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Őket köszöntjük mi is néhány gondolattal:

NE KÉSS EL!
Nem tudom már ki mondta, hogy 
egy társadalom kultúrájának színvo
nalát az is minősíti, ahogy öregeivel 
bánik. Nagy-nagy igazság. S mivel a 
társadalom nagyrészt családokból 
tevődik össze logikus, hogy fenti 
megállapítás ezekre a kis emberi 
közösségekre is vonatkozik.
A késő őszi alkonyaiban személy
autók csordái araszolnak a város 
felé. A csomagtérben krumpli, hagy
ma, gyümölcs, zöldség. December
től kolbász, sonka és egyéb falusi 
csemegék. A kiskapuban könnyes 
szemmel és szorongó szívvel néz
nek az elporzó jármű után. Vajon 
meg van-e elégedve a fiú a kapott 
csomagokkal? Érdemes lesz-e neki 
eljönni legközelebb is. Sajnos sok
sok esetben csak az ilyen hoci-ne- 
sze szintre süllyedt kapcsolat él a 
távolba szakadt gyermekkel. Ne le
gyen egyoldalú a szeretet, ahol az 
öregember tán erőn felül áldozva, 
sokszor akár nélkülözve is csak adni 
akar.
Ne ezért becsüld és tiszteld, ne ezért 
szeresd. Az embert lásd benne, az 
egyenrangú partnert. Ha felmenőd, 
úgy azt a nőt aki hordott elnehezült 
testében a nyár hevében, kiben

állandóan ott volt a félsz "jaj csak 
egészségesen szülessen", ki fél
álomban figyelt legapróbb neszezé- 
sedre az éjben, együtt tüzelt lázró
zsáiddal betegágyad mellett. Lásd a 
férfit, az apát, ki óvott a bajtól, ki ereje 
s öröme teljében fel-feldobált a ma
gasba, kiben biztos voltál, hogy nem 
ejt el, kit megtiszteltél nőügyekben 
tanácsot kérni. Ne az évek számát 
tiszteld, ne az ősz hajszálakat, mert 
az idős kor nem érdem, hanem 
állapot. Ugyanolyan, -ha nem érté
kesebb- emberek Ők mint a többi. 
Tiszteletre és szeretetre méltók. 
Nem úgy mint a gyermek, nem 
gügyögve de méltón!
Az emberélet véges, s az idő rohan. 
Irodalmunk lánglelkű költői csodála
tosan és fájón emlékeznek öregjeik
re. Had álljon itt József Attila Kései 
síratójából felejthetetlen részletként 
az édesanyára emlékezés:
'Lágy őszi tájból és sok kedves nőből 
próbállak összeállítani téged 
de nem futja, már látom az időből...'

Ne fuss ki az időből! Ne késs! 
Tanítsd meg a gyerekeket s tiszteld 
az öregeket.
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Cím nélkül
Hosszú hallgatás és közel 

egy éves csend után ismét 
olvashattunk a Hírmondó
ban a Polgármester Úr ellen 
folyó, - ügyészség által elren
delt - nyomozásról, annak 
fejleményeiről, ill. a feljelen
tők személyéről.

Magam úgy gondoltam, 
nem írok erről többet az 
Ébresztő hasábjain, amíg a 
vizsgálat tart, ill. amíg az 
ügyészség nem dönt, vádat 
emel-e vagy sem? Ezt az 
általam fogadott hallgatást 
azonban fel kellett adjam, az 
után a cikk után, amely a 
Hírmondóban megjelent, a 
kiváló újságirónő Gállos Or
solya tollából, "Lépéshát
rányból lépéselőny" címmel.

A cikk fő célja nyilván az 
volt, hogy a Polgármester Úr 
közéleti és magánvállalkozói 
tevékenységét bemutatva, 
mintegy mellesleg utaljon az 
ellene közel egy éve folyó 
rendőrségi vizsgálatra, és 
annak általa megelőlegezett 
kimenetelére. Mindezek ter
mészetesen nem zavarnak, 
mert mindenkinek szive jo
ga, hogy hogyan vélekedik 
vélt vagy valós igazságáról. 
A lényeg úgysem ez, hanem 
az, hogyan vélekedik az 
igazságszolgáltatás. A közel 
egy évig tartó vizsgálat való
ban nagyon hosszú idő, ért
hető tehát a Polgármester Úr 
türelmetlensége, egy ilyen 
vizsgálat valóban nagy lelki 
teher. A vizsgálat elhúzódá
sának oka azonban éppen 
az volt, hogy a rendőrség 
kiterjesztette a nyomozást 
azokra a dolgokra is, ame
lyeket a Polgármester Úr a 
"feljelentőknek" írt fenyegető 
levelében leírt. /Mármint, 
hogy kész arra, hogy mind
ezen dolgokat kivizsgálják./ 
így tehát a Polgármester Úr 
ellen folyó rendőrségi vizs
gálatnak csak egy része volt 
a vesztegetés és hivatali ha
talommal való visszaélés 
gyanúja, Palkó Ferenc írá- 
sosfeljelentése alapján.

Érthetetlen azonban szá
momra, - és ez késztetett 
írásra is, - hogy az általam 
igen tisztelt Gállos Orsolya 
miért írta cikkében kétszer is, 
-kiemelve és vastagon szed
ve-, hogy Dr. Biró Ferenc és 
Palkó Ferenc feljelentésére 
folyik a nyomozás? A ma
gyarázat nyílván csak az le
het, hogy a riport alanya ezt

közölte vele. Ugyanis közel 
egy éve a faluban is, és 
megye-szerte az ügyet úgy 
kezelik, hogy Kakas-kontra- 
Biró ügy. Vajon kinek az 
érdeke ezt terjeszteni?

Én az egy évvel ezelőtti 
cikkemben sem tagadtam, 
hogy mi a szerepem ez ügy
ben, és most sem fogom. Aki 
az ügyészségen fekvő irato
kat áttanulmányozza, il. hiva
talosan megkérdezi; ki a fel
jelentő, az megtudhatja: Pal
kó Ferenc bonyhádi vállalko
zó, aki a vesztegetés gyanú
ja miatt vizsgálatban most 
már a másik gyanúsított. Ezt 
azonban Ő tudta akkor is, 
amikor a feljelentést megtet
te, hiszen erre figyelmeztet
ték. Vajon miért tette mégis 
meg? A Polgármester Úr és 
környezete szerint politikai 
szándékból, és sikerült a 
köztudatba is átvinni. Vajon 
miért tartja fenn Palkó Ferenc 
mind a mai napig vallomá
sát? Vajon miért fordult hoz
zám, mint országgyűlési 
képviselőhöz, hogy akadá
lyozzam meg az ügy elkené- 
sét? Ezekre nem tudom a 
választ, de talán hamarosan 
kiderül. Azt azonban tudom, 
hogy az ügyészségi akták 
szerint nem én vagyok a 
feljelentő, és az ügyben sem 
tanúként, sem egyéb módon 
nem szerepelek.

Ezek után pedig elvárom, 
hogy Gállos Orsolya tegyen 
helyreigazítást. Az általa leír
tak ugyanis kimerítik a rágal
mazás, és a nagy nyilvános
ság előtti lejáratás tényét. 
Ezt, mint újságírónak tudnia 
kell.

A Polgármester Úr által 
kezdeményezett beszélgeté
sen Ígéretet tettem arra, hogy 
ha a vizsgálat lezajlik, és 
Palkó Ferenc vádjai igaztala
nok, lapunk hasábjain meg
követem.

Megkövetem, de csak 
azért, amit "ellene" elkövet
tem, nevezetesen, hogy la
punkban cikket írtam az ügy 
indulásáról, és hogy felvállal
tam a semleges kivizsgálás 
megteremtésének lehetősé
gét a feljelentő kérése alap
ján.

Bízom abban, hogy bár a 
Polgármester Úr már jó előre 
megelőlegezte ártatlansá
gát, - Neki lesz igaza.

Dr. Biró Ferenc

Papír(forma) és 

a tények
Nem a vita kedvéért, nem 

a kötözködésért és nem a 
mundér becsületéért írom a 
következő sorokat.

Az ügy a májusi testületi 
ülésen kezdődött, a Költség- 
vetési Üzemről - ekkor már 
érezhető volt, hogy nagy való
színűséggel veszteséges lesz 
- döntés született: el kell adni, 
és ezt azonnali hatállyal meg 
kell hirdetni. A következő ülé
sig e témában nem történt 
semmi érdemi lépés. Ez idő 
alatt felhívták a figyelmet 3 
jelenségre, melyből kettő a 
laikus számára is teljesen 
egyértelműen igazolt a nem 
megfelelő vezetői hozzáállást. 
Nagyobb mennyiségű bútor
léc nem megfelelő tárolásából 
adódó értékvesztésről, vala
mint a Gatter meghajtó 35 
kW-os villanymotor indító kap
csolójáról volt szó. Az elmon
dottak alapján ebben az idő
ben már hónapok óta ezt a 
motort direkt üzemmódban in
dították.

Ezen az ülésen vizsgálatot 
kértem a jelzett problémák 
alapján, kértem továbbá az 
üzem gazdasági helyzetének 
felülvizsgálatát, szükség ese
tén az igazgató hatáskörének 
korlátozását a nagyobb vesz
teségek elkerülése érdeké
ben. Becslésem szerint a ne
kem jelzett problémák ekkor 
még maximálisa veszteség 
esetén is megálltak volna 3 -
400.000 Ft-nál.

A júliusi HÍRMONDÓ-ban 
rövid, tömör jellemzéssel 
megjelent a vizsgáltat kérés 
ténye. Aztán jött a nyár, szü
net, szabadságolások. A 
szeptemberi ülésen idő hiá
nyában a vizsgálta eredmé
nyét nem ismertették a testü
lettel.

Vannak még csodák, szep
tember 22-én az Új Dunántúli 
Napló-ban megjelent egy cikk 
a Költségvetési Üzemről Bl- 
ZONYÍTATLAN VÁDAK cím
mel, onnan tudtam meg, hogy 
mindhárom bejelentésemben 
elmarasztal az önkormányzat 
hivatala által levezetett vizsgá
lat. A HÍRMONDÓ októberi

száma ugyancsak nem bizo
nyítható VÁDAKRÓL VÁDAS
KODÁSOKRÓL beszélt.

Az októberi ülésen napi
rendre került a vizsgálat ügye, 
s valóban mindhárom témá
ban engem marasztal el. Az 
első pontból - zavaros menet
levél ügyek - az eljárás módjá
val nem értettem egyet. Úgy 
gondolom, ebben az esetben 
nem a hivatal pénzügyének és 
az üzem könyvelőjének kellett 
volna az ügyet kivizsgálni. 
Amit leírtak az stimmel, azt 
elfogadtam. Nem úgy a másik 
két témában hozott döntést. 
Az üzem vezetője a vizsgálat
ban leírt "szakszerű szabadtéri 
tárolás" kritériumait kérdé
semre valami oknál fogva 
nem tudta felsorolni. A villany- 
motor ügyben a vizsgálat egy 
1,8 kW-os szellőző motorról 
beszél a 35 kW-ossal szem
ben. Ez a témára figyelés 
csúcsa! Az igazi gond mind
ezek után került felszínre meg- 
történt-e a meghirdetés, ha 
nem miért nem? A válasz: a 
tulajdonjogot május óta a 
Földhivatal nem írta át az 
önkormányzat nevére. Szin
tén újsághír: ez mára már 
megtörtént.. Gratulálni kelle
ne, a kérdés kinek?

1991 -ben 30 millióra be
csült üzem ma mennyit ér? 
Mennyiért adható el? Becslé
sek szerint 10-12 millióért.

Milyen volt az első félév 
eredménye? 100.000 Ft nye
reség.

Csődeljárás indítható-e? Ki 
a felelős érte? Mi van a 6 millió 
Ft hitellel és kamataival? Mivel 
intézmény, nem indítható elle
ne csődeljárás. A banknak 
meg nem fáj a feje, amíg az 
önkormányzat számláján van 
a pénz. Egyszerűen leemeli, 
ezt meg is tette.

Az ülés napján 1,6 millió 
Ft-ot, jelen pillanatban +
280.000 Ft-ot, és ez termé
szetesen így lesz a IV. negye
dév végén is.

Kérem a tények makacs 
dolgok! Akár a míves szót, 
netán a kozmetikát nem sokra 
értékelik.
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Megalakult a helyi 

Földrendező Bizottság

Mindezek után felkérem - 
az ülésen jelenlévő - NAPLÓ 
képviselőjét, hogy a hallottak 
alapján éljen a tényekkel való 
tájékoztatás lehetőségével. 
Október 29-én megjelent egy 
cikk, - aláírás nélkül - szerin
tem meglehetősen ellentmon
dásos fogalmazással s úgy 
érzem kevés ténnyel.

Ezek után szükségét érez
tem, hogy tájékoztassam 
Önöket. A HÍMONDÓ-tól e 
pillanatban csak remélni me
rem, hogy hasonlóan cselek
szik.

Lapzárta előtt:
Reményeimben csalód

tam, a HÍRMONDÓ-ban nem. 
Szerinte minden rendben van, 
csak én játszok feljelentős- 
dit...

Nézzük a tényeket:
Ebben az évben kifizetett 

az Önkormányzat 1.800.000 
Ft-ot

Az üzem felvett az Ybl 
Banktól 2.000.000 Ft-ot.

A lejárat időpontja 1992. 
ápr.6, a visszafizetés nem tör
tént med, tehát 2.000.000 Ft

Továbbá az OTP-től felvett
2.500.000 Ft-ot, ebből vissza 
van 1993-94-re 2x 625.000 Ft
1.250.000 Ft

Szintén az OTP-től felvett
3.500.000 Ft-ot;visszafizeten

dő 1993-94-re 2x975.000 Ft
1.950.000 Ft

Van még TB és ÁFA tarto
zása 1.978.000 Ft, ezt fedezi a 
kinntlevősége. De ha nem 
tudja behajtani? Ki a felelős? 
Az Igazgató, a tulajdonos?

Eladjuk az üzemet a 93-94- 
re esedékes tartozásaival 
együtt, mennyi lesz a vételár? 
Mi lesz az Ybl Bank és a TB 
valamint ÁFA tartozásokkal? 
Fizet a tulajdonos? Ha eladjuk 
a meglévő eszközöket csök
ken a vagyon... Az is tény, 
hogy felér egy csodával, ha az 
év végére az üzem 300.000 Ft 
nyereséget hoz, vagy 0-ra zár.

Egy az biztos, az önkor
mányzat felé kifizetett 1,8 milli
ónak jobb helye is lett volna.

M indezen túlmenően, 
hogy tudják: a cég egyre nö
vekvő eladósodása mellett az 
igazgató tudomásom szerint 
egy hasonló profilú Betéti Tár
saság tagja, s ez a jelenleg 
hatályos jogszabály szerint 
vezetői beosztásával össze
egyeztethetetlen. Vajon az is 
hasonló módon vesztesé
ges?

Befejezésül arra kérem 
Önöket, hogy e témáról kiala
kult véleményüket mondják is 
el.

Müller Lajos

Szíves tudomásukra hozzuk, 
hogy megalakult a Földrendező 
Bizottság. Nem öncélú kezdemé
nyezés volt, a törvény által előírt 
módon és formában történt életre 
hívása.
E cikk keretében a falu TV-ben 
elhangzott rövid közleményt sze
retnénk kiegészíteni.
Feladata: koordinálni és levezé
nyelni a kárpótlási jegyek alapján 
a földhöz juttatást, összekötó sze
repe van a jogosultak, a Kárpótlá
si Hivatal és a jelenleg földhasz
náló nagyüzemek között. Legfon
tosabb feladata lenne, lesz: a 
teljes folyamatot súrlódások, fél
reértések nélkül levezényelni. Ez 
a résztvevők közös érdeke. Tisz
tában vagyunk vele, hogy a cél 
elérése nem csak rajtunk múlik. A 
Bizottság az új Polgármesteri Hi
vatalban kap egy irodát, ahol heti 
két alkalommal igénybe vehető a 
szolgáltatása, kedden 8-12, pén
teken 14-18 óra között.
Amiben segíteni tudunk: megte
kinthető lesz térképen a kárpót
lásra kijelölt teljes terület, továbbá 
ennek 30%-a, mely az 1993.janu- 
árjában esedékessé váló első ár
verés alapja lesz. Azokkal a sze
mélyekkel, akik gyorsított eljárás
hoz igénybejelentéssel éltek, éló 
kapcsolatunk van. Velük meg tud
juk teremteni a megfelelő informá
ció cserét. Ellenben, akik kárpót
lási jeggyel vagy határozattal ren
delkeznek és földhöz szándékoz
nak jutni, semmi kapcsolatunk 
nincs. Saját bevallásukra bízzuk

felkeresnek-e bennünket vagy 
sem - ez sem kötelező - a véle
mény változásokat hasznosnak 
tartjuk.
A közeljövőben a Kultúrházban 
videón mutatták be a földárverést, 
az időpontról később tájékoztat
juk a lakosságot. December ele
jén a terveink között szerepel egy 
próba árverés levezetése is.
A helyi MgTsz a kárpótlásra kije
lölt területet teljes mértékben át
adta a bizottság kezelésébe. Na
gyon fontosnak tartjuk közölni 
mindenkivel, aki földhöz akar jut
ni, hogy létezik egy úgynevezett 
használatbavételi lehetőség füg
getlenül az árveréstől. Kárpótlás
ra jogosultak részére igen ked
vezményesen. Ez azért lényeges, 
hogy a földek ne maradjanak 
parlagon. Felhívjuk a figyelmüket 
az 1993 tavaszán és nyár elején 
sorrakerüló árverések - ha közben 
a föld meg lett művelve és elvetve 
- problémáira is.
E pár sort elsősorban figyelem 
felhívásra szántuk. A későbbiek
ben is tájékoztatni fogjuk Önöket 
munkánkról. Ez ügyben közvetle
nül érdekeltek, reméljük felveszik 
velünk a kapcsolatot a pontosabb 
tájékoztatás érdekében.
Most pedig ismertetem a Bizott
ság tagjainak névsorát Bachesz 
Rezső, Brückner János, Hoyek 
Antal, Magyari Gyula, Mosonyi 
Ferenc, Pusch Mihály, Szendrő 
János, Wittembart Antal, Walter 
Gyula, Pelcz János és Müller 
Lajos elnök.

Halottak Napja után...
- Emlékszem-e Rá? A mozdulatára, a szavára, a 

jóságára? Szeretett... bennem élt... és él. Ó most is 
velem van, amíg én élek, Ó is él. A halál csak akkor 
végleges, ha elfelejtenek. Apáink, anyáink, nagyszü- 
leink mind bennünk élnek tovább, lelkünk egy 
részeként. Ne felejtsük el Ókét, mert végérvényesen 
meghalnak!

Megtanítjuk-e gyermekeinket a szeretetre, a halál 
igazságára és a lét értelmére? Tovább viszik-e a jót, 
amit adni szeretnénk, tovább élünk-e majd a lelkűk 
egy szegletében? Ez a szülők nagy felelőssége, és az 
örök lét nagy titka. A temetőben a gyertyák fénye segíti 
az emlékezést, segít az Élet nagy igazságainak a 
felismerésében.

Szeress, alkoss, taníts, mutass példát, szülj- és 
nevelj gyermeket, mert egy lobogó gyertyaláng leszel 
a temetőben.

Dr. Bíró Ferenc

Amiről suttognak, 
beszélnek

Az Altan-Agricola-Hun- 
garia megvásárolta az Er
dei termék Vállalat pécs- 
váradi Szörpüzemét. Az 
olasz-Magyar Kft. ügyve
zető igazgatója Dubay 
László magyar szárma
zású olasz állampolgár.

Az olasz partner a cég 
régi tevékenységét meg
tartva, szeretné azt kibő
víteni. Tervei közt szere
pel gyümölcsaszaló épí
tése, illetve más mező- 
gazdasági termékek fel
dolgozása. A fejlesztések 
beindulása után, várha
tóan munkalehetőséget

is teremt.
Az Altan-olasz tőkés- 

csoport pécsváradi beru
házásait segítette elő dr. 
Biró Ferenc - olasz gaz
dasági kapcsolatai révén 
- azonban nem résztulaj
donosa, és más érdekelt
sége sincs a létrejött ve
gyesvállalatban.

Bízunk abban, hogy az 
olasz tőkéscsoport más 
pécsváradi beruházás
ban is részt fog venni, új 
munkalehetőségeket te
remtve ezzel a környé
ken.

Szerkesztőség

V
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Tagiskolái hírek: Boltavatás
A pécsvéradi iskola 6 tagiskola részére biztosítja a szakmai irányítást, 
segítségnyújtást.
A 6 tagiskolába 23 elsős iratkozott be. Erdősmecskén 2 tanulócsoport 
működik 2 tanítóval, Apátvarasdon, Lovászhetényben, Nagypallban, 
Zengővárkonyban egy éve sikeresen működik a napközi.
A tagiskolák közül Erdősmecskén, Nagy paliban és Zengővárkonyban 
német nemzetiségi nyelvoktatás is folyik.
A legmagasabb tanulólétszám Nagypallban van, 23 tanuló, ebből 11 
elsős, a legkevesebb gyermek Apátvarasdon jár, összesen 7 tanuló.

A pedagógus továbbképzésről:
A Baranya Megyei Pedagógiai Intézet ebben a tanévben is széles 
kínálatot nyújtott továbbképzési lehetőségekből.
Iskolánk tanítói és tanárai az új dolgok iránti fogékonysággal 
tapasztalatszerzés, vagy éppen a meglévő ismeretek, szakmai 
gyakorlat megerősítése miatt szívesen és nagy számban vesznek részt 
ezeken a tanfolyamokon.
Az alsó tagozatos tanítók közül tizenegyen vesznek részt kilenc féle 
továbbképzésen, melyek az enyhén jobbra dőlő írástanítástól a 
szorobán alkalmazásáig a legkülönfélébb témákat ölelik fel. A felső 
tagozatból egy kollégánk elvégezte a német átképzést, jelenleg a 
német szakot végzi a főiskolán, egy orosz szakos nevelő pedig 
elkezdte a német átképzést.

Október 19-én 16 órakor nyitotta meg ünnepélyesen kapuit 
Mezőék új boltja. A megnyitóra nagyon sokan voltak kíváncsiak 
a faluból. A képviselőtestületet csak hölgyek képviselték.
A megnyitón a polgármesterasszony elmondta: Amikor új 
középületet kell átadni,_olyan érzése van, itt érdemes élni, van 
jövője a községnek. Őszintén örül annak, ha mások is így 
éreznek, és vállalkoznak. Reméli ennek a családnak lesznek 
követői, mert vállalkozni nem csak boltnyitással lehet. A 
növekvő munkanélküliség szerinte rá fogja kényszeríteni a 
falusiakat arra, hogy vállalkozzanak helyben. Az önkormányzat 
ebben annyit tud segíteni, hogy nem vezette be a vállalkozási 
adót. A boltnak sok vásárlót, a tulajdonosnak pedig kitartást, 
erőt és egészséget kívánt.
Ezután a tulajdonos Mező Jánosné szólt néhány szót. 
Megköszönte a nagyarányú érdeklődést. Értékelte vállalkozá
sának eddigi tapasztalatait, miszerint a boltra szükség van. Ez 
tette lehetővé a bolt bővítését. Igyekszik jelenlegi árukészletét 
szintentartani, új termékekkel megismertetni vásárlóközönsé
gét. A bolt nyitvatartása továbbra is a jól bevált módon, 7-11 -ig, 
15-18-ig várja vásárlóit. Az áruválasztókban vegyesboltra 
jellemzően minden megtalálható. Külön köszönetét fejezte ki 
sógorának, Mező Józsefnek, aki ötleteivel és rengeteg fizikai 
munkájával sokat segített az új bolt létrehozásában.

Iskolánkba látogatott Farkas Péter Olimpiai Aranyérmes birkózó 
Fotó: Lórinczi Albert
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Búcsú

Nagypallban
A német népszokás szerint egy botra 

úgynevezett bucsukendőt kötöttek. Ez a 
kendő szép, színes kasmírkendő volt. 
Búcsú délelőttjén végig járják a falut a 
legények és sorsjegyet árultak egy pen
gőért; A bucsukendőt vasárnap délelőtt 
sorsolták ki a kocsmában, egy szalmából 
font kosárba annyi kukoricaszemet tettek, 
amennyi sorsjegyet eladtak. A kukorica
szemek között volt egy piros szemű is. 
Egy fiú a fejére rakta a kosarat és sorra 
vette ki a kukoricaszemeket és számolta. 
Minden szemet megszámoltak, addig 
számoltak, míg a piros szemet ki nem 
húzták. Aki ezt a számú sorsjegyet vette 
azé lett a bucsukendő. Érdekessége a 
szokásnak, hogy mindig volt valaki, aki
nek szánták a kendőt, ezért a piros szemű 
kukorica gombostűre volt feltűzve. A 
búcsú két napig tartott. A hajnalig tartó bál 
után, reggel elmentek kakast lopni a 
legények. A kakast nyakig elásták a 
földbe a falu végén, és a bekötött szemű 
legények, hosszú póznával igyekeztek 
agyoncsapni. Ebből a kakasból a legé
nyek pörköltet főztek még aznap estére.

1945 előtt külön volt a faluban német és 
magyar búcsú, egy hét különbséggel.

A magyar búcsú alkalmával Gyön- 
gyösbokrótába rendeződve, dalolva jár
ták végig a falut. Népi játékokat játszottak 
közösen a zengővárkonyi és pócsváradi 
magyarokkal.

A háború után közösek lettek a búcsúk, 
és sajnos elmaradtak a népszokások, 
egyik nemzetiség sem folytatta hagyo
mányait.

Azóta Nagypall október utolsó vasár
napján tartja búcsúját. Ezen a napon 
eljönnek hozzánk rokonok és ismerősök. 
Elhelyezik a megemlékezés virágait a 2. 
Világháborúban elhunyt hősi halottak 
emlékművénél, amelyet 1990-ben szintén 
a búcsú napján szenteltek fel. Elmennek 
a falubeliek a misére. A bazárba, majd 
este a bálba szórakozni.

Az idei búcsú nevezetességeként a 
katolikus templomban tartott misét emlí
tem meg. Ezt a miséta pécsi Poli János 
nyugdíjas kanonok tartotta és 6 szentelte 
fel a Juhász József által készített 14 
képből álló rézdomborművet. A 14 statiót 
ábrázoló képek 260 ezerforintba kerültek, 
a hívők eddig 70 ezer forinttal járultak 
hozzá a költségekhez. Az idős pécsi pap 
a szentmise alatt méltatta Mott Jánois 
eddigi törekvéseit, és beszélt arról is, 
milyen szép dolog, hogy a hívők anyagi
akban is ilyen szépen hozzájárultak eh
hez a szép kompozícióhoz.

Az elmúlt évekhez képest kevesebb 
bazáros látogatott meg bennünket, és a 
mutatványos sem érkezett meg.

Idén két bál is várta a táncolni, szóra
kozni vágyókat. A helyi italboltban a 
harkányi Golyó szórakoztatta a résztve
vőket, a kultúházban a jól ismert Randy 
várta nem hiába rajongóit.

1992 október 26
GM.

BÜSZKE RÁD A SZAKMA
Azok, akik rendszeresen olvassák az 

Ébresztőt, 1990-ben már olvashattak egy 
cikket, amelyben a nagypalli fodrászdi
nasztiát mutattam be. Személyszerint 
Schneider Józsefet, lányát Siklósi József- 
nét és unokáját Siklósi Mónikát. Akkor a 
cikknek egyik érdekessége volt, hogy a 
szülők akatrata ellenére lett Mónikából 
fodrásztanuló.

A magam részéről már a pályaválsaz- 
tásától követhettem és követtem is sor
sát. Emlékszem, mikor édesanyja felkere
sett és segítségemet kérte. Elmondta 
Mónika fodrász akar lenni és szeretné, ha 
Pécsett tanulna. Mikor lehetőségként 
megemlítettem Mónika mostani mesteré
nek nevét, az anyuka arcából kifutott a 
vér. Juliska, ha fodrászbemutatókon járt, 
vagy szakmai továbbképzésen vett részt, 
a bemutatók és az előadók között mindig 
főszereplő Szél István, számára egy 
nagyon szigorú, mogorva, kemény em
bernek tetszett. Pedig ez a "mogorvaság" 
csak szakmai szigor, igényesség. Erről 
ezóta a család személyesen is meggyő
ződhetett.

Az elmúlt számban a lapzárta miatt 
csak hírként, de annál nagyobb örömmel 
írhattam meg Siklósi Mónika sikerét, amit 
a Pécsi Napok keretében rendezett Fod
rászversenyen ért el. A Pécsi Városi 
Sportcsarnokban közel 70, ausztriai, né
metországi és hazai versenyző mérte 
össze tudását, köztük tanulók is külön 
kategóriában. A bajnokjelöltek a legújabb 
nemzetközi divatirányzat elvárásait követ
ték. A könnyű, laza hajviselet szabadon 
hagyott tincsekkel, fantáziadúsan, tarkón, 
oldalt és homlokban.

Mónika ügyesen, magabiztosan kezel
te az ollót, készítette el a számukra kiírt 
frizurákat. A Mónika által készített női, 
kreatív kereskedelmi /mindennapi hord- 
hatóságra alkalmas/ frizurája minden 
egyes hajszálának meg volt a maga helye 
és sikere. A mesterfodrászok alkotta 
héttagú zsűri, köztük nemzetközi fodrá
szokkal, az l.hellyel jutalmazták a művet. 
A férfi hajvágás olyan jól sikerült, hogy az
l.hely mellett elnyerte Kökény Ferenc 
különdíját is, melyet személyesen a nem
zetközi mesterfodrász, magyar bajnok 
adott át. A díjkiosztáson mindezek mellett 
átvehette még Pécs város különdíját férfi- 
és összetett kategóriában, az "ifj Rónai 
László emlékverseny legeredményesebb 
tanulója címét."

A siker nem csak Mónikát illette meg,

mestere boldogan sütkérezett a szakma 
elismerésében. Mónikát akarata, kitartása 
és nem utolsó sorban mestere iránti 
tisztelete, és mestere reménysége, bizal
ma segítette a dobogó tetejére. Én tu
dom, ezért az eredményért keményen 
meg kellett dolgoznia. Sok lemondás, 
rengeteg hétvége az üzletben, modelle
zés. A dobogó tetején ez biztosan nem 
jutott eszébe. Mónika úgy érzi Pista bácsi 
nélkül sohasem érte volna el ezt az 
eredményt itthon, és nem jutott volna el 
most Linzbe. Október 24-25-én rendezték 
meg a Felső-ausztriai bajnokságot. Ahol 
több hazai mesterfodrász társaságában 
Mónika is részt vett. A tanulók kategóriá
jában itt évfolyamonként értékelték a 
munkákat. Mónika itt a maga kategóriájá
ban a férfi kereskedelmi frizurájával a 
II.helyet szerezte meg. A női kereskedel
mi frizurája az 5. helyen végzett.

Remélem ezek után senki sem érzi 
úgy, hogy favorizálni akartam Mónikát, 
úgy érzem az eredményei magukért 
beszélnek. Eddigi ismereteim szerint 
ilyen eredményt, ilyen idős korban még 
nem mondhatott magáénak senki sem. 
Most már úgy gondolom az írásom címe 
is érthető, mert a Szél Szalonban mások
nak is termett babér, de a jövő nemzedé
kére mégis másképp néz a szakma.

Mónika szüleinek gratulálunk gyer
mekük sikereihez. Kívánom még nagyon 
sokszor élhessék át ezt a boldogságot, 
és joggal büszkélkedhessenek gyerme
kük szakmai sikereivel.

Grátz Mária mesterfodrász
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Hírek Nagypaliból Vajon ki is Pécsvárad 

országgyűlési képviselője?November van, visszafordítha
tatlanul itt az ősz. Tavaly ezidőtájt 
kezdték meg a betakarítást a 
földeken a helybeliek. Ezeket a 
munkálatokat szeptember hó
napban szinte mindenki elvégez
te. Az aszályos nyár ellenére 
elfogadható a termés, mindent 
sikerült még jó időben, meleg
ben, szárazon betakarítani. Jól 
sikerült a szüret, annak ellnére, 
hogy Nagypall nem híres borter
melő vidék. Ilyen nagy munkála
toknál, mint kukoricatörés, szüret, 
összefgognak a családok, s a 
közös munka mellett jól érzik 
magukat. Községünk egyik leg
nagyobb családjánál Kácsor 
Andráséknál szüret idején a bő
vebb család mind a 28 tagja jelen 
volt. Mondhatnánk, így drágábba 
leves, mint a hús, de a mai rohanó 
világban, ha csak egy rövid időre, 
mindenki összejön, jót beszélget
nek, és ez nagyon jó. A kölcsön
ös segítés jellemzi ezt a "kis" 
családot, az a szellem ami sokat 
lendíthetne az egész országon és 
szőkébb környezetünkön Nagy- 
pallon.

Az egész nyári pornyelés után 
most a sarat kerülgetjük a járdán. 
Most, hogy néha napokig esik 
vigasztalanul, igen elkeserítő lát
ványt nyújtanak a házak előtti 
járdák és zöldterületek. Sajnos a 
fejlődés egyik elengedhetetlen 
része az, ahogy most kinéz a falu. 
A. vízbekötés műszaki átadása 
megtörtént, de a helyreállítás 
nincs kész, így eléggé gondozat
lannak tűnik községünk. A pol
gármesterasszony kéri a lakos
ság megértését és segítségét. 
Tegye mindeki a háza előtt is 
rendbe a portáját.

Mint ahogy az előző számban 
megemlítettem, új bérlője van a 
helyi italboltnak. Dahak Andrea 
pécsi lakos jár ki minden nap 
férjével együtt, általában 9-20 
óráig tart nyitva. A jelenlegi forgal
ma gyenge még, de terveiken 
sokat lendíthet a vendégforga
lom. Számít az autók betérésére, 
a kávé és üdítő mellett szendvi
cseket és gyors reggelit kínál. A 
kocsma valós forgalmát rend
szeresen discók, bálok megren
dezésével szeretné növelni. Já
tékautomaták, billiárdasztal és te
kepálya szerepel még tervei kö
zött. A kocsma után a helyi boltot 
is kiadta a pécsvéradi ÁFÉSZ. Bár 
tudomásom szerint több helybeli 
lakost is számításba vett az 
ÁFÉSZ vezetése, de valamilyen 
okból mind megháláltak. A jelen
legi bérlő a zengővárkonyi Kele

men Lászlóné. A nyitvatartásról 
és a bolt áruválasztékáról még 
nem tudott mondani semmit, a 
lakosság igényeihez próbál majd 
igazodni.

Ezúton szeretnénk a lakosság 
nevében is megköszönni azt a 
figyelmességet, rugalmasságot 
és türelmet, amit augusztus óta a 
vásárlóknak szentelt az eddigi 
boltvezető, Szombat Jánosné. 
Anna csütörtök kivételével min
dennap Mecseknádasdról járt 
hozzánk, és bátran mondhatom 
kedves személyére jó szívvel 
gondolunk majd vissza.

Ebben a hónapban Diszkont 
boltot nyitott a Szabadság utcá
ban Csikós Ferenc helybeli lakos. 
A lakásánál működő üzlet 6-20 
óráig áll a vásárló rendelkezésé
re. Nidling József helybeli lakos 
teherfuvarozási engedélyt kapott. 
Másodállású vállalkozásában 
egy 3 tonnás Robur tehergépko
csival várja a lakosság megren
delését.

Pár napra benépesült a falu, 
hangos volt az iskolások nyüzs
gésétől. A két napos hulladék- 
gyűjtési akción községünk alsóta
gozatosai mellett, a felsősök is 
bekopogtattak a házakhoz. Az 
alsótagozataosok vasat gyűjtöt
tek, a felsősök leginkább a feles
leges papírhulladékoktól szaba
dították meg a lakosságot. A két 
napos munka eredményeként az 
alsótagozatosok 2 konténer vasat 
gyűjtöttek össze. A fizikai munka 
utón az iskola falai között a 
tanulás mellett új eseményre ké
szültek a diákok. November 8-án 
került megrendezésre az öregek 
napja, ennek egyik színes részét 
adták az iskolások. Erről követke
ző számunkban részletesen be
számolok.

Október első hétfőjétől újra be
indult az asszonytorna a helyi 
iskola tornatermében. Gimnaszti
ka mellett labdajátékok /kézi-ko
sár/ is várják a hölgyeket minden 
érdeklődőt szeretettel vár a foglal
kozásvezető Arnold Jánosné.

Elkészült a református templom 
torony és kupola része. Novem
ber 15-én 14 órakor sitentisztelet 
lesz. Ünnepélyesen ekkor helye
zik föl az új kupolát. A torony 
vakolását a Műemlék Felügyelő
ség, a kupola borítását Bilonka 
István bádogos kisiparos végez
te. A református gyülekezet az 
istentisztelet után a munkásokat, 
a gyúlekezti tagokat és az érdek
lődőket megvendégeli a kultúr- 
házban.

GM

Nem csak a kormány van túl a 
félidőn, hanem a megválasz
tott képviselők is. Kérdés ma
rad azonban, hogy van-e 
Pécsváradnak országgyűlési 
képviselője?
Dr. Biró Ferenc az előző 
számban beszámolt arról, 
hogy mit tett a faluért eddig, 
mint képviselő, és felajánlotta 
további segítségét. Méltányol
ni kell az Ó igyekezetét, el is 
kell fogadni, de nem Ó a helyi 
polgárok áltral megválasztott 
képviselő, hanem az MDF me
gyei listájáról került be a Par
lamentbe.
Mindnyájan tudjuk, hisz nyílt 
titok ez a demokráciában és 
az elmúlt rendszerben is az 
volt, hogy az országgyűlési 
képviselők sokat tudnak tenni, 
és tettek is a helyi és környe
zetünkben felmerülő problé
mák megoldásáért.

Kérdem én, hogy körzetünk 
megválasztott képviselője dr. 
Wekler Ferenc úr, az eltelt két 
évben miért nem jelentkezett 
egyszer sem, még tájékoztató 
jelleggel sem? Elég sok idő 
telt el ahhoz, hogy felajánlja 
segítségét az embereknek. De 
azt is kérdem én, hogy az őt 
megválasztó polgárok miért 
nem kérik tőle számon azt, 
amit ígért?
Ő itt lakik közel hozzánk, 
könnyebb lenne Tőle szá- 
monkérni Ígéreteit, mint a 
"messzi" kormánytól, akit na
gyon sokan bírálnak, - néha 
jogosan is - a tevékenységé
ért.. Dr. Wekler Ferenc is sok
szor bírálja a kormányt, de 
miért nem próbál segíteni a 
helyi problémákon, hiszen 
igazán van rá lehetősége.

Andrics Márk

Kedves Olvasóink!
Lapunk hasábjain gyakran találkozhatnak az 

F.K.Cora aláírással. Nos! Faludi Kornáliának és 
Német Gábornak gyönyörű kislánya született!

Gratulálunk, és kívánjuk, hogy gyermekük 
egészségben cseperedjen fel, szüleiknek sok 
örömet, és csak annyi bosszúságot okozzon, 
amennyit egy kicsattanó, vidám kiskölyöktöl elvá
runk!

Mert:

Az eltörhetetlen játék arra jó, hogy vele más 
játékokat törjenek össze a gyerekek!

Piszkos padlóra soha semmit nem öntenek ki a 
gyerekek!

Minden anya testi fogyatékosnak számít, ha csak 
két karja van!

Annyi idős egy gyermek a házban, amilyen 
magasan a törékeny tárgyakat tartják!

A gyermekek ellen védett orvosságos üvegeket 
csak a felnőttek nem tudják kinyitni!
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A katolikus egyház hí
rei:
Az imaapostolság szándékai november 
hónapban: Általános: Imádkozzunk a 
börtönben lévőkért, családjukért és bün
tetésvégrehajtókért. Missziós: Imádkoz
zunk, hogy a keresztény közösségek 
szorosabb együttműködése Délkelet- 
Ázsia és Óceánia gyorsabb és mélyreha
tóbb evangelizációjához vezessen. 
November
1. Évközi 31 .vasárnap. Mindenszentek
2. Halottaknapja.
3. Porres Szent Márton szerzetes 1i639
4. Borromeo Szent Károly püspök t1 584
5. Szent Imre herceg t1031
6. Első péntek
7. Első szombat
8. Évközi 32.vasárnap.
10. Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító 
1-461
11. Tours-i Szent Márton püspök 1397
12. Szent Jozafát püspök és vértanú 
t1623
15. Évközi 33.vasárnap
16. Skóciai Szent Margit t1093
17. Nagy Szent Gertrúd szűz t1302 
19. Árpádházi Szent Erzsébet t1231
21. A Boldogságos Szűz Mária bemuta
tá sa i templomban.
22. Évközi 34,vasárnap. Krisztus Király.
23. Szent I. Kelemen pápa és vértanú 101
24. Dung-Lac Szent András áldozópap és 
társai vértanúk. tXVI.sz.
29. Advent 1 .vasárnapja.
30. Szent András apostol.
November 5-én Szt. Imre herceg ünne
pe. Szt. István király és Boldog Gizella fia. 
/1000 és 1007 között/ Nevelője Szt. 
Gellért püspök volt. Fiútestvérei korán 
meghaltak, így ő lett a trónörökös. Apja 
intelmeiben kifejti, hogy milyen a jó 
keresztény uralkodó. Imre az is lett volna, 
ha korai tragikus halála meg nem akadá
lyozza. Tiszta életével ma is példaképe a 
jóra törekvő ifjaknak.
November 11-én Tours-I Szent Márton 
püspök. 316 körül Sabariában /Szombat
hely/ Apja római katonatiszt volt, 15 éves 
korában Márton is katona lett. Egy idő 
múlva a mai Franciaországba került. 18 
évesen megkeresztelkedett. Megalakítot

ta az első kolostort Galliában. 371-ben 
Tours püspöke lett. Az általa alapított 
kolostor a monasztikus kultúra központ
ja lett, afféle missziós szeminárium. 397 
november 8-án temették el Toursban. 
November 19-én Árpádházi Szent Er
zsébet. 1207. Sárospatak. Szülei II. End
re király és a tragikus sorsú Gertrúd. 
Wartburg várában Lajos őrgróf felesége 
lett. Három gyermeke született. 20 éves 
korában megözvegyült, el kellett hagynia 
otthonát. Ferences harmadrendi, sze
génységi fogadalmat tett. Betegeket 
ápolt, gondoskodott a szülő anyákról, 
mindenhol vigasztalt és örömet sugár
zott. Egyik modása. "Mindig mondtam 
nektek, hogy az embereket vidámmá kell 
tenni". Meghalt 1231 november 17-én. 
November 8-án Apátvarasdon fél 10-kor 
bucsumise volt. Az apátvarasdi templom 
200 éves. Szent Imre tiszteletére szentelt 
templom.
November 15-én Lovászhetényben tart
ják a 100 éves Tours-i Szent Márton 
tiszteletére szentelt templom búcsúját. 
Mindkét templom oltára felett olajfest
mény található, sajnos nagyon rossz 
állapotban. Mint belső, mind külső javí
tásra szorul mindkét filiánk temploma.

Die grosse Schuld des Menschen ist, 
dass er in jeden Augenblick die Umkehr 
tun kann und nicht tűt.

Martin Buber

Az ember nagy mulasztása az, hogy 
minden pillanatban megtérhetne, de nem 
teszi.

Freue dich deines Lebens, denn es ist 
Spater als du denkkst.

/Östliche Weisheit /

Örülj az életednek, mert már később van, 
mint gondolod.

/Keleti bölcs mondás/
*

Wissen ohne Liebe, ist Wie das Gébét 
ohne Beter.

Heide Schwesinger
A tudomány szeretet nélkül olyan, mint az 
imádság imádkozó nélkül.

A református egyház 
hírei:
Október 31-én reformációi istentiszteletet 
tartottunk, a konfirmandusok műsor- 
raliverssel, énekkel szolgáltak. 
November 1-én új bor - úrvacsoraosztás 
volt, a gyermekek énekkel, verssel szol
gáltak.
November 22-én Őrbottyánba látogatunk 
az Egészésgügyi Gyermekotthonba, ez 
alkalomra őszi terményeket gyűjtöttünk. 
29-én vasárnap Advent első vasárnapja, 
adventi istentisztelet lesz.
Állandó alkalmak:
- minden vasárnap de. 11 órakor isten- 
tisztelet a ref.templomban 
Gyermekalkalmak

- csütörtökön du.4 órakor a középső 
csoportoknak hittan /3.4.5.oszt./
- konfirmáció előkészítő péntekenként 
du. 3. órakor/7.8.oszt./
- kiscsoport hittanja vasárnaponként 11 
órakor az istentisztelettel egyidőben a 
parókián.
- péntekenként de. 10 órakor imaóra az 
Öregek Napközi Otthonában.

/ ------------------- \

200 éves
a pécsváradi 
református 

templom

1785-1985

A Református EgyházKÖzség tájékoz
tatója
Templomunk 1985-ben volt 200 éves. 
Erre az alkalomra Istenünk kegyelméből 
sikerült kívül és belül renoválni. A temp
lom tetőszerkezetét azonban időszerű 
kijavítani és a cserepezóst magújítani. Ez 
a mai árak mellett kb. 1 millió Ft. Mivel 
gyülekezetünk kis létszámú és anyagi 
erőinket meghaladja, így segítséget is 
kaptunk ős kapunk. Jó lenne azonban ha 
láthatnák, hogy nekünk Pécsváradon éló 
reformátusoknak is fontos a templomunk 
és ezért anyagi áldozatot is hozunk. 
KérjükgyülekezEtünktagjait.hogyameny- 
nyiben lehetőségük van rá személyen
ként 1000 Ft-tal járuljanak hozzá a tető 
javításához.
A temetőben is elkészült egy útszakasz 
aszfaltozása. Ennek a költségeiből nagy 
részt vállalt az önkormányzat, amit ez
úton is nagyon köszönünk. Az egyházkö
zség 50.000 Ft befizetésével támogatta 
az út készítését. Ehhez is kérjük testvére
ink áldozatos segítségét. Személyenként 
250 Ft befizetésével.
Kérjük ezt az áldozatot azoktól az atyánk
fiáitól, akik jószívvel tudnak áldozni erre a 
célra, és tudják, hogy ajókedvű adakozót 
szereti az Isten.
Pécsvárad, 1992 novemberében

A presbitérium.
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Kórház a falu szélén
Faluszerte beszélik, hogy dr. Biró Ferenc klinikát, 

kórházat épít a lakása mellett a Várkert utcában. 
Megkérdeztük tehát a legilletékesebbet, igaz-e a hír?
-  A hír igaz, csak nem pontos - kezdte a választ a 

vállalkozó háziorvos. - Valóban egészségügyi intéz
mény épül, de nem kórház, hanem egy annál kisebb 
mini egészségügyi centrum, amelynek manzárd teré
ben néhány fekvő beteg elhelyezésére is lehetőség 
nyílik. Természetesen nem akut kórházi kezelést 
igénylő betegekére, hanem idült betegek rövid ideig 
tartó ápolására. Az új mini ambulancián a szokványos 
háziorvosi ellátáson kívül több szakrendelés is helyet 
kap majd. Egykislaboron kívülfiziotherapia, gyógymasz- 
százs szolgáltatás is lesz. A fiziotherapiás kezelőben 
elsősorban olyan kezelések lesznek, amelyek a Dózsa 
utcai rendelőben nincsenek, és amelyekért Pécsre 
vagy Harkányba kell járnia az embernek. A tetőtér egy 
másik felében szívbetegek részére egy rehabilitációs 
kondicionáló helységet rendezünk be. Az épületben 
még helyet kap egy gyógyászati segédeszközöket 
áruló miniüzlet, és egy gyógytea bár is.

-  A szolgáltatások nagy része jövőre a Társadalom 
Biztosító által - tevékenységfinanszírozás keretében - 
téríthető lesz, tehát e beteg külön nem fizet érte. ily 
módon bizonyos szolgáltatásokat más orvoskollégák is 
rendelhetnek majd, és a betegeknek ezért nem kell 
fizetnie.

-  A természetgyógyászatot előnyben részesítöket is várja 
majd a rendelő, ahol természetgyógyászok is rendel
nek majd.
Természetesen a hivatalos háziorvosi rendelések 

továbbra is a Dózsa Gy. utcai rendelőben történnek 
majd.

Sokan azt kérdezik, miért éppen ide, a központtól távol 
eső helyre építi ambulanciáját?
-  Szerettem volna én is ezt az intézményt a falu 

központjához közelebb hozni, de az Entz Béla utcai 
rendelőre benyújtott igényemet, vásárlási szándéko
mat a Polgármester Úr elutasította, mondván, hogy 
abból azonnal rendőrlakásokat kell kialakítani. Azóta is 
lázasan keresi a megoldást az épület felhasználására, 
így került hát a létesítmény a falu szélére.

-  Úgy gondolom, hogy ez a létesítmény is elsősorban a 
pécsváradiakat fogja szolgálni, és bizonyos többlet
szolgáltatásokat tud majd nyújtani. Az egészségügyi 
vállalkozások az elkövetkező években hasonló vagy 
ugyanolyan természetűek lesznek, mint más vállalkozá
sok.
Bízom abban, hogy a falu szélén, annak egyik 

legszebb helyén álló rendelőt sokan fel fogják keresni, 
hiszen akár gyalog, akár kocsival, aszfaltos úton megkö
zelíthető.

Értünk épül ez a ház!

-  Sportösszefoglaló
Labdarúgás
Felnőtt megyei másodosztályban szereplő csapa
tunk eddig lejátszott 10 mérkőzésből 15 pontot 
szerzett, ami 75%-os eredményt jelent.
Jelenleg a tabella 3.helyén foglal helyet.
A visszalévő őszi 5 mérkőzésből Lutz Jakab edző 9 
pontot vár a csapattól, ha ezek az eredmények 
jönnek, feljutási lehetőségük is nagyobbak lehetnek, 
holott a villányi és mohácsi csapat jobb anyagi és 
játékos állománnyal rendelkezik. Ennek ellenére 
jelenlegi 3.helyezésük dicséri a csapatunk és edzőnk 
munkáját.

Ifjúsági megyei I.osztályú csapatunk Varga Sándor 
edző elmondása alapján az őszi rajt előtt nehézsé
gekkel kezdett a serdülő csapat, mivel 7 játékos 
került fel az ifjúsági csapathoz, a keretből a tavalyról 
megmaradt 5-6 meglévő játékosállományhoz fiatal 
kezdő játékosokat kellett felhozni. Keresztúri Tóth 
Sándor serdülő 2. csapatából ennek ellenére 8 
mérkőzésből 7 pontot szereztünk, ami jelenleg a 
tabella 7.helyét jelenti.
Minden bíztató jel meg van arra, hogy serdülő 
csapatunk a 92-93-as bajnoki év végére 3-4.helyre is 
fel tud jutni.

Kézilabda megyei l.osztály
Idén szeptemberben indítottuk be Sportkörünknél a 
női kézilabda szakosztályt. Egy ifjúsági csapatunk 
van 20 játékossal és a megyei I.osztályban szerepel
nek. A vártnál szebb eredményeket mondhatnak 
magukéNAK. Eddigi eredményeikből ki is tűnik, 
ugyanis 6 mérkőzésből 4 győzelem és 2 vereség van 
a hátuk mögött.
Büki Jánosné vezető edző bízik abban, hogy az őszi 
bajnokság végére a IMII.helyen tudnak végezni.
Ehhez csak gratulálni lehet és sok sikert kívánni a 
jövőben.

Sakk
Sakk-csapatunknál Andrics Márktól érdeklődtem, aki 
a Sportkörünknél a csapat vezetője.
Elmondása szerint a sakk-csapatunkhoz 3 mesterje
löltet igazoltak le.
Terveink a jövőben: a bajnokságot megnyerni és a 
felsőbb osztályba lépni.
Kéri, hogy mondjuk el Vasvári Attila mesterjelölt 
szívesen foglalkozik a gyerekekkel és szeretettel 
várnak minden gyereket, aki kedvet érez a sakk iránt.
November 22-én itthon játszanak a Pécsi PEAC 
csapata ellen. Terveik közé tartozik egy iskolai 
ifjúsági torna megrendezése.

Pécsvárad, 1992 október 21.
Varga Sándor

Pécsváradi Spartacus Sportkör ügyvezető elnöke
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KI TALÁLJA KI?
1. Elrejtett név: Ádám, Adorján, 
Ágota, Ágnes, Aranka, Aurél, Má
tyás, Richárd
Ha a fent leírt 8 nevet megfelelő 
sorrendbe rakja, egyik betűjüket 
összeolvasva kilencedik nevet ka
punk. Melyik ez a név?

2. Számolás betűkkel!
DO B

K Ü R T
Z E N E

A betűk helyére úgy helyezzünk el 
számjegyeket, hogy a két "E" betű
nek azonos szám feleljen meg az 
összeadás így jó legyen.

3. Betűrejtvény
állóvíz

H --------------------
i

A helyes megfejtések beküldendők 
1992 november 30-ig.
A legtöbb helyes megfejtést bekül
dők között jutalmat sorsolunk ki.

Készítette: K. Anna

ITT VAN AZ ŐSZ
Folytassa!
‘Itt van az ősz, itt van újra,...'
Ki a költő?
Vízszintes: 2. Zápor 4. Leli a hideg 6. 
50%;ban 8. Lim-... 9. Kalap is van ilyen 
11. Őseimre 13. Ételei 14. Kéte! 15. A 
megfejtés 2.része 18. ...-ha 20. Ma
gyar bányászváros 23. Rag (va párja) 
24. Szaglószerv része 29. Sertés hímje
31. Végtag. 32. E.Y.É. 34. Pl. Az 
orangenektár is 37. Kéta! 38. Kavarják 
41 .Trópusi állat 43. Erőkifejtést mérhe
tik 45. Külföldi hírügynökség 46. Ten
geri emlős 48. Gyenge ellentéte 49. A 
Duna bal partján 51. Zuhanás 52. 
Jómagam 53. Vele fele! 54. Dalom 57. 
Léte 5. Fohász
Függőleges: 1.A megfejtés 1.része
2. Reál er nélkül! 3. őzike kültakarója
4. Sikerdarab 5. Exegi momentum ... 
perennius (Horátius: Ércnél maradan
dóbb emléket állítottam magamnak) 6. 
Flekk 7. N.G. 8. Lepottyan 10. íme 12. 
Mirelit magánhangzói 14. Én lat. 16. 
Angol kikötőváros 17. Két egyforma 
19. Híres angol város 21. Kutyafajta 22. 
Anna becézve 25. Y.A. 26. Bútor is van 
ilyen 27. Hüllő 28. Kémiai vegyület 29. 
Kérdőszó 30. Vigadni lehet vele 32. 
Paprika is lehet 33. Rögzítéshez hasz
nálható eszköz 35. Népcsoport 36. 
Teljes 37. Betakarít 38. Építési anyag 
39. Nemulass 40. Izmos 42. Ibsen 
keverve 43. A megfejtés harmadik 
része 44. Re párja 47. Esőjelző béka 
50 dupláé! 51. Ész 55.Se 56. Női név 
59. A költő neve.
Beküldendő a vers folytatása: függ.1., 
43., vizsz.15., a költő neve függ.59.

ÉBRESZTŐ
Az MDF Pécsváradi szervezetének kiadványa. 
Felelős szerkesztő: Benkő László 
Nyomdai munkák Carbocomp Kft Pécs 
Felelős kiadó: Pető Attila

A helyes megfejtések beküldendők 
1992 november 30-ig a pécsváradi 
ABC pénztáránál elhelyezett gyújtólá
dába. A helyes megfejtők között 3 db 
300 Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk 
ki.
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