
Maszatolás
A rendszerváltoztató törvények közül ezidáig egy sem akadt, amelyik 
akkora viharokat kavart volna az országgyűlésben, mint a Zétény i Zsolt 
és Takács Péter által benyújtott, az elévülést bizonyos bűnök esetében 
felfüggesztő törvénymódosítás. A javaslat lényegét mindenki ismeri: az 
1944-1990 közötti időszakban történt súlyos bűncselekmények -  a 
hazaárulás, a halált okozó súlyos testi sértés és a gyilkosság -  tetteseit 
felelősségre kell vonni, nekik a független magyar bíróság előtt kell 
elszámolniok tetteikkel, ha már a rendszerváltozás eddigi másfél éve 
alatt lelkiismeretűkkel nem számoltak el, meg azért is, mert bún nem 
maradhat feltáratlanul.
Magában az MDF frakciókban is igen komolyan egymásnak feszültek 
az indulatok. Némelyek a hazaárulást ki akarták venni a törvény hatálya 
alól, mondván, az politikai megítélés kérdése, történeti körülményekbe, 
nemzetközi helyzetbe ágyazva. Ezzel az érveléssel azonban alapvető 
baj van. Ha nem vizsgálható a hazaárulás az orosz szuronyokkal 
visszatért Kádár és puccsista társai esetében, akkor azt kell feltételez
nünk, hogy jogosan léptek fel a Nagy Imre kormány ellen. Pedig -  
gondoljunk csak Bibó István szavaira-, az 1956. október 23-i forradalom 
legitimálta Nagy Imre kormányait, különösen pedig a második Nagy 
Imre kormányt, amely koalíciós kormány volt, a kommunisták, a szoci
áldemokraták, a kisgazdák, a Petőfi pártiak részvételével. Ha Kádár- 
Múnnich-Marosán és a többiek nem hazaárulók, akkor Nagy Imre és 
koalíciós kormánya nem legitim! Akkor ellene bárki jogosan fölléphe
tett, oroszokkal, vagy oroszok nélkül! Ellenben, ha Bibó Istvánra hall
gatunk, akkor félre kell tennünk minden finnyásságunkat és az adott 
helyzetre vetítve hazaárulóknak, puccsistáknak kell tekintenünk Kádá- 
rékat. Ugyancsak indulatos vita bontakozott ki abból a vélekedésből, 
hogy Kádárékkal még jól is járt az ország, ők csak 400 embert végeztek 
ki, csak néhány tízezret hurcoltak meg, csak egy-kétszázezret űztek el 
idegen földekre, de aztán viszonylagos jólétet teremtettek. Tehát meg 
lehet bocsátani nekik.
Kétségkívül, a kádári diktatúra lágyabb volt ugyan, de egyúttal ember
telenebb is, mint más közép-európai parancsuraimi rendszerek. Éppen 
gerincsorvasztó lágysága miatt volt szégyenlős a mi mostani "forra
dalmunk* is, éppen évtizedes agymosása miatt tartózkodtunk eddig az 
igazságtételétől és a felelősségre vonástól is. Ha a kádári rendszer 
keményebb lett volna, olyan mint a kelet-német, a csehszlovák, a 
lengyel, akkor ellene a felkelés is elemibb, határozottabb, felemelőbb 
lett volna. Akkor talán a "történetileg úgy alakult" -  politikai hívei is, 
egyenesebben nézhetnének ma társaik szemébe. Ám így, ezzel a se 
ilyen, se olyan védekezésükkel akarva-akaratlanul folytatták a kádáriz
mus maszatolós hagyományait. Még jó, hogy a többség végre tisztán 
akart látni!
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Aranylakodalom
A művelődési házban 1991. november 6-án ritkán előfor
duló bensőséges eseményre került sor. Id. Vadász László 
és Bayer Erzsébet fogadtak további hűséget és szeretetet 
egymásnak régenvolt esküvőjük ötvenedik évfordulóján. 
Elkésett hívatlan vendégekként a Fórum pécsváradi tagjai 
és a TULIPÁN nevében virággal köszöntöttük a kedves 
házaspárt, még sok szép és nyugalmas évfordulót kívánva. 
Az ünneplést követően kértem meg őket, hogy osszák meg 
velünk az együtt leélt félévszázad emlékeit.

Elza nénit kérdezem az igazi, az előző esküvőről.
-1941 őszén esküdtünk, november 6-án, igen szép későő
szi idő volt. Kettőszáz meghívott vendég ülte körül a hegyi 
Jáger kocsma asztalait, javarészt helybéli iparosok, ven
déglősök, kereskedők családosán, valamint a széleskörű 
rokonság és jóbarátok. Akkoriban még szép cigányzene 
járta, másnap délben még tartott a mulatozás. Előző este 
persze a menyasszonytánc volt a fő esemény annak rendje 
és módja szerint.

Hogyan indultak együtt az új életnek?
-  Leginkább sok munkával, de Lacibácsit már a következő 
év nyarán katonának vitték és másfél év után jött csak haza 
hosszabb időre. /Nehéz idők voltak amikor várandósán, 
jóformán egymaga látja el a gazdasági munkákat, szőlőt, 
kertet, állatokat, felügyeli és segíti a segéd munkáját az 
asztalosműhelyben./
-  László fiam 1942-ben született, az édesapja aiig ismert rá 
mikor végre hazakeveredett katonáéktól. Sajnos hamaro
san újból behívták és az orosz frontra vitték. Innen csak a 
visszavonuláskor jött haza, amikor a front áthaladásakor 
végetvetett az értelmetlen szolgálatnak és nem tért vissza 
egységéhez,

Mire emlékszik szívesen az elmúlt 50 évből?
-  Jó érzéssel tölt el, hogy mindenben segítségére voltam az 
uramnak, mindig számíthattunk egymásra. A családban 
négy öregünket szeretettel megápoltam. Váratlan szeren
cse nem ért, de hálistennek volt erőm, egészségem a kese
rű kilakoltatás, államosítás és más "támogatások" elviselé
séhez, a többszöri újrakezdéshez. A családot igyekeztem 
óvni, összetartani, magam mellett tudni, a szomszédokkal 
is igen jó kapcsolatunk volt. /Az Elza nevet is jó szomszé
daitól kapta, azóta is mindenkinek csak Elza néni/

Kitől tanulta az üveges-képkeretező szakmát?
-  Ezt régen minden asztalosnak illett tudni, így engem is 
Laci bácsi tanított meg erre a munkára, ami hosszú ideig jó 
mellékkereset volt a családban. Később a Patyolat, jelenleg 
a TULIPÁN ad pótlást a megélhetéshez.

Laci bácsit a tűzoltóságról faggatom, hogy mióta és ho
gyan-miként?

-  Fiatal legény koromban vettek fel a testületbe, és végig
jártam a ranglétra összes fokát. A törvényhatósági parancs
noki tanfolyamot még ifjú koromban elvégeztem. 1963-tól 
századosként a községi parancsnoki tisztet láttam el évtize
deken át. Sokmilliós értéket mentettünk meg ezidő alatt. /A 
gesztenyési avartűzre, a lovászhetényi kazaltűzre emlékezik 
mint tragikus esetekre, és korábbról Karlék házának porigé- 
gésére/
Akkoriban igen nagy segítőkészség és összetartás volt a 
község lakosaiban. Az elpusztult ház a polgárok aggódó 
segítségével hamarosan és szépen újjáépült.

Elza néninek is adott dolgot sokszor a tűzoltóság?
-  Igen, igen! Volt, hogy én voltam kénytelen vezényelni a 
gyakorlatot a fiataloknak, de szívesen vállaltam. Jelentő
sebb versenyeken háziasszonyként volt, hogy 700 főre főz
tük a pörköltet nyolc bográcsban, száz kiló lisztből telt ki a 
nokedli.

Hogyan szeretné megélni a további éveit? -  kérdem be
fejezésképp a kedves idős fiatalasszonyt.

-  Remélem üldöztetéstől már nem kell tartaunk. Nyugalom
ban, szerető családi körben, nem romló egészséggel, amíg 
bírjuk munkával, a fiatalokat segítve képzelem el életünket.

Ehhez kívánunk szeretettel jó egészséget, Isten éltesse 
id. Vadász Lászlót és Bayer "Elzát".

Beck

Rossz vicc!!
Mit érdemel az az ember, aki olyan dolgokkal viccelődik 
például; hogy fénykép készül mindazokról, akik “xy." hely
re betérnek’ s ott vásárolni próbálnak. Továbbá például, 
hogy ezen fényképek alapján be kell lépnie "z" pártba. 
Remélem ezt csak egy rossz ízú tréfának szánta, aki 
szánta, ellenkező esetben szívesen bizonyítom be, hogy 
képzelődik. Ha pedig nem, hát fölöslegesen próbálja elri
asztani a vevőket.
Nincs fényképezés, és szintúgy tagtoborzás sincs. 
Csupán csak mérsékeltebb áron juthatunk hozzá alapve
tő élelmiszerekhez.
Mert nem mindegy, hogy 100 forintért mit kapott, itt, vagy 
ott!

Hné
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Ami a HÍRMONDÓBÓL 
kimaradt

Gállos Orsolya önkormányzati képviselő, a Hírmondó októ
beri számában, az "Amikor feljelentik a polgármestert" c. 
cikkben foglalkozik az elmúlt két ülésen történtekkel, Kakas 
Sándor és Palkó Ferenc ügyével.
A cikk alcímében szereplő "Első menet" c. fejezetben leírja az 
első, rendkívüli Önkormányzati Testületi ülésen történteket. 
Az ülésre dr. Biró Ferencet nem hívják meg, holott vele 
kapcsolatban a Polgármester Úr részéről vádak fogalmazód
nak meg./Személyiségsértő nyomozástfolytati/Aszemélye- 
sen neki írt levelet /végig magázó stílusban, "mint ahogy ezt 
faluhelyen szokás1'/ Kakas Sándor felolvassa a testület előtt.
-  Az önkormányzat által kifizetett "harmadik kazán" hollétét 
firtatva Kakas Sándor azt válaszolta, hogy -"akkor az valószí
nű, nálam van."
-  Az önkormányzati lakásba beépített kazánról, /melynek 
típusa megegyezik a keresett kazánéval/ sem számlával, 
sem gépkönyvvel, sem garancialevéllel nem rendelkezik.
-  Az önkormányzati lakás fűtéskorszerűsítésére sem az ön- 
kormányzattól, sem annak jogelődjétől engedéllyel nem ren
delkezett.
Ugyanígy a vállakozó felé megrendelés sem készült./ Isme
retes, hogy a bérlő köteles mindenfajta korszerűsítés, átala
kítás előtt a tulajdonos engedélyét kérni. Pécsváradon elfo
gadott gyakorlat, hogy a bérlő a saját költségén elvégeztetett 
munka számlájának értékét az önkormányzat három részlet
ben visszafizeti egy év alatt.
-  A szolgálati lakás szerelését a vállakozó 1990 júliusában 
végezte, és a fűtés az év decembere óta üzemel. A bérlő mind 
a mai napig számlát az önkormányzat felé nem nyújtott be. 
A hiteles tudósításnak az az ismérve, hogy pontosan, tény
szerűen közöl. A pártatlan tudósítás alapvető kritériuma pe
dig, hogy a szerző a magánvéleményét nem csúsztatja bele.

T iszte le tte l: a Szerkesztőség.

iH ?

Jártamban-keltemben:
helyett

ültömben-néztemben
Mivel remélem nem gondolja a nyájas olvasó, hogy én 
folyton és folyvást csak járok és kelek, meg kell erősítenem 
ebbéli hitében, Időnként ülök is, bár legkevésbé a Magyar 
közszolgálati Televízió előtt, mivel az írott sajtót többre tar
tom. A minap is e mellől állított fel a konyhába átszűrődő 
TV-zaj, nem hagyván békésen dagonyázni a napi sajtó 
ilyen-olyan kiöntéseiben.
Muszály volt belepillantanom a főműsorként menő Metropo
lis játékokba /Alcím: Többet ésszel mint pénzzel/ De jobb 
volna a Többet ésszel mint észnélkül vagy helyszíni egyenes 
adás a Budapest Szabadság téri Észkombájn Művekből. 
Műsorvezető (a jobb sorsra érdemes) Szilágyi János. Meg
vallom nem kísértem elejétől figyelemmel a műsort, csak a 
grenadirmars a spenót és a nokedli kalandjai című fogós, 
ravasz kérdésnél kapcsolódtam be. Mármint, hogy mi is 
ezek magyar elnevezése. Vágták is a választ rá kapásból a 
versenyzők, hadd dagadozzon odahaza a család keble, lám 
micsoda fej az apacuka fundaluka fundakávé...pardon. 
További erőpróbák fejileg:
1., Feleségül vehetem-e az özvegyem húgát?
Elhangzott válasz: miért ne!!
2., Mondjanak levél nélküli növényt!
Válasz: nem mondtak
3., Mi készül a gyapotból és a kaucsukfa nedvéből?
Válasz: pamut és gumi, ami igaz is.
Talán kissé továbbgondolva a dolgot mondhatnám vizes 
lepedő és gumi a sétabot egyenes végére. Az elsőt a mű
sorszerkesztőre ráhúzva, a másodikkal kellene kihajtani a 
kultúrából, nehogy ilyen szellemi mérce legyen elegáns a 
továbbiakban.
A mai nyeremény valami Kft. gyártotta ágyneműgarnitúra 
sorozat volt, amit szép hosszúcombú reklámlányok tettek- 
vettek a szerencsés nyertes társaságában.
De hallom az előző műsorban aranyozott bidét-m osdót- és 
WC kagylót lehetett nyerni, amibe bele lehet, akárcsak az 
ilyen színvonalú TV produkcióba. Melyhezhasonló jókat kí
vánhatnék Göre Gábor stílusában és néhány mentőkórdést 
a nagy éwégi megméretéshez a műsor szülőinek.
Pl.: Milyen színű szeme van a lámának?
Válasz: Láma szeme, láma szeme sötétkék!
Hány lába van a százlábúnak?
A Noszty fiú esett-e Tóth Marival?
Utolsó kérdés: Meddig költik még hülyeségre a költségve
tésből származó pénzt a TV-ben?

Beck

Vegetáriusoknak nem fáj

A hús nélküli, növényi étrenden élő emberek fájdalomküszö
be jelentősen emelkedik, sokkal ritkábban fáj a fejük és a 
hátuk, mint húsevő embertársaiknak. Erről számol be dr. 
Michael Buthke flensburgi belgyógyász a Dietetika a gyó
gyászatban című szaklapban.

Hogy miért érzéketlenebbek a vegetáriusok a fájdalommal 
szemben, ez ma még tisztázatlan, Mindenesetre a fájdalom
csillapító hatás újabb jó pont az egészséget szolgáló vege- 
tárius étrend javára. A “növényevőknél? nincs túlsúlyuk, 
köszvényük, es vérnyomásuk általában normális.

Fábry János rajza
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EGESZSEGNEVELESI
NAP

A most már több éves hagyományt követve, október 2í>-én 
egészségnevelési napot tartottunk a Kodolányi János Álta
lános Iskolában a felső tagozatosok számára.
A nap céljaként azt tűztük ki. hogy felhívjuk tanulóink figyel
mét az egészség megőrzésének fontosságára, a helyes 
táplálkozási, tisztálkodási, öltözködési szokások kialakítá
sára, a helyes testmozgás, illetve a rendszeres testmozgás 
hasznára.
A lebonyolításban meghívott szakemberek segítették a 
munkánkat.
Aforgószínpadszerűen összeállított programban különbö
ző állomásokon bővítették ismereteiket az osztályok.
A tornateremben aerobicoztak a tanulók.
Az ebédlőben előadást hallgattak meg a különböző aabo- 
napelyhekről. Itt vásárolhattak is a bemutatott árukból. Az 
általános iskolás korú tanulók ideális testsúlyát bemutató 
táblázat adatait tanulmányozva, maguk is mérlegre állhat
ták, s mindenki levonhatta a következtetést a saját testsú
lyát illetően...
A fodrászok a hajápolásról beszéltek, a vállakozó gyere
keknek frizurát készítettek.
A védőnő az 5. 6. osztályosoknak a tisztálkodásról tartott 
előadást, az orvosok a nagyobbaknak a serdülőkorról 
beszéltek. A zsibongóban a célszerű öltözködés ruhada
rabjait mutatta be egy csapat bátor fiú és leány.
Reméljük, hogy a gyerekek sokat tanultak a látottakból, 
hallottakból, s mindezt a gyakorlatban is hasznosítják!

Kis Bocz Jánosné

EGY KIS KALAND
/Verekedés a bá lban /

Valamikor réges-régen a XX. század közepén, még divat volt a kisebb 
falvakban, majorokban a szombat, illetve vasárnap esti táncmulatság, 
azaz a 'bál' megrendezése. Összejött a puszta apraja-nagyja és vidá
man táncolgattunk és énekelgettünk. Akkoriban a zenészeket nem úgy 
kellett fogadni 20-30 ezer forintért mint ma, hanem mi magunk szolgál
tattuk azt. Nálunk Hódmán jómagam játszottam szájharmónikén, az 
egyik rokon hölgy pedig citerán, volt egy dob is, azt mindig az ütötte ki 
közelebb állt és kedve volt hozzá. Na persze mindenki hangosan, 
jókedvűen énekelt. Milyen jókat lehetett táncolni, szórakozni!
A helyi határörsre néha jöttek mozit vetíteni, ami külön ünnep volt a 
lakosságnak. Igaz mindig csak háborús filmeket vetítettek, ahol a 
‘dicsőséges Szovjet Hadsereg" ronggyá verte a fasiszta Hitleri hordát. 
Minden filmben fényes győzelmet arattak a mi felszabadítóink'. Én 
sehogysem értettem miért tartott a háború akkor évekig? De azért 
élveztük és drukkoltunk az akkor még testvéreinknek nevezett legény
ségnek. Azóta persze változott a világ, változtak az eszmék. Nem igen 
lehet mostanság hallani ezeket a szívmelegítő beceneveket.
Szóval, hogy visszakanyarodjak közölni valómhoz, egyik szombati 
bálon is, -  mint mindig -  zsúfolásig megtelt a kultúrház a magukról kicsit 
megfeledkezett táncoló, mulató emberekkel. Ilyenkor előfordult, hogy 
egyik-másik kicsit többet vedelt mint amennyit a szervezete a normális 
határig elbírt. Na már most az alkohol hatása több féleképpen jelent
kezhet, van aki elkezd sírni sőt hangosan bőgni, eszébe jut silány 
gyermekkora, hogy még gyerekszobája sem volt. Vigasztalni kell mint 
egy kisgyereket, becézgetni dédelgetni, majd hazacipelni és lefektetni 
aludni. Olyan is van aki a "tündérmese" hallatán nyugszik meg valame
lyest, ez egy elviselhető forma. Ennál jobb is van, aki valami belső 
kényszer hatására (alkohol) szinte röhögőgörcsöt kap. Van akit ag
resszívvá tesz az alkohol, aki útjába kerül mind félholtra tudná verni és 
érdekes módon mindig talál okot, hogy verekedhessen.
Nos ezen a bálon is volt egy-két ilyen fajta akik nem fértek a bőrükbe. 
Az egyik határőr -aki a norma fölött állt már- nem engedte ét partner
nőjét táncolni az én egyetlen Vince barátomnak. Ez akkortájt igen 
megalázó volt. Jött is hozzám rögtön Vince és utasított, hogy azonnal 
kérjem le a katonától a hölgyet. Sok választásom nem volt, megigazí
tottam a ruhámat és határozott léptekkel megközelítettem a táncoló 
párt. Illedelmesen a kővetkező szavakkal kértem le a hölgyet:
-  Szabad lesz?
A határőr nem is nézett felém, csak mérgesen válaszolt
-  Nem.
Hú-hú gondoltam mi lesz itt?! Persze nekem megint benne kell lennem! 
Még ezt végig sem gondoltam, Vince már szedte is le a katona karját a 
lányról. Hogy ez nem tetszett neki onnan tudtam, hogy máris csattant 
egy füles Vince képén. A következő percek végig játszódtak előttem. 
Csak még abban nem voltam biztos kik lesznek a fasiszták?
Mert ugye ez nem elhanyagolható kérdés.
Egyet tudtam, hogy nekem Vince pártját kell fognom, segítenem kell 
mint ahogy jóbaráthoz illik. Nekigyúrkőztem én is, és mint a villám úgy 
mentem segítségért! Ha azt hiszik, hogy én is elkezdtem verekedni, 
csalódást kell okoznom, sohasem bírtam a testi erőszakot -hisz annyit 
kaptam mér Vincétől- nem álltam céltáblának másoknak. Pillanatok 
alatt odacsődítettem a rokonságot, akik aztán megleckéztették a hatá
rőröket, akik ezután hamarosan távoztak a mulatságból -ők voltak a 
gyengébbek, nem bírták tovább az ütéseket-.
Az én dolgom az volt -be kell vallanom nem valami nehéz feladat- 
hogy rámutattam azokra kiket ütni kellett. Kicsit svingliztem is, olyanok
ra is rámutattam kinek semmi köze sem volt az egészhez, de régóta 
pikkeltem rá. Szegény olyan ijedten védekezett, hogy még meg is 
sajnáltam. De gondoltam ki a fene tudja, hogy mikor lesz megint 
alkalmam megveretni. Jó ót percig tartott a pofozkodás, már mindenki 
izzadt még én is a nagy izgalomtól, nehogy valamelyik hüle engem 
üssön meg. Hisz én csak a főrendező* szerepét töltöttem be. Végre a 
katonákat kihajították, lecsillapodott a légkör. Higgadtan tartottam 
szemlét a csatamezőn: szemügy re vettem a "sebesülteket". Jaj szegény 
Vince, hogy nézett ki! Az egyik füle lógott, jól bele volt harapva. 
Siralmasan nézett ki. A mi "bandánkból" neki jutott a legtöbb.
Belülről mosolyogtam is egy picit -csak nehogy észrevegye, mert akkor 
holnap kapok megint -  odamentem hozzá és vigasztaltam.
Látod, hogy kivertük a taknyosokat! Ne félj nem lesz kedvük mostaná
ban ugrálni! Bal szemét -amelyet még ki tudott nyitni rám megeresz
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tette mintha nem értette volna, hogy én miért nem vagyok összeverve. 
De aztán megnyugodott, hallván Pali bátyám szavalt 'Ha legközelebb 
kell a segítség, csak gyere Tibi'.
Vincét nem hagyta a kíváncsiság és megkérdezte:
-T e  nem is verekedtél?
-  Csak láttad volna, hogy dobáltam ki a csibészeket! - hazudtam neki. 
Ezután megnyugodott és persze én is. Helyre állt a rend, folytatódott a 
bál. Igaz, Vince ezen az estén nem táncolt többet, pedig a lány ott volt, 
szabad volt. Biztatni nem mertem, mert ugye nem tudtam, milyen fizikai 
energiával rendelkezik még.
Sokáig nem bírta már, mert szólt nekem ’jösz haza?" Unom már a 
banánt. Ezt akkor tökéletesen elhittem neki. Fájdalomtól eltorzult arccal 
felállt és támolyogni kezdett haza felé.
Elkísértem haza, nem esett nehezemre ugyanis közvetlen ajtószomszé
dom volt.
Amit most közlök nagyon szégyelem magam még mostis.
Egész éjjel láttam szegény Vince barátom félholtra vert alakját, de 
álmomban ón vertem meg. Reggel anyám megjegyezte T e  valami jót 
álmodtál, többször hangosan nevettél".
"Jobb egy barátot félholtra verni, mint örökre elveszíteni!"

Hegedűs Tibor Apátvarasd

i

NAGYPALL

Október 20-án Öregek napját szervezett az önkormányzat és a 
helyi Vöröskereszt. Az iskolások és, az idén először, az óvodá
sok is műsorral kedveskedtek a vendégeknek. Az asztalokon 
bor és sütemény tette családiassabbá az eseményt, a jó han
gulathoz Józsa László szolgáltatta a muzsikát. A rendezvény 
jól sikerült, kellemesen töltötték el a délután az idősebb korosz
tály tagjai.

Október 27-én volt községünkben a búcsú. Önmagában ez 
nem lenne kiemelkedő esemény, de egy évvel ezelőtt ezen a 
napon avattuk föl a II. világháború hősi halottainak emlékművét. 
Az egyéves évfordulón nagyon sokan hoztak ismét virágot, 
koszorút az emlékműhöz.
Ezen a napon a szentmise után Mott János pécsváradi címze
tes apát felszentelte községünk új óvodáját.

Okos magyar gyerek
-  Na, Pistike, meg tudod mondani, miért harangoznak minden 
délben egész Európában?
-  Nem tudom -  morogja Pistike.
-  Hát mert Hunyadi János legyőzte a törököt!
-  Es pont harangoztak?

Még egy harangozós
A püspök ellátogat egy kicsiny faluba. Dél van, a püspök áll a 
templom előtt, de a toronyban nem szólal meg a harang. A 
püspök felelősségre vonja a plébánost. A plébános védekezik:
-  Hetvenhét oka van annak püspök uram, hogy nem harangoz
tunk.
Az első: nincs harangunk.

Egy búcsúnak a hangulatát a bazárok, a céllövöldék, körhinták 
határzták meg. Sajnos ehhez már októberben nincsen igazán 
jó idő. Ezért 9z  öpfcormányzat gondoskodvaprogramról/neg- 
nívta a BI-BA-BU bábcsoportot, és a Kodolányi János Általá
nos Iskola német nemzetiségű tánccsoportját, akik színvonalas 
műsorral szórakoztatták az érdeklődőket.

Ez évben először a hagyományos búcsú bál nem vasárnap 
került megrendezésre, hanem szombaton. Ezt a rendezvényt 
is az önkormányzat szervezte a helyi italboltban. A zenét a 
FtANDY együttes szolgáltatta, a hangulat jó volt, a vendégek 
hajnalig roppták a táncot.

Nagypall 1991. november 3.
GM

Nyugati iskolavicc:
-  Mit csináltatok ma az iskolában Max?
-  Robbanóanyagot állítottunk elő.
-  Es holnap mit fogtok csinálni az iskolában?
-  Melyikben?

1 törvényei:
-  Há időben odaérsz, akkor elmarad. 
Vagy kiderül, hogy tegnap volt.
-  Vagy büdös van, vagy huzat.

-  Gyümölcsfa -  szabályok:
-  A legszebb gyümölcsök karnyújtásnyira vannak, de mire 
megérnek, mind lelopják.
-  A megmaradtak közül a legédesebbek mind azon az ágon 
vannak, amit sehonnan sem lehet elérni.
-  Minél feljebb mászol a fán, annál magasabbról esik le a 
megszedett vödör.
-  Azok az ágak, amik között megtaláltad a rést fölfelé, véresre 
horzsolnak lefelé.

Házhoz megy a Télapó!
Szeretne gyerekének örömet szerezni?
Ha igen , december 5-én este az On kívánságára is, kopogtat 
ajtaján a nagyszakállú Télapó.
Az igényeket november 29-ig lehet leadni a nagypalli Polgár- 
mesteri Hivatalban, ahol bővebb Információval varja az érdek
lődőket a polgármesterasszony.

A pécsváradi II.sz óvoda nó- 
A nagypalli óvodások műsora met nemzetiségű csoportjá

nak két tehetséges szereplője
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AM RUNDENTISCH im Külsheimer Rathaus saBen die Gemeinderatsdelegation aus Pécsvárad 
und Bürgermeister Günther Kihn (rechts) zusammen. Neben Kuhn Dolmetcher Bellovics und 
Bürgermeister Sándor Kakas.

Bürgermeister Sándor Kakas und acht Ráte wollen 
von Partnern in Külsheim lerner

Günther Kihn sicherte Hilfe beim Aufbau dér Selbstverwaltung in Pécsvárad zu

Külscheim, DreiTagé Gast in dér Brunnenstadtwaren Anaehörigedes 
Gemeinderafs aus dér ungarischen Stadt Pécsvárad, die neute, 
Samstag, wieder die Heimreise anfreten. Acht Kommunalpolitiker des 
ywölfköpfigen Gremiums, mit bürgermeister Sándor Kakas an dér 
Spitze, waren es, die, so Bürgermeister Günther Kuhn, nicht nur zu 
ihrem Vernügen in Külsheim weilten.
Den ersten Tag nufzte mán dazu, sich einem Uberlick über die Stadt 
mit ihren Versorgungseinrichtungen und Gemeindezentren zu vers- 
chaffen.
Am donnerstag morgen fand ein offizieller Empfang im Külscheimer 
SchloS statt, bei dem Bürgermeister Kuhn neben seinem ungarischen 
Amtskollegen Kakas die Ratsmitglieder Gyula Papp, Márton Arató, 
Józef Apaceller, Lajos Müller, Jozef Fogl und Dr. Gábor Menczer 
willkommen heiö. Mit dabei war auBerdem die Redakteurin dér dórii

én Tageszeitung Orsolya Gallos. Mit Major István Bellovics aus 
ülscheim hatte mán wieder einen exzellenten Dolmetscher zűr Ver- 

fügung.
Bürgermeister Kuhn, dér gerade von einem dreitágigen Aufenthalt in 
Sacnsen zurückgekommen war, verglich die dortigen kommunalen 
Verháltnisse mit denen in Ungarn, die in bezug auf kommunale 
Selbstverwaltung áhnlic gelagert seien. Die Selbstverwaltung sei ein 
schwieriges Instrument, so Künn, und die Stadt wáre béréit zu helfen, 
damit mán diese Instrument in den Griff bekomme. Zűr Selbstverwal
tung gehöre, daB mán sich gegensteitig ernst nehme, sich respektiere 
ind im Umgang miteinander Höflichkeit pflege, und im übrigen sollte 
sich jeder, sowohl Bürgermeister als aucn GemeinderatsmitUed, nicht 
allzu ernst nehmen, denn jeder ist ersetzbar. AuGerdem müsse mán 
als Gemeinderat swIbstbewuGt gegenüber dér Bevölkerung auftteten, 
aber auch Toleranz zeigen im Umgang mit dem Bürgermeister.
Die Gründung einer Partnerschaft mit dér Stadt Pécsvárad, die dér 
Külsheimer Gemeinderat einstimmig beschlossen habé, sicht Bürger

meister Kuhn auch als eine Dankabstattung gegenüber dem ungaris
chen Volk. Die Ungarn hátten als erste den Zaun zu den Obstblock- 
landern durchschnitten, wodurch dér VeteinigungsprozeG eingeleitet 
worden wáre.
Ein weiteter Punkt dér partnerschaftilichen Beziehungen wáter aber 
auch die Unterstützung dér dortigen Donauschwaben, zűr Pflege 
dérén Kultur und Spache. Die gegenscitigen Beziehungen seien 
zwischen Familien und Vereinen senon überausgut angelaufen und 
jetzt können wir auch, was die politische Gemeinde anbelangt, alles 
andere miteinbezichen.
Zwischenzeitlich waren Landrat Georg Denzer und Kreiskámmerer 
Hermann KaiGling eingettoffen. Dér Landrat bezeichnete sich als 
geistigen Gründungsvater dér mittlerweile seht guten Beziehungen 
zu Ungarn, auch auf Kreiscbene. Sein besonderer Wunsch sei es 
gewesen, daB Külscheim partnerschaftkiche Beizichungen zu Pécs
várad pflege mit einem aktiven Gemeinderat und einem energischen 
Bürgermeister.
Bürgermeister Kakas, dér die Mitglieder seines Gemeinderats vors- 
tellte, freute sich, daB sich innerhalb kurzer Zeit so gute Beziehungen 
ergeben hátten. Von diesen Arbeitstagen in Külsheim erhoffe er sich 
gute Eindrücke fúr seine Verwaltung, um dortige Probleme wirksamer 
in den Griff zu bekommen.
Nach einem Dtadtrundgang. bei dem Fritz Krug einen geschihtlichen 
Eiblick gab, traf mán sich zum gemeinsamen Mittagessen in dér 
Stadtschánke. So gestárkt besichtigten die Gáste Kommunaleinrich- 
tungen und statteten auch den Teilgemeinden einen kurzen Besuch 
ab. Einem nachfolgenden Bűmmel durch Wertheim folgte eine Wein- 
probe in Reicholzneim. Mán beschloG den Abend relatív früh, war 
mán doch von dér fást 15stűndigen Fahrt vöm Vortag noch etwas 
erműdet und schlieGlich ein Arbeltstag bevor.

EGYPERCES
Sára asszony egyre idegesebben nézegetett az óra felé. 
Ebben az időben szokott az ura hazajönni. Előre érezte orrá
ban a kocsmaszagot, amit a férje árasztani fog. Időnként 
olyan érzése volt, nogy a férfi bőrének pórusai is alkoholt 
lehelnek ki, s homlokán az undorító izzadság is abból van. 
Lélekben készült a soros veszekedésre is. Még nem tudta mi 
nem felel meg, de ennek semmi jelentősége, a lényeg, hogy 
veszekedni lehessen.
Lassan ott tartott, hogy naponta imádkozott, segítse meg az 
ég, ne veszítse el a türelmét, mert időnként gyilkos düh 
kerítette hatalmába.
Önkéntelenül odalépett a konyhaszekrényhez, előkereste az 
ura dugf—pálinkáját, s erőmerftés címén jót slukkolt belőle. 
Erős voít az ital, könnybeborult szemmel csuklani kezdett. 
Zavartan lépett a mosdóhoz, pohár nélkül kortyolta a vizet. 
Aztán megjött az ura. Már messziről hallatszott, hogy valakivel

veszekszik. “Végre nem ón vagyok soron" törölt egyet gyön
gyöző homlokán, mert a pálinkától melege lett. Kicsit köny- 
nyűnek és felszabadultnak érezte magát. Hamar kiderült 
azonban, hogy az ura egyedül van, csak éppen már elkezdte 
mondókáját és kellőképpen felhergelte magát az asszony vélt 
ellentmondásai miatt. Sára csak hallgatta a szóáradatot, egy
re idegesebb lett, egyre jobban gyűlölte a férfit. Az ura azt hitte 
talán, nogy az asszony kellően megrémült, mert elindult felé, 
fenyegetően,-mámortól eltorzult arccal.
Sára rátámaszkodott a konyhaszekrényre. Keze tapintott va
lamit.
Aztán valamilyen erő fellendítette konyhakést tartó kezét, s 
szúrt.Az ura egy csodálkozó arckifejezóssel, melyen a legtel
jesebb értetlenség látszott, csuklott össze.
Sára borzadva dobta el a kést. Férje utolsó sóhajával együtt 
szállt a gondolata:
-  Úristent Hiszen már ón sem vagyok különb.

F.K. Cora
________________________________ :___________________y
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Ne tartsd magad túlzottan fontos
nak- inkább haszontalan szolgának, 
miként az isteni igazság mondja: Ha 
mindent megtettetek, amire paran
csot kaptatok, mondjátok: Haszonta
lan szolgák vagyunk.
Nincs gazdagabb, hatalmasabb sza
badabb ember, mint az, aki mindent 
elhagyott, még önmagát is, és az utol
só helyet keresi.

A MAGYAR KATOLIKUS 
PÜSPÖKI KAR KÖZLEMÉ
NYE A SZENT ERZSÉBET 

NAPI GYŰJTÉSRŐL 
/november 24-én Krisztus Király ün
nepén/
Kedves Testvéreim!
Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe 
figyelmünket a keresztény felebaráti 
szeretetre irányítja, mely mindany- 
nyiunkat kötelez. Ezen az ünnepen 
a Magyar Katolikus Püspöki Kar hí
vei anyagi segítségét kérte az egyházi 
irányítással működő intézményei
nek a támogatására: idős beteg pa
pok és szerzetesek, látássérültek , 
értelmi fogyatékosok otthonainak, 
valamint más karitatív intézményei
nek a működtetéséhez. Kérésünket 
híveink mindig jó szívvel fogadták. 
Ezúton fejezzük ki köszönetünket 
mindenkinek a múlt évi nagylelkű 
adományaiért.
Az idei esztendőben november 24- 
én lesz az országos Szent Erzsébet 
napi gyűjtés és perselyadományok 
teljes egészében ezt a karitatív célt 
szolgálják. Bizalommal kérjük híve
inket, hogy az eddigi tapasztalt nagy
lelkűséggel segítsék egyházunk kari
tatív munkáját. Jézus szavaira gon
dolva segítsék egyházunk volt lelki- 
pásztorait, szerzeteseiket, rászoruló 
embertársaikat: "Amit legkisebb test
véreim közül eggyel is tettetek, velem 
tettétek." /Mt 25,40/
A  megsegítettek nevében is imáin
kat ígérjük minden jótevőnek. 
Budapest, 1991. otóber 15.

A MAGYAR.KATOLIKUS 
PÜSPÖKI KAR

A református Egyház hírei:

Minden vasárnap délelőtt 11 
órakor istentisztelet, ugyan 
ebben az időben a kiscsoport
tal Kovács Márta foglalkozik a 
lelkészi hivatalban.
Minden hét hétfő délután 3 
órakor konfirmáció előkészí
tő.

Ifjúsági konferencia lesz Pé
csett 23-án, szombaton a kert
városi gyülekezetben. Konfir
mált fiatalokat várnak erre az 
alkalomra.
December 1-én Advent első 
vasárnapján, 11 órakor adven
ti Istentisztelet a templomban. 
Felnőtt ifjúságnak konferen
cia december 7-én szombaton 
a komlói gyülekezetben 10 
órakor.

A Pécsváradon befogadott 
menekült családok számára 
nyújtott segítséget megkö
szönve kérjük, a segíteni szán
dékozók főleg száraz élelem
mel, zöldséggel, gyümölccsel... 
enyhítsenek bajban lévő test
véreink helyzetén. A segíteni 
szándékozók továbbra is hoz
hatják adományaikat a lelké
szi hivatalba.

Bárdos Lajos halála 5. évfordulójára 
rendezett hangverseny november 
22-én 1830 órakor lesz a Liszt terem
ben.
Az emlékhangversenyt megnyitja és 
az összkart vezényli: Tardy László 
a budapesti Mátyás templom karna
gya 23-án délelőtt 10 órakor a pécsi 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis
kola /Mátyás király u. 15/ Bartók 
termében Tardy László, a Mátyás 
templom karnagya tart előadást 
Bárdos Lajos egyházzenei tevé
kenységéről.
1991. november 24-én 16 óra 30-kor
Szent Cecília tiszteletére egyházze
nei áhitat lesz a Bazilikában.

Ünnepeink:
22-én Cecília
Szent Cecília a középkor vége óta 
az egyházi zene védőszentje. No
vember 22 római templomának fel- 
szentelési napja, halála napját a 
Martirológium szeptember 16-ára 
teszi.
November 25 Katalin 
védőszent: Alexandriai Szent Kata- 
lin/Catharina/ vértanú a IV. sz. ele
jén. A  feljegyzések szerint igen mű
velt volt. Hitéért először kerékbe
törték, majd lefejezték. Testét a Si- 
nai hegyen temették el.
December 4-én Borbála.
A Barbara név megmagyarosodott 
formája. Görög eredetű, jelentése 
idegen. Szent Borbála a legenda 
szerint egy kisázsiai pogány ember 
leánya volt, maga az atyja jelentette 
fel, mint keresztényt. Sok kínzás 
után lefejezték 306-ban. Az egyház 
Szent Borbálának szűz és vértanú
ként tartja emlékét.
ADVENT- ÚRJÖVET 
Az adventi időnek kettős jellege 
van. Ez az előkészület ideje a kará
csonyi ünnepekre, amikor is Isten 
Fiának az emberekhez való első el
jöveteléről emlékezünk; de a visz- 
szaemlékezés egyúttal ráirányítja fi
gyelmünket ebben az időszakban 
Krisztus történelemvégi, második 
eljövetelének várására is. E két ok 
miatt bizonyul az adventi idő a ben
sőséges és örvendő várakozás idejé
nek.
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Kedves Pécsváradiak!
A jugoszláviai menekültek megsegítésére kér
jük, hogy aki nélkülözni tud tartós élelmiszert 
/burgonya, hagyma, zsír, liszt, cukor stb./ akár
milyen kis vagy nagy mennyiségben, valamint 
meleg ruhát, takarót,- juttassa el a Református 
Lelkészi Hivatalba.

Köszönjükl

December elejétől a TULIPÁN 
boltunkban félszáraz és félédes 
pezsgő olcsó áron kapható!

Megnyílt a bronzarium és körömkozmetika a

BELLA SZALONBAN!

Nyitvatartási idő: páratlan héten 16h-21h-ia
szombaton 8h-13r'ig 

páros héten 8h -1 1 ^ - ig
szombaton szünnap 

Szeretettel várom kedves Vendégeimet ANDI

Puma sportcipők és szabadidőruhák kaphatók:
Tóth Jánosné Pécsvárad Vár u. 29.

Tel:256 /az esti órákban/
Minden vasárnap a pécsi vásárban: III.sor 10.heiy.

A péntek délutáni szakiskolai őregfiúk csapata játé
kos felvételt hirdet.
Jelige: harminc év felett, száz kiló alatt! Minden 
pénteken a szakiban ötkor!

NŐI FODRÁSZ

Müller Laiosné /Osváth Eszter/ 
Szeretettel várok minden kedves 

vendéget.
Pécsvárad, Kálvin u. 6. 

Nyitvatartás: pároshét 6-14-ig 
/kedd zárva/ 

páratlanhét 13 -20-ig 
/szombat zárva/

v.____________________ J

"VÁRADFÉNY"
Haklik Lajos vállalkozó 

Pécsvárad, Petőfi u. 4.
Szolgáltatásaim:

Autófényezés,
Nyugati festékkel és 
hagyományos Weolux festékkel, 

garanciával.
Alvázvédelem+ üvegvédelem 
4 év garancia új kocsinál

Üzletkötés
Autóbontás: nyugati és keleti 

személygépkocsik, alkatrészek adás-vétele.

Értesítem kedves vendégeimet, 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.

Pécsváradon az Öreg Beke dűlőben kétszintes 
hétvégi ház eladó. Érdeklődni: 72/20-426-os tele
fonszámon /Bizse/ lehet. ÉBRESZTŐ

"N

Öreg Beke dűlőben 900 négyszögöl műveletlen 
zártkert, pincével olcsón eladó.
Érdeklődni: Binder László Pécs, Darvas J. u. 15.

Az MDF pécsváradi szervezetének kiadványa 
felelős szerkesztő: Benkő László

Nyomdai munkák: Carbocomp Kft. Pécs 
Felelős vezető: Pető Attila

I
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