek, 
régi sérelmek fakadnak fel és gyógyírt várnak, igazságos, 
méltányos rendezést. A vélemények, várakozások megosz 
Iának, mint ahogy az a parlamenti vitából is kederül.
- Lehet-e itt egyáltalán jogi rendezés?
- Érvényesülhet-e az igazság?
- Kárpótolható-e mindenki a diktatúra által okozott sérel
mekért?
Sajnos nem! Erre tiszta jogi vagy gazdasági megoldás 

nincs, csak félmegoldások lehetnek, mindent behatárol
nak a lehetőségek, az ország gazdasági teherbíró képessé
ge. A  törvénytervezetben előterjesztett kárpótlás mértéke 
így abból Indul ki, hogy e célra az államnak 3 év alatt min
tegy 70 milliárd Ft áll majd rendelkezésére. Ez a pénz csak 
töredéke a tényleges károknak; mégis valamilyen módon

vezet 1949-től, a kommunista hatalomátvételtől kívánja 
rendezni a vagyoni eredetű károkat. A  törvénytervezet be
nyújtói egyidőben közölték, hogy a kárpótlás időrendben 
1938-ig, a zsidótörvények meghozataláig fog visszamenni, 
és természetesen orvosolni fogja a németajkú, valamint a 
más nemzetiségű ki- és betelepítettek sérelmeit is. A kor
mány 1938-tól 1949-ig történő kárpótlás II. törvényt szep
temberben terjeszti be.
A kárpótlás lényege, hogy a tulajdonba való visszahelye 

zés nem lehetséges, tehát privatizáció nem lesz. A  vagyoni 
eredetű károkat az ingatlan akkori értékének mai értékre 
történő átszámítása után egy ún. degresszív szorzó alkal
mazásával számítják ki. Ennek lényege, hogy kb 200.000 Ft 
értékig 100% térítést adnak, minél magasabb az ingatlan 
értéke, annál kevesebb a térítés, maximális értéke 5 millió 
Ft értékű vagyonjegy lehet. A föld vonatkozásában , 
amely a vagyoni kártérítés egyik sarkalatos pontja - a tör
vénytervezet és az MDF álláspontja szerint 30 hektárig tel
jes lenne a kártérítés. Természetesen a vita során ez vál
tozhat, pl ismeretes, hogy a Kisgazda Párt 60 hektárig ki

süljön, hogy a kártalanítás közben ne rekesztődjenek ki 
azok sem, akik évek vagy évtizedek óta a földdel foglalkoz
nak ősa földből élnek, egyszóval a mai TSZ parasztság. Jut
hasson földhöz a régi tulajdonos, há azt művelni akarja, 
vagy kapjon pénzre vagy más állami tulajdonra váltható 
vagyonjegyet. A  volt tulajdonosok egykori földjük arany
korona értékének megfelelően részesülhessenek kárpót
lásba.
Sokan idegenkednek a vagyonjegytől, emlékezve a meg

boldogult régi szép idők békekölcsönére, aminek az érté
ke évek alatt a tizedére zsugorodott, mire kifizették. A va
gyonjegy ezzel szemben értékálló, kamatozó értékpapír, 
mely közvetlenül felhasználható pl állami vagyon vásárlá
sára /bolt, daráló, vállalati részvény stb/, vagy fizethetnek 
vele állami lakások megvásárlásánál.
A  törvénytervezet nagy hibája, hogy csak a vagyoni erede
tű károk esetében nyújt kárpótlást, míg az egyéb sérelmek, 
börtönbüntetés, deportálások, meghurcolások, kitelepíté
sek, más erkölcsi károk esetében nem. Sajnos ma az orszá
gunk helyzete nem teszi lehetővé, hogy ezekre a jogos kár
térítésekre is sor kerüljön. Ettől viszont a későbbiek so
rán a kormány nem zárkózik el.
Akárhogy is fogadja el a parlament a kárpótlási törvényt, 
teljes igazságtétel nem lesz. A  vagyoni viszonyok rendezé
sére viszont szükség van, mert erre vár a mezőgazdaság, er
re várnak a külföldi befektetők. Induljon már meg végre 
valami, kezdődhessen a privatizáció, hogy minél előbb ki
alakulhasson a tulajdonos polgárság.

Dr. Bíró Ferenc

M ég vannak hiányok
Leányvásárra készülünk októberenként: minden utca és 

ház rendes, tiszta. A  nagy nap előtt már az utcákon, térsé
geken fölállítják a sátrakat, céllövöldét, színpadokat, laci
konyhát, stb. A nagy ünnepnapon valóban minden lehető
ség magvan ahhoz, hogy az ember jól érezze magát. Ren
geteg ember, zeneszó, sok látványosság, színes népvisele- 
tesek, népi táncosok, a sátrakban az árusok mindent kínál
nak: ruhát, cipőt, papucsot, korsót, köcsögöt, kulacsot, fo
nalat, könyvet, fésűt, tükröt, kispuskát... A sok nézelődés
ben észreveszi az ember, hogy étvágya is kerekedik, pláne 
ha ott megy el az illatozó kolbászsütő és söröző mellett. 
Mindenféle jó falatok kínálják magukat... Még az ember 
jártában-keltében észre sem veszi, hogy folyton eszik- 
iszik.
Hej de szép, rózsaszín világ!...
De hát a változatosság kedvéért a jó sem tart örökké... 

Kezd elsötétülni a napsugaras levegő ..."ahányszor le ke
rék, annyiszor föl is" - szól a Dunántúli dombosvidék köz- 
mondása...Bizony, elkerülhetetlenül jönnek a következ
mények: merre, hol van WC, kló, árnyékszék, illemhely, 
mosdó, 00?...nulla, nulla!!!
Kétségbeesett gyors léptek...Már-már lilafoltos az arc! hi
deg verejték! káprázik a szem! nagy kapukat lát! Itt a meg
oldás! Ni még be sincs zárva...
Másnaposán korareggel munkába menve megdöbbenten 

látunk a kapunk alatt különleges objektumokat, melyek 
könnyűszerrel azonosíthatók: nem más, mint anyagcsere 
végtermékek. Még jó, hogy nincs táskában, vagy egyéb cso
magolásban. így magunk is megállapíthatjuk, hogy nem 
robban. Nem kell a rendőrségnek jelenteni.
Jaj, de Pécsváradon nincs is rendőrség...

Tisztelettel:
Geönczyné

Jártam ban - keltem ben
Csakis az igazat! Kedvenc önkormányzati lapon első szá
mában - melyet tisztelettel köszöntök - olvastam az önkor
mányzat 1991. jan. 21-ei ülésének anyagáról szóló hírcsok
rot /Apró lépésekkel/. Gázműfejlesztés kapcsán HÁZAN
KÉNT 250.000 Ft költség hozzájárulást kérnek a község
től a Várkert közben lakók. Megbízható forrás szerint 
/Vértes L. önkormányzati képviselő/ezen összeg töredéke 
csupán az ami a tényleges kérés tárgya lesz.
Hm. Már megint a rózsadombiak akarnak nagyobbat ha
rapni a közös kenyérből? Mire az esetleges helyreigazítás 
- melyre nem nagyon figyel az olvasó - megjelenik /mini
mum egy hónap/ addigra lesújtó vélemény alakul ki az 
érintettekről.
Nem szerencse úgy járni, mint az egyszerű pógár, aki a 

helyszínre vágtatott a Jereváni rádió híradása után, misze
rint "Porosz túristák Mercedeseket osztogatnak a Vérme
zőn."
Miután ott senkit és semmit nem talált, jól méregbe gurul
ván betelefonált a hírszerkesztőségbe, ahol azt közölték, 
hogy a hír igaz, csak nem porosz, hanem Orosz, 
nem Mercedeseket, hanem Ladákat, 
és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak.
A többi stimmel.

Beck József
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Nagypall
H A  "LÁMPÁS"? 
VILÁGÍTSON

Irtunk egy cikket férjemmel közösen Nagypall egy éve címmel. 
Nekünk, akiknek ez nem mindennapi munkánk, nem kis felada
tot jelentett. Anyaggyűjtés, rendszerezés, tartalom és fontja. Do- 
logoztunk rajta pár este. Illetékes véleményét kikérve az Ébresz
tő januári szamában megjelent a cikk.
És akkor...
Megjelent egy új lap - A Falvak lapja -, s benne egy beszámoló a 
rendszerváltásról és Nagypallról. A cikk írója a helyi tanító. Mind
ezt úgy írta, mintha az önkormányzat tagja lenne, viszont nem tag
ja a testületnek, nem élvezi a lakosság bizalmát. Nemcsak szülők, 
de a falu öregjei is sokszor megemlegetik a volt pedagógust, s a mi 
generációnk akiket tanított, csak hálával és tisztelettel gondolunk 
rá. O biztosan oszlopos tagja lenne a testületnek. Jolikát tisztelet 
és megbecsülés övezi a mai napig. Nála nem fordulhat elő, hogy a 
helyes magyar nyelvtant rágógumival a szájában oktatja, az órakö
zi dohányzásról nem is beszélve. Jolikánál évente más és más mű
sor csalt könnyeket az anyukák és az öregek szemébe, most pedig 
egy szülő négy évig ugyanazokon a verseken "könnyezik". A rend
szerváltásról amiről többesszámban ír, mint mindenben eddig, 
"önként és dalolva" vette ki részét. Többekközött ezért is megol
datlan probléma az iskolában a német nyelv oktatása. Az iskola 
létszáma nagyon alacsony, és ha minden évben csak két szülő ké
ri gyereke pécsváradi iskolai oktatását, nem sok dolga akad majd 
itt a mi tanítónknak. Talán ha csak az nem, hogy az önkormány
zati testületet és a falu lakosságát 40 éves "csipkerózsás" álmából 
felrázza? Megjegyzem eddig sem Ó volt az első, aki legkorábban 
fölébredt volna. Neki csak annyi lenne a tennivalója, hogy példát 
mutasson tanítványai előtt. Tudjon természetesen, egyszerűen vi
selkedni, s ha kötelességének érzi, hogy cikket írjon a faluról, ak
kor tegye meg, hogy a saját gondolatat írja le.

Csákné Gratz Mária

ÉLETET AZ ÉVEKNEK!
Február 12-én a tavalyihoz hasonlóan megrendezésre került az Idősek 

klubja keretén belül a farsangi bál. A  hirtelen zorddá változott időjárás 
miatt nem az elképzelések szerint indult.A tavaly itt résztvevő pécsvára
di öregek sajnos nem jöhettek el a rendezvényre. Az ÖNO dolgozóit és 
Köberling Jenőt felszerelésével az Erdészet szállította ki és vissza. Ezút
tal köszönet a segítségért Simsai Istvánnak.
A  falubeli öregek közül is többen hiányoztak, a rossz idő miatt nem moz
dultak ki. Akik viszont kimerészkedtek otthonról, nagyon jól érezhették 
magukat. Jelmezbe öltözött ÖNO dolgozók köszöntötték a vendégeket. 
Vastag Lászlóné cigánylány, Schneider Jánosné cigányasszony, D. Sza
bó Sándomé apacsleány, Bacskainé Marika Döbrögi, Magyamé Andi 
Lúdas Matyi /ők kelten falubeliek/jelmezben ropták a táncot. A társasá
got nem nagyon kellett noszogatni, a zene ritmusa szinte mindenkit tánc
ba hívott. Az asztalokon házi sütemény, a poharakban saját termésű bor. 
A  családias hangulatot izgalmassá tette a tombola sorsolás. A  nyeremé
nyek gyógynövénykészítmények, a főnyeremény Maria Treben könyve, 
amit Papp Julis néni vihetett haza. A  vidámság sem hiányzott, gondosko
dott róla a mindig jókedvű Nagyházi Sanyi bácsi. Egyszer váratlanul e l
tűnt, majd kisidő múlva jelmezbe visszatérve mulattatta meg a bálozó- 
kat. Schneidemé-Magyamé fergeteges lambada bemutatója is nagy si
kert aratott. A  zenét szolgáltató Jenő bácsi sem volt elrontója semminek, 
a kacsatánccal fokozta a hangulatot.
A Pécsváradról megérkező autó vetett véget 6 óra után a nagyon jól si

került bálnak. A  vendégek így köszöntek el egymástól:
Jövőre, veletek, ugyanitt!

Csákné Gratz Mária

Falugyűlés,
A  megtelt kultúrházban az önkor
mányzat élén a polgármester kö
szöntötte a körjegyzőt és a falube
lieket.
Ismertette a napirendi pontokat, 

majd rögtön részletes beszámoló 
következett.
Értékelte az elmúlt évben történ
teket, beszámolt a kiadásokról, i s - , 
mertette ezévi költségvetési ter
vet. Az önkormányzat legfőbb és 
legsürgősebb problémája a köz
ség egészséges ivóvízellátásának 
megoldása. A beruházás összege 
19,5 millió forint. A  testület be
nyújtott egy céltámogatást a Bel
ügyminisztériumba, ami 5,9 millió 
forint értékű. A tervek kapavágás
ra készenállnak, a lakosságot érin
tő hozzájárulás összegét ugyan 
még nem tudták pontosan megha
tározni, amint valamiképp elbírá
lást nyer a céltámogatás, újbóli fa
lugyűlésen a "vízügy” kerül a la
kosság elé.
1991. márc. 1-étől a képiviselőtes

tület bevezette a magánszemélyek 
kommunális adóját.Ezt a bevételt 
a helyi környezetvédelem, köztisz
tasági, belvízvédelmi és elvezetési 
feladatok ellátására használja fel 
az önkormányzat. Kedvezménye
ket kapnak az egyedülállók, a há
rom és több gyerekes családok, a 
70 év feletti aaófizetők. Mentes a 
kommunális adó fizetése alól aki
nek mezőgazdasági jövedelema
dója /földadó/ eléri vagy megha
ladja a megállapított kommunális 
adót. A rendelet hatályba lépésé
vel megszűnt a házadó és az épít
ményadó.
1991. jan. 1-től megszűnt a TE- 

HO, a lakossági borforgalmi adó. 
és a mezőőri járulék.
Ezekután az önkormányzat kéré

sekkel fordult a lakosság felé. Ké
ri a lakosságot, hogy 
- aki nem vásárolt szemétkukát, 
mihamarabb szerezze be, mert az 
autó csak az abban kirakott sze
metet fogja elszállítani

- a közvilágítással kapcsolatos . 
problémákat jelentse a polgár- 
mesteri hivatalban,
- a lakáskamatok emelése miatt 

azok a családok, akiknek 0-3,5 %- 
os kedvezményes hitelüket 15%- 
ra felemelték, keressék fel a hiva
talt.
Felhívta a Szabadság utca lakói

nak figyelmét, hogy a már kiásott 
árok tisztántartása mindenkinek 
kötelező. Kérte a falu lakosságát a 
házak előtti járdák és zöldterület 
rendben tartására.
A polgármester röviden ismertet
te, nogy az önkormányzat szept. 1 - 
tői a nemet nyelv bevezetését ter
vezi a helyi iskolában. Elmondta 
azt is, hohy jelenleg a tanárhiány 
miatt megoldatlan a probléma, az 
iskolaigazgatás maximális megér
téssel nyugtázza az önkormányza
ti tervet és a lehetőségekhez mér
ten a segítséget biztosítja.
Miután a polgármester befejezte 

beszámolóját, Kérte a hozzászólá
sokat, kérdéseket, kéréseket, vé
leményeket.
Annak ellenére, hogy az önkor

mányzat az ivóvíOz beruházásával 
kapcsolatban lakossági költségek
ről nem beszélt, voltak akikmár 
tudták, hogy ez családonként 
mennyit fog jelenteni. Voltak akik 
nem fogadtak kitörő lelkesedés
sel a hírt, és közölték nem is tarta
nak igényt a bekötésre. Sokan 
igazságtalanságnak találják, hogy
ha a falu lakosságának 60%-a be
lép a víztársulatba, a megmaradt

Falugyűlés?
40%-nak kötelező lesz a belépiés. 

Többen helyben és rögtön tudni 
szerették volna, részesülnek-e a 
kedvezmények valamelyikében, 
és ha igen milyen mértékben? Az 
önkormányzat az előterjesztés 
után rögtön hozzászólások után 
piedig tobbízben felkérte a lakos
ságot, hogy 1991 márc. 15-ig min
den családból valaki keresse fel a 
Polgármesteri hivatalt az adatok 
pontosítása miatt.
A  körjegyző úr is szót kért és ka

pott a bábeli zűrzavarban. Opti
mizmussal beszélt a vízvezeték Kö
rül felmerült problémákról. D e
rűlátását azzal magyarázta, hogy 
máshol ennél nagyobb bajokra is 
találtak orvoslástTVéleménye sze
rint gazdára talált a falu a jól meg
választott testületben, értékeli az 
intenzív hozzáállásukat. Jogosan 
bírálta a megjelenteket, hogy ka
barét csinálnak a falugyűlésből. 
Miután valamelyest lecsillapod
tak a kedélyek 'víz és pénzügyi
leg", a szemelyesproblémák, a tor
zsalkodások mellett több közér
dekű hozzászólás is elhangzott. A  
hozzászólásokról röviden:
Volt akinek keskeny, volt akinek 

széles az út a földjéhez. Volt akit 
az érdekelt, mi épül az italbolt 
mellett, volt akit a z , miért ne épül 
még egy buszmegálló? Volt aki sé
relmezte az utcára kifolyó szenny
vizet, a temető állapotát, a szemet 
illegális leborítását. Voltak akik a 
helyi bolt nyitvatartásának meg
változtatását kérték, és akiknek 
szemetszúrt a tanítónő passzivitá
sa, és aki a kialakult légkör miatt 
itt és most szégyelte, hogy nagy- 
palli lakos. Többeket éraekeit az 
óvoda állapota, az óvónő szemé
lye és az óvoda személyzete. Volt 
aki hirdetőtáblát javasolt a Petőfi 
utcába, fásítás a temetőben, par
kosítást a házak előtt, és békés 
egymás mellett élést.
Amikor a jelenlevők befejezték 

hozzászólásukat, s nem volt több 
kérdés, az önkormányzat tagjai és 
a polgármester mindenkinek sze
mélyesen válaszolt. Megtudhat
tuk, hogy az utak szélességét a 
pécsváradi önkormányzat illeté
kesével megnézhetik, hogy az ital
bolt mellett az ÁFÉSZ rendbeho
zatja a pincéi /  am i egyébként 
most kiderült ÁFÉSZ tulajdon/és 
bérbeadja, mégegy buszmegálló 
egyelőre nem lesz. Az a lakos, aki 
a szennyvizét az utcára kiengedi 
3.000.-Ft ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható, ugyanez vonatkozik az il- 
legáli szemétlerakásra is. A teme- 
tÓnöz konténer kerül, a bqltnyit- 
vatartását megemlítik az ÁFÉSZ  
illetékeseinek. Az orvosnő Gál 
Lajosné lesz, az óvoda konyhájá
ban a szakácsnő Szirmai Józsefné, 
a személyzet piedig /dada, konyha
lány/ még nincs meg, de falubeliek 
fogják betölteni az állást. Az el
hangzott javaslatokat megtárgyal
ják és majd visszatérnek rá adan
dó alkalommal.
Miután több kérdés és hozzászó

lás nem hangzott el az önkor
mányzat megköszönte a nagyszá
mú érdeklődést, s a mielőbbi vi
szontlátással jó éjszakát kívánt. 
Azt hiszem többen keserű szájíz
zel, , összeszorult gyomorral in
dultak haza. S, hogy az önkor
mányzatban milyen vélemény ala
kult ki a látottak és hallottak alap
ján? "Enber küzdj, és bízva bíz
zál!"
Nagypall, 1991. március 4. 
Csákné Grátz Mária
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Egy válóper margójára

A nevezett házasság tiszavirág életű volt. Köttetett 1990. 
dec. 17-én, felbontatott 1991. január 21-én.
Szenvedő alanyai az önkormányzat/testülete/ és az MDF 

helyi szervezete. Tényként kell elfogadni, hogy nem szívet 
rengető szerelemből, hanem logikai és gazdasági megfon
tolásból köttetett a frigy.
A valódi válóok: a tények különböző értelmezése.
A bíró szerepére felkérjük Önt tisztelt olvasó, döntsön 

esze és szíve szerint. A Pécsváradi hírmondó első számá
nak második oldalán 3 mondatban beszámol az egyik fél 
álláspontjáról. A következő sorokban nem véleményt aka
runk közölni, hanem tényeket, elmondott mondatokat 
pontosan szóról szóra.:
Előzmények: 1990. dec. 17-től 1991 jan. 21-ig.
A 17-ei ülésen döntés születik hat hetes vita után az Éb

resztő közös kiadásáról: 4 oldal helyhatósági, 4 oldal olva
sói, 4 oldal MDF. Elkészült egy szerződéstervezet, mely va
lamilyen oknál fogva nem lett ratifikálva. Az önkormány
zat 7Ft/db, azaz havi 7000 Ft-al járult hozzá a költségek
hez.
A 17-ei ülésen megszavazott főszerkesztő nem vállalt részt 
az Ébresztő decemberi, januári és februári számának elké
szítésében. Megegyezés született abban is, hogy a Művelő
dési Ház szintén oesegít a szerkesztésbe anyaggyűjtéssel, 
szervezéssel.
Január 15-16-a táján kaptunk egy megerősítő ígéretet, da 
lapzártáig /jan. 20-ig/ csak annyi tö r te t ,  hogy a Műv.Ház 
februári programjait, a mozi műsort és a februári számban 
megjelent névtelen levelet kaptuk meg anyagként. Az is
kola sem szervezte meg hivatalosan az iskolai oldal cikk el
látását..
A jan. 21-ei ülést egy magánbeszélgetés előzte meg a tes
tület által választott főszerkesztő - Gállos Orsolya - és sze
mélyem között. Ennek eredménye az volt, hogy a 21-ei ülé
sen a testület tisztázza a felmerült kérdéseket.
1991.jan. 21.17 óra
A napirendi pontok ismertetésénél kértem a sajtóval kap
csolatos problémák megtárgyalását.
23 óra. Napi rendi pontra kerül az Ébresztő ügye. 

Vádpontok:
1. Az utóbbi két számban agresszíveit lettünk.
2. Nagyon elvittük az újságot pártviták irányába.
3. A vöröscsillagról megjelent három cikk aláássa a testü
let tekintélyét. - Ugyanis a vöröscsillag ügy az 1990. nov. 
26-i ülés óta el ven napolva.
4. Elképzelhetetlen egyszerre egy lap önkormányzati és 

olitikai aculattal.
. A testületi ülések anyagát pontatlanul, megmásítva kö

zöljük le.
6. A fő bűn a januári számban a dec. 17-ei ülésen felvető
dött benzin kút melletti GALLI BT. területére vezető út
tal kapcsolatos, állítólag pontatlan információ leadása 
volt.
A  pontatlanság sarkalatos kérdése az volt, hogy dec. 17- 

én ALAPÍTVÁNY vagy VILÁGBANKI KÖLCSÖN 
hangzott el a Polgármester Ur szájából, Zsáli János képvi
selőáltal feltett kérdés válaszadásakor.
Valóban lényeges a különbség. Az is valóság, hogy ALA

PÍTVÁNY hangzott el, hiszen bizonyítható magnószalag
ról
A hozzászólások:
Zsáli János képviselő!
" Az utóbbi hónapokban minekután megszavaztuk az új

ság közös működtetését - én is javasoltam - ebben az or
szágban olyan rendelkezések léptek életbe, melyeket végül 
is az MDF szavazógépezete fogadott el az Országgyűléssel 
a bérből élőkre elvtelenül és nem tisztességcsen olyan ter
heket rót ki amivel és személyesen nem tudok egyetérteni.

Azóta megjelent két szám. és azoknak is van olyan cikke 
amivel én nem értek egyet."
Papp Gyula képviselő
"Megmondtam előre /ő  ugyanis dec. 17-én egyszemélyben 
a társulás ellen szavazott./*
Arató Márton képviselő
"Nem Alapítvány volt a szó hanem más. Én a te helyedben 
nem jelentettem volna meg olyat, hogy szolgálati titok. Ké
rem, én leegyszerűsítve 3 mondatban lerendeztem volna. 
Ez a külső olvasóra nem tartozik, hogy belül mi mit beszél
tünk róla. Egy határozat vagy tájékoztató arról, hogy Zsá
li János megkérdezte a Polgármesterünket, aki azt mond
ta: kérem, hitelből építünk utat...
Sok olyan részlet elem került a tájékoztató anyagbába, 

amit én nem tartok fontosnak, hogy a közvélemény hallja 
az apró részleteket. Viszont a leglényegesebb részlet felett 
elsiklik az anyag. Ebből Istenigazából na tájékozatlan ol
vasó vagyok, nem tudom, hogy szűz marad-e a Polgármes
ter vagy sem. És nekünk azt leéli képviselnünk, és ezt to
vábbra is vallom: ha Pécsvárad több, mint 50%-a rá szava
zott, mellette döntött, minekünk támogatnunk kell. Ilyen 
cikkből nagyon sok ember másra gondol. Nekünk az az ér
dekünk, hogy Ót megvédjük, csupán ez lett volna, ezt akar
tam mondani, csak ezt nem hagjdad."
Müller Lajos képviselő
" Ha tisztességesen akartál volna eljárni, elkérhetted vol

na a szalagokat, és végig ülhetted volna az öt órát a visz- 
szahallgatással, és szóról szóra kijelölhetted volna, hogy 
mi az amit megmásítottam, és nem kellett volna papagájt 
készíteni az újságból. Továbbá felkínáltam a lehetőséget, 
hogy hajnali negyed hatig ráérek, hallgassuk vissza együtt 
az anyagot.
Képviselőtársam nem élt a felkínált lehetőséggel!
Lőrinczi Albertné képviselő.
"Az újság iskolaoldal című rovatával meg vagyok eléged

ve, megfelelőnek ítélem."
Zsáli János képviselő
Amit Ti talán nem éreztek: tulajdonképpen a pártálláso
tok miatt, ezt érezzük mi olyannak, hogy talán nem így kel
lett volna beletenni, a hozzám érkező információk szerint 
- hozzátok talán teljesen mások érkeztek - azt mondják, 
hogy ez MDF-es stílus."
Müller Lajos képviselő
" Hála Isten, hogy a korrektség MDF-es stílus, /a korrekt
ség remélem nem bűn/ Ezek után természetesnek érzem, 
hogy önkormányzati tájékoztató tisztemről lemondok." 
Polgármester Űr
"Kár személyeskedő vitát folytatni mindenkinek le kell 

vonni a tanulságot ebből a dologból és légyszíves gondold 
át újból, téged a testület bízott meg a feladattal, ne a sér
tődés vezéreljen."
Müller Lajos

"Ez nem sértődés, egyszerűen ellehetetlenülés."
Lőrinczi Albertné képviselő
"Valószínű többet kellett volna nekünk is segíteni."
Vértes László képviselő
"Nem vállalta fel senki a testületből a szerkesztés segíté

sét, ezt tudomásul kell venni, és ezután sem valószínű, hogy 
felvállalják."
Nincs szerkesztve az újság és nem is volt, ez alapvető prob
léma. Több a reklamáció, mint a segítőkészség.
Szavazás következett, melynek 8:4 arányban az önálló ön- 
kormányzati lap beindítása lett az eredménye. Nem szavaz
tak mellette:vértes László, Lőrinczi Albertné, Benkő 
László és magam.
Az önkormányzati újság főszerkesztői teendőit Gállos Or
solya képviselő elvállalta.
Ez történt, így történt.

Müller Lajos
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TISZTELET AZ OBSITOSNAK

Kellemes, saját termésű vörös
bor és remek pogácsa társasá
gában beszélgetünk Dr Mátyás 
ferenc állatorvos úr családi há
zában. A lakás mértéktartó ele
ganciája a háziasszony jó ízlésé
ről árulkodik. Előkerül az érte
sítő határozat a nyugdíj megálla
pításáról. Munkaviszony 40 év 
122 nap. Summa 14722 nap. 
Akaratlanul is tiszteletet paran
csoló teljesítmény.
Rendhagyó módon nem Írha

tom, hogy mindig is állatorvos akart lenni, bár a szülői házban ter
mészetesvolt az állatok megbecsülése, szeretete, lévén szülei gaz
dálkodók. Orvos akart lenni ám az ötvenes évek fényes szelei más 
irányba sodorták.
- Szigorú rendre, komoly munkára oktattak a pécsi Nagy Lajos

ban, mely akkor még ciszter gimnázium volt.
Ez a kemény munkabírás végigkíséri azóta is eddigi életvitelét
- Az egyetemi évek sem voltak holmi gardenparty. Nyaranta leszol
gáltuk a kötelező katonaidőt, az évközi rengeteg politikai képzés 
és katonai oktatás rengeteg plusz terhet jelentett, ám a szakmai 
gyarapodás terhére nem mehetett. Nyomasztó volt az évenkénti 
politikai tisztogatás, volt év, hogy 60 főt zártak ki az egyetemről. 
Ez őt is elérte az államvizsga időszakban, elvtelen feljelentés alap

ján. Egy év kihagyás után fejezte be az iskolát, miközben a nagy- 
vásártelepen "vizsgálta" a krumpliszsákokat. A pályakezdés idejé
ről mondja:

- Rövid pár havi jászberényi kitérő után az ötvenhatos ősz - már 
mint új házast - visszahozott bárányába. A Püspöklaki új körzet 
gazdája lette. Lakás először a falusi rendőrpihenő helyiségében, 
majd szolgálati épületben. Öt község a körzet és idilli közlekedési 
viszonyok, főleg lovaskocsi és télen-nyáron kismotor.
Háromévi püspöklaki szolgálat után bizonyára nem véletlenül 

kapja meg a pécsváradi központú körzetet, melyhez Erdősmecs- 
kétől Hosszúhetényig nyolc község tartozott.
- Szegény kutyám hónapokig visszajárt a régi lakáshoz mikor át

költöztünk Pécsváradra. Fecó fiam ekkor már megvolt, kislányom 
Rita már a mostani házban született.Nejem és a patika kapcsán 
kellemes baráti társaság fogadott be. Szép estéket töltöttünk Sza
bó Karcsi bácsiék, Csőszék, Jungmann család, Gódorék társaságá
ban és még sokan mások, akiket csak a hely hiánya miatt nem so
rolhatok. Úgy érzem meleg, emberi kapcsolatok alakultak ki ak
koriban. Sajnos ez a mostani túlzottan eredménycentrikus világ
ban nem túl gyakori. Ezidő alatt 1966-tól épült a balatoni kis ház 
is, mely hét évig adott igen sok munkát.

-  Hogy látod az álattartás jövőjét a mostani viszonyok tük
rében. Van-e kellő szakmai hozzáértés?

-  A jelenlegi piaci körülmények kétségtelenül riasztóan hatnak, ám 
az értékesítési lehetőségek változása magával fogja hozni a házi te
nyésztés fellendülését. Remélem több fiatal fogja elsajátítani ezt a 
szép, hozzáértést igénylő munkát. Jelenleg sajnos kevés van belő
lük. Kezdő pécsvéradi koromban pl. a fél falu figyelte Zengővár- 
konyban szakértő szemekkel, hogy mit kezd az új doki egy komp
likált ellésnél.

-  Feri bátyám, mire emlékszel vissza jó  érzéssel, kelleme
sen az eltelt évek történéseiből?

-  Sok szép és kellemes emlékről nem tudok beszámolni, de sok
sok munkáról igen és ez gyakran adott sikerélményt. Nagy öröm
mel emlékszem gyermekeim diplomaosztó ünnepségeire, ahol úgy

éreztem, hogy a gépészmérnöki és fogorvosi diplomában az én erő
feszítéseim is benne vannak, ami ugyan természetes, de jó érzés. 
És amit Te még nem tudsz, hogy milyen hatalmas érzés nagypapá
nak lenni. Judit unokámnak minden megengedett. Alapvetően 
más viszonyban vagyok vele, mint egykor a saját kis kölykeimmel. 
Elérzékenyülve mesél-mesél a közös programokról Judittal, ki

rándulásokról, a városi kislány rácsodálkozásáról a falusi állattar
tó udvarra, a nyiladozó gyermeki elme kíváncsiságáról a természet 
csodái iránt. Nehéz szívvel említi asszonylányát, aki az ország má
sik sarkában van férjnél s így ritkán látják.

-  A nyugdíjas évekhez mihez kívánhatok jó  egészséget?

-  Nem kell félteni az unatkozástól, bár igen szokatlan ez az átme
net nélküli váltás. Rendeznem kéne egyszer már a bélyeggyűjte
ményemet és restanciámat a szépirodalommal. Kellemes időtöl
tést ad a szőlő és a kert is az évszaknak megfelelően. Hamarosan 
viszem a Golfot a gyári márkaszervizbe, talán a horgászat öröme
it is kipróbálom és remélem nem gondolják azt az emberek, hogy 
a nyugdíjazással egycsapásra a szakmát is elfelejtettem.

-  Kedves Feri bátyám, T. Doktor úr, köszönjük szépen mi 
pécsváradi állattartók a sok évtizedes becsületes, hozzáér
tő mun kát és önzetlen segítséget, kívánunk a további nyug
díjas évekre sok örömet, egészséget, pár unokát. Úgy legyen! 
Köszönöm az interjút a lap szerkesztősége nevében.

Beck József
_  _  .

Fohász a gyermekért
Ne hazudj a gyereknek, 

imádkozzál érte,
Az életét tőlünk ő  

soha nem kérte,
S a jövőd volt, az 

életed reménysége.

Ne hazudj a gyereknek, 
a mert saját hazugságod 

Úgy száll majd fejedre,
mint ki nem mondott átkod..

Legalább legyen a barátod.

Ha apja már nem tudsz lenni 
saját vérednek,

Óvni, védeni veszélytől és bajtól, 
ne hazudj hát a gyereknek 

Amennyire lehet, még tiszta maradjon.

Hisz amit most maga körül lát, 
úgyis zavaros és hazug világ,

Példaképét mondd kiben keresse? 
hová forduljon ha éhes a szemeire?

Fohászkodj hát azért, hogy 
jövője szebb legyen,

A világra jönni, nem, ő  nem kérte,
csak messziről kövesd könnyes szemeddel,

Ha együtt imádkozni már 
nem tudunk érte

Salamon Ágnes
V_______________________________________________J

Med.vet Dr Mátyás Ferenc
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Gyermekeink egészsége érdekében

"Ép testben ép lélek" - a mondást mindnyájan ismerjük, 
sok esetben azonban nem eszerint élünk. A gyökeresen 
megváltozott életmód, az urbanizáció pozitív és negatív 
következményei e s ik  eredőjeként egyre több az egymást 
követő nemzedékekben a kiilönbözőelváltozásban szen
vedők száma. Az esetek többségében aktív éltmóddal le
hetőség van az elváltozások javítására, gyógyítására, a ké
sőbb már nem befolyásolható károsodások megelőzésére. 
A megelőzés valamint a korrekció érdekében indítottuk 

el az Egészséges életmód Egyesület támogatásával gyógy- 
testnevelés foglalkozásainkat. A megelőzés mellett tartó 
és mozgatórendszeri, valamint belgyógyászati és egyéb be
tegségek gyógytestnevelése folyik.
Az órákon a gyermekek állapotuknak és mozgásszintjük
nek megfelelően differenciált foglalkoztatásban részesül
nek. Elsajátítják azokat a gyakorlatokat, amelyek rendsze
res végzése szervezetük erősítéséhez, esetleges deform
itásaik korrekciójához elengedhetetlenek, általános tar
tásjavítótornával a gerincoszlop tartóizomzatát erősítve 
kiküszöbölhetők a súlyosabb elváltozások. Az oly gyakran 
előforduló lábboltozatsüllyedések szintén megelőzhetők 
illetve javíthatók. Két hónapos ciklusokban, tizenhat óra 
alatt nyílott lehetőség a gyakorlatanyag elsajátítására. 
Igény esetén a tanfolyam folyamatos foglalkozássá alakul
hatna. Akinek állapota indokolná "állandó" tag maradna 
teljes korrekciójáig, mások viszont tartásjavító mozgás
anyag elsajátításával otthon, egyénileg folytatnák a tornát. 
Első tanfolyamunk igen sikeres volt, bár zömmel óvodás 

korú kisgyermekek vettek részt rajta. Sajnos jelenleg folyó 
óráinkon a résztvevők száma igen kevés, pedig az általános 
iskolás tanulók közül jónéhány gyermeknek volna szüksé
ge ezekre az ismeretekre. Sok a hanyag tartású, s a rossz 
tartás megfelelő korrekció hiányában előbb-utóbb eny
hébb deformitáshoz vezethet, amely nem csupán esztéti
kailag okoz problémát, hanem súlyosbodásával veszélyez
tetheti a belső szervek zavartalan működtetését is. 
Mindezek elkerülése érdekében a rendszeresített szűrő- 

vizsgálatok mellett fokozott odafigyelésre lenne szükség a 
szülök, osztályfőnökök, testnevelötanárok részérói, hogy 
megfelelő időben tudjuk a gyermeket kiszűrni és megelőz
zük a betétek, a fűzők használatát, a kellemetlen kezelé
sek, az esetleges műtéti beavatkozást, a gyermek lelki éle
tének kisebb-nagyobb válságait, vélt vagy valós hátrányait. 
A  testnevelés óra alól felmentett, illetve könnyített testne
velésben részesített tanulók megfelelő foglalkoztatása is 
megoldódna, hiszen a "felmentett" szó nem teljes passzivi
tást jelent a gyermek amúgy is mozgásszegény életében. 
Sokkal inkább a célirányos gyakorlatanyag végeztetésével 
a többiekhez való fokozatos és teljes felzárkózást kell az ő 
esetükben megvalósítani.
A foglalkozásokra a folyamatos bekapcsolódási lehetőség 
a Műv Házban illetve minden kedden és pénteken 17-18 
óráig a foglalkozások idején az alsó iskola tornatermében. 
Bízom benne, hogy néhány gyermek problémája talán fel
színre kerül, és a lehetőség hozzásegít megoldásukhoz.

Panta Dóra
fogl.vez.gyógytestnevelő

Kuruzslás, öngyógyítás, 
természetgyógyászat

Gyakorló orvosként számtalanszor találkoztam külön
böző népi gyógymódokkal, még gyakran meg is moso
lyogtam. Bevallom őszintén, ma már sok mindent más
ként látok. Sok ilyen gyógymód és népi szokás bebizonyí
totta, ha alaposan elemzték, hogy igenis van bennük böl
csesség és a maga módján még hatékony is. Természete
sen e gyógymódok között nagyon sok van, amelynek alap
ját különböző hiedelmek ésbabonák képezik. Az elmúlt 
hónapokban Magyarországon és falunkban is egyre gyak
rabban találkotunk azzal, hogy a betegek és az egészsége
sek is különböző gyógyteákat isznak és egyéb, nem gyógy
szernek számító gyógykészítményeket szednek. A könyv
piacon sorra jelennek meg a különböző, egészséges élet
módra nevelő könyvek, és a különböző természetgyógyá
szati módszereket leíró kiadványok. Ezek közül betege
im körében a leggyakrabban forgatott mű Maria Treben 
A természet patikája c. könyve és ennek folytatásaGyógy- 
eredményeim címmel. E művekben Maria Treben a ter
mészetgyógyászat egyik ágát taglalja, a fitoterápiát 
(gyógynövényekkel való gyógyítás tudománya). Ez a mű 
a népi gyógyászat eme ágának egyenes folytatása és álta
lánosságba véve a legelterjedtebb természetgyógyászati 
módszer. Ez semmiképpen nem tekinthető kuruzslásnak, 
sőt üdvözlendő hatékony módszer, csak tudni kell ennek 
korlátáit is.
Nagyon fontos, hogy az a terápiát folytató egésuségesek 

és petegek tudják azt is, hogy nol a határ, mikor kell or
voshoz fordulni és egyáltatlán ismerjék azt, hogy mikor 
milyen gyógyteát, gyogykészítményt igyanak. A legfonto
sabb, hogy higgyenek ezekben és akarjanak meggyógyul
ni. Talán nekik eszükbe se, jut, hogy a mai modern orvos 
tudomány gyógyszereinek számos fajtája készül az álta
luk fogyasztott gyógynövények tisztított hatóanyagaiból. 
Az ilyenfajta gyógyítás legnagyobb előnye az, hogy az em
berek maguk fele fordulva hisznek és bíznak abban is, 
hogy e szerek rendszeres fogyasztásával megelőzhetik a 
bajt. Ez pedig már egy nagyon fontos dolog, az egésusé- 
ges öngyógyítás irányába mutat. A mai modern orvostu
domány egyik legnagyobb bűne, hogy ezt az egészséges 
öngyógyítási, önkezelési hajlamot az emberekben el
nyomta, lehetetlenné tette.

Pécsváradon a Fodrász Ktsz. egyik helyiségében új gyógy
növénybolt nyílt. Bátran állíthatom, hogy ennek a gyógy
növényboltnak az árúkínálata vetekszik bármelyik fővá
rosi hasonló boltéval. Itt van tehát a lehetőség, éljenek 
vele, használják e gyógykészítményeket, törődjenek 
egészségük megőrzésével, mert az orvos célja sem lehet 
más!
Következő számainkban tervezzük, hogy különböző ter
mészetgyógyászati módszerekről leírjuk véleményünket 
illetve bizonyos betegségekre természetgyógyászati re
cepteket közlünk.

dr. Bíró Ferenc



1991. március ÉBRESZTŐ 7

NE LEGYEN SZEGYEN A TISZTES
SZEGÉNYSÉG!

Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások ápolási díjra az ápoló ha kereső foglalkozást folytat, vagy jövede
lemmel rendelkezik. Az ápolási díj megállapítása ügyében a jog-

Kiskorúak segélyezése: Ha a szülő a kiskorú részére a szükséges 
ellátást /élelmezés, ruházkodás, iskolai felszerelés, napközi ottho
ni térítési díj stb./ időszakosan nem képes biztosítani, a gyámható
ság rendkívüli segélyt állapíthat meg. A gyámhatóság a kiskorú ré
szére rendszeres nevelési segélyt állapíthat meg, ha a gyermek ne
velésére egyébként alkalmas szülő és a családban élő más tartásra 
köteles hozzátartozók jövedelmének együttes összegéből kiszámí
tott egy főre jutó jövedelem - önhibájukon kívül - nem éri el a min
denkori legmagasabb összegű saját jogú nyugdíjminimumot 
/5200.-R/ és emiatt a gyermek fejlődése veszélyeztetve van. 
Esetenkénti szociális segély: Esetenkénti /rendkívüli/ szociális se
gélyben lehet részesíteni azt a 18. életévét betöltött személyt, aki
nek megélhetése veszélyben van, és anyagi helyzetének átmeneti 
javítása más módon nem biztosítható. Elsősorban azt kell támo
gatni, akinek a jövedelme létfenntartásához nem, ill.alkalmankén- 
ti jelentős kiadásai következtében /pl. tüzelővásárlás, ruházat pót-, 
lása, magas gyógyszerköltség, stb/ vagy egyéb ok miatt anyagi se
gítségre szorul.
Egy naptári éven belül ugyanaz a személy legfeljebb hat alkalom
mal részesülhet esetenkénti szociális segélyben.
Köztemetés és temetési segély: Közköltségen kell eltemettetni azt 
a vagyontalan személyt akinek tartásra köteles és a temetés költ
ségei fedezésére képes hozzátartozója nincs, valamint aki után 
olyan vagyon nem marad, amelyből a temetés költsége fedezhető 
lenne.
Ha a temetési költségeket olyan személy fizette ki, aki arra köte
les nem volt, vagy a költségek létfenntartását veszélyeztetik, kéré
sére temetési segély adható.
Elemi károsultak segélye: Eseti segélyben lehet részesíteni azt a 
személyt, akinek elemi csapás következtében ingósága olyan mér
tékben pusztult el, hogy létfenntartása átmenetileg lehetetlenné 
vált.
Az egy ízben kifizetésre kerülő segély nem lehet magasabb a tel

jes összegű rendszeres szociális segély összegénél. A kérelem el
őterjesztéséhez csatolni kell mindazokat az iratokat, amelyek a 
döntés meghozatalát elősegíthetik./pl. kereset-jövedelemigazolás, 
nyugdíjszelvény, egészségi állapotra vonatkozó szakvélemények, 
igazolások./
Rendszeres szociális segély: Rendszeres szociális segélyben lehet 
részesíteni azt a 18. életévét betöltött személyt, aki munkaképte
len vagy rokkant, létfenntartását biztosító vagyona nincs, keresete 
vagy jövedelme - nyugellátása is - nem éri el a mghatározott érték
határt, tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs. A rendsze
res szociális segély legnagyobb összege 70. életév alatt 5.000.-Ft, 
70. életév fölött 5.360.-Ft jelenleg. Munkaképtelen az a nő aki 65, 
az a férfi aki 70. életévét betöltötte, rokkant az, aki munkaképes
ségét legalább 67%-ban elvesztette.
Vakok rendszeres szociális segélyében lehet részesíteni azt, a mun
kára nem képezhető, vagy munkába nem állítható vak személyt, 
aki nem képes saját létfenntartását biztosítani, és nincs a tartásra 
köteles hozzátartozója. A vakságot a megyei vezető szemész szak
főorvos által kiállított bizonyítvánnyal kell igazolni. A vakok rend
szeres szociális segélyére vonatkoznak a rendszeres szociális segély 
egyéb feltételei, de az ellátást a nyugdíjfolyósító igazgatóság folyó
sítja.
Ápolási d(|: Ápolási díjra jogosult az önmaga ellátására képtelen, 
az állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szoruló személy ápo
lását ellátó hozzátartozó - ha az ápolt a súlyos fogyatékossága vagy 
a tartós betegsége miatt oktatási-nevelési intézményi képzésben 
nem tud résztvenni és nincs szociális intézményben elhelyezve, 
vagy ha az ápolt kereső foglalkozást nem képes folytatni. Az ápo
lási díjat 2 éves kortól kezdődően az ápolt súlyos fogyatékossága 
esetén életkortól függetlenül, tartós betegsége esetén 18. életévé
nek betöltéséig lehet megállapítani. Méltányosságból ápolási díj ál
lapítható meg nyugdíjkorhatáron felüli állandó és tartós felügye
letre, ápolásra, gondozásra szoruló személy után is. Nem jogosult

szabály szakmai bizottság működtetését írja elő. 
Üzemanyagköltség-hozzájárulás: Az ellátásra az a mozgáskorlá
tozott személy jogosult, aki 2000 cm3-nél nem nagyobb lökettér
fogatú személygépkocsi, vagy más benzinüzemű jármű tulajdono
sa. Üzemanyagköltség-hozzájárulást lehet folyósítani annak a nem 
mozgáskorlátozott személynek is, aki személygépkocsi tulajdono
sa, ha azt vele állandó jelleggel együttélő mozgáskorlátozott szál
lítása érdekében / munkábajárás, gyógykezelés, oktatás céljára/ 
rendszeresen használja. Az említett gépjárműtulajdonos abban az 
esetben jogosult üzemanyagköltség-hozzájárulásra, ha családjá
ban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének kétszeresét /10.400.-Ft/ nem haladja meg. A mozgás
korlátozottság tényét orvosi igazolással kell igazolni. A kérelmeket 
minden év januárjában lehet előterjeszteni. Az üzemanyagköltség
hozzájárulás mértéke évente 100-420 liter normál benzin minden
kori árával azonos.
Cukorbetegek anyagi támogatása: Az a cukorbeteg aki betegsé

gét orvosilag igazolja, 70. életévét betöltötte, vagy I-II. csoportba 
tartozó rokkant havi 100,-Ft összegű támogatásban részesül. A cu
korbetegségről szóló igazolást a nyugdíjban részesülőknek a nyug
díjfolyósító szervhez, másoknak az önkormányzathoz kell benyúj
tani. A támogatást a nyugdíjas, vagy nyugdíjszerű ellátásban része
sülő az ellátásban egyidejűleg, minden más jogosult évente két 
egyenlő részben kapja.

Kungl Zoltán 
igazgatási előadó

/  Következő számunkban a további lehetőségekről adunk
tájékoztatást. Szerkesztőség!

A tavasz
Patyolatfehér köntösében büszkélkedik a Tél, 
oly rátarti, látszik rajta, senkitől sem fél.
Dacolva a napsugárral, hisz ellene keveset tehet, 
ha van egy kis szabadidő, akár sportolni is lehet.

Ám a türelem véges, megharagszik a Télre a Nap, 
és egy elszánt birkózásra, ugyancsak kedvet kap.
Hogy csatáját megnyerje, a Földhöz közelebb jön,
Hisz a siker érdekében, nem maradhat messze fönn.

A legjobb állást felvéve, sugárágyúval támad, 
s lám az eddig "bohém” télnek, e  lövések nagyon fájnak.
A  Nap ereje fokozódik, a fehér köntös szakadozni kezd, 
még egy pár ilyen offenzíva, az ellenfélből semmi sem lesz.

Reményt vesztve a tél, helyét átadja a Tavasznak, 
az eddig vacogó kis szárnyasok, már is vidáman dalolnak.
S a tovatűnő fehér takaró, mintha kámfort játszott volna, 
a pattanásig feszült rügyecskék, szorongva, de megújulva.

Megtörténik a nagy csoda, a természet átöltözik, 
pompázó, friss-üde ruhája, az öreg Napnak is tetszik.
A  vadul süvítő szél helyett, tágy fuvallat simogat, 
a megszelídült szélposta, vándormadarat visszacsalogat.

Fű, fa bokor és bogár, mi eddig merült mély álomba, 
tavaszt érez, felébredj örül úijongva-táncolva.
Hogy teljes legyen a gyönyörűség, a virág is bontja kelyhét, 
finom-üde illatával, lűnálgatja édes nedűjét.

Vidám daltól zeng a határ, zeng a kerek erdő, 
már javában lüktet az élet, mire a Nap feljő.
Hát van ennél csodálatosabb látvány, csodálatosabb érzés?
Mely évszak a legszebb? Ez nem is lehet kérdés.

Ó kikelet, hogy vártalak! Végre megérkeztél, 
mily jó volna,Tia itt maradnál örökkön-örökké.
Sajnos pár hónap az egész, tovább úgysem maradsz, 
s mint mindig, majd epedve várjuk, a következő tavaszt.

Hegedűs Tibor
Általános iskola Apátvarasd 1991.
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Vigyázzon, nagyon 
rossz!

Ismételten foglakozni szeretnénk Pécsvárad közbizton
ságának romlásával, mert úgy gondoljuk, hogy az önkor
mányzat ebben nem tudott még kellő eredményt felmutat
ni. A  lakosság aggodalma pedig fokozódik, a közbiztonság 
tovább romlik.
A helyhatósági választások kampányában először az 

MDF fejtette ki álláspontját a közbiztonságról és egyben 
arról is, hogy annak idején, amikor azt közzé tette, nem
csak szakmai berkekben támogatták elképzelését, hanem 
valamennyi a választásokon induló párt és szervezet prog
ramjában hasonlók jelentek meg. Természetesen nem azt 
állítjuk, hogy polgármesterünk nem próbálkozott meg a 
helyi rendőrőrs létrehozásával, de úgy látszik próbálkozá
sai a rendőrség "jó szándékán" megtörtek. Márpedig az ön- 
kormányzatnak igenis joga van a közbiztonság kérdésében 
is határozatot hozni és joga van a rendőrség tevékenysé
gének bizonyos mértékű ellenőrzésére, joga van kinyilvá
nítani azt is, hogyha az nem működik hatékonyan. Uram 
bocsá‘! kimondhatja azt is, ha rendőreink netán személy 
szerint alkalmatlanoknak látszanak erre a fontos feladat
ra.
A jó közbiztonság a polgárok jó közérzeténak egyik leg

fontosabb feltétele, azt sajnos községünkben nem mond
hatjuk el. A  bűnözés növekszik, az emberek félnek, de 
nemcsak a bűnözőktől, hanem lassan a rendőröktől is. 
Egyre inkább terjed az a passzív magatartás, hogy nem haj
landók bűncselekmények esetén tanúskodni, mert tudják, 
hogy a rendőr sem tudja majd megvédeni őket ennek kö
vetkezményeitől. Sokszor még meg sem találják őket, hi
szen telefonjuk nincs és hívni is csak a távoli komlói váro
si ügyeletet tudják, ahol gyakran csak tanácsot adnak vagy 
jószándékkal kioktatják a bejelentőt. Az emberekkel be
szélgetve - különösen az idősebbek gyakran nosztalgiával 
mondják el, hogy régen az ántivilágban ez másként volt. 
"Amikor két csendőr végigsétált a falun, annak volt tekin
télye", a bűnözők és a lumpenek ijedten menekültek. 
Tudom, a probléma ma már nem ilyen egyszerű, de ebben 
a megállapításban is van némi igazság. A rendőrnek tekin- 
télyparancsolónak kell lenni és mindig, minden időben el
érhető kell, hogy legyen. Az MDF Pécsváradi szervezete 
továbbra is úgy gondolja, hogy a megoldás közös problé
mánkra a helyi rendőrőrs kialakítása, a rendőrség korlá
tozott önkormányzati mellérendeltségének megteremté
se, megfelelő hírközlési felszerelésekkel való ellátása, az 
állandó készenlét biztosítása, a helyben intézhető ügyek 
kiterjesztése(pl. egyszerű ügyek vizsgálata, gépjármű-for
galmi ügyek, jogosítványok kiadása, stb.). Kérjük a tisztelt 
Ónkormányzatot szerezzenek érvényt a falu lakossága e 
jogos kívánságának, a rendőrséggel közösen állítsák fel 
mielőbb az önálló rendőrőrsöt. Természetesen, ha kell en
nek költségeihez járuljon hozzá az önkormányzat is. 
Tisztelt Olvasóink! Lapunk szerkesztősége úgy véli, hogy 
a közbiztonság kérdéseit korántsem jártuk még körül. Kö
vetkező számunkban ismét vissza kívánunk rá térni, de ad
dig is kérjük írják meg esetleges véleményüket. Hogyan 
látnák Önök e probléma megnyugtató rendezését?

dr. Biró Ferenc

Egyik lehetőségként ajánljuk kedves olvasóink figyelmébe 
az országunkban már eredményesen működő SÉCAB által 
kínált formát.

SECAB
A rendőrség anyagi, technikai, személyi feltételei egyre in
kább csökkennek, a bűnözők pedig egyre fejlettebb tech
nikát alkalmaznak.
Az elkövetett bűncselekmények túlnyomó része a pénzre, 
értéktárgyakra irányul, azonban az elkövetők nem riadnak 
vissza a testi épséget veszélyeztető bűncselekmény elköve
tésétől sem. Hazánkban egyre nagyobb számban alakulnak 
meg a különböző önvédelmi, vagyonvédelmi csoportok. 
Ezen csoportok eredményessége, hatékonysága mindig a 
megfelelő szakképzzettségen, speciális ismeretek, felada
tok ellátásában rejlene.
A megoldás az lenne, ha a rendőrséggel együt "profi" ön

védelmi csoportok alakulnának, s ez pécsváradi viszonylat
ban is megvalósítható lenne.
Az önkormányzat területén az állampolgárok és a Polgár- 
mesteri Hivatal hozzájárulásával megalakulhatna egy 
"Biztonsági Szolgálat", ahol a tevékenységet a helyi lakos
ság köréből kiválasztott és a lakosság által elfogadott sze
mélyek végeznék.
A törvényességet és a jogi hátteret a nemzetközileg is 

eredményesen működő svéd SECAB /amely egy személy- 
és vagyonvédelmi, valamint kármegelőzési RT./ biztosíta
ná.
Tevékenységét a SKANDLA biztosító társaság biztosítja/ 

hazánkban a PROVIDENCLA-n keresztül.Fenti cég ha
zánk több városában, így Pécsett is jelentős eredményeket 
felmutatva működik.
A SECAB vállalja a kiválasztott személyek magasfokú 
szakmai kiképzését, rövid időn belül, valamint helyi igény 
szerint technikai eszközök telepítését. Személyzete fegy
veres szolgálatot lát el, a személyzetre vonatkozó "Szolgá
lati Szabályzat" alapján.
Tevékenységi köre: járőrözés, helyi őrzés, kutyás őrzés re
cepciós szolgálat értékszállítás kivonulási szolgálat rend- 
fenntartás
Technika terén: biztonsági zárak /ASSA/ tűz-és betörésri
asztók TV-s rendszerek beléptető, időnyilvántartó rend
szerek, őrzési, riasztási rendszer tervezés, szervezés, kivi
telezés szervízelés.
Pécsvárad esetében szükség lenne legalább: 24 órás ügye

let, járőrözés, rendfenntartó őrök.
A 24 órás ügyeletén bárki bejelentést tehetne, telefonon, 

vagy személyesen, s az ott szolgálatot teljesítő ügyeletes 
azonnal intézkedni tudna vagy a szolgálatban lévő rendő
röket rádión mozgósítani tudná.
Működési területe: a község, Dombay- tavi üdülő öv. hét
végi házak, pincék lennének.
A működés anyagi feltételeit közösen kellene vállalnia a 
lakosságnak, működő vállalatoknak, működő vállalkozá
soknak, Polgármesteri Hivatalnak 
A lakosságra hárított terhek havonként a Polgármesteri 

Hivatalnak, alapítvány formájában lennének befizetve.Ez 
lakóház esetében 100-200 Ft/hó; üdülők esetében 150.- 
Ft/hó ; pincék esetében lOO.-Ft/hó költséget jelentene. 
Ezen befizetett összeg fedezné a Biztonsági szolgálat mű
ködését, fenntartását, az ott lévők bérét és ezek vonzatátá, 
a technikai eszközök /rádiók, fegyverek, riasztási rendszer/ 
kialakítását és folyamatos működését, valamint a gépjár
művek fenntartását, az iroda rezsijét.

Kovács Károly

/NAGYON FONTOSNAK TARTJUK H O G Y VÉLE
MÉNYÜKÉT KÖZÖLJEK VÉL ÜNK HO GY FELMER
HESSÜK IGÉNYEIKET. A  SZER K I
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Válasz Dobszay Jánosnak a Magyar Nemzet 
1991. február 12-i 50. számában - "Érdemte
lenek" - cimű vezércikkére, melyben megrója 
a kormányt, hogy sokat késett a kiemelt nyug
díjak felülvizsgálata.

Tisztelt Uram!
A z aki nem vész el a napi részletekben, s Isten megáldotta 
némi kis emlékező tehetséggel annak nem csak 4 hónapra 
terjed az emlékezete. Kéretik mellőzni a szelektív amnéziát 
és elővenni az 1990. Júniusi - júliusi lapokat melyekben az 
ellenzék iószerint egésze bőszen támadta és törvénytelennek 
- így kivihetetlennek - minősítette az MDF képviselőcsoport 
által tett Justitia csomagot, amely igencsak tartalmazza a 
kivételes ellátások törlését. Vajon miért védi az ellenzék (el
lenfél) a pártállami rend erkölcsi hulláit, talán csak nincs 
összefonódás köztük? Remélem nincs és nem is lesz, bár 
igen sok je l utal az ellenkezőjére. Kétségtelen, hogy sok hi
bával, tétova módon gyakorlatlanul ám a régi apparátus 
által félretájékoztatva dolgozik az első demokratikus kor
mány. Ezért én, inkább szurkolok a sikerének az ország ér
dekében semhogy állandóan rúgjak rajt egyet!
Jó lenne egyszer már pontot tenni a csúsztatások, félinfor
mációk terjesztésének a végére is!
1991. március 1.

Tisztelettel: Beck József 
Pécsvárad

A kábeltelevízióról...
A téli hideg ellenére is - néhány napos megszakítással - folyama
tosan történik a munkák kivitelezése. Jelenleg a Hegedűs u - 
Munkácsi u. - Fülep.u. vonalon dolgoznak a szerelők. Ezen rész 
befejeztével mintegy háromszáz lakásban valósul meg a véteLEz 
az összes jelentkezők mintegy 40%-a. Kérem, hogy ott ahol meg
valósult a kivitelezés - tehát látják a műsort - a befizetett előlege
ket egészítsék ki a teljes összegre! Ez ugyanis a feltétele annak, 
hogy tovább tudjuk folytatni a munkát vagyis pénzügyi helyze
tünk továbbra is stabil maradjon. Akik fizetési kötelezettségüket 
nem teljesítik, azoknak felszólítást küldünk vagy személyesen ke
ressük fel őket.Szélsőséges esetben akár lekapcsolásra is van le
hetőség /társasokban is!/. Természetesen ez utóbbit csak a lég 
végső esetben tesszük meg, hiszen a község érdeke, hogy minél 
többen igénybe vehessék a szolgáltatást.
Azok a lakók, akik időközben meggondolták magukat és kérik a 
bekötést, a GELKA helyi képviselőjénél jelentkezzenek. Ott két 
példányos jelentkezési lapot írjanak alá, és a kézhez kaott csek
ken 9.000.-forintot fizessenek be. A szerelők csak ennek felmu
tatása ellenében kötik be a fogyasztót a rendszerbe. Ez azért is 
fontos, mert a terv már elkészült és az utólagos jelentkezők így 
természetesen nem szerepelhetnek azon. A visszamaradó 3.000.- 
forintot pedig - mint ahogy már említettem - a bekötés után kell 
befizetniük.
További információért - a következő újságcikkig - a GELKA he
lyi képviselői vagy jómagam szívesen állunk rendelkezésükre.

Papp Gyula

Felhívás!
Felhívjuk Pécsvárad azon polgárainak figyel

mét, akiket a mezőgazdasági termelés köze
lebbről érint, hogy lehetőség nyílna GAZDA
KÖR létrehozására, életrehívására.
Nevéből adódóan lényegében politika mentes 
szervezetről van szó. A jelenlegi olaj- tej- és 
húsháború egyre világosabbá teszi, hogy a mo
nopolhelyzet megtörése lehet az egyedüli kiút. 
Szervezési, pénzügyi, gazdasági működési fel
tételekről tudnánk tájékoztatást adni.
Eszme és tapasztalat cserét létre hozni, a már 
működő gazdakörökkel.
Kijelentjük, semmiféle politikai elkötelezett

séget nem kérünk cserébe, és a gazdaságot sem 
akarjuk közvetlenül irányítani 
Érdeklődni: Müller Lajosnál és Beck Józsefnél 
lehet.

MDF pécsváradi szervezete.

Az ürömbe egy kis öröm
Csoda, hogy kezd csalódni a nép 
Hisz amit Ígértek az csak szép 
ígérni a bácskai Zinger is tudott 
De annak betartására semmit se adott

Mostmár sem vevő se boltos nem tudja 
Hol lesz az áremelésnek határa 
Ez már most túlzásnak mondható 
És ki tudja még mí várható

Nagyon rossz szokás a bevásárlás 
Egyre többször ér bennünket csalódás 
Mostanában ne is várjunk csodákat 
Hisz az árak nap mint nap változnak

És miközben nekünk ilyen gondolataink vannak 
Minisztereink különgépról álmodoznak 
Mert nekik nem jó a vonat és a MALÉV 
Miközben az országban egyre szegényedik a nép

Egy éve nem így képzeltük a dolgokat 
"Csalódtunk" - de a tényen az nem változtat 
Némi vigaszt talán csak adhat 
Hogy találni még becsületes boltosokat

Memória a 8-as boltban párosult a becsülettel 
Vevő és boltos elszámolt tejjel és termékeivel 
Bár a szombati vásárlás után eltelt két nap 
A boltosunk visszaadta a forintjainkat 
Csak megköszönni tudjuk Spath Péternének 
A becsületességet amit tett ennek a környéknek

Mester Oszkár
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Húsvétváró
Hej, Dunáról fúj a szél, 
Locsoljon csak ki nem fél! 
Piros tojás lesz az ára. 
Virgács helyett most barkára 
Kötnek színes szalagot

Harmatvízzcl próbálkozzon, 
Hogy az asszony virágozzon. 
Friss lesz tőle mint reggeli, 
Áprilisi fénnyel teli 
Aranyszínű napsugár.

A napsugár melegítsen,
Én Istenem megsegítsen! 
Hogy jövőre egy pár fokkal 
Jobbat kívánhassak okkal 
Húsvét ünnep hajnalán.

Beck

A legközelebbi MDF taggyűlés 
április 4-én csütörtökön 19 órakor 

lesz a Műv. Házban!

Március 21-én Dr. Biró Ferenc 
országgyűlési képviselő találkozót 
tart a pécsváradi Műv. Házban 

19 órakor.

Értesítjük kedves vásárlóinkat, 
hogy megnyitottuk boltunkat, 

Pécsvárad Felszabadulás tér 2. sz. 
alatt.

Előrendeléseket is felveszünk:

* tejtermékek
* pékáruk
* hidegtálak
* saláták
* szendvicsek
* hamburger
* hot-dog
* turmixok
* üdítők
* kávé

<s4mnycifló
TEJBÜFÉ

Klem fivérek  T em etk ezés i és S z o lg á lta tó  K ft.
|  Kegyele ti c ikkek  fo rga lm azása  és 

s zo lg á l t a t á s o k  végzése  
I sí rásás ,  han to lá s ,  h a lo t t s z á l l í t á s  

kü l fö ld re  és be lfö ld re ,
■ exhumálás

Link József 7720 Pécsvárad Hegedűs Imre u. 3.
Nyitva 0-24 óráig

Csöves csibeetetők eladók! Érdeklődni: Gyenis Péter Pécsvárad, 
Kossuth L. u.

Eladó az Almásgödör dűlőben lOOOnégyszögöles, szépfekvésű te
rület, részbcn:szőlő, gyümölcsös 30 db fiatal termő fa, pince, présház. 
Érdeklődni: Kossuth tér 4. Pécsiék

Elad# Zengővárkonyban /a 6-os út mentén/ 800 négyszögöl gyü
mölcsös. Érdeklődni: Horváth János Orfű, Vadas u. 3. 7677.

, Eladó TERRA kistraktor pótkocsival és ekével.
Érdeklődni Pécsvárad Gesztenyés u. 35. Egész nap

Öreg Beke dűlőben 900 négyszögöl műveletlen zártkert, pincével 
50.000 Ft-ért eladó.

Érdeklődni: Binder László Pécs, Darvas J. u. 15.

Tájékoztatom kedves vásárlóimat, hogy az 
"IBOLYA TURKA" 1991 április 1-én átköltözik 
a pécsváradi Iparosházba./Kossuth Lajos u. 7./ 
Új árukészlettel várom kedves vásárlóimat! 
Költözésig kiárusítás!

r  á
Zuhanyfülke még tavalyi áron

* 1 oldalas 3300 Ft
* 2 oldalas 6600 Ft
* 3 oldalas 9900 Ft

Antal László 7694 Hosszúhetény 
Hegyelő u. 14.
Tel:72/22-941.

Mintás reluxa nagy választékban.

Közeleg a Húsv
..... . Frissítse fel ruhatárát!

import anyagok, fehérneműk, készruhák szabadidő-r
I
fe^ií!^ittenlw rtélaiál i'kossuthTTu.*

hák rövidáru és egyéb meglepetések

.«%•' Nyitás március 18-án 9 órakor.-.-, fap-g*. 
Mindenkit szeretettel várunk! Minden vendágünknek 

egy kis meglepetésl.
lagók figyelem! Kívánságra rövid határidőn belül I

v  szerezzük Önnek az alapanyagot
§53hs8§IIBI

Ébresztő

Az MDF p;csváradi szerevezeténck kiadványa 
Felciős szerkesztő: Benkő László 
Nyomdai munkák: Carbocomp Kft. Pécs 
Felelős vezető: Pető Attila


