
KEGYELEMMEL TELJES, BOLDOG KARÁCSONYT ES 
EREDMÉNYES, BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

•  III. évfolyam *1991. de
cember •  Ara: 15 Forint •

Karácsony előtti gondolatok
Karácsony közeledik 
ismét. A szeretet ünne
pe. Mindenkiben más 
és más érzelmek, han-

§ulatok uralkodnak el, 
e egy mégis közös a 

karácsonyban: ez az 
egyetlen olyan ünnep, 
ahol a békesség, az 
egym ásrata lá lás, a 
családi szeretet min
denki közös óhaja. A 
béke a szívekben, csa
ládban, hazánkban a 
legnagyobb érték, e 
nélkül nem dolgozha
tunk, nem szerethe
tünk, nem élhetünk. Kü
lönösen nagyra kell ér- 

a békét most, amikor déli határainkon hábo- 
iberek halnak meg, menekülnek, puszta éle- 

írmekeiket, öregjeiket mentik. A pécsváradiak 
is megismerhették ennék a véres polgárháborúnak a 
borzalmait a menekültek elbeszéléseiből. Ismét meg
mutatták, hogy segítőkészek, és testvéri szolidaritást 
vállalanak a sokat szenvedő Horvát néppel. Befogad
ják. és minden lehetséges módon segítik őket. Nagy 
szó ez a mai világban, amikor sokuknak nehézségeik 
vannak, és maguk iá segítségre szorulnak. Vajon tud
nak-e majd karácsonykor a békének örülni azok, akik
nek az asztalán idén nem lesz kalács, és a karácsonyfa 
alatt ajándék? Vajon mindenki fűtött szobában ünne
pelhet? Vajon a súlyos anyagi gondokkal, a munkanél

küliség rémével a lelkűkben tudnak-e a békének örül
ni? Vajon ez az új világ -  amit olyan sokan akartunk -  
jó lesz-e. ha ilyen nehéz?
Egyáltalán, kell-e az ilyen demokrácia? Er-e valamit ez 
a gyenge többpártrendszer, hiszen a pártok a belső 
válságaikkal vannak elfoglalva, a parlament tekintélye 
ugrásszerűen csökken. Hova vezethet mindez? Ta
gadjuk meg talán a többpártrendszert? Vagy netán 
írjunk ki új választásokat? Hívjuk vissza a kommunistá
kat? Tudom, ezt azért nem akarják, és tudom azt is, 
hogy sokan még emlékeznek arra, hogy a mostani 
nehézségeiket is nekik köszönhetik.
A politikai pártok pedig nem ígértek gyors és fájdalom- 
mentes átalakulást. Nehézségeket ígértek, de azt is, 
hogy lesz kilábalás, és lesz újjászületés. Nehéz ezt 
most azoknak elhinni, pkik talán legnehezebb kará
csonyukra készülnek. Es nehéz békét, szeretetet és 
türelmet kérni akkor, amikor bizonytalannak tűnik a 
jövő. Karácsony ünnepe és év vége előtt mindenki 
elgondolkodik a jövőn. Elgondolkodik-e azon is, hogy 
mit tett ő embertársaiért, családjáért, falujáért, az orszá
gért? Segített-e, és hogyan tudna segíteni? Felismeri 
es támogatni tudja-e a joszándékot? Ki meri-e monda
ni amit gondol, szembe tud-e szegülni az emberi ha
missággal, a politikai manipulációval? Meg tudja-e kü
lönböztetni az igazmondót a hamis prófétától? 
Karácsony 
ben. Segíl 
türelmük i
jövő, talán csak gy , __  __________
; nehéz gondolátok után kívánok mindenkinek boldog, 

békés Karácsonyt.
Dr. Bíró Ferenc

a nehézségeket, egy későbbi jobb 
ermekeink jobb jövője érdekében.
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Kedves Nénik és Bácsik!

Kérünk Benneteket, hogy levelünket olvassátok el, s ha 
lehet, segítsetek.
Gerincserwel született gyerekek -  fiúk és leányuk -  
vagyunk. Sokan, több százan, éljük Magyarországon 
szomorú életünket. Betegségünk összetett: a gerincsérv 
miatt sántítva vagy mankóval tudunk járni, de sokan 
csak tolókocsival vagyunk képesek közlekedni. De talán 
még ennél is nagyobb baj-számunkra, hogy fejlődési 
rendellenességünk miatt vizeletünket nem tudjuk tarta
ni. Pisiszagunk miatt nem vettek fel bennünket óvodába, 
iskolába, a társadalom nem fogad el bennünket. Szomo
rú, kilátástalannak hitt helyzetünkben reménysugarat 
adott az a gyógyítás, amit a Pécsi Orvostudományi 
Egyetem Gyermekklinika sebészeti osztályán kapunk. Itt 
modern műszerekkel vizsgálják betegségünket, hosz- 
szan elbeszélgetnek szüléinkkel és velünk, s maid a 
kivizsgálás után elkezdik gyógyításunkat. Sokan külföldi 
gyógyszereket kapunk, megtanítanak bennünket vagy 
szüleinket arra, hogy 3 óránként katéterrel bocsájtsukle

a mi szerencsétlen helyzetünkből a megközelítőleg nor
mális életbe) lennétek szívesek küldeni (az Alapítványra 
befizetett támogatás csökkenti az adóalapot). Ezt az 
alapítványt a Pécsi Gyermekklinika orvosai a mi támoga
tásunkra hozták létre. A befizetett forintokból eddig is 
már nagyon sok olyan gyógyszert, műszert vásároltak, 
amely nélkül eddigi kezelésünk lehetetlen lett volna.
Az Alapítvány címe és száma: Postabank és Takarék- 
pénztár Pécsi Területi Igazgatósága MB -  249-98903 
köszönjük, hogy levelünket elolvastátok és külön kö
szönjük, ha tudtok támogatást nyújtani gyógyulásunk
hoz, a tornaterem építéséhez.
Pécs, 1991. november 
A gerincsérves gyermekek nevében:
Talpa Endre 6 éves Szeghalom /Békés megye/

'

húgyhólyagunkból a vizeletet. Először félve csináltuk, de 
ma már Könnyen megy, s legtöbbünknek már nem kell 
pelenkát viselnie, szarazak (ettünk, nincs pisiszagunk! 
Nem is tudjuk elmondani, hogy milyen sokat jelent szá
munkra, hogy óvodába, iskolába tudunk járni, néhá- 
nyuknak már munkahelye is van. Akikben ez a katétere- 
zesi gyógymód nem volt eredményes, azokban igen 
bonnyoluít műtéteket végeznek itt Pécsett. Sokunknak 
például bélből képeznek'“húgyhólyagot. Jönnek ide né
met, angol és amerikai orvosok és ők is részt vesznek a 
gyógyításunkban. Nagyon bízunk abban, hogy sorsunk 
jobbra fordul.
Azonban hiába kedvesek a nővérkék, hiába tanultak a 
doktórbácsik új dolgokat külföldön, ha a túlzsúfolt Gyer- 
mekklinián nincs lehetőség arra, hogy az egész Magyar- 
országról ide érkező gyermekek beteg testüket, végtag
jaikat tornáztathassák. E nélkül pedig hiába vagyunk 
szárazak, igazán meggyógyulni nem tudunk. Sajnos 
erre a tornaztatásra itt a Pécsi Klinikán eddig nem volt 
lehetőség, de talán most ez a probléma megoldódik. A 
Gyermekklinika tetőterében építendő 50 rrr-es tornate
rem tervei már készen vannak. Ez megoldaná sok tár
sunk gyógytornáztatását. Hiába mondja mindenki, hogy 
ez nagyon fontos, az építkezésre nincs elég pénz. Ha 
tudtok segíteni bennünket, akkor segítsétek ennek a 
tetőtérben kialakítható kis tornateremnek az építését, 
mely kb. 3 millió forintba kerülni. Az erre felajánlott pénzt 
a ■VISSZATÉRÉS* Társadalmi Alapítványra (visszatérés

EGYPERCES
Az öregúr ott ült az ágy szólón, rajongó ibolyakók 
szemét az összeaszott, madárcsontú idős asz- 
szonyra függesztette. Napok óta, amikor csak le
het, így ülnek a látogatási időn tú l is, hiszen nem 
zavarnak senkit, csendben vannak. Az idő rohan, 
s az övék különösen ki van porciózva.
Az ősz hajú asszony mosollyal ajkán, csendes bol
dogsággal, negyven együtt töltött év szépségé
nek, s bölcs szeretetónek emlékével pillant vissza 
rá. Kezük szorosan fonódik egybe, talán szívük is 
egy ritmusra ver, bár az asszonyé egyre csillapod
va.
Körülöttük, szinte tapintható burok a békesség. 
Már mindketten megbékéltek a gondolattal, mely 
szétválasztja őket.
Szemük beszélget:
•Ha elmegyek akkor is tudnod ke ll, hogy szeretlek, 
veled maradok akkor is, örökre.*
*Ha elmész, nélküled nem lesz értelme az életnek, 
fél szívem utánad hal.*
•Várni foglak odaát, ott is csak te kellesz nekem/ 
•Sietek utánad, megígérem.*
Az öreg hölgy egyre halkabban lélegzett, keze 
egyre szorosabban fonódott párjáéra, mintha nem 
akarná elengedni soha többé, szeme fénye lassan 
megtört.
Aztán már csak feküdt mozdulatlanul.
Párja ráhajolt, búcsúcsókot lehelt homlokára, s 
mint ki nem tud elszakadni, úgy maradt, mozdulat
lan csókban.
Az orvosok meghatott döbbenettel állapították 
meg: megállt a szíve.

F.K.Cora
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Mikor ha
lunk éhen?

Körülbelül egy éwel ezelőtt azt jó
solta egy neves magyar szakértő, 
hogy idén télre átlagban ötszáz forint 
lesz egy kiló disznohús, ötven forint 
egy kilo burgonya, és élelmiszerhiány 
ió el az élelmiszerben ritkán hiányos 
Magyarországra. Mint hiszékeny 
szemlélődő vettem néhány májkrém- 
konzervet, öt csomag kétszersültet 
és vártam. Most már tudom, jobban 
tettem volna, ha másra várok. Már a 
vezércikkem témája is megvolt. A ter
vezett cím Mária és Valéria lett volna, 
amelyben gúnyosan felhívtam volna 
a keresztény-nemzeti rendszer fi
gyelmét, hogy Mária országában 
ugyan ne a félig róla, félig Valériáról 
elnevezett nyomortelepet hozzák 
vissza haladó hagyományként.

Tudom a nyomor terjed, eddig is volt 
és lesz és még talán mindörökké. De 
az a tömeges éhezésről szóló törté
net legenda marad. Az elemi szük
ségleteket kielégítő élelmiszerek árai 
reálértékben alacsonyabbak, mint két 
vagy akár öt évvel ezelőtt, ami azt 
jelenti, hogy az ország nem kíván po
litikai demonstrációként éhen veszni 
csak azért, hogy ezzel segítsen kö
vetkező sorozatjótevőjónek. Hazánk 
polgárai, régebbi és patetikusabb 
szóhasználattal a magyar dolgozók 
nem az ilyen vagy olyan taktikát óhajt
ják betartani, hanem egyszerűen te
szik, amihez értenek, ezzel kellő ellen
súlyt képezve néhány ezt akadályoz
ni kívánó kinevezéshez.

Szokatlan optimizmussal ennek tu
dom be, hogy a sarkokon áruk és 
vásárlók állnak. Igaz, a hozzáértők 
már elmagyarázták, hogy az idén lesz 
így utoljára, hiszen a magyar paraszt 
nem termel ilyen csekély haszonért, 
tehát amit idénre jósoltak, az jövőre 
menthetetlenül bekövetkezik. És az 
ország a mélységbe süllyed, nem 
lesz szükség fogyókúrára.

Én a jósokkal ellentétben biztos va
gyok abban, hogy a rendszer rend
szertelensége ellenére jövőre sem 
lesznek többen a nyomorultak, mint 
az idén. Azok ugyanis, akik elfelejtik 
nézni a televízió vitaműsorait, már 
megint vetnek meg állatokat hizlalnak 
ahelyett, hogy válságbizottságot hív
nának össze. Nem a taktika jó, az 
valamilyen.

A csapat nem akar kikapni. Ez egy 
olyan csapat, mely időnként igen 
nagy veszteségek után is képes volt 
helytállni ha egymásért nem is, de 
önmagáért mindig. S ha mindenkinek 
sikerül jót tenni magával, már az is 
elég. Az idén nem haltunk éhen, ez 
már biztos.

Slposhegyl Péter

A kábeltelevízióról
Értesítjük a Kábeltelevíziós Építőközösség tagjait, hogy 199. decem
ber 20-tól a meglévő 8 csatorna mellett elindítjuk a 9. csatornán is 
az adást, a SKY 1 programmal.
Erre anyagi lehetőséget a várható pénzmaradványunk adott (intéz
mények, vállalkozók támogatása, kamatok). December folyamán 
megtörténik az elszámolás a kivitelező céggel,ezért kérem azokat 
akik még tartoznak a közösségnek mielőbb rendezzék tartozásukat. 
Január hónapban elkészítjük a végső összegzést. Akik még akkorra 
sem rendezik a számlájukat a televízió útján fogjuk felszólítani őket 
oly módon, hogy kiírjuk a nevüket, címüket.
Az új csatorna kiépítése miatti csatorna cserékért és áthangoláso
kért elnézést kérünk, de helyet kellett szorítani ennek az előre nem 
tervezett 9. csatornának.

íme a csatornák:

1. Magyar 1
2. Magyar 2

3. Pro 7
4. Screen Sport
5. MTV
6. Jugó 1
7. Sat 1
8. sky 1
9. RTL

I csatorna
3 csatorna 1 -5 sáv

5 csatorna
6 csatorna
7 csatorna
9 csatorna
10 csatorna 6-12 sáv
I I  csatorna 
12 csatorna

Tisztelettel: Papp Gyula

Jártamban - keltemben

Válámi-ván!
De sajnos nem egészen az Igazi - mond- ellenére továbbra is szép summák ütőt- 
ta közeli ismerősöm, s egy pofa sör mel- ték a markát. De ismered a mondást 
lett mesélni kezdte az alábbi kis grotesz- Isten malmairól. A minap egy külvárosi 
két. kereskedés szabadtéri telephelyén a ke-
- Azt tudod, hogy bohém ifjúkoromban rftés sarkában álló őrbódóból mit gon- 
a mezőgépiparban dolgoztam. Eleinte dőlsz, ki jött elő lelkendezve a régi isme- 
még a szerszámokat is magunk készí- rős láttán? Eltaláltad! 
tettük ha el akartunk tisztességgel egy- Erősen csiklandozott a kisördög egy 
egy feladatot végezni. A vezérkar telis csípős megjegyzés erejéig a hű házőr- 
tele volt kedves elvtársi csirkefogókkal, zóről szólván, de aztán csak "baráti" cse- 
aklk még a repülőgépgyártást Is elvállal- vegésbe elegyedtünk. Pár mondat után 
ták volna. csak rajz legyen róla. A kont- őszintén kívántam neki jó  egészséget, 
raszelekciót akkoriban Káderpolitikának és kissé szomorúan elköszöntem, 
becézték, és kemény kézzel előírták az - Jól tetted cimbora. Erre igyunk. Sic 
érettségit a felsőbb vezetők posztjához, transit glória mundi - ahogy faluhelyen 
Volt is gond rendesen, a törtet törttel mondani szokás, hogy latinos műveltsó- 
úgyszorzunk, hogy a számlálót a szám- gém fitogtassam /nép-nemzeti fordftá- 
láTóval, a nevezőt a neve.... Mi az, hogy sa: jácca az eszit/. Ezzel kihörpintettük a 
számláló meg micsoda - akadt ki embe- hab alól maradék sörünket, hogy hát 
rünk. - Az a felső, meg az alsó - egysze- akkor Isten-Isten aki majd csak segít, de 
rúsítette a dolgot. Meg a király és az ász, csak annak, aki maga is akarja, 
mint az ultiban.
És nem volt mit tenni, minden kudarc Beck
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Jty&O&lc,

Bepillantás az alsó 
tagozatos rajz szakkör 

munkájába
A több éwel ezelőtti hagyományokat folytatva, 3 év óta 
ismét működik rajz szakkör az alsó tagozaton, -  a rajzol
ni vágyó és tudó gyermekek nagy örömére.
Az elmúlt tanév végén egy két év óta összeforrt, igen jó 
képességű kis csapat hagyta el 'műhelyünket', mert 
felső tagozatosok lettek.
Tehetségükkel, kitartásukkal, a művészetek iránti fogé
konyságukkal az előző év végén szakköri munkánkban 
elértünk az addig elérhető csúcsra. A gyerekek által 
kiléptünk az iskola falai közül: helyi és külföldi pályáza
ton vettünk részt. Munkánkkal beneveztünk az V. és VI. 
Nemzetközi Képeslap- Rajzkiállításra, melyet Wupper- 
talban rendeztek a Gyermekmuezumban. A rendezők 
elismeréssel szóltak a gyermekek fantáziadús, kreatív 
munkáiról és kiemelték a téma igen sokféle technikával

való megközelítését. A színvonalas kis alkotások nyo
mán szakkörünk újabb meghívást kapott a VII. Bienná- 
léra.
Köszönet munkájukért! Remélem, tovább folytatják az 
itt igen lelkesen elkezdett munkájukat, -  rajzolást, fes
tést -  immár szaktanár hozzáértő irányításával!
Ebben az évben szinte újra kellett szerveznünk szakkö
rünket az alsóbb évfolyamokról.
Az új arcok, új leendő kis tehetségek vagy szorgalmas 
rajzolgatók seregével vágtunk neki az új tanévnek. Lel
kesedésben ha lehet, még felülmúlják az eddigi csopor
tot, így hát a kezdetlegesebb rajzolni- és festeni tudás 
nehézsége könnyen áthidalható volt eddig.
Az évet most is grafikai alapozó munkával kezdtük. 
Megtartottuk az ünnepkörök köré tervezett témákat is.

Most téli munkáinkból állítottunk össze egy kis mini Tár
latot', az Alsó Iskolában, mely egyrészt hangulatos belső 
dekorációja is az új évszaknak. Másik komoly munkánk 
a Betlehem elkészítése, melyhez a sógyurmafigurákat és 
a belső borítást a szakkör tagjai készítették, magát a 
Betlehemet pedig az iskola egykori volt szakkörös diákja 
fejezte be. Köszönet érte!
További terveink ez évre: részt venni szűkebb régiónk 
iskoláival közös rajzpályázaton, melynek /alsó tagoza
ton/ lebonyolítását is szívesen vállaljuk!
Továbbá nagy kihívás és lehetőség is számunkra az 
újabb meghívás a gyermekkiállításra. Sokat kell még 
tanulnunk, hogy a tavaly elküldött anyagunk színvonalá
hoz közelíteni tudjunk, hogy részt vehessünk a VII. nyári 
Biennálén.
Ehhez kívánok a szakkör jelenlegi minden tagjának év 
végéig tartó lelkesedést, szép közös élményeket, és 
örömet a megszületett és leendő kis alkotásokhoz!

Vértes Lászlóné tanító 
/a szakkör vezetője/

V

\

Pénteken reggel az iskolá
ba is eljött a Mikulás bácsi!

Énekszóval vártuk kicsit izgulva, de nagy örömmel. Csengő
szó jelezte érkezését. Hópihécske és Krampuszok voltak a 
segítői.
Virgácsától kicsit megijedtünk, de szerencsére ez csak egy 
kis mókázás volt.
Annál jobban örültünk a szép kis édességcsomagoknak. 
Volt abban cukor, csokoládé, sütemény és még mogyoró is!
A mikulás bácsi beszélt is hozzánk, intő szavait figyelemmel 
hallgattuk.
Mi is megleptük őt szép énekekkel, versekkel.
Az is nagyon jó  volt, hogy a tanító nénikkel játszottunk utána, 
beszélgettünk, mesét hallgattunk, többekközt a Mikulás bá
csiról is. Szent Miklós legendájáról és a hagyományokról. 
Köszönjük a Mikulás bácsinak, és kedves Kísérőinek ezt a 
szép meglepetést!

Pécsvárad, 1991. dqc. 6.
A Kodolányi János Általános Iskola alsó tagozatos tanulói

V_____________________________________________ )
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Hírek Nagypallból
November hónap nem volt olyan eseményekben gazdag, mint 
az elmúlt hónapok. Ebben a hónapban bekötötték végre a 
parabola antennát. Többször hírt adtunk már a közösségi aSn- 
tennarendszer kiépítéséről. Sajnos a kezdeti gyors sikerek után 
megtorpant a beruházási folyamat. A rendszer elkészítését ok
tóber végére vállalták, sajnos ezt a határidőt a vállalkozó nem 
tudta tartani. Pontosan nem tudni a késedelemnek mi volt az 
oka, de voltak olyanok akik már vissza akarták követelni a 
befizetett pénzüket. Ismeretes, hogyha egy magánszemély 
nem teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor a vállalkozónak jogá
ban áll az is, hogy egész közösségeket kikapcsolnak a rend
szerből. /pl. Pécsvárad társasházak/. Azt azonban jó lenne 
tudni, hogy a vállalkozó megkereste-e azt, hogy ki a felelős 
azért, hogy a vállalt határidőt teljesíteni nem tudta.
A december havi program sokkal zsúfoltabbnak ígérkezik, de 
sajnos erről a nyomdai átfutás miatt csak a januári számban 
fogok tudósítani. Az már biztos, hogy az alsó iskolások az idén 
közössen az óvodásokkal megtartják a már hagyományos fe
nyőfa ünnepélyüket.Erre szeretettel várnak minden érdeklődőt. 
A helyi önkormányzat a tavalyi nagy sikerre való tekintettel ismét 
fölállítja mindenki karácsonyfáját.
Az óév búcsúztatója is meg lesz tartva, a szervezés folyamatban 
van, sajnos a cikk megírásakor még részleteket nem lehetett 
tudni a lebonyolításról.
A következő számban részletesen beszámolok a decemberi 

eseményekről, aprogramokhoz mindenkinek jó szórakozást, 
kellemes ünnepeket és eredményekben gazdag, békés, boldog 
új évet kíván 
Nagypall tudósítója:

Grátz Mária

Ajándék karácsonyra
Az óv utolsó hónapjában mintha a szokottnál is gyorsabban 
telnének a napok. Év végi hajrá kezdődik, kis és nagymórlegek 
megvonása, fejszámolás, naplózárás, költekezés, fogatkozás, 
miegymás... Aztán az ünnepi fényben minden megszépül, a 
ráncok kisimulnak, és a legszebbik "énünkbe" bújúnk. Az ünnep 
előtti utolsó levélváltásban úgy illene, hogy a meghatottság 
hangján szóljunk a békességről, az embertársaink megbecsü
léséről, a szeretetről. Mert megszoktuk, hogy ez a témánk kará
csony táján, az óév búcsúztatásakor, az új év fogadásakor. Nem 
is tagadom meg ezt a szép szokásunkat, csak éppen ünnepron
tás nélkül, csendben hozzáteszem: ugye, egy kicsit a lelkiisme- 
retfurdalások ideje is ez a néhány nap?
A névsor összeáll. Rajta van minden családtag, a tervezett 
ajándék, hozzávetőleges árkalkulációval.
A listavezetők a gyerekek. Napelemes autó, motoros Lego, 
Sindy baba. Kerül amibe kerül. Megígértük. Jó tanulásért, jó 
magatartásért. Egyébként egy ilyen játékkal órák hosszat elbí- 
belodhet a gyéréit. Mert manapság melyik szülőnek van annyi 
ideje, amennyit egy gyerek igényel?
Szülők. Közős ajándék. Hugóm intézi. Uj ágytakaró, praktikus 
és szükséges. Ilyen méretre nincs. Meg kell várni. ÓRIÁSI I 
Hugomók. Megkérdezem őket. A fene aki töri az agyát. Már 
lehet, hogy van is nekik, amire pont gondoltam. Itt lakik a 
szomszédban, de sohasincs otthon, néha átszaladok hozzá, ha 
kell valami, amit lehet telefonon elintézek vele.
A férj a következő sorban. Ing, nyakkendő. Minden évben. Mi

az, hogy minden évben? En egy hónapja ábrándozok egy 
selyem kosztümről, és még az sincs aki meghallgasson? Hogy 
ón kezelem a család pénztárát? Csak nem veszek magamnak 
ajándékot? Igenis megvettem
Nos kedves olvasóink, ki-ki a maga módján folytathatja a mo
nológot, a párbeszédet. Szerencsére nincs mindenütt így, de 
valljuk be, sok helyen még így sincs.Talán éppen azért van az, 
hogy a lázas ünnepvárás idején valahol mélyen megszólal ben
nünk egy furcsa hang a lelkifurdalás hangja. Ajándékot ajándék
ra halmozva, kapkodva, néha szégyenkezve sietünk pótolni azt, 
amit évközben elmulasztottunk, amiről jóvátehetetlenül lekés
tünk. Ünnepi csillogás szépen csomagolt ajándékokkal, néhány 
órás jókedvvel pótolhatjuk a fájó hiányokat, vagy apróbb vétke
inket... Az eredmény rendszerint nem is marad el. Ilyenkor 
megbocsátunk, feloldódunk, fogadkozunk. Hogy ezentúl job
ban figyelünk egymásra. Hogy a fényből, derűből ne csak az 
ünnep röpke óraira jusson, hanem egy kevéske az óv többi 
napjaira is. S talán éppen ezért ugye nem ünneprontás tőlünk, 
ha időben súgjuk: a megajándékozottak meghatódottságában 
se becsüljük le kis lelkiismeretfurdalásainkat. Nehogy a követ
kező hetekben, hónapokban olyanná duzzadjanak, nogy meg
keserítsék egy új ünnepvárás örömét, gyönyörét.

GM

Egy kis kaland
(Szégyen a futás, de hasznos)

A történet - melyet szeretnék Önöknek tovább adni -1956 
tavaszán játszódott. Akkor voltam negyedikes képzős Ba
ján, ahol a nóképző és a fiúképzó teljesen független volt 
egymástól (sokan megjegyezték SAJNOS). A nóképző 
nagyszabású bált rendezett, melyre természetesen mi is 
hivatalosak voltunk. Készültünk is nagyon, hisz a 18 éves 
fiúknak már csak 'vágyai' vannak a női nem iránt. Szóval 
kiöltöztünk ahogy illett, jómagam is felvettem a legszebbik 
öltönyömet - csak az az egy volt és az is Isten tudja mitől, 
de összement egy kicsit - a bokaverdeső pantallóm és a 
könyékig érő zakóm. (Borotválkoznom nem kellett, mert 
csak z év múlva kezdett pelyhedzeni az orrom alatt és az 
állam. Igaz akkor irgalmatlan iramban nőtt, bajuszsertém 
5 szál, szakállam ha jó l emlékszem 9 szál erősödött meg
állás nélkül.)
Elérkezett az a bizonyos szombat este, a nagy bál estélye. 
Mi kollégisták valamennyien megjelentünk a szórakozó
helyen. A ’Tetthely" a nóképző kollégiumának ebédlője 
volt. Ott volt kérem szendvics, ital, sütemény persze nem 
ingyen. így adódott, hogy azon az estén valahogy nem 
volt jó  a gyomrom nem tudtam sem enni, sem inni (két 
forintom volt összesen). Viszont táncolni jó l tudtam, ezt 
arról gondolom, hogy mindegyik lányka megjegyezte: Te 
milyen jó l táncolsz! Őrültem is neki, hogy nem azt jegyez
ték meg, hogy milyen rövid a ruhám. Már-már kezdtem 
kicsit beképzelt lenni - bár ez nem volt akkor sem kenye
rem - hát még amikor hölgyválasz lett! Csakúgy nyüzsög
tek körülöttem a ’kistanítónénik’, majd szétszedtek (hogy 
mit ettek rajtam ezt máig sem fejtettem meg.) Egy kis 
szöszire esett a választásom, kiről kiderült csevegésünk 
közben - ő beszélt megállás nélkül -, hogy nem is képzős 
hanem gimista. Egy bajai on/os egyetlen csemetéje. Azt 
hiszem a tánc után teljesen becsavarodott, akkor is lekért 
a lányoktól amikor nem is volt hölgyválasz. Na most mond
tam magamban még a végén nemkem is lesz 'nőm'. 
Osztálytársaim már rakásra udvaroltak persze csak olyan 
diák módra. Elhatároztam, hogy mostantól kezdve és is 
tartok ’nőf. Hát mit tagadjam, nem volt könnyű elhatároz
ni. Megbeszéltük a kislánnyal másnap randevúzunk a 
Dérikertben. Hogy én milyen bátor lettem! (Igaz ó ajánlot
ta) Közben az idő múlásával egyre több bajai ‘vagány*  jött
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be a helyiségbe, nem győzték kiküldeni a hívatlan vendé
geket. Nem sokára ezek a fiúk lettek mégis az est fősze
replői. Ugyanis kimentek de a kapuban megálltak és 
látszólagos türelemmel várták a rendezvény végét, ami
kor nekünk is távoznunk kellett - még pedig azon a kapun 
át amelyet ók körülzártak - .

A mulatság végén jókedvűen - mit sem sejtve - kisebb 
csoportokban hagytuk el a báltermet. De ahogy egy cso
port kilépett a kapun a 'nehéz fiúk' kezelésbe vették őket. 
Távolabbról az ember azt hitte dob és cintányér szólót 
játszanak. Hát ez volt a híres pofozás, kapott ott boldog
boldogtalan, kinek az arca repedt fel, kinek a füle vérzett, 
volt aki szomorúan vált meg néhány egészséges fogától. 
Egy biztos, élvezettel csinálták, erre a röhögésből lehetett 
következtetni. Mi hármasban indultunk a kapu felé, én 
hallván a cintányér szólót valamit sejtettem. Egyszerre 
rám tört az udvariasság, előre engedtem barátaimat és 
nagyon figyelmes lettem mindenre. A következő pillanat
ban azt hittem nem látok jól, mindkét barátom összecsuk- 
lott mint a colstok. Nem tudtam mi késztette őket térdre, 
de ösztönöm tökéletesen működött. Legugorodva mász
tam a ’hangyaboj' felé, és akkor már láttam mi az a 
szívszaggató dobszóló. Gyorsan átmásztam a lábak kö
zött, -  míg egy-két rúgástól eltekintve - túljutottam a ve
szélyzónán, teljes erőből futásnak eredtem. Futásom ira
mát fokozta a nagy jajveszékelés, mely a kapuból hallat
szott. Félelmemben hátranézni eszembe sem jutott. A 
legrövidebb utat választottam a kollégium felé. Azt, hogy 
páran is így cselekedtek, abból gondoltam, hogy meg
előztem őket. Végre megérkeztem a menyország kapujá
hoz, azaz a kollégium hatalmas vaskapujához - felette két 
szál szögesdróttal-. Gondoltam, végre bemehetek, meg
menekültem. Hát igen, én így szerettem volna. De csak 
akkor rémültem meg igazán, ahogy a kaput nyitván - ami 
zárva volt - egy megtermett testet láttam közeledni felém. 
Úristen gondoltam, nekem befellegzett, ha én is akkora 
pofonokat kapok, mint az erős barátaim, biztos megfor
dul a fejem és többet nem tudok a Iában elé nézni. De 
láttam, hogy a tagbaszakadt ürgének jó  nagy bajsza van 
(mintha ismerős lenne ez a bajusz), mikor mellém ért, 
felismertem benne a kísérő tanárunkat. Még szerencse, 
hogy azt a felét láttam, amelyik nem volt megdagadva. Azt 
mondja nekem: Gyorsan kis Hegedűs! én vártam, hogy 
nyitja a kaput, a kulcs ugyanis nála volt, de ehelyett a 
szerencsétlen(gondolom a pofonok hatása alatt), felka
paszkodott a kapura és mászott felfelé. Hát én se voltam 
rest. Olyan versenyzési lázba jöttem, hogy előbb túljutot
tam az akadályon  -  igaz ó elakadt a szöges drótban, mely 
szoknyává változtatta az ünneplós nadrágját. Újra fel
másztam és önfeláldozóan kiszabadítottam a fogságból. 
De ő olyan hirtelen ért a betonra, hogy újból segítségre 
szorult. Eközben megérkezett a többi futó 'hős' is. Azok 
már szó nélkül másztak. Végre a gyötrelmektől elcsigá
zott tanárom ki nyögte valahogy - 'itt a kulcs a zsebemben, 
nyisd ki a kaput".
Az ezután érkezők - igaz kicsit deformált külsővel, de - a 
kapun ügethettek be. Toporogva vártuk az utolsó befutón
kat, aki félórás késéssel, bicegve de célba ért. Az éjjel 
nem tudtam jó l aludni, az álmatlan éjszaka után másnap 
hallgattunk az éjszakai kalandról. Rajzórán -  már említett 
jámbor - tanárom odaült mellém, elvette tőlem a rajzlapot 
és segített rajzolni, azaz dolgozott helyettem. Nem is 
akárhogy! Értékeléskor megdicsért és4/5-ös osztályzatot 
kaptam. Vajon miért tette? Ugye kitalálták?
Lám mi mindannyian végeztünk, tanítunk.

Mottó: Nem az az erős ki üt, hanem aki kiállja.
Hegedűs Tibor

Egészségügyünk 
háza tájáról

Sok találgatás, pletyka és félremagyarázás kísé
ri a készülő egészségügyi reformot. Az egész
ségügyi kormányzat az 1992-es évben megre
formálja az alapellátást, amely az orvos és beteg 
közös érdekeltségét igyekszik előtérbe állítani. 
Ennek egyik alapköve a szabad orvosválasztás, 
amely úgy történik, hogy a postán érkező bizto
sítási kártyát jan.1 - és márc.31. között mindenki 
annak az orvosnak adja át, akit választ. Az ellá
tás továbbra is ingyenes, attól függetlenül, hogy 
az orvos önkormányzati alkalmazottként, vagy 
önálló váltakozóként látja el feladatát. Mindezen 
változatoktól függetlenül, helyettesítések, ügye
letek és sürgős esetek során továbbra is minden 
orvos ellátja majd a rászorultakat, függetlenül 
attól, hogy a beteg választott orvosa-e vagy 
sem.
Következő, számunkban részletesebben tájé
koztatjuk Önöket az egészségügy változásáról, 
és leírjuk az új eü. centrumunk működési rend-

Murphy törvényei

-  Bármely szervezetben egy valaki mindig akad, 
aki tudja, mi folyik körülötte.
Ezt az embert el kell bocsájtani.

-  Aki szereti a virslit és tiszteli a törvényeket,, ne 
nézze végig, hogyan készülnek!

-  Mindenki hazudik, de nem számít, mert senki 
sem figyel.

-  Új rendszerek új problémákat hoznak a világra.

-  A házasság élettartama fordítottan arányos a 
lakodalom költségével.

-  Bocsáss meg az ellened vétőknek, de vésd az 
emlékezetedbe őket.

-  Tévedni emberi dolog, de másra kenni még 
emberibb.
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Közel az Úr mindenkihez, aki hoz
zá kiált;

mindenkihez, aki tiszta szívből 
hívja...

ZSOlt 145, 18

Ravasz Csaba dikonussá szente
lésének szertartása november 30- 
án volt a Székesegyházban. Tár
sainak felszentelése idején még 
nem töltötte be diakonusi korát, 
ezért a szükséges idő betöltésé
vel Mayer Mihály megyéspüspök 
külön szertartás keretei közt szen
telte ő t fel.

*

A Magyarországi Németek Szö
vetsége a német származású pa
pokat december 3-án tanácsko
zásra hívta össze.
E fontos megbeszélésen részt 
vett Mayer Mihály megyéspüspök, 
Dr. Alexander Arnot az NSZK bu
dapesti nagykövete, valamint az 
érintett papok.
A tanácsozás témája: a német 
nyelvű istentiszteletek tapasz
talatai; a továbblépés lehetőségei 
és feltételei a német nyelvű lelki
pásztori szolgálatban, különös te
kintettel az ifjúságra.

*

December 8-án vasárnap 14.30- 
kor az I. világháború halottainak 
szóló tiszteletadással, kezdődött, 
majd 15 órakor a világháborúk ha- 
lottaira emlékezni kívánók hosszú 
sora átsétált a Szentháromság 
térre. Itt Pécsvárad polgárainak 
tiszta szándékából állíttatott em
lékmű avatására került sor. Az 
újonnan avatott emlékművet a II. 
világháború halottaira emlékez
vén megáldotta a katolikus, az iz
raelita, valamint a református Egy
ház imáival.

*

December 13-án az István Király 
szálloda Palota szárnyában ma
gyar újborok ünnepe.
Ez alkalomból az ünnep rendezői 
felkérték Mott János címzetes 
apát urat a bor feletti imára.
A hagyomány szerint december

24-én Szt. János evangélista ün
nepén az Egyház megáldotta a 
gazda borát. Ezt hazavíve minden 
hordóba tölt belőle.

*

Levél Prágából.../Taizéi Levél/
"Ez a levél az Európai Találkozó 
alkalmából került kiadásra, amely 
Prágában hat napig, 1990. de
cember 28-tól 1991.január 2-ig 
85.000 fiatalt gyűjtött egybe egész 
Európából, valamint más földré
szekről".
Taizéi Európai Ifjúsági Találkozó 
Budapesten 1991. december 30 
1992. január 4. Minden új bekap
csolódni vágyót vár e találkozó.

A
református 
Egyház hírei

December 22.vasárnap délelőtt 
11 órakor Kettős János kopácsi 
lelkész prédikál a református 
templomban, ahova a községben 
élő menekülteket is hívjuk. A meg
jelent menekült testvéreknek 
könyvet ad, a gyermekeknek ka
rácsonyi ajándékot.

*

Dec. 22-én, advent utolsó vasár
napján délután 3-kor karácsonyi 
szeretetvendégség lesz a gyüle
kezeti teremben. A hittanos gye

rekek énekekkel és versekkel 
szolgálnak.

*

Dec. 24-én este 6 órakor esti is
tentisztelet lesz a gyülekezeti te
remben.

*

Dec. 25-én délelőtt 11 -kor ünnepi 
istentisztelet és úrvacsoraosztás 
lesz a templomban.

*

Dec. 26-án, ünnep másnapján 
délelőtt 11 -kor istentisztelet a gyü
lekezeti teremben, szolgál a Bu
dapesti Református Theológiai 
Akadémia egyik hallgatója.

*

Dec. 31 -én este 6 órakor óévi is
tentisztelet lesz a gyülekezeti te
remben.

*

Állandó gyülekezeti 
alkalmak:

vasárnap délelőtt 11-kor isten- 
tisztelet.

11-kor kiscsoportos hittan, vezeti 
Kovács Márta tanítónő, firmációi 
előkészítő.

Hétfőn délután 3-kor konfirmációi 
előkészítő.

Csütörtökön este 6-kor vallásos 
este.

Pénteken délután 1 /2 4-kor nagy- 
csoportos hittanóra.

A gyülekezeti alkalmakra minden
kit szeretettel hívunk és várunk!
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"Sage, wo Betle
hem!"

Sage, wo ist Betlehem? Wo die Krippe, wo dér Stall?

MuBt nur gehen, muBt nur sehen -  Betlehem ist übe- 
rall.

Sage, wo ist Betlehem? Kommt doch mit, ich zeig
es diri

MuBt nur gehen, muBt nur sehen -  Betlehem ist jetzt
und hier.

Sage, wo ist Betlehem? Liegt es tausend Jahre weit?

MuBt nur gehen, muBt nur sehen -  Betlehem ist
jederzeit.

Sage, wo ist Betlehem? Liegt es dórt im
Heiligen Land?

MuBt nur gehen, muBt, nur sehen -  Betlehem ist
neben dir.

Sage, wo ist Betlehem? MuB mán lángé Wege
wandern?

Brauchst nicht gehen, muBt nur sehen -
Betlehem ist auch in dir.

(Nach einem Text von fí.O. Wiemer)

Wünsch euch Allén in eurem Haus, 
soviel ihr geht ein und aus, 
jetzt und auch noch immer da, 
daB euch Gott soll gébén 
ein gesundes, langes Leben, 
undaabei Friede und Einigkeit, 
so láng ihr lebt in dieser Zeit, 
weil ihr nicht wilBt fürwahr 
ob das wohl das letzte Jahr.
Mit den Menschen ist es bald geschehen, 
das hat mán in dem kühen Grab.
Gott behütet euch im. neuen Jahr 
von allém Unglück, Ungefall!
Das neugeborene Jesulein, 
wünsch ich in euer Herz hinein, 
soll euer im neuen Jahr sein!

JosefFog
Vorsitzenden des Deutschclubs

TÁJÉKOZTATÓ
Ezen igénybejelentést 3 napon belül kell a polgármes
teri hivatalnál Tibenszky Lászlóné vagy Kolmann Jó
zsef ügyintézőknél leadni és ezzel egyidőben az OTP- 
től szükséges nyomtatványokat elvinni.
Az OTP-nél a h ite lszerződést ille tve a kész
pénzbefizetést legkésőbb 1991.12-ig rendezni kell. 
Tekintettel arra, hogy a jelentkezők száma korlátozott, 
ezért igénybejelentést a polgármesteri hivatalhoz leg
később december 10-ig kell leadni, mert a később 
beérkezett igényeket már nem tudjuk figyelembe ven
ni.
A tennivalók sorrendje:
1. Ezen igénybejelentést a polgármesteri hivatalnál 
leadni 3 napon belül; legkésőbb december 10-ig.
2. Az OTP-től 1 nyomtatványt kérni ugyanezen időn 
belül.
3. Az OTP-nél a kölcsönt és befizetést rendezni legké
sőbb december 12-ig.
Pécsvárad, 1991. december 5-én

Polgármesteri hivatal

IGÉNYBEJELENTÉS
Fés

KÖTELEZETTSÉG
VÁLLALÁS

Név:...................................................................

Lakcím:.............................................................

1. Bejelentem, hogy a fenti című lakásomra, illetve 
üzletem, műhelyem, telephelyem részére igénylem a 
telefonhálózat kiépítését és készülékkel való ellátását.

Üzletem, műhelyem címe:............................................

2. Vállalom, hogy a lakás után 40.000.- Ft-ot, az üzlet, 
műhely, telephely után 120.000.-Ft-ot az OTP-nél nyi
tott számlára legkésőbb 1991. december 12-ig befize
tek.

3. Tudomásul veszem, hogy az OTP Fiók csak a lakás
célú telefonra ad kölcsönt, 36.000 Ft-os összegben és 
ezzel egyidejűleg a 4.000.-Ft-ot nyomban kész
pénzben be kell fizetni.

4. A 36.000.-Ft kölcsönt az OTP a megfelelő jövede
lemigazolás vagy és kezességvállalás mellett - 3 évre 
adja és a jelenlegi rendelkezések szerint a havi törlesz
tés 1.140.-Ft lesz.
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KARÁCSONYOK
TUD.OM, HOGY AZ ÉLETKOR NEM  

ERDEM, HANEM ÁLLAPOT.

Valamikor évtizedekkel ezelőtt -  a háború alatt és végén -  
természetesen anyagiakban sokkal szegényebbek voltak a 
karácsonyok mint az elmúlt években, és a mostaninál is. 
Viszont sokkal meghatározottabbak voltak az emberi össze
tevők amelyek az ünnep tartalmát adták. Kevesebb volt az 
önzés, sokkal több az egymással és másokkal való törődés, 
több meghatározó egyéniség és saját ötlet, kevesebb irigy
ség, aljasság és hazugság. Ehhez hozzátartozott a negatív 
tulajdonságok elítélése és azok szégyenlőse is.
S aztán évtizedek alatt lassan de biztosan eltűntek ezek a 
személyek és tulajdonságok is. Jött az összemosódás, a 
negatívumok felmagasztaiása -  nagyon ügyesen és jól szer
vezve -  az ünnep hangulatának kiirtása, s mindennek anya
giakkal való helyettesítése. Soha ki nem mondott jelszóként 
az emberi jellem és gerinc gumiból való megalkotása.
Mint említettem a jelenleginél gazdagabb s talán kevésbé 
zaklatott karácsonyokat is megéltünk az elmúlt idpkben, ón 
mégis reménykedem, és biztosra veszem, hogy valahol leg- 
belul megindult egy folyamat amely minőségi változást fog 
eredményezni valamilyen formában mindannyiunk életében. 
Ennek szellemében szeretnék békés, a körülményekhez ké
pest kellemes karácsonyt kívánni, valamint jó egészséget, 
sok erőt, bátorságot, józanságot és kitartást az elkövetkező 
-  nem könnyű -  új esztendőhöz. Nem csak saját főleg 
gyermekeink, unokáink és a nemzet érdekében.
Az MDF helyi szervezete nevében:

Müller Lajos

Újévi köszöntő
Adjon Isten minden jót 
Ez új esztendőben,
Jobb időt, mint tavaly vót,
Ez új esztendőben.
Jó tavaszt, őszt, telet, 
nyárt,
Jó termést és jó  vásárt 
Ez új esztendőben.
Adjon Isten minden jót 
Ez új esztendőben.
Zsíros esőt, kövér hót 
Ez új esztendőben.
Bő aratást, szüretet, 
Egészséget, jó kedvet,
Ez új esztendőben.
Adjon Isten minden jót 
Ez új esztendőben 
Drága jó bort, olcsó sót 
Ez uj esztendőben.
Jó kenyeret, szalonnát 
Tizenkét hónapon át 
Ez új esztendőben.
Adjon Isten minden jót 
Ez új esztendőben.
Vegye el mind a nem jót 
Ez uj esztendőben.
Mitől félünk, mentsen meg, 
Amit várunk legyen meg 
Ez új esztendőben.

________________________________ ____

Ady Endre
Karácsony

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves Kis falubam
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember 
Szeretettel
Borul földre imátkozni 
az én kedves kis falumban 
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba 
Hosszú sorban 
Indulnak el ifjak, vének 
Az én kedves kisfalumban 
Hálát adnak 
a magasság Istenének.
Mintha itt lenn 
A nagy Isten
Szerit kegyelme súgna, szállna 
Az én kedves, kis falumban 
Minden szívben 
csak szeretet lakik máma.
Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja
De jó volna ünnepelni 
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből 
-  úgy mint régen -  
Fohászkodni
De jó volna megnyugodni.
De jó volna, mindent, mindent, 
Elfeledni,
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözölni.
Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna,
Oh, de nagy boldogság 
szállna a világra.
Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra.
Golgota nem volna 
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás 
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent 
Es egymást szeretni... 
Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság 
Szállna a világra.
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Puma sportcipők és szabadidőruhák kaphatók: Tóth 
Jánosné Pécsvárad Vár u. 29.

Tel:256 /az esti órákban/
Minden vasárnap a pécsi vásárban:lll.sor lO.hely.

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

Pécsváradon az öreg Beke dűlőben kétszintes hétvégi 
ház eladó. Érdeklődni: 72/20-426-os telefonszámon /Bi- 
zse/ lehet.

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

"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.

NŐI FODRÁSZ
Müller Laiosné /Osváth Eszter/ 

Szeretettel várok minden kedves vendéget. 
Pécsvárad, Kálvin u. 6.

Nyitvatartás: pároshét 6-14-ig /kedd zárvaJ 
páratlanhét 13 -20-ig /szombat zárva/

----------------------------------------------------------------------------------------------

December elejétől a

TULIPÁN

bottunkban* félszáraz és félédes 
pezsgő olcsó áron kapható!

76 Ft\ü
v____________________________________

- Kétszárnyas belső ajtó/végig üvegezett/ reális áron 
eladó
Sebestyén Pécsvárad Kossuth Tér 1.

-  Használt Carborobot kazán eladó Dr. Bíró Pécsvá
rad Várkert 10.

Minden Kedves vendégemnek 

Boldog Karácsonyi ünnepeket és 

eredményekben gazdag új évet kíván 

Vadász Lászlóné /Ili/

“HELÉN" női fodrászat
Ünnepi nyitvatartásom:

December 24-én /kedd/ 6-13h-ig
december 25-én zárva
december 26-án zárva
december 27-én 14-21 h-ig
december 28-án 6-14h-ig
december 31 -én 6-13h-ig

"A Pécsváradi ÁFÉSZ tisztelettel kéri a leg
alább 1.000,-Ft összegű részjeggyel ren
delkező pécsváradi lakos tagjait, hogy az 
1988-89 évi vagyonnövekmény után járó üz
letrészt az ÁFÉSZ központi irodájában  
/Kossuth L.u.1.7 . számú szoba/ átvenni szí
veskedjenek.”

ÉBRESZTŐ
Az MDF pécsváradi szervezetének kiadványa. 
Felelős szerkesztő: Benkő László

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