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Hol vagy István király?

Ezredéve államalapító nagy királyunk cél
ratörő és következetes munkájának ered
ményeként a magyarság megvetette lábát 
a Kárpát-medencében. István tudta, hogy 
mit akar.Tudta, hogy a régi törzsi alapon 
szerveződő társadalmi formát nem lehet 
tovább fenntartani ha az akkori európai 
berendezkedésnek megfelelően akarja ál* 
lámát felépíteni és működtetni. Tudta, 
hogy a környező népektől nem várhat 
szimpátiát, sőt. Tisztában volt vele, hogy a 
külső ellenséges szándékoknak csak há- 
zon-hazán belül egységes nemzet tud elle
nálln i és ezt az egységet tűzzel-vassal meg 
is teremtette. Létkérdés volt. Az idő őt 
igazolta és nem azokat akiknek nem tet
szettek törvényei,internéi,sokszor ke
mény,de igazságos rendeletei.Sokan lá
zadtak ellene a pogány mítoszok hívei, a 
múltba nézők, az alkotó-teremtő munkát 
lenéző, elutasító nomád életmód folytatói 
közül. A kételkedőkkel, ellendrukkerek
kel és egyéb Koppányokkal együtt azon
ban nem tudott volna erős, életképes ki
rályságot formálni, ezért ezeket erővel el
távolította útjából. Akkoriban nem műkö
dött a demokrácia, ami amúgy egy érdekes 
formáció. Hazánkban leginkább a népme
sék bekezdéséhez hasonlítanám, miszerint 
hol volt, hol nem volt. 1848-ig nem, aztán 
igen, majd közel egy évszázadig újra nem, 
1945-48-ig igen,’48-’56-ig nem,’56-ban ti
zenkét napig igen, ezután szocialista de
mokrácia néven nem. 1990 tavaszától szá

mítva olyan mint a hegyek közti szűk med
rében rohanó folyó miután kilép az alföld
re, szétterül, lelassul és parttalanná lesz. 
Ebbe a pafttalanságba azután sokminden 
belefér. Elsősorban a demokrácia égisze 
alatti szemétkedések,demagógiák, káro- 
gások, ferdítések, hazudozások, félretájé
koztatások és egyéb "előremutató" tevé
kenységek. Az emberek többsége elkezdi 
elhinni amit hall, amit naponta súlykolnak 
a fejébe. Hamis, keserű és céltalanságot 
sugalló hírek, hírmagyarázatok, kommen
tárok egymásba érnek rádió-TV-sajtóban. 
Kívülről nézvést talán máshogyan nézünk 
ki, mivel a külföld oázisként látja hazán- 
kat-még a mostani keserű nehézségek el
lenére is-a volt kommunista gettó országai 
között. Nehéz lesz előrejutnunk a gazda
ságban - a gondolati, szellemi átalakulásról 
nem is szólva - ha sokan csak a kéziféket 
húzzák és a volánt ráncigálják menet köz
ben, hátha árokba fordul a kocsi. 
Célszerűbb volna talán egy kis - kezdetben 
mérsékelt * együtt gondolkodás, kissé kor
rektebb hangvétel. Nem vár senki tekin
télytiszteletet, mindig csak a jószándékú és 
sikeres tevékenység adjon rangot. Mosta
nában elitélő jelzőként emlegetik sok lap
ban a kliensrendszert, pedig mennyivel el
őbbre tartanánk, ha mindenki tevékeny, 
de nem megalkuvó kliense lenne a jobbító 
szándékú akaratnak, mely az országot 
nemcsak a térképeken szeretné európai
nak tudni. n__i.
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Szöul pécsváradi szemmel II.
A térség többi országának képére is jellemző az, 
hogy a múltból mindössze néhány palota, temp
lom és királysír maradt az utókorra. A többi épü
letet elsöpörte az idő, az enyészet: háborúk, tűz
vészek, árvizek. A most használt épületek mind 
50 évnél fiatalabbak. Ezek a legújabb toronyhá
zakat és villákat kivéve nemhogy építészetileg, de 
műszakilag is erősen kifogásolhatók. Helységeik
nek - legyen az akár falu, akár város - nincs semmi 
jellegzetessége, pontosabban az egyetlen az arcu
lat nélküliség. Bármit megtalálni, de újramegta
lálni is keserves művelet.
Szöul egyébként is agyonzsúfolt. A Budapestnél 
alig 15 %-kal nágyobb területű városban 10 és fél 
millió ember él. Tessék elképzelni Budapestet 
úgy, hogy mindegyik lakosa helyén 5 másik van! 
Vagy úgy, hogy egész Magyarország a fővárosban 
nyüzsög! Szöul város nagy része kazalszerűen 
összehányt házikók halmaza, világvárosi képe az 
újonnan rendezett központi városmagnak és egy 
nagyobb déli kerületnek van.
Közművesítettségének összevetése pl. Pécsvára- 
déval arányaiban biztos, hogy az otthoni javára 
billentené a mérleget. Az itteni lakóházak túlnyo
mó többségének a víz- és gázellátása, sőt a 
szennyvízelvezetése is egyéni megoldásokon ala
pul. A lakosság pedig nőttön nő...
Az ingatlanpiac, a telekspekuláció oly mértékben 
túlhevített, hogy már már az összeomlás határán 
áll. Ha itt valakinek akkora telke van mint egy 
pécsváradi átlagpolgárnak, akkor már bőven 
multimilliomosnak számít. (Intő példa arra az 
esetre, ha nekem egyszer telkem lesz, mekkora 
becsben kell részesítenem. Mert világviszonylat
ban miért érne az én magyar parcellám keveseb
bet?)
Az itteni természeti környezet városokban, fal
vakban, kirándulóhelyeken egyaránt még egy ma
gyar számára is hihetetlen módon agyonszennye
zett. A hétvégi kirándulásnak nagy kultusza van, 
így a környező hegyek kirándulóhelyein is város-

nyi a tömeg. Szemételtakarítás nélkül nem tu
dunk letenni egy gyékényt.
A

Es ebbe az országba is jönnek a magyarok. Lá
nyok, szépek, fiatalok. Hostessi, táncosnői állá
sok, vendégszereplések ígéretének birtokában, a 
könnyebb élet reményével. Tudatlanságuk két
ségbe ejtő. Lehetetlen helyzetükön sokszor a 
konzulátusunk se tud segíteni, ahová ilyen kérés
sel fordulnak.
Ugyancsak nehéz sorsot jövendölnék annak a 
magyarnak aki a következő felhívásnak tesz ele
get: Koreai mezőgazdasági vállakozó (követsé
günkhöz intézett levéllel, tisztességesen, hivalai 
támogatásunkat kérve) magyar nőket toboroz it
teni fóliái és facsemete-kerti munkára. Fenti 
munka ugyanis - és ezt már itteni helyismeretem 
alapján teszem hozzá -, közel esvén a 4-D kategó
riához (dirty-difficult-dangerous, azaz piszkos, 
nehéz, veszélyes) az itteni lakosság körében nép
szerűtlennek bizonyult. Azt hiszem, a vállalkozó 
nem volt tisztában a mi otthoni igényeinkkel, táp- 
lákozási szokásaink, munkakörülményeink eltérő 
voltával, annak itteni költségeivel.
Immár visszatekintve - merthogy három éves itte
ni külszolgálatunk végét töltjük - megpróbálom 
két oldalról összefoglalni, milyen ambivalens gon
dolatok kísérik távozásukat:
Hiányozni fog a káprázatos tavaszi táj, a rikító 
azáleamezők (vadon is növő, ciklámen színűn bo
korfajta), a magnóliakertek.
Nem fog hiányozni a süvítő szél, a gyakori és 
mindig fejfájást hozó időjárási frontok, porviha
rok.
Hiányozni fog az itteni közbiztonság: nem foszto
gatnak, nem törik-zúzzák a kint hagyott kocsikat, 
a kaputelefonokat, sőt videofonokat.
De nélkülözni tudjuk az itteni nyári klímát (borús, 
esős párás meleg), melyben minden nem hűtőben 
tartott élelmiszer-alapanyag és fűszer megrom
lik; ugyancsak a márciustól novemberig tartó szú
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nyoginváziót.
Hiányozni fognak a nagyszabású vidámparkok 
(Szöulban és környékén 5 is van) a gyerekek szó
rakoztatására, felnőttek kikapcsolódására.
Örülök, hogy megszabadulok a kutyák éjszakán
kénti halálvonyításától, amelyeket ("az ember hű 
barátja"!) élve, veréssel puhítanak levágás előtt 
egy szomszédos helyi étteremben. Előkelő étke
zési fogásnak számít.
Hiányoznak majd az apró ajándékok kedvenc 
áruházunkból (amelyeket vásárlásösztönzés cél
jából szórtak a fogyasztók körében);
Az egész évben hozzáférhető nagyszemű geszte
nye;
A kimcsi, a koreaiak jellegzetes étele (erőspapri
kával, fűszerekkel tartósított zöldség és/vagy ten
geri állatkák) - mi salátának fogyasztottuk;
Az amerikai eredetű tonhalkonzerv;
Az amerikai mintájú önbegyújtó gáztűzhely, amit 
itt használtam.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a koreai 
konyha szerény választékával nem hasonlítható a 
kínaihoz.
Nem hiányoznak majd a DMZ-t pásztázó heli
kopterek, a hidegháború utolsó jeleiként, sem a 
havi harci riadók az egész városban bőgő sziré
nákkal, leálló forgalommal.
Hiányozni fognak a megkedvelt mesterek (aszta
los, bádogos, függönyvarró, ágyneműkészítő), 
mert itt nem mindenki a kereskedelmi és banktő
kéből kíván megélni-boldogulni.
Nem hiányzik majd a fékevesztett tömeg, mely 
fáraszt és letipor, sem a magas zajszint.
Nem hiányzik majd - pedig nyilván otthon is lesz 
- a sebes tőkevándorlás: mire egy terméket vagy 
mestert megismerünk, megkedvelnénk, már el is 
tűnik a színről - ez is a kapitalizmussal jár.
Jó lesz egyszer otthon színházba menni (ha tény
leg csak egyszer is,) mert itt egyetlenegyszer se 
tudtuk kultúrális rendezvény árát megfizetni. 
(Dollárban mérve is három számjegyű.)
Kedves Ébresztő!
Ha sikerült néhány olvasó számára hitelesnek

tekinthető krónikát írnom a "messziről jött em
ber..." kedvezőtlen helyzetéből is, akkor ez örö
mömre szolgál. Ha pedig még ahhoz is sikerül 
hozzájárulnom, amihez szerettem volna - az ön
becsülésünk formáláshoz -, akkor nem írtam hiá
ba.
Az Ébresztőnek végezetül azt kívánom, hogy pár
tok és kormányok hatásától függetlenül is őrizze 
meg nevének szellemét!
Üdvözlettel:

OTP hitelek 
kamat-támogatások

Az 1991-es költségvetési törvény a kedvezm ényes 
kamatozású, hosszúlejáratú O T P h itelek  állami tá 
m ogatásának két lépcsőben való m egszüntetéséről 
intézkedett. Az első fázisban a kedvezm ényes ka
matozású kölcsönökre egységesen havi 1.500.-Ft-tal 
növelték a törlesztőrészletek összegét. M ég 1991. 
elején kellett az adósoknak dönten i a kölcsönökre 
1991-től felszám ított kam atlábról. 1991-ben tapasz
talható volt, hogy a törlesztés a családok többségé
nek komoly terhe t jelent.

Az állam a települési önkorm ányzat illetékességi 
terü letén  fennálló m eghatározott kölcsöntartozás 
u tán  költségvetési tám ogatásban részesíti az önkor
mányzatokat. E nnek  elosztása idén is az önkor
mányzatok hatáskörébe tartozik.

A  tám ogatás iránti kérelm et a Polgárm esteri H iva
talban lehet előterjeszteni 1992. szeptem ber 15-ig, 
a m eghatározott adatlapon.

Az adatlap az Igazgatási C soportnál igényelhető, 
melyhez csatolni kell a jövedelmi igazolásokat és az 
1991. decem ber 31-i hitelszámla elszámolást.

Pécsváradi Nk. Képviselőtestület 
Szociális és EÜ. Bizottsága
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Aktuális a kárpótlásról!
A sokat szidott kárpótlási tör
vények a megvalósulás szaka
szába léptek.
Időszerű tennivalókról kérdez
tük meg a Kárpótlási Hivatal 
munkatársát Dr Váradi Mik
lós urat.
Azon személyek, akik a közel
jövőben földtulajdont szeret
nének kárpótlási jegyük fejé
ben és ezen tulajdonhoz egyes- 
séggel akarnak hozzájutni - a 
92. évi XXXXIX. törvény 
alapján - élhetnek azon lehető
séggel, hogy a postán megvásá
rolható jelentkezési lapon igé
nyüket benyújthatják a helyi 
ö n k o rm á n y z a th o z . E zen  
nyomtatvány három példá
nyos. Egy példány marad a tu
lajnak, egy az önkormányzat
nak és egy a Kárpótlási Hiva
talhoz kerül. Ezen nyomtatvá
nyon jelzik, hogy beadtak kár
pótlási igényt - az I-es, Il-es 
vagy III-as -közük a boríték 
számát, iktatószámúkat, sze
mélyi adataikat. Meg kell jelöl
ni, hogy hány AK értéket kí
vánnak földben kivenni és he
lyileg hol.
Nagyon lényeges, hogy azon 
önkormányzathoz adják be 
igényüket, ahol a földet ki 
akarják venni.
Röviden az árverésről: ebben 
az esetben nincs licit AK-ként, 
hanem  egységesen 1.000,- 
Ft/AK lehet földhöz jutni, lé
nyegében egyeségen alapuló 
földosztás.
Határidők: AI.K.Tv. alapján 
1992. augusztus 15.-ig lehet 
beadni az igényt, ami soronkí- 
vüü elbírálást jelent. Maximum 
60 nap alatt a Hivatal véglege
sen lezárja az ügyet. A II.K.Tv. 
alapján 1992. október 30.-ig. 
Aki a fenti határidők után 
nyújtja be igényét, az egyeség 
alapján nem vehető figyelem
be. Az igénybejelentő szemé
lyeket az önkormányzat re
gisztrálja, majd ezen szemé
lyek közül - az önkormányzat 
képviselőjét is beleértve - meg 
kell választani a Földrendező 
Bizottságot 3-10 fő.
Ezen bizottságnak feladata és 
hatáskörei: koordinálnia kell 
az igénybejelentőket, mivel a 
Kárpótlási Hivataltól tudni 
fogja az árverések helyét és 
időpontját. Ezen árverésekre 
elő kell készíteni az egyezséget, 
ugyanis a bizottság ismeri a

helyrajzi számokat és a AK ér
téket táblánként.Ekkor nincs 
licitálás, a papírra fektetett és 
jegyzőkönyvezett egyezség 
alapján történhet a föld kiosz- 
tása.Példaként: egy tábla 250 
AK, az egyezség alapján egy 
személy 80 AK-val, a második 
személy 130 AK-val és a har
madik személy 40 AK-val ren
delkezik, ebben az esetben 
nincs licit, egységesen 1.000, - 
Ft/AK.
Nagyon lényeges; az egyez
ségen azon személyek vehet
nek részt,akik az árverés felté
teleinek is megfelelnek. A sza
bályoknak megfelelően árve
résként indul, de amennyiben a 
bizottság bemutatja az egyez
ségről szóló okiratot, a licit fe
leslegessé válik. Kialakíthatóvá 
válnak az új helyrajzi számok. 
A lényege az lenne, hogy így a 
Földrendező Bizottság ha az 
egyezséget meg tudja szervez
ni, 1000, -Ft/AK-ban kerülne a 
föld a kikiáltási ár 3.000, - 
Ft/AK helyett.
A másik feladat; az olyan szö
vetkezet esetében, amely nem 
akarja, vagy nem tudja meg
művelni, a jelenlegi területén 
lévő, de kárpótlási alapba kije
lölt területeket, köteles októ
ber 31.-ig a Bizottságnak beje
lenteni. A Bizottság ebben az 
esetben ezen területekre ke
reshet bérlőket. Ha a bérlő 
egyben kárpótlási jogosult is: 
ingyenes a bérlet, két éves idő
tartamra.
A cél; minél kevesebb legyen a 
parlagon maradt föld.
Az egyezségre való jelentkezés 
term észetesen jogában áll 
azon személyeknek is, akik 
már rendelkeznek kárpótlási 
jeggyel.
Ellenben segíti azokat, akik 
még nem kapták meg, hogy ne 
késsenek le.
A soronkívüliség szankciói: 
Amennyiben 100.000,-Ft felet
ti igényről van szó, abban az 
esetben legalább 100.000,-Ft
é rt földet kell igényelnie, 
amennyiben alatta, akkor tel
jes igényét földbe kell fektet
nie. A kárpótlási jegyét nem 
kapja kézhez, letétbe lesz he
lyezve a banknál, a fennmara
dó részt akkor kapja meg, ha 
igazolja, hogy a 100.000,-Ft-ot 
földre váltotta. Soronkívülisé
get kaphat még: aki bérlakás

vásárlására akarja fordítani a 
kárpótlási jegyét. Akinek me
zőgazdasági, vállalkozói támo
gatásra van szüksége. Továbbá 
a jelenlegi tanyatulajdonos, 
akinek a tanya melletti földte
rületet árverésre jelölték ki, 
amennyiben maga is kárpótlás
ra jogosult. Az árverések a tör
vény értelmében három perió
dusban zajlanak le. Az lehetsé
ges, hogy helyenként öt is lesz, 
de három az kötelező. Az első 
esetben a kárpótlási alap 30%- 
a, második esetben 70%-ig és 
harmadik esetben a fennmara
dó 30% kerül árverésre.Min- 
den esetben a % arányoknak 
megfelelően kell szerepelni 
mindenfajta művelési ágnak és 
AK értéknek is. Az árverezé
seknek 1993. március 15.-ig 
kell befejeződni, de ebben ha
táridő  m ódosítás várható . 
1993. II. 28.-ig az állami tarta
lék földek listáját a BM-nek be 
kell nyújtania a megfelelő kor
mányszervezetnek, ezáltal is 
biztosított, hogy megfelelő 
mennyiségű földalap álljon 
rendelkezésre kárpótlási célre.

Tisztelt Polgártársak mivel la
punk megjelenése augusztus 
15.-i határidőhöz igen szoros 
lesz, szórólapon kíséreltük 
meg felhívni figyelmüket, el
lenben a II. és III. törvény jo
gosultjainak még bőven van 
idejük. Gondolják át és dönt
senek!
Term észetesen tájékoztatni 
fogjuk önöket a Bizottság fel
állásáról, tagjairól, működésé
ről. A Bizottság életrehívásá- 
nak hatérideje 1992. augusztus 
31. Szeptember hónapban a 
Kárpótlási Hivatal munkatár
sainak részvételével tájékoz
tatót fogunk tartani. Az idő
pontot az MDF hirdető táblá
ján és hangosbemondón fog
juk közölni.
Saját érdekükben annyit ké
rünk, hogy a közölt időponto
kat tartsák szemelőtt!

Miiller lajos

A jó tündér csendben távozik
A tündérek nemcsak a me
sékben vannak! Itt élnek 
köztünk, járnak-kelnek, 
de észre vesszük-e őket? 
Vagy csak akkor jövünk rá, 
hogy itt voltak, ha már 
hipp-hopp csendben tova- 
szálltak! Pécsváradnak is 
volt egy jó tündére. Sokan 
ismerjük, itt él közöttünk, 
mégis kevesen tudtuk róla, 
hogy Ő az öregek jó  tündé
re. Olyan szeretettel ápol
ta, gondozta, óvta őket, 
hogy mindenki megértet
te: ö  nem csupán egy jó 
dolgozó, ő  több annál. 
Mert szivét, lelkét adta 
munkájába és így lett tün
dér. Hiszen földi haladó
ként, fizetett alkalmazott
ként, ilyen önsanyargató, 
fárasztó, anyagi javakat fi
gyelmen kívül hagyó önfe
láldozásra nincs más pél

da. Rengeteg szeretetet 
vitt a munkájába, a kap
csolatokba, bearanyozta 
vele a fáradt szíveket, lel
keket. De jó  lenne, ha so
kan lennének! De más is 
lehetne a világ, ha sok tün
dér lenne! A mi tündérünk 
elment, hátra hagyta örök
ségül jócselekedeteit, sze- 
rete té t m unkatársainak, 
gondozottjainak, ő k  biz
tosan nem felejtik el, és 
v á rják , hogy idő n k én t 
visszatérjen, tanítsa őket 
szeretetre, jóra, és ember
ségre.
Köszönjük fáradt szivű jó 
tündér, maradj velünk! 
Tündér Annuskánk! Tün
d é r  K ő b erlin g  A nnus
kánk!

Dr. Biró Ferenc
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A szajkó is (szabad) madár

Honfitársaim! Hallottatok-e már az impertinenciáról? 
Bár ismeri mindenki azt az idegen szót, hogy impertinens, 
azért megnéztem a szótárban, hogy a szemtelenen túlme
nően mit is jelent még. Nos annak fokozott változata, 
miszerint kihívóan szemtelen, pimasz, arcátlan. Csúnya
csúnya egy tulajdonság. Nem is tudom elképzelni, hogy is 
válhat valaki, hogy is válhatnak valakik, sokat olvasott, 
írástudó emberek ilyenné. Sajnos számuk egyre szaporo
dik és még csak fél egy van. Legnépesebb táboruk a sajtó 
berkeiben lakozik. Valamikor - talán egy vagy másfél 
évvel ezelőtt - Műosz nevű csoportosulásuk főtitkára 
akként adta meg ars poétikájukat, hogy a sajtónak nem 
lehet más feladata mint a hatalom állandó piszkálása, 
nyüstőlése, szurkálása, állandó stresszben tartása, folya
matos ócsárlása, míg az úgymond behúzott farokkal, 
nyüszítve be nem húzódik a bozótos mélyébe. Kegyele
mért lihegve talán meg is kéne nyalnia az "igazságos" 
kemény szókimondó, a demokráciára árgus szemmel 
vigyázó írástudók kezeit. Legalábbis a főtitkár et. szerint, 
és legalábbis mostanában mióta ez az eszméletlen nagy 
sajtószabadság felütötte a fejét, ami szerintük egyébként 
állandó veszélyben van. Ugyanis ez a diktatórikus koalí
ciós kormányzat "maga alá akarja gyűrni". Értitek ugye, 
mint afféle ártatlan hajadont, holmi tiporni való liliomot. 
Na hát ezt aztán bármi módon meg kell akadályozni. Erre 
a legjobb módszer, ha bármilyen szituációban "segítség 
szatír"-t kiabál a liberális kórus. Bezzeg a régi szép 
pártállami diktatúra idején egymással versengve gyűrtet- 
ték magukat Aczél elvtárs és a nómenklatúra bármilyek 
hülyegyereke alá mint az igazi profik a Rákóczi téren vagy 
a kocsisoron. Mindegy hogy ki és milyen, csak jól meg 
legyen fizetve. Meglehet sokan ma is így publikálnak, 
bármit, bárki megbízásából meg tudnak írni, csak jól meg 
legyen fizetve. Ehhez méltó elnököt is választott magának 
a szövetség legutóbbi közgyűlésén. Nemrégiben olvastam 
kedvelt napilapomban az elnök úr nem sok esztendővel 
korábbi - a romániai kommunista pártot dicsőítő lírai 
munkáiból részleteket. Evezősversenyek szokásos szó- 
használatával élve percenként harminc-harminckettes 
csapásszámmal dolgozott nyelve. Tudhatjuk-e, mily szö
vetség az, mely ilyen elnököt választ elöljárójának. 
Szerintem olyan. Olvasom azután vagy talán látom a 
képernyőn, hogy a rádió elnök feláll a parlamenti 
bizottság meghallgatásán és miután beolvas a bizottsági 
tag képviselők-nek, faképnél hagyja őket. Nem különben 
a TV elnök, aki ugyan végigcsinálja a többnapos meghall
gatást, de a háromórás - adásba kerülő - videoanyagot a 
saját szájíze szerint vágatja meg. Ezeknek az uraknak úgy 
néz ki nincs főnökük, nincs aki a körmükre nézhet, hogy 
értenek-e ahhoz amit tesznek, nincs aki ellenőrizhetné 
mikor vannak szabadságon, mire verik el az előfizetők és 
a költségvetés pénzét. Pedig ez egy külön fejezetet 
érdemelne. Hátha más is érdekelné a rádióhallgatót,

TV-nézőt mint az állandó ócsárolás, destruktív vélemé
nyezés, a múlt bűnöseinek szerencsenmosdatása. Na meg 
a kultúrális Friderikusz csúcs. A primitív, első generációs 
hülyítés a mézzel kenegetett, tollal meghintett szeren
csétlen látványa avagy a legutóbbi akadémiai díjas 
delikatesz. A pikulás rendőr az ő kutyájával aki az 
istennek se akart énekelni. És a hülyeség ragályos, mert 
utána szájharmonika hörgése mellett próbálkozik a 
bécsoportos versenyző. És mindez főműsoridőben.

Az arrogancia csúcsa azonban a köztársasági elnök - 
akit esztendeje még hályogos szemmel korrekt személy
nek tartottam. Semmit nem ír alá: Gondoljátok meg 
gyerekek, védi a sortüzelő gyilkosokat. Védi az RTV 
masszív régivágású gárdáját, amely igen jól pénzel abból, 
hogy árulja az országot. Tudjátok-e, hogy bizonyos 
madárfaj tákat sok gyakorlással be lehet tanítani, hogy 
emberi nyelven mondatokat produkáljanak. Ilyen a 
papagály mellett állítólag a szajkó is. Először a parla
mentben folyó vita kapcsán Rádai Mihály SZDSZ-es 
képviselőtől hallottam az ominózus pimasz mondatot a 
médiacsatározás okán, hogy a készüléken van egy gomb, 
amivel ki lehet kapcsolni, ha valakinek nem tetszik az 
adás. Mit gondoltok nyomtatásban hol láttam viszont e 
primitív, egyben arrogáns érvelést. A  köztársasági elnök 
nyílt levelében, amit fel is olvasott a képernyőn. Képébe 
vágta a több millió, más nézeten lévő nézőnek, hogy ha 
nem tetszik, kikapcsolhatod. Eszi, nem eszi, nem kap 
mást. Megtanították neki rendesen Ráday úr és társai. 
Igaz, hogy nem régiben osztrák hetilapnak is adott 
interjút a pártok felett álló főméltóságú, mondván, hogy 
a Zétényi-Takács féle, a parlament által elfogadott 
törvény több mint kettőmillió embert akart felelősségre 
vonni. Ez úgy jön ki szerinte, hogy 800 ezer volt 
kommunista párttag plusz ezek családtagjai. Hát ezt ő 
nem engedhette. Inkább a seggenfütyülő artista fórum 
védnöksége és a Piszkafalusi allergia fesztivál megnyitása 
közti rövid időben nem írta alá a törvényeket. Pedig az 
Alkotmámybíróság milyen közérthetően elmagyarázta. 
Már első hallásra meg lehetett nemérteni az egészet. A 
döntések írásba foglalt változatát a lelki csomagküldő 
szolgálattól is megrendeltem postán. Sokadik olvasatban 
sem értem, csak forgatom kezemben a dodonai postabé
lyegzővel ellátott borítékot. Hát erről ennyit. Gyerekek 
van még valakinek valami, ha nincs akkor végeztünk. 
Apropó, ha van valami alá nem írni valótok, csak 
szóljatok vagy írjatok a szerkesztőségbe "öregapád = 
demokrácia" jeligére.

Beck

Ui: Az elnök úr a minap közölte, hogy tízmillió magyar 
elnöke kíván lenni. Ezúton közlöm mindenkivel, hogy 
mínusz egy. Én ugyanis nem vállalom.

B.J.
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Hírek Nagypallból:
Az előző számban elmaradt jelentkezésem, most azonban 

pótlom a lemaradást és tudósítok az azóta történt eseményekről.
Június hónapban az önkorménzzat fórumot tartott a község

ben a leendő telefonfejlesztés ügyében, sok volt az érdeklődő, 
ugyanis 50 új igényt nyújtottak be. A fórum után azonban az 
50-ből tizen visszavonták igénylésüket. Ennek oka az, hogy az új 
bekötések ára 50.000 Ft. ezen az áron nagyon sokan felháborod
tak, a régi tulajdonosoknak ugyanis lényegesen olcsóbb volt a 
bekötés. Többen szerették volna elérni, hogy a régi tilajdonosok is 
fizessék be a különbséget. Ez nem valósítható meg ugyanis 
menetközben az időközbeni áremelések különbözetét kifizettetni 
nem lehet.

Befejeződött a tanév az iskolában. Ebben az évben már 
napközibe is járhattak a gyerekek, német tagozatos tanárnő 
tanított az iskolába. A sikeres tanév után 5 tanuló fog felső 
tagozaton járni pécsváradra.

Az óvodában is megtörtént a ballagás, tizen lesznek akik 
megkezdik első iskolai évüket.

Az óvodában megüresedett egy állás, amely már meg lett 
hirdetve, a személyt a vezető óvónő választotta ki, a jelentkezők 
közüLDobszai Jozsefné nyerte el az állást.

Az óvoda nyári szünete alatt megtörtént a festés, és az udvarba 
fajátékok kerültek:babaház, csúzda, kisvonat és faló. Az ötletes 
játékokat Ilijin Péter készítette.

Két napos juniálist rendezett az önkormányzat; június 20.21- 
én. Szombaton este vacsorával és hagyományos bállal kezdődött a 
program. A mulatság a hajnali órákig tartott. Zenét a Hohann-ze- 
nekar szolgáltatta. Vasárnap játékos sportvetélkedőket rendez
tek, és Laci konyhát állítottak fel a parkban. A futtballmeccseket 
kísérte nagy érdeklődés. Az asszonytornán résztvevők alakítottak 
egy csapatot az ellenfelők " az aktív sportból kiöregedett kemény 
legények" csapata volt. A másik focimeccs már keményebb volt, itt 
a Nősök-Nőtlenek vetélkedtek egymással.

A juniális bevétele a Petőfi utca új hídjának építésére lesz 
fordítva. Jelenleg a vízveveték építése folyik a községben. Volt egy 
időszak amikor Pecsvárad felől érkezve tapasztalhattuk, hogy a 
pincesor után a KPM végez útszélesítést. Néhány száz méterre a 
sorompónál a MÁV munkásai dolgoznak a vasúti átjárón. 
Beérkezve a faluba a BS Axis emberei építik a vízvezetéket. A 
Szabadság utca egy időszakban csaknem teljes hosszában fél 
szélességben fel volt bontva. Kánikulában por, esőben sártenger 
van a községben. Ez még egy átutazó autós idegzetét is megviseli, 
nem beszélve a helyi lakósságról!

Meghirdetésre került a jegyzői állás. Az augusztus 3.-án tartott 
testületi ülésn bírálták el a pályázatokat, ahol Dr. János Emília 
véméndi lakos személyét fogadta el a testület. Hivatalba lépésének 
ideje 1993. január 1.

Még egy téma van ami érinti a falu lakósságát, ez az ÁFÉSZ 
bolt kérdése. Mióta új boltosok vannak akadozik az áruellátás. Ez

nem elsősorban a vezető hibája, de problémaként jelentkezik.
Ezúton szeretnénk megköszönni az előző boltvezetőnő - Rózsi 

néni- 25 éves áldozatos munkáját. Továbbiakban hosszú boldog 
életet és még sok sikert kíván Neki Nagypall lakóssága nevében:

Grátz Mária

Asszonytoma-csapat

Aug. 2-án Drulingenből érkeztek vendégek községünkbe. A 
Drulingen-i tánccsoport a zengővárkonyi tánccsoport meghívá
sára érkezett Magyarországra.

Nálunk istentiszteleten vettek részt, majd a parkban bemu
tatót tartottak.Gyönyörű népviseletbe öltözve népi táncokat 
adtak elő, a lakosság nem kis tetszésére. A vendégeket a 
polgármesterasszony köszöntötte, Ő fejezte ki a lakosság 
köszönetét amiért ellátogattak hozzánk ezen a forró vasárnapi 
délután.

Este a református egyház hívei vacsorával vendégelték meg 
a táncosokat.

1992.08.03. GM

Válogatás a VÁLOGATÁS c. világmagazin 
júliusi és augusztusi számaiból

A NYELVJÁRÁSGYÚrrŐ 
arra kíváncsi, hogy a faluban az 
apja vagy atya, esetleg egyéb for
ma használatos. így teszi fe l a 
kérdést:

-  Itt van ugye a kisfiú anyja, a 
nagyanyja, a nagyapja. Hát még 
mije van ennek a kisgyereknek?

-  A  nagymama pironkodva 
felel:

-  Hát, parasztosan csak úgy 
mondjuk: bögyörője...

ÖTVENEDIK házasság év
fordulójukon az asszony könny
cseppet vesz észre a férje szemé
ben.

-  Nem is tudtam, drágám, 
hogy te ilyen szentimentális vagy!

-  Hát tudod - feleli szipogva a 
férj-, eszembe ju tor hogy amikor 
az apád rajtakapott minket a 
csűrben, megfenyegetett, ha nem 
veszlek el, lecsukat ötven évre. 
Nos ma szabadulnék!

A TUDÁS hatalom - feltéve, 
hogy a megfelelő emberről tu
dunk valamit.,

A  CSALÁDI nyaralásra öt 
bőrönddel, négy perekkel és hét 
"azt hittem, te teadel el" tárggyal 
szokás megérkezni

A  NAGYÉTKŰCumosky be
töltötte már a nyolcvannegyedik 
évét, amikor orvosa javasolta, 
hogy ha még élni akar, mondjon 
le a szaftos húsokról és a halak
ról.

-  Akkor inkább fiatalon ha
lok meg!,

A Z  ÁLLATO RVO SI rendelő 
várójában hallottam:

-  Ivartalanítta ttom a macs
kámat. Azóta is kinn kószál éj
szakánként a többi kandúrral, de 
csak mint szaktanácsadó,

A  VEGYIMŰVEKNÉL, ahol 
művezető vagyok egyszer olyan 
hiba támadt a gyártási folyamat
ban, amilyennel addig meg egyi
künk se találkozott. Nem boldo
gultunk vele. A zt mondta az egyik 
emberem estefelé:

-  Johnson a legöregebb szaki 
közöttünk Neki már biztos volt 
dolga ilyen zűrrel. Várjuk meg őt.

M ikor Johnson megjött, kér
deztem, volt-e már ilyen esete.

-Igen.
-  Es m it csinált?
-  Megvártam vele a következő 

műszakot - mondta az öreg szaki
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A katolikus egyház hírei:

Imaapostolság szándékai:

Általános: Hogy európa újra felfedezze 
keresztény gyökereit, és szívét megnyissa az 
egész világnak.

Missziós: Hogy a hagyományosan ke
resztény országokban újra felébredjen a 
misszió iránti búzgóság.

1. Szó. Liguori alfonz, Boglárka, Mahá- 
lia

2. V. Évközi 18. vasárnap
3. H. Hermina, Kamélia, Lídia
4. K. Vianney János, Domokos
5. Sz. Havas Boldogasszony, Krisztina
6. Cs. Urunk színeváltozása, Berta
7. P. 11. Sziktusz pápa, Kajetán, Ibolya, 

Donát
8. Szó. Domonkos, László, eszmeraldfa
9. V. Évközi 19. vasárnap Ernőd, Ro

mán
10. H. Lőrinc diák, amadea, Blanka, 

Csilla
11. K. Assisi Klára, Zsuzsanna, Tiborc
12. Sz. Klára, Diána, Hilária
13. Cs. XL. Ince pápa, Ipoly, Vitála
14. P. Kőibe Maximilián, Marcell, Men

ta
15. Szó. Nagyboldogasszony ünnepe 
Mária Asszunta
16. V. Évközi 20. vasárnap 
Aurahám, Rókus, Szeréna
17. H. Jácint, Arika, Réka, Hetény
18. K. Ilona, agenor, Rajnáid
19. Sz. Bernát, Huba Marián, Eudes 

János
20. Cs. Szent István Király ünnepe
Stefánia, Vajk
21. P. X.Plusz pápa, Sámuel, Baldvin
22. Szó Szűz Mária királynő, Menyhért
23. V. Évközi 21. vasárnap 
Limai Róza, Bence, Szidónia
24. H. Bertalan apostol, Aliz, Detre
25. K. Lajos kir., Kai. József, Patrícia
26. Sz. Izsó, Tália, Zamfira
27. Cs. Mónika, Gáspár, Cézár
28. P. Ágoston, Hermina, Morgan
29. Szó. Kér. János vért., Beatrix, Emma
30. V. Évközi 22. vasárnap 
Rózsa, Letícia, Pázmán
31. H. Erika, Arisztid, Bella

Kaviccsal kezünkben 
a meredeken

PÉCS OLTÁRA
A Havas Boldogasszony (Sancta Maria 

ad Nives) temploma Rómában épült. Tör
ténetét úgy mondják: "a gyermek utáni 
vágy Jánost és feleségét arra készítette az 
ötödik században, hogy fogadalmat tegye
nek, ha gyermekük születik, bazilikát építe
nek - hálából. Fogadalmukat a pápa előtt 
megerősítették."

A kedves legenda szerint LIBERIUS 
pápát álmában felszólította a Madonna, 
hogy azon a helyen építtessen, amelyen a 
következő augusztusi reggelen friss hóta

karót talál. Másnap a Viminale dombon a 
pápa ebbe a hótakaróba botjával rajzolta 
be a bazilika tervét. (13ö8-ból származó 
mizaik ábrázolja az átépített és ma már 
Santa Maria Maggiore néven ismert temp
lom loggia lépcsőjénél az épület tervezé
sét.) 1753-ban barokk építészeti remekmű
vé fejlesztették, de megmaradt dús pompá
jú mennyezete, melyet amerika első arany- 
szállítmányából vontak be szfnarannyal.

Fogadalmi templom a pécsi havihegyi 
kápolna is. Amikor 1690-ben a várost pestis 
járvány sújtotta, a nép megfogadta, hogy a 
vész elmúltával a Boldogasszony tiszteleté
re templomot emel.

Az 1690-es években megkezdték az 
építést a 247 méteres panonn-mészkő- 
domb tetején. A szóhagyomány szerint a 
város és környékének lakói kézben hordták 
föl az építőanyagot a meredeken. Szép 
szokás, hogy a gyerekek még ma is, a 
HAVI-BOLDOGASSZONY kápolnához 
fölfelé menet kezünkben egy-egy kavicsot 
visznek. A zömöktornyú kápolna messziről 
látható. "Pécs oltára" - mondják a várost 
övező, ma már külvárosnak számító régi 
falvak lakói. Külseje dísztelen, csupán a 
torony és a főhomlokzat attikafalán látható 
váza az ékessége.

A kisméretű, homlokzati tornyos épület 
egyhajós, dongaboltozatos. Orgonakarzata 
a főbejárat felett van. 1710-ben bővíteni 
kellett a szentélyt, mely belül négyszögle
tes, kívül íves.

1780-ban pusztította el a berendezést. 
Újjáépítésekor készült a jelenlegi copf 
stílusú márványoltár, melynek képe a ró
mai SANCTA MARIA MAGGIORE 
templom Mária képének másolata. A két 
mellékoltáron szent Sebestyén és Szent 
Flórián szobra láthartó. Bronz gyertyatar
tói, melyeket a XIX. század első felében a 
bécsi DANNINGER készített, a Székes- 
egyházból kerültek a kápolnába. Nagyon 
kedves a Fatimái Szűz cédrusfából készült 
szobra, melyet Fatima püspöke küldött dr. 
Cserháti József megyéspüspök közben já
rására. Mindazok, akik a pécsi egyházme
gyéből a II. Világháború után Kapos-Szer- 
dahelyre vagy Alsószentmártonba jártak, 
1985. január 13-tól a Havihegyen végezhe
tik el engesztelő áhítatukat.

A szertartás három nyelvű: német, hor
vátit, magyar. A templomon belüli körme

netben mindig más-más két asszony viszi a 
Szűz remekbe készült szobrot. Havonta 
járulnak "Pécs oltárához" Gyód, Kökény, 
Keszű, Pellérd, Cserkút, Kozár, Bogád, 
Somogy, Szabolcs és Pécs belvárosának 
hívei engesztelő ájtatossággal a Szeplőtelen 
Szűzhöz.

Már 60-70 évvel ezelőtt is felgyalogoltak 
a városból az Ágoston-téri plébánia által 
hirdetett Újholdmisékre. Ezeket a koráb
ban szombati istentiszteleteket újabban 
szerdán tartják, és nem üres a templom 
soha.

Turisták is szép számmal keresik fel a 
Havihegyet. A templom mellett álló ma
gyar-koronás PIETÁ szobor BARTALITS 
MIHÁLY műve. Az északnyugatra felállí
to t t  v a s-h o rg an y  fe s z ü le te t  KISS 
GYÖRGY alkotta. Sajnos a korpuszt meg
rongálták, javítása -az ötvözet különleges
sége miatt -gondot okoz.

Horváth János a kiálló mészkősziklára 
1845-ben keresztet állíttatott, melyet 1960- 
ban központi utasításra eltávolítottak. H e
lyén ma Rétfalvi Sándor megrázó feszületé 
áll, a kiszenvedett és elhagyott MEGVÁL
TÓRA emlékeztetve.

Gábori Imréné

Rövidhírek:

Augusztus 7.-től 9.-ig három napos 
lelkigyakorlaton vettek részt az egyházme
gyénkben működő hitoktatók.

Hároméves hitoktatói tanfolyam indul 
szeptember 19.-én Pécsen. Jelentkeyni az 
egyházmegyei Caritas irodában (Pécs Ja- 
nus P. u. 4.) lehet. A tanfolyam végzéséhez 
középfokú végzettség és plébánosi ajánló
levél szükséges.

Augusztus 15.-én, szombaton 16 órakor 
a rk. templomban NAGYBOLDOGASZ- 
SZONY-napi mise lesz.

Augusztus 20.-án a Szent István Napok 
keretében 19 órakor Székely Miklós orgo
naművész a rk. templomban orgonái.

Mit wohrer Demut mán Gott und den 
Menschen

Igazi alázattal nyeri meg az ember az 
Istent és az embereket.

( Paul V. Mellinbroth)

Dér Wertvollste Gedanke dér Mens- 
chen:Ist Gott,

aber dér wertvollste Gedanke Gottes: 
Ist dér Mensch.

Az ember számára a legértékesebb 
gondolat: Isten,

de Isten számára a legértékesebb gon
dolat: az ember.

( Abrahám Josua Ileschel)
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Pécsújhegyen Bor utca 90 számú kertes családi házamat 
elcserélném pécsváradi társasházi lakásra, vagy kertes 
családi házra.
Érdeklődni: Pécsvárad Pécsi országút 8. Benkő

Ha érdekli önt
Főleg olasz gyártmányú mezőgazdasági erőgépek, kombáj
nok, bálázók, munkagépek,használtak és esetleg újak is. 
Fényképről, prospektusból megtekinthető!
Évjárat, paraméterek, üzemóra, megközelítő ár. 
Beszerzés közvetlen az olasz piacról.
Minden nap 16 óra után Müller Lajos Pécsvárad,
Zengő utca 17.

Megnyílik!
1992.augusztus 17.-én Pécsvárad, Gyenes Tamás u. 29.sz. 
alatt megnyitom kiskereskedésem! Kapható: Kétkazettás 
rádiós-magnó, porszívó, sportcipők,fodrászipari kellékek. 

Zsákos cukor előjegyezhető!
Nyitvatartás: 10h-18h-ig

Pécsváradi Agrokémiai Telep 
AGROKER BOLTJÁNAK AJÁNLATA:

Növényvédő szerek, levéltrágyák, termésfokozók, cukor
fokjavítók kedvező árakon.

Kötözők, zsinegek, juta-és pamutzsákok, permetezőkan
na alkatrészek,

Műanyag ballonok -10.14-20 literesek,
Műanyag hordók -30-60-120-220 literesek, 

Hitelesített aliminium vödör 12 literes: 145.-Ft
Hitelesített műanyag edény 8 literes: 36.-Ft
Ásólapát: 36.-Ft
Műanyag seprő: 43.-Ft
Műanyag zsák 40x70cm: 6.-Ft

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 8-15,30 óráig. 
Jöjjön hozzánk, nézzen körül nálunk!

V__________________________________ J

Sorozat:
Osztropoli Herschell ostora
Paradicsomi állapotok uralkodnak ott, ahol angolok 

a rendőrök, németek a mérnökök, olaszok a szeretők, 
svájciak a szervezők, magyarok a takarítók, franciák a 
szakácsok, zsidók a kereskedők.

De pokollá válik ott az élet, ahol németek a 
rendőrök, angolok a szakácsok, zsidók a takarítók,fran
ciák a mérnökök, magyarok a kereskedők, olaszok a 
szervezők, svájciak a szeretők.

Herz Heskelt, az orosz nihilistát, halálra ítélték, 
röviddel a kivégzés előtt belép a rabbi a cellájába. 
"Jövök hozzád, hogy hirdessem neked Isten igéjét."

Herz:-ehhez kell nekem egy rabbi?! Fél óra múlva 
beszélek az ön főnökével!

A dubnói rabbi egy jelöltnek, ki egy zsidó hitközség 
rabbiságára pályázott, ajánlólevelet adott, melyben ez 
állt:"Ez az ember olyan, mint Mózes, mint Salamon 
király, mint Arisztotelész." Az illetőből rabbi lett, ámde 
csakhamar bebizonyosodott, hogy képzetlen, csélcsap 
nyomorúságos szónok. Mikor a csalódott közösség 
szemrehányást tett a dubnói rabbinak, ő igy válaszolt:- 
Mit akartok? A tiszta igazságot írtam: dadog, mint 
Mózes, hajszolja a nőket Salamon módjára, és keveset 
tud a héber tudományokról mint Arisztotelész.

A misztikus zsidó büszkélkedik az ő rabbijával:
-higyjetek nekem, Isten maga beszél vele, minden 

péntek este!
-Honnan tudod?, kérdi egy kétkedő.
-Ő maga mondta!
-Talán hazudott!
-Mi jut az eszedbe?!-háborodik fel a misztikus.-Az 

Isten majd szőba állna egy hazuggal?!

Veszekedő házaspár áll a rabbi előtt.
-Miért karmoltad meg az emberedet? Nem tudod, 

hogy az ember a család feje?
A harcias asszony lesüti a szemét és így szól:-Rabbi,

ÉBRESZTŐ
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