
Hetedik parancsolat
Van az Új Dunántúli Naplónak egy he
tenként visszatérő kolumnája, a politikai 
vitafórum. Ebben szimpátiától függően 
teljes egészében vagy meghúzva közöl el
lentétes politikai véleményeket. A közel
múltban a Pécsi Városi Közgyűlésen szü
letett döntést minősítette az Országgyűlés 
jegyzője, Trombitás Zoltán FIDESZ-es 
képviselő úr(?). A döntés értelmében a 
nagymultú gimnázium és kollégium a 
"Nagy Lajos" visszakerül az egyház, - 
pontosabban a Ciszterci rend - kezelésé
be, akiktől egykor alrabolták, hogy képvi
selő úr szóhasználatával éljek. Bizonyára 
amnéziában szenved, hogy elfeledte a 
negyvenes-ötvenes évek történelmét. Jó
magam nem feledhetem, mert kisdiák
ként jelen voltam, amikor a falusi iskolá
ban leakasztották a feszületet az osztály
terem faláról és helyére tették a kala
pácsos, vöröscsillagos címer gipszből nyo
mott példányát. Azt is meg kell monda
nom, sok ócska embernek még tetszett is. 
Ma már látható, hogy az "ESZME” sem 
volt szilárdabb a gipsznél, melyből jelvé
nyét öntötték. Ma már látható, hogy a 
csillagsugarak által beragyogott iskolákba 
a gyakorta kontraszelektált szakemberek 
közreműködésével folyó munka nem 
tartható tovább. Ma már tudjuk, hogy az 
általános iskolákat seregestül hagyták el 
az írni-olvasni csak primitív szinten képes 
gyerekek, akiknek azután szakmunkás
képzőben kellett volna gyarapítani tudá
sukat, amit olvasás híján nem tudok el
képzelni. Vajon milyen szakmunkások, 
kereskedők, szolgáltatók válhatnak belő
lük. Rossz példák tucatjairól számolhat
nék be, de nem hiszem, hogy bárkinek ne 
volnának tapasztalatai a lelkiismeretlen, 
szakszerűtlen, silány munkáról, kiszolgá

lásokról. Bezzeg az árak és az anyagi el
várások a világszínvonalat verik. Lám mi
lyen messzire vezet, milyen lesúlytó ered
ményeket okoz a tanítási selejt.
Megrója a Képviselő Úr a legnagyobb el
lenzéki pártot, hogy - szó mi szó - min
denkivel lefekszik, de szerintem a saját 
rezesbandájában is körül kéne nézni. A 
régi agyagbadöngölő bunkó végén ma 
már csak vattacsomó vagy nagy puha szi
vacs van felerősítve. Szóval azért háborog 
az úr, hogy a jogos tulajdonoshoz vissza
kerülő iskola után miért nem követel kár
talanítást a város. El is magyarázzas cik
kében, hogy miért "járna" kártérítés a vá
rosban. Csakhogy okfejtése, törvényma
gyarázata hamis, nem igaz (v.ö.hazug- 
ság).
Dr. Bán Endre, aki az egyház részéről 
vett részt a várossal folyó tárgyalásokon, 
egy héttel később válaszcikkeben a tör
vény (1991. évi 32.tvr) szavait idézve, pre
cízen, pontonként érvelve elmondta az 
igazságot, cáfolta az emlegetett százmilli
ós követelés jogosultságát. Sajnálatos, 
hogy éppen egy törvényalkotó vezeti félre 
az embereket, éppen egy törvényalkotó 
szítja az elégedetlenséget, uszít a józanul 
és korrektül gondolkodó képviselők ellen. 
Azt írja, háborgó cikkében, némelyik ön- 
kormányzati képviselő a megválasztás 
után a szótárból tudta meg - ha egyálta
lán felütötte - mit is jelent az a szo7hogy 
liberális. Én meg azt írom, egy-két ifjú ti
tánnak sem ártana felütni a kommuniz
mus történetéről szóló könyveket. Rög
tön jobban látnák, mi is az hogy rablás, ki 
is az a rabló.
Meglehet most is látják, csak mást mond- 
nak mint amit látnak.

Beck József
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Szöul pécsváradi szem m el
Szöul, 1992. május 
Kedves ÉBRESZTŐ!

Amikor nagyritkán kezembe kerül a lap - szüleim jó 
voltából mindig öröm m el olvasom. Legalább ez és 
legalább o tt valamiféle közmegegyezést tükröz. Már 
többször k ísérte tt az a gondolat, hogy tartozom  ennek 
a lapnak valamivel, de mindig elhessegettem: úgyse 
tudok olyat m ondani, ami e helyi érdekű újságba bele
illik. Addig halogattam  míg jö tt a felkérés: írjak vala
mit D él-K oreáról, ahol élek! Első döbbenet után már 
magam is kíváncsi vagyok: Tudok-e egy ilyen elvárás
nak m egfelelni, két ilyen egymástól távoli gondolat
kört összeilleszteni?

Itt ez egy agyonzsúfolt kelet-ázsiai kis ország a Kore
ai-félsziget déli felén, északi szomszédjától "hermeti
kusan", s a világtól is egy kissé elzárva. Mi köze van 
Magyarországhoz? És nekünk mi közünk van hozzá
juk? Sommásan: kevés? Hacsak nem a közép-ázsiai 
eredet, az, hogy m indkettőnk nyelvét az ural-altáji 
nyelvcsaládból szárm aztatják, s hogy az ő dallamvilá
gukban ugyanúgy fellelhető a pentatónia mint a mi
enkben.

Mi ju that e távoli kis országról az átlagmagyar eszé
be? A  tévéreklám okban szereplő itteni óriáscégeken 
kívül talán a kettéhasíto tt Korea, a panmindzsoni 
fegyverszüneti tárgyalások, az amerikai jelenlét, a gaz
dasági nekilódulás, a "dél-koreai csoda", a legutóbbi 
olimpia nagysikerű házigazdája stb.

Ez tulajdonképpen mind igaz, de igaz más is. Az én 
szándékom fenti sztereotípiák nyesegetése, de leg
alábbis árnyalása. Az "Ébresztő" cím szellemében 
m egpróbálom a term ékreklám ok és propagandák hát
terében álló fonákságokat, a kulisszák mögötti valósá
got megragadni, Dél-Korea másik arcát bemutatni - 
egy itt élő magyar szemével: magyaroknak.

Képtelenségnek tartom  a két nép kultúrájának, gon
dolkodásbeli differenciáinak összehasonlító értékelé
sét. Végülis az o tt élőkre tartozik az, hogy milyen é r
tékeket részesítenek előnyben és képviselnek maga
tartásukban. Én m indenesetre nem szeretnék olyan 
kunyhókban élni, mint az itteni többség, ha mégoly 
korszerű technikával van is felszerelve. Nem szeret
ném a hátam ra kötözve hurcolni a csecsemőt az itteni 
Disneylandbe. Nem szeretném , ha gyerekeink úgy bif
lázva tanulnának, ahogy itt harsog az iskola környéke. 
Azt se szeretném , ha számítógépet gyártanánk és fej
lesztenénk anélkül, hogy fogalmunk lenne, ki találta 
fel. De nem hiszem, hogy magyar cipész akadna aki - 
itteni kollégájához hasonlóan - egy méter "magas" 
kuckójában hajlandó lenne a munkáját végezni.

Még m ielőtt az európai ember fennen gőgjének vádjá

val illetnének, el kell mondjam, lebecsülésünk köl
csönös, az ő üzletem bereik ugyanígy lenéznek minket 
avítt term előberendezéseinkért, szegényes telefonhá
lózatunkért. A középkorú átlagkoreai pedig elször- 
nyed a "kommunista" (szerény személyem) láttán, a 
fiatalabb meg sajnálkozik rajtam . Hiába, nekem ez a 
lényegem. Tagadni felesleges.

A Magyarországra induló koreai diákok (m ert azért a 
zenei és műszaki oktatásunknak még így is van némi 
vonzereje - pl az alacsony ár), szülei gyermekeiket el
sősorban a kommunista ideológia fertőjétől féltik. 
Próbálom győzködni őket, hogy inkább a bőrfejű 
elem ktől kellene tartan iuk  ... A vad kom m unistaelle
nes propaganda miatt nem látnak semmi különbséget 
az észak-koreai és a legutóbb m egdöntött magyar 
rendszer között, sőt a rendszerváltásunkat hiszik is 
meg nem is. Ennyit a mi renom énkról.

Kölcsönös lebecsülés ide vagy oda, a számokkal mér
hető tények láttán fejet kell hajtanunk. Az egy főre ju 
tó itteni GNP (bruttó  nemzeti term ék) a kétszerese a 
mienknek. Az életszínvonalon ez (legalábbis első pil
lantásra) nem igazán látszik, de a központosított jöve
delmek itt sokkal vastagabbak, mint nálunk. Rengete
get fordítanak oktatásra, falják a jövedelm et az 
(Észak elleni)"honvédelmi" kiadások, a közmunkák: 
Hatalmas környezetátalakítások folynak, úton-útfélen 
láthatók az elhordott illetve elhordandó hegyek.

Példa értékűnek kell tekintenem  az ország inform ati
kai és telekommunikációs rendszerének kiépítettsé
gét. A telefonhálózat, a nyilvános adatbázisok (cégek
ről, banki, tőzsdei és újsághírekről stb.), a számítógé
pek közötti adatátviteli, elekronikus levelezési rend
szer világszínvonalú.

Hazatelefonálnék Pécsváradra. Nem értik, mi az, hogy 
kézikapcsolású telefonközpont. M ikor magyarázom, 
lenézően megmosolyognak érte: náluk hódít a kábel 
nélküli telefon. Hiába magyaráznám, hogy egy múlt 
század végi magyar elmének a távbeszélés kifejlsztésé- 
hez több köze volt, m int a koreai telefon- iparnak 
együttvéve, ezt nem ismernék el. És ez ma már való
ban közömbös is: a kutya ugat, a karaván halad.

A jelenlegi demokrácia, amely 1988 óta Ro Te U je
lenlegi elnök beiktatásával kezdődött, még gyerekci
pőben jár. 40 évig tartó  katonai d ik tatúrát váltott fel, 
mintája az amerikai típusú elnöki demokrácia. A 
múltból örökölt módszerek azonban itt sem változnak 
azonnal. Tovább él a korrupció, szavazatok megvásár
lása, helyenként titkos helyett nyílt szavazás stb. R o
hamkocsik, vassisakosok, állig érő pajzsok, könny
gázgránátok állnak készenlétben az új demokrácia - 
saját állampolgáraitól való - megvédésére.
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Ez a m egszokott kép a városháza, a hadügyminisztéri
um, a Yonsei Egyetem stb. tüntetési színhelyek kör
nyékén.

Az ipari fejlődés, amely olyan m eredeken előretört, 
mindössze 20 éves m últtal rendelkezik. Ez persze 
m egalapozottságával szembeni fenntartásokra ad 
okot. Hitvány term ékek özöne igazolja azt a közgaz
dasági téte lt, mely szerint az átp lántált technika még 
nem jelen t term elési kultúrát. Például legkorszerűbb 
építőanyagokból készült 4 szintes épületünkre - amely 
az itteni magyar követség - háton, puttonyban vitték 
fel a segédanyagot. E ttő l persze az épület még lehetne 
jó, de hát nem az. Viszont fél év a latt elkészült! (Hogy 
a magyar viszonyokkal tegyek összehasonlítást.)

A látványos ipari fejlődés forrásai között említésre 
m éltónak tartanám  a nép agresszív akarata mellett 
(tényleg öntudatos, akaratos,szorgalmas, igen büszke 
nép) a belepum pált am erikai és japán tőkét (az összes 
ipari term elési módszer tőlük származik) és a szellem- 
i tulajdon m egrablását is. Utóbbi vád elő tt valószínű
leg érte tlenü l áll az itten i társadalom  túlnyomó több
sége. Találmány, szerzői jog, márkatulajdonos, véd
jegy - ezek itt gyártói közprédának tekintett fogal- 
mak.(Nálunk az üzleti tisztesség definíciójába, sőt a 
bíróság hatáskörébe tartoznak.) Omega, Rolex, Guc- 
ci, Longines stb. órahegyeket árulnak - nemcsak a ba
zárban -, a bevásárló utcában is - made in Korea, ám 
jelzés nélkül, naná!; Chanel, Bentton, Yves Saint Lau- 
rent stb. m árkajelző emblémákat pedig méterben le
het venni a szabás-varrás kellékesnél. A szerzői jog 
nélküli könyvsokszorosítás meg szinte "iparággá" vált.

Komédiának tekinteném , de az itteni egy főre jutó 
ipari term elési értéket méregetve - lóhosszal vezet a 
magyar elő tt -, és azt látva, hogy az itteni átlagpolgár
nak - hányszorosa is ... - a jövedelme a magyarénak 
(az itteni alkalm azotti átlagbér 1000 USD/hó), rögtön 
arcomra fagy a mosoly. Ez már nem olyan mulattató.

Az iparban világszínvonalat értek el a memóriachip 
gyártásban (világmásodikak), a hajó- és személygép
kocsiterm eiében. Egyébként a viszonylag szerény kez
deményezőkészséggel megáldott munkaerő a fejlesz
tések és különösen a találmányok területén már ke
vésbé jeleskedik, messze nem foglal el a termeléséhez 
hasonló rangos helyet. (Első és mindmostanáig utolsó 
eredeti koreai találm ányként a páncélozott hajót 
szokták emlegetni. A japánok ellen használták a - 
lő.században.) Elemző szakértők szerint a továbblé
pés - azaz önállófejlesztés - feltételei még azért nem 
adottak, m ert ütköznek az évezredes hagyományosan 
hierarchikus és merev gondolkodásmóddal.

Pár szó a mezőgazdasági termelésről: A gyönyörű 
földrajzi adottságokkal rendelekző, hazánknál alig na
gyobb, hegy-völgyes országban kevés a termőtalaj. 
Ilyen körülmények között kell a mezőgazdaságnak 
több mint 40 millió lakos élelméről gondoskodnia. 
H allatlanul magas védővámokat alkalmaznak a hazai

termelés tám ogatására. A  vámoknál csak a term ékek 
ára meghökkentőbb. Szilva, dió nagyságú gyü
mölcsnek már szemenkénti ára van.(Kb akkora, mint 
o tthon egy kilónyinak.)

Amikor az ember azt tapasztalja, hogy ebben az o r
szágban az amerikai zöldségkonzervet (tartósítás, 
szállítás, megfizetett vám stb. költségeivel együtt is) 
olcsóbban lehet kapni mint a koreai friss zöldséget, 
akkor felmerül benne a gyanú, hogy ez az értékelési 
rendszer túlm anipulált. A  honi piac, termék, munka 
mind túlértékelt. Jól látszik ez az exportált iparcikk- 
kénél is, ahol az exportár a hazainak csupán fele-har
mada.

A kereskedelmet a jó  ellátás jellemzi. Raffinált tévé
reklámok a csábítanak - az elsősorban am erikai szoká
sok szerinti - fogyasztásra. Kívülálló összehasonlítá
sok szerint (mivel a két nép közötti szimpátia foka 
nem túl magas) a dél-koreaiak a term elésben jóval 
alul, a fogyasztásban viszont ugyanannyival felülmúl
ják a japánokat. Hatalmas luxusáruházak emelkednek 
a belvárosban mindenféle vásárlócsábító attrakcióval 
(pl zenés szökőkút és szoborkompozíciók, legfelső 
em eleti vízesés m űnövényzettel, vidámpark, gyerek- 
megőrző stb.) mégis az a sejtésem támad - nyilván ma
gamból kiindulva - , hogy a közönség többsége csak 
ámulni jár ide. Az itteni 100-300%-os árrések (bár az 
árukészlet így is fogy!) széles tömegeket fordítanak 
inkább a nagykereskedőkhöz, utcai árusokhoz vásá
rolni. A közlekedésről szólva szükséges elmondani, 
hogy a félsziget a gyakorlatban szigetként funkcionál, 
mivel Északról a végig őrzött dem ilitarizált övezet 
(DM Z) zárja le. Külső megközelítése csak hajóval 
vagy repülőgéppel lehetséges. A keleti és nyugati ten
gerpart egyaránt a DM Z-től Dél felé haladva kb.100 
km hosszan (vagy még tovább?) magas szögesdróttal 
van elkerítve, a kommunizmus beszivárgása elleni biz
tosítékképpen.

Az ország belselyében a m otorizáció - nyilván saját 
gépkocsigyártásuk felfutása következtében - elképesz
tő m éreteket öltö tt. Az útépítés ezzel messze nem tar
to tt lépést. El tudják képzelni, hogy vezetnek egy 
olyan országban, ahol csak jó 15 éve létezik autó - 
most persze annál több: csak a fővárosban szaladgál 
másfél millió, és ahol a jogosítványhoz nem kell veze
tési vizsgát tenni? Irracionálisán! A vezetők a nép 
vérm érsékletére jellemző lihegő-száguldó "lehagyjuk 
a világot" tempóban rohannak céljuk felé. Az ország
úti közlekedés objektív szem lélőt is hajtóvadászatra 
emlékeztet. A belvárosi forgalom pedig a napnak több 
mint felében önmagát bénítja meg. A városba be- és 
onnan kivezető utakon a 60-80 km-es dugó "megszo
kott" jelenség. Amennyiben ez megszokható.

Tóth Zsuzsanna
ifolytatjuk/
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Kinek az inge...
Avagy szellemi ózon lyuk

Nem tudom ki hogy van vele, 
bizonyos jelenségek, történé
sek megélése különböző ha
tásokat vált ki.
Szeretném hangsúlyozni, 
hogy jelenségekről és nem 
személyekről szólnék.
Az első megdöbbenést ez év 
tavaszán Komlón András- 
falvy miniszter úr által tartott 
tájékoztatón éltem át. Lehet, 
hogy sajátos az egyéni felfo
gásom a pedagógusról. Én 
úgy gondolom azért jellemzik 
ezt a pályát hivatástudattal, 
mivel mivel az úgynevezett 
szakmai tudáson túlmenően, 
erkölcsi, jellembeli, magatar
tást nevelő, igazságszerető, 
döntő és becsületkészséget 
fejlesztő, egyszóval pozitív 
emberi tulajdonságokat is ké
pes kifejleszteni, - megtaníta
ni - a reá bízott fiatalokban. 
A cél eléréséhez szerintem 
fontos; szilárd jellem, megfe
lelő rálátás a világ dolgaira, 
határozott világnézeti kép, 
önbecsülés, és nagyon fontos 
a személyes példaadás képes
sége.
Tisztelet a kevés kivételnek, 
Komlón nem ezt tapasz
taltam. Sajnos az ott jelenlé
vők igen nagy hányada, sem
miben sem különbözött a je
lenlegi társadalom átlagától. 
Követelt, számonkért a kor
mánytól. A  saját problémái
val egzisztenciájával foglalko
zott. Mindent anyagi néző
pontból igyekezett megvilágí
tani. Igazán groteszké az tet
te, hogy mindehhez felhasz
nálta a műveltségi plusszát. 
Sokkal kevesebb szó esett az 
elvégzendő feladatokról, a 
társadalom előtt álló minősé
gi változásról.
Tudom, hogy anyagiak is 
szükségesek, és feltételek is 
kellenek, egy magasabb szin
tű képzéshez.
Ami ellenben ezektől függet
lenül azonnal adott: az iskolá
ink működnek, fiatalok ott 
vannak, az új típusú nevelést 
igen is el lehet, vagyis el le
hetne kezdeni mindenhol.

Kell hozzá: őszinteség, szilárd 
jellem, határozottság, kiala
kult jövőkép, a pillanatnyi 
történelmi helyzet kellő mér
tékű felismerése, szilárd aka
rat és a minimálisan szüksé
ges kompromisszum. A leg
fontosabb természetesen, 
hogy a pedagógus ezekről ne 
csak beszéljen, hanem szemé
lyes példaadás alapján hitele
sítse az általa hirdetett tulaj
donságokat.
A fenti érvek igazolására a 
szomszédos országokban élő, 
magyar kisebbségek pedagó
gusait, íróit, papjait hoznám 
fel példának.
Ha ők is az anyaország álta
lam tapasztalat szintjén dol
goznának, a határainkon kí
vül élő ötmillió magyar nagy
részét elvesztettük volna nap
jainkra.
Második nagy élményem 
helyben ért: egyik intézmé
nyünkben a demokrácia elvei
nek megfelelően pályázat út
ján vezetőválasztást kellett 
tartani. Véleményem szerint 
az önkormányzati testület 
ezen feladattal megbízott bi
zottsága nem kellő alaposság
gal látta el feladatát. Ilyen 
esetben sok minden befolyá
solja a döntést, legsúlyosabb 
érvként az intézmény dolgo
zóinak véleménye jöhet szá
mításba, első fordulóban ez 
az arány 5:3 és egy érvényte
len szavazat volt. Ez nagyon 
szoros arány. Olyan döntés 
született; felkérjük az intéz
mény pedagógusait, ismertes
sék velünk akár külön-külön 
is a véleményüket a legköze
lebbi testületi ülésen.
A cél: az intézmény legmeg
felelőbb pozícióban való mű
ködtetése.
A következő testületi ülésen 
ismertettek velünk egy 7:2 
szavazati arányt, amely a Pol
gármester és a Körjegyző úr 
személyes jelenlétével, igazol
tan jött létre. /Bár az önkor
mányzati Testület erre meg
bízást nem adott./
A meglepetés: a testületi

ülésre szóló meghívást közöl
ték a tantestülettel, de a 9 fő
ből egyetlen egy sem jött el! 
Indokolt találni és megma
gyarázni mindent lehet. A 
magam részéről élek az aláb
bival: embert a tetteiből és 
nem szavaiból ítélek meg. 
Természetesen ez nem jelent 
semmit, csak egy vélemény. 
Magával az intézménnyel 
nincs semmi gondom. A pe
dagógusok véleménye maxi
málisan figyelembe lett véve. 
Lelkűk rajta.
Műszaki lévén - ahol jellemé
nél fogva más az alephelyzet- 
soha sem szerettem volna 
ilyen helyzetben vezető lenni. 
Maga a jelenség sokkal agasz- 
tóbb. Az ellentmondás: a pe
dagógus pálya élethivatás, 
egy életre szól, és az ember a 
tét. Az önkormányzati képvi
selői tisztség tiszavirág életű, 
négy év, és jön valaki más, ez 
így van rendjén.
Olyan érzés kerít hatalmába, 
hogy ma Magyarországon 
nemcsak a légköri Ózonlyuk 
érezteti hatását, hanem a de
mokrácia hasonló jelenségét 
is minél előbb észre kellene 
venni és tenni ellene valamit. 
Meggyőződésem, hogy nem a 
segédmunkás réteg kezében a 
lehetőség. A fenti hatás meg
jelenési formája: csúsztatá
sok, összemosások, megalku
vásba hajló túlzott kompro
misszum készség, valahogy 
csak lesz elv, kicsit strucc 
életfilozófia!
Amiért felelősnek tartom a 
pedagógus réteg eddig vázolt 
megtestesítőit az a félelmem, 
hogy igen is fel kell hogy is
merjék a jelenlegi történelmi 
helyzetet. Európa ezen ré
szén még semmi sem dőlt le 
végérvényesen! Minden kiha
gyott nap hatalmas súllyal je
lentkezhet a következő évti
zedekben. Az ifjú fejekbe 
plántált tisztesség, becsület, 
haza és nemzet szeretet évti
zedeken keresztül képes meg
maradni. Erre még szüksége 
lehet ennek a népnek.

Az ellenpélda is igaz: nézzük 
meg politikai életünk ifjú ti
tánjainak egy részét.
Még egy természetes dolgot: 
Mindannyiunkat - egyéni sor
sától függően - több keve
sebb pedagógus okított ne
velt.
Kinek az emléke maradt meg 
mélyen, vagy kevésbé, és ki 
tűnt el a szürkeségben döntse 
el mindenki saját maga. 
Apropó: negyven évvel eze
lőtt ÁVÓ is volt, internáló-tá- 
bor is, és a katedra helyett 
esetleg szívlapát járt. Mégis 
úgy érzem, sokkal többen 
érezték a pályát hivatásnak, 
mint ma.

Müller Lajos

Köszönjük 
DÉDÁSZ - RT!

Amióta pécsváradon köz
ponti ügyelet van, azóta a 
kapcsolatot URH rádión 
tartjuk egymással, lerövidít
ve ezzel a beteghivások köz
ti időt és távolságot. Az új 
Egészségügyi Központba 
költözéskor derült ki, hogy 
lejjebb kerültünk, és az 
épület tetejére helyezett an
tenna nincs elég magasan, 
új oszlop állítása pedig több 
szátezer Ft.-ba került volna. 
Ezen nagy gondukon segí
tett a Pécsi DÉDÁSZ - RT 
üzemviteli osztálya akik- 
Spannenberger János haté
kony közbenjárására-hozzá- 
járultak, hogy oszlopukra az 
antennánkat bérleti díj nél
kül felrakjuk. Ez pontosan 
évi 50.000 Ft. megtakarítást 
jelent az EÜ. Központnak, 
ami egy rendelő majdnem 
egy évi kötszer kerete.
Az adót a kirendeltség 
épületében helyeztük el. 
Az ügyeletben résztvevő 
dolgozók, és az ellátott be
tegek nevében még egyszer 
köszönjük!

-D-
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Zenei csere-bere
Pécsvárad zeneiskolájának igazgatója cserekapcsolatot létesí
tett egy németországi kisvároska, Niedcrstedten zeneiskolájá
val, melynek 47 tagját jún. 1 -7-ig Pécsvárad és Mecseknádasd 
látta vendégül. Szállásadó szülőkként végigkísértük ittlétüket, 
programjaikat.
Megérkezésükkor a fogadtatás Tóth Gézáné igazgatónő és a 
befogadó családok részéről szívélyes légkörben zajlott. A 
Würtenberg tartományi Hoenloe Musicschule társulattal a 
polgármester nem tudott eljönni, ezért helyettese olvasta fel 
levelét, melyben üdvözölte vendéglátóikat, s köszönve a meg
hívást kért elnézést a távolmaradásért. Sajnos a művelődési 
ház előtti fogadásra a mi polgármesterünk sem tudott lejönni, 
pedig az épületben tartózkodott. Az önkormánzyati ülést úgy 
látszik fél órára sem állt módjában megszakítani.
Az egész heti program gazdag volt, sok élményt és látványt 
nyújtott mindenkinek. Volt ebben pécsi városnézés, múzeum- 
látogatás, egyéb nevezetességek megtekintése. A Lenau ház
ban vendégeink koncertet adtak, melyen sajnos kevés pécsvá- 
radi jelent meg, pedig műsoruk rendkívül jó, és színvonalas 
volt.
A második napon villányi, siklósi és harkányi kirándulás kö
vetkezett, ahol a gyerekek is, tanárok is alaposan elfáradtak, 
de megelégedéssel tértek haza.
A következő napi színes program Mecseknádasd, Óbánya, 
Kisújbánya, majd a szép nádasdi iskola megtekintése, finom 
ebédmeghívással. Sajnos a pécsváradi zeneiskolás gyerekek 
nem tarthattak vendégeikkel, mert az általános iskola erre az 
utolsó hétre zsúfolta összes felmérő dolgozatát, ahonnan nem 
illik távolmaradni.
A mecseknádasdi polgármester szeretettel fogadta a társula
tot, az ottani iskola igazgatója és tanítványai végig kisérték a 
napi programot, és a legmesszebbmenőkig kitettek magukért. 
Az esti hangversenyen, amelyre a helyi iskolában került sor, 
teltház volt.
Pénteken délelőtt pécsvárad nevezetességeivel ismerkedtek, 
az ebéd a Szászvölgyben jól sikerült. Este a búcsúkoncertre 
került sor, amely bámulatba ejtette azon "sokakat" is, akik az 
előző két hangversenyt már hallották. A Művházban egybe - 
gyűlt hallgatóság alig volt több, mint a vendéglátó családok 
tagjai. A Falutévé sem bukkant fel, holott minden apró-csep
rő megmozdulást megörökítettek és leadtak eddigi műsoraik
ban. Az esti bálon zenélhettek maguknak a vendégek, ha jól 
akartak szórakozni. A Pécsváradon és környékén oly híres 
Spitz Bűben együttes nem vállalta a közreműködést, mert 
ugyanezen napra esett a Pedagógusnap, s ez érintette egyik
másik zenekartagot.
Összegezve e pár napot, vendégeink elégedettségüket fejez
ték ki, nem tudhatták, hogy vendégszeretőbbek szoktunk len
ni más, idevetődő külföldiekkel, akik ittlétekor a falu vezetői 
általában kitettek magukért. Kissé szégyenkeztünk amiatt, 
hogy mennyire magára maradt az iskola volt igazgatónője az 
egy hét sokrétű programjának a lebonyolításában, a búcsúzó
nál mégis megköszönte a szülőknek és a kollégáknak a sok 
"segítséget".

Zeneiskolás szülők"

Pucc(s) parádé
Azt mondja a nagygazdi a kisgazdinak:

-  Hová, hová kisgazdi?
-  Megyek a csatába - válaszolja a kisgazdi önérzetesen.

-  De hát tegnap is oda mentél.
-  Mindennap van csata, minden nap a csata napja, ezt már 
magad is tudhatnád, miért vagy különben nagygazdi.

-  Mondd, kisgazdi, van ennyi ellenfél?

-  Ellenfél, mint a nyű. Mindig annyi, amennyit csak akarunk. 
Bárhonnét lehet keríteni ellenfelet. Most igen nagy a fölhoza
tal ellenfélből.

-  Vagy úgy. Szóval ti veszitek az ellenfeleteket...
-  Mit képzelsz, te szerencsétlen, a többi mit tesz?

-  Hát nem mindenki megy minden áldott nap csatába. Azok
nak talán nincsenek ellenfeleik...
-  Már mondtam, ellenfél, mint a nyű.
-  Hatalmas harcos vagy te, kisgazdi. Mondhatnám akár: egy 
hős.
-  Köllenek a hősök, hősök nélkül nem megy. (Kicsit kidüllesz- 
ti a mellét, csak úgy pattognak a gombok a nagy mellényéről.)
-  Elég lesz neked aztán az a zászlórúd a harchoz, kisgazdi?
-  Nem fogja az Isten a kezemet, hiába jönnek ellenem atom
pisztolyokkal, harci létrákkal, szakócával. A zászló meg a nye
le legyőzhetetlen. Akit pedig mégsem tudnánk legyőzni, azo
kat egytől egyig kizárjuk.
-  Kizárjátok? Honnét?

-  Hát a szervezetből. Ki az ebugattákkal, akik a zászlórúdat 
zászlólengetésre használják! Itt az igazság és a demokrácia 
fog győzni, ha mindenkit kiverünk is. Neked pedig kuss, ne 
kérdezz több marhaságot!

Faló
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KACAGÓ MAJÁLIS

Május 29-én mi, alsós napközis nevelők egy vidám, játékos 
délutánt rendeztünk a gyerekeknek, amelyen részt vehetett 
minden alsós tanuló.
Az egyes helyszíneken felsős lányok is besegítettek.
Mi volt a kínálat?
A következő: célbadobás, kidobó, kép-összerakó, kötél-, és 
hulla-hopp karika hajtás, labda pattogatás, lekváros-,és zsíros
kenyér evő verseny...
A vállalkozó kedvű gyerekek az egyes helyszíneken a jó fel
adatmegoldás jutalmaként 1-1 zsetont kaptak. Ha sikerült 
összegyűjteni 8 zsetont, akkor fagyijegyre válthatták be. Ez a 
jegy 2 gombóc fagyit "ért", amit a Julianus kávéházban fo
gyaszthattak el a nebulók.
Jól érezte magát mindenki, a feladatokat elvégző gyerekek és 
mi felnőttek is.
Jó volt látni a játékba belefeletkező, vidám arcokat.
A rendezvény sikerén felbuzdulva szeretnénk hagyományt te
remteni a KACAGÓ MAJÁLISNAK!

Alsós napközis nevelők
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A fenti úriember - és eset
leges barátai - ugyan Pécs- 
várad polgárai, de jelenleg 
valós személyük kiléte 
nem ismert.

Annál inkább ténykedé
sük. Nem régen lapunk 
hasábjain adtunk hírt a 
várkertben történt pozitív 
változásoról. Sajnos jelen
leg az ellenkezőjéről tu 
dósítjuk Önöket. Elké
pesztő, erőfitogtatás, 
rombolás nyomai látsza
nak.

Lengőhinta, körhinta, 
összetörve, a letörött ele
mek a patakba szórva. Az 
Erdészet műhelye nem 
győzi javítani őket. Félő, 
hogy ez is kárbaveszett 
munka és időfecsérlés 
lesz.

Ha csak! Itt és most nem
csak az ifjú titánjainkat 
szeretném figyelmeztetni,

hanem a nagy valószínű
séggel létező szüleiket is. 
Ugyanis a terep adottsága 
megfigyelés végzésére 
rendkívül alkalmas. És ha 
már hőseink ilyen nagyvo
nalúan törnek zúznak, 
semmibe véve mások 
m unkáját és a közösség 
érdekét, valamint a nem 
keveset jelen tő  anyagia
kat, hasonló nagyvonalú
ságot ígérhetünk a bünte
tés nemében és nagyságá
ban is. M ondjuk egy Zsi
guli ára kezdetnek.

A m eglepődést kérném 
nagyvonalúan kizárni te t
tenérés és következmé
nyei esetében is.

Természetesen kérjük 
azon polgárok segítségét, 
akik a történteket elítélik.

Müller I,ajos
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A katolikus egyház 
hírei:

Imapostolság szándékai:
Általános: hogy Jézus Szívének tiszte
lete megnyissa az emberek szívét a 
szükséges szenvedők iránt,
- hogy a környezetért való gondosko
dásunk, mint a Teremtés - tisztelet, 
része legyen a keresztény lelkiségnek. 
Missziós: hogy Kína egyháza mindig 
nagyobb mozgásteret kapjon és teljes 
közösségre jusson Péter utódjával.
- Az utazókért és túristákért, hogy lel
kipásztori segítségre leljenek minél 
emberibb és keresztényibb közösség
ben.
Júni.l. Szent Jusztinusz vértanú.
/ t  165/
Júni.2. Szent Marcellinusz és Szent 
Péter vértanuk
Júni.3. Lwanga Szent Károly és társai 
vértanuk / 11886/
Júni.5.Szent Bonifác püspök és vérta
nú. /  f754/
Első péntek
Júni.ő. Szent Norbert püspök, 
/ t i  143/
Júni.7. Pünkösdvasárnap, a Szentlé
lek kiáradása.
Júni.8. Prágai Szent Ágnes szűz.
/ t  1282/
Júni.9. Szent Efrém diakónus és egy
háztanító. / f373/
Jún i.ll. Szent Barnabás apostol. 
Júni.13. Páduai Szent Antal áldozó
pap és egyháztanító, / t  1231/
Júni.14. Évközi 11. Vasárnap. Szent- 
háromság vasárnapja.
Júni.15. Árpádhazi Boldog Jolán 
szerzetesnő. / t  1295/
Júni.19. Szent Romuald apát.
Júni.21. Évközi 12. vasárnap. Krisztus 
szent Teste és Vére:
Úrnapja.
Júni.22. Nolai Szent Paulinusz püs
pök. / f431/
Fischer Szent János püspök. / 11535/ 
Morus Szent Tamás vértanú / +1536/ 
Júni.24. Keresztelő Szent László szü
letése.

Júni.26. Jézus szent Szive.
Alexandriai Szent László király.
/ 11095/
Júni.28. Szent Iréniusz püspök és vér
tanú. / +202/
Júni.29. Szent Péter és Szent Pál 
apostolok. /  +64; +67/
Júni.30. A római egyház első szent 
vértanúi
Júli.2. Sarlós Boldogasszony 
/Szűz Mária látogatása Erzsébetnél/

- A pécsi egyházmegyében június 20- 
án 5 ifjú jelöltet szentelt pappá 
Mayer Mihály megyéspüspök.

- 21-én vasárnap reggel 8 órai szent
misén úrnapi körmenet volt.

- Július 2-án rk. szertartás szerint 
Abelovszki Jánosnét örök nyugalom
ra helyezik.

- Július 3-án este, 10 órai kezdettel if
júsági találkozó lesz Máriagyűdön. A 
találkozó július 5-én 12 órakor zárul.

- Bátaszéki kántorképző 1992 nyarán 
is lesz.
Azok jelentkezését várják, akik a 
szent zene és liturgia ismeretében 
szeretnének elmélyülni. A tanfolyam 
ideje: 1992 júni. 22-júli 11-ig. Részle
tes tudnivalók, valamint jelentkezés 
az 1992 évi tanfolyamra az alábbi cí
men: Csukor Árpád 7140 Bátaszék 
Kölcsey u. A/5.

Állandó
misealkalmak:

Minden reggel fél 8-kor.
Vasárnap 8 és 11 órakor.
Filiák miserendje:

Vasárnaponként fél 10 órakor a kö
vetkező sorrendben 
Első alk. Nagynall 
Más. " Erdosmecske 
Har. " Feked
Erzsébeten minden vasárnap fél 3 
órakor.

A református egy
ház hírei:

- Vasárnaponként 11 órakor isten- 
tisztelet a templomban.

- Péntekenként délelőtt 10 órakor 
imaóra az Ö.N.O.-ban.

- Június 21-én gyász-istentisztelet volt 
Molnár Teréz kopácsi református 
asszonytestvérünk emlékére. A meg
emlékezést végezte Kettős János ko
pácsi lelkipásztor.

In uns muss leben was wir
verkünden.

Bennünk kell hogy éljen amit
hirdetünk

/Pedro Arrup/ 
S J

Kein Leid ist umsaust,
Kein Schmerz ist vergeblich, 
Keine Frage ohne Sinn.

Semmiféle szenvedés nem
hiábavaló,

A fájdalom nem hasztalan, 
és nincs kérdés értelem nélkül.

/Jeo Schmidkanz/

Az elsőáldozók nevében köszöntőt mond Dicső Diána 
Fotő: Kocsándiné
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Sakkbarátság
A berghüteni sakkcsapat az 1989-től tartott szoros kap
csolat Tceretében május 28-31-ig a pécsváradi sakkcsapat 
vendége volt.
Megérkezésüket a helyi kultúrházban Sárközi László va
csorájával, és Buszlauer Miklós zenéjével vártuk, utána az 
elszállásolás családoknál történt. Pénteken a Zsolnay gyá
ri látogatás porát Harkányban mostuk le magunkról. Az 
esti vendéglátáshoz a TSZ ingyen rendelkezésünkre bo
csátotta a szászvölgyi pincéjét, amit ezennel is nagyon kö
szönünk. A  pénteki vacsora után, - amit mindkét csapat 
teljes megelégedésére - Kovács József készített el, a mu
zsikaszót ismét Buszlauer Miklós szolgáltatta. Mindkettő
jüknek köszönjük.
A szombati program két fordulós, kétszer 30 perces sakk
csatával kezdődött, ami sajnos egy döntetlent és egy vere

séget hozott számunkra, de ez volt az első vereségünk. A 
berghüleniek ellen, annak ellenére, hogy egy erősebb baj
nokságban játszanak. Csapatunk összeállítása a következő 
volt: Lantos Márk, Lantos Levente, Lantos István, Békés 
Miklós, Tahi Ernő, Freund György, Harka Géza, Koncsag 
András, Rónai Tibor. Zsáli Attila, Jung József és Andrics 
Márk. A Tanya csárdában elfogyasztott finom ebéd után, 
tóvölgyi séta következett, utána ismét a sakké volt a szó. 
Ot perces pénz, -és villámpartik következtek, ahol az első 
két helyezett német sakkozó volt, a harmadik díjat And
rics Márk szerezte meg.
A sakkozás befejeztével Zsáli János pincéjéhez sétáltunk, 
ahol kóstolgattuk a pécsváradi borokat. A vacsora követ
kezett, melyet a feleségek készítettek el mindenki megelé
gedésére, majd helyet adtunk a késő estig tartó vigasság
nak.
Vasárnap 1/2 9-kor indultak vissza vendégeink, és viszont- 
látogatásra hívtak meg bennünket, amit mi szívesen el is

Andrics Márk
fogadtunk.

*

Átalakulás a 
Pécsvárad és Vidéke 

ÁFÉSZ-nél
Egy sajnálatosan hosszú bizonytalansági tényezőkkel teli időszakot 
zárt le Í992.június 22-i küldött gyűlésével a szövetkezet.
A  szövetkezeti törvényből és ennek végrehajtását biztosító átmeneti 
törvényből adódó határidős feladatokat a szövetkezet végrehajtotta. A  
tavaszi új küldöttek a tagok véleményét és érdekét messzemenően fi- 
gyelembevéve - elfogadták a szövetkezet új alapszabályát, melyben 
rögzítették a szövetkezés célját és feladatát. Meghatározták a szövet
kezet szervezetét legfőbb önkormányzati szervnek a közgyűlést nevez
ték ki, melynek kizárólagos hatáskörébe utalták:
- a fel nem osztható vegyon sorsának eldöntését
- a szövetkezet egyesülésének, átalakulásának, megszűnésének eldön
tését
- küldöttek megválasztását
- a küldöttgyűlés hatáskörét érintő alapszabályi rendelkezések megál
lapítását.
A többi döntési jogkört a küldöttgyűlés gyakorolja. Megválasztották a 
szövetkezet általános hatáskörű szervét az igazgatóságot valamint a 
tagság tulajdonosi és önkormányzati érdekeit képviselő Felügyelő Bi
zottságot. Nevezeti tisztséget betöltő személyek az új törvényből adó
dóan teljes saját vagyonukkal felelnek, amennyiben kötelességük meg
szegésével kárt okoznak a szövetkezetnek, továbbá felelősségvállalási 
nyilatkozatot kell tenniük. Módosítással fogadta el a határozatot hozó 
azon előterjesztést, mely szerint a tag és a szövetkezet közötti alapvető 
vagyoni kapcsolatot jelentő 5.000,- forintos alaprészjegyek hatvan na
pos befizetési határidejét 90 napra változtatta. Lényeges kiemelni, 
hogy a szövetkezet 115 milliós vagyonából üzletrész formájában kiosz
tott közel 75 millió forint vagyon változatlanul a jelenleg birtokló ta
goké. Ez osztalékra jogosít a jövőben is függetlenül attól, hogy a tagsá
gi viszonyt a megemelt részjegy befizetésével fenn tartja-e illetve hatá
ridőre való befizetés elmulasztása esetén a részjegy összegének vissza
fizetésével a tagsági viszon megszűnik. A küldöttek meggyőződése, 
hogy dr. Gyenis László személyében újra választott ÁFÉSZ elnök ve
zetésével a szövetkezet a kialakuló piacgazdaságban a növekvő ver
senyhelyzetben is képes lesz eredményesen gazdálkodni, vagyonát fo
lyamatosan növeli úgy, hogy a kiosztott vagyon után, valamint rész- 
jegyarányosan osztalékot biztosít. Az Igazgatóság tagjai lettek: dr. 
Gyenis László, Béres Józsefné, Steigerwaíd József, ar. Habjanecz 
György, Benács Gézáné, id. Koch Lajos, Keszler Ferencné. 
Felügyelőbizottsági tagok: Bauer László, Fuller Sándor, Gyenis Jó
zsefné.

Béres Józsefné
Az ÉBRESZTŐ olvasói és munkatársai nevében eredményes munkát 
kívánunk az újjáalakult szövetkezetnek

Szerkesztőség

AKCIÓ A 
LIVI TORKÁBAN!

Minden bálából származó ruhanemű 
20-30-50 Ft.-os áron kapható! 

Július 1-15-ig!
Böröczné Kálvin út 12.

C-21-es gázkazán /földgázra/ eladó. 
Érdeklődni: Németh Pécsvárad 

Magyar tér 7. 17 óra után.
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ÉBRESZTŐ

Az MDF Pécsváradi szervezetének kiadványa.
Felelős szerkesztő: Benkő László

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