
Államiságunk ünnepére

" Az elm últ idők valóban előkelő helyet biztosítottak népeteknek Európa történetének és főleg az Egyház, 
a kereszténység fejlődésének. Ennek a kiváló szerepnek bizonysága gyanánt és szinte jelképeként, ott áll szt. 
Istvánnak, Magyarország védőszentjének alakja. Őt joggal tekinthetjük nemcsak a ti hazatok védelmezőjén 
nek, de az egész keresztény hit apostolának és a magyar katolikus egyház alapítójának is. ó  ... a magyar nép 
és államiság történelm ének kezdetét is jelentette."

II. János Pál pápa üzenete a m agyar k a to lik u sok h oz. 1978.

ÉBRESZTŐ
PÉCSVÁRAD ÉS KÖRNYÉKINEK IDŐSZAKOS LAPJA

Szent István napok
Augusztus 15.
17 óra: Ünnepi szentmise
18 óra: A Pécsváradi önkéntes 
T ű z o l tó e g y e s ü le t  F úvósze- 
nekarának hangversenye a V ár
ban. Vezényel Apaceller József
Augusztus 16.
18 óra: a Barbakán Fúvósötös 
koncertje a Vár felső templomá
ban
Augusztus 17.
18 óra: Blas kapelle Hainert né
met fúvóskoncert a Vár udvarán.
Augusztus 18.
18 óra: Dániel Speer részfúvósk- 
vintett koncertje a Vár udvarán.
Augusztus 19.
A Pécsváradi M űvelődési Köz
pont és ÁFÉSZ Női Kamarakó
rusa Tóth Gézáné vezényletével 
közös koncertet ad a Zeneiskola 
tanáraival és a pécsváradi Zengő 
kam arazenekarra l a V ár felső 
templomában.
Augusztus 2 0 .
15 óra: Megyei központi ünnep
ség a V árban. Az Ip a rtes tü le t 
zászlószentelése.
19 óra: Székely Miklós orgona- 
versenye a rk. templomban.

III. év fo lyam  7 .szám 
1 9 9 1 .  augusztus  
Ára 15 Ft

Nyílik a tulipán 2. oldal

Buszváró Pécsváradon 5. oldal 

Nagyanyáink háza-tája 5. oldal

Pécsváradiak
Külsheimben 7. oldal

Egyházi hírek 9. oldal

Társközségeink
életéből 12. oldal



2 ÉBRESZTŐ 1991 . augusztus

N yílik  a 
"TULIPÁN"

Néhány MDF-tag és kisipa
ros-vállalkozó alapítványt 
hozott létre az MDF céljai
nak megvalósításáért, ami 
később - ez év tavaszán - kibő
vült. A bővítés a TULIPÁN 
szociális üzlethálózat létre- 
hozzásának támogatásával 
létrehozott szociális húsbolt, 
mely a pécsi volt tűzoltólak
tanya területén üzemel, lé
nyegesen olcsóbb húst árusít
va. Ám az olcsó húsnak nem 
híg a leve, ugyanis a szentlő
rinci községi vágóhíd I.o. ser
tés- és borjúhússal látja el a 
boltot. Az udvaron kígyózó 
sorbanállás bizonyítja a cél 
helyességét és az áru minősé
gét.
Másodikként a pécsi apáca 

utcában (Geisler E.) működő, 
alapvető élelmiszereket áru
sító üzlet nyílott meg, ahol 
egymásnak adnák a kilincset 
a nyugdíjas és nagycsaládos 
vásárlók ha volna kilincs a 
megyei MDF iroda garázsaj
taján.
Hangsúlyozom az árak nem 

akciójellegűek, illetve szezo
nális árak, hanem a kedvező 
beszerzési lehetőségek és a 
boltok non-profit jellegéből 
adódóan mindig alacsonyak 
lesznek. Csak a beszerzési ár 
emelése esetén változhatnak. 
A non-profit, azaz nyereség 
nélkül dolgozó vállalkozással 
a szociálisan rászorulókat kí
vánja az alapítvány segíteni. 
Ilyen üzemelési módnál csak 
a ráfordításos fuvar, Uletve 
bérjellegű költségek terhelik 
az árszintet. Nagyker és kis- 
ker árrés ki van kapcsolva.
A kezdeti nehéz és sorirányú 
gondok után gördülékenyen 
megy a boltok forgalma és le

hetőség volt Pécsváradon is 
megnyitni a hálózat harma
dik kis üzletét id.Vadász 
Lászlóné és családja segítsé
gével és üzemeltetésében a 
Kossuth L u. 36. sz. alatt a bolt 
a HELÉN fodrászat szom
szédjaként működik, avval 
azonos nyitvartással.
Páros héten délután, párat

lan héten délelőtt árusítják az 
alábbi cikkeket:
Hordós kimért étolaj 55 Ft/1 
Flakonos étolaj 64 Ft/1 
Zsákos kimért cukor 39,50.- 
Fóliacsomag. cukor 41.- 
Fimonliszt 2 kg 34.- 
8 tojásos házitész

ta 33.-/0,25kg 
Porcukor l/2kg 24.- 
Sajtos tallér 25.- 
Tortalap21.- 
Tip 67 mosogató 43.- 
Perlux 3 kg mosópor 420.- 
Perlux0.6kg86.- 
Perlux öblítő 36,50 
UNILUX 3 kg mosópor 420.- 
Biopon 38,50 
Biomix 42.
Flóraszept 39.-
Crepto wc papír 12.-/tekercs

A jelenleg üzemelő három 
bolt sikerét látva, megyeszer- 
te jelentkeznek a vállalkozó 
szellemű MDF tagok és más 
kereskedő vénájú emberek, 
hogy ott is, ők is. így várható
an rövid időn belül Máza- 
szászváron , Vékényben 
.K om lón, Pécsudvardon, 
M ohácson, G eresdlakon, 
Kökényben, Székelyszabad
ban nyűik ki a TULIPÁN so
kak számára.
Kérjük ne tépje le a nyíló vi
rágot, máshogy lelje benne 
kedvét.

Beck

PELIKÁN

Nem kell már Pécsre utaznunk, 
ha igazán Ízléses, szép papírbolt
ban szeretnénk böngészni az 
aranyos kis ceruzák, radírok, író
asztali mütyürök között.
Jólius 22-én nyílt mg a Baranya 
Megyei Fodrász Szövetkezet új 
üzlete a Kossuth Lajos utcában, 
a régi fodrászüzlet helyén. Han
gulatosan, szépen berendezett 
kis bolt, ahol az igényesek na
gyon széles áruválasztékot talál
nak. A papír - írószerkínálat 
minden eddiginél gazdagabb.

nem a megszokott bazári-stflus, 
nívós, elegáns, ízléses.
A másik fő profil a csecsemőket 
és szüleiket célozza meg. A gyer
mekápoláshoz szükséges alap
vető dolgok mellett praktikus 
etetőszékek, asztalkák, autóülé
sek, különböző formájú szuper- 
bimbik sorakoznak a polcokon. 
Mindezek mellett egy katalógus
ból egyéni igények is kielégíthe
tők, kívánságra megrendelhe
tők.
Mint Szüllő Gábométól -Edittől

Más most a polcokon sorakoz
nak az iskolai egységcsomagok, 
kiegészítők, hangultos tolltar
tók, iskolatáskák. Nem drágáb
bak, mint más hasonló üzletben, 
de olyan színesek, vidámak, 
hogy a gyerekeknek szinte ked
vet csinálnak a szeptemberi isko
lakezdéshez. Az irodai dolgozók 
is megtalálják itt a munkájukhoz 
szükséges papírárut. 
Ajándékkészlete hál’Istennek

- megtudtuk, hamarosan kapha
tó lesz trafikáru is, képeslapok, 
bélyegek, dohányáru. Már most 
gondoltaka karácsonyra. Ha le
zajlik az iskolakezdés, akkor a 
polcokon átmenetileg a füzet
csomagok helyét sok-sok szép 
játék, ajándék, karácsonyi dí
szek, kiegészítők foglalják majd 
el.
G ra tu lá lu n k !

- D -
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Tisztelt Szerkesztőség!

Talán aktualitása lenne és elősegítené a csatolt belügymi
niszteri levélben foglaltakat, ha a helyi sajtóban leközlésre 
kerülne a másolatban megküldött felhívás teljes szövege.

Olvasói levél
Tiszelt Polgármester Úr!

Pécsvárad, 1991 július 2-án.
Kóflás M ihály körjegyző

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERE

Valamennyi település 
polgármesterének

Tisztelt Polgármester Ü r!
A hozzám  érkező je le n 

tésekben egyre gyakrabban 
kapok olyan tájékoztatást, 
hogy egyes településeinken 
az elmúlt időszakban elhelye
zett szovjet katonai emlék
műveket megrongálják.

Az üyen és ehhez hasonló 
cselekmények amellett, hogy 
indokolt aggodalommal töl
tik el a Szovjetunió hivatalos 
szerveit, é r te tlen ség e t és 
m egbotránkozást váltanak 
ki a  Szovjetunió állampolgá
rai körében, különösen azok
nál, akiknek hozzátartozói 
itt, hazánk területén estek el 
a háborús események követ
keztében.

Ugyanakkor meggyőződé
sem,. hogy bármilyen, halot
tak  emlékére készült emlék
mű elleh irányuló cselekedet 
nem méltó egy demokratikus 
ú tra lépett országhoz, rontja 
hitelünket, jó hírünket, nem 
csupán az érintett állam polgá
rai, hanem egész Európa és az 
egész világ közvéleménye előtt

A halottak emlékét őrző te
metőkben vagy akár közterü
leten felállított emlékművek 
tisztelete egykorú az emberi 
kultúrával, legyenek az el
hunytak bármilyen néphez 
vagy nemzethez tartozók.

Kérem Önt, szíveskedjék 
úgy személyesen, m int az ön- 
kormányzati képviselő testü
let útján tudatosítani a lakos
sággal, hogy azok akik itt Ma
gyarország földjén elestek, 
parancsot teljesítő katona 
emberek voltak, akik meg
győződésük szerint egy tiszte
letrem éltó célért áldozták 
életüket, és akiknek jó részt 
semmi közük nem volt a  poli
tikusok és a  kormányok által

elkövetett törvénysértések
hez, gaztettekhez. Az itt ele
se ttekért ugyanúgy anyák, 
gyermekek, testvérek hullat
tak  könnyeket, m int nálunk 
a  külhonban elesettekért, és 
az élők gyászolják ma is őket.

Ha azt kivárjuk, hogy ha
zánkat és népünket, hazánk 
és népünk törekvéseit megér
téssel és támogatással fogad
ják  a szomszédos országok
ban és Európában egyaránt, 
példát kell adnunk türelem
ből, megértésből, az élők és 
holtak tiszteletéből.

Helyes m egoldásnak azt 
tartanám , hogy ott, ahol a ké
sőbbiekben -  és semmikép
pen sem most -  az emlékmű
vet a település központjából el 
kivárják helyezni, úgy keres
senek alkalmas helyet a te
metőben. H a az emlékmű 
alatt halottak nyugszanak, a 
ham vakat a kegyeleti kötele
zettségek és szokások betar
tásával helyezzék á t a teme
tőbe. Célszerűnek tartanám , 
ha az Önök által is helyesnek 
ítélt és mindenki által elfo
gadható megoldásra egy nyű
göd tabb kül- és belpolitikai 
helyzet bekövetkeztével ke
rülne sor.

Meggyőződésem, hogy min
den településen képeeekmeg- 
találni azt a legmegfelelőbb 
megoldást, amely mások jo
gos érdekeinek, érzelmeinek 
sérelme nélkül a jelzett konf
liktusokat képes megoldani.

Szíves intézkedésüket várva
Üdvözlettel:

dr. Boross Péter 
belügyminiszter

A Pécsvárad és környéke palackozott ital-Aerakatot működtetők 
nevében szeretnék válaszolni az ÉBRESZTŐ című újság 1991. júni
usi számában megjelent cikkre. Mivel nekünk sincs helyi érdekkép
viseleti szervünk, így kénytelenek vagyunk megvédeni saját magunkat. 
Idézem a cikkben megjelenteket: "Ez a helyzet annyira kinőtte magát, 
hogy napjainkban, amikor úgyis egyre kevesebb pénz jut a lakosság 
részéről a vendéglátóiparban való fogyasztásra..."
Mi pontosan ezért fektettük be pénzünket, hogy a kispénzű emberek 
is hozzájuthassanak az ebéd vagy vacsora melletti üveg sörhöz, pohár 
borhoz, üdítőhöz -  amit a lerakóiból elvisznek Sok embernek számít 
az a 10-20 forint, amennyivel többe kerül a vendéglátóhelyen az ital. 
Nekünk is pénzbefektetéssel járt a lerakat beindítása, csak annyi 
különbséggel, hogy a mostani gazdasági helyzetben sokkal nehezeb
ben megy ez mint ezelőtt 5-10 évvel. Éppen a nagy drágaság miatt 
nyitottuk ki a "garázs-vagy pajtakaput" -  mivel egyelőre nem tudunk 
több millió forintot érő, kirtll-belül tetszetős üzletet nyitni 
Elég szomorú, hogy a vendéglősök az ilyen lerakótoktól féltik vendé
geiket -  és őket akarják lejáratni feljelentésükkel 
Az egészséges konkurencia-harc, ami napjainkban az üzlet minden 
területén kialakult, az árak mérséklésével és egyéb vendég-csalogató 
módszerekkel is elképzelhető, nem pedig alaptalan vádaskodással. 
Valószínű ez nehezen "emészthető me/f annak aki évtizedekig har- 
mad-negyedmagával "uralta" egy falu lakosságának ez irányú igénye
it. /Strand, Zengő, Vadász, Sarki-kocsma, Borozó/.
Az ital-kiméréssel kapcsolatban mindannyian állunk elébe az ellen
őrzéseknek és természetesen nem szívesen fizetnénk ki a nehezen 
megszerzett jövedelmünkből tizeteket bírságra.
Az adó, a társadalombiztosítási járulék bennünket is sújt, ezek 

mértékét nem mi határoztuk meg -  viszont az általunk forgalmazott 
áruk árát úgy szabtuk meg hogy el is tudjuk adni 
Végezetül az úgynevezett"bögrecsárdákkal" kapcsolatban egyezik a 

véleményünk az Önkormányzat bizonyára intézkedik ezzel kapcso
latban.
Reméljük hogy oz évtizedek alatt berögződött üzleti szellem ellenére 
békességben megfér egy faluban több vendéglátós és ital-lerakatos, 
úgy ahogy van több virágkereskedés, butik pékség stb.

T isz te le tte l:
Pécsvárad és környéke P alack ozott I ta l- le r a k a to t

ÉBRESZTŐ S zerk esztősége  
Pécsvárad, M űv.Ház

Tisztelt Szerkesztőség!
A m ennyiben  e g y e té rte n ek , m egkü ldöm  m á so la tb a n , 

lek ö z lé sre  M ille iné  ré sz é re  ír t v á la ssz u n k , v a lam in t 
a n n a k  a f e ls z ó l í tá s n a k  a m á s o la tá t ,  a m e ly e t v a la 
m ennyi üz lefhez  k iírtu n k , ak ik  é r in te t te k  e b b en .
M ivel a levelet nem  csak az ú jság b an  o lv as tu k , hanem  

M illeiné m egkü ld te  ré sz ü n k re  is, cé lsze rű  len n e  bög
rec sá rd áso k a t m egnevezn i, ahogy ez t m e g te tté k  a h o z 
zánk ír t  levélben  is.

P écsvárad , 1991. jú liu s  2 -á n .
K óflás Mihály  

körjegyző
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Olvasói levél
(folytatás a 3. oldalról)

Tisztelt M illeiné!
K öszönöm  a k o n k ré t b e je le n té s t  és en n ek  m egfelelően  

a re n d e lk e z és re  á lló  eszközzel /szab á ly sé rté s i p é n z b ír
ság / m e g p ró b á lju k  a je lz e tt  szab á ly ta lan ság  m egszün
te té sé t.
T á jé k o z ta to m  a rró l is, hogy az A P E H  részé re  is m eg

küldöm  ez t a b e je le n té s t .
E lső  lé p é s k é n t  a f e ls o ro l ta k n a k ,  to v á b b á  az o k n a k , 
ak iknek  p a lack o s  ita l á ru s ítá s á ra  van engedélyük , egy 
szigorú  fe lszó lító  lev e le t k ü ld ü n k  ki a k im érés és hely- 
beni fogyasztás azo n n a li ab b ah ag y ásá ra . E z t köve tően  
e lle n ő rz é s t végzünk  és b ü n te tü n k , ille tve  azo k tó l, ak ik 
nek az en gedé lye  nem  e rre  szól, az en gedé ly t bevon juk . 
K érem  sz ív esk ed jék  e rrő l az in tézk ed ésrő l a több i a lá 

író t is tá jé k o z ta tn i,  to v áb b á  k érem , hogy az e se tleg es  
szab á ly sé rté s i e ljá rá s  so rán , ha a rra  szükség  van, ta n ú 
kén t legyenek  se g ítsé g ü n k re , vagy je lezn i az t az ivó
k ö rt, ak ik  a d o tt  helyen re n d sz e re sen  m eg fo rd u ln ak . 
P écsv árad , 1991. jú n iu s  2 4 -é n .
K ö szö n e tte l:

Dr. Kófiás Mihály  
körjegyző

Valamennyi palackozott Italárusnak

Hatóságomhoz bejelentés érkezett, mely szerint néhány palackozott 
italok árusítására jogosult vállalkozó a lakásán nem csak az engedé
lyezett palackozott italokat árusítja, hanem kiméréssel is foglalkozik. 
Ezért felszólítok minden ilyen üzletkörrel rendelkező váltakozót, hogy 
a kimérést haladéktalanul hagyja abba!
A levelem kézhezvételét követően ellenőrzést fogunk végezni, s ahol 
szabálytalanságot észlelünk, ott pénzbírságot szabunk ki, majd az 
engedélyt visszavonjuk!
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

P écsv árad , 1991. jú n iu s  25.
Tibenszkyné Stolcz Mária ig.ea.

Kik fújják a 
passzátszelet?!

No én nem az biztos, de újabban a MERKÚR sem, pedig 
évtizedekig bizisten úgy nézett ki, azt hitte magáról, sőt 
meggyőződése volt,hogyŐ. Már maga a vállalati névválasz
tás is finoman szólva furcsán hathatott, amolyan erősfelin- 
dulásból elkövetett keresztelésként, amikor a kereskedők 
védőistenségének Mercuriusnak nevét vették fel. Azután 
ehhez mérten afféle istenséghez méltóan is viselkedtek. 
Szokeresz, autóra ácsingózó népség. Majd pár év múlva. 
Addig 2% előlegkamat képében a tolvajok istenségeként 
kilopjuk a lophatót zsebeidből. Amolyan szakfunkciós is
tenségként, mint az ékesszólás istene, azután örömmel ér
tesített, hogy a megrendelt taliga átvehető apád-anyád alá
írásával stb.

Most meg olvasom az újságban, hogy őkelme csődbe megy. 
A lelemény isteneként autódiszkont áruházakká alakította 
telepeit és úgymond 'léding" járgányvásárt rendez, kimér
ve lehet Trabit, Moszkvát, Daciát, Wartburgot venni. Talán 
hattyúdal gyanánt. És milyen udvarias, előzékeny kiszolgá
lással! Csak kp-ben kell vinni az autó árát és az egész akciót 
35 perc alatt nyélbe lehet ütni.

A z em lített, illetve leközölt levélben szereplő neveket 
ma sem áll m ódunkban leközölni, nem kívánunk jogsér
tést elkövetni.
A z ügy törvényes úton való lezárása után természetesen 
a közléstől nem zárkózunk el.
Tisztelettel:

A szerkesztőség

A nyelet azok f aragták akik a sok-sok kis autóügynökséget, 
kft—t, bt-t, vegyesvállalatot működteti. Mellékfoglalkozás
ként egyúttal ők fújják a passzátszelet, csak más irányba.

Beck

Mondd ism ered-e?

M ondd ism ered -e  még a szavakat, 
S ze re te t, b a rá tság , hűség, b izalom ,
Békés csa lád , nyugalm as éle t,
K ölcsönös m egbecsülés, és vonzalom . 
M ondd ism ered -e  m ár a szavakat. 
M unkahely i á rta lo m , s tressz , árem elés, 
G yű lö letrő l h a llo ttá l-e  m ár 
S hogy egyre k isebb  a népesedés?
H iszed-e hogy a jó  előbb utóbb 
E lnyeri m éltó  ra n g já t  s ju ta lm á t.
Vagy az t lá to d  hogy sö té t fellegek az égen,

S m egint egy h idegfron t vonul m ajd  á t. 
H azaszere te t van-e még? - vagy csak  irodalom , 
De könyvet ma m ár nem olvas a gyerek.
Van tévéso rozat s h o rro r videón 
S m agnóról tan u lh a t idegen nyelveket.
A h idegfron t egyre közelebb jő ,
S lázas d idergésbe fagy meg a levegő,
Tényleg ta lán  több gyerek kéne,
De félünk hogy m egfázik a csecsem ő.

Salamon Ágnes
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Buszváró
Pécsváradon

Sokan felfigyelhettek arra, 
hogy a buszváró mellett egy 
építkezés kezdődött. A helyi 
önkormáynzat és két magán- 
vállalkozó összefogásával egy 
kulturált igényeket kielégítő 
buszváró kivitelezése kezdő
dött meg. Kevés olyan Pécs- 
várad jellegű nagyközség van, 
ahol az utcán ilyen mostoha 
körülmények között kényte
lenek a buszra várni. Ezt sze
retnénk megoldani a most 
épülő váróval.
A helyi önkormányzat segít
ségével, akik a területet, a vi
zet, a gázt - szennyvíz-csator
na már volt -aváÜalkozók ré
szére ingyen biztosították. 
Szeretnénk ismertetni az uta
zókkal, illetve a Pécsváradon 
lakókkal a létesítmény jelle
gét.
Az alsó szinten egy minden 

igényt kielégítő nyilvános 
női, illetve férfi WC kerül be
építésre. Ezzel egy régi igényt 
szeretnénk kielégíteni, amit 
felesleges ecsetelni. A felső 
részen az utazók kényelmét 
szolgáló részben zárt, ill. tető
vel é llá to tt várakozóhely 
épül.
A fenti részben kap helyet 

egy büfé, mely olcsó árakon 
kínálja a lángost, hourkát, 
kolbászt, pecsenyét, sült húst 
rántottét, egytálételeket, kü
lönböző szendvicseket, pogá
csát, stb. Ezen kívül üdítők és 
egyéb italok kaphatók majd. 
A várakozási idő gyorsabb 
múlása érdekében szeretnénk 
újságokat, könyvet, különbö
ző folyóiratokat árusítani. 
Egyszerűbb ajándékozási 
tárgyak is beszerezhetők lesz
nek. A buszvárót az első busz 
indulása előtt nyitnánk és az 
utolsó indulása után zárnánk. 
Ez alatt az idő alatt a közön
ség rendelkezésére állunk.
A mostani balesetveszélyes 

állapotot szeretnénk meg
szüntetni egy beálló sáv kiépí
tésével, ami a buszok várako

zását a forgalomból kiváltja. 
Az itt várakozó buszok nem 
fogják zavarni az út forgal
mát, amelyen így állandóan 
két sávban lehet közlekedni. 
Ezután az állomás elől induló 
buszok is itt tudnak várakoz
ni, majd innen indulni. 
Tervezzük egy kis mikrobusz 
beállítását is, ha igény van rá 
a helyi közlekedés megoldá
sával, vagy bármilyen más 
szolgáltatáss elvégzésében. 
Pl: naponta Komlóra utazók
nak, akik a dolguk végeztével 
nem lesznek kénytelenek fél 
napot eltölteni, hogy vissza
jöhessenek. Ha igény lesz rá, 
akkor bizonyos időközökben 
a hegyi részre, vagy a Dom- 
bay-tóhoz indítanánk járato
kat. Ezen kívül nagyobb lét
szám esetén VOLAN-tarifá- 
val az utasokat bárhova el
szállítjuk. Ha igénylik, kirán
dulásra lakodalomra, teme
tésre elmegyünk. A kis busz a 
váró mellett fog parkolni, in
nen lehet igénybe venni.
A vállalkozók a buszváró kör
nyezetét állandóan rendben 
fogják tartani, takarítani, il
letve parkosítani. A váró ter
vei a szakhatóságok hozzájá
rulásával készültek. Ez bizto
síték arra, hogy minden te
kintetben megfelel a célnak 
úgy külsőleg, mint belsőleg. 
Köszönettel tartozunk az ön- 
kormányzatnak, a Szakiskola 
vezetőségének - akik az épít
kezés ideje alatt a víz és á- 
ramellátást biztosítják - ül. 
azoknak, akik segítik a mun
kánkat. Minden építkezésnél 
vannak nehéz helyzetek, 
ezért a környezetünk megér
tését kérjük. Megpróbáljuk a 
legkisebb kényelmetlenség
gel a legrövidebb időn belül a 
m unkát elvégezni. ígérjük 
azt, hogy Pécsvárad egy új, 
m inden igényt kielégítő  
buszváróval fog gazdagodni.

Ábrahám Géza 
Pécsvárad

Nagyanyáink
háza-tája

Eltűnnek a foltok a bőrcipőről, ha a szükséges helyeket fél 
hagymával bedörzsöljük, majd ronggyal kifényesítjük.

Az ősz kezdetével gyakran fordul elő, hogy régi cipőinkbe 
nem tudunk kényelmesen közlekedni, mert nyáron a pa
pucstól, szandáltól megereszkedett láb úgy érzi, a cipő 
'összement'. Ha a cipőnket alkohollal belülről jól bedör
zsöljük, majd hosszabb ideig viseljük, a kellemetlen szorí
tás megszűnik, kényelmessé válik.

Vágódeszka kellemetlen, erős hagyma, vagy hal szaga meg
szűntethető, ha egy fél citrommal végigkenjük, majd hideg
vízzel lemossuk.

Csöpögő melegvíztől elszíneződött fürdőkád, vagy mosdó
kagyló újra fehér lesz, ha ecetet öntünk rá, s néhány óráig 
rajta hagyjuk, majd lemossuk. Citrommal is bekenhetjük a 
megbámult részeket, ugyan ezt az eredményt érjük el.

A befőttesüvegek megkeményedett gumigyűrűi újra pu
hák lesznek, ha a gyűrűket egy órára 1/3 rész szalmiák
szeszből, és 2/3 rész vízből álló keverékbe tesszük. A gumi
gyűrűket tojásfehérjébe mártva, megnövelhetjük a zárha
tóság biztonságát.

A rossz szagok kialakulását megelőzhetjük, ha a hűtőszek
rénybe egy nyitott edénybe őrölt kávét teszünk. Az élelmi
szereket a hűtőszekrénybe, mindig becsomagolva tegyük 
be, az erős szagokat árasztó ételeket pedig szorosan záródó 
üveg, vagy műanyag edényben tároljuk.

A képek nem mozdulnak el, ha a ráma hátoldalára egy 
darabka dörzspapírt ragasztunk.

Ha egy tompa ollóval többször egymás után selyempapírt 
vágunk, megint éles lesz.

Sötét anyagokból ecetes és vizes oldattal könnyen kikefél- 
hetők a porfoltok.

Az otthon főzött krémek teteje sem bőrősödik meg, ha a 
tálat azonnal letakarjuk fóliával és csak a krém kihűlése 
után szedjük le.

Ha a dinnyeszeleteket kissé megsózzuk, sokkal jobb ízű 
lesz.

Hagymakrikák rendkívül ropogósak lesznek, ha sütés előtt 
kevés lisztben megforgatjuk őket.

Ha bundázásnál a felvert tojásba egy csepp olajat teszünk, 
jobban tapad rá a morzsa.

F.K. Cora
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Szeretettel üdvözöljük Külsheim városában!
A vár tornyán fent lobog a piros-fehér-zöld zászló.
Ezzel köszöntjük magyar barátainkat Pécsvárad-ról akik június 
29. ■ töl július 3-ig tartózkodnak nálunk.
A hivatalos látogatás után most sok pícsváradit köszönthetünk 
itt első Ízben Külsheimben, de jónéhány »régi« barátság is 
megerősítésre kerülhet. A szívélyes üdvözlet mindannyiuknak 
szól.
Érezzék magukat vendégeink olyan jól itt Külsheim-ben, mint 
ahogy a sok külsheimi érezte magát az utóbbi hónapokban 
Pécsváradon.
Szeretnénk a hires magyar vendégszeretetet szívből viszonozni. 
Kívánom, hogy ezaziQú barátság Pécsvárad és Külsheim között 
tartósan gyarapodjon.
Ez legyen hozzájárulásunk a népek egymás közötti 
megértéséhez.
Mindannyiunknak kjvánok néhány kellemes, élményekben 

gazdag napot.
A büszke magyar zászló a piros-fehér-zöld köszöntse Önöket 

még sokszor az öreg vártomyunkról.

Günther Kuhn 
polgármester

Herzlich willkommen in Külsheim
Vöm SchloBturm weht die rot-weiB-grüne Fahne.
Wir grüBen damit unsere ungarischen Freunde aus Pécsvárad. 
Sic weilen vöm 29. Juni bis 03. Juli in unserer Stadt.
Dér oflizielle Besuch bringt vicle Pécsvárader zum ersten Mai 
nach Külsheim. Es werden aber auch viele »alte« Freundschaf- 
ten aufgefrischt..
Ihnen allén gilt ein »Herzliches Willkommen«.
Mögen sich unsere GSste in Külsheim so wohl fúhlcn wie die 
vielen Külsheimer in den lelzten Monaten in Pécsvárad.
Wir wollen die sprichwörtliche ungarische Gastfreundschaft 
von Herzen erwidem.
Ich wünsche dér jungen Freundschafl zwischen Pécsvárad und 
Külsheim ein gedeihliches Wachstum.
Dies soll unser Beitrag zűr Völkerverstandigung sein.
Uns allén wünsche ich einige frohe, erlebnisreiche Tagé.
Die stolze ungarische Flagge - rot-wciB-grün - soll noch ott von 
unscrcm altén SchloBturm grüBen.
Günther Kuhn 
Bürgermcister

Pécsváradiak Külsheimben
P a r tn e r k a p c s o la t -  T á r sk ö z sé g i  szerződ és

1991 június 29-én délelőtt 10 óra 30- 
kor érkezett a Pécsváradi Német Nemze
tiségi Klub 49 fővel viszontlátogatásra 
Badeb Würtenberg tartomány Külsheim 
városába.
Nagy szeretettel fogadtak bennünket, 

melynek első jele a nemzetiszín /piros- 
fehér-zöld/ lobogó ott lobogott a vár bás
tyán. Meglepetésként ért azt hiszem va
lamennyiünket, megdobogtatta mind
annyiunk szívét.
Vendéglátóinkkal a vár/mely ma polgár- 
mesteri hivatalként működik/ lovagter
mében találkoztunk, m ajd G ünther 
Kuhn polgármester pohárköszöntője 
után szálláshelyünkre mentünk.

Vasárnap 10 óra 30-kor közösen részt- 
vettünk a külsheimi városi templomban 
a reggeli szentmisén, majd vendéglátó
inknál megebédelve közös program ke
retében Külsheim várossal ismerked
tünk.
Az esti hangulatot a külsheimi, ponto

sabban azuissigsheimi zenekar tette fe
lejthetetlenné. Őket kedves olvasóink is 
ismerhetik, hiszen májusban jártak ná
lunk Pécsváradon.
Hétfőn betekintést nyerhettünk a város 
mindennapi életébe. A városhoz öt kis 
falu tartozik. A fennt látható grafika 
Külsheim és a hozzá tartozó települések 
szimbólumát tartalmazza.

A kisváros látványosságaival ismerked
vén bepillantást nyerhetünk környezet- 
védelembe isTvízforgató, szennyvízfel
dolgozó/
A hétfői nap kuriózuma volt, hogy a lak
tanyában, katonás fegyelem mellett Bel- 
lovics őrnagy vezetésével ebédeltünk. 
Nem tudom, hogy mindennapos dolog-e 
a laktanya életében, de nagyon finom 
ebédünk volt. Ezután a laktanya kikép
zőközpontját tekinthettük meg, majd 
kávéval, süteménnyel búcsúztunk a ka
tonaélettől.
Este 19 óra 30-kor nyflt tanácsülésen 

vettünk részt. E tanácsülésen Külsheim 
elöljárósága egyhangúlag megszavazta,
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hogy Külsheim-Pécsvárad társközségi 
kapcsolatot alapít. így a következő esz
tendőben két jeles nap, nevezetes dátum 
már előre látható: egyik tavasz végén 
1992 májusában, Külsheimben, a másik 
ugyanez év őszén Pécsváradon pecsételi

ezen elhatározást.
Kedden Frankelandban a kerületnél fo
gadott bennünket Denzer úr.
Georg Denzer községünket és tágabb 

környezetünket családi kapcsolaton ke
resztül ismeri, ezáltal szerette meg, s le

hetőségeihez mérten támogatni kívánja. 
E szívélyes fogadtatás után Würzburg- 
ban a sörgyárat megtekintve a gyár ven- 
déglőjében költöttük el ebédünket, 
majd a würzburgi püspöki rezidenciára 
látogathattunk. A kellemes környezet

ben felüdülve, csodálatos 
parkjában gyönyörköd
hettünk. Ezek szerint is 
nemhiába mondják, hogy 
Németország-Blumenla 
nd.
Maga a barokk kastély a 
xvm. század első felében 
épült. Tükörterme, melyet 
megcsodálhattunk, a vilá
gon szinte egyedülálló. 
R övid  szabadprogram  
után Külsheimbe vissza
térve, este ismét a 'Conta- 
il" zenekar tette kellemes
sé szabadidőnket. Különö
sen szívhez szólt, Uissigs- 
heim zenekarának vezető
je külön köszönetét mon
dott a májusi pécsváradi 
fogadtatásért, s a hála jelé
ül megtanulták a magyar 
csárdást játszani, vendég
látó ink pedig e talpalá- 
valóra járni.
Szerdán, július 3-án közös 
reggeli-ebéden vettünk 
részt. Vendéglátóink min
den földi jóval elláttak, s a 
búcsúzás következett. E 
búcsú azonban nem jelen
tett kevesebbet, mint egy 
hosszúidőre szóló társkö
zségi szerződés megfogal
mazását.
Günther Kuhn úr emlé

keztetett búcsúszavaiban 
arra, hogy e pár nap közös 
eltöltése nem csupán üdü
lés volt, hanem e két nép 
kapcsolatának szálait va
lóban szorosabbra fűzte. 
Günther Kuhn úr viccesen 
így búcsúzott a külsheimi 
elöljárókkal egyetemben: 
Josef, Josef! Jeles napon 
szü le tté l. Találkozunk 
ezen a napon Pécsváradon! 
/aug.20-án/

FogIJózsef  
Ném. Nemz. Klub 

vez.
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Deutsche Volkstanze dér ungarischen Kinder 
lösten spontánén Applaus dér Zuschauer aus
Bunter Abend dér Pater-Alois-Grimm-Schule in Külsheim voller Erfolg -  Gáste aus Ungam

K ü l s h e i m .  Dafi au dér Kiilsheimer 
Pater-Alois-Grimm-Schule auf die musi- 
schen Facher besonderer Wert gelegt 
wird, wurde anlafilich eines bünteti 
Abends in dér Stadthalle wieder einmai 
deutlich. Dabei standén Musik, Gesang 
und Tanz ira Vordergrund. Das Tüpfel- 
chen auf dem »i« setzten die 28 ungari
schen Schiller aus Pécsvárad, die 14Tagé 
zu Besuch in dér Brunnenstadt weilten. 
Ihre Vortrage, die mit viel Liebe, Fleifi 
und EinfühJungsvermögen einstudiert 
waren, wurden von einem begeistert mit- 
gehenden Publikum mit groBem Beifail 
belohnt.

Ein besonderer Willkommensgrufl vöm 
Rektor dér Külsheimer Schulc, Peter Vogel, 
galt dcshalb den ungarischen Kindern mit 
ihren zehn Lehrern. Unter den Gásten war 
auch Erhard Junghans, dér dér eigentliche 
Initiator dieses Schüleraustausches sei, sagte 
Vogel. lm náchsten Jahr wird mán zűr 700- 
Jahr-Feicr das Ergebnis des gegenseitigen 
Austausches begutachten können.

Gute Ausbildung
Dér Sinn und Zweck dieser Aufenthalie -  

dcr Külsheimer Kinder im Septembcr vori- 
gen Jahres und im Septembcr diesen Jahres 
sowie derzweimalige Besuch dér ungarischen 
Kinder -  sei, neben dem gegenseitigen Ken- 
nenlemen, die Geschichte und Kultur in Bil- 
dem festzuhalten. Projektleiter in Külsheim 
sind Konrektor Hubertus Dániel und die 
Lehrer Gerhard Stier, Joachim Uihlein und

Rudi Schneider. Auf ungarischer Seite ist es 
Josef Scháffer.

Dér unterhaltsame Abend, dér nach den 
Worten von Rektor Vogel einen starken un
garischen Einschlag hatte, bcgann mit dem 
Schülerblasorchester unter dér Leitung von 
Joachim Uihlein. Die jungen Musiker zcigtcn 
sich an diesem Abend mit einem bunten 
Melodienstraufi wieder von ihrer bestén Sei
te. Dafian dér Külsheimer Scbule die musika- 
lische Ausbildung schon in den ersten Klas- 
sen einen breiten Platz einnimmt, zeigte sich 
bei dér Flötengruppe unter dér Leitung von 
Hubertus Dániel.

Dafi dieser sich auch dem Gesang widmet, 
ist in Külsheim hinlánglich bekannt. So ist es 
nicht verwunderlich, dafi er das auch auf die 
Schulkinder übcrtrügt. So war es auch mög- 
lich, dafi etwa 100 Kinder in einem Chor auf 
dcr Bühne mit Licdern erfreuten. Ein griechi- 
sches und portugicsisches Lied hörtc mán, 
ebcnfalls von Külsheimer Kindern, dargebo- 
ten auf Orff-Instrumenten mit Gitarrenbe- 
gleitung, unter dér Leitung von Velia Webér.

Diese Art Musik, bei dér die Kinder mit- 
sangen, pafite sich gut dem Rahmen an, dér 
durch die Vielzahl von dcutschen und ungari
schen Heimatliedem mchr cin genufivoller 
Heimatabend war. Gut einstudierte ncuzeit- 
liche Tánze sah mán von den Mádchcn dér 
neunten Klasse unter dér Leitung von Sybille 
Keck-Wacker, die jedoch, so gut sic auch 
waren, nicht dirckt zu dieser Veranstaltung 
pafiten.

Nach ciner Pausc kam dér grófié Auftritt 
dcr ungarischen Kinder aus Pécsvárad, denen 
die Freudc an Spiel und Tanz ins Gesicht

geschrieben stand. Versucht mán sich hierzu- 
lande wieder auf alté Traditionen zu besin- 
nen.so békám mán sie mit diesen Kindern frei 
Haus geliefert. Sie prásentierten deuische 
Volkstanze, woran sich bei uns nur noch die 
Grofimutter erinnert, und wurden dafur mit 
Zwischenapplaus vöm Publikum bedacht.

Aber nicht nur die Tánze begeisterten, 
auch Gedichte, Wonspielereien und Lieder 
»in dér Sprache unserer Vorfahrcn« rühnen 
die Herzen dér Zuhörer. Erstaunlich ist, dafi 
sich die Kinder erst seit Ende vergangenen 
Jahres dieser Aufgabe gestellt habén. Wie 
eine Lehrerin im Gesprách wagte, sind es 
überwiegend die Kinder aus den Dörfern um 
Pécsvárad, denn gerade dón hat sich eine 
Tradition über Jahrhundene hinwcg er- 
haltcn.

Dér Abend klang aus mit Darbietungen 
dcr Külsheimer Gruppén, bevor sich Rektor 
Vogel bei allén Bcteiligten für diesen ab- 
wechslungsreichen Unterhaltungsabend be- 
dankte. Auf ungarischer Seite war es Rekto
rin Júlia Vörinczi, die die Gastfreundschaft 
anerkennend hervorhob und den Meinungs- 
austausch zwischcn den Lehrkráften als »sehr 
fruchtbringend* bczeichnete. Dem Wunsch, 
die gegenseitigen Beziehungen weiter auszu- 
bauen, schlofi sich dér stellvenretende Búr- 
germeister Erwin Lutz an, dér die Grüfie dér 
Stadt übermittelte.

Am Samstag morgen hiefi es Abschied 
nehmen, dem aber ein Wiederschen folgen 
wird. Schon auf dcr Autobahn begegnete 
mán dem ungarischen Bús mit dér bisher 
gröfiten Delegation, die Külsheim einen Be
such abstattete. Sie wird bis Mittwoch in dér 
Brunnenstadt weilen.

DIE UNGARISCHEN KINDER beim »Schustertanz«, einem altdeutschenTanz. Foto: Kaulartz
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Die Ungarn aus Pecsvarad lernten 
künftige Partnerstadt Külsheim kennen
Gemeinderat beschloS Partnerschaft -  49 Freunde erlebten ereignisreiche Tagé

DIE< GÁSTE Külsheims aus Pécsvárad wurdcn im Landratsamt empfangen: (von 
links) Landrat Denzer, Bürgermeister Kuhn, Bürgermeister Kakas mit Frau Rosalie

K ü l s h e i m .  Mit 49 Personen weilte 
die bisher gröBte Delegation aus dér süd- 
ungarischen Stadt Pécsvárd (Petschwar) 
vöm 29. Juni bis 3. Juli in dér Brunnen* 
stadt. Sie erwiderte den Besuch einer 
Külsheimer Gruppé, die im September 
vergangenen Jahres unvergeBliche Tagé 
in Ungarn erlebten. Ein Höhepunkt war 
dér BeschluB des Külsheimer Gemeinde* 
rats, im Mai 1992 die Partnerschaft zu 
besiegeln.

Es waren erlebnisreiche Tagé, die mán in 
und um Külsheim zusammen verbrachte. 
Schon einen Tag vor dér Ankunft wehte vöm 
SchloBturm die rot-weiB-griine Fahne, was 
von den am Samstag eintreffenden GSsten 
erfreut registriert wurde. Es gab eine herzli- 
che BegrüBungzwischen denjenigen, die sich 
nach Monaten wiedersahen, aber auch zwi- 
schen denen, die zum erstenmal zusammen- 
trafen. Nach einem BegrüBungsumtrunk im 
Rittersaal des Schlosses verbrachten die Ga- 
ste den Rest des Tages in den Familien. 
Einige besuchten am Abend das Fest des FC 
Külsheim und Bürgermeister Kuhn war zu
sammen mit seinem ungarischen Kollegen 
Sándor Kakas zu Gast beim GSrtnerball: Am 
Sonntagnachmittagzeigte mán Külsheim von 
seiner besten Seite, wobei die Külsheimer 
Führer mit den einzelnen Gruppén wohlweis- 
lich eine Bogén um die Baustellen machten. 
Am frühen Abend fand dann ein offizielles 
Beisammensein im Clubhaus Frankenland 
statt.

Die »kurze« Geschichte______
Hier erinnerte Bürgermeister Kuhn an das 

Zustandekommen dér Beziehungen, die in- 
nerhalb eines Jahres schon zum Schüleraus- 
tausch, zum Vereinstreffen und zu vielen 
familiaren Freundschaften geführt hatten. 
Auch in Zukunft sollen priváté Begegnungen 
und die auf Vereinsebene im Vordergrund 
stehen. Kuhn sprach von Dankbarkeit gegen- 
Uber dem ungarischen Volk, welchesden Műt 
aufbrachte, als erstes den Eisemen Vorhang 
zu durchschneiden. Seinen Dank drückte er 
auch gegenüber dér Donauschw8bischen 
Stiftung aus, die das Schülertreffen finanziell 
unterstützt. Die Stiftung hatte darüber hin- 
aus 4000 Mark für den Kindergarten in Pécs
várad bcreitgestellt, um die deutsche Sprache 
zu fördem. Dieser Spende schloB sich Kuhn 
mit dér Überreichung eines Geldbetrages an 
seinem ungarischen Kollegen an.

Bürgermeister Kakas bedankte sich für die 
herzliche Aufnahme und eine Beziehung, die 
sich in kurzer Zeit zu einer echten Freund- 
schaft entwickelt habé. Diese Bindung soll 
aber auch auf die Kinder übertragen werden 
und somit sei das Ériemen dér deutschen 
Sprache schon im Kindergarten notwendig. 
Er hoffe, daB Wiedersehens- und Abschieds-

trSnen nur bei den ersten Begegnungen flie- 
Ben werden.

AnschlieBend wurde kraftig das Tanzbein 
geschwungen, wozu mart kurzfristig die Uis- 
sigheimer Tanzkapelle »Coctail« gewinnen 
konntc. Ins Schwitzen kam mán besonders, 
als sie zum Csárdás aufspieltcn, dér von den 
Gasten natürlich gekonnt getanzt wurde, den 
Gastgebern jedoch so manche Schwierigkei- 
ten bereitete. Spat wurde es an diesem Abend 
aber nicht, da sich bei den meisten dér ungari
schen Freunde die weite Reise vöm Vortag 
doch bemerkbar machte.

Rundfahrt
Umso frischer war mán am Montagmor- 

gen, als es auf eine Rundfahrt durch die 
Külsheimer Gemarkung ging. Dabei wurden 
auch die vöm Orkán im letzten Jahr verur- 
sachten Waldschadcn in Augenschein ge
nommert. Noch am Vormittag galt dér Be
such auf allgemeinen Wunsch dem gröBten 
Arbeitgeber Külsheim, dér Bundeswehr. 
Hier hatte mán mit Major István Bellovics 
vöm Panzerbataiilon 364 einen ungarisch 
sprechenden Führer parat, dér den Wissens- 
durst aller Gaste stillen konnte. Dér Tag 
klang aus mit dér Gemeinderatssitzung in dér 
Stadthalle, für einige erst zu spáter Stunde im 
Clubhaus Frankenland.

Dér Dienstagbegann mit einem Besuch bei 
Landrat Georg Denzer, dér hervorhob, daB 
es für ihn eine groBe Freude sei, die Gruppé

zu empfangen und diejenigen wiederzuse- 
hen, die er schon in Pécsvárad kennengelemt 
hatte. Mán habé sich schon seit Jahren um 
Partnerschaften in Ungarn bemüht. Begon: 
nen habé alles auf sportlicher Ebene und zwar 
mit den Fechtcrn aus Tauberbischofshcim 
und Budapest. Von Tauberbischofshcim aus 
ging die Fahrt nach Würzburg. Beim Som- 
merfest in dér Külsheimer Stadthalle, bewies 
am Abend Bürgermeister Kakas sein Talent 
als Musiker. Am Mittwoch war die Uissighei- 
mer Musikkapelle Gastgeber in dér Stahl- 
berghalle. Sie bedankte sich mit einem kalten 
Bufett für ihren Aufenthalt in Pécsvárad. 
Hier auBerten beide Bürgermeister noch ein- 
mal den Wunsch, daB sich die gegenseitigen 
Beziehungen weiter vertiefen. Ein Treffen 
soll bercits Ende dieses Jahres zwischen bei
den Stadtraten in Külsheim stattfinden. Mit 
deutschen Heimatliedern, die auch an den 
UbrigenTagén oft gesungen wurden, machtc 
sich schon eine gewrsse Wehmut bemerkbar, 
denn die Stunde des Abschieds war nicht 
mehr fém. Es dauerte einige Zeit, bis im Bús 
auf dem SchloBplatz das umfangreiche Ge- 
p3ck verstaut war. Innige Umarmungen und 
Tranen dér RUhrung auf beiden Seiten zeig- 
ten, daB wirkliche Freunde auseinandergin- 
gen. DaB jedoch noch etwas Fröhlichkeit 
aufkam, dafür sorgte Edith Betzel auf dem 
Schifferklavier, die aüch wáhrend dér Tagé 
zeitweise für musikalische Abwechslung auf
kam. Einige sehen sich schon bald wieder, 
wenn sie demnachst ihren Urlaub in Pécsvá
rad verbringen.
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" A feladatot, amelyre Isten hívott, 
be a világban, amelyet Isten épp n 
megvetett az ember előtt - csak az s

Mayer Mihály Püspök Úrnak!

Mélyen tisztelt Püspök Űr!
1991 július 2-án hivatalunk elhatároz
ta, hogy Pécsváraddal társközségi 
kapcsolatba lép. Egy pécsváradi kül
döttség is résztvett ezen az ünnepélyen, 
vendégként.
A  dokumentum ünnepélyes aláírása
1992 május 21-én, csütörtökön lesz, 
Külsheim 700 éves fennállásának jubi
leuma keretében.
Ez a nap teljesen a német-magyar ba

rátságnak van szentelve. Ennek a nap
nak a csúcspontja szeretnénk, hogyha 
egy főpapi mise lenne, melyre ezennel 
Kakas Sándor polgármesterrel, vala
mint Burkhard Sack városplébánossal 
egyetértésben szívélyesen meghívom 
Önt!
A  hosszú, hagyományos barátság népe
ink közt egy keresztény fundamentumra 
alapozódik így Gizella szt. István hit
vese Frank hazánkban Bamberg váro
sából származik A  sok itt élő, hazáját 
vesztett magyarnak az Ön eljövetele 
nagy örömet okozna. M ott Jánossal 
személyesen 1990 április 20-án ismer
kedtünk meg. Ugyancsak vezető tisztvi
selőm Heinrich Blatz 1991 május 13- 
án felkereste Önt.
Szíveskedjék hamarosan tudatni, hogy 

tud-e jönni, úgy annak megfelelően ter
vet készíthessünk!

Mély tisztelettel:
B u r k h a r d  S ack  G U nter  K u h n  
S t a a d t f a r r e r  B U rg e rm e is te r

",Jól van te hűséges és derék szolga, 
M ivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, 

M enj be Urad öröm ébe.” 
(ML 25,21)

tb .kanonok, egyházm egyei szám vevő 
é le tének 6 6 . .p ap ság án ak  43 . évében, szen t lé lekke l e llátva 
1991 július hó 2 4 -én  nemes lelkét v isszaad ta  te rem tő ién ek .  

Temetése 1991. augusztus hó S-én 11 ó rak o r  k ezd ő d d  
koncelebrációs szentmise után volt 

a pécsi Szent Mihály tem etőkápolnából.

nekem magamnak kell végrehajtanom, nem másnak. Olyan helyet töltök  
ekem jelölt ki. nem számít: gazdag vagyok-e vagy szegény, tisztelt vagy 
zámít, hogy Isten ismer is  nevemen szólít.''

A p á p a l á t o g a t á s  a lk a lm á b ó l  a 
s z e n tm is é re  je le n tk e z ő k  szám a 
egyházközségünkben Pécsvárad- 
ról 215 fő , E rzsébetrő l 45 fő, Er- 
dősm ecskérő l 120 fő. Összesen: 
275 fő.
Szem élygépkocsihoz p a rk o ló je 

gyet 25 db-ot igényeltek a hívek. 
Ennek a lap ján  ad ják  ki a belépő
jegyeket, ill. a parkolási jegyeket 
p l é b á n i a  h i v a t a l u n k h o z ,  a h o l  
azok legkésőbb augusztus  15-ig 
átvehetők.
Személygépkocsira, autóbuszra  a 
m a tr ic á k  e lkészü ltek , ezeket in 
duláskor a szélvédő üvegére kell 
ragasztan i. Ez b iz tos ít ja  a szen t
m isére  igyekvőt, hogy a helysz ín
re érkezhet.
A pa rk o lá sé r t  szem élygépkocsi
ná l  50 F t - o t ,  a u tó b u s z n á l  300 
F t -o t  kell f iz e tn i  a he ly sz ínen , 
m ikor a gépjárművel a parkolóba 
beállnak.
Elkészült az im afüzet is, mely a 

szentm ise egész, te l jes  program 
já t  tar ta lm azza. Ezt a belépő k a 
punál a belépőjegy  fe lm u ta tá sá 
val kapjuk kézhez un. Egységcso
m agban, am elyben  a füze ten  k í
vül lesz egy színes pápakép és ke
rám iából készült kitűző. *'
Az egységcsomagot is m indenki 

ingyen kapja  meg, de a b e já ra to k 
nál lesznek elhelyezve perse ly lá
dák, amelyekbe a hívek beledob
h a t já k  adom ányaikat a páp a lá to 
g a tá s  k ö l t s é g e in e k  fe d e z é s é re ,  
a d o m á n y a ik a t  e lő re  is h á lá s a n  
köszönjük!

Teológiai tanfolyamra a Caritas iro
dában lehet jelentkezni 7621 Pécs, Ja- 
nusPu. 4.
A jelentkezési lehetőség 1991/92-esévI. 
évfolyamára szól. A tanfolyam kezdésé
nek időpontja 1991 szeptember 14 reg
gel 8 óra, szentmise a belvárosi temp
lomban.

Juhász Gyula:

Új én ek  István  
kirá lyhoz

Hol van István király: 
Énekeltük árván,
Rontó béke útján 
Botorkálva járván.

Népünk drága kincse 
Szent jobb, sírva néztünk, 
Míg a bontó balsors 
Karja verte népünk

Nagy öröme vagy ma 
Lángoló szívünknek,
5 neved áldott napja 
Új diadalünnep.

Ott van, István király, 
Hol a hadak járnak 
Vágva széles útját 
Nagy Magyarországiak

Dicsőséges jobbod 
Délre és Keletre 
Vezeti népünket 
Örök győzelemre!

A Pécsi Püspök, az  egyházm egye papsága, a m egtört  szívű édesanya ,  tes tvérek ,  
rokonság és a Pálos Rend fá jdalom tól m egrendült  szívvel tu d a t ja ,  hogy

KALASZ GYULA
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M egszépül egy tem plom

Az előző két számunkban már tudósítottunk róla, hogy a nagy- 
palli református templom felújítására a francia Elzászból érkezik 
segítség. A 43 fős csoport július 11-én érkezett meg, és július 
22-ig tartózkodtak Zengővárkonyban, ahol a parókia kertben 
táboroztak. Munkájukat megköszönve júl.21-én búcsúzott tőlük 
a református gyülekezet. Ebédre hívta meg a falu lakossága a 
csoportot, amit Baráth Lászlóné és Szirmai Józsefné főzött. Az 
ebed után közös istentiszteleten vettek, részt, amelyen nemcsak 
a reformátusok, hanem katolikusok is sokan részt vettek, tiszte
letet adva ezzel az önzetlen segítségért.

G.M.

Nemzedékek
"Szeretem szép mesterségemet,a nekem m indig öröm etadót,m ely élteti a hi

tet bennem, hogy a kapott képességemmel jó  ügyet szolgálóié' /Reich Károlyi

A fodrászipartörténete bizonyítja, hogy a fodrászok minden történelmi kor
ban f oglalkoztak a különf éle haj- és szakállviseletek készítésével, a haj ápo
lásával és kezelésével.
Hazánkban önálló borbélycéhek alakultak, Pécsett 1701 -ben. Az 1869. évi 
törvény a ftlrdósipart szabad iparrá nyilvánította. 1872-ben megszűntek a 
céhek, helyükbe léptek az ipartársulatok. 1844-ben újabb ipari törvény lépett 
hatályba, amely a fodrászipart a képesítéshez kötött iparhoz sorolta. Megala
kultak az ipartestületek. Az 1936. évi ipartörvény már csak férfi- és nói 
fodrászipart ismert. A felszabadulás után az egész szakma gyökeresen meg
változott. Ennek következtében azok a kis fodrászüzletek, amelyeket a lege
lemibb tisztasági és minőségi követelménynek sem feleltek meg, eltűntek és 
helyettük korszerűen berendezett, higiénikus és világos, nagy fodrászüzletek 
létesültek. Legújabban pedig a korszerű testápolás céljának megfelelő szép
ségszalonok épülnek. A korszerű, nagy üzletekben már egyre inkább minő
ségi munka folyik, ahol a legkényesebb igények is kielégíthetők.

Nagypallon élSchneider József férfi- 
fodrász mester, akinek a lánya Siklósi 
Józsefné fodrász kisiparos, és unoká
ja Siklósi Mónika most lesz másod
éves fodrásztanuló.
Schneider Jószef 1922-ben szüle
tett, 1940-ben végzett a tanonc isko
lában, Schneider Jánostól a nagy
bátyjától tanulta a mesterséget. Ami
kor fölszabadult segédként dolgozott 
Pécsett. A háború előtt már kisiparos 
volt itthon, majd elment katonának és 
fogságba került. 1947-ben kiváló 
eredménnyel mestervizsgázott a pé
csi iparkamaránál. 1956 előtt sokat 
járt házakhoz, majd 56 után üzletet 
nyitott itthon. Segéde nem volt az üz

letben,inast tartani nem tudott.Nemazért.mert nem volt rá jelentkező,hanem 
mert az akkori helyzet nem igazán volt alkalmas inastartásra. Nagyon sokat 
kellett az inas után fizetni. Azidőtájt 20 fillér volt egy borotválás, 1 forint egy 
hajvágás. Sok vidéki vendége volt, volt amikor jól ment az üzlet, volt amikor 
rosszabbul. A válságos időkben nagyon sokan nem tudták megtartani az ipart, 
a magas adók miatt bezárták az üzletüket Amikor a lánya végzett, átalakít
tatta az üzletet, az addigi férfi kiszolgáló székek mellé női kiszolgáló részt is 
kialakított.
Juliska a lánya 1952-ben született. Nem akart fodrász lenni, az apa szerette

volna ha annak tanul, így az általános 
iskola elvégzése után fodrásznak je
lentkezett, pécsváradon a KTSZ-ben 
Bognárék mellett tanult. Pár hónapra 
bejárt Rónayék pécsi üzletébe az új 
hajvágási technológiával ismerkedni. 
1969-ben végzett, 1970-ben váltót - 
ta ki az iparát. Azóta női-férfi fodrász 
kisiparos. 5 évig együtt dolgozott az 
édesapjával, amjd miután elkészült a 
házuk ott nyitotta meg saját üzletét. 
Ide már az édesapja néha-néha jár le 
borotválni, -1975 óta nem dolgozik - 
Juliska teljesen átvette édesapja férfi 
vendégkörét. Az apa akinek 46 év f o- 
lyamatos munkaviszonya van, ma már 
csak beszélgetni jár be az üzletbe. Az 

üzlet női vendégkörének a fele vidéki. Juliska 1970-ben kötött házasságot. 
Két gyermeke - Mónika 1976-ban, Tamás 1980-ben - született. Mónika 
születésekor még kisiparosnak nem járt GYES. Egyébként mind a két gyerek
re édesanyja vigyázott, míg Juliska az üzletben dolgozott. Míg a gyerekek 
picik voltak nem volt könnyű, kellett hozzá egy biztos családi háttér és egy 
megértő férj.
Mónika, az unoka nem a szülők örömére lett fodrásztanuló. Jó tanulmányi

eredménye miatt, szerették volna ha 
szakközépiskolában vagy gimnázi
umban tanul tovább. A szülők meg
próbálták meggyőzni arról, hogy eza 
szakm a mennyi lemondással jár, 
mennyi sok időt rabol el a családtól. 
Most már nem bánják,hogy nem sike
rült annak idején lebeszélni Mónikát 
a fodrászatról, úgy látják kedve és te
hetsége is van a szakmához. Min óka 
minden új technológiát hazahoz, és 
ragaszkodik minden olyan eszköz
höz/ csavarhoz, f ésűhöz, ollóhoz, ke
féhez/ amilyennel a pécsi üzletben 
dolgoznak. Az első évben csak a férfi 
fodrászat rejtelmeivel foglalkoztak 
elméletben és gyakorlatban. Sokat iz
gult a viszgák előtt, a rokonság férfi 
tagjai, barát és ismerős mind a keze 
alá került. Szereti a pécsi üzlet légkö
rét, felszerelését és modernségét 
gyorsan megszokta. Az itthoni üzlet

ben a tini lányok szívesen ülnek le Móni keze alá, hogy modellezzen, és hogy 
nekikújabbfrizurájuklegyen.Mónika Pécs egyik leghíresebb hajvágószalon 
tulajdonosa Szél István nemzetközi mesterfodrász keze alatt tanul. A méltán 
híres mester/akinek tanulója volt a pécsváradi Bella szalonban dolgozó Báling 
Krisztina és Szabó Ildikó, aki nem rég nyitott üzletet Pécsváradon a Fáy 
András utcában/ elégedetten nyilatkozott Mónikáról az üzletben eltöltött egy 
év alapján. Elmondta, hogy szorgalmas segítőkész tanuló, akin látszik, hogy 
sokat forgolódott kiskorában az otthoni üzletben. Előzékeny és udvarias a 
vendégekkel szemben,ami elengedhetetlen.Sokat éslekiismeretesengyako
rolt a vizsgákra, az év végét négyes gyakorlati vizsgával zárta.
A továbbiakban sok sikert kívánok az aktív dolgozóknak, hosszú, nyugodt 
éveket a nagyapának, hogy még sokáig figyelemmel kísérhesse mind a lánya, 
mind az unokája és az egész fodrászszakma fejlődését.
A beszélgetések alapján írta:

Gratz Mária mesterfodrász



1991 augusztus ÉBRESZTŐ 11

Egy kis
Bocsássák meg hölgyeim és uraim, hogy 

bátorkodtam toliam, egy kis tréfás frásta 
serkenteni.
Lehet, hogy egyiknek-másiknak vissza

tetsző, hogy -  e folyóiratban a komoly 
közlések között találkozik, látszatra üres, 
humoros Írással. De kérem higyjék el, ége
tő szükség van arra, hogy a sok "komoly” 
közé, féljen egy parányi valami, amelyen 
esetleg mosolyogni is lehet Manapság a 
napjaink oly sok, kisebb-nagyobb gon
dokkal van telítve, éppen rámfér az, hogy 
édes pici ajkunk, fülünk felé húzódjon 
egy kicsit Nos bátorkodom ezt azért is 
megpróbálni, mert tapasztalom , ahol 
megfordulok, és neadj Isten, a szám is 
szabadjára engedem, hát csupa derűt lá
tok körülöttem. Mivel a környezetem 
/nem csak a közvetlen/ már nagyjából is
mer, talán elfogadja írásom is. Ennyit be
vezetésül elégnek találtam, hisz ha tovább 
Így folytatom, még azt hihetik önkritiká
val kezdek. Úgy tudom verseim már meg
nyerték egyesek tetszését, hát lássuk a 
prózát
Jó pár évvel ezelőtt történt egyik május
ban, a gyerekeimet tanulmányi sétára vit
tem a határba. A cél, a tavasz hatására, a 
pezsdülő-lüktető élet megtekintése volt 
A növényvilág gyönyörű kibontakozását, 
nem kellett különösen ecsetelni, hisz ön
magáért beszélL Alig kezdtünk az álla
tokról elmélkedni, mikor is a mellettünk 
levő domboldalról, síró hangot hozott fel
énk a tavaszi fuvallat Ahogy a hang irá
nyába tekintettünk, valami vörösnek lát
szó foltocska közeledett felénk. Tanítvá
nyaim közül az "okosabbak”?, a nem hí
vott vendéget rókának vélték felismerni. 
Kis vita támadt köztünk miléte miatt, de 
rövidesen valamennyien meggyőződhet
tünk, ez nem más, mint gyerekhangon kö
nyörgő vörösróka. R óká t m ár vala
mennyien láttunk. Furcsa viselkedése ré
vén, mégis jómaga lett megfigyelésünk 
központja. Míg megfelelő távolságban 
volt tőlünk, lelkesen, és kíváncsian be
szélgettünk a ravaszdi természetéről. Ám 
az álnok megtréfált bennünket Lassan, 
kitartóan lopta a távolságot felénk. Gyer
mekeim közül egyre többnek kezdett iná
ba szállni a bátorság. Még próbáltam őket 
bíztatni, hogy ez csak egy fránya kis ravasz 
róka, mely nagyon fél az emberektől. Hát 
lehet hogy ez a hülye-állat nem ember
nek nézett bennünket mert csak közele
dett felénk. Szemei csillogtak és a síró 
hangot szünet nélkül folytatta.
Látva tanítványaim betoji képét gondol
tam, na itt az alkalom, hogy hőst csináljak 
magamból. Meg kell vallanom őszintén, 
belülről /  a szívem úgy kezdett zakatolni, 
azt hittem már a gyerekek is hallják, olyan 
érzés kerített hatalmába, nem biztos, hogy 
végre tudom hajtani a hőstettet A zért 
még megjátszottam a fejem, kiléptem a 
gyerekek közül és egyenest a róka irányá
ba mozdultam el. Gondoltam, rákiáltok 
mint a kutyára szoktak és szégyenlősen el 
fog sompolyogni. Ha visszagondolok, ek
kor átvillant az agyamon milyen jól jönne 
most egy jó erős gumigatya. Olyan ingere
im támadtak, melyeken ha nem tudok 
uralkodni, visszatartani, hát én is sompo
lyoghatok a gyerekek elől szégyenlősen. 
Összeszedtem minden lelkierőmet és va
lami artikulátlan hangon elkíáltottam 
"Nem mégy innen?" Hát tudják az ered
mény számomra is meglepő volt! A vörös 
"barátom" fogta magát, és tovább jött fe
lénk. Akkor már mit is gondolhattam, ez 
nem normális, ez teljesen meg van veszve) 
Vajon miért nem fordul sarkon és megy el

kaland
békében? Hát láthatja!, én nem bántom, 
én minden állatot nagyon szeretek! Miért 
nem segít nekem, hogy hős legyek? Csak 
meg kellene fordulnia! Sajnos nem tette 
meg ezt a szívességet S mivel a maradék 
bátorságom is elszállt, most már azt nyö
szörögtem összetörtén, "fussunk gyere
kek"!! És én, aki a törött hajón a kapitány, 
nyakamba szedtem hosszú lábaimat és a 
"dög" járásával ellentétes irányba, szédü
letes kezdősebességgel elkezdtem rohan
ni. Két kislány kezét fogtam, azokat von
szoltam magam után. Nem is sejtettem, a 
tanulóim így tudnak futni? Majdnem lé
pést tartottak velem. Az jutott eszembe, 
be kéne nevezni futóversenyre, persze ezt 
a dögöt elvinni kabalának^ A  tanulóim 
úgy belejöttek, hogy egy bizonyos távol
ság után, mikor úgy éreztem, megfelelő 
előnyre tettünk szert, szóltam a gyerekek
nek, álljunk meg egy kicsit, fújjuk ki ma
gunkat, gyújtsünk energiát, az esetleges 
folytatáshoz, a legtöbbjük úgy belejött, 
hogy semmibe véve marasztalásom, ro
hantak egész hazáig Csak páran marad
tunk ott. S mint aki ravaszsággal győzött, 
diadalmasan sandítottam a Bermuda há
romszög felé. A legnagyobb meglepetés 
akkor é r t  Tudniillik a mocskos dögnek 
már csak a hátulját láttuk, s mintha "kaca
gó" hang jött volna tőle. Na mondom ma
gamban, "nemzeti hős" már ugyan nem 
leszek, de ezt a vörös ördögöt meg kell 
büntetni, ezért a csúfságos játékért Tanu
lóim közül Ramos József cigánytanuló 
volt a legbátrabb. Talált, vagy tört? egy jó 
vastag hosszú botot és egyenesen a "ked
vencünk" nyomába ered t Gondoltam tet
szik, nem tetszik, nekem is ott a helyem, 
hát csigavágtában én is utána eredtem.
A szerencsétlen pára belepottyant egy 

gödörbe /itt úgy hívják szurdok/ és az ütő
dön, a legmeredekebb helyen akart ki
mászni, de mindig visszaesett 
Ez kapóra jött az én Józsi fiamnak. Két- 
marokra fogva a husángot csiklandozni 
kezdte a jövendő áldozatát Namár, most 
nekem is kellett valamit csinálnom, mert 
ha sikerül legyőzni ezt a "fenevadat", 
mondhassam, na végre ezt kinyírtuk! 
Köveket kapkodtam fel és dobálni kezd
tem, a már áléit Vukkot Ugye a győzelem 
nem volt kétséges. A pár maradék gyerek- 
k e t kik nem tudtak úgy futni, köveket 
raktunk a legyőzött ellenségünkre, mely 
már meg sem mozdult S mint győztes 
haderő, úgy vonultunk haza. De nem ha
gyott békét az a gondolat hogy hátha 
tényleg veszett róka volt Beültem a kocsi
ba és Dr. Mátyás Ferencig meg sem áll
tam. Kértem jöjjön ki és vizsgáltassa meg 
a szegény hullát. Innét m ár "Sztori". 
Azonnal kocsiba vágta magát és mentünk 
a temetkezési helyhez.
Azt hiszemaz állam 10 centivel lejjebb 

csúszott, mikor odaértünk a tetemhez. A 
doktor gyanúsan végigmért lekicsinylő 
vagy inkább sajnálkozó tekintettel és ki
csúszott a száján: Nem Te vesztél meg? 
Odapillantok a vélt sírhoz, csak a kövek 
voltak o tt  Hát ez nem igazi dadogtam. 
Hol a rókánk? mondja O, már jobbked- 
vúen, kuncogva. Itthagyott beneteket Hát 
kérem igazságos ez? Ezért tettem kockára 
az életemet? Sajnos a dicsekvés helyett, 
elhallgatnom kellett, e viharos kalandot 
Pár nap múlva, arébb az oldalban, talál

tak egy döglött rókát (a mi rókánkat) 
melyről a viszgálat után kiderült hogy 
veszett volt 
1991. VI. 29.

Hegedűs Tibor 
Ált. Iskola Apátvaraad.

Hírek

információk:
Az MDF Pécsváradi szervezete mély megrendüléssel vett 
végső búcsút egy tagjától. 1991 július 26-án 17 órakor rk. 
szertartás keretében rokonok, barátok, ismerősök kísérték 
utolsó útjára Arlettné Batta Piroskát.
Isten Veled Piroska néni! Nyugodj békében!

Kárpótlási tanácsadás
A kárpótlási törvénnyel kapcsolatos problémák tisztázására az 

MDF Baranya Megyei Szervezete ingyenes tanácsadó szolgálatot 
hozott létre. A szolgálat Pécs, Mohács, Beremend, Komló, Máza- 
szászvár, Szentlőrinc helységekben vehető igénybe.
Pécsvárad körzetében elő jogosult személyek célszerűen a Pécs, 
Apáca (volt Geisler) u. 16 sz alatti tanácsadást vegyék figyelembe. 
A pontos időpontokról és helyszínekről a Dunántúli Naplóban 
adunk tájékoztatást.
A pécsi szolgálat kedden lSh-tól, szerdán 8h-tól, péntelken 15h-tól 
vehető igénybe a fenti címen.

Magyar demokrata fórum I. Országos népjóléti fórum 
Pécs, 1991 szeptember 6-7.
Helyszín: Pécsi Orvostudományi Egyetem Aulája 
Pécs, Szigeti ut 12.
A programból:
Szept.6.(péntek) 10.30 Megnyitó
11.10- 11.40 A szociálpolitikában eddig elért eredmények és 
az MDF szociálpolitikája
13.30- 15.00 Ebéd
15.10- 17.00 Szekcióülések 
Szept. 7.(szombat)
9.30- 10.00 Az MDF Egészségpolitikája és az egészségügy 
nagyrendszere Előadó: dr. Fejér László az EPT elnöke
14.45-16.45 Szekcióülések 
18.00 Zárszó

A Pécsváradi Ipartestület fennállásának 103. évfordu
lóját ünnepli ebben az évben.
Az augusztus 20-i megyei központi rendezvény Pécsváradon a Vár
ban kerül megrendeuesre, melynek keretén belül sor kerül a régi 
iparoszászló megszentelésére/aug. 20-án, 15h-kor/.
Az ünnepségen Szűcs György űr, az Országos Ipartestület elnöke is 
részt vesz.
Kénük az iparostársakat, hogy családtagjaikkal együtt minél na
gyobb számban tiszteljék meg a rendezvényt.
A pontos időpont a hirdetésben meg fog jelenni.

V e z e tő sé g .

Örömmel számolunk be Kedves Olvasóinknak arról, hogy az 
1991 aug. 3-án Nagyváradon nyíló "Magyar képzőművészek 
kiállítása' alkalmábnól Szabó László községünkben élő 
szobrászművész - festő és grafikus társaival együtt - elsőként 
állíthatják ki munkáikat Erdélyben.

Egy kis kaland



Tejbüfénk új nyitvatartási ideje:

1991 augusztus 1-től:

Hétfőtől péntekig 6-17 óráig, 
szombaton 6-12 óráig.
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Értesítem  kedves vendégeim et,
hogy 1991 július 1-én megnyitottam

"HELEN"
női fodrász üzletemet, a Pécsvárad, Kossuth L u. 36. sz. alatt. 
Nyitvatartásom páros héten délután, páratlan héten délelőtt.

Szünnap kedd.
Várom kedves vendégeimet 

Vadász Lászlóné /Ili/ női fodrász
i

2 db keveset használt cam- 
ping kerékpár olcsón eladó. 
Beck József Felszabadulás 
tér 7.

Kisebb méretű használt író
gépet vennék. É rtesítés  a 
123-as telefonon.

Házrész eladó, üzlethelyiség
nek is átalakítható! 
Érdeklődni: Pécsvárad, Sza
badság u. 2.

ÉBRESZTŐ

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

r  a
KÉPKERETEZÉS, ÜVEGEZÉS!

H őszigetelt üveg készítése Jótállással ka
zettás k iv ite lb en  is, rövid határidőre!

Tárnái István Pécsvárad Ságvárl E u. 6. 
Nyitva hétfőtő l péntek ig  9-18  óráig

V _____J

Tájékoztat jut önöket, kogg I f f f .  Január 1-án migtöitént a 
péctvátadl nimtt klub tágbltóéágl btjtgyzitt, azóta

"FAtundtAkAtlá von Pátévátad0 
névin, agyiét Ittl tóiméban mUköddnk.

UUködáé l, t t r . n t a i t d é l  k ő l t a i g t l n k t t  J i h n l i g  t a g d í j a k b ó l  
t i d i i z t l k .

Célunk!

A Pictvdtador dió némit nesze ti klttbbédg dtdikilmk, tőnk- 
váétlntk kép létlttt, jogainak dkvdnytélidét.
Támogatjuk a ndmtt nytlv ok tatáéit, ápoljuk a ntmzttlédgl 
kultllAdt.

Azzal a kdté'ttl (oldalunk a gazdálkodó éztAvtztltk vezetötfcez, 
hogy klubunkt.t Itktlöédgtlkktz mátttn támogatni ézlvtéktdjtntk.
Hozzdjáiuldti lkat kátjllk ézlvtéktdjtntk a pátévátadl OTP 
t49-9tQól-S9-00013S ézámu ézámlájáta átutalni.

StgltéigUktt tlött lé kóézönJILkl

kíméljük, kon/ mUködíéUnk, kdltöldl kapcéolatunk Pátévátad 
Itjlödíéit l\ tlöétgltl.

Pátévátad, 1*91. Jdnlué ti.
K ö é z ö n t t t t l :

Fogl Józétf Bognátná Autk Uátla
nimtt klub vtzttó titkát


