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ÉBRESZTŐ
PÉCSVÁRAD ÉS KÖRNYÉKINEK IDŐSZAKOS LAPJA

Petőfi Sándor: A XIX. század költői:
“ha majd a jognak asztalánál 
Mind egyaránt foglal helyet..."

Alkotmányos csigahéj
új Magyar Lexikon %5 kötet 549 oldal/ - 
remeterákok: a felsórendű rákok alosztá
lyának tízlábúak rendjébe tartozó állatok. 
Gyenge, satnya potrohúkat üres csigahé
jakba rejtik, melybe veszély eseten az 
egész állat behúzódik.

Dávid Attenborough /Az élő bolygó 281 
o./A  puhatestűek üres héjainak belsejét a 
remeterák sajátítja ki, kívülről pedig sziva
csok telepednek ró, amelyek pompásan 
megélnek a rák táplálékának morzsáin.

Ennyit a remeterákról, akit régenvolt zoo
lógiáié tanulmányaimat feledve Jeromos 
néven idézett emlékezetembe a költő, ke
délyes állatkerti séta ürügyén. Ez is volt 
már tucat esztendeje mikoris még nem 
olvasó gyermekeim unszolására elmé
lyedtünk a verseskötetben.
Legújabban megdöbbentő esemény kap
csán jutott eszembe Jeromos és az ő csi- 
gahóza.A Magyar Köztársaság A lkot
mánybíróságának határozata megakadá
lyozta bűnözők felelősségre vonását. 
Megakadályozta, hogy a szabadon vá
lasztott népképviselet által elfogadott, Zé- 
tényi-Takács képviselők nevével fémjel
zett - és az elemi igazságérzetnek megfe
lelő - elévülési törvényt végre lehessen 
hajtani. Ide jutottunk, hogy a gyilkosjero- 
mos, verőlegényjeromos, sortűzvezérló- 
jeromos a puha potrohóval és füligéró 
szájával bemászik az alkotmánybírósági 
csigahéj csűrcsavarral elhelyezett mene
dékébe. Ezt neked özvegy es nyomorék, 
árva és megrokkant áldozat. A csigahéjra 
kívülről rátelepedő szivacsok - akik pom
pásan megélnek a rák táplálékának hulla
dékából - egyidejűleg a demokrácia és a 
jogállamiság kiteljesedéséről hozsannáz- 
nak. Csak az erkölcsről nem esik szó,

csak arról nem esik szó, hogy ez a döntés 
megcsúfolja az elemi etikai érzést, csalárd 
módon Justitiára hivatkozva ad felmen
tést terroristáknak. Igenis azoknak, mert 
egysem bújik elő, hogy tettét vállalja. Jog
egyenlőtlenséget, eselyegyenlőtlenséget 
szentesít a döntés. Míg egyrészt megadja 
a gyilkos jogát a büntetlenségre, más
részt elveszi az áldozat jogát az igazság- 
tételről. Pontosabban szólva prolongálja 
az áldozat több évtizedig fennálló jog- 
fosztattsógát igazságának megkeresése
re.Egyszóval nem mér egyforma mércé
vel. Ugyan mit változtat a bűnösök bűnös
ségének tényén, hogy régen bűnöztek. A 
tények maradnak tíz-husz-negyven év 
távlatában is. Nero-Caligula-Hitler-Sztálin 
és követőik attól függetlenül rongy embe
rek, hogy mikor követték el bűneiket. Saj
nos a bűnösökkel együtt sokaknak fülig ér 
a szájuk, hogy na ugya kormányzópártok. 
Hát nem mérik fel, hogy valójában ezzel 
az agyagból való kicuppantással tulaj
donképpen kollaborónssa váltak, hogy le
járatják magukat, hogy korpa közé keve
redtek.
Én már sokmindenen nem csodálkozom. 
Azon egyáltalán nem, hogy a csillagosok- 
katonák tapsolnak a döntésnek. Azon vi
szont igen, hogy egykor volt ’véresszájú" 
ellenzékiek milyen ügyesen hazudták az 
igazság igenlését. A fóhumánusok által 
kitalált tényfeltáró hintőpor használata 
csak maszatolásra alkalmas. Azt szeret
nénk, ha a koalíció illetékesei az igazsá
got, csakis a színtiszta igazságot és annak 
érvényre juttatásának lehetőségét talál
nák meg a törvény további útját egyenget
ve.

Beck
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ZÚG MÁRCIUS
Én szemfedőlapom lerántom: 
kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver, 
suhog a zászlós tűz a vérben. 
Hüvelyét veszti, borong a kardlap: 
úgy kelj föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom: 
lopnak a bőség kosarából, 
a jognak asztalánál lopnak, 
népek nevében! S te halott vagy? 
Holnap a szellem napvilágát 
roppantják ránk a hétszergyávák. 
Talpra, PetófilSIrodat rázom 
szólj mégegyeszer a Szabadságról!

v______ _______________ iS '
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VÁRKERTI SÉTA
Manapság a nagy rohanásban olyan dolgok mellett me
gyünk el amelyek megérdemelnének egy kis odafigyelést, 
főleg ha a lakóhelyünkön található. Ez történt velemis, az 
elmúlt évben már nem kellett társadalmi munkában a várkert
ben bozótot irtani, s rendezvény sem volt így nem is jártam 
ott. Ezért volt számomra nagy meglepetés a várkert mostani 
látványa.
Felkerestem Scholcz Péter erdőmérnököt mondja el,-ho
gyan alakult ki a jelenlegi helyzet.
-Valam ikor a 70-es években készült a várkertről egy rende
zési terv -  kezd bele Péter -  amely sokáig csak terv maradt. 
Mai szemmel nézve nem is baj, mivel az meglehetősen vad 
elképzeléseket is tartalmazott. A 80-as évek végén oldódott 
meg a patak ügye, a meder rendbehozatala, a kert D-i 
részének tereprendezése, és ekkor készült a fahíd is. A 
várkertbe érkezőt a következő látvány fogadja:

A D-i fal tövében rönkasztalokat és padokat helyeztünk el 
csoportos elrendezésben, abból a meggondolásból, hogy 
-remélhetően- ezeket iskolai osztályok is igénybe veszik a 
szabadban megtartható órák vagy foglalkozások céliából. 
Itt a D-i részén van a játszótér is amit tavaly kezdtünk el 
kialakítani közjóléti keretből. A hinták -  van 4 is -  Ízléses 
formája és kellemes színhatása megkapó látványt ad. Épí
tettünk egy favárat ami azonban meg nincs teljesen kész, 
tervezünk nozzá egy felvonószerú hidat is.
Szalonna sütésre alkalmas helyet is készítettünk.
A várfal mellett elkészült a sétaút, amely egy kisebb fahíd 
segítségével vezet át a patakon a Ny-i oldalra.
A regi romos pince homlokzatát boltíves formában alakítot
tuk helyre. Innen indul az a sétaút -  dózerral lett kialakítva -  
amely egyben a terület nyugati határát is képezi, ennek a 
füvesítése is megtörtént. Egy forrás feltárására is sor került, 
egy a környezetbe illő kőfallal oldottuk meg a kialakítását.
A Következő napokban dísznövényeket fogunk még elültetni 
a kert több részén -  ott jártamkor ez már meg is valósult -. 
Még egy feladat van hátra, a bejárat kialakítása ami a környe
zetbe illő és csak jelképes belépést jelentő megoldás lenne. 
Erre azért nem került sor eddig, mert az egyik pénzforrásunk 
megszűnt, reméljük, hogy máshonnan sikerül erre pénzt 
szerezni.
-  Vannak-e problémák, gondok?
-  Sajnos igen. A közelmúltban vezették keresztül a kertben 
a dunavíz betápláló vezetékét, a megállapodás úgy szólt, 
hogy eredetiben állítják vissza a területet. Ez ma meg nem 
így van, a terep simító rendezése és a füvesítése nem történt 
meg.
Az is tény, hogy lopják a dízsnövónyeket ami -  pénzben is 
sokat jelent -  az egész tevékenység meggyalázását jelenti. 
A kihelyezett hintákon és eszközökön is nyomot hagyott már 
a vandalizmus.
Ebben az a szomorú, hogy a kert kialakítása igazán nem

mondható ÖNCÉLÚNAK. Elsősorban a gyerekek számára 
készült -  akik természetesen már birtokba vették -  de a felnőt 
lakosság kultúrált pihenési igényeit is hívatott szolgálni. Úgy 
gondolom ez mindannyiunk érdeke! Kicsit nagyobb odafi
gyelést megérdemelne.
-  Mik a további tervek?
-  A rendezési tervben foglaltak a bejárati rész elkészülte után 
megvalósulnak, további tervek jelenleg nincsenek. Elképze
lések, álmok igen.
Gyönyörű arborétum jellegű kertet lehetne itt kialakítani. A 
fekvése, klímája adott, csak ki kellene használni. Sokan nem 
tudják vagy valószínű nem is sejtik, hogy milyen szerencsés 
termész ' i adottságokkal rendelkezik Pecsvárad.
Jelenleg a tulajdonviszonyok sem egyértelműen rendezet
tek, de majd ez is eldől, a kert mindenképpen Pócsváradon 
van és marad.
Egy interjú alapján ennyi az ami ma megkapó -  a valamikori 
elvadult -  várkertben.
Természetesen e pár sor mögött sok munka, sok lelkesedés, 
szakmai tudás és nagy adag jobbító szándék áll.
Köszönjük a közösség nevében Scholcz Péternek, az Erdő
gazdaságnak a befektetett energiát, anyagiakat -  ami kb. 
T,5-2 millió Ft-.
A valódi köszönetett azzal tudjuk kifejezni, hogy odafigye
lünk rá, s ha kell a nyilvánosság eszközével fékezzük meg a 
vandalizmust.
Ajánlom mindenkinek, hogy egy séta keretében nézze meg 
a megszépült várkertet.

Müller Lajos

FIGYELEM!
A tej- és tejtermékutalványokról szóló 
187/1991 ./XII.31./ Korm. rendelet ér
telmében a szociális szempontból rá
szorult személyek részére tej- és teju
talvány adható. Elsősorban az ala
csony jövedelemmel rendelkező, 
rossz szociális helyzetben lévő sze
mélyek, családok nyújthatják be kérel
müket a polgármesteri hivatalba.

A kérelmekhez jövedelemigazolást 
kell mellékelni.
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ÁFÉSZ-Demokratia!

Erde^eg meghívót hozott a postás március elején. A pécsvá- 
radi ÁFÉSZ részközgyűlésére invitáltak, mint részjegy tulajdo
nost /300 Ft/. Az egylapos meghívón a napirend is le volt írva: 
első pontként az előző gazdasági évről szóló beszámoló volt 
megjelölve, majd második pontként csendben húzódott meg 
a lényeg. Az átalakulási törvényből fakadó vagyonnevesítés 
szabályai, majd a küldöttválasztás, és végül az elmaradhatat
lan tombola.
Soha nem látott tömeg volt a pécsvárai kultúrházban, a részt
vevők száma 350-400 között mozgott. Meg is lepődtek a 
rendezők, hiszen maga atagsági viszony igazolása is több, 
mint háromnegyed órás csúszást okozott.
Az első napirendi pontban elhangzott, az elmúlt év gazdasági 
eredményeinek ismertetése, melynek lényege: az ÁFÉSZ va- 

yon 1991-ben 80 millió Ft-ról 104 millióra növekedett. A tavalyi 
vben meghirdetett részjegyemelésből és új részjegy vásárlá

sából fakadóan a tagok 2 millió körüli részjegy értéké 4,5 
millióra nőtt.
A 2. napirendi pontnál kezdődtek a bajok. Az előterjesztő kissé 
hadarva, de első hallásra rendkívül nehezn érthetően ismertet
te a vagyonnevesítés szabályait, amelyre tulajdonképpen a 
parlament által nemrég elfogadott szövetkezeti átmeneti tör
vény rendelkezései voltak irányadók. Nagy kár, hogy az 
ÁFÉSZ nem becsüli annyira tagjait, hogy egy ilyen fontos - a 
tagokat anyagilag is érintő - lépésről tájékoztatott volna min
denkit, írásban, közérthetően, hogy értsék is, hogy mi történik 
tulajdonképpen. A jogi és közgazdasági kifejezések zömét 
ugyanis sokan nem értették, már pedig itt véleményeket kértek, 
de döntéshelyzetbe nem hozták őket. Példa erre az is, hogy a 
szépszámú résztvevő nem igazán volt kíváncsi rá, hogy most 
számára mit jelentenek ezek a döntések. Szinte alig volt hoz
zászóló. Hozzászoktak már ahhoz, hogy vezetőik döntsenek 
helyettük. Pedig ha tudták volna, vagy annak idején elmagya
rázták volna nekik, hogy miért fontos a részjegyek megemelé
se és új részjegyek jegyzése, most talán nem Tettek volna ilyen 
közönyösek. Ha tudtak volna, hogy a részjegy érték több, mint 
felét az ÁFÉSZ tagság ki? töredéke szerezte meg. Ezeket a 
tagokat, akik jórészt az ÁFÉSZ vezetőiből, adminisztrációs

S arátusábóf és dolgozóiból állnak, már jól tájékoztatták. Ok 
ák, hogy az első 50%-os vagyonpevesítés alapja a rósz- 

jegytulajdon értéke, így jutottak ők, mint a tagság fizetett alkal
mazottai előnyökhöz, a többi, egyszerű taggal,szpmben. Ezt a 
vezetők akkor meg is indokolták: szerintük az ÁFÉSZ dolgozói 
tevékenységükkel, munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ez 
a vagyon létrejöjjön. Ezt senki nem kérdőjelezi meg. De kér
dem en, ezért nem kaptak fizetést? Ezért nem kaptak jutalmat? 
A szövetkezeti törvény nem ismer ilyet, a tagokat egyformán 
móri, mint ahogy az elnök emlékeztetett is rá: egy tag, egy 
szavazat. , ,
Tulajdonképpen furcsa egy szövetkezet az ÁFÉSZ. Hiszen a 
vagyonának nagy részét annak idején nem a tagok adták 
össze, hanem az állam. Az államosított kisboltok, kocsmák, 
darálók, vágóhidak, mészárszékek alkották az induló vagyont. 
Ez a vagyon azonban a törvény értelmében a rószjegytulajdo- 
nosokra szállt, tehát a 100 Ft-os alapító részjegy ha úgy tetszik, 
nagy értékű vagyonjeggyé vált. Akik tudták ezt, cselekedtek: 
megemelték a részjegyeket, de nem igazán világosították fel 
a tagságot arról, hogy ennek milyen következménye lesz rájuk 
nézve.
Visszatérve ezen kis kitérő után a gyűlésre: itt csak a maradék 
vagyon 20%-ának felosztását javasolták, hiszen a 30%-a a 
vagyonnak nem felosztható. Körülbelül 20 millió Ft-ról volna 
sző, amelyet a törvény által javasolt szisztéma szerint 20%-ban 
részarányosán, a többit pedig atagsági idő, és a tagi részvétel 
hasznossága szerint kívántak felosztani. A taggyűlésen nagy 
többsóggerelfogadták a tagok, hogy a maradék vegyonneve- 
sítós úgy történjen, hogy 20 %-ban yaayonjegyarányosan és 
80%-ban időarányosan . így kb az ÁFÉSZ vagyon 1/5-e úgy 
kerülne kiosztásra, ahogy azt a tagok tényleges érdeke lett 
volna. Ez persze csak akkor lesz igaz, ha az itt megválasztott 
küldöttek is ezt képviselik majd. Érre persze nem sok esély

van, hiszen a küldöttek nagy része abba a rószjegykategóriába 
tartozik, akiknek ez nem érdeke.
Es ez az a pont, ahol véget ér a demokrácia. Az AFESZek 
struktúrája, működési szabályzata a küldöttgyűlésre ruházta át 
a döntést, de gondosan vigyáz arra, hogy jő küldöttek legye
nek. Ezt a célt szolgálta az úgymond derpokratikus beszélge
tésen összeállított kollektív küldöttlista. Érdekes módon a je
lenlévő tagság nagy többségét meg sem kérdezték, kit szeret
ne küldöttnek? A gyűlésen azonban kitört a demokrácia, amely 
kellő módon megzavarta a sima közgyűléshez szokottakat. 
Becsületükre legyen mondva azonban, minden új, a küldött
választásra vonatkozó javaslatot elfogadtak, és végül a kül
döttek megválasztása is törvényesen a demokrácia szabályai 
szerint történt. Nagy kár, hogy a tagság nem ismerhette az 
egyébként köztiszteletben álló küldöttek rőszjegyarányát. Ta
lán egy demokratikusabb jelölés más arányokat teremtett vol
na és több kisrészjegytulajdonos került volna a küldöttgyűlés
re.
Nagy kár, hogy az AFES^vagyon nagy része csak egy kisebb
sége lesz, ugyanis az ÁFÉSZ vagyon csak könyvérteke szerint 
104 millió forint. Ennél a tényleges érték jóval nagyobb, hiszen 
az épületek nagy része könyv szerint már amortizálódott, és 
nem ér semmit, valójában azonban forgalmi értéke több millió 
forint, így a 104 miílió óvatos becslések szerint akár 300 is 
Iphet, tényleges forgalmi értékben.
Es végül, hogy mindezt ellensúlyozzák, az ÁFÉSZ vezetősége 
gáláns, nagy értékű tombola sorsoláson igyekezett jó hangu
latban zárni az ülést. Talán a tombola két fődíjának sorsa 
szimbolizálhatná a történteket. Egy vitathatatlanul,korrekt és 
tisztességes sorsoláson a színes televíziót egy ÁFÉSZ dolgo
zó nyerte, a másodig djjat, egy mikrohullámú sütőt egy kis
részjegytulajdonos ÁFÉSZ tag, aki ott a helyszínen (elérőn 
vételi ajánlatot kapott. Hát így jártunk mindnyájan ÁFÉSZ 
tagok és így jár az ország is. Ezt csak a tagok demokratikus 
összefogása akadályozhatja meg. Sajnos azonban a demok
ráciát nem lehet erőltetni, nem lehet siettetni, az vagy kialakul 
mindenkiben, vagy sohasem lesz. Legyen a rendszer bármi
lyen, konzervetív, liberális vagy kommunista!

Dr. Bíró Ferenc

FIGYELEM
A Pécsváradi Önkormányzat köz

területfelügyelőt vesz fel.

Feladat: közterület rendjének biz
tosítása, eljárás a szabálysértők
kel szemben és a közterületi mun

kákat végző brigád operatív irá
nyítása.

Bér: megegyezés szerint.

Jelentkezni lehet a Polgármesteri 
Hivatalban 1992. április 10-ig.

önkormányzat
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Hírek Nagypallból
Az elmúlt hónapban szinte naponta más-mis rendezvénynek adott 
helyett a helyi kuhúrház.
A farsang végét jelezve az évente rendszeresen megrendezett iskolá
sok jelmezbálja, a program a felvonulással kezdődött. A zenét ismét 
Schneiderék szolgáltatták, most azonban bemutatkoztak az 'utódok' 
is. A jövő tehetségei váltották az 'öreg' zenészeket, és a nagy sikerrel 
bemutatkozott uniótok könnyedén nagyon jó hangulatott teremtettek. 
Volt székestánc, amiben mind mindig a felsőiskolások is szívesen 
részt vettek.
Az óvodások farsangi bálján megtelt a kultúrház szülőkkel, rokonok
kal, ismerősökkel, a magyar- és német nyelvű műsorral bemutatkozó 
apróságok, kedves szereplésükkel elkápráztatták a vendégeket. Az 
ötletes jelmezekbe bújtatott óvodások önfeledten élvezték a számukra 
rendezett bált.
A hónap végén ismét ellátogatott községünkben a már jól ismert és 
megkedvelt két színészházaspár. A Nászút Velencében című darabot 
adták elő a megtelt kultúrházban ismételten nagyon nagy sikerrel. 
Március hónap az ÁFÉSZ gyűlésével kezdődött. A központból So- 
mogyváriné és Kelemenné tartott beszámolót. Értékelték az elmúlt egy 
esztendőt a helyi egységeket, melyek nem ráfizetésesek. Beszéltek 
az új szövetkezeti törvényről, és terveikről. Az eddigi négy küldött 
helyet két küldött lett lett megválasztva, Mező Jánosné és Nidling 
János személyében. A lakosság újra megkérdezte, miért nem lehet 
megoldani a bolt nyitvatartásának meghosszabítását?
Somogyváriné elmondta, csak úgy lehetne megoldani ha a boltvezető 
helybeli lakos lenne, és ÁFÉSZ dolgozó. Új dolgozókat felvenni nem 
áll módunkban, s mivel községünkben az előző két fettétellel rendel
kező lakos nincs, így egyenlőre semmi biztatót nem tud mondani. A 
tombola két értékesebb nyereményét az állványos mixergépet Baráth 
Lászlóné, a kazettás magnót id. Németh Mihály nyerte. 
Mezőgazdasági fórumot tartott a helyi önkormányzat és a Baranya 
megyei Földművelésügyi Hivatal. Itt a kárpótlásról a föld kiosztásról 
és az új szövetkezeti törvényről hallgathatták Légrádi György előadá
sát az érdeklődők.
Márc.5.-én olcsó ágynemű vásárnak adott helyet az önkormányzat. A 
pécsi kisiparos által rendezett vásáron az ágynemükön kívül fehérne
műket, törölközőket is olcsó áron vásárolhattak a falubeli asszonyok. 
Végezetül újra pár szó a telefonról.
Mint már ismeretes az elmúlt év végén a Távközlési Vállalat Ígéretet 
tett, hogy Pécsváraddal egyidőben községünkben is kiépítik a háló
zatot. Ezt az Ígéretet egyéb okokra hivatkozva nem tudták teljesíteni. 
Hogy a pécsváradi központ megépülésével a községünkben meglevő 
18 telefontulajdonossal mi lesz, és hogy az 1974-ben beadott telefon- 
igényt kifogja elbírálni erről már szó sem esett. Ezért a polgármeste
rasszony felkereste Dr. Biró Ferenc országgyűlési képviselőt és a 
segítségét kérte. A képviselő úr időpontot kért a Hírközlési Minisztéri
umban, hogy a problémánkat orvosolják. Jan. 28.-án Nidlingnét, és 
Bércesné helyi testületi tagot a képviselő úrral együtt fogadta Bölcskei 
helyettes államtitkár úr. A gyümölcsöző talákozó után a Baranya 
megyei Távközlési Vállalat községünkben kiépíti a telefonhálózatot. 
Áprilisban jönnek a vállalattól a lakosságot tájékoztatni, ahol ismerte
tik a tudnivalókat. A jelenlegi 18 telefontulajdonos mellett minden 
igényt kifognak elégíteni.
az ügy tanulsága, hogy az életben azok boldogulnak, akik a pofonok 
közötti rövid szüneteket a legjobban kihasználják.

G.M.

Pécsvárad Önkor
mányzat 1992. évi 

költségvetése
Bevétel
-  Köz*, ált támog. 2.000.000-
-  Település üzemelt 4.050 fő X 3.000.- 12. 150.000.-
-  lakásgazdáik. 573 fő X 3.380 - 1.936.740.-
-  helyi közműv.felad. 4.050 fő X 200.- 810.000.-
-  szoc.pol. felad. 1.754 fő X 3.500 - 6.139.000.-
-  üdülőhelyi felad. 50.000 Ft x 2 Ft 100.000.-
-  ált isk.ok. 511 fő X 36.000.- 18.396.000.-
-  nemzokt 251 fő X 15.000.- 3.765.000.-
-  alapfokú zenei képz. 215 fő X 21.000.- 4.515.000.-
-  szakközépisk. okt 92 fő X 63.000.- 5.796.000.-
-  szakmunkáskópz. 394 fő X 39.000.- 15.366.000.-
-  tanműhelyi okt 80 fő X 37.000.- 2.960.000.-
-  diákotth. ellát. 214 fő X 62.000.- 13.268.000.-
-  óvodai ellátás 163 fő X 19.000.- 3.097.000.-
-  nemzetiségi óvodás 163 fő X 5.000.- 815.000.-
-  idősek nappali int. 30 fő X 28.000.- 840.000.-
-  idősek száll.bizt 15 fő X 80.000.- 1.200.000.- 93.153.740
-  SzJA 50% 18.750.000.- 18.750.000
-  működ, bevétel 200.000.
-  Ára -  díjbevétel 600.000
-  lakás -  és telekforgalmazás 1.100.000
-  helyi adók 3.800.000
-  különféle egyéb bevétel /köztér, haszn. stb./ 500.000
-  gépjárműadó 800.000
-  intézmény működésre átvett /P.várad/ 16.064.680
-pénzmaradvány 17.725.000

152.693.420
Kiadás
Önkorm.ig.terv.
-  polgármester bére 546.000.-
-  TB járulék 240.000.-
-  útiátalány 140.000.-
-  külkapcsolatok ktg. 200.000 -
-  könyv, folyóirat 40.000.-
-  postai szóig. 70.000.-
-  bank ktg. 280.000.-
-  volt városháza üzemelt, fűtés 500.000.-
-Á F A  10.000.-
Gazdaság ágazat
-b é r  1.030.000.-
-T B  járulék 441.000.-
-  dologi kiadás 4.545.000.- 6.016.000.-
működés tartalék 1.000.000.-
körjegyzőség finansz 6.362.700.-
szakmunkásképzó int. finansz. 34.261.000 -
Intézményi gond.tartintfinansz 70.595.000.-
segélyezés /rendsz rendkiv.nev./ 4.000.000.-
Zeneiskola alapátadás M.nádasdnak 1.092.000.-

21.000 Ft X 52 fő
Céltartalék /pályázatokra eü.műszer, vízvezetéképltés/ 1.021.500.- 
Egyesületek támogatása
-  sportkör 400.000.-
-  Pv.tánccsop. 300.000.-
-Tüo.együselet 60.000.-
-  kábeltv.tám. 350.000.-
-  Német klub, várbar.kör, kórus, egészs. életért egy. 40.000.-1.150.000.-
Városháza bejárati kapu 400.000.-
Eü. Centrum /berendezés, parkoló/ 1.600.000.-

129.524.200.-
Visszalévó gázép. /Ságvári, Kossuth tér, Táncsics, Magyar tér, Külsőtanya/

1.400.000.-
Telefonberuházás 6.000.000.-

136.924.200-
Tartalék 3.119.220.-
Fejlesztésre fordítható szabad pénze. 12.650.000.-
Kiadás összesen: 152.693.420.-
Évközben felvetett javaslatokra kivitelezők által árajánlatok szerint
-  hegyi iskola tetőszerkezete 1.500.000.-
-  alsó iskolai bejárati kapu 350.000.-
-  alsó iskolai tetőtér beépítés 4.600.000.-
-  Mayar féle telek kisaj. Pécsi ou. 1.000.000 -
-  Közterület gondozás új formájának bevezetés plusz költsége 1.000.000.-
-  Művelődési ház nagytermének feluj. új berendezés 1.000.000.-
-  Múv. ház külső tatarozása 700.000.-
-  Műv.ház gázfűtésre átáll. 1.200.000.-
-  Szennyvíztelep építés 8.000.000.-
-  Sportcsarnok l.ütem 4.000.000.-
-  Útépítés 1.000.000.-
-  Költségvetési üzem vesztesége 1.900.000.-

26.250.000-
Pócsvárad, 1992. február 10.

Wolf József sk.
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Kis csoportunk két éve járja a környék erdeit, kiránduló helyeit. 
Túráink alkalmával sok érdekes dologgal találkozunk, sokfelé 
jártunk már, de vannak kifejezetten kedvelt, kedves kiránduló 
helyeink, melyeket ha tehetjük, útbaejtühk. 
így például, ha a Réka völgyére gondolok eszembe jut sok-sok 
kedves emlék, a pihenőként eltöltött egy-egy óra játék, más 
túrázó csoportokkal való találkozás, vagy a környezetlenyűgözó 
szépsége. Ugyanígy Püspökszentlászló szépsége is leírhatat
lan. Szinte minden évszakban láttuk már, mindig új csodával vár. 
Egy alkalommal itt megismerkedtünk Aquináta nővérrel, a 
völgyben lévő otthon egyik kedves lakójával. Sok érdekes dol
got mesélt nekünk az életéről, Püspökszentlászlóról, a növé
nyekről, az arbarétumról, Németh atyáról. Őróla azt hallottuk, 
nagyon szerette a természetet, s az embereket. Az arbarétum- 
ban egy fatörzsön álló emléktáblán ezt olvashatjuk róla:
“Fák, virágok hű kertésze volt,
Embertestvórhez hűséggel hajolt.
A lelke most is itt él, 
csak a teste holt."
Nagyon megszedtük ezt a csendes kis völgyet, szívesen men
nénk többször is.
Szinte már hagyomány, hogy a Várbaráti Kör kirándulásain mi 
is rósztveszünk. Legutóbb Kisújbányára mentünk együtt. Az út 
hosszú volt, de gyönyörű és nagyon jól éreztük magunkat. 
Egy-egy túrán 20-25 km-t is megteszünk, de ez nem is fárasztó, 
mert közben sokat beszélgetünk Éva nénivel, egymással, sok 
érdekes dolgot látunk.
Ha szereted a természetet, állatokat, növényeket, s ha meg 
akarod ismerni a természet apró csodáit, tarts velünk!
A természetjáró tanulók nevében:

Bognár Adrienn

Rövid hírek
-  március 3-án elkezdődött a tanév utolsó turnusának úszások
tatása Boiiyhádon, 8 alkalommal.
-  folyamatosan érkeznek a 8. osztályos tanulóink felvételről 
értesítései,
-  a Baranya Megyei Közgyűlés Oktatási, Kultúrális és Sportbi
zottsága pályázatot hirdetett, a pályázat célja: a megye oktatási, 
Kultúrális és sporthagyományainak ápolása, illetve támogatá
sa. Iskolánk 3 pályázatot nyújtott be a sakk, magyar munkakö
zösség és a német nemzetiségi táncsoport támogatásáért,
-  március 8-án tanulóink bemutatkoztak Pécsen a Lenau -  
Házban német műsorukkal, nagy-nagy sikerrel szerepeltek,
-  tanulóink minden hét csütörtökén orvosi vizsgálaton illetve 
iskolafogászaton vesznek részt folyamatosan.
-  március 11-én délután és március 12-én egész nap hulladék- 
gyűjtést szerveztünk,
-  március 11-én Tűzvédelmi ellenőrzés volt iskolánkban, ezt 
megelőzően iskolai riadó próbát tartottunk,
-  március 13-án Kodolányi nap egész napos változatos prog
rammal,
-  március 15-ón ünnepi megemlékezés,
-  március 18-án szakmai nap az alsó tagozaton,
-  március 20-án mesemondó verseny,
-  iskolánk Dombay- tavi táborába folyamatosan érkeznek a 
jelentkezések a nyári szezonra, ezzel egyidőben osztályaink is 
szervezni kezdték nyári kirándulásaikat.
-  a március 15-ei ünnepség műsorát iskolánk tanulói adták.

Az Önkormányzati 
Testület következő 

havi programja:

Április 27-én:

1./ Szakmunkásképző és szakközépiskola 
Zeneiskola vezetőinek kinevezése 
Előterjesztő: id. bizottság elnöke

2.1 Közsógkrónika 1991 évi összegzése

3.1 Kötetlen beszélgetés formájában a HÍRMONDÓ c. önkor
mányzati újság értékelése

4./ Tájékoztató a gimnázium indításának előkészületeiről 
/szóbeli/
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Jártamban -
keltemben

Rizikófaktor
Az ú^y volt, hogy mindenki gyanús aki él és mozog, leginkább a 

écsi 'sétatéren' ahol is legújabban az erők összevonásával nap- 
osszat három-öt-nyolc fő rendőr - közterületfelügyelő teljesíti a rá 

osztott szerepet. /Meglehet a nehézfiúk békésen pirosoznak vala 
hol/ Magam többször is gyanússá válók naponta lévén gyakorta 
vagyok tranzitban a környéken. Nem is alaptalanul, ugyanis egy
száz forintokért kapom vissza - pár napja lejárt - személyi igazolvá
nyomat, egyébként feljelentéssel kecsegtetnek, ahelyett, hogy elő
ször tán figyelmeztetnének a csere szükségességére. Aprópénzem 
éppen nem lévén ezerforintossal fizetek. "Nagyobb pénze nincs?" 
- hangzik a cikiző kérdés, amit nem tudok szó nélkül hagyni. - Netán 
ötezresre gondol? - kérdezek vissza. Magamban fortyogva, az 
eljárás stílusa azonnali cselekvésre sarkall.
Az első gyorsfényképész természetesen 'temetés miatt zárva". A 
másodiknál szerencsével járok és négyfős - amorózó tekintetű - 
együttes fotóját kapom kézhez két perc alatt. Kettő a bejelentőlap
hoz csatolandó, melynek hátoldala tévesen informál a szükséges 
okmánybélyegek milyenségéről. /30 Ft a hosszabbítás plusz 50 Ft 
ha cserét kér a pógár/
A komlói új kapitányság ügyeletén udvariasan eligazítanak, hogy 
a 005-ös ajtónál intézhetem a dolgom és hogy a lányok most 
mentek el ebédelni, jó fél óra múlva lesznek újra. Addig foglaljak 
helyet. Az idő 11 óra 45 perc. Míg visszajönnek harapok valamit, 
gondolom, s kifordulok az ajtón miközben látom, hogy csütörtökön 
félfogadás 12 óráig. Rosszat sejtve jövök vissza 12,40-kor. A 005-ös 
ajtón kijövő hölgy elmenőben közli kérdésemre, hogy ügyek csak 
délig, de menjek be és érdeklődjek odabent. Imhol tisztelettel 
köszönök és várom, hogy a benntről nyíló szobában telefonáló 
hölgy befejezze . Miután letette a kagylót köszönés helyett rámfőr- 
med, hogy azonnal menjek ki. Csak azt szeretném kér... - De 
gyorsan menjek ki innen, különben is csak délig, és hiába mondja 
a kollégája, hogy itt kérdezhetek. Amúgy a lányom lehetne, bár 
mint tudjuk az életkor csak állapot s nem érdem. Határozottabb 
hangú kérésemre végül is elfogadja a papírjaimat és nagy füg- 
gönyréngatés, ablakcsapkodás kíséretében mintegy kettő perc le
forgása alatt kiadta részemre az új igazolványt. Egyben közölte, 
hogy a bejelentőn előírt ötvenes okmánybélyeget tartsam meg, 
mert nem kell. Eredmény: vérnyomás száznyolcvan, koleszterin 
kilenchat, látás a pipától alig. Amíg kitapogatódzom a kocsihoz a 
zsebemben a koronás címeres könyvecskével, megfogalmazódik 
bennem a kérdés, hogy talán csak a címer változott itt meg az 
utóbbi két évben, s az arrogancia, a hivatali gőg és a lekezelés,a 
jutási stílus az megmaradt? Eszembe jut az interjú az új fókapitány- 
nyal amiben oda nyilatkozik, hogy az állampolgárok segítségét kéri 
munkájukhoz és hogy polgárbarát, szolgáltató rendőrséget akar
nak építeni. így?
Egyébként ötvenes madárlátta okmánybélyeg jutányos áron eladó. 
Cím: a szerkesztőségben

Beck

Megalakult az 
érdekegyeztető 

fórum
Tisztelt olvasóink az alábbi jegyzőkönyv alapján hozzuk tudo
másukra a Fórum megalakulását.

Jegyzőkönyv
amely készült a "Zengőalja" Mg. Termelőszövetkezet irodájában 
1992 március 12-én, a Pócsvaradi Érdekegyeztető Fórum ülé
sén.
Walter Tivadar tsz elnök megnyitotta a Fórum ülését, és kö
szöntötte a megjelenteket.
A megjelentekből az önkormányzat képviselője Müller Lajos; a 
rószaranytulajdonosok képviselője: Tamicza János; a tsz kép
viselője: walter Tivadar; a kárpótlást igénylők képviselője: Kiss 
István

Walter Tivadar elnök ismertette a megjelentekkel a kárpótlási 
Hivatal értesítését arról, hogy Pécsváradon a kárpótlási igény 
7.026,61 AK szántó st. és 46,15 AK erdő.
Ennek kijelölését a törvény erejénél fogva megelőzi a tagok és 
kívülállók részaránytulajdonának, mint saját tulajdonnak a kije
lölése, továbbá megelőzi a tagi és alkalmazotti földalap kijeíö-
léSG
A részarány: 3.227,89 AK 
A földalap: 3.440,98 AK

Ezt követően a jelenlévők megtekintették a földterületek műve
lési ág, terület, AK szerinti részletes kimutatását, valamint a 
külterületi és zártkerti térképeken azonosították az egyes földte
rületeket.

A területek térképen való azonosítása után a jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően a Fórum tagjai egyhangúlag jelölték 
ki a fentiekben felsoroltak szerint a földterületeket a kijelölés a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi, melyet a Fórum 4 tagja aláírá
sával nyugtatott.

Az Érdekegyeztető Fórum tagjai mást előadni nem kívánnak, a 
jegyzőkönyvet felolvasás és értelmezés után aláírták.

A Fórum további móködésóről folyamatosan tájékoztatjuk önö
ket.

A Fórum további tagjai a kárpótoltak részéről: ,
Bachesz Dezső. Boris Jenő, Johann Gyuláné, Ebner Jánosné, 
Mosonyi Ferencz, Szendrő János, Bodog Lászlónó.

HUMOR
Étvágy és zaba
Topolyáók revüt néznak. A sok, szép* meztelen lány láttán 
Topolya odasúgja a feleségének:
- Az ember valósággal étvágyat kap...
Topolyánó közbevág:
- Étvágyat kaphatsz, de zabálni otthon fogsz!

Nyomorúság
Együtt ül a suszter, a szabó és a pék. Mindegyik a maga 
nyomorúságáról beszól, hogy nagy a család, nincs kereset, 
nem lehet megélni.
- Bizony - mondja a suszter - nekem három gyerekem van, és 
alig jut valami az asztalra.
- Nekem öt gyerekem van... - sóhajt fel a szabó.
- Ti beszéltek? - kérdi a pók. - Nekem tíz gyerekem van.
- Tíz gyerek? ... Es mond: tulajdonképpen mikor sütsz te?

Az Információ
A fiú bejelenti az apjának, hogy megnősül. A papa, mielőtt 
hozzájárulna a dologhoz, elmegy abba a házba, ahol a jöven

dőbeli meny lakik, információt kérni. A házmestertől meg is 
kapja:
- O, kérem, ez egy nagyon jóravaló, szorgalmas lány. Egyedül 
takarít, főz, varr és súrol, azonkívül mind a három gyermekét 
maga szoptatta!

Szardínia
Két betörő besurran éjjel a bank páncélszobályába, és egyket
tőre megfúrnak egy hatalmas kasszát. Mikor már a rengeteg 
pénzt kirámolták, meglátnak a kasszában egy doboz szardíni
át.
- Bravó! - kiállt fel az egyik. - Van egy kis ennivalónk is.
- Hülye... - mordul rá a másik. - Nem tudjuk kinyitni.

Ami késik
Ábel bá Szeredára igyekszik a szekérrel. Útközben egy szem- 
revaló menyecske folkóredzkedik a bakra.
- Ejnye, húgomasszony - szólal meg Ábel -, maga a harmadik 
masallapotos menyecske, akit viszek a héten.
- De hiszen ón nem vagyok másállapotos!
- Nem is vagyunk még Szeredán!
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Március 29. Nagyböjt 4. vasárnapja 
/Nagyböjti középidő/

*

tését. Végül <5 vitte hírül a legszentebb 
Szűz Máriának a Szentlélek kegyelemmel 
teljes leszállását. 0  a Megváltó előhírnö
ke, megtestesülésének és halálának kö
vete.

*

A katolikus egyház hírei
Imaapostolság szándékai 

Általános:
Március: Hogy az egyház lelkipásztorai 
az imádság okos tanítói legyenek a hívek 
számára.

Április: Hogy korunkban a papi hivatá
sok, továbbá a szemlélődő és aktív hiva
tások növekedjenek.

Misszió:
Március: Hogy az újra-evangelizációban 
minél több, jó i képzett világi hitoktató ve
gyen részt.

Április: Hogy a húsvéti misztérium min
den keresztényt az egység és minden 
vallás együttműködésének keresésére 
vezessen.

Március 1. Évközi 8. vasárnap könyörgő 
nap a világ éhezőiért.

Március 4. Hamvazószerda Szent Káz- 
m ér/t1484/

Március 6. Első péntek

Március 7. Első szombat. Szent Perpétua 
és Felicitász vértanuk /203/

Március 8. Nagyböjt 1. vasárnaja Istenes 
Szent János /1550/

Március 9. Római Szent Franciska szer
zetesnő /t1440/

Március 15. Nagyböjt 2. vasárnapja

Március 17. Szent Patrik püspök /t461/

Március 18. Jeruzsálemi Szt. Cirill püs
pök, egyháztanító /t383/

Március 19. Szent József a Boldogságos 
Szűz Mária jegyese

Március 22. Nagyböjt 3. vasárnapja

Március 23. Mongrovejói Szent Turibiusz 
püspök / t1 606/

Március 25. Urunk születésének hírül- 
adása /Gyümölcsoltó Boldogasszony/

Szent Kázmér 1458. Apja IV. Kázmér len
gyel király volt, anyja Habsburg Erzsébet. 
Kázmér erkölcsi tisztaságában, a mária- 
tiszteletben és jütetteiben tűnt ki. A ma
gyar trónra szánták, de Hunyadi Mátyás 
sál szemben mégis alulmaradt. Össze 
akarták házasítani III. Frigyes leányával, 
de ő lemondott a kecsegtető házasság- 
ról./t1484/

*

Szent Perpétua és Felicitász vértanuk. 
Perpótuát és rabszolganőjét Karthágó
ban akkor fogták perbe, amikor Szepti- 
mus Szeverusz büntetés terhe alatt meg
tiltotta a kereszténységhez csatlakozást. 
A részben magától Perpétuától származó 
beszámoló elmondja, hogy Felicitász a 
börtönben egy kislányt hozott a világra. A 
vadállatok eíe dobták őket. A római nap
tár az apostolfejedelmek után őket jelöli 
meg elsőnek azok közül, akiknek pontos 
halálozási napját ismerjük. /t203 márc.7./

*

Szent Patrik püspök. 16 éves korában a 
római Britanniából tengeri kalózok elra
bolták, és Írországba vitték. Patrikletót a 
sziget megtérítésére szentelte. Tanul
mányait a kontinensen végezte, majd visz- 
szaterve ő lett Palladiusznak, az első ír 
püspöknek az utóda. Főleg Észak- és 
Nyugat-lrországban fáradozott, ahol leőt- 
te még nem járt hithirdető. Az egész or
szágot egyházi kerületekre osztotta. 0  
Írország és Izland védpszentje. /T461 
márc.l7-ón/

*

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe 
egyike a legrégibb Mária - ünnepeknek. E 
napon dicsőíti az Egyház Mária életének 
legnagyobb csodáját és titkát. Amit a 
Szeplőtelen Fogantatás elpkószftett, az 
ma valóra válik. A Szentlélek mindenható 
teremtő erejében alászáll az örök Ige, 
mint a természetfölötti élet csírája, az ég
ből, az asszonyok között óldottnak maku
látlan méhébe és emberré lesz. Ezt az 
ünnepet oly mély titok hatja át, mely mél
tóvá tette az “Isten anyja" jelzőre. Ezen 
titok hirdetésére csendül fel csendül fel 
tornyainkban naponként háromszor a ha
rang, hogy a hívők .az Ur angyalával 
együtt köszöntsék az Ur alázatos szolgá
ló leányát, Máriát, kinek tisztasága és alá
zatossága szerezte meg nekünk is az Is
ten gyermekeinek kegyelmét.

*

Schátz einander, 
Helft einander, 
Ertragt einander,

Becsüljétek egymást 
Segítsétek egymást, 
Viseljétes el egymást 

Angéla Merlcl

Wo Liebe ist-gibt Ahol szerete van, ott 
Es keine Furcht. Nincs félelem.

Theo Gerhardinger

Bei und mit Gott, Istennel és Istennél 
Ist alles möglich. Minden lehetséges.

Jn. Iev.:4,18.
*

Szent József a Boldogságos Szűz Mária 
jegyese. Dávid király nemzetségéből 
származó Szent József volt a szeplőtelen 
Szűz Mária jog szerinti való hitvestársa és 
az Ur Jézusnak Istentől rendelt nevelőaty
ja. E magasztos kegyelem által került ez 
az egyszerű, názáreti kózmíves a megvál
tás munkájának középpontjába és jutott 
az emberré lett ISten Fiának közvetlen 
közelébe. E negyszerű hivatás és ma
gasztos szentség ellenére Szent József 
tiszteletére az Egyház csak később ren
delt liturgikus ünnepet. Bár az őskeresz- 
tény művészet képekben tiszteletreméltó 
emléket állított Szent Józsefnek, mégis 
csak a IX. században találjuk meg nevét a 
reichenaui kolostor szentek jegyzékéban 
. 1870-ben IX.Pius az Egyház vedőszent- 
jévé tette.

Szent Gábor arkangyal ünnep Gyü
mölcsoltó Boldogasszony előtt egy nap
pal van.Gábor nevének jelentése: "Isten 
ereje". De nevezik a "megtestesülés an
gyalának" is. O jövendölte meg ugyanis 
Dávid prófétának a messiási időket, és 
Jázus halálát. 0  hirdette ki Zakariásnak a 
templomban Jézus előhírnökének szüle-

A református egyház 

állandó gyülekezeti 

alkalmai:

- vasárnaponként 11 órakor istentisztelet 
a gyülekezeti teremben

- ugyanebben az Időben ksicsoportos 
hittanóra Kováts Márta vezetésével

* minden hétfőn de. 10 órakor az ÖNO- 
ban áhítatot tartunk

- péntekenként 18 órakor bibliaóra, fél
órával előbb találkozunk, S a gyülekezeti 
tagok a Lepramisszió dolgaiDan tevé-

S kedik. Mindenkit aki bekapcsolódni 
i, szeretettel várunk.

*
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PECSVÁRADON az Öreg Beke dűlőben 900 
négyszögöl műveletlen zártkert, pincével 
35.000ft-ért ELADÓ.
Érdeklődni Binder László Pécs, Darvas J u.15. 
Helyben Somlai Márton Pécsvárad Tel.: 6 vagy 
112

v . __________ • -r ••• _________ )

Hűtőgép- háztartásigép javítás, villanyszere
lés
Kis Gyula Pécsvárad, Honvéd u.12. 

Hibabejelentés 16 h után

6m-es bontott szarufák, vasanyag, hódfarkú 
cserép,^cj^rendák eladók. Pécsvárad, Magyar

9 éves Skoda-GL eladó Siklósi József 
Nagypall, Szabadság u. 14/a

Pécsújhegyi 2 szobás családi házat 300 négy-^i 
szögöl telekkel pécsváradi vagy mecsekolaali 
összkomfortos lakásra cserélnek. Panel kizár
va. Ajánlatokat a 72/ 28189-ES Telefonon vagy 
Pécsvárad, Pécsi ou.8 alá kérek 
Benkő

ÉBRESZTŐ

Az MDF Pécsváradi szervezetének kiadványa. 
Felelős szerkesztő: Benkő László

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

APRO-MB1120 
ÉRTÉKBIZTOSÍTOTT 

TŐKEBIZTOSÍTÁS 
LEGFONTOSABB 

PONTJAI

BIZTONSÁG Az Ön partnerének hátterében Európa egyik 
óriás befektető- és biztosítótársasága áll, a GENERÁLI, vala
mint magyar részről a Postabank, Magyar Posta, 1 milliárd 
dorint alaptőkével létrehozták a PROVIDENCIA osztrák-ma
gyar biztosító részvénytársaságot Magyarországon.

NYERESÉG
A PRO-MBI órtékbiztosítotttőkeboztosítás minden tulajdono
sa részesedik az Rt nyereségéből. A futamidő alatt a Provi
dencia befekteti az éves díjakat. Jelenleg a Providencia-opti
mális futamidő, 15 év után - a szerződéses összeg 113,6%-át 
osztja ki nyereségként a partnereinek és ezzel igen kedvező 
részesedést ajánl; A nyareség nagyrészt a banki kamatokból 
illetve a befektetések hozamától függ. Ennek módját és mér
tékét az Állami Biztosítás felügyelet ellenőrzi rendszeresen.

ADÓZÁSI ELŐNYÖK A PRO-MBI 120 értékbiztosított tőke
biztosítás alapján kapott kifizetések a magánszemélyek jöve- 
delemadóüjáról szóló 1989. évi XLX törvény 7.§-a alapján 
adómentesek.

TŐKEBOZTOSÍTÁS VÉDELEM Munkaképtelenség esetén a 
43 naptól a Providencia tovább fizeti Un helyett az esedékes 
díjat.

Baleset-rokkantság esetén a Providencia azonnali segélyt 
fizet a rokkantsági Toknakmegfelelően. A munkaképtelenség 
43 napjától tovább fizeti On helyett a programot.

Betegségből eredő halál esetén a Providencia azonnali se
gélyként a teljes szerződéses összeget és külön az időará
nyos nyereséget fizeti. A program befejezősik.

A második változat esetén további díjfizetés nélkül fut a 
program. A lejárati idő végén esedékes a szerződéses összg, 
plusz a nyereség.

Baleseti halál esetén az első változatában a Providencia 
azonnali segélyt folyósít, a szerződéses összeg KÉTSZERE
SÉNEK mértékében és külön időarányos nyereségrészese
dést fizet. A program befejeződik.

A második változatban azonnali segélyben részesül a ked
vezményezett a teljes szerződéses összeg erejéig. A prog
ram tovább fut díjfizetés nélkül és a lejárati idő vegén mag 
egyszer esedékes a teljes szerződéses összeg, plussz a 
nyereség.

Reméljük, hogy ajánlatunk elnyerte 
az On Tetszései is. Az MBI Kft üzlet
kötői készséggel állnak az On ren

delkezésére.


