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Hazajöhet-e  Boris 
József?

•III. évfolyam 5. szám •  1991. május.* Ára:15 Ft.«

Előző számunkban rövid cikk jelent meg Boris József 
écsváradi lakos esetleges adaptációs szabadságra 
o c sá tá sá ró l, m ajd k én y szerg y ó g y k eze lése  

megszüntetéséről. Azóta annyi történt, hogy 91. május 
2 3 .-á n  ö ssz e ü l az a ny ilvános, ren d k ív ü li 
Önkormányzati ülés, ahol az érintettek, a beteget 
kezelők, a meghívott igázságügyi szakértők, és a helyi 
lakosság  képv ise lő i közös fórum on fe jtik  ki 
álláspontjaikat. Ez a fórum azonban nem dönthet 
semmiről, m ert ilyen fajta álláspontegyeztetést 
hatályos jogrendszerünk ez esetben nem ismer el. 
Akkor hát miért van szükség erre, kérdezhetnénk?
Azért, mert csak ilyen módon ismerhetjük meg, hogy 
milyen érvek és érzelmek vezérlik a kezelő orvosokat, 
és milyen indulatok és érzelmek befolyásolják a 
betegeket befogadó környezetet? Fény derül talán 
arra is, hogy védik-e hatályos jogszabályaink a 
közösségi érdekeket, és ha igen, ezek érvényesítésére 
milyen lehetőség van az Önkormányzatnak?
Másik oldalon, mi védi a beteget? Ki biztosítja 

személyiségi és alkotmányos jogait? Jogrendünk, 
amely ezt szabályozza, megfelelő-e?
Hogyan működik az orvosi és igazságügyi szakértők 

bizottsága, amely dönt a kényszergyógykezelés 
megszüntetéséről, és mik a tapasztalatok más, hasonló 
esetekről?
Tisztelt Olvasó! Számos kérdés fogalmazódhatna még 
meg bennünk, és természetesen önökben is. ígérjük, 
hogy az Ö nkorm ányzati fórum on e lhangzo tt 
legfontosabb tapasztalatokat és érveket terjedelmes 
riportban tárjuk Önök elé, következő számunkban.

dr. Bíró Ferenc
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KAMÉLEONOK

Hosszasan lehetne elemezni, hogy rendszerváltásunk miért 
ilyen amilyen, mi az oka annak, hogy elkeseredett nemzet 
lettünk?
Sokak számára nem világos ugyanis, hogy mai helyzete 

hazánknak nem a kormány tévelygésein múlik. Inkább azon, 
hogy fél évszázadon keresztül egy hazugságtéglákból 
m eg ép íte tt e rőd ítm énnyel körbezárva élt népünk, 
nemzetünk. Ergo, nem is az a legnagyobb baj, hogy az esetek 
nagy százalékban még az állagmegóvásig sem jutott el az 
álprófétákból álló derékhad, mely a "szocializmust' építette a 
fejük fölé. S ez a szocializmus most mint alapok nélküli légvár 
a fejünkre hull. Nehezek, kemények a kövek, de nem ez a 
legnagyobb baj! S ha az vigasztal valakit, hogy a 'szomszéd 
tehene is döglik', hát fél Európa baja, és a világmegváltó 
eszméket elindító nagy testvérünk baja. A tenyeres talpas 
nagy medve még sokkal betegebb, mint mi bocsok. Nagyobb 
baj az, hogy mire ez az ámokfutás 70 év után megtorpant, 
valamiben nagyon is sokat tett; Mivel az ember fanatizálható, 
-  erre akad példa bőven a történelemben -  miért ne hitt volna 
egy új, egy szép eszmékből kovácsolt történelemben? 
Ideálban? Sokan hitték azt, hogy egy igaz, szép világot 
építenek, s világrendszerré nőheti ki magát a szocializmus. 
De mig fejlődött, pontosan jól láthatóvá váltak beteg 

testrészei. Ezek leplezésére az újabb deformitásokat takaró 
kendőt dobtak rá azok, akiknek jól felfogott ÉRDEKÜK volt, 
nehogy kiderüljön erről a serdülőről, hogy torzszülött. 
Félreértés ne essék, nem tapsolok ugyanakkor a nyugati vüág 
mozgatóinak sem, hiszen a dolgok kimenetelét pontosan jól 
tudtak, s 'végigszurkolták' e cirka fél évszázadot, ismervén a 
m eccs végét. M ert v iláguralom nak, politikának  egy 
mozgatórugója: a pénz!
A legnagyobb baj, amit e vüágmegváltó eszmerendszer és 

hűséges kiszolgálói tettek és tehettek, tudván: az ember él és 
élni akar, -  hagyják élni. A többség beérte azzal, hogy csak 
alattvaló, nem pedig gondolkodó polgár, csak befogadó és 
nem káros e vüágmegváltó eszmerendszerre. Ez a hatalom egy 
kényelmes középszert ígért, és a felvett hitelekből egy 
viszonylagos szociális biztonságot fedezett. E nagykendő is 
mennyi mindent eltakar! Káros következményei sajnos 
nagyon jól mérhetők. Messianisztikus törekvéseik közepette 
olyan o lajozottan  működő m ódszerrendszert sikerült 
építeniük, mely biztosította, hogy a félelemre alapozva az 
embereket 'jól" manipulálják. Az eredmény: alattomossá, 
számítóvá, cinikussá tették  az embereket. Azok pedig, 
akiknek fontosabb volt em beri mivoltuk m egtartása, 
lelkiismereti szabadságuk megőrzése, saját sorsukénál 
erősebb aggodalmuk az emberi értékek és a nemzet sorsa 
fe le tt ,  szám o lh a ttak  a m eg to rlással, szabadságuk 
elvesztésével, meghurcolással.
Ismertem én jól Uyen embereket, hiszen hogyne ismertem 

volna, nagyon is közel á llta k  hozzám! M egérteni 
gyerm ekfejjel nem is igen tudtam , hogy mi történik  
körülöttem. Nagyapámat jogi értelemben véve ugyan nem, de 
valójában a dolgok természeténél fogva halálra ítélték. Mert 
ugye tu d ju k  jó l, an n ak id e jén  a rendszerváltás nem 
dem okratikus ú ton  z a jlo tt. Még közelebbi esete t is 
említhetnék: tőlem, szintén nem jogi értelemben, eüopták az 
apám! Mire megértettem mit miért csinált éppen úgy ahogy, 
már meglehetősen késő volt. S mire úgy érzem ismerem és 
tökéletesen egyetérthetek vele, már késő, Ő már nincs 
közöttünk lassan öt éve!
Mégis nagyon örülök, hogy Magyarország a XX.-század 

végén nem úgy váltott rendszert mmt fél évszázaddal ezelőtt! 
Hiszen az álprófétáknak, az úgynevezett volt hatalmi elitnek.

a kis stflű érdekkukacoknak is vannak hozzátartozóik, vannak 
gyermekeik. Ők ugyanúgy semmit sem tehetnek arról, hogy 
milyen módon fordul a politika arca. Mivel úgy gondolom, 
hogy a megtorlás, a leszámolás nem is igazan emberi 
cselekedet, azért adatott az ész, értelem és erkölcs az 
embernek, hogy hozzá m éltatlant ne tegyen! Bizonyos 
értelemben még az átmentést is el tudom fogadni, ha azzal 
népünk, nemzetünk javát szolgálják. Azonban a legkevésbé 
tudok örülni, ha ezek az általam oly "megbecsült u rak ' 
m a-m ert tehetik-/ a demokrácia biztosítja számukra/ 
levetvén kigyóbőrüket, új messianisztikus elveket kovácsolva 
mentőangyalként ajánlják segítő kezüket azoknak, akiket 
megloptak, megcsaltak. Községünkben is akad rá példa bőven!

'Uraim!' Hol van hát az a jól beszajkózott etika? Annak még 
kevésbé tudok örülni, hogy igen sokan nem ismerik fel a 
döbbenetes hasonlóságot az elm últ egy -k é t évtized 
'szolidabb korszakának" építőkövei, és a maiak között. Igaz, 
ma egy kicsit nehezebb az eligazodás, a ham is kövek 
különböző színekben csillognak, mint ahogy nehéz felismerni 
az összefonódások hálóját is. Mégis meg kellene próbálni 
legalább az eligazodást köztük, hogy különváljék a búza az 
ocsutól.
Nem hiszem, hogy hazugságokkal felépíthetjük egy új, 

Európába tartó Magyarországot. Egyáltalán hol van Európa? 
Ki vezet bennünket oda? Ezek a prof éták? Vagy mások? V agy 
Európa jön el, hogy felem elje H azánkat? M it jelen t 
európainak lenni? Miért külömb az egyik ember a másiknál? 
Pénzben m érthető? M ásban? A hazugság tovább öl! 
Vigyázzunk hát megmaradt értékeinkre, amik lelkekben, 
fejekben megmaradtak, s melyek valóban értékek!

Patacsi Antalné
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Megszépül egy 
tem plom

Az elmúlt számunkban hírt adtunk róla, hogy a nagypalli 
templomot külső segítséggel fel fogják újítani. A részletekről 
akkor nem tudtam tudósítani, ezert most a zengővárkonyi

Earókián kerestem föl a lelkésznőt. A költözködés kellős 
özepén zavarom, de a rengeteg munkája közepete időt szakít 

rám.
Beszélgetésünk elején inkább általánoságokról beszélgetünk. 
A témánk szerteágazó, a lelkésznő sokoldalú egyéniség, 
minden témában otthon van. Tagja a helyi önkormányzatnak, 
és beszélgetésünk alatt csak csodálom a temperamentumát. 
Tervekről, álmairól beszél, problémákról, gondokról, de 
csupa bizakodás, erő és hit vezérli mindcnapjait.
34 évig volt pedagógus, pedagógusként ment nyugdíjba. A 

teológiát pedagógus évei alatt végezte el. 1988 okt. 1-től 
Zengovárkony, Nagypall, Geresdlak református lelkésze. 
Most költözik éppen komlói lakásából végleg a zengővárkonyi 
parókiára. Itteni munkáját rögtön a templom tatarozásával 
kezdte 1989-ben.
A nagypalli templomról kiderült, hogy műemlék jellegű 

épület, bár eddig ennek sehol semmi nyoma nem volt. A 
Műemlék Felügyelőség Baranya megyei kirendeltségének 
igazgatója Szüágyi Domokos segíti a lelkésznő munkáját. A 
felügyelőség készíti el a terveket, a kivitelező egy francia 
csoport lesz.
Mint tudjuk Zengovárkony idegenforgalma igen nagy, 

számos külföldi csoport kereste fel az emlékszobát, a 
tem plom ot. A lelkésznő ném et nyelven kalauzolta a 
tu ris ták a t, és szinte m inden alkalommal elm ondta a 
templomban, hogy ezt a templomot most újították fel, hogy 
Nagypallon is van egy református templom ami felújításra 
szorulna, de az anyagiak hiánya miatt halálra van ítélve. 
Valamelyik csoport egyik tagja elmondta otthon a látottakat 
és h a llo tta k a t. S láss csodát, egy levél é rk eze tt 
Franciországból, a jakobinusok hazájából a reformáció 
évszázados hagyományokat őrző bölcsőjéből, hogy segítik és 
támogatják a vallás ügyét mind anyagiakkal,mind fizikai 
munkával. Algolsheim lelkésze kereste fel levélben a 
lelkésznőt. Több levélváltás és találkozás után a francia 
csoport június 11 -tői 23-ig dolgozik majd a templomon. Az 
eddigi adatok szerint kb. 40 fő jelentkezett a munkához, de 
várható, hogy többen is jönnek. Teljesen nomád életet 
akarnak élni, a parókia mögött a kertben fogják a sátrakat 
fölverni. Két család lesz a csoportban a többiek 15-től 25 
évesek. Levélben most kértek tájékoztatót a magyarországi 
élelmiszer árakról. Ők fognak főzni, és körülbelül tudni 
szeretnék: két hétre 2000 frank, amit személyenként szedtek 
be mire elég. Ebből a pénzből fizetik a minibuszokat amivel

{ "önnek és a benzinköltséget. 8-13-óráig dolgoznak, délután 
•aranyai és hely i nevezetségekkel szere tnének  

megismerkedni. Megszeretnék tanulni a tojásfestést és a 
gyöngyfűzést.
A le lkésznő  az adom ányokró l is beszélt. A HEKS 

/Nemzetközi Egyházi Segély Egyesület/ a harmadik világ és 
keleteurópa templomait segíti. 3 évre 10.000 svájci frankot

szavazott meg a nagypalli református templom felújítására. 
Gyülekezeti gyűjtés is történt a faluban ami 90.000 Ft. Már 
érkezett francia gyülekezetekből pénz és még várható is 
pénzadományok, mert több francia lelkész prédikál egy 
magyarországi kisfalu elhagyatott református templomáról. 
A Műemlék Felügyelőség 100-150 ezer forinttal segíti elő a 
munkálatokat.
A zengővárkonyi tánccsoport a közeljövőben Drulingenben 
egy Nemzetközi Folklór fesztiválon vesz részt. Meghívást 
kapott a lelkésznő is, egy ökomenikus istentiszteletet fog 
német nyelven prédikálni. A teljes perselypénzt a nagypalli 
templom javára adják.
A munkaiatokat a tetőszerkezet teljes felújításával kezdik, 
mert az előzetes vizsgálatok szerint ez elkerülhetetlen. 
Nagypallban már aXVI szd.-ban is volt református templom, 
korabeli adtaink szerint /1972/, mindig is volt a községnek 
prédikátora. A későbbi időkből pontos számszerű adataink is 
vannak.
-  1851 -ben 304 református élt a faluban, anyatemplommal
-  1866-ban 261 reform átus anyaeklézsiával, a tolnai 

esperes tséghez tartozik.
-  1891-ben reform átus iskola egy tanterem m el több 

osztályba felosztva
-  1899-ben református lelkészház, reform átus iskola, 

helyben re fo rm átu s  anyaegyház, a du n án tú li 
egyházkerülethez tartozik.
-  1925-ben 134 református, anyaegyház 
A jelenlegi templom nem tudjuk pontosan mikor építették, 
hogy felújításra szorul, az tény. Az, hogy a templom jelenlegi 
állapotát elérte, a presbitérium feloszlásának is köszönhető, 
ami sajnos a mai napig nem alakult újjá, és ez is mutatja a 
gyülekezet gazdátlanságát. Jelenleg alig 70 fő a református. A 
felújítási munkálatokra mindössze a Szirmai, Baráth, Gál, 
Csille család jelentkezett.
A lelkésznő mindenkinek a segítségét szívesen fogadja, hogy 
megszépüljön ez a templom, és ismét lehetőség legyen egy 
nagy múltú gyülekezet hagyományainak helyreállítására.

-G M -

HIRTURMIX
N agypal lbó l

- befejeződött az épülő óvodában a vízvezeték szerelése, 
amit a GAMESZ végzett el
- úgyszintén elkészült a villanyszerelés, amit Nagyházi 

Sándor társadalmi munkában készített.
- a szennyvízakna elkészült , a Költségvetési Üzem 

markolója ásta az aknát, a falazás, betonozás társadalmi 
munkában történt.
- folyamatban van a vakolás, amit Schmidt Károly helyi 

kisiparos végez, a segédmunkát társadalmi munkában 
adják a falubeliek,
- Közterület Karbantartót alkalmaz az önkormányzat 

március 1 -tői Német Mihály személyében
- hirdetőtábla került elhelyezésre a Petőfi utcában, a 

buszmegállóban, új hirdetőszekrény került a polgármesteri 
hivatal elé
- a polgármesternőtől kapott információ szerint, Pécsvárad 
polgárm estere u tán já rá sá n ak  köszönhető , hogy a 
Pécsvárad-Nagypall-Lovászhetény vízvezeték rendszer 
kiépítéséhez közösen benyújtott céltámogatási pályázaton 
a megpályázott összeget megkaptuk. A kivitelezésre 
versenytárgyalást írtak ki, aminek június 3-án lesz az 
eredmenyhirdetése. Utána kezdődnek a munkálatok.

-G M -
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SZILÁGYPUSZTA

Bátorság, lendület van!

Szilágypuszta felé haladva az út mentén elhelyezett tábla 
figyelmeztet: itt valami változás van! Beérve a Pusztára ez még 
szembetűnőbb. Tájbaillő kerítés veszi körül az autóparkolót, 
a házak között takaros rend, a bolt melletti területen szépen 
kialakított játszótér látványa fogadja az ide érkezőt.
A sorompóhoz érve az is kiderül, hogy az új házirendet az 

idegeneknek ugyanúgy m int a gazdaság dolgozóinak 
szigorúan be kell tartamuk: gépkocsival nem hajthat be senki 
a gazdaság területére.
Mindezeket és még sok egyéb változást az 1990 májusában 
megfogalmazódott önállósodás gondolata és még sok-sok 
munka készítette elő, aminek eredményeképpen 1991. január 
1-én - a Földművelésügyi Minisztérium alapító levelének 
birtokában megalakult Pecsváradi Állami Gazdaság.
230 mülió Ft-os vagyonával /állatállomány^gépek, épületek, 
eszközök, stb./ tulajdonképpen a régi Zengőalja Á.G. 
határvonalait követi.Az önálló gazdasággá válást, tehát a 
Pécsi Állami Gazdaságtól való elszakadást a 285 fős 
kollektíva 99% -a megszavazta. Ugyancsak ők választották 
három pályázó közül a gazdaság jelenlegi igazgatóját, Mándy 
Lóránd személyében, aki készséggel állt rendelkezésükre.
- Ebben a mai bizonytalan mezőgazdasági helyzetben milyen 
módon lehet felülni a szelek szárnyára?
-A legfontosabb, hogy az 1991 -es évben a gazdaság pénzügyi 
stabilitását megteremtsük. A dolgozókkal kellett megértetni, 
hogy azoktól akik az új fordulatot nem tudják vagy nem 
akarják követni, meg keli váljunk. Most az egyéni érdekeket 
háttérbe szorítva egy stabil közösséget ken alkotnunk. A 
Földművelésügyi Minisztériumnak két hónapon belül egy 
privatizációs tervet kell készítenünk, tehat önmagunk 
döntünk sorsunkról. Egyenlőre a bérlőszövetkezeti formában 
gondolkozunk, ami ha jól funkcionál, azt jelenti, hogy 
részjegyek megvásárlása után idővel a gazdaság átmehet a 
dolgozok tulajdonába. De mint az előzőekben mondtam ehez 
a pénzügyi stabilizáció elengedhetetlen.
-Mi módón próbálják ezt megvalósítani?
- Az elmúlt ot hónap alatt bevezettünk egy sor takarékossági 
intézkedést. Pl. gépkocsival, traktorral senki nem járhat haza 
munkaidő után. A szolgáltatásokat /gk. javítás, mosás, 
növényvédelm i m unkák elvégzése, stb ./a  gazdaság 
dolgozóinak is, idegeneknek is m eghatározott térítés 
ellenében végezzük. Megszüntettük a közétkeztetést is, 
ugyanis három alkalmazott főzött hét személy részére. 
Nyilvánvaló, hogy ezért nem érdemes üzemeltetni egy 
konyhát. Megváltoztattuk a vetésszerkezetet. Takarmányt 
csak annyit termelünk, amennyire az állatállományunknak 
szüksége van, a hízómarha hizlalás helyett pl. 10.000 darabos
- barnahéjú tojást termelő - tojóállományt állítunk be. 
Lovászhetényoen a növendék és vemhesüsző tartást 
redukáljuk, mellette április óta Mulárd-kacsa nevelés folyik. 
Csokoládépusztán marad a sertéstenyésztés, itt szeretnénk e 
h ó n a p tó rC a p ri'-é k sz íja k a t árusítan i mezőgazdasági 
gépekhez.
A napokban születik meg egy megállapodás: takarmánybolt 
hálózat létesítésében gondolkodunk a VITAFORT-RT.-vel 
közösen A fe lsz ab a d u lt rak tá ré p ü le te in k e t az 
AGROKER-RT. és a TERRAHOLDING-RT részére bérbe 
adjuk.Másik tervünk, hogy a konyha minimális átalakítása 
után, helybeli munkaerővel húsos-tészta gyártásába kezdünk. 
Vágóhídunk kapacitását is szeretnénk jobban kihasználni. 
P écse tt és P écsváradon  tervezzük m egnyitn i sa já t 
húsboltunkat, ahol a tőkehúst, húskészítményeinket napi 
áron, a kereskedelmi árrést kiiktatva szeretnénk árusítani.
- Az önállóság anyagilag hogy érintette a dolgozókat?
- Az átalakulás után 20%-os béremelést hajtottunk végre,

ezen felül 800 Ft. ebédpénzt adunk. Term észetbeni 
juttatások: 30.000 Ft-os illetményföld megváltás, és a 
cukorrépa részes művelése. Dolgozóinknak a húst es a cukrot 
önköltségi áron biztosítjuk.
- Az eltelt öt hónap után mik a személyes benyomásai?
- Úgy érzem, jó kollektíva kovácsolódik itt a pusztán. 

Mindenki nagyon sokat segített abban, hogy a Puszta jellegét 
megtartva szép környezetben élhessünk, dolgozhassunk, 
élvezhessük a sportpálya az ifjúsági klub adta lehetőségeket. 
Nagyon hangulatos, jól sikerült majálisunk volt. A gazdaság 
mindenkit megvendégelt, ebéd, sör, üdítő és jó hangulat 
kísérte a közös játékokat, focimeccseket. Tudja, én olyan 
ember vagyok, hogy szeretek adni, de el is várok!
- Köszönjük, és sok sikert a Gazdaságnak.

-D -

Majális Szilágypusztán

Ember  vagy?
Több millió éve annak, a kerek Föld kezdett élni, 
sok-sok változáson ment át, míg alakját sikerült felvenni.
Irgalmatlan rázkódások ellenére, magát tudta formázni, 
a cseperedő élőlénynek, nem kellett e bolygót elhagyni.

A fejlődés megállíthatatlannak látszott, s rohamosan haladt, 
míg nem az ember megjelent, rombolni kezdett tudat alatt.
Az eleién keveset ártott, az egyensúlyt segítette eló, 
a "közösség" bomlásával, iszonyú harc,halálig menő.

A létfenntartás hátterébe szorult, a "szerzés" vágya tört elóre, 
ember-embertársat gyilkolt, volt bőven hely a temetőben.
A primitív harcok után, a kapzsiság fokozódni látszott,
A kjövő"jólét érdekében, mi útjában állt, mindent bántott.

Mjt a hosszú évmillió, képes volt alkotni,
*ö" pár pillanat alatt, szét tudja rombolni.
Hogy bizonyítsa lépten-nyomon, nála mily nagy a tudás, 
akarata érvényesítése közben, szinte nincs is gátlás.

Vajon milyen belső kényszer hajtja e cselekedetre?
Tényleg ez volna az igazi "jólét" megteremtése?
És ha ez, gondolkodtál milyen áron sikerül?
Ha így folytatod, féló, a Föld eltartó ereje kimerül!

Elfelejtetted volna mi a különbség, közted és a többi élőlény között:
Még mindig azt hiszed, "az".hogy uralkodni tudsz a természet fölött? 
Kérlek térj jobb belátásra! hisz ''Ember" vagy, nem?
Gondolkodj! mert tudsz, s férj meg békében mindennel!

Talán még nem késó, legyél végre te is "jó gyerek"!
Ha nem, a jövő század következményeire, gondolni sem merek.
Hogy könnyebb legyen döntened, nézd fiad, és unokád!
Lásd be végre, a jövőben is kell hogy legyen, boldog család!

Ha a jó utat választod, utódaid fognak magasztalni, 
mily nagyszerű "Emberek" éltek régen, mást nem is lehet hallani.
Fogadd el a jó tanácsot, hisz fejedben a hatalmas AGY, ' 
mely kell, hogy bizonyítsa! Te mégiscsak Ember vagy!

Hegedűs Tibor Ált. Iskola 
Apátvarasd, 1991
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Fotószakkör  
az iskolában

Szeptemberben megkezdte működését az iskolánkban a 
fotószakkör. Lelkes csapat gyűlt össze, meglepően sok lány 
részvételével. Többféle célt tűztünk ki magunk elé. Egyrészt 
bővült az iskolai tevékenységek köre. M int tudjuk a 
személyiség tevékenység révén fejlődik elsősorban, tehát 
lehetőséget kell biztosítani ehhez. A fotózás rendkívül 
érdekes és szép tevékenység. A fotóamatőr saját örömére 
fényképez, részben életének eseményeit rögzíti, részben 
egyéni látásmódjával, saját technikájával készült képpel 
fejezi ki véleményét, érzéseit. Nyitott szemmel kell járni, 
észre kell venni az érdekeset, a szépet, és ezt képeivel 
másoknak is tolmácsolni igyekszik. Az évek elszállnak, az 
élmények és emlékek elhalványodnak, a fényképek viszont 
v á lto za tlan u l m egőrzik  kész ítő jü k  szám ára az élet 
esem ényeit és m indazt, am it szépnek, m egörökítésre 
méltónak, érdemesnek tartott. Fontos feladatuk volt az 
iskolai élet eseményeinek megörökítése, a dokumentálás. Az 
elkészült képeket az iskolai vitrinekben helyeztük el, a 
tanulók és a szülők megtekinthették azt, majd a képeket 
fotóalbumba ragasztottuk. A helyi újságoknak rendszeresen 
szolgáltattunk képanyagot.
Annak idején gimnazista koromban egyik tanárom révén 

kaptam  kedvet a fotózáshoz, mely az idők folyamán 
hobbimmá vált és sok örömet jelentett és jelent számomra. 
Remélem sikerült valamit átplántálni ebből a fotózási 
szenmvedélyből a tanítványaimba.

Lőrinci Albert 
tanár, szakoktató

A z ÉBRESZTŐ szerkesztősége köszöni az eddig kapott 
nívós fotóanyagot, és reméli, későbbi számait is színesítheti 
vele. A szerk.

HÍREK
- az ált. iskolába 56 elsőosztályos tanuló iratkozott 

be. Három osztály indul: német kéttannyelvű, német 
nemzetiségi, és egy általános tantervű osztály.

- Nagypall községben szeptembertől lehetőségük 
lesz a szülőknek beíratni gyermeküket napközibe és 
német nyelvoktatásra.

- a kémiából meghirdetett Hevessy György országos 
verseny megyei döntőjén közel száz tanuló írta meg 
a központi feladatokat. Az elért eredmény alapján 
Várkonyi Balázs 8. a. oszt. tanuló dolgozatát továb
bították az országos bírálóbizottsághoz.

- a Hermann Ottó országos biológiai verseny megyei 
döntőjén II. helyezést ért el Molnár Edit 7. a. és 
Szilágyi Domokos 8.c. osztályos tanuló.

- az iskola kezdeményezésére autóbuszjáratbővítés 
történt a Pécsvárad-Erdősmecske útvonalon. A 
Komlói volán vezetősége nagy megértéssel kezelte 
kérésünket, melyet ezúton köszönünk.

- Május 8-án a Nemzetközi Vöröskereszt és a 
Vörös Félhold mozgalom kezdeményezésére indí
tott "Gyújts fényt" akcióban iskolánk tanulói is részt 
vettek. Gyertyát gyújtottak az I. világháborús em
lékműnél.

- rendkívül sikeres hulladékgyűjtési akció volt is
kolánkban. A bevételből támogatjuk az 5. osztályos 
tanulók táborozását, és a jó eredményt elért tanulók 
jutalmazását.

- befejeződött a nagy népszerűségnek örvendő 
úszásoktatás. Mintegy 130 tanuló járt a tanév során 
úszást tanulni ill. gyakorolni a bonyhádi uszodába.

- elkészült a szülők segítségével a három szabadtér 
ping-pong asztal a központi iskolában. A gyerekek 
már birtokukba is vettek.
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PÉCSVÁRADI
IPARTESTÜLET

Az iparosok érdekeit képviselő, tájékoztatást szolgáló 
testületünk 1990-ben szerveződött újjá. Jelenleg 180 
Pécsváradon és környékén működő iparos tagja a 
szervezetnek.
Irodánk a Pécsváradi Műv. Házban található. A titkári 
teendőket Kuti Ferencné látja el, aki rendelkezik a 
v á lla lk o zó i sz fé rá b a n  fe lm erü lő  p ro b lém ák  
megoldásához szükséges végzettséggel. Testületünk 
az iparostársak még hatékonyabb segítése érdekében, 
titkárunkat adótanacsadási tanfolyamra iskolázta be. 
A sze rv eze tü n k  ö n fe n n ta rtó , tagdíjakból és 

bérleményekből tartja fenn magát.
A te s tü le ti Szövetséghez való tartozásunkat 

fe lm ond tuk , m ert az a laku láskor Ígért és az 
alapszabályban rögzített feltételeket nem tudták 
teljesíteni. Magasabb szintű szolgáltatásaikért olyan 
magas tagi hozzájárulást kértek , melynek fizetése a 
szervezetlétét veszélyeztette volna, 

így h av o n ta  eg y en esen  az országos IPO SZ 
k ö z p o n tjá b ó l k a p ju k  az írásos anyagokat, 
útmutatókat, szabályozókat.
A P écsv á rad i I p a r te s tü le t  a kö v e tk ező  
szolgáltatásokat tudja nyújtani tagjainak:
- ipargyakorlás gazdasági, társadalombiztzosítási, 

adózási, feltételek ismertetése.
- tanácsadás - könyvelés
- számlázás, nyugta adás
- munka- és tűzvédelem
- jogi kérdések, szakmai segítség
- adótanácsadás
- társadalom biztosítási ügyekben - mentesítés, 

átsorolás
-munkaügyi, munkajogi kérdésekben közreműködés. 
Önköltséges szolgáltatások:
- nyomtatvány ellátás
- kézi könyvelés vállalása, és a vállakózásoknak teljes 
adminisztrációja
- titkos és garantált ügyintézés
- visszamenőleg helyesbítések
- önrevízió
Pécsváradon a legkedvezményesebb feltételeket!
Az Ipartestület vezetése úgy határozott, hogy a 

vagyonleosztás, vagyis a kártalanítás után /Harkányi 
üdülő, volt iparosház/ ha pénzhez jutunk, akkor 
kezdjük el az iparosház építését, átalakítását. 
Állagmegóváslcént az önlíormányzat jóváhagyásával, 

engedélyevei az utcafronton 2 db üzlethelyiseg kerül 
kialakítására. Ezeket a helyiségeket, nevezetesen 
Fuchs Sándor kereskedelmi tevékenységre /Forma-1 
büfé/, Papp ferencné használtruha /turkáló/ céljára 
a lak íto tta  ki. Az iparosházban  m űködik még 
Vaszilevné szikvízüzeme, és Kakas Sándor zsákvarro 
üzeme. Az üzlet kialakítását a bérlők végezték, s ezért 
a testület 3 havi bérleményt engedett eL 
Felhívjuk azon iparostársakat akik a KIOSZ 

megszűnte után, az újjá szerveződött ipartestületnek 
nem lettek tagjai, csatlakozzanak hozzánk és vegyék 
igénybe szolgaitatásainkat.

Várjuk űj vállalkozók jelentkezését is.
Vezetőség

Ha már nem 
eszünk, legalább  

j á t s s zu nk!

Először a Zengő étterem felújítása alkalmával 
jutott eszembe, hogy tollat ragadjak. Jó volt látni 
ahogy megújul, de csakhamar üröm is vegyült ebbe 
az örömbe, többmindenért. Egy ezek közül a 
pénzfaló- automata. Pedagógus lelkem valahogy 
nem tu d o tt  igazán  ö rü ln i p écsv á rad  uj 
játéklehetőségének. A szabadidő eltöltésének és a 
pénz elköltésének valahogy egészen más módját 
tudom elképzelni ahhoz, hogy a gyerekek valamit 
profitáljanak is belőle. Az írás akkor csak húzódott, 
de most meg nem állom szó nélkül, mert újra nagyot 
kellett csalódnom. A Kossuth Lajos utcában egy 
kicsit, öregj rozzant házból valakiknek eszébe jutott 
csodát varázsolni. E kis házban kapott otthont az 
Ibolya Turka, s nem sokkal később az F - l. F -l-n ek  
mindenki nagyon örült, hiszen e kis helység 
ízlésesen berendezett voltával, ételeivel, üdítő 
ita la iv a l c sa lo g a tó , s a k ö z e lb e n  buszra  
várakozóknak, az arra járó-kelőknek valóban 
hasznára van. Ami azonban megkeseríti a szám ízét, 
az a játékra csábító automata sor. Még szerencse, 
hogy nem nyerő egy sem, így legalább kevesebb 
pénzt nyel el.

Örülnöm kellene jó pécsváradi polgár módjára 
ann ak , hogy gom ba m ódra sza p o ro d n a k  
községünkben a kis üzletek. Örülök is soknak, 
aminek;,értelmét látom. De kifejezetten dühít, hogy 
az ÁFÉSZ által kiadott üzlethelységek közül a

gfrekventáltabb helyen lévő profilja ugyanez, a 
izfaló automata. Hat nem hiszem, hogy ennek a 
ségnek ezekre a csodaszerkezetekre lenne a 
legnagyobb szüksége. Háborgásaim közepette 
néhány kollégám megerősített abban, hogy nem 

helyénvaló dolog három iskola vonzáskörzetében 
értéktelen és nagyon költséges időtöltésre csábító 
üzletet nyitni. Kérem! Világosítson fel engem aki 
tud, hogy az Önkormányzatnak van-e beleszólása 
abba, hogy milyen profilú üzletek folytathatják 
áldásos tevékenységülcet fennhatósága alatt?

Mint pedagógus, már kiháborogtam magam, de 
mint szülő es mint gyermekvédelmi felelős hadd 
jegyezzem meg: nem tartom tisztességes dolognak, 
hogy a mai szorongató gazdasági helyzetben, amíg a 
szülő esetleg nehezen sajtol ki pár forintot tízóraira, 
netán egy fagyira, addig mások ezekre a forintokra 
bazirozva akarjanak meggazdagodni.

Tehát: ha az önkorm ányzatnak ebbe nincs 
beleszólása, az nagy baj! Ha van, akkor még nagyobb 
a baj! Annál is inkább, mert már szóbeszéd tárgyát 
képezi az a hír, hogy játékkaszinónk is lesz. De 
fogunk örülni!

Patacsl Antalné
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^ LAK1TELEK ALAPÍTVÁNY JÁRTAMBAN -

PÁLYÁZ A TI
KELTEMBEN

FELHÍVÁS
A  LAKITELEK ALAPÍTVÁNY 

paraszti önéletíró pályázatot hirdet!

A pályázaton részt vehet minden határainkon innen és túl élő, 
hatvan éven felüli parasztpolgár.

Pályázni lehet teljes önéletírással, vagy életünk egy-egy 
sorsfo rd ító , m egrázó, az u tókor szam ára különösen 
tanulságos szakaszának részletes bemutatásával, az emberi 
élet természetes fordulói (gyermekkor, házasság, sikeres vagy 
balsikerű vállalkozások), továbbá éle tét befolyásoló 
történelmi események (háborúk, hadifogság, beszolgáltatás, 
kuláküldözés, deportálás, forradalom, stb.) emlékeivel 
foglalkozó önéletírásokkal.

A pályázatok elbírálásakor előnyben részesítjük azokat, saját 
élettörténetek leírásán túl tágabb társadalmi környezetük -  
falujuk, városuk -  bemutatására is vállalkoznak.

A legjobb alkotásokból a Lakitelek Alapítvány könyvalakban 
gyűjtem ényt ad ki, a pályam unkák közérdeklődésre 
számottartó részletei pedig megjelennek a Honismeret, a Kis 
Újság, illetve a Magyar Fórum című lapokban, amelyekért a 
pályázók tiszteletdijban részesülnek.

A pályázatra beküldött önéletírások terjedelmének alsó 
hatara húsz gépelt oldal, vagy negyven kézírásos oldal.

Első díj: 40.000 Ft

Második díj: 20.000 Ft

Harmadik díj: 10.000 Ft

A pályázaton kérjük, tüntesse fel a pályázó nevét és pontos 
lakáscímét.

A pályaművek beküldési határideje: 1991. aug. 20.

Az eredményhirdetés napja: 1991. október 23.

A pályaműveket a következő címre kell küldeni:

LAKITELEK ALAPÍTVÁNY,
Budapest 1399. Pf. 701-380.

Budapest, 1991. március 15.

LAKITELEK ALAPÍTVÁNY
V__________________________________ )

Kultúrmisszió'91

Szép hazámban sajnos egyre csak növekvőben van az erőszakos 
bűncselekmények számaTMegbízható források szerint és ahogy 
bikkfanyelven fogalmazzák a ^bázisidőszakhoz viszonyítva" az év 
első negyedében 66,7 %-val nőtt a bűncselekmények száma. 
Más szemszögből nézve mondhatom, hogy ezer főre 8,7 
bűncselekmény jut. Pécsváradi léíekszámot tekintve 
elkészülhetnek rá -  tovább cifrázva a dolgot -  hogy a második 
negyedévben a statisztika kb. 32 helybelinek jósol kellemetlen 
kapcsolatot az alvilággal. Sajnos ebben az ügyben már kezdünk 
felzárkózni Európához. Na, de miért is ez a tán kissé hosszú 
statisztikai trakta.
Ebédidőben a pécsi Sallai utcában naponta egy-két-kilenc utcai 
könyvárus pavilonja-sátra-asztala mellett visz utam és naponta 
újra reménykedve figyelem, hogy vajon könyvet árulnak-e már. 
De többnyire sajnos nem, csak az efőző nap is ott virító horror, 
akcióregeny, sex és l’amour, maximum szakácsművek és 
fűvészkerti tudósítások képezik a kínálatot a serdülőtől felfelé 
korosztály számára. Eddig sikerült féken tartanom a nyelvem, 
nehogy megkérdezzem a botosokat -  "Mondja a tisztelt úr, oszt 
könyvet nem árul?" -  de hát nem igen tehetnek róla, mert élni 
kell valamiből. Talán a fonákjáról, a kereslet oldaláról kellene 
befolyásolni a kinálatot. Ránevelni az olvasót az értékekre, 
szépirodalomra, ifjúsági romantikus írásokra, természetközeli 
szépségeket, igaz emberi kapcsolatokat láttató művek 
szeretetére.
Sajnos nem láttam a kínálatban egyetlen Fekete István, May 

Károly, Móra Ferenc művet, hogy a nagy mesemondó Jókai Mórt 
már ne is mondjam, s ne essék most szó a világirodalom 
óriásairól.
Ugyan hogyan s mi módon fog emberi tartást tanulni a serdülő 
lélek Winnetou helyett az akciós regények James Bond hőseitől. 
A természet és környezet szeretetét, hogy fogadja magába a 
Tüskevár és a Kele hiányában. A "Halálos száguldás" élménye 
kapcsán, vajon milyenértékrend motiválja az emberi, baráti 
kapcsolatépítésha nem ismeri a Pál utcai fiúk csodáját.
A címben jelzett tevékenység azokra a nevelőkre, tanítókra, 

tanárokra vár, és azokra a szülőkre, akik képesek lesznek 
elfogadni, hogy olyan értékrendet alakítsanak ki először a saját 
maja gyermekeik fejében is, melyben nem a legelső helyen és 
csakis a legfőbb magasságban foglal helyet az aranyborjú.
Bár a misszionáriusok sorsa gyakorta keserű, kérem segítsenek, 
hogy az újmódi "ponyvák" kínálata átalakuljon s váljék értékessé, 
emberivé!

Beck

MINŐSÍTÉS
Olvasom az új napilapban, hogy a Magyar Úságírók 

Országos Szövetségének szervezésében m eg tarto tt 
konferencián két napon át tanácskoztak az urak'. Jeles 
amerikai zsurnalisztikák és hazai előadók taglalták, hogy 
milyennek is kell lennie a sajtó és a kormány kapcsolatának 
egy demokratikus államban. A nyilvánosság e fontos 
területéről, annak működéséről kíváncsian várnám a 
tudósítást, ám sajna hiába. A rendezvény meghívóján 
ugyanis ez áll: “A konferencia során kifejtett nézetek off the 
record kezelendők', azaz nem hozhatók nyilvánosságra. 
Puff néked nyilvánosság, vagy talán attól félnek a rendezők, 
hogy egynémely józan es tárgyilagos, valamint szakmailag 
korrekt vélemény rávilágít a hazai újságírás destruktív 
beállítottságára, mely a jogos és kívánatos ellenzékiségtől 
oly távol áll, mint Makó Jeruzsálemtől.
Szerintem a meghívó idézett szövege minősít.

Beck
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VÁRKERTI"LÓVÁTÉTEL"
Ismét darázsfészekbe nyúlt az erdészet 
-  fo ly ta tja  a pécsvárad i v árkert 
rendezési tervének valóra váltását -  
Az 1970-es várbéli kivonulás után a 

várkert kezelői joga -  mint szamáron a 
fül --az erdészetre maradt. /Közpark -  
pénzügyi fedezet nélkül/
Fejlesztése érdekében 1975-ben kis 

létesítményigényes úttörő sátortábor 
lé tes ítésé t kezdem ényeztük, mely 
elképzelést sikeresen m egfúrtak, a 
várkerti "gyümölcsbeszerzők'' nem kis 
öröm ére. /Azóta: ú ttö rők  konyec./ 
Ezután hosszú csend és elvadulás 
köszö n tö tt a k e rtre . Némi 
v á lto za to sság o t az erdőm üvelő 
asszonyok, elszánt várbaráti körösök 
bozóírtása jelentet.
1987-ben a vár rekonstrukciójának 

felgyorsulása sürgetővé tette a várkert 
rendbehozatalát.
Az akkori tanács képviselőkkel, a 
műemlékfelügyelőség kiküldöttjével,... 
közösen megfogalmazott elvek alapján 
Böjté Tibor kertészmérnök elkészítette 
a várkert rendezési tervét.
Sürgősségi sorrendet felállítva, először 
eltávolítottuk a többnyire a község 
legszorgalm asabb  fogatosa  á lta l 
szállíto tt szem etet -  több, mint 50 
thgépkocsinyit. Ezt a patakm eder 
szabályozása követte 830.000.-Ft-ért, 
a Mohácsi Viztársulat tervezésében, 
kivitelezésében. (A rendezési tervtől a 
vizhozamszámítás és a lejtviszonyok 
m iatt el kellett térni -  költségesebb 
bukók is készü ltek  a kőszórások 
mellett.)

A m últ évben rönk  p a d -a sz ta l 
garnitúrákat, faszerkezetű gyalogúidat 
k é sz íte ttü n k , d ísz c se rjé ik e t 
vásároltunk, ültettünk. Elkezdtük a 
forrásfeltárást, fogalalást, szalonnasütő 
készítését.
Á prilisban  ism ét s ik e rü lt pénzt 

szerezni, így ismét továbbléphettünk: a 
m űszaki e rd észe t dózerjével 
kialakítottuk a feltáró földutat.
Úgy k e lle tt nekünk. Jö tte k  (még 

vasárnap  is) a b írá la tok . (M aszek 
lovaspályát készítünk , stb . Sokan 
féltették  -  nem, nem a várkertet -  
egyesek szem élyes előnyhözjutási 
lehetőségét. Fölöslegesen. A gyanúba 
hozottak mást hoztak gyanúba. Úgy kell 
nekik.
Pedig csak az 1987-ben készült terv 

valóra váltása történt.
Talán e lk e rü lh e ttü k  volna a 

felbolydulást, ha a község lakóival, az 
ö n k o rm án y za tta l e lőzetesen  
ism e rte ttü k  volna szándékunkat. 
Mentségünkre szolgáljon, hogy hirtelen 
nyílt meg ez a lehetőségünk(pénz, dózer

így együtt), és gyorsan lecsaptunk rá. 
(Ha "divatosak" lennénk, k icsit 
b em ártanánk  a helyi sa jtó t is a 
tájékoztatás késése miatt, hivatkozva az 
á tfu tá s i időre.) Pótolva az 
elmulasztottakat:
E lkészült a v á rk ert nyugati fele 

feltárásának földmunkája. Ezt részben 
már finomítottuk, és felét füvesítettük 
is. A pince fölötti bozótos rendbetétele, 
pihenő kialakítása van vissza, (innen 
nagyon szép a kilátás a kertre, a várra.) A 
növényzetben csak m érsékelt 
belenyúlás lesz, főleg az elpusztult 
egyedek eltávolítására szorítkozunk. (A 
bozótost féltők figyelmébe ajánlom, 
hogy ez a terület 1000 éve művelt 
k u ltú r te rü le t -  kivéve az utolsó  
évtizedet. Ebben a sarokban most 
döglö tt őztől em beri "hulladékig" 
m inden fellelhető, beleléphető.) A 
várkert közpark funkciója igényli ápolt 
voltát, ami feltételezi a feltártságot -  
sétautat, kaszálógép néha teherkocsi 
mozgását.
A vár körüli sétauton homokszórást

végeztünk  az á lta lá n o s  iskola 
seg ítségével. (A m it fag y la ltra  
válto ttak), a parkoló, vízmű körül 
sövényt telepítettünk, a vár építői által a 
v á rk e rtb e  ö n tö tt  hegynyi ép ítési 
tö rm eléke t tö b b szö ri m eddő 
gereb lyézés, e lsz á llítá s  u tán  
elföldeltünk.
Fűmag poraira! Rézsűkaszával az árkot, 
dom boldalakat k a szá lta ttu k , 
rügyburjánzásos akác rönkből 
kompozíciót ("szobrot") készítettünk. A 
Fásítási Ankét alkalmával oszlopos tuja 
sort ültettünk.
Az idei pénzügyi keretünk lehetővé 

teszi még az óvoda melletti területen 
rusztikus fa játékok és favár készítését, 
további dísznövény telep ítésé t. A 
későbbiekre -  az önkormányzat állandó 
alakalmazottjával együttműködve -  a 
fenntartás nem kis munkája marad. 
(Valam int várhatóan a kezelői jog 
átadása az önkormányzatnak -  a mór... 
mehet.)

Scholtz Péter

PÉCSVÁRAD 
várkert 1:1ooo
RELDEZÉS TANULMÁNYTERVE
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BELPOLITIKA ÉS 
AZ MDF 

HELYZETE

Minthogy az ország külpolitikai és belpolitikai 
helyzete nem függetleníthető egymástól, ezen a 
helyen is el kell mondani, hogy diplomáciai helyzetünk 
nagyon  k ed v ező , k a p c so la ta in k  az egész 
tö rtén e lm ü n k b e n  sz in te  példa nélkül állóan 
sokoldalúak. A belpolitika egyik legmarkánsabb 
jelensége, hogy az MSZP és az SZDSZ egyre inkább 
magára talál s egyre hangosabban kérdőjelezi meg a 
választások eredményét. Hangoskodásuk az éjszakai 
erdőben félelmében fütyülő vándorra emlékezteti a 
megfigyelőt. Tudják és érzik, hogy ez a kormányzat 
képes lesz az országot átbillenteni a holtponton és 
elindítani a felfele vezető úton . Tudják, ha ez 
bekövetkezik, úgy a szavazók több cikluson keresztül 
a konzervatív erőket fogják megbízni a kormányzás 
felelősségének vállalásával. Kis János és az SZDSZ 
vezetői felnek a sereg szétszéledésétől és a csapatok 
megtartása motiválja részükről az újabb és újabb 
bevetést.
Az elmúlt hónapok politika története -  sok egyéb 

mellett -  arról is meggyőzte a kormánykoalíciót, hogy 
az SZDSZ-szel teljességgel lehetetlen konstruktíve 
együttműködni. Ezért a Kormányzat számára nincs 
más választás, mint a koalíció fenntartása, ütközzék az 
bármekkora nehézségekbe is. Az SZDSZ önmaga 
te re m te tte  legendája  a ren d e lk ezésü k re  álló 
szürkeállományról, buborékként pattant szét, amikor 
a kormányzás felelősségét vállaló politikusként csak a 
köztársasági elnököt és a budapesti főpolgármestert 
tudták megnevezni. Ezzel szemben áll az a tény, hogy 
az önkormányzatok többségében az SZDSZ kezébe 
került a vezetés, de mégsem képesek sehol érdemleges 
eredményt felmutatni. Sőt, az elvárható konstruktív 
m unka h e ly e tt a k o rm ányra , a p a rla m en tre  
mutogatnak, amivel saját impotenciájukra vélnek 
ütőképes propaganda-magyarazatot lelni.
A Magyar D em okrata Fórum előtt igen nehéz 

küzdelmek állnak, amíg az országot, a magyar népet 
elindítja a felfelé vezető úton, amíg megteremti a fiatal 
magyar demokrácia konszolidációját. Hogy ez a harc 
mennyire nem lesz sétagalopp, figyelmeztetnek 
bennünket azok a hírek, amelyek a Szovjetunióban 
támadó re trográd  erőkről érkeznek, és azok a 
je le n sé g e k , am ely ek  a h aza i kom m unisták  
é b re d e z é s é rő lé s  egy re  gyorsu ló  ü tem ű 
aktivizálódásáról tanúskodnak. Szindromatikus 
jelenségként értékelhető az a tény is, hogy az SZDSZ 
és az M SZP eg y re  ink áb b  egym ásra  talál ,  
fratrenizálnak.
A kormány helyzete igen nehéz, mert a magára vállalt 
történelmi léptékű feladatok megvalósítása útján 
folyamatos pergőtűzben kell előrehaladnia -  fejezte 
be tájékoztató előadását Dr. Antall József országos 
elnök.

SZERKESZTŐSÉGv_________________________________________________/

NAGYANYÁINK
HÁZA-TÁJA

A tej nem kozmái oda, ha a lábos alját hideg vízzel 
kiöblítjük, vagy vajjal vékonyan kikenjük.

Ha a muskátli és egyéb virágok (erkélyvirágok) 
locsolóvizébe állott sört, kávét, vagy kávézaceot 
teszünk, a virágok virágzása fokozódik, ill. a virágjuk 
szebb lesz.

Fogkövet egészséges fogakról citrom lével és 
szódabikarbónával lehet eltávolítani.

Műfogakról műfogtisztító pasztillával, langyosvízzel 
áztatva, hetenként ismételve.

Nikotinos fogakról iszapolt krétaport és 3 %-os 
hidrogén-peroxid oldat keverékével, naponta öt 
percig keféljük.

Pólusösszehúzó arcszeszt készíthetünk, ha szárított 
csalánlevelet, 70 %-os szeszt (amelyben a levél egy 
hétig ázik,) víz (fe le-fe le  arányban) a leszúrt 
alkoholhoz tesszük. Arctisztítás után használjuk, 
fertőtlenít, összehúz, edz.

Aranyér kezelésére a tisztaságon kívül ülőfürdőt is 
javasolhatunk, melyet zsálya, cickafark, csalán és 
kamilla felhasználásával készíthetünk.

A fokhagyma illatát petrezselyemmel semlegesíteni 
tudjuk.

V____________________________________________

APÉCSVÁRADI 
GONDOZÁSI KÖZPONT 
FELVÉTELRE KERES 

SZAKKÉPZETT 
EGÉSZÉGŰGYI DOLGOZÓT, 
DÉLUTÁNOS MŰSZAKRA.
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Értesítem kedves vendégeimet, hogy 
1991 júliusában megnyitom 

"HELÉN"
fodrászüzletemet a Pécsvárad, 
Kossuth Lajos u. 36.sz. alatt.

Továbbra is szeretettel 
várom kedves vendégeimet! 

Vadász Lászlóné /////

Polski Fiat 126 első szélvédő eladó. 

Pécsvárad, Várkert köz 8. Csizmadia
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OVID
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TARNAY 
Pécsvárad, Sá

i L K J K i l

ISTVÁN 
gyári E. u. 6.

( vas átáll*imásnál)

ÉBRESZTŐ

Az MDF pécsváradi szervezetének kiadványa 
Felelős szerkesztő: Benkő László 
Nyomdai munkák: CARBOCOMP Kft. Pécs 
Felelős vezető: Pető Attila

A  Pécsváradi Aranycipó Kft.

BÁRMILYEN NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSÁT, 
CSERÉJÉT,

72 ÓRÁN BELÜL VÁLLALJA. 

Pécsvárad, Tavasz u.13.
Telefon: 392

Fa lambéria
KEDVEZŐ ÁRON KAPHATÓ

a Pécsváradi Aranycipó K ft.-nél.
Cím: Pécsvárad, Tavasz u. 13. 

Telefon: 392

—

Á p r i l i s  v é g é n  m e g n y í l t

az"F -  1" es büfé
a b u s z m e g á l l ó n á l .

Kínálat: szendvics, hamburger, hot-dog, pizza, 
kávé, tea, üdítő, hókristály, jégkrém, 

játék, ajándék, sajtótermék, totó-lottó, bongó, 
borítékos sorsjegy.

ELŐZÉKENY KISZOLGÁLÁS, 
SZOLID ÁRAK!

VÁRJUK KEDVES 
VENDÉGEINKET!


