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A Nőnap elé
Nőnapi köszöntőnk meglehet korainak hat, de kérjük fogadják 
szeretettel. Olyannal, mint amilyennel mi férfiak küldjük, az édes
anyának, a feleségnek, a leánynak. A fáradt léptűnek és a libbenő- 
nek, a felhős tekintetűnek és a vidám mosolyúnak.

Had álljon itt tiszteletünk jeléül a legnagyobb magyar, Széchenyi 
István néhány sora, mellyel teljességgel azonosulunk.

"...mert annyi Nemes és Szép, 
a’m i az Emberséget felemeli, a'Ti 
Nemetek müve. Ti viszitek karjaitokon 
életbe a'kisded nevendéket, ’s jó  Pol
gárrá nevelitek; a ’ Ti nemes tekintetetek
ből szí a ’ férfi le lki erőt, ’s elszánt bátor
ságot. ’S ha léte alkonyodik a 'Haza 
ügyében, Ti fontok koszorút homloka 
körül. Ti vagytok a ’polgári Erény ’s 
Nemzetiség védangyali, melly Nélkületek 
higyjétek soha ki nem fejtik, vagy nem 
sokára elhervad, mert Ti vontok minden 
körül bájt ’s életet. Ti emelitek egekbe 
a ’port's halhatatlanságra a ' halandót.

Üdvözlet és hála Néktek!"
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Kárpótlási kérdezz - felelek

Mi a vagyonnevesítés?

A szövetkezet mérleg szerinti vagyonának szövetkezeti ület- 
rószben való felosztása a szövetkezet tagjai ós az üzletrészre 
jogosított kívülállók között.
Kivétel ez alól a termőföld, mert azt közvetlenül a tagok, 
illetpleg az alkalmazottak tulajdonába kell adni.
Abban a szövetkezetben, ahol részjegy jegyzése kőtelező 
volt. /pl. áfészek, ipari szövetkezetek/, ott az erre jutó vagyon 
nem kerül átnevesftésre. Nem tartozik ide az az eset, ha a 
korábbi számviteli szabályok alapján a szövetkezeti vagyon
rész értékpapírra jutó szövetkezeti vagyont rószjegyalapkórrt 
tartották nyilván.
A vagyon nevesítését a mezőgazdasági és az ipari szövet
kezetekben 1992. április 30-ig be kell fejezni.

Mi a szövetkezeti részjegy?

Minden tag köteles legalább egy részjegyet a szövetkezeté
től jegyezni, aminek legkisebb összegét az alapszabály álla
pítja meg. Ezt az összes tag általában készpénzben köteles 
befizetni, legkésőbb a belépéstől számított egy éven belül. 
Abban a szövetkezetben, ahol idáig nem rendszeresítettek 
részjegyet, ott a vagyonnevesítés és szervezeti változások 
lebonyolítása után -, az új alapszabály elfogadásakor a ta
goknak ingyenesen lehet részjegyet Juttatni szövetkezeti üz
letrészeik terhére, a kötelezően jegyzendő részjegy értékéig.

Mi a fel nem osztható vagyon?

A szövetkezet vagyonának az a része, amely sem részjegy, 
sem szövetkezeti üzletrész nem vonatkozik.
Fel nem osztható vagyon létesítését kötelezően írja elő az 
átmeneti törvény, továbbá maga a szövetkezeti törvény Is. 
Az előbbi szerint nem osztható fel az általános fogyasztási 
szövetkezet vagyonának 30%-a, valamint a lakás-, takarék- 
ós iskolai szövetkezetek teljes vagyona.
A szövetkezeti törvény szerint a mezőgazdasági és az ipari 
szövetkezet a vagyonának 10%-ának megfelelő mértékig 
köteles ún. szolidaritási alapot képezni, amely vagyonrész 
jelentheti a szövetkezet által a rászoruló tagjainak juttatható 
szociális támogatás fedezetét. Ezt a vagyonrészt a működő 
szövetkezet tagjai saját üzletrészeik terhére képezhetik.

Hogyan lehet a szövetkezetből az átmenet idején kivál
ni?

Mezőgazdasági, ipari, általános fogyasztási ós lakásszövet
kezetből könnyített eljárás keretében lehet kiválni. A kiválás
hoz nem kell a közgyűlés hozzájárulása A kiválni szándéko
zó tag (tagok) részére a szövetkezet vagyonából a rájuk jutó 
arányos részt - jogokat és a kötelezettségeket (tartozásokat) 
együttesen - kell kiadni.
A vagyon kiadásáról a közgyűlés határoz. A vagyont a 

i gazdasági év végén kell kiadni, kivéve ha a közgyűlés ettől 
eltérően dönt.

j Mezőgazdasági ós ipari szövetkezetekből a tagok egyénileg 
ós csoportosan is kiválhatnak.
Általános fogyasztási szövetkezetből az azonos településen 
lakó tagok együttesen válhatnak ki. Lakásszövetkezetből az 
elkülöníthető épületegységekben lakók együttesen válhat
nak ki.

V___________________________________________ J

A PÉCSVÁRADI 
KÉPVISELŐ 

TESTÜLET 1992. 
ELSŐ FÉLÉVI 
MUNKATERVE

Március 16-án:

1. / Az 1992. évi költségvetési beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Wolf József pü.csop.vez.
2. / Egészségügyi alapellátás biztosításának módozatai /  mű
ködési szabályzat módosítása/
Előadó:-
eü. centrum vezető
Illetékes bizottsággal közösen
Meghívandók: Körzeti, gyermek ós fogorvosok;
3.1 Beszámoló a térség állategészségügyi helyzetéről /köz
ségenként! részletezéssel/
Előadó: Dr.Simor Zoltán állatorvos
Együttes ülés a körjegyzőséget alkotó kópviselőtestületek-

4./ Tájékoztató az adórendszer működéséről /szóbeli/ 
Előterjesztő: körjegyző

Április 27-én:
1./ Szakmunkásképző és szakközépiskola 
Zeneiskola vezetőinek kinevezése 
Előterjesztő: id.bizottság elnöke
2.1 Közsógkronika 1991 évi összegzése.
3.1 Kötetlen beszélgetés formájában a HÍRMONDÓ c. önkor
mányzati újság értékelése
4./ Tájékoztató a gimnázium indításának előkészületeiről 
/szóbeli/

Május 25-én:
1./ Helyi rendőrőrs beszámolója
2.1 Leányvásári program /előzetes/
Előterjesztő: muv.ház vezető
3. /  Tájékoztató a Várbaráti Kör 10 éves munkásságáról, 
további terveikről;
4. /  Pócsvárad sporthelyzetónek áttekintése 
Előterjesztők: sportköri vezetőség

Június 15-én:
Csak abban az esetben tart a testület ülést, ha időközben 
ezen időpontra konkrét kérdés megtárgyalása aktuálissá 
válna.

Tisztelt Polgártársak!
A fenti munkatervet azzal a szándékkal közöljük, hogy lehe
tőségünk legyen az ismertetett témákról véleményt nyilvání
tani, akár írásban vagy szóban.

Ötleteikre, elképzeléseikre is kíváncsiak vagyunk.
A Testületi ülések nyilvánosak, természetesen szívesen lát
nánk Önöket személyesen is.

írásbeli anyagokat az Ébresztő szerkesztőségének alábbi 
tagjainak is átadhatják:
Patacsi Antalnó 
Dr. Wilheim Andrea 
Dr. Bíró Ferenc 
Beck József 
Benkő László 
Müller Lajos
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id. SCHILLINGER 

MIHÁLY 
1910 1 1992

E két évszámot átívelő időszak félelmetes történések soroza
ta. A viharban hányódó ember erőfeszítése tiszteletet paran
csol, miként az Övé is. Erős hittel és sok munkával mindig 
egyenesen maradt a nehéz időkben és akárhány sorsfordító 
korszak után emelt fővel járhatott, állhatott akárki elé.
Talán kevesen tudják a t. Olvasók meg a pécsváradi sporto
lók közül, hogy az egykor huszonéves Miska bácsi egyik 
alapító tagja és szervezője volt a község sportegyletének, a 
korabeli labdarúgó csapatnak. Társaival-Jáger Nándorral, 
Bonnet Sándorral, Csenterics Ferenccel meg a helyi pékse
géd munkatársakkal-pezsgő sportéletet indítottak el a köz
ségben. A focisták végigvertók a környékbeli ellenfeleket 
Hosszúheténytől Nagymányokig - nóta bene kedves mai 
sportoló - legtöbbször gyalogszerrel vagy szekéren utazva a 
helyszínre. Miska bácsi atlétikában is jeleskedett. A katona
ságnál négyszáz méteres síkfutásban bajnokságot is nyert, 
szép karórával és szöges futócipővel díjazva. A harmincas 
évek végefeló egy sérülés vetett véget a rendszeres sporto
lásnak, no meg, hogy fiatal házas lóvén, a fiúk születése után 
mind több gond hárult a családapára. A pékség álmot rabló, 
testet fárasztó munkatempója sem kedvezett a sportnak. 
Szintúgy a sokéves háborús szolgálat melyből csontig sová- 
nyodva került meg. A "csodálatos" ötvenes évek is csak 
favágós, kófaragós, napszámos időket jelentettek, házépí
tést, küzdelmet a családért. De azért biztosan adhatott örö
met a tisztességben felnevelt fiúk gyarapodása, a dolgos 
ember önbecsülése, a vallásos hit melyet mindig vállalt. A 
nyugdíj után telepített új szőlőskert feletti öröm mint őszi 
napfény, szebbé tette idős éveit. A természet csendje, nyu
galma, a Pannon táj csodálatos panorámája segített a rossz 
feledésében, a napi gondok űzésében.
A díjként kapott futócipő emlékké vált, a karórán áll a mutató, 
de a szőlővessző tavasszal hajtani fog, majd bort terem s a 
poharat először az apák emlékére illik üríteni. Misi bácsi most 
elment. Csendesen, zúgolódás nélkül és szelíden. Ahogy ólt 
is mindig. Isten velel

Beck

Zoli
A szeszélyesen váltakozó időjárási frontok csak jönnek - mennek. 

Az még csak hagyján, hogy a reájuk érzékeny ember szervezetét 
megviseli, de sajnos a z autók küllemére is erós hatással vannak. 
Az esős-ködös idő fellazítja a téli mocskot az utakon, aztán elég 
egy pécsi út s a szerencsétlen járgány mintha be volna vakolva. 
Aratnak az autómosók, több-kevesebb várakozás után lehet befér
ni a körkefés pucovába.
Előttem fiatal apa várakozik. Autója hátsó ülésén négyesztendős 
forma kisfiú nézelődik kifelé az ólomszúrke világba, majd kisende- 
redik a szabad levegőre és egy iramodással szemúgyre veszi a 
várakozó kocsisort. A papa megszólít, ugyan mondanám már meg 
hol kapható a nálam látott, ablakra való sötétítő fólia? Miközben 
telefonszámot cserélünk a cél érdekében, szó esik még az utcán 
parkolás éjszakai veszélyeiről, szétrúgott hátsólámpákról, letört-le- 
tépett antennákról, márkajelekről, egyáltalán erről az egyre kemé
nyebben eldurvuló világról.
A gyerek közben elunva a nézelődést dzsekije mélyéből elővará
zsol pár darab kis autómodellt és játszani hív a mosót körítő beton- 
szegélyhez. Ilyen nyílt tekintetű és aranyos játszótársat nem lehet 
visszautasítani. Vérfagyasztó autóverseny veszi kezdetét hajme
resztő kanyarvételekkel, radírozó fékezésekkel, nagy berregések 
kíséretével. Megbeszéljük, hogy az ágyúcsöves katonai páncélautó 
kimarad a buliból. Mit lehessen tudni esetleg vesztesként nem lövi 
e szét a park termét. Jobb az óvatosság.
Miközben kölcsönösen pertuba lettünk szóbakerült a családi kör
nyezet, mi a kedvenc kaja és hogy van-e kutya. Lassan sajna sorra 
kerülök, megszakad a jóízű beszélgetés fonala. A mosással végez
vén indulnék kifelé de kis barátom papája oldalt még a beázott 
gyújtást szárítja. Úgy köszönünk el egymástól, hogy legközelebb 
folytatjuk a versenyt és hogy majd felhív.
Útközben eltűnődöm, az élet során vajon mikor kezd fogyni az 
őszinteség, a bizalom. Mikor kezd bezárulni a nyílt tekintet, hogyan 
válik számítóvá a kapcsolatkeresés, formálissá és hazuggá a mások 
iránti érdeklődés. Tudom naivitás lenne azt gondolnom, hogy té
ged, Zoli nem ér utói az 'ÉLET" az ő nagy gyúródeszkájával, melyen 
változó mértékben képes alakítani az embert. Remélem minél ké
sőbb és minél ritkábban kerülsz majd szembe a rosszal. Isten tartsa 
meg sokáig nyíltszívűséged, őszinteség, barátság iránti fogékony
ságodat. Hidd el hosszú távon azért ez jó befektetés, biztosan nem 
fogsz csalódni benne.
Na, mégegyszer szia!

Beck

Hiányzik a
Ha az ember nem ír az újságban, és nem szaladgál transzpa
rensekkel, az nem azt jelenti, hogy nem érdeklődik a dolgok 
iránt, vagy közömbös
A Pécsváradi Ipartestület egy tervrajzot nyújtott be a Pécsváradi 
Polgármesteri Hivatalnak, miszerint engedélyezzék, hogy Pócsvárad, 
Kossuth L u.7.sz.alatti öreg épületük helyére több üzletből álló üzlet
sort építhessenek.
A jelenlegi két üzlet északi irányba néz. Sötét, ezért állandó világítást 
igényel s a legerősebb fűtés ellenére is hideg van. A szél az esőt és 
a havat a járdára hordja, ősztől tavaszig vizes csúszik.
Az üzletsor befelé az udvar felé terjeszkedne, nyugati irányú abla
kokkal, az üzlet előtt parkkal, fákkal, padokkal. A tervet az ésszerűség 
diktálta, na és a szépérzék.
Szóval ez lett volna a terv. Mondom lett volna de a hivatal arra 
hivatkozással, hogy nem illik bele az utcaképbe nem fogadta el.
DE melyik utcaképbe? A jelenlegi utcakép úgy fest, hogy mindegyik 
ház más magasságú, és a nyílászárók még véletlenül sem stimmel
nek. Vajon melyik épülethez kívánják viszonyítani? Talán a jelenlegi-

szótárból...
hez? Az ügy érdekessége, hogy a tervet megvitatták, de a tervezőt 
elfelejtették meghívni.
Hogyisne! Még a végén beleszólt volna nagy emberek komoly dön
téseibe.
Hogy mi illik az utcaképbe és mi nem Pécsváradon, csak suttogva 
illene róla beszélni?
A faházból épült kis boltok, és az új "buszváró* enyhén szólva a 
község szégyene.
Félreértés ne essék, nekem tulajdonosukkal semmi bajom nincs. 
Egy építész ismerősöm véleményét kértem ki ez ügyben, ő úgy 
tájékoztatott, hogy amennyiben az írott szabályokat nem lehet figye
lembe venni, akkor az ésszerűség és a szépérzék dominál.
Ja, az illető nem itt él, így nem tudhatja hogy ez még hiányzik egyes 
hivatalok szótárából, itt még az számít melyik íróasztal mellől, és ki 
mondja.

Papp Ferencné
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és hangsúlyozták a szülői segítés, ellenőrzés fontosságát. 
Talán akkor nem fordul elő olyan "sztori", hogy egy hosszabb 
hétvége után, ha tanító néni rápirft a kisgyerekre, hogy nem 
gyakoroltak otthon, a gyerek büszkén megerősítve a tanítót 
ravágja: "Hát, tanító néni, a számból vette ki a szót!"

Kedves Szülők! Közös ügyünk a gyermekek sorsának irányí
tása, legyünk ebben továbbra is társak!

Galambos Jenőné 
Igh

alsó tagozat.

Nyílt levél az elsős szülőkhöz

Kedves Szülők!

A szeptemberi csengetés különösen izgalmas az első osztá
lyosoknak, a szüleiknek, de az első osztályt vezető tanítóknak 
is. Még a legtapasztaltabb pedagógus is elbizonytalanodik 
október körűt Vajon sikerül-e megtanítani írni, olvasni, szá
molni a kis nebulókat?
így volt az ebben a tanévben is. 57 első osztályos iratkozott 
be a három osztályba. Elindult a munka a kőttannyelvű, a 
nemzetiségi nyelvet oktató és a normál tantervű csoportok
ban. Mi okozott gondot a szoktatás időszakában?
Sok kisgyerek volt önállótlan az öltözködésben, a tanszerei 
rendben tartásában, étkezésben. Fokozottan jelentkezett az 
önállóság hiánya azoknál, akiknek az édesanyja, nagymamá
ja még az iskolában sem engedte, hogy a gyermek egyedül 
próbálja meg a dolgait elrendezni.
Az őnállótlanság mellett a másik fő probléma a köteles- 
ségtudat hiánya. "Nem csinálom, nincs hozzá kedvem!" - 
hangzott el igen sokszor.
A tanítók folyamatosan tájékoztatták a szülőket gyermekük 
fejlődéséről, nyílt napon alkalmat teremtettek az iskolai foglal
kozás megismertetésére. Az együttműködő szülőkkel jó part
neri kapcsolat alakult ki, amely segítette, segíti a gyermek 
továbbhaladását. Sajnos, vannak olyan szülők is, akik úgy 
gondolják, hogy ha a gyermekük iskolás, akkor az iskola 
oldjon meg mindent, kezdve az ingyenes étkezéstől, tansze
rellátástól, az egészségügyi problémák felderítésén, a kulturált 
ős alapvető viselkedési normák kialakításán át a vallásos 
nevelésig.
Fontosnak tartom e néhány kitérő gondolatot, mivel az elsős 
tanítók mindenkor a legnagyobb munkát végzik el, hiszen a 
szeptemberben még írástudatlan kisgyerek a januári felmérés
kor már tud írni, olvasni és számolni.
Az 57 elsős közül egy gyermek nem tudta eddig a tantervi 
követelményeket teljesíteni, a többiek jól megfelelt /36/ illetve 
megfelelt /18/ értékelést kaptak.
A napokban megtartott szülői értekezleteken a tanítók értékel
ték az eddigi munkát, a teljesítményeket, meghatározták a 
további tennivalókat, természetesen most is kiemelten kérték

Félévi eredmények a számok tükrében

A felső tagozaton a félév végén 385 tanuló bíráltunk el, 40-en 
buktak meg, a legtöbben matematikából, fizikából, kémiából 
és földrajzból. Az iskolai bukási átlag 10,3%.
Sajnálatos, hogy a továbbtanulni kívánó 8 osztályosok közül 
is 11 -en nem feleltek meg a követelményeknek. Ez intő példa 
a második félévre, hiszen ha nem javítanak, akkor pótvizs- 
gázniuk kell nekik is augusztusban.

Kitűnő tanulmányi eredményt értek el:

Apaceller Gergely 7.a 
Molnár Edit 8.a 
Kakas Tilla 8.b.

Jeles eredménnyel zárták a félévet:

Takács Attila 5. a 
Merkl Beáta 5.a 
Szilágyi Csaba 5.a 
Gyöngyös Edit 5.c 
Papp Ildikó 6.a 
Simsaz Laura 6.a 
Friedrich Anita 6.b 
Tasnádi Adrienn 6.c 
Kröhnung Helga 7,a 
Keszler Andrea 8.a 
Mosonyi Katalin 8.a 
Griscgh Szilvia 8.a

Harminc tantárgyi dicséretet érdemeltek ki a tanulók.
Az előző évhez viszonyítva csökkent a felszólítások száma a 
rendszeres iskolábajárásra, mivel kevesebb volt az igazolat
lan mulasztások száma is.
Német nyelvet tanul 233 tanuló.

Tanítási gyakorlaton
Január végén, február elején 5 államvizsga előtt álló tanárje
lölt töltötte tanítási gyakorlatát iskolánkban.
Amrein Ildikó földrajz-népművelés, Darazsacz Tamás mate
matika-technika, Radványi Gábor történelem-orosz, 
és két volt tanítványunk, Bánusz Enikő matematika-technika 
szakos és Gersch Rita tanítójelölt.
Az első héten órákat látogattak, ismerkedtek az Iskolai élettel: 
napközis és osztályfőnöki munka, félévi értekezlet. Majd 
mentoraik irányítása mellett készültek a tanítási órákra. Igen 
nyüzsgővé vált az amúgy is szűk tanári.
A mentorok segítsége reméljük hozzájárul ahhoz, hogy leen
dő munkahelyeiken zökkenőmentes legyen a beilleszkedé
sük, a szakmai tanácsoknak ió haszoátfogják venni. 
Segítőik voltak: Türk Ilona, Szabó Éva, Gelencsér János, 
Szondi Józsefné. Lászlónó Auth Mária, Lőrinczi Albert, Ga
lambos Jenőné, Molnár Józsefné, Pere Antalnő. 
így látjuk, hogy a fiatalok is vallják Apáczai Csere János 
szavait:
"En azok közül, kik az ifjúság nevelését előremozdítják, a 
legkisebb vagyok, de a szándék , mellyel a cél elérésére 
törekszem oly nagy, hogy nincs aki túltegyen rajtam."
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A katolikus 
egyház hírei:

Imaapostolság szándékai: Ál
talános: Február: Hogy a mo
hamedánok és a keresztények 
közötti párbeszéd a kölcsönös 
megértés és tisztelet jegyében

M árcius: Hogy az egyház 
pásztorai a híveket igazi mes- 
terekkónttanítsák imádkozni. 
Missziós: Február: Hogy az af
rikai szinódus fe lszítsa az 
evangelizáló kedvet ennek a 
földrésznek az országaiban. 
Március: hogy a m egújuló 
evangelizálás szolgálatában 
egyre több. jól képzett hitokta
tó működjek.
Február 1. Első szombat. 
Február 2. Urunk bemutatása. 
/Gyertyaszentelő/
Február 3. Szent Balázs püs
pök és vértanú. /+316/ /balá- 
zsáldás /
Február 5. szent Ágota szűz és 
vértanú. /+249/
Február 6. Miki és társai vérta
nuk. /+1597/
Február 7. Első péntek. 
Február 8. Emiliáni Szent Jero
mos. /+1537/
Február 9. Évközi 5. vasárnap. 
Február 10. Szent Skolasztika 
szűz. /+547/
Február 11. Lourdesi Boldog- 
ságos Szűz Mária 
Február 14. Szent Cirill szerze
tes és Szent Metód püspök, 
európa vődőszentjei. /+869/; 
/+885/
Február 16. Évközi 6. vasár
nap.
Február 17. A szervita rend hét 
szent alapftóia.
Február 21. Damiáni Szent Pé
ter apostol székfoglalása. 
Február 23. Évközi 7. vasár
nap.
Február 24. Szent Mátyás 
apostol.
Március 1. Évközi 8. vasárnap. 
/Farsangi vasárnap/ 
Könyörgőnap a világ éhezői
ért.
Március 4. Hamvazószerda, 
/szigorú böjt/
Március 8. Nagyböjt 1. vasár
napja.
Szent Balázs püspök a hagyo
mány szerint az örményorszá
gi Szebaszte püspöke volt. 
Valószínűleg 316-ban szenve
dett vőrtanuságot Ljciniusz 
császár idejében. Borzalmas 
kínzások után lefejezték. Le
gendás elbeszélések szerint 
meggyógyított egy fiút, aki egy

halszálka lenyelése miatt ful
dok ló it. Valószínűleg már 
püspökké szentelése előtt 
végzett orvosi „tény kedést. Ez 
akkoriban, az Üdvözítő példá
ja szerint is, összeegyeztethe
tő volt 9 papi szolgálattal. 
Szent Ágota szűz és vértanú. 
A korai mártirakták szerint 
ezen a napon /febr,5./ végez
ték ki Cataniában. Úgy látszik, 
hogy a vértanúság a Déciusz- 
féle üldözésben /249-251/ tör
tént. a hagyomány szerint a 
szentet egy nyilvánosházba 
hurcolták ős kegyetlenül meg
kínozták, hogy nite megtaga
dására bírják. Levágott keblé
vel szokták ábrázolni utalva el
viselt szenvedéseire.
A Lourdesi Boldogságos Szűz 
Mária. A szűzanya 1058. febr. 
11 -e és jul. 16-a között 18-szor 
jelent meg Soubirous Berna
dettnek a Massabielle szikla
barlangban. A hívek azóta 
megszámlálhatatlanul nagy 
tömegben zarándokolnak ide 
az egész világból. X. Piusz pá
pa ezt az emléknapot az egész 
egyház számára engedélyez
te.
Szent Cirill szerzetes és szent 
Metód püspök Európa védő
szentjei.
Tesszaloniki előkelő család
ból származtak. 863-ban in
dultak el a szlávok megtéríté
sére. A szláv nyelvet az isten- 
tiszteletbe is bevezették és 
megalkották a szláv írásjele
ket. Cirill Rómában meghalt, 
de Metód mint Pannónia és 
Morvaország érseke tovább 
folytatta térítői munkáját.
Az ószláv liturgikus nyelv a mai 
napig használatban van. Cirill 
+869. február 14-én, Metód + 
885. április 6-án.
Damiáni szent Péter püspök 
és egyháztanító 1007. Raven- 
na.
Fonta Avellanában szerzetes, 
később perjel volt.A kolostori 
élet megújftója lett szerte Itáliá
ban. Kasóbb Ostia bíboros 
püspöke lett. A Vii. Szt. Ger- 
gely-féle egyházi reform egyik 
kimagasló egyénisége. 
Jellemzői: aszketikus szigorú
ság, félelem nélküli szókimon
dás ős az egyház Jogaiért lán-
§oló búzgóság. Gazdag iro- 

almi tevékenységét az egy
ház megújításának szolgálatá
ba állította. + 172. febr. 21-én 
Faenzában.
Szent Péter apostol székfogla
lása.
Rómában a 4. sz. óta ismerik 
ezt az ünnepet, valószínűleg 
onnan ered, hogy a rómaiak
nál ilyenkor az év utolsó napját 
ülték, és ezen a halottakra em
lékeznek. Ilyenkor a meghalt 
hoyyátartozó székét is az asz
talhoz tették, a keresztények 
ilyenkor emlékeztek az első 
püspökre, Péterre, mert pon
tos halálozási napját nem is
merték, és a székben a püspö
ki szék jelképét látták, 
szent Mátyás apostol /ünnepét 
az ált. egyházban május 14-ón

ülik/ a hagyomány szerint Eti
ópiában működött és ott szen
vedett vórtanúságot. Sírját Tri- 
esben tisztelik.
Március 1. Évközi 8. vasárnap. 
Nagyböjt előtti utolsó vasár
nap Könyörgő nap a világ éhe
zőiért.
Március 3. Húshagyó kedd. A 
brazil karneválok e nap hagyo
mányához köthetők. A szó 
eredete: karó =  hús, vale = 
veled, ebből származik a kar
nevál szó /húshagyó/, a hús 
elhagyása, a böjt kezdete.
A nagyböjt
A nagybŐjti idő célja húsvét 
ünneplésének előkészítése. A 
nagybójti liturg ia hangolja 
ugyanis a húsvéti misztérium 
megünneplésére mind a ke- 
resztségre készülőket a ke
resztény beavatás különféle 
fokozatai által, mind a hívőket 
is, akik visszaemlékeznek ke- 
resztségükre és bűnbánatot 
tartanak. -  A nagybŐjti idő 
hamvazószerdától nagycsü
törtök estig, a szentmise meg
kezdéséig tart. Nagyböjt kez
detétől anúsvóti virrasztásáig 
nem mondunk ALLELUJAT.
A Magyar Katolikus Püspöki 
Kar közös pásztorlevelet bo
csátott ki azzal a szándékkal, 
hogy a nagybŐjti időt megelő
ző három vasárnapon, február 
16-án, február 23-án, és márci
us 1-én a szentmisék kereté
ben a Szentatya gondolatait, 
szavait szószerinti idézésben 
hallhassuk újra, s hogy mó
dunk legyen a nagyböjti idő
ben ezek felelőségteljes meg
gondolására.
A szentatya látogatásának cél
járól így vallott megérkezések
kor: "Kettős cél vezetett, hogy 
e llá to g a s s a k  hazá tokba . 
Részben azért jöttem, hogy 
minden magyarnak feltárjam a 
keresztény világszemléletet az 
emberi személy megmentése 
ős az emberi társadalom fel
építése érdekében... A vallá
sos életfelfogást tárom elétek, 
hiszen csupán ez lehet haté
kony elindítója hazátok újjá
születésének... Hogyan is tud
nánk valóban felismerni, mi 
válik igazán javunkra, ha nem 
hallgatunk Oreá, aki termtett 
bennünket, és nálunk jobban 
tudja, mire van szükségünk?" 
Búcsúszavaiban sürgető felhí- 
vássalfordult az állam és az 
egyház felelős vezetőihez: "az

állam és az egyház egyesítse 
erőit a közjó szolgálatában, 
hogy megvédje és előmozdít
sa az emberi jogokat és az 
alapvető értékeket, amelyek 
nőikül egyetlen társadalom 
sem élhet. Neveljetek olyan 
fiatalokat, akik képesek felelő
sen élni szabadságukkal ab
ban a tudatban, hogy számot 
kell adniuk testvéreik ős Isten 
elótt!"
február 16-án a hiteles keresz
tény életről kifejtett gondolati
ból ős intéseiből hallhattunk. 
Február 23-án a keresztény 
családi életről szóló tanításai
ból kaphatunk szó szerinti em
lékeztetőt.
Március 1-ón a keresztény je
lenlét a társadalomban a fő 
gondolatkör. E három vasár
nap szentmiséi hozzásegíte
nek bennünket, hogy felidéz
zük a Szentatya tanításait és az 
ezt követő csendes időben, 
nagybŐjti időben meggondol
ván mélyítse keresztény hitün
ket, keresztény életünket.

A református egyház 
hírei:
-  újjáalakult a Református Nö- 
szövetség.
Elsó konferenciája február 22- 
én szombaton lesz Budapes
ten. Ezen rősztvesz a gyüleke
zet néhány tagja.
-  Március 1-én vasárnap déle
lőtt 10 órakor Pécs belvárosi 
templomban presbiteri konfe
rencia lesz.
-  Március 3-6-ig keddtől pénte
kig este 6 órai Kezdettel evan
gelizációs alkalmakat tartunk a 
gyülekezeti teremben.
Állandó gyülekezeti alkalmak:
-  Minden vasárnap délelőtt 11 
órakor istentisztelet
-  Február 23-án az istentiszte
let keretében böjti Úrvacsora- 
osztást tartunk.
-  Minden héten pénteken 10 
órakor az ONO-ban áhítatot 
tartunk.
Minden héten pénteken este 6 
órakor bibliaóra, előtte fél órá
val talákozunk. Gyülekezetünk 
néhány tagja csatlakozott a 
Lepramisszióhoz, azokon a 
bajbajutott testvéreinken sze
retnénk segíteni, akik ezt a 
szörnyű betegséget megkap
ták. Szeretettel várunk minden
kit aki csatlakozni kíván a 
misszióhoz.
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Érezd jól magad a 
"TANYÁN"

Sokunknak feltűnt a rági 6-os út mentén, a homokbánya 
sarkán, hogy a régi, düledező, rogyadozó parasztházat szor
gos kezek renoválják, szépítik. Később, mikor a gondos 
munka révén már láthatóvá vált, hogy nem lakás készül itt, 
hanem valamiféle fogadó, kíváncsiságom beljebb vitt. Nem 
is csalódtam, mert egyik meglepetés a másik után ért. Az 
épület egyszerű külsejéhez méltó ős stílusában tökéletesen 
harmonizáló, hamisítatlan csárda képe fogadott. Szerencsé
sen ötvözték az épület jellegóból adódó régi építészeti ele
meket a funkciónak megfelelő belső tér kialakításával, a 
régmúlt csárdavilágot visszaidéző dekorációval.
Azért is öröm a szem és a lélek, mert számtalan példa van 
arra, hogy régi formájukat megőrző, hasonló létesítmények 
belső kialakítása stílustalan, és ez teljesen tönkreteszi az 
összképet.
A pőcsváradi Tanya-csárda hál’lstennek nem ilyen, ez dicséri 
építői jó ízlését. Bizonyos, hogy ha a konyha is tudja az általuk 
ígért házias ételeket biztosítani, mindig sok vendegük lesz.
A Tanya-csárdát a "Hétszilvafás" B.T. Működteti, amely tipi
kus családi vállalkozás. ígérik, hogy egyszerű , házias és 
főleg olcsó ételekkel, jó  hangulattal várják vendégeiket. Ren
dezvényeket is tudnak tartani, 40-50 fó kényelmesen elfér, és 
ha igény van rá, zenét is szolgáltatnak. A háziasszony - Kollár 
Sándornó elmondta azt Is, hogy a napokban nagysikerű 
jelmezbált rendeztek, majd ezt Követi egy rongyosbál, kol
dus est és más hasonló rendezvények.

Gratulálunk Nekik, ős sok sikert kívánunk vállalkozásukhoz! 
Pócsvárad ismét gazdagodott I

Dr Bíró Ferenc

GAZDÁLKDÓK,
KERTÉSZKEDŐK,
SZŐLÉSZKEDŐK

FIGYELMÉBE!
1992. február 24-ón növényvédőszeres tanfolyam indul! 
Mintmár köztudott, a legtöbb növónyvódőszert csak méreg- 
kezelői kiskönyvre lehet megvásárolni.
A Független Kisgazdapárt ebben kíván azoknak a gazdáknak 
segíteni, akiknek ez a vizsga hiányzik a permetszerek meg
vásárlásához.
A tanfolyam 24-ón 17 órai kezdettel indul az alsó iskolában. 
A tanfolyam összköltsége kb. 30.000.-Ft, + 300.-Ft/fővizsga- 
dfi. Jó lenne, ha minél többen jelentkeznének, így a költség 
többfelé oszlana, az 1 főre jutó dl] kevesebb lenne.
A Kisgazdapárt Baranya, megyei Szervezete 10.000.-Ft-tal 
támogatta a tanfolyamot. így az 1/3-ad része is leesik a költ
ségnek.
Várjuk jelentkezésüket!
Jelentkezni és érdeklődni Szendrő Annamáriánál lehet. 
/Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 21./

Szendrő Annamária
FKgP Baranya megyei pártigazgató

HUMOR
Közoktatás falun a századelőn
-  Hol lakik Itt kisfiam a tanító?
-  Tessék arra mönni, ott van egy bedűt ház, az az iskola. A 
mellett az ólban a tanító úr, amikor itthon van, de jelenleg 
elesött a háborúban...

Milyen az autó?
András bácsi sosem látott még autót, pedig sokat hallott róla 
beszélni. A városból hazajött komájától meg is kérdi:
-  Oszt milyen az az autó?
-  Olyan az, komám, éppen, mint kelmed. Elől morog, hátul 
büdös.

Egy amerikai vicc
Vasárnap este egy izgatott fiatal hölgy ront be a New York-i 
orvos rendelőjébe:
-  Doktor úr -  mondja lihegve -  Detroit futballcsapata mérkő
zött ma délután a mieinkkel. A detroiti fiúk mezőre egy hatal
mas D betű volt hímezve. Megismerkedtem a centercsatár- 
rat.. tavasz van, ugye... és most nézze: képtelen vagyok a D 
betűt lemosni a testemről.
Az orvos egy speciális szerrel pillanatok alatt eltünteti a D 
betűt a szép dekoltázsról. Egy hót múlva a hölgy ismét 
megjelenik az orvosnál, ezúttal egy nagy C betűt őrzött üde 
bőrén.
-  Chikago csapata mérkőzött... mondta pironkodva.
Az orvos megértőén bólintott, és pár pillanat múlva a chikagói 
csatár emléke is eltűnt.
A kővetkező héten újra Jelentkezik a hölgy, dekoltázsán egy 
W betű.
-  Ne szóljon semmit kisasszony... -  vág elébe az orvos. -  
Mindent tudok: Washington.
-  0 , nem -  szól pirulva a hölgy. -  Manhattan!

v _______________ ,__________________________________ y
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Hírek Nagypallból
Az előző havi számban nem tudósítottam egy fontos eseményt, 
amelyet többen szóvátettek. Minden programról eseményről 
írtam, de olyasmiről feledkeztem meg, ami a jelenlegi gazdasá
gi körülmények között egyáltalán nem elhanyagolható. Neve
zetesen arról, hogy az önkormányzat karácsony előtt 19 ala
csony jövedelmű család, kisnyugdíjas illetve nyugdíjjal nem 
rendelkező részére 1000-1000 forintos segélyt jutatott. Ez az 
összeg önmagában véve igen alacsony, de ha a mennyiséget 
is vesszük, akkor már nem kevés összeg. Ez a gesztus nem 
csak azt bizonyítja, hogy a képviselőtestület jól gazdálkodik a 
pénzzel, hanem azt is, hogy gondoskodnak a lakosságról, 
ismerik a problémákat, a napi élet gondjait. Gondoskodásukat 
mindannyiuk nevében köszönöm.
Január hónapban gazdasági megfontolásból a katolikus egy
ház rendezett olcso ruha vásárt. A vásárnak nagy sikere volt, 
hiszen nagyon jó  állapotú ruhákkal lehetett kiegészíteni a csa
ládi ruhatárat. Két alkalommal volt ilyen vásár, illetve egy alka
lommal a Református egyház is rendezett hasonlót.
Még egy hírünk van, amely szintén gazdasági jellegű is. A 
vezetékes ivóvíz bekötésére aug.31 .-ig sor kerül. Bízunk benne, 
hogy határidőre elkészülnek a munkával.
Végül néhány előzetes a februári programokról: megrendezés
re kerül az iskolások hagyományos jelmezbálja ős színházi 
előadás is lesz. A színházi előadásról pontos időpontot még 
nem tudok írni, a pécsi Nemzeti Színház művészei fognak ismét 
jönni, de a színházi előadások miatt most nehezebb egyeztetni 
a programot.
A rendezvényekről, azok pontos időtartamáról a hirdetőtáblák
ról tájékozódhatnak.

Új orvosi rendelő 
Martonfán

Ez óv februárjától már a szép új rendelőben dolgozunk Mar
tonfán. Mint Mészáros Sándor polgármestertől megtudtuk, 
1991 áprilisában lebontották a régi tűzoltószertárat.
Ennek helyén épült ez a takaros kis épület, melynek akkor a 
tervezett költsége 450.000 Ft. volt. Most az átadás után már 
627.000 Ft-nál tartanak, pedig a villany, -  víz, -  és szennyvíz- 
vezeték társadalmi munkában készült. Az ácsmunkát és te
tőfedést -1 4 0  óra társadalmi munkában -  Bóza József hírdi 
ácsmesternek köszönheti a falu, a kivitelezést König István 
és Pál Ferenc kőművesek végezték.
Plusz költséget jelentett a váró ős a rendelő villanykályhákkal 
történő fűtése is. A rendelő előtti tőr parkosítása ős járda 
építése a következő feladat. Az épület bebútorozásában és 
csinosításában mi egészségügyi dolgozók szeretnék segíte
ni, és egyben köszönetét mondani a falunak, a szebb és 
kultúráltabb környezet önerőből történő kialakításához. 
Gratulálunk!

- D -

A pécsváradi Zengő 
Néptánc Egyesület

1992. február 13-án megbeszélést tartott, melyen elsősorban a 
táncosok szülei vettek részt. Molnár jános ismertette az eddig 
végzett munkát,és tájékoztatott a jelenlegi tudásszintről. 
Megtörtént az elmúlt óv gazdasági beszámolója is. A szűkös 
anyagi lehetőséghez mérten elkészültek a lányok cipői ős a 
fiúruhák. A csizmák készítése folyamatban van, azonban 5 
sárközi leőnyruha hiányzik még az alapkészletből. A megbeszé
lés napján az alapanyag beszerzés alatt volt, reméljük sikerrel 
járt.lgen nagy probléma a zenészhiány, ami anyagiakban is 
komolyan terheli az Egyesületet.
A közeljövő legfontosabb dátuma 1992. május 21 -e amikor is a 
testvórközségi kapcsolat alapján Külsheimben mutatkoznak be. 
Az önkormányzati testület e témában való döntése után újból 
összehívjuk az érintetteket a program pontos megbeszélése 
miatt.
Továbbá -  a február 17-i testületi ülésen -  döntős születik arról 
is, hogy mennyi támogatás jut az egyesület részére.
Már az alakuláskor is meghirdettük, s újból élünk a lehetőséggel, 
az Egyesületnél létezik: tagsági és pártoló tagsági viszony. 
Tudjuk ma minden forintra szüksége van mindenkinek. Mégis 
arra kérünk fel magánszemélyeket, intézményeket, vállalkozó
kat, hogy ha módjukban áll -  lehetőségeikhez mérten -  szíves
kedjenek támogatni az Egyesületet.
A saját falunkról ős gyermekeinkről van szó!
A Művelődési házban e témával kapcsolatban kézséggel állnak 
rendelkezésünkre.
Egyben megköszönjük mindenkinek aki ezidáig támogatott 
minket anyagiakkal, eszközzel vagy bármi módon.
A további munkánkról, eredményekről rendszeresen be fogunk 
Önöknek számolni. A közeljövőben a falu TV-ben is bemutatko
zik az Egyesület.

Müller Lajos 
az Egyesület elnöke

______  _  • ~ — "\

A magyarról...
Jővőtlen vagy, roppant tanácstalan, 
a baj jő, váratlan -  hívatlan.
Segítő kezet a Sors sem nyújthat, 
ő sem tudja, mit hoz a holnap.
Van-e a világon még olyan nép, 
mely ennyire nem ismerné történelmét?
Van-e ennyire nyitott szemmel csörtető, 
elszántan, vakon falba őklelő.
Homlokán dudor, szíve körül kéreg, 
szívig hatol a kényszer, a tehetetlen méreg.
Erő feszül izmaiban, a tett ereje, 
menne tovább, ha hagynák, előre.
Van itt erő, nem lusta a magyar, 
ha célt lát, minden tartalékot kifacsar.
De legyen, aki kezet nyújt neki, 
mert az egyedül-utat nem szereti.
Eltűri a szigort, el a nélkülözést, 
de tudni akarja, miért, s főleg klórt.
Tudni akarja jelent-e ez jövőt, eledelt, 
nevelhet-e néhány boldog gyermeket?
Porladnak a régi nagy Elődök csontjai,
bölcs Árpád, művelt Hunyadi, reformer Széchenyi.
Mitől volt, hogy előre tudtatok látni, 
s, hogy a nemzetnek jövőt tudtatok adni.
Rázza le magáról -  akinek kell -  a kölöncöt, 
ne folytasson a haza Atyja direkt harcot.
Bárki mondja, az okos dolog okos marad, 
s a szekér akkor kátyú nélkül előre halad.
Tudna népünk dologban, becsületben élni. 
ha látná, hová, merre lehet lépni.
Erős, szilaj dereka kiegyenesedhetne, 
s nem kényszerítené a Sors örökké térdre.

F.K.Cora
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Kisméretű széntüzelésű kazánt FRISSÍTŐ - GYÓGY 
keresek.Bálingné Pécsvárad TALPMASSZÁZS 
Gyermekrendelő. indul a gyermekrendelőben,

1992. március 1-tőlhétfőn és 
csütörtökön 17h-19h-ig. 
Időpontot ezen időben az 
59-es telefonon, vagy a helyszí
nen lehet kérni.

Szauer Józsefné

A TANYA CSÁRDA 
AJÁNLATA:

1992. febr. 22.-én 
RONGYOSBÁL 19h-kor 
március 7.-én KOLDUS EST 
ahol az italodat fizeted, va
csorád ára alku tárgyát képe-

VÁLLAKOZÓK, MAGÁNSZEMÉLYEK FIGYELEM!

Ne ajándékozza el többet a pénzét, inkább dolgoztassa!
Deviza és Forint tőkéjét évente 30-40%-kal növelheti!

HOGYAN?

Megmondjuk, ha előzetes telefonegyeztetés alapján 
felkeresi irodánkat Pécsett a Szalai András u. 11. 402-ben. 
Tel.: 32-822 / 11-es mellék.

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

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

V_____________________________________________ J

NYOMTATVÁNYOK
PÉCSVÁRADON!

-  számlatömbök
-  számlagarnitúrák
-  szállítólevelek
-  anyag ki- és bevételezési 
bizonylatok
-  pénztárbizonylatok
-  nyugtatömbök
-  megvásárolhatók:

PELIKÁN
PAPÍR - ÍRÓSZER BOLTBAN
Pécsvárad Kossuth L. u. 10/a

Szökőnap?

DluhopoUAy l r«|/*

FIGYELEM ~ FIGYELEM!

Az önkorm ányzat a föld
visszaigénylések kapcsán bi
zottságot hoz létre.
Tagjai a Termelőszövetkezet 
és a községi képviselőtestület 
1-1 tagja valamint a földet 
visszakérő érdekelt szemé
lyek képviselői. Ha bele akar 
szólni abba, hogy hol és mi
lyen földet kap vissza. Sürgő
sen je len tse  be részvételi 
szándékát a körjegyzőségen. 
Határidő febr.29.

Szerkesztőség


