
Kónya: veszélyben a demokrácia
Az MTI munkatársai a politikai közélet 
ismert szereplőinek, a parlamenti pártok, 
frakciók vezetőinek véleményét kérték ar
ról, hogy Göncz Árpád bejelentette: az 
államszervezet demokratikus működésé
nek védelmében nem menti fel Gombár 
Csabát a Magyar Rádió elnöki tisztéből. 
Kónya Imre, a Magyar Demokrata Fórum 
frankcióvezetője megütközéssel fogadta a 
köztársasági elnök döntését. A képviselő- 
csoport vezetője úgy nyilatkozott: az or
szág demokratikus rendjét veszélyezteti, 
ha a legmagasabb közjogi méltóság nem 
tartja be az alkotmányt, és nem fogadja el 
kötelezőként az Alkotmánybíróság dön
tését.
Az Alkotmánybíróság alkotmányértelme
zése szerint csak az államszervezet de
mokratikus működésének olyan súlyos ve
szélyeztetése esetén lenne joga a köztár
sasági elnöknek ilyen döntésre, amely 
egyenértékű például az Országgyűlés 
rendkívüli összehívására okot szolgáltató 
helyzettel. Az alkotmány szerint ehhez 
szükséghelyzetre, háborús veszélyre vagy

hadiállapotra van szükség. A köztársasági 
elnök ezzel szemben azt a helyzetet ítélte 
a demokratikus rendre nézve veszélyes
nek, amelyben a miniszterelnök törvényes 
kötelességét teljesítve egy olyan személy 
felmérésére tett javaslatot, aki szembehe
lyezkedett a magyar parlamenttel, és ki
vonta magát a jogrendből. Kónya Imre 
szerint az Országgyűlés ezt a helyzetet 
nem veheti tudomásul, a plénumnak fog
lalkoznia kell a kérdéssel.
Az Alkotmány keretei között, a parlamen
ti erőviszonyokat figyelembe véve és a bel
politikai stabilitást nem sértve minden 
törvényes eszközt fel kell használni annak 
érdekében, hogy a jogrend helyreálljon - 
fogalmazott az MDF frakcióvezetője, aki
nek álláspontját egyébként osztja a másik 
két koalíciós képviselőcsoportvezetője is. 
Ezért úgy döntöttek, hogy a kormánypárti 
képviselők kedden este, az Országgyűlés 
plenáris ülését követően közös koalíciós 
frankcióülésen vitatják meg a szükséges 
teendőket.
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Jártamban-keltemben

A szegedi Matrjoska babák
Baráti látogatóban a mi

nap Szegeden jártam . A 
napfényen és a homokviha
ron kívül az MSZP kong
resszusnak adott szállást ép
pen az időtájt a Tiszaparti 
metropolis. Az elvtársaknál 
ilyen módi járja. Ki Salgó
tarjánba, ki meg Szögedébe

{ár hazudni. Talán a főváros- 
>an jobb az emberek memó

riája, tehát jobban emlékez
nek a viselt dolgokra. Isme
ri-e kedves olvasó a Matr
joska babát, a fából faragot- 
tat, melynek pocakjából 
szétcsavarozás után hasonló 
bújik elő, majd újra hasonló 
és így tovább. Egyforma fa
zonjuk van, talán csak haj
színük vagy csizmaszabásuk 
különböző.

így bújtak elő egymásból, 
az egy húron pendülő et.-k. 
Hogy a köbtartalmat is fi
gyelembe vegyük Nagy Sán
dor M SZO SZ / volt 
MSZMP K B/-ból H orn 
Gyula MSZO / előző baj
nokságban MSZMP KB él
csapat, ma kieső zóna/-ből 
Bodor Pál /átigazolt román 
bajnokságból, MN-nél át

adólistára kerül, ma Nép
szabinál söprögetőt játszik./ 
Azt mondja N.S. "elégedett 
azzal amit az MSZP parla
menti frakció a munkaválla
lókért tett. Csak azt nem tu
dom, hogy mi az a valami. Ő 
sem, mert nem részletezte.

Az újraválasztott elnök 
véleménye meg erős időcsú
szással, három év késéssel 
jelentkezik. Szerintünk az Ő 
virágkorára volt érvényes 
amit mond, hogy aki dörgö- 
lődzik a hatalomhoz, annak 
lesz állása, fizetése. Tapasz
talatból beszél. Szerinte a 
mai kormány az elődjétől át- 
gondolt, részleteiben ki
munkált programot és ava
tott szakembergárdát örö
költ. Elfelejti tovább mon
dani, hogy az avatott szak
embergárda által felhalmo
zott húszmilliárd dolláros 
adósság miatt a részleteiben 
kim unkált program már 
nem hatotta meg a nemzet
közi pénzvilágot, a világban
kot. Az etetésnek vége. Pör
költre és nokedlira nem ad
nak több hitelt, csak bog
rácsra meg nokedliszaggatö-

ra. Ezeket nem lehet megen
ni, de készíthető velük vala
mi. Egy valamiben van igaza 
Horn et-nek, valóban ha
zugság, hogy a mai kormány
nak a nulláról kellett indul
nia. Nem a nulláról, hanem 
a mínusz húszmilliárdról. A 
mostani bajok forrását - a

Eártelnök szerint - a követ- 
ezetlen, rossz és szaksze

rűtlen gazdaságpolitikában 
kell keresni. Igen, ez egy 
nagy igazság, azzal a ponto
sítással, hogy az említett 
gazdaságpolitika kb. 1968 és 
1988 közötti időben fungált 
avatott szakembergárda ve
zényletével. Hoppá! Végül 
is vannak igazságok, csak 
térben és időben ne helyez
zük át őket.

Bodor úr - az idegenlégi
ós -szerint már senlu sem a 
karierért igyekszik a szoc. 
pártba, hanem hogy útját 
állja a szemérmetlen politi
kai úrhatnámságnak. Hm. 
Az igaz, hogy az útonállás- 
hoz sokuk jól érthet évtize
des gyakorlat után, de a po
litikai úrhatnámságnak a ci
negék és komócsinok idején

lett volna értelme útját állni. 
Remélem, hogy karriert eb
ben a szerelésben valóban 
nem a közeljövőben lehet 
csinálni. Kár, hogy nem tu
dott kialakulni az utóbbi két 
esztendőben egy hiteles bal
oldali csoportosulás. Igen 
nagy szüksége volna rá az or
szágnak. Ehhez meg kellene 
tisztulnia a szoc. pártnak is. 
Ennek a megtisztulásnak 
igen kevés, mondhatni sem
mijeiét nem látni. A gondol
kodó polgárnak nem taná
csos felejteni a múltat, a 
múlt mozgatóit, történéseit, 
mert a megtörtént ügyekből 
lehet tapasztalatot meríteni, 
s a tapasztalatok úgymond 
lesújtóak. Vonatkozik ez 
környezetünkre is.

G ondolkodó elmének 
nem szükséges, de a restnek 
vagy a közönyösnek el kell 
mondanunk, kivel érdemes 
szövetséget kötni a polgári 
Magyarországért.

Jelige: Óvakodj a Matr- 
joskáktól!

. Beck
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OTP hitelek 
kamat-támogatások

Az 1991-es költségvetési törvény a kedvezményes 
kamatozású, hosszúlejáratú OTP hitelek állami tá
mogatásának két lépcsőben való megszüntetéséről 
intézkedett. Az első fázisban a kedvezményes ka
matozású kölcsönökre egységesen havi 1.500.- Ft- 
tal növelték a törlsztőrészletek összegét. Még 1991. 
elején kellett az adósoknak dönteni a kölcsönökre 
1991-től felszámított kamatlábról. 1991-ben tapasz
talható volt, hogy a törlesztés a családok többségé
nek komoly terhet jelent.
Az állam a települési önkormányzat illetékességi 
területén fenálló meghatározott kölcsöntartozás 
után költségvetési támogatásban részesíti az önkor
mányzatokat. Ennek elosztása idén is az önkor
mányzatok hatáskörébe tartozik.
A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hiva
talban lehet előterjeszteni 1992. június 15-ig, meg
határozott adatlapon.
Az adatlap az Igazgatási Csoportnál igényelhető, 
melyhez csatolni kell a jövedelmi igazolásokat és az 
1991. december 31-i hitelszámla elszámolást.

Pécsvárad Nk. Képviselőtestület 
Szociális és EÜ. Bizottsága

A világ legkedvesebb 
ügyirata

Kollégám felesége téves adókivetést kapott. Az 
ügyben panasszal élt, és levelére az illetékes tanács 
pénzügyi osztálya válaszolt is. A panaszt kivizsgál
ták, utánanéztek, ügyiratot szerkesztettek, a dön
tést meghozták. Szám is volt rajta, kelet is, bélyegző 
is, aláírás is, és imígy szólt:

HATÁROZAT 
bocsánatot kérünk.

E határozat ellen tizenöt napon belül fellebbezés 
nyújtható be.

Nem fellebbezett.

Az alábbiakban ismertet
jük az Entz B. utcai volt or
vosi rendelő épületének to
vábbi sorsára tett javasla
tunkat, melyhez a képvise
lőtestület konstruktívan 
állt hozzá. A további fejle
ményekről még tájékoz
tatjuk olvasóinkat.

PÉCSVÁRAD Nagyközség 
Önkormányzati Képviselő- 
testületének

Tárgy: Képviselői beter
jesztés
Alulírott önkormányzati 
képviselők az alábbi javas
latot tesszük az Entz Béla 
utcai volt orvosi rendelő 
épületének hasznosítására.
1. / A Baranya megyei Mun
kaügyi Központ vezetője 
Dr. Miklósi Gábor úr kész
ségét nyilvánította egy ki
helyezett munkaügyi iroda 
létesítésére, annak szemé
lyi és dologi költségeinek 
biztosítására. Szükséges 
lenne az önkormányzat ré
széről egy fogadó nyilatko
zat, hogy erre a célra helyi
séget tud biztosítani. A je
lenleg Komlóra irányított 
emberek a régiónkból így 
közelebb intézhetnék ez- 
irányú dolgaikat... A mun
kaügyi kormányzat - kedve
ző döntés támogatást biz
tosítana.

2. / Vállalkozó önkéntesek 
és a Polgármesteri Hivatal 
szociális előadóinak rész
vételével szociális tanács
adó szolgálatot lehetne 
működtetni pl. napi kettő 
órában, mindig azonos idő
pontban, ahol a rászorulók 
tanácsot kaphatnak a segé
lyezés módjairól, segítséget 
a kérelem megfogalmazá
sához, kibővített lehetősé-

Mi lesz veled régi 
rendelő?

get teremtenének a napi 
kapcsolattartáshoz.
Ez a szolgálat helyi munka- 
közvetítést is felvállalhatna 
pl. alkalmi munkák igényé
nek bejelentése esetén 
ajánlhatna vállalkozó sze
mélyt.

3.1 A közelmúltban pécsvá- 
radi polgárok és a pécsvá- 
radi apátság részvételével 
szándéknyilatkozat fogal
mazódott meg a Máltai 
Szeretetszolgálat Pécsvá- 
radi Csoportjának megala
kítására. Az érkező élelmi
szer és ruházati segélyek át
meneti - szétosztás előtti - 
fogadására, azok kezelésé
re, tárolására helyiségek 
szükségesek.
A máltaiak megfelelő gép
jármű kihelyezését is kilá
tásba helyezték, mellyel a 
segélyek terítése, szükség 
esetén betegek szállítása 
végezhető.
A fentiekben vázolt prakti
kus hasznosítása módoza
tokon túlmenően kérjük a 
t. képviselőtársak másirá
nyú javaslatait is ez ügyben. 
Mindenképpen megfonto
lás tárgyává kell tennünk, 
hogy a magárahagyott épü
let további átlagromlását 
megállítsuk.

Javasoljuk, hogy az 1992. 
április 27.-Í testületi ülés 
tűzze napirendjére beter
jesztésünket és a lehetősé
gekhez mérten foglaljon ál
lást e tárgyban.

Pécsvárad, 1992.április 15.

Tisztelettel üdvözli:

Müller Lajos
Vértes László 

Beck József
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A Baranya Megyei Köz
gyűlés Oktatási, Kultúrális 
és Sportbizottsága pályáza
tott hirdetett a megye okta
tási és kultúrális hagyomá
nyainak ápolására illetve tá
mogatására.
Az 1991/92-es tanévtől is

kolánk szervezi a területi 
/M ecseknádasd , H idas, 
Hosszúhetény/ tanulmányai 
versenyeket, vetélkedőket. 
Ezek finanszírozására ad
tunk be pályázatot, amit el is 
fogadtak és 10.000 Ft-ot 
utaltak át iskolánknak. Ezt 
az összeget könyv és oklevél 
vásárlására fordítjuk.

Lantos Istvánná ig. hely.

Rajz
Születésnapi FEMA-bulin 

vettek részt gyerekeink a Fe- 
ma bevásárlóközpontban 
Pécsen.

A gyermekek minden kor
osztálya pályázhatott egyéni 
és csoportos alkotásokkal. 
A rajzversenyre beküldött 
pályamunkákat kiállították.

Következő tanulóink mun
kái díjazottak.

Ruppert Edit különdíj III. 
helyezett

Továbbá kiállították még: 
Fridszám Rita 
Scháb Anita 
Turnár Csilla 
Ömböli Viktória 
Bárácz Ervin 
Lukács Aranka 
Bognár Adrienn munkáit. 
Tanár: Szántó Ferencné 

*

-  Első osztályosok beirat
kozása megtörtént.
-  Megkezdődött a helyi is

kola tetőszerkezetének tel
jes felújítása.

-  Kresz István vállalkozó 
10.000 Ft támogatást adott 
iskolánknak.

Ezúton is köszönetünket 
fejezzük ki.

-  Meghitt anyák napi ün
nepségen köszöntöttek ta
nulóink édesanyjukat, na
gyanyjukat, nevelőiket.

*

A Bolyai János Matemati
kai Társulat és az Országos 
Közoktatási Intézet által 
szervezett "Varga Tamás" 
általános iskolai matemati
ka verseny újra indult.

A verseny 6. és 7. osztályos 
tanulók vehetnek részt, de 
próbálkozhatnak a legkivá
lóbb 5.-esek is.

Iskolánkból 30 tanuló írt 
dolgozatot.

A több mint 50 %-os telje
sítményt elért dolgozatokat 
továbbküldtük a Baranya 
megyei Pedagógiai Intézet
hez, ahol bizottság dönt ar
ról, hogy kik jutnak a 2. for
dulóba.

A 7. osztályosok közül to
vábbjutottak:

1. László Zoltán 7. a.
2. Garamvölgyi Gábor 7. a.
3. Albert Zoltán 7. b.
4. Apaceller Gergely 7. a.
A 6. osztályosok közül to

vábbjutottak:
1. Lauer Bálint 6. a.
2. Keszler Péter 6. a.
Felkészítő tanáruk: Türk

Ilona.
Az 5. osztályosok közül ki

magasló eredményt ért el 
Proszonyák Zsolt 5. a. osztá

lyos tanuló. Felkészítő taná
ra: Molnár Józsefné 

*
Iskolánk tanulói közül 28- 

an 10 kísérő tanárral május 
15-től 26-ig Külsheimbe 
utaznak. A kétéves projekt
munka bejfejeézseként egy 
kiállításon bemutatják a 
végzett munka eredményét, 
mely megjelent egy 230 ol
dalas kötetben. A kiállítás 
megnyitója május 19-én 
lesz, ezen az estén mutatják 
be tanulóink műsorukat is.

A kétéves munka megko
ronázása a két iskola közötti 
partnerkapcsolat aláírása 
lesz.

Sport

Az iskolás úszásoktatás tá
mogatása érdekében meg
pályázott összeg a 4. és 5. 
osztályos tanulók teljes lét
számú oktatását szolgálná, 
így az évek során az iskola 
minden tanultba részt ve
hetne egy kezdő és egy hala
dó tanfolyamon.

ATLÉTIKA

Május 8-án Komlón meg
kezdődtek a DIÁKOLIM
PIA tavaszi versenyei. 
Máyer Jánosné testnevelő 
tanár vezetésével iskolánk 
nyolc tanulója vett részt az 
egyéni verseny küzdelmei
ben. A mostoha felkészülési

körülmények ellenére 10 
éremmel tértek haza ver
senyzőink.

Eredményeink a követke
zők:

100 m-es síkfutásban Ger
gely Zoltán 13,0 mp IV. h.

400 m-es síkfutásban Tég
lás Sándor 60,4 mp I. h.

Séra Krisztián 62,4 mp II. 
h.

1500 m-es síkfutásban 
Olejnik Gábor 4:46,8 I. h.

Bogdán József 5:13,2 III. h.
Zsebe Balázs 5:31,0 V. h.
Távolugrás Gergely Zol

tán 527 cm IV. h.
K islabdahajítás Olejnik 

Gábor 69,80 m III. h.
Talló László 68,30 m IV. h.
Súlylökés Séra Krisztián 

10,65 m II. h.
4X100 m-es váltó III. He

lyezés /Menczer Csaba, Tal
ló László, Téglás Sándor, 
Gergely Zoltán/

Az első és második helye
zést elért tanulók május 19- 
én a megyei döntőben képvi
selik iskolánkat.

Május 11-én rendeztük 
meg iskolánkban a területi 
anyanyelvi versenyt, melyen 
Hidas, Hosszúhetény, Me
cseknádasd és Pécsvárad fel
sőtagozatos tanulói vettek 
részt.

A 5-6. osztályosok a helye
sírásban, a 7-8. osztályosok a 
nyelvhelyességben vetélked
tek.

Bareith Szilvia 6. a osztá
lyos tanulói II., a 7-8. -osok 
4 fős csapata szintén II. he
lyezést ért cl.

Iskolánk búcsúzó 8. osztályos tanulói Fotó:Lőrinci Albert

Iskolai  o ldal :
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"Művész Mancsok"
Ezt a nevet azoknak a gyermekeknek a csoportja viseli, 

akik a VII. Nemzetközi Gyermekrajz Biennaléra készül
nek, amelynek fő védnöke a Németországban található 
Wuppertal-i Gyermekmúzeum.
Az idei pályázati kiírás témája "Víz, víz hurrá!"
A téma mind a kivitelezés technikájában, miad a gyer

mekek képzeletében lehetőséget adott a kreatív, dekora
tív alkotó munkára. Az alkalmazott technikák a követke
zők voltak: zsírkréta viaszkaparás, szita, rézkarc, gipszfor
mázás, diópác, filctoll, mozaik.

A hosszú munka során képzeletük segítségével egzoti
kus tájakra, távoli országokba kalandoztak el a gyerekek. 
Fantáziájuk segítségével "lemerültek" a tenger mélyére 
ismerkedni az ottani élővilággal, megjeleníteni az óceán 
rejtett titkait. A képeket szemlélve találkozhatunk Co- 
lombus hajójával, Andersen mesehősével, a kis hable
ánnyal, a hajótörött tengerésszel, a tenger sokszínű állat
világával.

Ahhoz, hogy ez a színvonalas "mini-tárlat" létrejöhetett, 
szükség volt arra, hogy a gyerekek tehetsége mellé kitar
tás, s lelkesedés párosuljon.

A megszületett munkák nemcsak szakkörbe járó gyere
kek kezeitől származnak, a foglalkozások kapui nyitva 
álltak minden érdeklődő tanulói előtt, aki érzett ehhez 
kedvet.

Izgalommal várjuk a németországi zsűri véleményét, s 
reméljük,' hogy a Művelődési Központban kiállításunk 
minél több érdeklődő tetszését nyeri el.

Kajos Valéria
n , m i i i i i i . i i . n i i i i i m i m i i i r i i m i n i n . i l ...... m i i .............., - m i n i i m . ............................... ..............................

Falugyűlés
Nagypallon

1992.04.29.-én falugyű
lést hívott össze a helyi 
önkormányzat.

Első napirendi pontban 
a vezetékes ivóvízhálózat 
kiépítésének helyzetéről 
esett szó. Márton István a 
D él-D unántúli Vízügyi 
Igazgatóság képviseleté
ben volt jelen, és ismer
tette a jelenlegi helyzetet. 
A rendszer kiépítésében

lem aradás van, ám az 
anyagi lehetőségek isme
retében a munka folytat
ható. A teljes rendszer ki
ép ítésén ek  határideje  
aug.31 .-e volt, de ezt lehet 
tartani. Nagypall számára 
azonban biztató, hogy mi
vel a kivitelező itt Kezdi 
előbb a m unkálatokat, 
ezért előbb elfog készül
ni, és ez valószínű, hogy 
határidőn belül lesz. Per
sze ekkor még nem lesz 
egészséges ivóvíz, mert a 
rendszert egyszere kell 
többször is fertőtleníteni, 
de a víznyomás megfelelő

lesz. Itt szeretnénk felhív
ni mindenki figyelmét ar
ra, hogy a bekötéskor a 
saját nydroforos rend
szert ki kell iktatni, mert 
visszafertőzézi az egész
séges hálózatot. Nagyon 
fontos szót ejteni a lakos
sági hozzájáru láshoz. 
Összesen 48000 Ft. laká
sonként, amely összeget 
10 év alatt évi 4800 Ft-os 
részletekben lehet befi
zetni. Az e,c"  befizetést 
iun.30-ig ken megtenni. A 
következő évben a befi
zetés időpontja már ké
sőbbre fog tolódni. Fon
tos tudnivaló azok részére 
akiknek problémát okoz a 
befizetés, hogy lehetőség 
van havi részletekre, illet
ve más könnyítésekre is. 
A kiknek ilyen irányú 
problémája van, az a víz
társulás intézőbizottságá
hoz vagy a polgármesteri 
h iva ta lhoz  fo rdu ljon . 
Mindenki számára fontos 
tudnivaló, hogy a befize
tett összegből az ÁFA 
visszaigényelhető, ami a 
4800 Ft-nál kb. 700 Ft. Vi
szont ha valaki egyszere 
ki tudja fizetni a teljes 
összeget, akkor a hitelka
matot sem kell fizetnie és 
így akár 16000 Ft-ot is 
megtakaríthat. Márton úr 
ismertetője után a helybe
liek kérdeséket tettek fel, 
amelyek többnyire az 
üzemeltetés, és a kivitele
zés lehetőségeire vonat
koztak. Akadtak tovább
ra is helybeliek akik el- 
zárkzónak a vízbekötésé
től, nem akarják a vizet és 
nem tartják igazságosnak, 
hogy fizetniüK kell.

A második napirendi
pontban a képviselőtestü
let számot adott az elmúlt 
évi munkáról. Ajxilgár- 
mesterasszony részlete
sen ismertette a pénzügyi 
helyzetet. Ismertették a 
testület m unkarendjét, 
határozatait. Felhívta a fi-
fyelmet, hogy a jövőben a 

örnyezetszennyezők, a 
környezet rendbentartá- 
sát nem végzők, illetve ál
latokat szabálytalanul tar
tók súlyos pénzbírságra 
számíthatnak. Ezzel kap
csolatban fontos tudniva
ló, hogy ha valaki kitisztít
ja az árkot akkor a szeme-

tét az önkormányzat el
szállíttatja. A tervekről 
szólva b e je le n te t té k , 
hogy a testület úgy hatá
rozott, 1993. jan. 01-től 
külön válunk Pécsvárad- 
tól.
K örnyékünkön Ofalu 

hasonló lélekszámú és 
adottságú község, mint 
Nagypall. Ok önállóan 
működnek ezért a testü
let megvizsgálta, hogy ők 
hogyan tudnak így mű
ködni, és ez alapjan dön
töttek a szétválás mellett.

Ezek voltak a leglénye
gesebb információk, ame
lyek a falugyűlésen el
hangzottak, ae érdemes 
még a hangulatról is szót 
ejteni!
Többen úgy fogalmaz

tak, hogy tiszta "kabaré" - 
és ez így igaz. Az emberek 
örülnek annak, hogy de
mokrácia van, de nem 
tudják, hogy mi az!

Most mondhatnák, hogy 
nem tudtuk hol és mikor 
megtanulni, de ha az alap
vető magatartás és udva
riasság érvényesülne már 
nem lenne "kabaré". Ha 
nem mindenki azonos ér
dekét nézné, nem kellene 
órákig lerágott csonton 
vitatkozni, közbekiabál
va, ugyanazokat a ténye
ket többször, nagy han
gon elismételni. Jo lenne 
felismerni, hogy az össze
fogás segít. Példa erre 
ahogy elkészül az óvo
dánk is. A képviselőtestü
letet az egész falu lakos
sága választotta, ha akkor 
bíztunk bennük bízzunk 
most is. hogy nem rossz a 
szándékuklNem akarják 
szándékosan  azt sem, 
hogy a két utca közötti 
különbségek tovább nője
nek! Az viszont biztos, 
hogy minden ésszerű kez
deményezésben partne
rek, magukra vállalják a 
szervezési és lebonyolítá
si feladatokat, ezért vá
daskodások helyett javas
latokkal kell ostromolni 
őket. Biztos vagyok ben
ne, hogy ennek ok is örül
nének, munkájukhoz ez 
lenne az igazi segítség, 
amelyekhez még sok si
kert kívánunk.

Nagypall .992.05.10.
GM



6 ÉBRESZTŐ 1992. május

Egészségünk házatájáról:

Néhány fontos 
tudnivaló a 

betegkártyákról!

Enyhíthető a reumás 
fájdalom?

Nemzetközi viszonylatban is figyelmet keltett, norvég 
kutatóknak az a legújabb megállapítása, hogy egy éven 
át tartó vegetáriánus étrenddel enyhíthetők a reumás 
izületi fájdalmak. Amint a THE LÁNCÉT című tudo
mányos folyóirat írja: a betegeknek először néhány na
pig koplalniuk kell, majd követi az egy éves vegetáriánus 
étkezés. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ha ez a kúra 
rendszeressé válik, akkor a fájdalom is hosszabb időn át 
lényegesen enyhül.

A vegetáriánus étrend tökéletesen egészséges, nem 
mérgező étrendet jelent, mind az értelmiséginek, mind 
a kétkezi munkásnak tökéletesen megfelel. Általánosan 
elterjedt tévedés azt hinni, hogy a hús a dolgozók számá
ra elengedhetetlen, erőt adó táplálék. A kiváló izom
energiát adó táplálékot a szénhidrát képviseli, nem a 
fehérje. A hús inkább igazgató, nem energetikai táplá
lék. A húsevőknek robbanó, de nagyon rövid ideig tartó 
erejük van, nem kelhetnek versenyre a növényevők ki
tartó erejével.

-D-

Meghalni a 
legkönnyebb...

A rendelőben gyakran 
k é rd ezn ek  a be teg ek , 
amikor a betegbiztosítási 
kártyáikat hozzák. Ezek 
közül térnek ki néhány 
o ly a n ra , am i k ö z é r
deklődésre tarthat szá
mot:

- Sokan nem választa
ttak még orvost, m ert 
várják a betegbiztosítási 
lap munkahelyi vagy Tár
sadalombiztosítási érvé
nyesítését. Ez sok helyen 
csak július elsejével kez
dődik. A v ég reh a jtás i 
utasítás kimondja, hogy 
az o rv o sv á la sz tá sh o z  
nem szükséges a kártyák 
előzetes érvényesítése, 
azt július 1-ig kell meg
tenni, a két dolog egy
mástól független, tehát a 
munkahelyen még nem 
érvényesített lapokkal is 
választhat orvost bárki.

- Sok beteg azt hiszi, 
hogy ha az általa válasz
tott orvos mondjuk déle
lőtt rendel, és ő tö rté 
n e te s e n  d é lu tá n  lesz  
rosszul, akkor a délután 
szolgálatban lévő orvos 
őt nem látja el, vagy az 
ellátásért fizetni kell. Ez 
így egy ik  sem  igaz. 
Ugyanúgy m int eddig, 
meghatározott rendben, 
a sürgős betegellátást, a 
házhoz hívást elvégzi az 
éppen szolgálatbanlevő 
/rendelő , készenlétező 
vagy hétvégi ügyeletes 
orvos/, mint ahogy az ő 
betegeit is ellátja hason
ló helyzetben a kollégá
ja. Az új háziorvosi rend
szerben az év végén a 
családorvosok külön dí
jazást kapnak  m inden 
egyes, nem hozzájuk tar

tozó beteg ellátásáért. 
Term észetesen ez csak 
akkor igaz, ha indokol
tan keresik fel. Indoko
latlan például, ha a beteg 
nem sürgős esetben /re
ceptírás, beutalókérés, 
szűrővizsgálat s tb ./ kí
vánja igénybe venni nem 
választott orvosát.

- Minél előbb választ 
valaki orvost, annál jobb 
a családorvosi csoport
nak, hiszen minden egyes 
b e te g k á r ty á é r t  p én z t 
kapnak  április  15-től. 
Azért is fontos azonban, 
hogy az orvosok tudják, 
kik tartoznak hozzájuk, 
hogy e lk e z d h e ssé k  a 
törzslapok kitöltését, és 
a betegkartonok rendbe
té te lé t, megszervezzék 
az esetleges szűrővizsgá
latokat.

- Bárkit érhet baleset, 
kórházba kerülhet, szak- 
rendelésre küldheti or
vosa, és ott július 1-től 
kérik  az érvényesíte tt 
kártyáját. Akinek nincs, 
vagy nem érvényesítette, 
annak fizetnie kell. Ezért 
is fontos, hogy az orvos- 
választás, ill. az érvénye
sítés minél előbb megtör
ténjen.

- A családorvos válasz
táshoz nem szükséges 
mindenkinek személye
sen megjelennie, nagyon 
gyakori, hogy a családból 
egy valaki hozza el a biz
tosítási kártyákat.

- A 14-18-éves fiatalok 
v á lasz th a tn ak , hogy a 
gyermekorvoshoz, vagy 
bármelyik felnőtt orvos
hoz adják le kártyájukat.

- Dr. Bíró Ferenc -

Kedves, szelíd, jó ember 
volt, bár mikor megismer
tem, ijesztő látványt nyúj
tott: szeme kékes-lilán föl
dagadva, feje, arca véres, 
szája széle berepedve. 
Megverték, -bár a légynek 
sem á r to tt-  és kény
szerítették, hagyja el házat, 
hazáját, adja helyét a szer- 
beknek.

Horváth volt, Pécsvára- 
don talált menedéket, csa
ládjával és tüdőrákjával 
együtt. Betegségét békésen 
viselte, a szörnyű fájdalma
kat tűrte, soha nem pa

naszkodott. Egyetlen vá
gya volt: még egyszer haza
jutni!

Hál’ Istennek, családja, 
gyermekei, unokái köré
ben érte el a megváltó ha
lál. A család úgy döntött, 
otthon, a szülőföldjébe 
kell eltemetni. Kívánságát 
mindnyájan tiszteletben 
tartottuk.
A Menekültügyi Hivatal 

tájékoztatása szerint, kül
földi halottat csak akkor 
lehet az országból kivinni, 
ha igazságügyi orovstani 
szakértő igazolja a termé-
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szetes halált. Rövid megbe
szélés után az Igazságügyi In
tézetbe szállíttattuk. A bon
coláshoz a Megyei Rendőr- 
kapitányság engedélye kel
lett, amit sikerült is elintéz
ni, köszönhetően a humánus 
hozzáállásuknak. Két nap 
múlva, az Igazságügyi Intézet 
által kiadott engedéllyel kel
lett a halotti anyakönyvi ki
vonatot elkészíttetni, ami 
szintén könnyen ment, hála 
Önkormányzatunk dolgozó
inak. A következő lépés az 
útvonal engedély, ,amelyet- 
régi nevén a KÖJÁL ad ki, 
megjelölve a halottszállító 
autó típusát, rendszámát, a 
sofőr nevét, az útvonal állo
másait. Ahhoz, hogy ezt az 
engedélyt kiadhassak, kell a

I'ugoszlav Konzulátus jóvá- 
lagyása, amit megpróbáltak 

telefaxon elintézni, de sem
milyen válasz nem jött. Saj
nos, miután Pécsett meg
szűnt a konzulátus, Buda
pesten  p ró b á lk o z tu n k . 
Többszöri kísérletezésre - 
Eszékről - sikerült megkapni 
a budapesti Jugoszláv Követ
ség telefonszamát. Kitartó 
hívás után bejelentkezett a 
konzulátus, amiről kiderült 
ugyan, hogy jugoszláv, de 
csak a szerbek dolgaival fog
lalkozik, horvátokéval nem. 
Létezik ugyan egy Horvát 
Követség is, de sem annak, 
sem a jugoszlávnak a címét 
nem voltak hajlandók meg
adni telefonon, ebből követ
kezik, hogy nem volt hova 
menni személyesen intéz
kedni. Tekintettel arra, hogy 
tovább kellett valahogy lép
ni, a Vám és Pénzügyőrség 
parancsnokát kérdeztük 
meg, hogy ilyenkor mi a te
endő? Rugalmas, értelmes 
ember lévén, azt mondta: 
nem kell semmiféle konzulá
tusi engedély, egy vámtiszt 
jelenlétében kell lezárni a 
dupla fém-és fakoporsót - 
ami szintén előírás, és jogos 
is. Mert abba a koporsóba, 
főként háborús időkben 
akármit bele lehet tenni, és 
leforrasztani. ..

Újabb telefon a KÖJÁL- 
ba: nem kell konzulátusi en
gedély, kérjük adják ki az út
vonalengedélyt anélkül is. 
Nem adjak, egy 1970-es ren
delet miatt, mely előírja... - 
De a vámhivatal szerint...

- Nekünk a Vám és Pénz
ügyőrség nem felettes szer
vünk, mi saját hatáskörünk- 
bep intézkedünk!

Ők nem parancsolnak, nem 
utasítanak, mi pedig csak 
szépen kérjük, "saját hatás
körben" legyen tekintettel a

háborús helyzetre, nincs kö- 
vetségi papír, de a halottat, - 
immár tíz nap után - végre el 
kellene temetni, ehhez vi
szont kell az útvonalenge
dély. Sikerült!

Következő lépés a vámha
tóság, meg van végre min
den, a szallítóautó két nap 
múlva tud jönni Eszékről /ez 
sem volt könnyű/ kérünk szé-

Een akkorra egy vámtisztet a 
oporsó lezárásához. Az 

ügyfélforgalmi iroda teljha
talmú ügyeletese közölte, 
nincs elég emberük, nem tud 
küldeni senkit az Igazságügyi 
Intézetbe, hogy jelen legyen 
a koporsó lezárásánál, úgy
hogy vitessük a halottat a te
metőbe, ott egy ember majd 
biztos megteszi, hogy lefor
rasztja a koporsót. Utána 
kell a lezárt koporsóval a 
vámhivatalba menni, ahol ők 
majd igazolják, hogy nincs 
benne semmi szabályellenes, 
/röntgenszemük lehet? Vagy 
minden csak bizalom kérdé
se? Akkor minek az egész 
procedúra?/

Következő stáció a Temet
kezési Vállalat. Legyen bent 
ember, éppen ne sírt ásson, 
legyen nála forrasztó alkal
matosság. Jó, minden lesz, 
kb.l órai munka és 1000 Ft. 
Köszönjük!

Újabb próbálkozás a vám
hivatalnál: Uram, - aki még 
mindig teljhatalmú és útála- 
tos - ha reggel eljön Eszékről 
az autó, végez az Igazság
ügyön mondjuk egy óra alatt, 
lemegy a temetőbe, ott is vé-

{;ez egy óra alatt, ebédidő 
esz már jócskán mire a vám

udvarba érkezik. Kivárja az 
ott sorakozó autós és egyéb 
vánmügyek intézését, van-e 
remény arra, hogy délután 
16h-kor el lehessen temetni 
szegény embert Eszéken?

- Honnan tudjam hölgyem, 
majd meglátjuk. Vagy be le
fér, vagy nem!

Hát ez az. Immáron 12 nap
ja intéződnek az ügyek, pe
dig a háború nem nálunk 
van. A családnak sem mind
egy, mikor és hányszor té- 
poídnek fel a fájdalmas se
bek. Jó lenne, ha holnap si
mán menne minden! Ha az 
emberek jószándékkal áll
nak a dolgukhoz, ha az a se
gítőkészség, - amivel úton, 
útfélen, Tv-ben, rádióban 
magasztaljuk magunkat, mi 
magyarok - megmutatkozna 
holnap is, és simán, békésen 
hazatérhetne Gyúró bácsi, 
ahogy kívánta mindvégig. 
Béke poraira.

-D-

A katolikus 
egyház hírei:

Az imaapostolság szándé
kai:
Általános:
Május: Hogy Mária, a Béke 

Királynéjának közbenjárá
sára a világban egyetértés és 
párbeszédre való kézség ala
kuljon ki.
Junius: Hogy Krisztus szí

vének tisztelete megnyissa 
az emberek szívét a szükség
ben szenvedők iránt.

Missziós:
Május: Hogy Máriának az 

Egyház Anyjának tisztelete a 
családokat az imádság, a ke
resztény élet és a missziós 
lelkűiét igazi központjává 
tegye.

Június: Hogy Kína egyháza 
mindig nagyobb mozgáste
ret kapjon és teljes közös
ségre jusson Péter utódjával.

Máj. 1. Szent József, a mun
kás. Első péntek.

Máj. 2. Szent Atanáz püs
pök, egyháztanító./t373/ El
ső szombat.

Máj. 3. Húsvét 3. vasárnap
ja. Szt.Fülöp és Szt. Jakab 
apostolok.

Máj. 4. Szent Flórián vérta
nú. /T304/

Máj. 7. Boldog Gizella. 
/tl059/

Az egri bazilika-főszékes-
egyház felszentelésének ün

nepe.
Máj. 10. Húsvét 4. vasár

napja.
A papi és szerzetesi hivatá

sok vasárnapja.
Máj. 12. Szent Néreusz és 

Szent Achilleusz vértanúk.
Szent Pongrác vértanú.
Máj. 16. Húsvét 5. vasár

napja.
Máj. 18. Szent I. János pá

pa, vértanú. /|526/
Máj. 20. Sienai Szent Ber-

nardin áldozópap. /tl444/
Máj. 22. Szent Rita özvegy./ 

1-1457/
Máj. 24. Húsvét 6. vasár

napja.
Tömegtájékoztatási világ

nap.
Máj. 25. Tiszteletreméltó 

Szent Béda áldozópap, egy
háztanító /f735/

Szent VII. Gergely pápa. / 
1T085/

Pazzai Szent Mária Mag
dolna szűz. /fl607/

Máj. 26. Néri Szent Fülöp 
áldozópap. /fl595/

Máj. 27. Canterbury Szent 
Ágoston püspök. /f605/

Máj. 30. Szent István király 
ereklyéinek átvitele.

Máj. 31. Húsvét 7. vasár
napja.

Urunk mennybemenetele.
Jun. 5. Szent Bonifác püs

pök és vértanú.
Jun.7. Pünkösdvasárnap, a 

Szentlélek kiáradása.
Urunk Mennybemenetele. 

Előző héten Áldozócsütör
tökig vannak a keresztjáró 
napok, mikor az Egyház sze
rető anyai gonddal könyörög 
híveinek minden szükségle
téért. A Húsvét utáni evan
géliumok mindegyike előké
szít az Úr Jézus mennybeme
netelére és a Szentlélek eljö
vetelére.

Krisztus Urunk az előző 
vasárnap evangéliumában fi- 
gyelmeztetett:Kérjetek és 
adatik nektek. - Ezt a paran
csot teljesítette az Egyház, s 
ezért tartott könyörgő kör
menetet a keresztjáró napo
kon. Ennek a szertartása 
azonos a Szent Márk napján 
tartott körmenéttel. Mind
kettőt litániának nevezi az 
Egyház. A litánia szó görög
ből származik, annyit jelent: 
könyörögni. A liturgiában 
ünnepélyes kérést jelent. E 
szertartás Franciaországból 
ered. Földrengés, fagy, elemi 
csapások, rossz aratás sa
nyargatta a népet. Szent Ma- 
mertus ezért egybehívta a 
népet és imádkozva, énekel
ve körmenetben kivezette a 
határba és ott kérték Isten 
irgalmát és engesztelését. In
nen jutott el kb. 300 év múl
va Rómába és onnan az 
egész világra.

Az Úr bemutatta áldozatát, 
a feltámadás után megalapí
totta Egyházát, az van hátra, 
hogy elküldje a Szentjeiket, 
aki befejezi és fenntartja a 
megváltás gyümölcseit. Az 
Áldozócsütörtöki szentlec-
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ke és az evangálium összefoglalja az Úr tanítását, és utolsó 
rendelkezését és mennybemenetelét. Ezt egy szép szimbó
lumban is látjuk: a húsvéti gyertya, mely az Ur Jézus Krisz
tust jelképezi, ég Húsvéttól kezdve a mai napig, de az 
evangélium elhangzása után eloltják, annak jelképéül, 
hogy az Úr a mennybe ment.

"És mondá nekik: Elmenvén az egész világra, hirdes
sétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hi
szen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hi
szen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezen jelek 
fogják kísérni: Az én nevemben ördögöket űznek ki, új 
nyelveken szólnak, kígyókat vesznek Jel, és ha valami
lyen halálosat isznak, nem árt nekik, a betegekre kezei
ket tesgik és meggyógyulnak.
Az Úr Jézus tehát, miután szólott nekik, fölvéteték a 

mennybe, és ül az Istennek jobbja felől. Azok pedig 
elmenvén, prédjkálának mindenütt, velük együtt mun
kálkodván az Ur.”

/Márk 16,14-20/

Rövid hírek:

Az első osztályosok beíratása megtörtént, a szülők 
hitoktatási kérelmüket jelezték.

Máius 31-én vasárnap, a reggeli szentmise keretén 
belül lesz az elsőáldozás Pecsváradon. Pécsváradi 
gyermek 37, filiák közül Zengővárkony 7 fő, Nagypall 
2 fő, Lovászhetény 4 fő, Erzsébet 1 fő.

Erdősmecskén június 7-én lesz az elsőáldozás: 10 
kisgyermek járul először szent áldozáshoz a fél 10-kor 
kezdődő szentmise keretén belül.

Pécsváradon 30-án délután 2 órakor, míg Erdősmecs
kén június 6-án, délután 2 órakor lesz számukra és 
szüleik számára gyónási lehetőség.

A református egyház hírei:

A vasárnapi istentisztelet délelőtt 11 órakor ismét a 
templomban

Május 28. Áldozócsütörtök, istentisztelet du. 6 óra
kor.

Május 31-én de 11 órakor istentisztelet keretében 
kontirmáció.

Június 7-én Pünkösd. Istentisztelet keretében Úrva
csoraosztás

Es kommtnicht darauf an, dass ihr esgut habi, 
Sondem dass Gutes durch euch geschieht.

Nem azon múlik, hogy neked jó  e a sorod, hanem, 
Hogy általad történik-e valami jó.

/G Merkel/

Wage Schülerzu sein, und wirst Meister wérdén. 

Merj tanuló lenni, és mester leszel.

Nurwergeliebt wird, hat echte Chanzen gesund
zu werden

Undheüzu öleiben,
Nur wer selber liebt, schafft oesen int Sandmeer

dér wüste.

Csak az akit szeretnek, annak van igazi esélye,
hogy ép és

Egészséges maradjon.

Csak aki maga is szeret, tud a pusztaság
homoktengerében

Oázist alkotni.

Apróhirdetések
Dr. Szabó Ilona egyetemi adjunktus, szemész 

szakorvos 1992június 15-től megkezdi szemé
szeti szakrendelését Pécsváradon, az Egész
ségügyi Centrumban, minden kedden 17-18h- 
•g-

Pécsvárad, Gesztenyés út 46 szám alatt, csa
ládi ház félkész állapotban, sürgősen eladó.*
Erdkelődni: Kovács Sándor Pécsvárad, Zen- 
gővárkonyi u. 8, vagy a gyermekrendelőben.
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