
Mi lesz veled mezőgazdaság?
- Hallhatnánk egy példát?
- Pl. a gépműhelyben dolgozók eldönt
hetik, hogy együtt maradva megszerzik 
a gépműhely és a benne lévő szer
számok tulajdonjogát. Vagyonjegyeiket 
összeadva a közgyűlés által meghatá
rozott ár szerint lefedik ezt az értéket, és 
a tulajdon az övék lesz. Működtethetik 
akár külön is az új gazdasági egységtől, 
de mint tulajdonosok bent is maradhat
nak. Ez persze egy ideális állapot lenne, 
hiszen a helyzet bonyolultabb. Nyilván a 
könnyen működtethető egységeket, gé
peket / pl. traktorokat/ többen is szeret
nék majd. Erre lesz hivatott a licit. Az 
átállás akkor lesz zökkenőmentes, ha 
nem szabadulnak el az indulatok a lici
tálások kapcsán, és a leendő új tulajdo
nosok nem új ellenségekként néznek 
majd farkasszemet egymással.
- Elnök Ur, végezetül megkérdezem: mi
ben reménykedjen aielenleg munkanél
küli segélyen levő TSZ-tagok nagy ré
sze, lesz-e egyáltalán vetés, mezőgaz
dasági termelés?
- Úgy gondolom, hogy a nehézségek 

ellenére sikerülni fog az átalakulás, és 
április 1-én el tudunk kezdeni dolgozni. 
Szeretnénk a kiesett őszi búzavetések 
helyére tavaszi búzát vetni. Termé
szetesen a mezőgazdaság zavartalan 
működéséhez - akármilyen formában 
működjön - nélkülözhetetlen lesz az ál
lami szubvenció, és az új agrárrendtar
tás is. TSZ-ünkben a helyzet akkor lesz 
megnyugtató, ha a cukorrépa termelés 
kiesése miatti kártalanítást megkapjuk, 
akkor tehermentesen, hitelek nélkül 
kezdhetünk.
Személy szerint bízom abban, hogy 

Pócsváradon az átszervezés zükkerio- 
mentes lesz, és akik közös munkában, 
közös gondolkodásban és a közös ér
dekeltségben hisznek, megtalálják majd 
számításukat a jelenlegi TSZ utódjaként 
létrejövő új mezőgazdasági társulásban 
is.

Dr. Bíró Ferenc
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A parlament január végén két régen várt 
törvényt fogadott el. A szövetkezetekről 
szólót, és na lehet, egy még fontosab
bat, az úgynevezett átmeneti törvényt, 
amely arról rendelkezik, hogy a jelenlegi 
termelőszövetkezetek milyen szabályok 
szerint alakulhatnak át, figyelembe véve 
a kárpótlási törvényt is. A törvény szabá
lyozza a szövetkezeti vagyon további 
nevesfthetőségót, valamintafelosztható 
ingó és ingatlan vagyon felosztási rend
jé t  A mezőgazdaság és a mezőgazda- 
sági üzemek ezen törvények szerinti át
alakulása érinti községünket, és a TSZ- 
ben dolgozókat is. Ezekről a várható 
változásokról kérdeztem meg Walter Ti
vadart:
- Hogyna hajtják majd végre a törvény
ben foglaltakat a Zengöaha TSZ-ben?
- Nálunk jelenleg a létszám ideális, 115 

aktív dolgozó van, és 183 nyugdíjas. 
Úgy érzem, hogy a törvény végrehajtá
sa után ez a dolgozói létszám meg tud 
élni a megmaradó területeinkből, na a 
közös gazdálkodás mellett döntenek. A 
TSZ jelenlegi 2300 hektár szántóterüle
téből tagi tulajdonban van kb. 800 hek
tár. és kc>. 2-300 hektár lesz a kárpótlási 
igény. Természetesen ez nem jelenti azt, 
hogy ez mind kikerül az úijárendezódött 
gazdasági egységből. Hiszen a tagok 
nagy része már előzetes beszélgetések 
kapcsán kijelentette, hogy együtt szeret
nének gazdálkodni. A folcflerület nem 
tagi tulajdonban lévő részéből a törvény 
szerint nevesíteni fognak, vagyis tulaj
dont adnak azoknak a tagoknak, akik 
földterülettel nem rendelkeznek. A TSZ 
állóeszköz vagyonát is felosztják. Ennek 
fő szempontjai, hogy ki hány évet dol
gozott, és hogy milyen mértekben járult 
hozzá a T S r  vagyon gyarapításához. 
Ezen utóbbi mértéket a TSZ-ben kapott 
fizetőse aránya szerint jelöli meg a tör
vény. Az így kapott nevesített vagyonré
szek alapján licitálhatnak majd a dolgo
zók a T sz  különbözó egységeire, va
gyontárgyaira.

ÉBRESZTŐ
PÉCSVÁRAD ÉS KÖRNYÉKÉNEK IDŐSZAKOS LAPJA
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Makovecz Imre:

Kerthatárok
öreg bútortervező barátommal töltöttünk egy dél

utánt leányfalusi kertjében. Szép kicsi kert, készen 
vásárolt faház, gondos szeretettel ápolva, belül létra 
a tető csücskében kialakított hálókamrához. Barátom 
minden leleménye, szorgalma és hát persze a meg
takarított pénze benne van ebben a finom kicsi nyu
galomban. Kétszer három méteres, kockakővel kira
kott vízmedence, vagy negyven centi mély. Ezen le
beg egy gumipárnán öreg barátom, és boldog. Fe
lesége friss sütemények garmadáját kínálja, sört 
iszunk, beszélgetünk. Elégedettsége, kedves böl
csessége az én zaklatott, elhasználódott szívemet is 
eléri. Sokáig nem felejtem el azt a délutánt. Mielőtt jó 
kis Renault-nk elindulna a vízmosáshoz hasonló me
redek utcán, barátom utánunk szól: Az első utcán 
óbbra a Czinegéék előtt menjetek tovább, onnan már 
ó az út. Nézzétek meg, teszi még hozzá. Elindulunk, 
jefordulunk és egy pillanatra megállunk a jelzett telek 
előtt. Erre azért nem számítottam. A telek nem telek, 
hanem kertész kezétől ékes park, kerti opálbúrás 
világítás, teraszok. Nem túlzók: Los Angeles mellett is 
megállja a helyét. Decens fények az alkonyatban, a 
kert előtt egy fehér Mercedes és egy fehér BMW áll. 
Hallgatom a mai esti krónikában, hogy az egyik ellen
zéki párt rendkívüli elnökségi ülésén a vezérszónok új 
kontraszelekcióról beszél és veszélyben látja a de
mokráciát. Lehet, hogy még beszélt másról is, de itt 
kikapcsoltam a rádiót, haragomban.
Mi hát a demokrácia?
A párt szónoka nem régen még a demokrácia foko
zásáról beszélt, nem sokkal előtte, tíz éve sincs, a 
demokratikus centralizmusról, s azt megelőzően az 
ellenforradalmi csőcselékről és a Forradalmi Munkás- 
Paraszt Kormányról.
Még ez sem volna baj. Miért is ne? A baj a gyomrom
mal van. Nem bírja. Nem bírja a cinegevillakat BMW- 
vel, a részvénytársasággá változott TSZ-eket, az ap
porttá vált kastélyokat, oktatási központokat, a szállo
dává vált szakszervezeti üdülőket,a bérbeadott fuva
rozásivállalatokat, s KISZ KB-Maróti villák fitness-köz- 
ponttá válását. Nem bírja a gyomrom azt a demokrá
ciát, ha demokrácia az, hogy az orosz gyarmat tegna
pi helytartói tőlem és hozzám hasonlóktól féltik a 
demokráciát, azt a demokráciát melynek rendjét és 
abból fakadó szabadságát többek között tőlem kap
ták.
Szónok úri
A demokrácia nem egyéb, mint önkorlátozás, melyet 

törvénnyé emelt a megegyezés, a szabadság, a köz
gazdaság érdekében.
Es ebben a szabadságban fogant önkorlátozáshoz 

jobb helyeken a stílus, a jó ízlés is hozzátartozik, 
kérem, ha már a Parlamentben sikerült a legfonto
sabb törvények megalkotását lelassítani a turhetet- 
lenségi szint alá, ha a történelmi hitelességű pártokat 
sikerült tartósan kompromittálni kitűnő és jellemző 
konspirácikókal, ha oly remekül előkészítették a ko
rábbi hatalmi-politikai réteg későbbi gazdasági hatal
mát, sőt azt meg is szeretnék, ha katonailag, erkölcsi
leg egy legyöngült országot hagytak is hátra, még 
akkor is, kérem, legalább a demokrácia diktálta jóízlés 
határát, ha lehet, ne lépjék át...
És kérem, ne lépjék át barátom kertjének határát sem, 
ha arra járnak. Bár nem hiszem, hogy eljutnának 
odáig, rossz az út, meredek, túl magasra visz. Önök
nek csak Czinegéig járható.

A falfirka 
apoteózisa

Járókelő ember gyalogol, meccsre jár, néha vonato
zik és esetenként eszébe jut gyermekkora a fehérre 
meszelt kerítéssel az iskolaudvar végében.
Hajrá Fradi, Márti+Zoli szerelmesek, Bee Gees, Pisti 
hülye! stb. Bizonyára ismerős felírások mindenkinek, 
de a megnevezések tetszés szerint behejettesíthetők. 
Magam is sokszor láttam az e féle közlési kényszer 
megjelenési formáit, hol a focipálya deszkakerítéses 
oldalán, hol a vasúti WC falán tegezett le. Tán úgy 
jöhet létre az efféle alkotás, hogy a szerzőnek görcse 
támadt: - jaj, gyorsan, hol egy tiszta faidarab, mert 
mindjárt bésprézek.
Nos a "Pisti hülye" című szerzemény primitív szinoni

máját legutóbb az Új Dunántúli Napló című - magát 
pártoktól függetlennek valló - napilap f. év január 10-i 
számában láttam viszont. Na kérem! Szerintem "A" 
változat: a lap eszmeisége pártoktól nem független. 
"B" változat: jól megfizetett hirdetés formájában bármi 
közzétételére hajlandó, ám ezzel prostituálja magát. 
Uraim, tán egy kicsivel több méltóságot, ha szabad 
kérnem.
Remélem tudja ön, hogy a TUDJA E ÖN kezdetű - a 

Szabad Demokraták Szövetsége által fizetett - keretes 
hirdetésekre gondolok a megdicsőült falfirka elneve
zés alatt. Remélem azt is tudja ön, hogy milyen élet
korban, milyen értelmi színvonalon, netán hánygólos 
vereség után nyílik ki a spray a zsebben.
Az ügyesen csúsztatott mellébeszédet azután a párt- 
semleges sajtó, fizetett hirdetés formájában százez
res példányszámban terjeszti csak regionálisan, és 
akkor még hol van a többi hasonszőrű megyei lap 
készséges pénzéhsége?
Szadeszes urak, tán jobb ügy érdekében kellene 

szórni a költségvetésből kapott támogatási pénzeket, 
vagy ez is a szimpatikus zsebekből került ki, mint 
nemrég a Surányi poszter. Ráday Mihály uram, ezt a 
stílust unokáink is szánni fogják, nem gondolja? 
Kérem, ne akarják agyagba döngölni a koalíciót, mint 
a kedves rőtszakállú narancsügynök hajdan a kom
munistákat.
Jut eszembe, a Fiatal Dehonesztálók Szövetsége a 

Pápalátogatás ellen cápafogait egyszer már kivicso
rította, megmutatta intoleráns mivoltát, öntelt, mások 
szellemiségét semmibe vevő gondolkodását. Újab
ban a volt munkásőrséggel azonosítják a meghurcol- 
takat, a Politikai Fogjok Szövetségét. Holnap talán 
megnyílik a pufajkatisztító szalonjuk is. Pfuj!! Tüske. 
Elébb talán le kellene tenni valamit az asztalra a 

penészes narancs mellé vagy helyett, mert magyar 
ember nem felejt. Lehet, hogy a nagyívben eldobott 
egyszerhasználatos agyagbadöngölő bumerángként 
visszatér?

Beck.
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Fél évszázad

Az idő lehet sok is, kevés is, meghatározó 
benne a keret amiben alkalmazzuk. Két 
ember életében nem kevés.
Ifj. Emend Ferenc házában gyűlt össze a 
család és a meghívott vendegek, hogy 
megünnepeljék György ős Ferenc szüle
inek 50 eves házassági évfordulóját. 
Aranylakodalom - mondja a nép szólás - 
ahogy elnézem a két, munkában megfá
radt ünnepeltet, gyermekeik, menyeik és 
unokáik körében, felsejlik a megfogal
mazás alapja. Ezek a pillanatok - az 50 
évtói eltekintve is- egyre ritkábbak.
Id. Emend Ferenc 1914 augusztus 26-án, 
neje Wágnöder Mária 1924 január 20-án 
született Kisújbányán. Itt érték le gyer

Gyuri fiunk akkor volt inas, megfenyeget
tek ha nem írjuk alá a belépést kirúgják a 
fiunkat.
Nagyon nehéz időszak volt, naponta jár

tunk gyalog a hosszúhetényi határba dol
gozni, de bármennyit is dolgoztunk, nem 
a munkaegység, csak az adósság nőtt. 
Már csak egy tehenünk maradt, a többit 
elvitték, és csak 1 hold háztáji. En az 
egészségemmel sohasem dicsekedhet
tem, s ennek leszázalékolás lett a vége. 
Múltak az évek s az évtizedek. Ferenc is 

megnőtt és szakmát tanult. Feri bácsi to
vábbra is az erdón dolgozott.

-  Hogy is volt az időtáji?
- Hát nem volt könnyű, hajnalban indulás

mek- és ifjúkorukat a kor szellemének 
megfelelően korán munkára fogva. Kö
zös ifjúkori emlékük a Volksbund idősza
ka . amikor ez a politikai métely az ottani 
etmkumilag egységes kis közösséget is 
megosztotta. Klem értették, és főleg értel
met nem találtak benne, csládjaik nem is 
léptek be. Feri bácsit 38-ban behívták ka
tonának, megjárta Felvidéket és Erdélyt. 
1942 január 17-ón esküdtek meg, ez óv 
augusztusában irány a Don kanyar. 43- 
ban jött haza először, 1944-ben született 
Gyuri fiuk. Szeptemberben német kato
nának sorozták be és vitték el. Aztán ez is 
véget ért, s hazajött.

-  Kérdezem Mária nénit, hogyan élte át 
azt a három évet?

-  Mit lehetett tenni? Dolgozni kellett, re
ménykedni - ő mindig vallásos volt - és 
spkat imádkozni.
En mindig otthon dolgoztam, Feri bácsi

- miután megjött - az erdőre járt. Volt 3 
hold földünk, aránylag nagy gyümölcsös 
tartozott a házhoz és állataink is voltak. 
Túrót, tejfölt, gyümölcsöt és klumpákat 
hordtunk -gyalog - ide Pócsváradra is. 
1951-ben született meg második gyer
mekünk, Ferenc.
1960-ban kezdték szervezni a TSZ-t, mi 

nem akartunk belépni, de muszály volt.

gyalog a munkahelyre és sötétben erxez- 
tem haza. Bizony az elején kézi fűrész volt 
és fejsze. Napi 2-szer másfél órás gyalog
lás. Dolgoztam én a várkonyi erdőben, a 
Zengőn is, az egész erdőt bejártam és 
ismerem. A 70-es évektől volt egy fogat 
Kisújbányán s így könnyebb lett.
Aztán jöttek a 70-es évek - szólal meg 

Mária néni:
- Amit soha nem akartam elhinni, kezdett 
valóság lenni. A fiatalok elmentek Kisúj- 
bányáról, Hosszúhetényben, Szászvá
ron, Pécsett, Óbányán építettek vagy vet
tek házat. Gyuri fiam megnősült, Pécsvá- 
radra jöttek. Ferenc felszabadult, csak 
hétvégeken volt otthon. Ketten marad
tunk. Nagyon nehéz volt, de dönteni kel
lett, hosszú vívódás után itt Pócsváradon 
eltartási szerződést kötöttünk a Léna né
nivel. Mi voltunk a negyedik szerződő fél, 
gkik ismertek megpróbáltak lebeszélni. 
En azt mondtam, hogy "ember nem tud 
embert enni", megpróbáljuk. Nem volt 
könnyű, bizony sokat kellett nyelni és 
hallgatni, de hála Istennek nem fajult ve
szekedéssé. Mikor beteg lett, úgy érez
tem mindent megtettünk, amit kellett és 
lehetett, ügy érzem emberileg sem ma
radtunk adósok.
Mikorra Léna néni meghalt Ferenc fiunk

is megnősült, ők kaptak kölcsönt s így 
75-ben neki álltunk felújítani a házat, majd 
hozzáépíteni. S ekkor végleg le kellett 
számolnom az eddigi kisúibányai éle
tünkkel, pedig nagyon sajnáltam, hisz a 
házunk az ón gyermekkoromban épült, 
szép volt, nagy volt. melléképületek is 
voltak. Nagyon igazságtalannak éreztem, 
hogy nem lehetett ott tovább élnünk, s 
főleg potom pénzért mindenféle városi 
emberek kezdték felvásárolni ott a háza
kat.
Itt is volt istálló és egy tehnet is hoztunk 

magunkkal. Az egészségem egyre rom
lott, egyre nehezebb lett. Eladtuk azzal a 
feltétellel, ha nagyon hiányzik majd az 
építkezés befejezése után veszünk egyet, 
tg y  darabig úgy gondoltam, hogy jószág 
nélkül nem is lehet élni. Munkából nem 
volt hiány, ott volt az építkezés, volt egy 
nagy szőlőnk is. Feri bácsi a Pócsváradra 
költözés után továbbra is az Erdőgazda
ságnál dolgozott, majd egy évet a TO- 
VAL-nál. Onnan ment nyugdíjba, ezután 
két évet otthon volt. Kárpáti erdész út 
többszöri felkérésére elfogadta a György- 
hegyi sorompó őri állást. Még 7 évet dol
gozott , mikor úgy döntött, hogy már itt
hon marad.
Ami Mária nénit bántja:
Még szeretnék dolgozni, nagyon fáj, 
hogy látom a munkát, látom a fiatalok 
leterheltségét de nem tudok annyit segí
teni amennyit szeretnék, sajnos az egész
ségem nem engedi.
-  Mi az aminek őrül?
-  Természetesen, hogy sikerült megér

nünk az 50 éves házassági évfordulón
kat, mert bizony sokszor córnaszálon 
függött mindkettőnk élete. Ezt csak fo
kozza, hogy népes családban ünnepel
hetjük. Az is nagy öröm, hogy - számom
ra a vallás nagyon fontos - a családban 
sem halt ki, gyermekeink templomban 
esküdtek és unokáink is meg vannak ke
resztelve.

Feltéve az ilyenkor szokásos kérdést 
mindkettőjüknek:
-  Az ötven év tapasztalataként m it mond

hatnak a fiatalabbaknak?
- Nézeteltérések természetesen voltak 

köztünk, de sohasem vesztünk össze 
úgy, hogy ne lehetett volna megbocsáta
ni. Mindig megmondtuk egymásnak a vé
leményünket és mindent megbeszéltünk. 
Nem volt olyan sem, hogy egy-kót napig 
ne beszéltünk volna egymással.
Nem is lehetett mert a másnapi teendőket 
mindig meg kellett beszélni. Elhagyni so
ha nem akartuk egymást. Mindig'“bíztunk 
a másikban.
Feri bácsi csak egy mondattal erősíti meg 
élete párjának véleményét:
- En sem mondhatok mást, mint afelesó-

§em, meg kellett értenünk egymást ős 
ízni tudtunk egymásban.

Megköszönjük Feri bácsinak és Mária né
ninek, hogy beavattak közös életük 50 
évébe. Továbbra is békés idős kort kívá
nunk részükre s természetesen minden 
jót az őket körülvevő családnak is.

A szerkesztőség részéről
M üller Lajos
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Kiemelkedő siker
A németországi Wuppertalban lé
vő Gyermekmuzeum évente nem
zetközi rajzpélyázatot hirdet, 
melyre Sabine Conrad hívta fel a 
figyelmet és vállalta is a közvetítő 
szerepet /személyesen vitte el a 

erekek munkáit/.
V. Biennáléra benyújtott mun

kák után köszönőlevelet Írtak a

aszkaparással, ragasztással, gip
szes gézmunkák, papírmontazs, 
rézmetszet és festés/.
Az 1991-es wuppertali pályázatra 
összesen 5808 alkotás érkezett, 
ebből 1800 pályamunkát állítottak 
ki, mely állandó kiállítási anyaga a 
Gyermekmúzeumnak.
Összesen 181 díjat adtak ki: 30 

"Arany Elefánt" és 151 "Ezüst Ele
fánt" díjat.
Magyarország 76 alkotással sze-

rendezők, és meghívást küldtek 
az 1991-es VI. Nemzetközi Levele
zőlap - Rajzpályázatra, melynek 
témája: A cirkusz világa volt. 
Vértes Lászlóné irányította az ak 

sőtagozatos rajzszakkörösök 
munkáját. A szakkör munkájába 
bepillantást nyerhettünk az előző 
számban, most újra hallatnak ma
gukról úgyeskezű kis tehetsége
ink. Kajos Valéria vezetésével az 
általa tanított osztályokban ké
szültek a gyerekek a pályázatra. 

Gyönyörű alkotások készültek, 
igen változatos technikákkal /vi-

repelt, ebből Pécsvárad alsótago
zata 60 pályamunkát küldött. Ma
gyarország 9 díjat kapott, abból 7 
Pécsváradra, iskolánk tanulóihoz 
került.
Rajzszakköri tagok: Szilágyi Csa

ba "Arany Elefánt" díj; Ruppert 
Andrea ‘Arany Elefánt" díj; Siklósi 
Tímea "Ezüst Elefánt" díj; Keszler 
Zsolt "Ezüst Elefánt" díj; Keszler 
Zsolt 'Ezüst Elefánt* díj; Arató Ger
gely; Báréit Rita; Bárácz Ervin; 
Bőrőcz Livia; Góbi Gábor; Keller 
Linda; Kis Bocz Éva; Rumszauer 
Edit; Ripszám Edina; Szegedi Má

ria; Tamás Zsuzsanna; Takács At
tila; Tóth Zsuzsanna; Valkai Krisz
tina;
4. b. osztály tanulói közül:
Cséri Linda "Ezüst Elefént* díj; 
Glázer Adél "Ezüst Elefánt* díj; 
Molnár Annamária "Ezüst Elefánt* 
díj; Apaczeller Balázs; Csák Niko
letta; Keszler Szilvia; Lovas Nor
bert; Ormai Eszter.

Minden pályamunkát beküldő 
gyermek jutalma egy-egy papír- 
maséból készíthető cirkuszi sátor 
makettje, amit ők állíthatnak ósz- 
sze.
Az "Arany Elefánt" díj 1 -1 díszes 
művészeti album; az "Ezüst Ele
fánt" díj 1-1 saját pályamunkából 
készült reprodukció /20 db/.
A sikeres részvétel alapján meg

hívás érkezett a kővetkező, a VII. 
Fesztiválra, melynek témája: Víz, 
víz, hurrá!

Galambos Jenőné 
ig.h.

H írek röviden
Dec.13-án nevelési értekezletet 
tartottunk a nevelőtestület részé
re * Iskolai konfliktus" címmel. A 
nevelési értekezletre való felké
szülés jó alkalom volt arra, hogy 
felelevenítsük pedagógiai pszi
chológiai ismereteinket.
Az értekezlet legizgalmasabb ré

sze az un. tréning volt, ahol is 
konfliktushelyzeteket kellett meg
oldani és a döntést indokolni. Az 
értekezletet dr Bernáth József a 
Pedagógiai Intézet igazgatója ve
zette.

Ú| szolgáltatásunk: Szülők isko
lája. Ennek keretén belül Bátaszé- 
ki Ferencné tartott előadást a szü
lőknek a ‘Kisiskolások teljesít

ményzavarai" címmel.

Dec. 15-én Jótékonysági műsor
volt a jugoszláviai menekültek ré
szére. Iskolánk tanulói nagy 
számban vettek részt e sikeres 
előadáson

Dec. 17-én Sablne Conrad né
met vendégtanárunk kezdemé
nyezésére és vezetésével ötödi
kes és hatodikos tanulók kará
csonyi műsort adtak a pécsi Gyer
mekkórházban.

Dec. 16-20-ig karácsonyi ünnep
ségek, teadé lu táno K , kará
csonyi vásár, iskolai bál tette szí
nessé az osztályok, napközis cso
portok életét.

Dec. 20-án hagyományainkhoz 
híven a 4. osztályosok adtak ka
rácsonyi műsort az Iskola min
den tanulójának. Csodálatos elő
adás volt. Köszönet érte a gyere

keknek, tanítójuknak: Pere Antal- 
nénak, Bognárné Auth Máriának, 
Tolnai Zoltánnénak, Horváth Má
riának. A műsor egy részét előad
ták a gyerekek az öregek klubjá
ban is.

Dec. 24-én az éjféli mise előtt a 
4.osztályosok betlehemas mű
sort adtak elő magyar és német 
nyelven.

Ism ételten felhívjuk min
denki figyelm ét az alapít
ványunkra, m elyet "Tár
s a d a lm i Összefogás a 
nem zetiségi és nyelvok
tatásért" cím m el n lrdet- 
tünk meg. Befizetéseiket 
a helyi O T P -n é l teh etik  
meg. Köszönjük!

Is k o la i o ld a l:
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A Katolikus egyház 
hírei:

A béke világnapjáról 25. alka
lommal emlékeztünk meg ja
nuár 1-én. Az emberi életnek e 
legfőbb értékére VI. Pál pápa 
hívta fel először a bókeszere- 
tő, jóakaraté emberek figyel
mét.
II. János Pál pápa e jubileum 
alkalm ából nyolc pontban  
alapvető eligazítást ad.
Szól a béke erkölcsi és vallási 
természetéről.
Felhív "assisi szellemének" új
raélesztésére.
Az ima erejének mélységéről. 
Az ökomenikus dialógus és a 
nem keresztény vallások kö
zötti kapcsolat fennállásáról.
A béke felé vezető útról.
A békét közösen és igazsá
gosságban lehet csak építe
nünk.
A népek felelős vezetőinek 
szükségszerű támogatásáról. 
A keresztények felé különle
ges intelemmel szól.
A Jézus Krisztusban való kö

zös hit kötelez arra, hogy vilá
gos tanúi legyünk a "béke 
evangóliumánakVEf 6. 15./. 
Nekünk kell felmutatnunk azt a 
békét a nem keresztény em
berek előtt. Amely után a világ 
sóvárog. "Bókét hagyok rátok, 
az én békémet adom nektek! 
/Jn 14,27./
Ez az isteni kijelentés annak a 
reménynek alapja, hogy lehet
séges a földön a béke, hiszen 
Istennél semmi sem lehetet
len. Az igazi béke azonban 
mindig Isten ajándéka, nekünk 
keresztényeknek pedig a feltá
madt Úr gazdag ajándéka is 
egyben.
Nekünk katolikusoknak olyan 
lelkülettel kell a béke kihívásá
ra válaszolnunk, amely képes 
mindazokkal együttműködni, 
akik bizonyos emberi alapór- 
tókeket hangsúlyoznak, mint 
pl a vallási és erkölcsi érték. 
Ezekhez az alapórtókekhez 
tartozik a béke. Mindazok, akik 
a bókéért tevékenykednek

hallhatják Jézus örömteli sza
vát:

"Boldogok a bókeszretők, 
m ert Is ten  fia in ak  hívják  
őket.7Mt 5,9./

Január 4-én ért veget a Talzé- 
találkozó, melynek az utóbbi 
időben másodízben ad ott
hont országunk. Az óv végén 
Budapesten megrendezett ta
lálkozón hetveötezer fiatal 
gyűlt össze a kiengesztelő
dóst, a szív békéjét keresve. 
1988-ban Pécs volt a találkozó 
színhelye. Most is családoknál 
kaptak helyet az ideérkező fia
talok, keresztény közösségek 
segítségével.
Taizé egy burgundiai kis falu, 
ahol Roger testvér /Roger-Lo- 
uis Schutz- marsauch/  1940- 
óta él. Ebben a francia falucs
kában hirdette meg Roger 
testvér a “bizalom zarándokút- 
ját". A bizalom, a megértés, a 
nem zeti különbségek fölé 
emelkedő megértés a béke 
záloga. A taizéi közösség a ke
resztények kiengesztelődésé- 
re törekszik, ezáltal a béke ko
vászává válni szerte a földön.

*

Imanyolcad a keresztények 
egységéért/jan 19-26/
"íme, ón veletek vagyok min
dennap a világ végéig" / Mt 
28,20/
Az im anyo lcadra ajánlott 
szentírási szövegrészeket ős 
azok magyarázatát a vatikáni 
Keresztény Egyháztitkárság
nak és az Egyházak Világtaná
csának közös bizottsága állí
totta össze. A vezérfonalul vá
lasztott szentírási szakasz: 
Máté 28, 16-20. Ebben Jézus 
küldetést ad minden keresz

ténynek, hogy adja tovább az 
Evangélium "örömhírét" és 
egyben megígéri, hogy velünk 
marad a világ végéig. Egy 
egyben felszólítás is arra, 
hogy közös küldetésükben 
egym ással összetartsunk, 
egyek legyünk.
Első nap: alapgondolat: A fel
támadt Jézus maga köré hívja 
taníványait: Mt28,16.
Kiv. 19,3-9 zsoltár 24;ApCsel 
22,6-11;Mt 28, 5-10.
Második nap: alapgondolat: 
Találkozás a fetámadt Jézus
sal. Mt 28,17/a
Tér 18,1-3;zsoltár 95. 1 Péter 
1,3-9; Ján 20, 19-29. 
Harm adik nap:alapgondo- 
lat:Én kaptam minden hatal
mat. Mt 28,18
Dániel 7,13-14;zsoltár 110,1- 
4: Ef 1,18-23; Mt 8,23-27. 
Negyedik nap: alapgondo- 
lat:Menjetek és tegyetek tanít
ványommá minden népet: Mt 
28,19/a
Iz 49,1-7;Zsoltár 67. ApCsel 
16,9-15; Lk 10,1-12 
Ötödik nap:alapgondolat:Ke- 
reszteljétek meg őket az atya, 
a Fiú és a Szentlélek nevében: 
28,19/b Ez 36, 25-28;Zsottár 
51. Róm 6,1-11;Jn3.3-8 
Hatodik nap: alapgondolat Ta
nítsátok ókét megtartani, ami
ket parancsoltam nektek:Mt 
28,20/a
MTÖrv 30,15-20;Zsoltár 119, 
89-96;Róm 13,8-10;Mt 7,21- 
29.
Hetedik nap: alapgondolat: 
Veletek vagyok mindennap a 
világ végéig: Mt 28,20/b. Tér 
28,11-16;Zsoltár 91,Jel 21,1- 
7;Ján 14,18-21
Nyolcadik nap: alapgondolat 
Tegyünk közösen tanúságot a 
Fetámadottról: Mt 28,20.
/Új Ember 1992jan.12. A heti
lap tartalmazza az imanyolcad 
napi imáit is!/

*

Évközi idő

A sajátos jellegű időkön kívül 
van még harminchárom, eset
leg harmincnégy hót az év fo
lyam án. Ilyenkor Krisztus 
misztériumának nam valamely 
külön szempontját ünnepel
jük, hanem éppen Krisztus 
misztériumát a maga teljessé
gében, kiváltképp a vasárna
pokon. Ezt az időszakot hívjuk 
évközi időnek. /Urunk megke- 
resztelkedésótől Hamvazó
szerdáig./
Január 28: Aqulnól Szent Ta
más áldozópap és egyházta

nító;szül: 1225. Aquinóban. 
Tanulmányai során a domon
kosrendbe lépett. XIII.Leó pá
pa az ő tanítását a katolikus 
hittudopmány alapjává nyilvá
nította 1279. márc.7-ón halt 
meg. Ereklyéit 1369 jan.28-án 
vitték TOULOUSEba.
Január 31 -én Boco Szent Já
nos áldozópap;született 
1815-ben Becchiben, Torino 
mellett.
Egyike az egyház nevelőinek, 
az elkallódó fiúk megmenté
sén fáradozott. Működésével 
sok papi hivatást ébresztett. 
Az általa alapított papi szerze
tesrendet Szalézi Szt. Ferenc
ről nevezte el. Rendje most is 
e re d m é n y e s e n  d o lg o z ik . 
Meghalt 1888jan.31.
Február Z  Urunk bemutatá
sa /Gyergyaszentelő Boldo
gasszony/
Jeruzsálemben már az 5. sz- 
ban megünnepelték ezt a na
pot és a 7.sz-ban átvették Ró
mába is. 1960 óta az Úr ünne
pei közé sorolják. Ezzel lezár
juk a karácsonyi ünnepek so
rát, de az ünnep átvezet ben
nünket a húsvét felé. A Kisded 
anyja karján van, de már felál
dozva /Simeon szavaii/. Az 
égő gyertyák is már a húsvó- 
téjszaka hangulatát idézik: 
Krisztus a világosság!

Rövidhír: A Tudományos Mi
nősítő Bizottság meghívására 
január 27-ón Mott János cím
zetes apát rósztvett Tímár 
György "Királyi sziget" /Sziget
vár várgazdaságának iratai 
1546-1565/ című kandidátusi 
értekezésének nyilvános vitá
ján.

*

A református egy> 
ház hírei:

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI 
ALKALMAK:

Vasárnap
délelőtt 11-kor istentisztelet.
11-kot hittan a kiscsoport ré

szére, vezeti Kovács Márta ta
nító

Hétfő
délután 3-kor konformációi el
őkészítő

Pénteken
délután fél 4-kor nagycsopor

tos hittanóra
Imahetet tartunk Január 20- 
tól esténként 18 órai kezdettel 
a gyülekezeti teremben.
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Hírek Nagypallból
Mint ahogy az előző számban 

megígértem, beszámolok közsé-

flinkben történt eseményekről.
öttételes módban tervezési szin

ten megemlítettem néhány prog
ramot. Most ezekről, és ezek sike
réről szeretnék pár sort írni. 
December 5-ón házhoz jött a Té

lapó. 32 gyerek várta izgulva, 
hogy eljön-e vagy sem? Termé
szetesen a legtöbb helyen óvodás 
korúak kérték, hogy jöjjön, de ahol 
nagyobb gyerekek vannak, azok 
is izgultak, főleg azon, hogy virgá
csoké segédei a krampuszok is ve
le lesznek-e? Krampusz nem volt, 
de köszönjük a Mikulásnak, és an
nak aki vállalta a szerepét Nidling 
Józsefnek, hogy eljött. 
MásikTélapó isjártafaluban, igaz 
O sem jutott el mindenhova, ha
nem az óvodában és az iskolában 
találta együtt a gyerekeket. Mind a 
két helyen műsorral köszönték 
meg a gyerekek a Mikulásnak az 
ajándékokat. Most utólag már 
nem titok, hogy a köszönet Kocsis 
Lajosnak jár.
December 6-án a távközlési válla
lat (gért falufórumot a telefonháló
zat fejlesztésének lehetőségéről. 
Ez a fórum sajnos elmaradt. 
Ugyanerre a napra volt tervezve 
dr. wilheim Andrea tájékoztatója a 
horvátországi menekültekkel kap
csolatban. A doktornőnek az volt a 
célja, hogy feloldja azt az idegen
kedést ami a menekültekkel kap
csolatban volt. Az önkormányzat 
kialakított egy helyiséget, amely 8 
fő elszállásolására alkalmas, volt 
aki felajánlotta az üresen álló há
zát, és többen voltak olyanok, akik 
készek voltak 2-4 fő befogadásá
ra.
December 20-án volt a kővetkező 
nap, amejyre igen zsúfolt progra
mot sikerűit összeállítani. 
Fenyőfaünnepély volt az iskolá

ban és az óvodában. Az óvodai 
ünnepségen részt vett Báling Jó
zsef a LENAU ház vezetője és a 
pécsi német konzulátus képvise
lője is.
Az óvodai ünnepség után az isko
lában tettek látogatást a vendé
gek. ahol a gyerekek német nyelv
tudásukat mutatták be a vendé
geknek.
Ariég ezen a délelőttön a kuttúr- 
házban az óvodásoktól a kiseb
beknek is rendeztek fenyőfa ün
nepséget. Ne gondoljon az olvasó 
ekkor arra, hogy hagyományos 
pódiumról elhangzó műsort lát
hattak a vendégek, hanem egy 
nagy közös játék volt. családias 
hangulatban az óvodások és az

Egy kis kaland
/Hupi "ember" törpikék/

'A %
az emlékezetemből valami, ami 
még most elevenen él bennem.

1991 október 17-én reggel út
nak Indult a pécsvéradi ABC elöl 
egy busz,35 utassal 3 napos ki- 
randulóturara. Az utasok között
voltak olyanok, akik m indent
élénk ézemmél figyelnek, és 
meg is örökítik a három nap él
ményeit és kudarcait. Uayekita-
lK:'WflSÍ53Sf«ltnr;
sorstársuhV volt. Mivel megfi
gyelőképességem még nem ha
gyott cserben, a fantáziám pe
dig a csiszolódé* folyamatában 
yan - tollat ragadva, fantáziámat 
kissé szabadjára engedve - bá
torkodtam e rendhagyó három
napos közösségi élet héhe viha
ros. de mégis szép napjait - be
vallom kissé szégyenkezve - 
Qpok elé tárni. , ,
Ezentúl a társaság valamennyi 

tagját lörpikének’ fogom nevez
ni. Annál inkább, mivel voltak 
közöttük ‘törpillák", ‘ lustlkak". 
■okoskék*, az Idegenvezetőnket 
pedig_kineveztem ’tórppapá- 
hak’.T  megtisztelő nevet nem
csak azért kapta mert a legidő
sebb volt a törpék között ha
nem mert legalább annyit ka- 
rattyolt, mint névrokona a mesé
ben. Vesztünkre a mikrofon a ke- 
zoügy ében volt és ha fel ébredt 
rögtön nyúlt a mikrofon utón és 
lélegzetvétel nélkül (néha már 
ón Vettem helyette levegőt) me
sélt a tájról, a negyekről, igaz. ez 
néha nem volt szinkronban a lát- 
yánnyal de megígérte, hogy 
lesznek hegyek az Alpokban (mi

é
s a paloták sem maradhat-

megérkezés előtt egy *sum ren
geteg* közepette szólalt meg 
■torppapa’ intő figyelmeztetéee:

alkalmas helyet (teresni a nagy 
erdőben, ahol ki-kl megszaba-

Nekem volt egy, olyan gon
dolatom, hogy eltévesztem a 
balrát. de "Törppapa* tréfát nem 
Ismerő szolid tekintete kijózaní
tott Ezután érkeztünk a szállá
sunkra, ahol Morppapa* érthe
tetlenül szólt hozzánk a követke-

• Drága •térpjeim,1 remélem út
közben mindénki párosodott és 
így nem okoz gondot a szobák

hogy "törppapa Merint mikor 
tudtunk volna párosodni az
S O B R » ' S
fejve. A fejemben az motoszkált
nogyewe iQHü Körök najaszt&et 
- de féltem, ‘torpjílámtől. A szo
bák kiosztása végül megtör-

Sái'SssiS
csoportosítya, feltételezve.

iskolások közreműködésével. 
Nem volt előre tervezett forgató- 
könyv, hanem a fenyőfa körüíülve 
adták alő a nagyobban az ismert 
dalokat és verseket. A kicsik közűi 
sokan még beszélni sem tudnak, 
de tapsolni mér Igen és ki is nyil
vánították tetszésüket.

Ugyanezen a napon az önkor
mányzat ismét felállította a min
denki karácsonyfáját a megszo
kott helyen a parkban. December 
24-én a betlehemezés szokásét 
felelevenítve az idősekhez és az 
egyedülállókhoz látogattak el a 
gyerekek. A régi népszokást Ar- 
nold Jénosné és Tóth Jánosné pe
dagógusok tanították be az alsota- 
gozatosoknak. Minden érdeklődő 
megnézhette a betlehemes játékot 
dec. 25-én a szentmise előtt a ka
tolikus templomban.

December 31-én a szilveszteri 
rendezvény egyéni kezdeménye
zésre valósult meg. Összesen 32 
fő vett részt a nagyszabású házi
bulin, amelyet a kultúrhézban tar
tottak. A vacsorát az óvoda kony
haszemélyzete főzte meg. A részt
vevők a hangulat emeléseképpen 
tréfás játékokkal szórakoztatták 
egymást és önmagukat. Legjob
ban az a vetélkedő tetszett, ame
lyet a TV-ből ismert házaspárbaj 
mintájára vezettek. A döntőt a Nid- 
ling - Qerner házaspár vívta, 
amelyből Nidling József és neje 
kerültek ki győztesen.
Nem csak az óév búcsúztatója, az 
újév köszöntője is jól sikerült, haj
nali 5 óráig maradt együtt a társa
ság.
Még egy hír. A helyi italbolt veze

tője dec. 31-vel felmodta a bérleti 
szerződését. A pécsváradi ÁFÉSZ 
meghirdette az üzemegységet, az 
új bérlő jan. 10-én nyit Ki először. 
Remélem, hogy a ’92-es évben mi
nél több jóhírrel tudom az olvasót 
elhalmozni, ehhez csak az kellene 
amit SZ.J.J. Monogramú újságíró 
az alábbiakban fogalmazott meg. 
'Lehetne esetleg másként. Szil

veszter éjjelén, újév hajnalán egy
szereseik mindenkinek eszébe jut
na, hogy hatalomvágynál, pozíci
óharcnál, irigységnél, gyűlölkö
désnél van fontosabb. Mondjuk 
mindannyian, a népünk, nemze
tünk, országunk boldogulása.
Úgy miért nem lehetne egyszer új 
évet, új életet kezdeni? 
Egyetlenegyszer a végtelen törté
nelemben lr

GM
Nagypall, 1992 január 8.

renaemezesre am, a  színes tv 
nekem okozott némi gondot, 
ugyarjis a technikái érzékem 
nem túl nagy, gy időbe telt amíg 
képre tudtam kényszeríteni, Már
Ö m  f f i"lorpinanr ölön * $ Közben nem 
is volt adés az 1-esen -. Ami

Jutott, hogy a fiam a készüléket
K apcsolja  b o  e lő szö r; így s ik e rüli nekem is.

Másnap indultunk Béosbe a 
nagy orgalomban remekül ki- 
ígazodotfaz "ügyeske1 vezető. A 
sok látnivaló után mentünk a vá- 
sárlókozppntba, ahová a? 5-os 
bejáraton jutottunk be. "Torppa- 
pa intő szavai még most is a 
fülemben csengenek:
- Kedves.tórpjeim* a vásárlás 

után az 5-os kijáratnál gyertek ki, 
egyenesen menjetek azalufjárő-
EVkor feltűnt Anti "okoska1 - egy 
hidasi rnokány ,*törp' - és töré
keny párocskája Ludmilla; ro
hantak előre - mintha Zrínyi ka
tonái lettek volna - kifelé, nem is

im ’-cía'sSfiílK
módfelett tudott mindent. Az 
áruházba érve azt hittem, hogy 
egy mesebeli város főutcájára 
toppantam. Fel sem ocsúdtam 
és Hörpillám* már is tudtomra 
adta, mit nézünk meg és mit ve
szünk, pedig előre pontosan 
megbeszéltünk minden}. Csak 
hát a ■pilla* szeszély! Érj csak 
futkostam előre-hátra, még vé
gül is 'pillám'nagylelkűen kö
zölte csilingelő hangon: - Most 
te is arra megy. amerre akarsz - 
ón mór hazafelé jöttem volna - Ó8 
én is. Tanult ember létemre ha
mar rájöttem a trukkjére:nélam 
124 forint volt, amivel még WC- 
re sem mehettem vojna- így kér
tem, engedjen magéval. Most Is 
nagyvonalú volt, mlrrt mindig, 
és kijelentette, hogy úgy lesz 
minden ahogy Ő aKarjar(Miftor
0eAezettU?£6ra, találkozásunk 
időpontja Gyűltek a /törpék' a 
busz korul. Lassan szállingózva, 
szüntelenül s^émontartva a hi
ányzókat. Az idő telt-múlt és a

« ra,vórt .bennünket Bukk- 
í. Én már 'Pavlov kutyájá
nak' éreztem magam. Láss cso

dát. már csak kit *törp' hiányt 
zott: Anti 'okoska' és párocskája 
Lgdmilla. A két ki® csavargó - 
mint utóbb kiderült - eltévedt a 
nagy parkírozóban. Közben be- 
esfeledett és keresésuőkre in
dult két expedíció is.
Máig sem tudom, hogy mi oko
zott nekjk: a félelem vagy a aki- 
merüHsóg. . ,
Az izgalmas, kaland után elindul
tunk a szállásunk felé. A határon

mit kereshetett ott - .  Én nyugodt 
voltam, hiszen nem vettem sem
mit sem. Kicsit élveztem is a pá
rom feszengését, his?en ki 
mondta neki hogy mindent 
megvegyen. En biztos nemi A

Még szerencse, hogy •  ezemtá-

ifei'íí*élíŜ ÍEÍSS:
Péösvéradra, SMkadó eiőbefi.Ss&'rr&fe
“ °"|Uk1 Hegedű. Tibor



1992. Január ÉBRESZTŐ 7

Egynéhány gondolat az 
egészségügyről és a demokráciáról...

Törékeny, de békés hosszú 
időszak lezárásával kezdődött 
meg az új munkaév az egész
ségügyben. Történt ugyanis, 
hogy - mint ahogy jeleztem is, 
- visszatértem körzetembe és 
megkezdtem a rendelést.

Munkahelyemen a körjegyző 
levele fogadott, mely szerint 
“az egészségügyi dolgozók 
magukat megnevezni nem kí
vánó többsége" továbbra is 
dr. Menczer Gábort szeretné 
az Eü. Centrum vezetőjének, 
ezért új centrumvezetőválasz
tást tart szükségesnek. Ez az 
ötlet nyilvánvalóan nem sze
gény jószándékú Markó Elek- 
né hirdi illetőségű, de közsé
günkben dolgozó ápolónő  
agyából pattant ki, hanem  
azokéból, akik elérkezettnek 
látták az időt, hogy visszavág
janak a személyüket ért gyalá
zatért. A demokráciából bizto
san nem érettségiztek. Nem 
csak azért, mert m agukat 
megnevezni nem akarják, ha
nem azért is, mert az aláírandó 
ívet körbehordozó Markóné 
elfelejtett minden dolgozóhoz 
elmenni, csak oda ment, ahol 
biztos volt a siker.

Tisztelve azonban az általam 
meg nem ismerhető többség 
véleményét, - melyet a kör
jegyző úr nekem megírt, és az 
ő korrektségében nem kétel
kedem - az első munkanapon 
összehívtam az Eü. Centrum 
5 tagú vezetőségét. A 2 és fél 
évvel ezelőtt elfogadott szer
vezeti szabályzat előírja, hogy 
a centrumvezetőt az 5 tagú ve
zetőség választja, s a jegyző 
úrr javaslatára ennek szelle
mében jártunk el. A szabályok 
ismertetése után 3 szavazattal 
2 ellenében Dr. Wilheim And
reát választottuk vezetőnek.

Az új centrumvezető 1992 ja
nuár 10-re Eü. központ érte
kezletet hívott össze, ahol a 
szakmai működési részkérdé
sek megtárgyalása után Dr. 
Menczer G ábor elmondta, 
hogy az előző választás nem 
volt tisztességes, mert Dr. Wil

heim magára szavazott. A sza
vazáson jelen lévő Sátor Jó- 
zsefné megerősítette abban, 
hogy a választás előtt elhang
zott: miután öten vagyunk, 
csak akkor lesz eredményes a 
szavazás, ha a jelöltek maguk
ra is szavazhatnak. Ezt akkor 
mindenki elfogadta. Megkér
dezve Menczer doktor hon
nan tudja, hogy ki kire szava
zott, elmondta, hogy utólag 
megnézte Sátornó szavazó
lapját. Hát ennyit a titkos sza
vazásról!

Ezen nap kiemelkedő ese
mény volt: polgármesterünk is 
megtisztelte munkaértekezle
tünket, hogy személyével is 
nyomatékot adjon az ügy fon
tosságának. Elmondása sze
rint már 1985 óta távoltartja 
magát az egészségügy ellen
őrzésétől és befolyásolásától. 
Nekem úgy tűnt, hogy ezek 

szerint nem az én személyem 
ellen van kifogása, mert lám az 
egy hete megválasztott, és a 
polgármester Úr által is mélta
tott, mindenki közmegbecsü
lésének örvendő W ilheim  
Andrea sem jó, meg nem is 
eléggé demokratikus, pedig ő 
még azt is elmondta, hogy vil
lámhárító szeretett volna lenni 
a feszülő érdekek és szándé
kok között.

Tehát itt nem erről van szó, 
hogy ki legyen a vezető, ha
nem arról, hogy a személyem 
és Kakas Sándor személye 
között feszülő ellentétek miatti 
harcot most Dr. Hutvágner Ro
zália és a vele egy érdekkö
zösségbe tartozó Dr. Menczer 
Gábor igyekszik az egész
ségügy területére is átvinni. El
mondta a dolgozóknak azt is, 
hogy ez várhatóan milyen ká
ros következményekkel járna 
az egymás közti viszonyra és 
a betegekre nézve.

És ez a lényeg. Pócsvárad 
kiemelkedő egészségügyi el
látással és példaértékű szak
mai munkával vált országszer
te ismertté. Ez került most ve
szélybe. Kicsinyes kis betartá

sok és ellentétek színterévé 
válhat a szép új Egészségügyi 
Centrum. Ezt senki nem akar
hatja.

A legújabb és legdemokratiku
sabb centrumvezető válasz
tásra csak jan 15-én, lapzár
tánk után kerül sor. Bízzunk az 
eü. dolgozók bölcsességé
ben.

Dr. Bíró Ferenc

Tisztelt Betegeink!

Addig is, amíg családor
vost választanak, nem árt 
ha tudják:

A választott orvos köteles 
önt ingyen ellátni.

Annak távollétében az őt 
helyettesítő orvos köteles 
önt ugyanúgy ingyen ellát
ni, függetlenül attól, hogy a 
biztosítási kártyáját kinek 
adta le.

Sürgős szükség esetén az 
ügyeletes orvos köteles 
bárkit ingyen ellátni.

Pécsváradon táblák és a 
rendelőben kifüggesztett 
tájékoztatók szerint min
denki tájékozódhat a ren
delési időkről, készenléti 
szolgálatról és az ügyelet
ről.

Farsangra készül a 
Német Nemzetiségi 

Klub
Február 2 2 - é n  Hohmann István zenekara húzza a “talpalá- 

valót* a nemzetiségi klub farsangi bálján.
Klubunk vendégei a Bonyhádi Nemzetiségi Klub tagjai 

lesznek.
A két klub a közelmúltban több ízben találkozott. így október 
30-án a Művelődési Házban a bonyhádi klubtársak látogat
tak meg bennünket egy műsorral, igen jó hangulatban telt 
ei az este. Folytatást kh/ánó... December 14-ón 26-30 fővel 
viszontlátogatásra egy busszal a pécsváradi klub látogatott 
Bonyhádra. Itt fogalmazódott meg a közös farsangolás 
gondolata
Meghívásunkat szeretettel fogadták, s örömmel tesznek 

eleget Közös klubestjeink alkalmával egyre szorosabbá 
fűződnek kapcsolataink; egy nagy családnak érezhetjük 
magunkat.
Reméljük ez a farsangi alkalom nem csak a klubtagoknak 
jelent nagy élményt majd.
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt tehát 

február 22-ón 19 órakor kezdődő műsorra /kb. 1 óra/, e 
farsangi csokor megtekintése ingyenes.
Szeretettelvárunk minden klubtagot házastársával, család
tagjaival együtt a 20 órakor kezdődő bálra

Vogl József 
Klubvezető
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Ezekben a félelmekben, bizonytalanságban telített időkben, 
az új óv kezdetén milyen gondolatokkal köszönthetném 
községünk Öregjeit?
Érezzék, hogy a szociális gondozási központra számíthat

nak, az ünnepek elmúltával az egymás iránti megbecsülés 
és tisztelet tegye igazán széppé hétköznapjaikat. Ezekkel a 
sorokkal gondolok a község minden idős emberére és kívá
nok boldog, békés új esztendőt!

Kóberlfng Jenóné Annuska
V__ ___________________ .__ ___________ ■...........J

Egypercesek
Egy lépcsőn álltak, nézték a 
szembejövőket. Tamás ar
cán bosszúság.

- Hiába neheztelsz, nem 
tudsz meggyőzni. Már egy 
éve járunk együtt, szeretjük 
egymást, akkor miért nem?
- Adj neki időt! Nem minden 

lány borul azonnal az ágyad
ba, még a mai világban sem. 
Ha szeretitek egymást, akkor 
ez nem lehet fő kérdés, hisz 
majd eljön az ideje. Ne légy 
türelmetlen. Az meg külön 
marhaság, hogy emiatt ösz- 
szeyesszetek...

- Érdekes! Az is épp itt a 
METRO-n történt...
- Menj Tamás keresd meg. 

Felesleges valakit hiúsági 
okokból elveszfteni. Ráadá
sul rád van írva, hogy hiány
zik, egy hete rossz a kedved.

- Igazad van. Most, amíg 
szent bennem az elhatáro
zás, elmegyek és kibékítem.

A kijáratnál elköszöntek, s 
Tamás dobogó szívvel csen
getett be Tamarához. A lány 
édesanyja nyitott ajtót. 
Tamás döbbenten látta kisírt 
szemét, dúlt arcát. Rossz ér
zéssel robbant a lány neve 
ajkán:
- Tamara?
- Úristen! Kisfiam te nem is 

tudod? Egy hete elrohant itt
honról, aztán már csak az ér
tesítés jött ... A METRÓ-n 
megállt a mozgólépcső, a 
mögötte állók maguk alá szo
rították... Tegnap Temettük.

A kislány angyalarcán hatal
mas könnycseppek peregtek 
le. Görcsösen szorította a fér
fi kezét. A férfi döbbenten me

redt az előtte álló gyönyörű 
asszonyra, s az szintén meg
lepett arccal nézett rá.

Az angyal pedig mondta, 
mondta a magáét.

- Mami! Te úgyis mindig 
egyedül vagy. Nekem meg 
nincs apukám . Találtam  
egyet, nézd meg. Megkértem 
a Kezét neked. En még úgy
sem mehetek hpzzá. Mindig 
mesél nekem, Ági néni sem 
haragszik érte. De még nem 
akart igent mondani. Mami kí
váncsi volt rád, de most már 
mondjatok igent és menjünk 
haza!
- Jaj, Ari! Miket hordasz itt 

össze? - jajdult fel az asz- 
szpny.
- Uj Papi te mit szólsz hozzá? 
Azok bizony csak meredtek 

egymásra. Öt éve, hogy nem 
látták egymást. A fém min
dent tudott Aritól, csak azt 
nem ki az édesanyja. Csak 
elvált szülők bájos gyerekét 
látta a kislányban.
- Mondd kedves, tudnál igent 
mondani?
- Nem értem, nem tudom...! 

Hogy kerülsz te most ide?
- Majd elmondom. Szabad 

vagyok, te is az vagy, ón töb
bé már nem vállalok külföl
dön munkát, veletek marad
nék... Adsz még egy esélyt?

- Hát mostmar mellettem 
döntöttól? Velem, velünk ma
radnál? Elfogadnád Arit sajá
todnak?

A férfi felragyogó boldog
sággal arcán bólintott.
- Akkor, - fordult a kislánya 

felé - igent mondok!
- Hurrá! - üvöltött Ari boldo

gan.
F.K. Cora

A fütty
- Hogyan éltek házaséletet, ha egyszer külön hálószobában 

alusztok? - érdeklődik a barátnő az első látogatás alkalmával.
- Egyszerű: a férjem füttyent egyet, ha kedve van hozzá.
- És ha neked volna kedved?
- Akkor benyitok hozzá, és megkérdezem: füttyentettól drá

gám?

Mit parancsol, darllng?
Egy úr meghív 1942-ben épített, 1944-ben megsérült, 1945-ben 
újjáépített, 1949-ben államosított, 1953-ban visszakapott, 1959- 
ben státusszimbólummá fokozódott rózsadombi villájába egy 
lányt, aki piruló lihegéssel járja végig a kéjlakot, és a finom úr 
diszkréten megkérdezi:
- Mit parancsol darling? Pezsgőt, konyakot?

A lány ibolyakék szemeit az égre mereszti és szuent áhítattal 
suttogja:
- Egy picurka pezsgőt, ha kérhetnék...A pezsgőtől ugyanis 

mintha ezer hegedű zsongana a lelkemben ... vágyaim szinte 
éteri magaslatokban,... szivem csodálatos dallamokat búg ... 
másrészt pedig a konyaktól olyan részeg szokok lenni, mint a 
segg.

Ami biztos
- Jöjjön fel hozzám Ilonka!
- Csak úgy megyek fel Jenő, ha megígéri, hogy jó fiú lesz.
- Hogy fiú lesz azt nem garantálom de, hogy jó lesz, az biztos!

Murphy törvényei
Orvosságnak nevezünk minden olyan anyagot, amely patkány 
ba fecskendezve tiúudományos közleményt eredményez.
A gyerekek ellen védett orvosságos üveget csak a felnőttek 

nem tudják kinyitni.
Ha állapotod javulni látszik, valószínűleg azért, mert orvosod 

megbetegedett.
A röntgenesek címere tűt és szónakazlat ábrázol. 

Alkoholistának nevezünk bárkit, aki többet iszik orvosánál.

ÉBRESZTŐ
Az MDF pécsváradi szervezetének kiadvá
nya. Felelős szerkesztő: Benkő László

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

V______________________________________________ J

Eladó Pócsváradon, 1.540 m2-en fekvő szőlő, présház és 
pince, teljes felszereléssel, vagy anélkül.
Ár megegyezés szerint.
Érdeklődni lehet a 213-as telefonon, vagy Fischer Ádám 
Pócsvárad, Kossuth L u 16/a szám alatt.

Garázst bérelnék hosszabb időre. Ajánlatokat: Pécsvárad, 
Tavasz u 13. vagy a 392-es telefonon.

Egypercesek

Jókívánság


