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Föl, föl hazám, előre gyorsan,
Megállni félúton kívánsz?
Csupán meg van tágíh’a rajtad,
De nincs eltörve még a lánc!

(Petőfi)

’56-os OKTÓBEREM
Harmincöt esztendővel előtte vékonydongájú, 
sápadt gimnazistaként, tizenötévesen éltem meg 
a gyönyórűszép -  szomorú októbervégi napokai 
Mint kollégiumi diákok rendszeres hallgatói vol
tunk -  a hosszú-hosszú kóterfolyosón felsora
kozva -  a Szabad Nép félóráknak, ahogy a kora
beli, élőszóban előadott sajtószemlét nevezték. 
Egy-egy szépen beszélő, jó l intonáló felsős diák 
volt kijelölve, hogy az élcsapat sajtójának zász
lóshajójából épületes talpnyalávalól olvasson fel 
a sorállásban egymást bokodő, kuncogó kamasz
népségnek. A  felolvasások rendszerint az impe
rialisták különféle alávalóságairól, bölcs vezé
rünkről, hazánk nemrésbástya mivoltáról szól
tak. Mármint az előző tanév-végi időszakban. 
Szeptemberben még elindult egy-két szemlével az 
ideológiai Mhomalyosítás. azonban a szállongó 
budapesti Petőfi körös viták híréi'el együtt lassan 
abbamaradt.
Októberben, beszéltek visszatérvén a hétvégi ki
rándulásról. Mi sem állott távolabb nyiladozó 
elménktől mint a politika, mégsem vonhattuk ki 
magunkat az öregek reménykedő, bizakodó hely
zetelemzéseinek hatása alól Hírét vettük a len
gyelországi Poznani lázadásnak, brutális elfojtá
sának. Sajnáltuk lengyel barátainkat, az áldoza
tokat Táskarádió még akkoriban nálunk nem 
lévén sok információnk a diákotthonban nem 
lehetett, de a főbb történésekkel azért tisztában 
voltunk. Különösen azután, hogy a fővárosi ese
mények erjesztő hatására a vidéki városokban is 
mozgolódni kezdett a diákság -  munkásság -  
értelmesen és m a joru l gondolkodó szellemiség. 
Nem tudom már pontosítani melyik okxóbervegi 
délután -  estén büszkeséggel vegyes borzongással 
vonultunk a város utcáinfüggetlen Magyarorszá
gért, orosz kivonulásért, szabadságért, egyenlősé
gért, testvériségért tüntetve.
A Nádor szálló és a Postaigazgatóság épületénél 
bekövetkező csillaghullást hatalmas ovációval 
fogadta a tüntető tömeg ma már meghatóan 
gyerekesnek látszó tülekedés kezdődött egy-egy 
vörös üvegcserép birtoklásáért a lehulló ötágú 
nyomán.
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A Kossuth-szobomál felolvasott 1848-as tizen
két pont és az elszavalt Talpra magyar hatására 
sok résztvevőnek könny csillogott a szemében. 
Lehet közhelynek tűnik vagy hatásvadász fordu
latnak, de amikor többezren együtt mondják a 
refrénjét '48 gyújtóbombájának, hogy "A M a jo 
rok Istenére esküszünk... , akkor az nagyon sok 
mindent kifejez, magynagyaráz, indokol. Megle
het csak azoknak akiknek volt módjuk átélni 
ilyen szituációi Meglehet azért minősítik úgy 
mostanság a részvevőket egyesek bog/ "maradjál 
csak Te is lapítottál harminc é\‘en át". Lapítot
tunk mert a diktatúra nem ismerte a tréfát, nem 
volt vitapartner, hanem odavágott, már egy gya
nús összekacsintásért is. Lehet, hogy lapítottunk, 
de legalább SOHA SEM L ili ÉGTÜNK a nagy 
egyetértéstől
Grácia szegény fejemnek a kis kitérőért 
A napok közben gyorsan múltak örömmel vettük 
kezünkbe a Kossuth címes fejléccel megjelenő 
megyei napilap néhány példányát A z öröm nem 
soká tartott November elejétől orosz páncélos 
forgolódott a pécsi főtéren és szerte az országban 
elobújtak az addig is talpnyalók és nagy vorös- 
csillagos gazdi védelmében elkezdődött a leszá
molás.
A novemberi esőben, ködben, betakarítatlan ku
koricatáblák közt gyalogoltunk Véméndig iskola
társam édesapjának vezetésével vonat nem járt a 
sztrájkok miatt, az iskolában tanítási szünet vette 
kezdetét
Otthon naphosszat az öreg rádión csüngött a 
család, már amikor nem volt áramszünet Folya
matosan olvasták be az időközben megalakult 
Munkás-Paraszt kormány és elnökének felhívá
sát, ígéretét, hóm tegyék le a fegyvert, senkinek 
nem lesz bántódása. Mint tudjuk ez be is lett 
tartva, olyannyira, hóm még éwizedek múltán is 
lórugás szerűen kezelték a kivégzettek sírhantjait 
Nézőpont és tanás kérdése, hogy ki hajtja le a fej ét 
tisztelettel és ki húzza el a szájaszélét legúiabbkori 
FORRADALMUNK-ról emlékezvén

Beck
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Tisztelt pécsváradi
Polgártársaim!

Talán néhányuk előtt ismeretes, hogy 
1991 október 2.-án rendkívüli önkor
mányzati ülés volt, melyet egyetlen té
ma miatt hívott,össze a Polgármester Úr. 
Ez a téma az "Ö személyét ért durva tá
madás', és az általa megnevezett embe
rek által történt személyiségi jogainak a 
megsértése volt.
A mindenféle előzetes anyagot mellőző 
önkormányzati testületi ülést azért hív
ta össze a Polgármester Úr, mert tudo
mására jutott, hogy dr. Bíró Ferenc or
szággyűlési képviselő és Müller Lajos 
önkormányzati képviselő, valamint 
Beck József, Bonyhádon jártak Palkó 
Ferencnél, a pécsváradi gázberuházás 
egyik volt kivitelezőjénél. Arról ugyan 
csak indirekt információi voltak, nogy 
miért jártak nevezettek Palkó Ferenc
nél. Viselkedésüket viszont gyanússá 
tette, hogy magnetofont használtak, és 
ez volt ami a Polgármester Úrat gyors 
cselekvésre késztette. Ezek a "veszé
lyes" emberek biztosan valami rosszban 
törik a fejüket. Ezért gyorsan levelet is 
írt mindhármójuknak, és azt az önkor
mányzat előtt fel is olvasta. Tette mind
ezt anélkül, hogy pontosan ismerte vol
na a Bonyhádon történteket. Sőt kettő
jüket meg is fenyegette, hogy magánem
berként, vagy MDF párttagként jelent
se-e f el őket, személyi jogai megsértésé
ért? Hozzám írt leveléből idézek:
"- Tájékoztatnám Önt a jelenlegi gaz
dálkodó terület /Erzsébeti u. 8/b. lovar
da/ birtokba jutásáról, eddigi közműve
sítéséről, építkezéséről meliorációjáról, 
az ott f olyó szakmai munkáról. Tájékoz
tatnám azok névsoráról akik ott eddig 
akár egy órát is dolgoztak, a kivitelezők
ről, az ott dolgozott gépek tulajdonosai
ról, üzemeltetőiről, az elvégzett munkák 
fizetési módjairól, a társaság volt és je
len alkalmazottairól, adó- és számla
számáról, könyveléséről, és pld. az idei 
év mai napig 37,6 millió Ft.-os árbevéte
léről, parkjának tisztántartásáról, min
denről, ami érdekli Önt, természetesen 
beleértve a Gesztenyési u. 2/b. szám 
alatti szolgálati lakás gázszerelését is. 
Szívesen tájékoztatom a Vár u. 26-os 
számú ház és Óvári Gyuláné jelenlegi 
helyzetéről, amennyiben ez is érdekli 
Önt."
A Polgármester Úr bizonyára tudhatta, 
hogy az általa felsorolt dolgokról, az Őt 
érintő cselekedetekről a falu lakossága 
így vagy úgy értesült. Az emberek ezeket 
egymás között megbeszélték. Voltak, 
akik hitték, voltak akik tudták, voltak 
akik kételkedtek, és voltak akik semmit 
sem hittek el. Mert tudták, hogy ez ha
zánkban és fa lunkban  m indenhol 
ugyanígy folyik. Mindenkiről a háta mö
gött beszélnek, suttognak, ki lopott, ki 
csalt, ki korrumpált, es ki az, aki az ör
döggel cimboráit. Különösen igaz ez 
azokra, akik közhivatalokat töltenek be, 
akik állásuknál és beosztásuknál fogva

nap mint nap ádáz gyanakvások között 
végzik munkájukat. Akiknek figyelik 
minden lépését, cselekedetét és a legki
sebb gyanús momentumra már kész té
nyékként indítják el a súgás-búgást. 
van akit ez idegesít, van akit megmoso
lyogtat, és van, aki úgy gondolja, nem 
zörógaharaszt..."
A Polgármester Úr már eddig sok igaz
talan pletyka áldozata volt, most mégis 
ideges lett, és gyorsan felsorolta hozzam 
írt levelében az eddig róla szóló összes 
pletykát. E rendkívüli gyorsaságú csele
kedetet, -  mint ez a testületi ülésen is 
kiderült- az váltotta ki, hogy az inkrimi
nált személyek mind a helyi MDF szer
vezet tagjai, így szándékuk nyilvánvaló
nak tűnt: azért vizsgálódnak, mert meg
próbálnak majd aljas rágalmakat szór
va, a választási kudarcukért most visz- 
szavágni. Ez egy piti kis pártügy, hiszen 
látszik, hogy kik vannak benne.
Nos, ez volt a sietség legfőbb oka, ezért 
kellett az önkormányzatnak összejön
nie. Szerencsére nem kellett ilyen kevés
sel beérniük, mert Müller Lajos képvise
lő úr az ülésen mindenkinek kiosztotta 
Palkó Ferenc- az önkormányzati képvi
selőkhöz szóló- tényfeltáró levelét. Nos 
ebben Ő vaskos dolgokat fogalmazott 
meg, melyeket a törvény úgy ismer, hogy 
korrupció, hatalommal való visszaélés, 
stb. Palkó Ferenc mindezeket állítja, a 
saját nevében, a saját aláírásával, és ta
nukkal hitelesítve, valamint arra ké
szen, hogy minden állítását bizonyítva, 
vádjait kész megvédeni az igázságügyi 
fórumokon is.
Nehéz elhatározás lehetett, mert ki vád
jait nem bizonyítja, az rágalmaz, és ezt 
is bünteti a törvény. Ő tudja, miért tette. 
Kérdés az, hogy most mit tegyen az ön- 
kormányzat? Vizsgálja-e meg, hogy 
testületi vezetője tényleg korrupt-e? 
Beárnyékolja-e vele magát is, vagy elen
gedi a füle mellett? Tartozik-e felelő
séggel a község választóinak? Az ülésen 
elhangzottak szerint, az Önkormányzat 
felelőséggel járt el. Megbízott egy há
rom tagú, -képviselőkből állóbizottsá
got, akik a levélben foglaltak közül ellen
őrzik azokat az állításokat, amelyek vé
leményük szerint az Önkormányzatot 
érintik.
Természetesen nem vizsgálják azon dol
gok valóságtartalmát, amelyek a kor
rupciókra, vagy a hatalommal való 
visszaélésre u talnak, hiszen ez az 
ügyészség dolga.
Tisztelt Polgártársaim!
Eddig a tények, és most nézzük a három 
"intrikus" szerepét, és a történések kro
nológiáját. -Dr. Biró Ferenc ország
gyűlési képviselő 1991 szept. 24-én fel
keresi Palkó Ferencet, hogy a számára 
félretett és időközben Bonyhádra szállí
tott kazán meg van-e még, és megvásá- 
rolható-e? Ekkor Palkó Ferenc -  Hoppá 
József országgyűlési képviselő jelenlé
tében, aki dr. Biró Ferenc utitársaként 
az országgyűlésről hazafelé utazik, -  el
mond ja/nogy szeretné a tudomásomra 
hozni mint pécsváradi országgyűlési

képviselőnek Kakas Sándorral kapcso
latos vélt sérelmeit. Ezután képviselő- 
társammal együtt, hogy miután itt egy 
szabályos bejelentés történt, azt kell 
tennünk, amire hivatalunk és eskünk 
kötelez.
Ismerve azonban, hogy az ilyen bejelen
téseket gyakran nem gondolják komo
lyan, és azok valóságtartalma is változó, 
megkérdeztem Palkó Ferencet, hajlan
dó-e ezt a bejelentést magnószalagon és 
írásban, tanuk jelenlétében is megerősí
teni? Erről akkor Hoppá József jelenlé
tében biztosított. Hazaérve és a dolgokat 
átgondolva nyilvánvaló volt, hogy -  
pécsváradi lévén -  feltétlenül értesíte
nem kell az önkormányzati testület tag
jai is, mielőtt a tényfeltáró ügyészi vizs
gálat megindul. Ezért 1991 szept. 29-én 
értesítettem Müller Lajos önkormány
zati képviselőt, és kértem, jöjjön velem, 
hogy a bejelentést magnószalagon és 
írásban is rögzítsük. Ekkor jött velünk 
Beck József is, akit tanúként vittünkma- 
gunkkal. Azért választottam kettőjüket, 
mert bennük feltétlenül megbíztam, és 
nem akartam, hogy a közvéleményt fe
leslegesen felheccelve, előkészületlenül 
kerüljön az ügy az Önkormány'zat elé. 
Úgy gondoltam, hogy a tisztességes eljá
ráshoz az is hozzátartozik, hogy min
denről tájékozódjam, hiszen ilyen ügy
ben felelőtlenség körültekintés és kellő 
tájékozódás nélkül bárm it is lépni. 
Ezért, mikor Palkó Ferenc 1991 okt. 1- 
én a már felsorolt tanuk előtt is megtette 
bejelentését, úgy az Önkormányzatunk 
okt. 14—i ülését jól előkészítettem. Sze
mélyesen kívántam az ügyet előadni, és 
az Önkormányzat bölcs belátására bíz
ni, hogy mit cselekszik. Ebben aPolgár- 
mester Úr megakadályozott. így sike
rült neki a tények és személyem meg
hallgatása nélkül egy sebtében összehí
vott önkormányzati ülésen azt a látsza
tot kelteni, hogy a személyét ért durva 
rágalmak pártpolitikai célokat szolgál- 
nak.
Nos, Polgármester Úr, Ön két dologban 
téved: én soha nem vádoltam semmivel, 
és az MDF sem, még annyira sem, mint 
más községekben, ahol ha úgy tetszik, el
lenzékben működő pártok cinek, létez
nek. Mindig fontosabbnak éreztem azt, 
hogy a dolgok előre menjenek, mintsem 
kicsinyes, egymás erejét felőrlő csatá
rozások legyenek. Ezért most sem te
szem. Azért nem, mert a feljelentést 
ugyan az önkormányzati képviselők felé 
is megtették, de a dolgok törvényes útja 
az, hogy az ilyen bejelentéseket az 
ügyészség vizsgálja.
Nagyon bízom abban, hogy Palkó Fe
renc állításai nem igazak, és a dolgok 
nem úgy történtek meg, mint ahogy ál
lítja. Vegre a súgás-bugások elviselése 
helyett legyen lehetősége bárkinek, fele
lősségteljes tiszteségeket betöltőknek, 
hogy tisztázzák magukat. A közélet tisz
taságához ennek a lehetősége is biztosí
tott kell hogy legyen.

dr. Biró Ferenc
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Serdülő bajnokság

Azutóbbiidőknagy reformjai labdarúgásunkat sem kerülte 
el. Szakítva a régi hagyományokkal a megyében és közsé
günkben, újból az utánpótlás fontosságát, nélkülözhetet
lenségét helyezték előtérbe. Gyermekeink egészsége, álló- 
képessége csak a rendszeres testedzéssel tartható fenn. A 
lehetőségek nagyon korlátozottak voltak, mert 7-14 éves 
korig csak az általános iskolában folytattak, - már ameny- 
nyire a létesítmények engedték - rendszeres testedzést. 
Testnevelőink a szakterületüknek megfelelő sportágat vá
lasztották, így fordulhatott elő,hogy egy-egy iskolában atlé
tikával, kézilabdával vagy labdarúgással foglalkoztak. 
Pécsváradon mind a három sportágat több-kevesebb siker
rel próbálgatták, de ehhez mint foglalkoztatók kevesen vol
tak. Ezért közös megegyezéssel, az iskola hozzájárulásával 
a labdarúgást szakosztályunk átvállalta. Szerencsére hamar 
találtunk a gyermekekkel bánni tudó és a labdarúgáshoz 
értő, érte tenni akaró embereket. Varga Sándor és Szokics 
Ferenc az első felkérésre vállalta a serdülő korosztállyal va
ló foglalkozást. 1990 őszén indítottunk csapatot a megyei I. 
osztály serdülő csoportjában. Valahol ott kezdték a gyere
kek, hogy az első mérkőzéseken nem tudtak közepet kezde
ni, szabályosan bedobni, lestaktikázni, védekezni, támadni. 
Elkerülhetetlen volt, hogy újoncként a legtöbb rutinos csa
pattól kiadós vereséget szenvedjenek. Dicséret illeti a játé
kosokat és edzőket, mert bíztak a jövőben, volt türelmük 
végigcsinálni amit elkezdtek. Már a tavalyi bajnokság kö
zépső szakaszában érezhető volt a csapaton belüli fejlődés 
akár szerkezetileg, akár egyénenként. Lassan mindenki 
megtalálta a neki megfelelő helyet a kapustól a csatárig. 
Aztán a bajnokság végére már az eredmények is jöttek a 
közel azonos képességű csapatokat legyőzték, és végre volt 
sikerélményük. Bízva a jó folytatásban az idén újra nevez
tük őket a megyei bajnokságban.Örömteli az is, hogy annyi 
csapat jelentkezett, hogy kétcsoportos serdülő bajnokságot 
kellett indítani a megyében. Számunkra ez kedvezően ha
tott, mivel ez egyben költség és utazáskímélés is volt. Ügy 
indult a bajnokság ahogy azt a gyerekek megálmodták, si
mán 4:0-ra verték a Somberek azonos korosztályú csapatát. 
Aztán itthon 2:2 a Mázaszászvárral, amely a vendégcsapat 
számára volt hízelgő. Az első idegenbeli mérkőzésre Pécsett 
a Zsolnay ellen került sor. Ügyes, gólratörő játékkal 5:1 -re 
győztek. Következett a Töttös, akik ellen megszenvedtek a 
győzelemért, de 2:1-re ez is sikerült. Négy mérkőzés alatt 
annyi pontot szereztek, amennyit tavaly harmincból. Nagy 
boldogság volt a csapaton belül és kívül is, örült játékos, 
edző egyaránt. Bár a hangsúly továbbra is a nevelésen van, 
azért a siker sem árt az eredményes munkához. Még két 
mérkőzést játszottak ezután Sásdon, és itthon a PFC-vel. 
Mindkétszer veszítettek a fiúk, de nem vallottak szégyent, 
főleg a jobb erőkből álló PFC ellen nyújtott teljesítményük 
dicsérhető. Jelenlegi helyezésük reális, azt hiszem az ered
ményeik magukért beszélnek. Rövid idő alatt ügyes kis csa
pattá fejlődtek, vannak értékeik, minden poszton található 
egy-két jó képességű játékos, de erejük az egységben, a jó 
csapatszellemben található. Természetesen ehhez edzőik 
lelkiismeretes munkájára is szükség volt. További sok sikert 
kívánunk nekik. A szülőkhöz az a kérésem, hogy gyermeke
ik hazai mérkőzéseire látogassanak el minél nagyobb szám
ban, nemcsak apukák, hanem anyukák is.

Hajrá Pécsvárad!
Keresztúri Tóth Sándor

Jártamban-keltemben

Exodus
A neves frankfurti napilap tudósítóját kalauzoltam a mohácsi 
menekülttáborba pár héttel korábban.
Déli szomszédainknál akkor már javában tombolt az őrület. A 
TV képsorai a szövetségi hadsereg vöröscsillagos páncé
losainak és légierejének "hősies” programjairól és az őket kí
sérő csőcselék balkáni bosszújáról tudósítanak. Uramisten, és 
még azóta is tart, és kitudja mikor lesz vége.
Az átmeneti tábor lakói szemlátomást f élnek. Félnek minden
kitől aki ismeretlen, attól is aki jót akar. A külföldi tudósító is 
csak igen nehezen talál partnert köztük, pedig jópáran néme
tül is beszélnek. Idős házaspár az otthagyott, lezárt otthonáért 
zokog. Az asszony immár másodszor éli át a háborús menekü
lés rémét, és a kedves magyar rendőrtörzsőrmester asszony 
vállára borulva rejti könnyeit.Naponta ismétlődő tragédiák 
gyűjtője is a tábor, ahonnan rövid pihenő után az ország bel
jebb lévő befogadó táboraiba buszoznak a menekülők. 
Négy-öt tizenéves fiatal jön a Katolikus Caritastól gitárral, 
énekkel próbálják oldani a feszültségét az udvar fái alatt hálá
san figyelő közönségnek.
Mindannyian reménykednek, hogy hamarosan vége szakad az 
exodusnak, de ennek immár huszonöt napja. 
Jugoszlávia-Jugoszlávia - játszotta, énekelte a cigányzenész 
jó esztendeje a betérő délvidéki vendégnek. Akkor azt írtam, 
úgy érzem nem sokáig lehet eljátszani azt a nótát. A jóslat 
bejött, egy tákolmány összeomlik és méltatlanul sok áldozatot 
temet maga alá, de remélem a vérben és szennyben születő 
szabadság gyönyörűszép gyermeke lesz a Szlovén és a Horvát 
népnek, melyben még sok öröm telik.

Egyperces
Már ott tartott, hogy nem igazán szégyenkezett amiatt, hogy 
felnyitotta a kuka tetejét, s "kincsek!' után kotorászott. Pedig 
még mindig észlelte a megvető arckifejezéseket, ha valaki 
elment mellette.
Ült a kapualjban, remegő, eres kezét nézegetve, melyre rászá
radt a mocsok, a háztartási hulladékok mocska.
Amúgy is ráncos homlokán még töprengöbbre mélyültek a 
redök.
- Lehet, hogy elsorvad lelkemben az a bizonyos "jobbik én"? 

Hiszen turkákni kell, utálom, vagy sem, élni kell!
Valamikor ugyan valamivel jobb időket is megért boldog nő 
is volt, de mára egyedül maradt.
A  gyerekek szétszéledtek, élik a saját életüket, s ö nem akar 
’kölönc lenni a nyakukon. így jutott el a nyugdíjkiegészítésig, 
a kukáig.
Meglepően értékes dolgok kerülnek olykor a felszínre. Sze
gényes, de tiszta otthonában egész kiállítása van már a mások 
által eldobott, az ö számára érdekesnek tartott dolgokból. 
Mégis a hétfőt szerette a legjobban, mert ilyenkor ínyencnek 
való csemegék kerültek napvilágra.
Múltkor mennyei vacsorája volt, mert rántott húst, sőt salá
tát talált. Bizony előfordult, hogy a kuka alján még aprópénz 
is volt. A  fillérek értéke az ö számára...
Erre a gondolatra felélénkülve, kisebb jajjal kelt fel, s lé
pett egy új kukához.
Tetejét felemelve, azonnal felmérte, hogy ma talán szeren
cséje lesz, mert mindjárt a tetején újnak látszó takarót talált, 
s lelki szemei már elhelyezték az ágyon, a hideg napok elleni 
védelemre.
Megsímította az anyagot, valóban olyan finom  volt, mint 
aminek látszott. Óvatosan kezdte kihúzni, nehogy baja essék. 
Aztán szétnyílott a takaró, s az asszony szívettépö sikoltással 
hanyatlott hátra
A finom takaró puha terhe, egy újszülött csecsemő volt.
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Isk o la i  o ld a l:

Hírek iskolánk életéből
Nagysikerű kirándulást és akadályversenyt rendeztünk 

szeptember 21-in.
Október 1 -vei beindítottuk a szakköri foglalkozásokat. 

Szakkörök
Felső tagozat: Matematika, Egészséges táplálkozás, Rajz, 

Háztartási ismeretek, Színjátszó, Kémia, Számítástechnika, 
Német, Német hagyományőrző tánc, Fotó,
Középiskolai előkészítő 8. osztályosok részére

- matematikából,
- magyarból,
-német nyelvből.
Október 22-én megemlékezünk az 1956-os "Októberi forra

dalom napjáról"
Október 24-25-én hulladékgyűjtési napot tartunk.
Szülők figyelmét felhívjuk a pályaválasztásra. Folyamatosan 
érkeznek a tájékoztatók a középiskolákból.
Októberben Külsheimből tanárvendégek érkeznek iskolánk

ba.
November első hétfőjén fogadónapot tartunk.
Alapítványra felhívjuk a figyelmet! A helyi OTP-nél lehet 

befizetni az adományokat. Ezúton mondunk köszönetét Fri- 
edszám Lászlónak, aki legutóbb 2.000 forinttal járult alapít
ványunkhoz.
Úszásoktatás folytatódik ebben a tanévben is.
Kézilabdás lányaink megkezdték szereplésüket a körzeti baj
nokságon.
Tömegsport foglalkozáson minden gyereknek lehetősége van 
a sportolásra.
Az alsó tagozatban szintén lesznek rajz és német szakkörök, 

a napköziben folytatódnak a csoportközi foglalkozások 
/ügyes kezes, játékos sport, babaruha varrás, német játékok./

Iskolánk e tanévtől új kezdeményezéssel próbálkozik. A tag
iskolákon kívül, szorosabb munkakapcsolatot kívánunk ki
alakítani szűkebb régiónk iskolái közül Hidas, Hosszúhetény 
és Mecseknádasd iskolásaival.
Közös területi versenyek megrendezését, rajzpályázat meg
hirdetését, sikeres pályamunkák vándorkiállítását, valamint 
közös szakmai megbeszéléseket, szakmai napokat tervezünk. 
Együttműködésünk célja, kitekintés más iskolák felé. Bizo
nyos szakmai kérdések közös megvitatása, valamint a területi 
versenyek megszűnése után is biztosítani kívánjuk tehetséges 
tanulóink részére a szélesebb körben való megmérettetés 
nyilvánosságát. v ^ l t o l ö n í

Pedagógus

Akadályverseny 1991.
Évek óta először kedvezett az időjárás a hagyományos akadályver
senyünk megrendezéséhez, melyre idén szeptember 27-én került 
sor.
A gyerekeknek kilenc akadályt kellett leküzdeniük. Állomásainkat 
kissé új szempontok alapján állítottuk össze. A hagyományosak a 
történelmi totó, a szabadságharc költészete és egyéniségei, az első
segélynyújtás illetve az ügyességi játékok mellett a növényfelisme
rés /élő gombák és növények/, valamint madárhangok ismerete is 
fontos szempont volt.
Mint minden évben, most is pontoztuk a menetleveleket, melyek 
között akadtak igen figyelemreméltó kidolgozások is. Ezeket isko
lánk egyik vitrinjében most is meg lehet tekinteni.

Miután minden osztály megérkezett, kezdetét vette a Dombay-ku-

Ea. Ezt a futóversenyt idén rendeztük meg először, s szeretnénk 
agyományt teremteni belőle. Feladat a Dombay-tó körülfutása 

volt. A verseny végeztével a gyerekek elfogyasztották bográcsban 
főzött ételeiket, majd következett az eredményhirdetés.
Külön értékeltük az 5-6. illetve a 7-8. osztályok legjobbjait. Az első 
három helyezett osztály tanulói csekély apróságot kaptak, 1-1 szelet 
csokoládét, nyalókát, medvecukrot.
Szűkös anyagi helyzetünk ellenére a futókról sem feledkeztünk 
meg.
A Diákönkormányzat kiadása megközelítette az 5.000,-Ft-ot. Ez
után a gyerekek többsége - egy szép délelőtt emlékével - elindult 
haza. Néhányan azonban maradtak és játszottak, beszélgettek még 
egy rövid ideig.
Az akadályverseny lebonyolításában résztvevő kollégáimnak és szü
lőknek ezúton is szeretnék köszönetét mondani.



1991 október ÉBRESZTŐ 5

"Jövevény voltam 
és

befogadtatok...”

Jézus krisztus az utolsó ítéletről tanít a 
M áté evangéliumában. 125/ "Mikor 
pedig eljö az embernek Fia, az ö dicső
ségében és ővele mind a szent angyalok, 
akkor beül majd az Ö dicsőségének ki
rályi székébe.
És elébe gyűjtenek mind a népek, és el
választotta őket egymástól, miként a 
pásztor elválasztja a juhokat a kecské
től. É s a juhokat a jobbkeze fe lö l, a 
kecskéket pedig a balkeze felöl állítja. 
Akkor azt mondja a király a jobb keze 
felöl állónak: Jertek én Atyámnak ál
dottál, örököljétek ez országot, amely 
számotokra készíttetett a világ meg
alapítása óta. Mert éheztem és ennem 
adtatok szomjúhoztam és innom adta
tok, jövevény voltam és befogadtatok 
engem,
Mezítelen voltam és felruháztatok, be
teg voltam és meglátogattatok, fogoly 
voltam és eljöttetek hozzám.
Akkor fele lnek majd néki az igazak, 
mondván, Uram, mikor láttuk, hogy 
éheztél és tápláltunk volna? vagy szom- 
juhoztál és innod adtunk volna?
És mikor láttuk, hogy jövevény voltál 
és befogadtunk volna?... És felelvén a 
király, azt mondta nékik: Bizony mon
dom nektek, amennyiben megcseleked- 
tétek eggyel emez én legkisebb atyám
fiái közül, énvelem cselekedtétek meg."

Az utóbbi hetekben egyre többször jut 
eszembe ez az Ige. Évtizedekig tartó vi
szonylagos külső nyugalom után, a há
ború híreit nem csupán olvashatjuk, lát
hatjuk. Egészen közel került hozzánk, 
mert a háború elől menekültek megren
dítő elbeszéléseiből értesülhetünk a kö
zelünkben történt tragédiákról.
Sokan szinte nem is fogják fel, hogy mi 
történik. A XX .század végén erre nem 
készültünk fel. De ha már ilyen helyzet 
alakult ki, jó lenne, ha minél hamarabb 
felocsúdnánk a megdöbbenésből és

megvizsgálnánk, mit tehetünk.
Sok embernek szállásra van szüksége, 
mert közeleg a tél. Sokan még fűtetlen 
nyári szálláshelyeken vannak kicsi gyer- 
mekekkel.Akinek módja és lehetősége 
van arra, hogy befogadjon embereket, 
az nyissa meg a szívét és a házát, ha Isten 
erre indítja. >
Akinek ilyen lehetősége nincs, az is tud 
segíteni azzal amilye van, burgonyát, 
zöldséget, cukrot, lisztet, babot, stb. 
gyűjtünk a református parókián is és el
juttatjuk a rászorulóknak. Gyűjtünk 
még meleg ruhát, cipőt, takarót, ágyne
műt. Jó lenne, ha meghallgatnánk és 
megértenénk, amikor Isten indít ben
nünket az irgalmasságra,könyörületes- 
ségre. Nem kell félni attól, hogy szegé
nyebbek leszünk, hiszen nekünk is kevés 
van. Isten mértékei egészen mások, mint 
a mi mértékeink. Ezt már sokan tapasz
talták. Ennek szép megfogalmazását ta
láljuk már az ószövetségben is: “Van 
olyan, aki bőven adakozik, és annál in
kább gazdagodik, és aki megtartóztat
ja  a járandóságot, de ugyan szűkölkö
dik.
A  mással jóltevö ember megkövéredik, 
és aki mást felüdít, maga is felüdül." 
/Példabeszédek. 11:24,257 
Pécsvárad, 1991 október 8.

Szabó Lászlóné 
ref. Ip.

Egyházi hírek
A katolikus egyház hírei

Október 19-én orgonaátadás-átvétel- 
re kerül sor. A felújított orgona műsza
ki átadása délelőtt 11 órakor lesz a ró
mai katolikus templomban, majd egy 
később kijelölt időpontban történik 
megáldása.

A pécsi /állami/ Nagy Lajos Gimnázi
um az 1992-93-as tanévben is indít egy
házi beiskolázású, általános tantervű 
osztályt. Az ide felvett tanulók állami 
gimnáziumi bizonyítványt és érettségi 
oklevelet kapnak.
Tanrendjük négy éven keresztül heti 2 
óra katolikus hitoktatással egészül ki, 
melyet osztálykeretben, rendes óraren
di órakeretben tanulnak. A vidéki fiúta
nulók a Hunyadi Mátyás, a leánytanu
lók a Geisler Eta kollégiumban nyerhet
nek felvételt.
A keresztény szellemű nevelőmunkát 
elsősorban a Ciszterci rend szerzetesei 
segítik az iskolában és a kollégiumban is. 
Jelentkezési határidő: 1991 november 
2. Bővebb felvilágosítást adhat minden 
/a Pécsi Egyházmegye területén/ műkö
dő általános iskola, valamint érdeklődni 
lehet valamennyi plébániahivatalnál. 
/Jelentkezés módja, felvétel feltételei/

Az Új Ember Kiadó idén ismét meg
jelenteti a római katolikus liturgia sze
rinti falinaptárát.
A naptár felsorolja a névnapokat, dőlt 
betűvel jelzi a liturgiában szereplő szen
tek neveit, külön jelöli a parancsolt egy
házi ünnepeket és első pénteket. Ismer
teti a böjti és bűnbánati előírásokat, fel
sorolja a könyörgő és világnapokat. Fel
tünteti a hold állását. A naptárat a sop
roni Mária-oszlop főalakjának repro
dukciója díszíti.
Megjelenése november hónapban vár
ható, ára 12 forint.

A református egyház hírei:

Október 19-én szombaton gyermek- 
konferencia lesz Mohácson 
Október 27-én vasárnap az istentiszte

let keretében úrvacsora osztás lesz. 
Október 31 -én csütörtökön este 6 óra

kor reformációi istentisztelet lesz. 
November 3-án vasárnap délután ifjú

sági istentiszteletet, valamint bibliaórát 
tartunk

November 9-én szombaton Turonyba 
megyünk a konfirmandusok konferen
ciájára.

Állandó gyülekezeti alkalmak:

Minden vasárnap délelőtt 11 órakor is
tentisztelet a templomban. Minden hó
nap első vasárnapján délután fél 3-kor 
ifjúsági bibliaórát tartunk, konfirmált 
fiatalok részére.
Minden hónap utolsó vasárnapján a dé
lelőtti istentisztelet családi istentiszte
let, ezen alkalmakkor a gyülekezet legki
sebb tagjait is nagy szeretettel várjuk.

Egészségügyünk háza tájáról

Soha nem látott tempóban készül az 
új egészségügyi centrum. Többször 
láttám délután 5-6 között, hogy seré
nyen dolgoznak, forog a betonkeverő, 
üvegezik az ablakokat. Az augusztus 
végen elkészült fogászat és gyermek- 
rendelő már a régi rend szermt műkö
dik. Sajnos a szép új várónkba vissza 
kellett tenni a régi, ósdi bútorokat, 
ami csúnya is volt, meg kevés is. Az 
Önöktől kapott szép virágokkal már 
némileg javult a helyzet, mikor a helyi 
ÁFÉSZ megajándékozott bennünket 
11 vadonat új, szép, higiénikus szék
kel, ezzel járulva hozzá a lakosság el
látásának jobb feltételeihez. Az óvo
dától és a Kisegítő Iskolától pedig 
aranyos kis székeket és kisasztalt 
kaptunk, ami if j. Büki Lászlónak kö
szönhetően most kellemessé teszi a 
gyerekek számára a várakozást. 
Mindnyájunknak nagyon köszönjük.

-D-
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Hogy tudjanak róla

Gott,
Ein neuer Tag 
istwieeinKind, 
das uns anschaut 
mit groBen, 
staunenden Augen.

Ein neuer Tag
ist wie ein leeres Glas,
dasgefülltwird,
langsam,
mit Arbeit und Freude.

Ein Tag
ist wie eine Briicke, 
die Morgen und Abend 
verbindet 
und Menschen 
zusammenführt.

Ein Tag ist wie ein Haus 
mit verschlossenen Fenstem, 
die sich langsam öffnen.

Ein Tag
ist ein Geschenk,
ein Wort von Dir zu mir,
eine Hand,
einWeg
den Du mir
auftust.

H U M O R
Tisztelt Pécsváradiak!
A jegyzőkönyv szerint 1991 május 9-én megalakult a PÉCSV ARADI "ZENGŐ” 
NEPTANCc GYO  1'l fcS. (Cégbírósági b e je lzés  megtörtént)
Az együttes célja, feladata: a magyar néptánc, népzene megismertetése, színpadi 
feldolgozása, bemutatása. Elsősorban az ifjúság köréből alkotó közösség megterem
tése. Különféle néptánc tanfolyamok, csoportok szervezése - aprók tánca, táncház- 
mozgalom - utánpótlás nevelése céljából olyan programok összeállítása, mely kapcso
lódik a helyi idegenforgalmi, kulturális programokhoz, lehetőségekhez.
Az Egyesület a Szent István napok alkalmából augusztus 20-án mutatkozott be a 
közönségnek. A szereplés sikeres volt és merjük remélni, hogy egyre inkább az lesz. 
Az Egyesületnek lehetnek;-rendes vagyis aktív tagjai
- pártoló tagjai és
- tiszteletbeli tagjai.
A vezetőség megtartotta első ülését, melyen az alábbi témák kerültek megtárgyalásra:
1. Felmértük az Egyesület gazdasági helyzetét, amely jelenleg az önkormányzat által 
adott (120.000 Ft) és egy elnyert díjból (20.000 Ft) tevődik össze.
2. Megbeszéltük a legfontosabb teendőket ez év hátralévő időszakára.
3. Megbeszéltük az ezévi munka programunkat
Pécsvárad lakosságához és gazdasági szervezeteihez fordulunk az alábbi problémá
inkkal:
Mivel az Egyesület tagjait el kell látni megfelelő kellékekkel (ruhákkal, cipőkkel, 
csizmákkal) úgy a gazdasági szerveeztek, mind a magánszemélyek támogatását tiszte
lettel elfogadjuk; egyszámlaszámmal rendelkezünk.
Magánszemélyek partolótagsággal is segíthetnek. A Tagsággal kapcsolatos informá
ciók a Múv. Házban Dretzky Katalintól vagy Dékánynétola Vas-múszaki boltban 
szerezhetők be.
Továbbá felhívjuk a figyelmet és kérjükazokat a családokat akik segíteni tudnak, hogy 
S garnitúra Sárközi leány ruhára lenne szükségünk, amit természetesen megvásárol
nánk. Ezzel kapcsolatban felvilágosítás és ügyintézés szintén a Múv.Házban. Az 
Egyesület tevékenysége nem idegen Pécsvárad életében. Hisz az utóbbi 30 évben 
Pecsváradon kétszer működött helybéli tánccsoport reméljük még sokan emlékeznek 
rá.
Az anyagi támogatáson kívül természetesen a majdani szerepléseken való részvéte
lükre is számítunk.
Az Egyesület életéről rendszeresen tájékoztatni fogjuk önöket

Müller Lajos

Elszegődik egy gazdag zsidó családhoz a szegény leány. Néhány hónap múltán aztán 
sírva mondja asszonyának
- Igen szomorú vagyok, de nem maradhatok itt tovább, mert perm eket várok, s a 
gyermek atyja elhagyott...
Asszonya nagy együttérzéssel megsimogatja:
-  Nyugodtan nálunk maradhat! M ajd örökbe fogadjuk a gyermekét!
Egy év múlva ugyanez történik, ... majd a negyedikben is.
A z ötödik évben aztán a lány mérgesen így szó i
-  Nagyságos asszonyom, ezennel felmondok, elsejével kilépek!
■ De hát miért?
■ Nézze! Túlságosan sok lett a munka! Én annak idején egy gyermektelen családhoz 
szegődtem el, -  nem egy ilyen nagy családhoz!

Hosszúnapon a rabbi engesztelő zsolozsmát énekel a zsinagógában:
"Minden porból lett és porrá leszr  egy zsidó felzokog. Szomszédja nyugtatni próbálja:
■ Miért sírsz, Mózsi? Ha aranyból lennél és porrá lesz m indent elvesztenél Ha porból 
vagy és porrá lesz nem nyersz és nem veszítesz semmit.

Hajótörés után két zsidó ül a mentőcsónakban.
-  Hatalmas Isten! -  imádkozik az egyik -  Ha életben hagysz bennünket, vagyonom felét 
nemes célokra adományozom!
Egész nap, egész éjjel eveznek de egyetlen hajót sem látnak
-  Uram! -  ígéri a zsidó  -  ha Te minket szorultságunkból megmentesz feláldozom neked 
a vagyonom kétharmadát!
A  harmadik napon a helyzet ugyanolyan kilátástalan.
• Egek Ura! - imádkozik ismét a zsidó - ha segítségeddel ebből a slamasztikából 
kikerülünk ...
- S 'uj ■ vág közbe a másik -  hallgass el a ráajánlásokkal látom a szárazföldet!

F.KXora

H U M O R
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Nagypall
Asszonytorta
Október 7-én indult a helyi iskola tornatermében.
Amold Jánosné vezetésevei már az első alkalommal többen 
végezték agyakorlatokat. A tornázni vágyók hetente egy alka
lommal hétfőn este 18 órától vehetik igénybe a tornát.

Óvoda átadás
Október 5-én ünnepélyesen is átadták a helyi német nemzeti
ségi óvodát. A már szeptem beritől működő intézmény hiva
talos átadásán résztvettek a társközségek polgármesterei, 
községünk körjegyzője, mindkét országgyűlési Képviselő, a 
vezető óvónő, meghívott vendégek és a falubeliek.
A polgármesterasszony köszöntő szavai után az óvodások 
szórakoztatták a résztvevőket. A helybeli óvodások műsorát, 
a pécsváradi 11 sz. óvoda német nemzetiségű csoportja kö
vette.
Szót kért Kakas Sándor Pécsvárad polgármestere; beszédében 
méltatta a helybeliek munkáját, a képviselő testület egy éves 
lankadatlan szorgalmát, a polgármesterasszony eddig elért 
eredményeit. Egy csokor virágot átnyújtva még sok hasonló 
sikereket és eredményeket kívánt Erikának.
Magyari Gyuláné vezető óvónő beszédében hangsúlyozta az 
óvoda fontosságát és értelmét a község életében, majd Gál 
Lajosné kiemelkedő munkájáról beszélt, skívánt neki sok-sok 
örömet és sikert az új közösségben. Ezekután községünk pol
gármestere átvágta a szalagot, átnyújtotta az intézmény kul
csait Gál Lajosnenak sok erőt, egészséget és jó munkát kívánt 
munkájához.
Az önkormányzat beinvitálta a vendégeket az épületbe, hogy 
tekintsék meg azt is, milyen körülmények között töltik napja
ikat a gyerekek. Ügy érzem most újra Bebizonyosodott, hogy 
afalunakvan jövője. Ez a jövő nem az i ttélők szamától, hanem 
a cselekvőképességétől függ.
Attól, hogy képesek vagyunk felismerni s megbecsülni saját 
értékeinké, képesek vagyunk ezt felmutatni az ország és Eu
rópa számara. Képesek vagyunk befogadni mindazt, ami szá
munkra hasznos, amit az emberi szellem napjainkban bárhol 
alkot.
Nem a nosztalgikus falumentésre, hanem a hagyomány és a 
modernizáció együttes megbecsülése, a lélekben egyenesen 
járni tudóöregekés a jövőbe tekintő, okosfiatalok összefogá
sára van szükség.

_ _

Pesszimizmus

Mai világ, szegény világ, hisz így volt ez mindig, 
csóró ember szegényedik, a gazdag meg hízik.
Ki a tűzhöz közelebb van, az jobban melegszik, 
és ki nem fér a közelébe, vacogva tengődik. ;■

A nagy változásoktól az ember újra sokat vár, 
de a szegények többsége mindig csak pórul jár.
Milyen jo volt őseinknek, ha kedvük megjött dolgozhattak, 
az elefántot leütötték, a húson osztozkodtak.

Azóta sok idő telt el, "rendszereket" váltogattunk, 
s teremteni jobb életet, egyre-másrapróbálgattunk.
De mindig becsúszott a hiba, hol a "Fehér", hol a "Vörös"? 
egyenlőre ez új világ is láthatóan nagyon "ködös"!

Fent a csúcsról vigasztalnak, tíz év múlva jól élünk, 
a fellengzős biztatástól a legtöbben nagyon félünk.
Mert, ha nem jön be a jóslat, jön az újabb csalódás,
Szeretnénk mar végre tudni mi a biztató valóság?

Sokan értjük, mit jelent, a nadrágszíiat jól meghúzni, 
de a benne levő embert mégsem kellene megnyúzni! :
Persze, az sem a megoldás, nogy hitelekből ’elaögéljünk", 
s a kamat fizetése után nem marad egyetlen fillérünk.

Kételkedem a bölcs mondásban:" A pénz nem boldogít"! 
vele szemben: "Az "üres zseb" hosszútávon megbolondft.
Az átlagnép nem kér többet, csak munkát és kenyeret, 
s így a ’Tcuszált" csalódásokba visszatér a szeretet.

Már félünk az "ülésektől", csak marakodni tudnak, 
a népnek, ki dolgozna, rossz példát mutatnak.
Egy-egy parlamenti ülés a "Hosszú kések éjszakája"!
Végig azon vitatkoznak, kinek több a hibája.

Pontot kéne végre tenni a "piti" ügyekre, 
s valamit kidolgozni, az találna fülekre, 
összefogva megindulni felfelé á "mélyből", 
akkor talán várhatnánk javulást a jövőtől!

Hegedűs Tibor 
Apá tvarasd

Bibliai nevek és fogalmak

Akropolisz - felső, magasabban fekvő városrész, görög vá
rosok fellegvára, vagy várrészlete.

Akrosziihon - művészi, irodalmi forma, amelynél a versek 
vagy versszakok első betűi vagy egy szót képeznek vagY 
ABC sorrendben következnek egymás után.

A ksáf -varázslat, mágikus,feláldozott.

Aksza - lábperec, lábkarika.

Alabástrom - cseppkőből való kalciumkarbonát, az ókor
ban vázákat, parfom- és kenettartókat készítettek belőle.

Alamizsna - az ínség szolgáló ajándék.

Sorozat
Murphy magyar törvényei
"Bármit könnyebb elrontani kalákában, mint egyedül."

"Semmit sem lehet megtalálni, amíg szükség van rá." 
avagy
"Ha már nem kell, rögtön előkerül, és többet nem lehet meg
szabadulni tőle."

"Ha valaminek a magyarázatát keresed kiderül, hogy sem
mi sem függ össze semmivel."



8 ÉBRESZTŐ 1991. október

FÖLDET VISSZA NEM 
VESZÜNK! 

hajtogatják sokan! 
DE!!!

Tudja-e, hogy a volt földekért vagyonjegyet kap, 
amiért cserebe kaphat földet is, de vehet rajta más 
értékpapírt, részvényt, állami tulajdonrészt.

KAPHAT ÉRTE 
ÉLETJÁRADÉKOT IS!!!
Ha nem jelenti be igényét a Megyei Kárpótlési Hi
vatalba /Pécs, Rét u 4./ november/-ig, minden lehe
tőséé gelvészü!

PÉNZT DOB KI AZ 
ABLAKON!!!

FELHÍVÁS
Akinek lehetősége van menekült személyek 
ideiglenes befogadására kérjük jelentkezzen 
a Polgármesteri hivatalban vagy a Reformá

tus lelkészihivatalnál. ,

^ Használt utánfutó reális áron sürgősen eladó!
Érdeklődni lehet: Pécsvárad kossuíh L u. 36. 
Telefon: 22.

Lehetőleg szakképzett dolgozót keresünk, 
házi gondozói munkakörbe.
Gondozási Központ 
Pécsvárad Dózsa Gy u 2.

Spannenberger Jánosné /Ildi/
Női-férfi fodrász

Szeretettel várom minden kedves vendégemet. 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9-18 óráig 
Szombaton 8-13 óráig.
Kedd szünnap 
Pécsvárad, Fay A u. 2.

Női fodrász
Müller Lajosné (Osváth Eszter) 
szeretettel várom kedves vendegeimet,
Pécsvárad Kálvin u 6.
Nyitva: páros hét 6-14-ig (kedden szünnap)
Paratlan hét 13.3(L20-ig (szombaton zárva)

V___________________________________________ J
ÉRTESÍTEM KEDVES VENDÉGEIMET,

HOGY MEGNYITOTTAM

HELEN
Női fodrász üzletemet a Pécsvárad, Kossuth L u 36 szám alatt. 
Nyitvatartásom: páros héten délután, páratlan héten délelőtt. 
Szünnap: kedd.
Várom kedves vendégeimet

Vadász Lászlóné /Ili/ női fodrász

; Képkeretezés, üvegezés, 
i hőszigetelt üveg készítése

(párásodásra jótállással)]

Kazettás kivitelben is 
rövid határidőre

Tarnay István 
; Pécsvárad, Ságvári E u 6.

(vasútállomásnál)

j Nyitva hétfőtől péntekig 
9-18 óráig

i .............................................................. .................. i

2 DB KEVESET HASZNÁLT camping kerékpár 
olcsón eladó. Beck József Felszabaaulas tér 7

Pécsváradon Öreg Beke dűlőben kétszintes hétvégi 
ház eladó
Érd: 72/2Ó-426-os telefonon lehet. Bizsei

V____________________ ________________________

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

V_______________________________________________ )


