
Miért elégedetlenkedünk 
Honfitársaim?
- s vajon joggal-e?

Tudom, ezen állapot már a múltban is élt 
bennünk. Nem volt az annyira rózsás. De hát mint 
tudjuk megtörtént a rendszerváltás. Eltűnt a KGST, 
megszűnt a Varsói Szerződés, kivonultak a'testvé- 
reink", stb. Nem kis dolgok. Demokráciánk több
párti. Parlamentünket mi választottuk demokrati
kusan, s ók szolgálatot ígértek nekünk - És most 
mégis oly sok arcon a bánat és a csüggedés. Sőt 
egyesek e honban éhségsztrájkba, majd aláírás- 
gyűjtésbe kezdtek ellenük. Kit támogassunk? 
Hogyan tovább? Vajon nem káosz felé vezet ez? 
Számtalan kérdést tehetünk fel. Egy biztos: az 
ellenzék a kormánypártokat okolja a bajokért, az 
meg azzal védekezik, hogy túlnagy terhet örökölt 
és hogy számtalan jónak vélt döntését keresztezi 
az ellenzék. A  parlamenti többség sokszor nem 
elég a változtatásokra, és különben is, kinn a nép 
közt a főbb vezetői posztokon, a polgármesteri 
hivatalokban az ellenzéki vezetőké a többség. A 
valódi népszolgálat és a közös felelősség összefo
gást kíván. Szükség volna továbbá némi változta
tásra a prjlitikában. Nevezetesen: szeretnénk ha a 
Magyar Állami, szövetkezeti munkás érdekeit is 
képviselnék odafentl Ipaz a mai parlamentben 
nem ül senki sorainkból. A  múltban többségünk 
becsülettel dolgozott, s az ország elszegényedé
sét, eladósódását sem tőlünk kérték számon. Az 
meg tűrhetetlen, hogy az átalakulás minden terhét 
mi viseljük! Az átalakulás tisztességtelen verseny, 
s a végén kisemmizett munkanélküliként kilincsel
hetünk munkáért a mi adóinkon megtollasodott 
újdonsült kapitalistáinknál.

A  munkásosztály ma úgy érzi, már nem a 
“paradicsomba" hanem a nyomorba megy. Futó
szalagon jöttek az újabbnál újabb törvények. 
Olyan ez mint mikor a tanulók gyorshajtásba 
kényszerülnek..., s mellette a végtelen időrabló 
médiaviták. Megalapozottabb gazdasági törvény
eket vártam, és oylan gazdaságélénkítő támogatá
sokat, amely ügyeskedésekkel nem lehettek volna 
kijátszhatóak. Nem halat adni - hanem megtanítani 
halászni - volt a cél.

Szerintem nem! Előbb halat tenyészteni, termel
ni, aztán halászni, - elv a becsületesebb.

Mert halászni azt hamar megtanultak itt oly 
sokan, - a zavarosban... - Erre külföldi horgász is 
bőven akadt. Tisztelt Honfitársaim! Emlékeznek 
ugye az őszi parlamentre, a kötelező vagyonnyilat
kozattal kapcsolatban. Az ellenzék valamint a 
“független" médiák által felhecceit közvélemény

nyomására nem került bevezetésre. Kik sóhajthat
tak fel? No nem a munkások és a létminimum alatt 
élők. Nem nekik kellett volna elszámolniuk a 
láthatatlan jövedelemmel a feketén és sehol be 
nem jelentett munkásokból származó extra pén
zekkel.

Sok kisembert irritáló ügyeskedésnek, átjátszás
nak vetett volna véget esetleg.

Nincs ma esélyegyenlőség állami, szövetkezeti 
ipar és a maszek vállalkozási formák közt. Mert míg 
az előbbiek minden megtermelt forintjuk után 
keményen adóznak s ez jelentkezik árainkban, 
addig a spekuláns maszek vállalkozó kijátszhatja 
a törvényt. Felveszi a kedvezményeket (újrakezdé
si hitel, egzisztenciahitel, munkahelyteremtő támo
gatás). E kedvezmények mellett - melynek anyagi 
alapját mi adüztuk - feketén dolgozhatnak embe
rek, vagy ha be is jelent egyet-kettőt - hogy 
felvegye a munkahelyteremtő kedvezményeket - 
miért ne tenné. Majd őket zsebből fizeti. Hivatalo
san csak a létminimum körüli összeg szerepel. így 
mindkét fél adója kevés vagy semmi. Ezek által 
olcsóbb a termelése, elviszi a megrendelőinket, s 
az eddig nyereséges szövetkezetek tönkremen
nek. A privatizáció ilyesfajta felgyorsítása kinek jó. 
A z egyik oldal fizetésképtelenné válik, nem tud 
adózni, SZTK-t fizetni, a másik meg kibújik alóla. 
A z eredmény teljes csőd.

Azután a fiatalok jövője? Mert a nyugdíjasokkal 
sokan foglalkoznak, de velük nem eléggé. Pedig 
ók a jövőnk. Tömegével jelentkeznének ipari 
tanulónak a vállalatokhoz, szövetkezetekhez, csak 
volna jövőnk. Miért nem a maszekokhoz? Mert 
nincs elég pénzük megfizetni a néha százezreket 
is elkérő mestert.

Szigorúbb ellenőrzés kellene a átalakulásban és 
esélyegyenlőség. Mert mi még mindig sokan 
vagyunk, akik igenis a megújult szövetkezeti 
formában szeretnénk dolgozni és boldogulni. 
Természetesen tudom yannak tisztességes ma
szekok, vállalkozók is. Okét tisztelem. Nem tőlük 
féltem a hazát. Azt is tudom maszekol a vállalati 
melós is, igaz. De ő a létminimumért, a megélhe
tésért küzd.

Összefoglalva úgy érzem: egy jól ellenőrzött 
vagyongyarapodás, valamint adóbevallás, a sze
mélyi jövedelemadó átalakítása, a családi helyzet 
figyelembevétele, a sok indokolatlan áremelés 
letörése sokunkat boldogabbá tenne e hazában.

Blum József asztalos

•IV,, évfolyam • 1993. január • 
Ára: 15 Forint •

TARTALOM

Lesz-e valaha ... 2. oldal

Nagypallról 3. oldal

Levélváltás 4-5. oldal

Végy karodra 6. oldal

Egyházi oldal 7. oldal

Rejtvényeink 8. oldal

Földárverés után 8. oldal

ÉBRESZTŐ
PÉCSVÁRAD ÉS KÖRNYÉKÉNEK IDŐSZAKOS LAPJA



2 ÉBRESZTŐ 1993.január

Lesz-e valaha elégedettség?
... avagy bejuthat-e a munkásosztály a Paradicsomba?

Blum József cikkének minden sora maga az igazság, nehéz 
ezért vele vitatkozni, vagy bármely állítását kétségbevonni. 
Ezért ezt nem is teszem, hanem inkább azt kiegészítve 
megpróbálom néhány igazságának mélyebb gyökereit meg
világítani.

A rendszerváltást annak idején mindenki főleg politikai 
változásként élte meg. Keserű csalódás azonban ma minden
kinek , hogy nem így történt. Az átalakulás meghirdetett 
békessége és a demokrácia kizárta a politikai értelemben vett 
vezetőcserét, a leváltásokat. A demokrácia igénye azonban 
csak egy szűk réteg igénye maradt, és ezért éppen a 
munkások és szövetkezeti dolgozók, a széles néptömegek 
voltak azok, akik ismét elfogadták régi vezetőiket, akár jó volt, 
akár nem. Ennek következtében nem sok beleszólásuk 
maradt a vállalatok, szövetkezetek mezőgazdasági üzemek 
piacgazdaság szabályai szerinti átalakulásába. Az igazi 
rendszerváltás, a piacgazdaság szabályai szerinti átalakulás 
a vezetők gyakori ellenérdekeltsége miatt késett, elmaradt. A 
szövetkezetek, üzemek egy-két évig húzódó haldoklása nem 
csak a privatizáció állami felgyorsítását tette szükségessé, 
hanem a már teljesen lerongyolódott cégek" bagóért" történő 
kiárusítását külföldi "pecások", vagy kapitalistává vált volt 
vezetők által. A legtöbb esetben azért ez a "vadprivatizáció" 
törvényesen történt, de fájó, az állami vagyon kárára. A 
munkás mindezek előtt értetlenül állt és áll.Számára az üzem, 
a szövetkezet gyakran egy élet munkája volt, a biztonságot 
jelentette. A piacgazdaság szó mögött sem ismerte fel azt a 
folyamatot, amelyet Marx úgy nevezett, hogy kapitalizmus. 
Amely más gondolkodásmódra kényszerít tőkést, munkást, 
munkanélkülit. Ennek el nem magyarázása miatt bűnösnek 
érezheti magát minden párt, amely a rendszerváltozást 
szorgalmazta. Nem magyaráztuk el a munkásoknak, a 
parasztnak, hogy ez mit jelent, és nem készítettük fel rá. Az 
addig meglövő langyos létbiztonság, a biztos munkahely után 
sokkszerűen érték a piac gazdaság "veszteseit" a rideg, 
gyakran embertelen farkastörvények, amelyek között termé
szetesen felbukkantak a törvénytelenségek, az adócsalás, a 
törvény kijátszása, stb. Ma a magyar gazdaságban a 
privatizációra és az átalakulásra bízvást mondhatjuk, hogy 
"szabadversenyes kapitalizmus" szerint, vadhajtásokkal telítve 
történik. A politikának és a pártoknak pedig a legfőbb feladata 
kellene hogy legyen ezt az átalakulást jó törvények által 
szabályozott mederbe terelni, hogy a munkás ne csak a 
hátrányait érezze, hanem érezze azt is, hogy a jó munkát, a jó 
szakembert a világon a tőkések mindenhol elsimerik, megfi
zetik és megbecsülik. A régóta piacgazdaságot bevezetett 
országok munkásai, alkalmazottai már tudják ezt. Nehéz 
azonban a jövőbe nézni, akkor, ha valaki munkanélküli, és 
mindennapos megélhetési gondjai vannak, ugyanakkor a 
másik oldalon pedig látja az ügyeskedőket, szélhámosokat, 
adócsalókat.
A vállalkozó azonban új munkahelyeket teremt, és ha adót is 

csal, gyarapítja, fejleszti vállalkozását. így tollasodásuk a 
legtöbb esetben nem csak öncélú. A kormány feladata pedig 
az kell hogy legyen, hogy sokkal hatékonyabban szűrje ki az 
adócsalókat, akik megrövidítik. A vállalkozó általában csak 
addig próbál az adózás alól kibújni, amíg nincs veszteni valója.
Amikor már van, a tisztességes adózást választja. A mai 

kormánynek nehéz feladata van. A növekvő adók révén az 
állampolgárokra egyre nagyobb terheket rak, és így valóban 
a kisember viseli a rendszerváltás terheit. Ezen belül pedig

már nagyobb teher nehezedik a vidéki lakosságra, itt ugyanis 
jóval alacsonyabbak a bérek, és kevesebb a munkahely. A 
társadalmi érdekegyeztetés fórumai pedig nem móködnek 
megfelelően. Ez azonban nem a kormány hibája, hanem a 
gyakran egymással is marakodó érdekszervezeteké. Nagyon 
fontos tehát, hogy a hamarosan sorra kerülő érdekképviseleti 
/szakszervezeti/ választásokon a munkások hiteles, új képvi
selőket küldjenek az érdekegyeztető fórumokba, ne pedig azt 
a régi szakszervezeti garnitúrát, akik már eddig is elárulták 
érdekeiket. Hatékony társadalmi és munkahelyi érdekegyez
tetés nélkül a piacgazdaságban a munkás még inkább 
kiszolgáltatott. A társadalmi és munkahelyi érdekegyeztetés
nek bírhatják csak rá a mindenkori kormányt és munkáltatókat 
a régen áhított arányos közteherviselésre. A jelenleg kormá
nyon lévő. Pártok szociális piacgazdasáot ígértek, vagyis azt: 
hogy a piacgazdaság bevezetése mellett gondoskodnak a 
versenyben esélytelenekéről, a versenyben lemaradókról, a 
hajléktalanokról, a szociálisan ellehetetlenültekről. Bízva ab
ban, hogy ebben az önkormányzatok partnerek lesznek, mert 
ezen kérdésben a kormányzat és az önkormányzatok 
felelőssége azonos. A szétosztási rendszerek, a rászorultság 
pontos megállapítása a szociális hálót alkotó fonalak. A háló 
sűrűsége pedig olyan lesz, és akkor működik jól, ha az abban 
résztvevők azt közösen akarják.
Ma a kormányt érő egyik jogos kritika, hogy az államap

parátus költsége és létszáma nó. A másik oldalon viszont 
jelentkezik egy jogos társadalmi igény a fokozott adóellenőr
zésre, a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítésére, a 
vadprivatizáció ellenőrzésére. Ehhez azonban növelni kellene 
az APEH-ek, gazdasági rendőrség, az ügyészségek és a 
bíróságok létszámát, amely még tovább növelné a központi 
költségvetést. Ennek ellenére meg kell tenni minél előbb, hogy 
ne lásson a létminimum alatt élő, a lét szintjén tengődő és az 
a felett élő polgár ellenséget a kormányban, a politikai 
pártokban, a rendszerben. Visszaút ugyanis nincs, ma már 
tudjuk, hogy a szocialista út zsákutca volt. Ezt a mostani 
rendszert kell jobbá, igazságosabbá tenni, bármely politikai 
párt is legyen kormányban vagy ellenzékben.

Mert semmit sem ér az olyan rendszerváltás, ahol a 
társadalom nagy többségét alkotó munkás és alkalmazott azt 
érzi, hogy előtte a paradicsomba vezető út le van zárva.

Dr. Bíró Ferenc

A "Gelka" szervizről...
Szeretném a lakosság tudomására hozni, hogy a hírekkel 

ellentétben a helyi "Gelka" szerviz továbbra is a lakosság 
szolgálatában áll, rádió-, tv-, videojavítással
Az erősáramú készülékek illetve a hűtőgépek címfelvételét 

továbbra is végezzük.
A szerviz teljesen önállóvá vált RT-TV szolgáltató - 

kereskedelmi BT névvel.
A javításokat a jövőben is Fenyvesi Lajos és Andrics Márk 

végzi, szeretnénk tv-rádió eladással is bővíteni profilunkat.
A BT a könyvesboltot is szeretné üzemeltetni, amit Kresz 

IStván fog végezni, szintén kibővített profillal.
Az ügyfélfogadást is magunk végezzük, így előfordul 

sajnos, hogy rövidebb-hosszabb időre zárva találják a 
szervizt. Ezért szíves elnézésüket és türelmüket kérjük.

Tisztelettel: 
Andrics Márk
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Betlehemezés a 
40-es években és ’92-ben

Egy hónapja és egy éwel ezelőtt 
megírtam e lap hasábjain, Nagy- 
pallon újra él egy régi népszokás.

A helyi kissikolésok a két peda
gógus és a - Menjünk mi is 
Betlehembe - című könyv segítsé
gével betlehemes játékot tanultak 
meg. Az előző év tapasztalatából 
okolva idén már az idős embere
ken kívól más családokat is meg
látogattak az iskolások. Szinte két 
teljes napon keresztül járták a 
falut, és nagyon elfáradtak, de 
kitartottak, mert érezték játékukkal 
nagy örömet, szeretetet és békes
séget hagytak a házakban.

Műsorukat megcsodálhatták a 
karácsonyi szentmisén résztve
vők és a pécsváradi öregek nap
közijének lakói is.

Az iskolások jelmezeit Is a kellé
keket a könyv alapján a pedagó
gusok és a szülők készítették.

S most elnézést kérek az iskolá
sokról, de róluk nem írnék többet, 
mór csak azéft sem, mert kará
csony előtt az Új DN-ben olvashat
tuk Hajdú Zsolt írását a nagypalli 
gyerekek mostani betlehemes já
tékáról, amit az alsótagozatosok 
elő is adtak az újságírónak, akit, 
bátran mondhatom, teljesen el
kápráztatott és meghatott az előa
dásuk.

Én, aki szintén láttam akkor a 
játékot, most mégis a 40-es évek 
betlehemezéséról szeretnék írni 
pár sort.

Azért szeretnék írni erről, mert 
megkérdeztem néhány idősebb 
embert, hogy a mostani előadás 
mennyiben hasonlított a régi nép

szokáshoz. Sokan szólni sem tud
tak a meghatódottságtól, eszükbe 
jutottak az emlékek az akkori 
hangulat és a fiatalság.

A 40-es években a betlehemest 
13-14 éves katolikus gyerekek 
adták elő németül. Betanítójuk a 
ma is élő Vitéz Mári néni volt, aki 
esténként próbált a gyerekekkel. 
A lányok az elsőáldozási ruhájuk
ban, a fiúk ünneplőbe voltak 
öltözve.

Szenteste indultak házról-házra, 
csengószóval jelezték érkezésü
ket. A reformátusoknál külön 
megkérdezték, hogy bemehet- 
nek-e, de mind ezt csak illendő
ségből, hiszen mindenhol szíve
sen látták őket.

Először Adám és Éva léptek be 
a házba, őket követte Szűz Mária 
és Szent József, majd a kocsmá- 
ros és négy angyal. Bölcsőbe 
hozták a kis Jézust, énekelve 
hirdették megszületését, a meg
váltó eljövetelét.

A régi szerep szerint a három 
királynak is részt kellett volna 
venni a játékban, de erre a szerep
re nem volt jelentkező.

Az akkori szereplők a követke
zők voltak: Bamholczer Mihály, 
BamholezerTeréz, Radnai Mária, 
Villányi György, Link Kornél, Re- 
isch Mária, Bamholczer Mária.

Ezúton is köszönjük hagyo
mányteremtő munkájukat, és 
azok nevében akik látták műsoru- 
kâ ^ égi széP előadást.1993. I. 4.

GM

Köszönet
az önkormányzatnak

Karácsonyra a nagypalli önkormányzat a szűkös anyagi 
keretének ellenére a 60 éven felülieknek egyszeri élelmi
szercsomagot juttatott, amelyben alapvető fogyasztási cikkek 
voltak 50 ezer forint értékben. Ezeket a csomagokat Mező 
Jánosnó boltvezető, lánya Bakóné Zsuzsa, az önkormányzat
ból Bórcesné és a polgármesterasszony állították össze.
Ajándékot kaptak még a 14 éven aluli lakosok is. Okét egy-egy 

1000 ft értékű vásárlási utalvánnyal ajándékozták meg.
A megajándékozottak nevében is köszönjük az önkormányzat 

odafigyelését és törődését.
1993.1.4. G.M.

Zengő bőségtál
1990 óta Hosszúhetényben is léte

zik egy újság,a helyi önkormányzat 
támogatásával készülő Zengő. A 
múlt hónap 19-én az újság szerkesz
tői vacsorára majd aztkövetöen egy 
kötetlen beszélgetésre invitálták 
mindazokat, akik valaha írtak az 
újságba, vagy bármilyen módon se
gítették annak létezését. Részt vett 
még a vacsorán Dr. Mikes Éva Pécs 
város alpolgármestere és Trombitás 
Zoltán országgyűlési képviselő is, 
valamint Sásd polgármesterasszo
nya Kovács Sándorné, és Megyeri 
Tiborné a "Sásd és Vidéke" c. újság 
felelős szerkesztője, és szerkesztő- 
gárdája.

kájukat, Müller Zsuzsa személyében, 
aki helybeli lakos, és az Uj DN 
munkatársa is. Elmondta, hogy a 
tördelést is helyben készítik, számí
tógépes szakemberek segítségével.

Ez után Nádor Gábor az újság 
másik ötletadója mutatta be egymás
nak a résztvevőket, majd a hosszú- 
hetényi polgármesterasszony szólt 
néhány szót.

Elmondta, hogy nagyon jó az 
újság létezése, mert így az emberek 
elsökézből és nem elferdült pletykák 
alapján szerezhetnek információt. 
A z újsággal lehetősége van az ön
kormányzatnak is a lakosság pontos 
és időbeni tájékoztatására.

A vacsora előtt Pető Sándor az 
újság egykori ötletgazdája szólt a 
régi tervekről és a jelenlegi helyzet
ről. Elmondta, hogy az eredeti tervük 
szerint a Zengő környéki falvak lapja 
szeretett volna lenni, de be kellett 
látni, hogy a nagy távolság és az 
információáramlás hiánya miatt ezt 
nem tudják megvalósítani. Egyre 
jobban koncentrálódtak Hosszúhe- 
tényre, és így 1992 elején - mivel 
támogatást sem kaptak máshonnan 
- lettek hivatalosan is az önkormány
zat lapja.

Megváltozott az újság profilja is, a 
közösségi élet híreinek megfelelően. 
Jelneleg profi újságíró is segíti mun-

Ez után a sásdi polgármesterasz- 
szony köszönte meg a meghívást, 
majd beszélt az újságukról a nehéz
ségekről és a lappal kapcsoaltos 
elképzelésekről.

A  vacsora után kötetlen beszélge
tés kezdődött az újságokról, s cik 
kékről, a fejlődés lehetőségeiről.

Nagyon tetszett a résztvevőknek 
az Ébresztő rejtvényoldala, szinte 
azonnal alakult egy csoport, akik 
megpróbálták megfejteni

Összességében jól sikerült a szer
kesztők kezdeményezése, egy jó 
hangulatú vacsorán sikerült egy
másnak és egymástól ötleteket adni.

Csák Árpád

Szilveszter a faluban 
és a TV-ben

Az év utolsó napját többféle módon töltik 
el az emberek, a lehetőségekhez mérten 
Van aki szűk családi körben, van aki 
házibulit rendez és a barátai körében tölti 
az estét, és van aki szórakozóhelyen 
búcsúzik az óévtől.

Nagypallban az újonan alakult Ifjúsági 
Klub rendezett óév búcsúztatót. A kultúr- 
ház feldíszítését és hangulatvilágítását 
Dobszai Krisztián és barátai készítették. Az 
italokról a terem fútéséról és a takarításról 
Bácskái Gábor gondoskodott, a jelentke
zők megszerzése, a szendvicsek elkészíté
se pádig Horváth Zsuzsa feladata volt. Jól 
sikerült a rendezvény, a helybelieken kívül 
a környerzó falvakból és Pécsről is érkez
tek fiatalok. Az éjféli pezsgő és petárda- 
durrogatás után nem feledjeztek meg a 
szülőkről sem, kisebb csoportokban haza
mentek újévet köszönteni.

Az ifjúagi klub vezetőségének gratulá
lunk a jól sikerült rendezvényhez, kívánjuk, 
hogy az új évben is hasonló sikereket 
érjenek el.

Az idősebb korosztály részére azt idén 
nem volt szervezett program, így ha csak 
nem mentek el valahová, akkor mint 
jómagam is TV elé kényszerülve várhattuk 
az 1 Ö93-as évet.

öt napon keresztül izgultunk, szorítot
tunk a Szilveszeteri csemege lelkes részt
vevőinek. Végül eljött a nagy pillanat, az,új 
év első órájában meg lett a győztes pár. És 
a minden jo, ha a vége jó alapján semmivé 
foszlott az elózó néhány nap szórakoztató

küzdelme. A befejezés üres volt, lapos és 
ez is, mint a műsorok legtöbbje átment 
reklámba. Sok X jelű műsor akadt mindkét 
adón, hogy az ember joggal fetételezné a 
szponzorok nyilván mélyen a zsebükbe 
nyúltak. Akkor meg hogy a jó isten 
csudájába lettek az alkotások szürkék, 
dísztelenek, bánatosak. No és a játék, az 
a bizonyos Ki nevet a végén. Dög unalom 
Nálunk jobban talán csak maguk a részt
vevők únták. Vagy a kettesen felvonultatott 
olimpiai bajnokok a vendégeikkel. Ha kell 
elhiszem, hogy ók maguk ott a helyszínen 
nagyszerűen ereztek magukat, ám ami a 
képernyőről lejött?!

Belátom, csak az indulat szól most 
belőlem, mert mint kiderült a Rádiókabaré 
nagyszerűen sikerült, a rádióhallgatók 
könnyesre röhögték magukat.

Ilyen lehetőségekkel telt a szilveszter, de 
most szeretnék ötletet adni a farsangra A 
70-es években a helyi Vöröskereszt vagy a 
Szülői Munkaközösség ún. Bátyus bálokat 
rendezett. Ezeken a rendezvényeken a 
harmincas -negyvenes korosztály vett 
részt. A hagyományosán jól sikerült bálok
ra már hetekkel előbb Készültek. Nem 
utolsó szempont, hogy a bevételt a rende
ző szervezet fordítja saját céljaira.

A farsang meg előttünk van, a szervezés
re van még idő, es ha minden sikerült akkor 
a farsangi bálról mint résztvevő tudósítha
tok.

1993.1.4. GM
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

*Ébresztő* Szerkesztősége  
Pécsvárad

Kérem  a m ellékelt válaszcikket a következő számukban 
m egjelentetni szíveskedjenek.

Budapest,
1992. decem ber 16.

Üdvözlettel:
dr. Wekler Ferenc 
a bizottság elnöke

Van-e Pécsváradnak

országgyűlési

képviselője
(válasz)

Kedves ismerősöm hívta 
fel figyelmemet az "Ébresz
tő’ c. lap október-novem
beri számában található 
írásra, melynek címe meg
egyezik a fenti címben sze 
replő kérdéssel. Az igazat 
megvallva nem nagy kedv
vel írom válaszcikkemet, 
mert az Andrics Márk által 
jegyzett írás rosszh isze
műségéhez kevés kétség 
fér, de próbálom  m eg
győzni magam, hogy nem 
a rosszindulat csendül ki a 
cikkből, hanem az alapve
tő tájékozatlanság és ezért 
próbálom az általam nem 
ismert urat meggyőzni az 
általa leírtak ellenkezőjé
ről. Ha ez nem sikerül 
akkor s incs baj, az "Éb
resztő" olvasóita lán pártat- 
lanabbul ítélnek és az Ő 
kedvükért m indenképpen 
érdemes tollat ragadni.
Az írás e lső mondatával 

egyetértek, túl vagyunk a

választási ciklus félidején. 
Ezek után lássuk van-e 
P é c s v á ra d n a k  o rszág - 
gyűlési képviselője? Igen 
is meg nem is. A  mohácsi 
választási körzet 56 tele
p ü lé sé n e k  la kó i nagy 
többséggel engem válasz
tott országgyűlési képvise
lővé. Ezen  te lepü lések 
egyike Pécsvárad.
P é c s v á ra d n a k  te h á t 

nincs önálló országgyűlési 
képviselője, de van az 56 
településnek egy közvetle
nül megválasztott képvise
lője és az én vagyok.
A cikkíró szerint az elmúlt 

rendszerben és a demok
ráciában is sokat tudtak 
illetve tudnak tenni az or
szággyűlési képviselők a 
helyi és környezetünkben 
felmerülő problémák meg
oldásáért".
A megállapítás részben 

igaz is lehet. Szeretném

emlékeztetni a cikkíró úr 
figyelmét arra, hogy a vá
lasztási kampányban mit is 
mondott Bíró dr az új típu
sú demokratikus ország- 
gyűlési képviselőről.

Emlékeim szerint Bíró úr 
azt fejtegette, hogy az 
ún."kijáró" képviselők idő
szaka lejárt. A  demokráci
ában  az o rszág gyű lé s  
megalkotja a törvényeket, 
a kormány végrehajtja és 
hajtatja azokat, az állami 
újraelosztás pártatlanulás 
korrektül történik stb., va
gyis nem lesz szükség kijá
rásra. Én ezzel szívesen 
egyetértenék ám annak 
megítélését, hogy a rend
szer így működik-e az olva
sóra bízom.

Hogy MDF-s helyi újság
ban ilyen előzmények után 
a "kijáró" képviselőt hiá
nyolják talán beismerése 
annak, hogy sok tekintet
ben a régi gyakorlat és 
reflexek működnek. Hogy 
lehetőség van továbbra is 
előnyök szerzésére, kap
csolatok és befolyás ki
használására. Sőt ennek 
az általam nem szimpati
kusnak ítélt gyakorlatnak a 
továbbélése az MDF szim 
patizánsai számára kívá
natos.
A  választási eredmények 

ism e re té b e n  te rm é 
szetesen könnyű magya
rázatot találni. A  megszer
zett többség lehetőséget 
kínált arra, hogy az állam- 
igazgatás különböző szint
jein, a gazdaság állami 
tulajdonban lévő ágazatai
ban hithű kormánypárti 
urak jelenjenek meg, akik 
szívesen segítenek a kor
mánypárti képviselőknek 
kisebb-nagyobb előnyök 
kicsikarásában.
Bár nem minden eset

ben sikerül a megfelelő 
színű embert a megcélzott 
pozícióba juttatni. Példa 
erre többek között a pécs- 
várad i po lgá rm este rvá 
lasztás vagy még inkább a 
Pécsi Állami Gazdaságból 
kivált "Csokoládé pusztai" 
egység igazgatócseréje.

Ezzel már át is tértünk 
arra, hogy "Dr. Wekler Fe
renc ... miért nem próbál

segíteni a helyi problémá
kon, hiszen igazán van rá 
lehetősége."
A  lehetőségekről annyit, 

hogy az ellenzék padso
ra iban fog la lok  helyet, 
mint ahogy köztudott. Le
h e tő ség em  anny i van 
amennyit a többséggel 
szemben ki tudok harcol
ni.

De vajon igaz-e, hogy 
nem próbálok segíteni a 
helyi problémákon?
A  c s o k o lá d é -p u s z ta i 

ügyet nem véletlenül em
lítettem fentebb. Az átala
kulás előtt álló, prosperáló 
cég éléről a mezőgazda- 
sági minisztérium eltávolí
totta az egyébként általuk 
is szakmailag alkalmasnak 
ítélt igazgatót. Helyébe 
egy, a területet nem isme
rő, szakmailag korábban 
nem bizonyított kisgazda 
párti elvtársat neveztek ki, 
a dolgozók tiltakozása el
lenére. A  pécsváradi pol
gá rm este r je lzé sé re  a 
Földművelésügyi M inisz
térium vezetőitől kértem 
magyarázatot a történtek
re, aminek következtében 
két héten belül visszahe
lyezték az eredeti igazga
tót.

(Az igazat megvallva ma
gam  is csodá lkoztam , 
hogy sikerült elérni, bár 
később kiderült, hogy a 
k isgazda úr egy Balaton 
melletti állami gazdaság 
élén vigasztalódott.)

Ezek után - nem a teljes
ség igényével - sorolok fel 
néhány helyi ügyet ami
ben közreműködtem:
- Pécsvárad céltámoga

tásai 1990-ben - Pécsvá
rad mind megkapta
- H idas veszélyes hulla

dékégető mű - nem kerül 
megépítésre
- Udvar és Babarc gázel

látása engedélye - meg
kapták utólagosan

- német támogatás köz
vetítése óvodáknak, idő
sek napközijeinek, kultúr- 
csoportoknak, stb.

- mintegy 300 - 350 sze
mély számára az elutasí
tott ideiglenes kárpótlás
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(un. 500 Ft) utólagos felül
v izsgá la ta  - több ségük  
megkapta visszamenőleg
- pécsváradi autólopási 

ügy - folyamatban
- pécsváradi gyógy szer- 

tátprivatizáció - folyamat
ban
Bíró doktorral közösen:
- a paksi atom erőm ű 

újabb kísérlete 10 kistele
pülés számára "eladni’ a 
v e s zé lye s  hu lladéko t - 
nem került megvalósításra
Bíró doktorral, W erner 

képviselővel közösen:
- 41 M ohács környéki 

község te lefonberuházá
sának elindítása

És lehetne sorolni az 
egyéni és közösségi ügye
ket amennyiben sikeresen 
működtem közre. Termé
szetesen vannak sikerte
len próbálkozások is mint 
pl. Óbánya számára pénz 
előteremtése a vízmű befe
jezéséhez és mások.
Tehát lehetne azt m onda

ni, hogy többet kellett vol
na tennek a körzet helyi 
gond ja inak m ego ld ásá 
ban - ami m indig m inden
kivel szemben elm ondha
tó -, ám azt, hogy nem 
próbálok segíteni, egysze
rűen nem igaz.
A  cikkíró  másik sértő 

megjegyzése, hogy az el
telt két évben nem jelent
keztem egyszer sem, szin
tén nem igaz. Van a körzet
ben tényleg több te lepü
lés, ahova személyesen 
nem jutottam el. Ám ezen 
községek polgármestereit 
is rendszeresen összeh í
vom Mohácsra, hogy raj
tuk keresztü l próbáljak 
k a p c so la tb a n  m a radn i 
minden faluval. Legutóbb 
december 10-én került sor 
ilyen találkozóra.

P é c s v á ra d d a l m ás a 
helyzet. A  polgármesterrel 
megválasztása óta sűrű 
személyes és telefonbe
szé lg e té s re  kerü lt sor, 
számtalan ügyben konzul
tálunk. Ezen kívül egy év
vel ezelőtt nyilvános fóru
mot tartottam Pécsvára- 
don és igyekeztem minden 
jeles ünnepségen részt

venni (emlékmű koszorú
zás, emléktábla avatás, 
stb.)

Nézzük meg azt is, hogy 
mit ígértem a választások 
előtt. ígértem avidék, afalu 
képviseletét, a valódi ön- 
kormányzatok megterem
tésében való részvételt, az 
egészséges vízellátásért 
való fellépést és a nemze
tiségek képviseletét.

Úgy érzem vállalásaim 
nagyobb része már eddig 
is teljesült. Sikerült egy, a 
k is te lepü lé sek  é rdeke it 
messzemenően figyelem
be vevő önkormányzati 
tö rvényt keresztü lv inn i, 
amelynek létrehozásában 
m eghatározó  szerepem  
volt. Ebben rögzítésre ke
rült - szintén az én kezde
m ényezésem re -, hogy 
1994-ig minden magyarte- 
lepülést el kell látni egész
séges ivóvízzel.

Ugyancsak az én kezde
ményezésemre került be
le, hogy a nemzetiségi jo
gok biztosítása kötelező 
feladat Magyarországon. 
(Hogy az elmúlt két évben 
a Parlament az Alkotmány- 
bíróság határozata ellené
re sem fogadta még el a 
nemzetiségi törvényt, nem 
az én számlámra írandó.) 
A  kistelepülések érdekei
nek képviselete folyama
tos munka, ami elsősor
ban a költségvetések tár
gyalásának időszakában 
kulminálódik. A Parlament
ben köztudott az ilyen irá
nyú elkötelezettségem.

E hosszúra sikeredett vá
laszt nem önszántamból 
írtam. Azon ismerőseim 
kértem rá, akik felhívták 
figyelmemet a kissé erő
sen torzító írásra és isme
rik m indennapi tevékeny
ségemet. Nem várok vá
laszt az általam leírtakra és 
azt is jelzem, hogy hasonló 
hangvételű írásokra a jövő
ben nem fogok reagálni.
Jelzem  még az "Ébresz

tő" MDF-es szerkesztő i
nek, hogy az elkövetkező 
időben egy ellenzéki párt 
egyik tagjaként - a törvény
esség és a tisztesség ke
retei között - mindent meg 
fogok tenni, hogy a jelenle

gi kormánytöbbség elve
szítse a választásokat és 
Magyarországon a mosta
ni múltba forduló, saját 
h a ta lm á t m in d e n á ro n  
megtartani akaró, rendi tí
pusú kormány helyébe 
egy, a valódi gazdasági 
bajokat látó és azok meg
oldásáért tenni tudó kor
mány jöjjön létre.

Tisztelt
Wekler képviselő úr!

Gondolom, hogy csak az 
ismerősére hagyatkozik és 
nem a saját meggyőződé
sére, hogy rosszhiszemű a 
cikkem. Ha ön mint ellen
zéki képviselő (megjegy
zem nem így indult a vá
lasztásokon, és ezeket az 
ön által is megtett "átigazo
lásokat" sem tartom fairnek 
a választópolgárok szem 
szögéből) ezt így érzi, két
lem, hogy bárkitől elfogad 
építő kritikát, mert én ezt 
annak szántam. És most 
vagyok mélységesen fel
háborodva az ön vá laszá
tól, mivel abból egyértel
műen kitűnik, ö n  nem haj
landó semmilyen kritikát 
sem elviselni. Nehezen vi
seli el, hogy valaki szá- 
monkéri az ígéreteit, rá
adásul ilyen kispéldányú 
helyi lapban. Mert ö n  az 
o rszágos médiákon ke
resztül nap mint nap szá- 
monkéri a kormánytól az 
ígéreteit és a tetteit.

Ha Ön a régi reflexekre 
hivatkozik és nem hajlan
dó "kijáró" képviselő lenni, 
vajon hogy szeretné képvi
selni a "kinti" választópol
gárok álláspontját, ami 
eléggé változó és nem biz
tos, hogy megfelel az ö n  
által "átigazolt" képviselői 
álláspontnak, ö n  elég sok 
(számomra kevés ) tettet 
sorolt fel, és ráadásul sok 
eléggé kétséges is.

Gondolom az ö n  által 
haszná lt "k isgazdapárti 
Elvtárs" titulus az ö n  által 
nemrégen még képviselt 
be idegződés megnyilvá
nulása, és az ügy elintézé
se sem felelt meg a leírtak
nak.

A hidasi veszélyeshulla
dék égetőmű meg nem 
építése az ö n  érdeme, 
sajnos a hidasi lakosság 
kívánsága ellenére.

Kárpótlásra hivatkozik, s 
úgy tudom, hogy ö n  és 
pártja egyik kárpótlási tör
vényt sem szavazta meg. 
Az állítja, hogy Pécsvára- 
dért is sokat tett, lehet, de 
önnek lehetősége lett vol
na és van is, hogy ezeket 
a "tetteket" nyilvánosságra 
hozza, hisz így jobban tud
ta volna népszerűsíten i 
magát, ami a következő 
választásokon nagy hasz
nára válna. Ezt egyszer 
sem tette meg, ezért két
lem ezeket a nagy ered
ményeket. É s hogy jeles 
ünnepségen vett részt: az 
én szerény tudomásom 
szerint egyszer. De én 
nem ezt hiányoltam és 
nem ezt kértem öntől szá
mon, pontosan öntő l sem 
mit sem kértem számon, 
én a választópolgárokhoz 
szóltam.

Remélem, hogy az Isme
rőse erre a cikkre is felhívja 
majd a figyelmét. Ha nem 
is hajlandó reagálni rá, bár 
önnek  szól, és köteles is 
lenne figyelembe venni, 
még ha ezúttal kormány- 
párti illető írta is. A z Ön 
által képv ise lt törvény
ességről és tisztességről 
lehetne vitatkozni, de saj
nos ez az MDF-es újság 
ö n se g é ly e zé sb ő l tartja 
fenn magát, és az ön terje
delm es és szánalm as vá
lasza eléggé igénybe ve
szi a lap terjedelmét a 
többi cikk rovására. Remé
lem, ahogy az MDF-es Bíró 
ferenc képviselő úr is, úgy 
ö n  is elviseli ezt a néhány 
soros kritikát (volna több 
is) és mégtöbbet tesz a 
környezetéért, akár mint 
"kijáró", és mint a gazdasá
gi és egyéb bajokat na
gyon jól látó képviselő is.

Kívánom, hogy mint a 
választásokat megnyerni 
kívánó párt tagja gondjait 
sokkal sikeresebben és 
fá jd a lo m m e n te s e b b e n  
oldja meg!
Tisztelettel:

Andrics Márk
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Végy karodra 
Csíksomlyói Szűzmária

... Minden égjen e l!... íjemmi 
se maradjon belőle ... Életem 
ege tisztán maradjon eztán ... 
I
Kisfiát magához szorítva, 

eszelősen nézte, hogyan 
emészti a tűz frissiben épített 
házát.
- A tűz lángja égessen el 

mindent, aminek ilyen ára van. 
A rendőrségen s aztán az 
orvosnak váltig hajtogatta:
- Ez az én dolgom, s az 

Istvenemó ... Engedjetek a 
csíksomlyói Szűzmária elé...

elrendezem a dolgomat... 
rtelmes szót nem lehetett 

vele váltani. így hát odaenged
ték.

- Gyónom neked, Csíksom
lyói Szűzmária, hogy amikor a 
fenyveseidet, s a sípályát itt 
hagytam, azért mentem el, 
mert azt hittem, hogy az anya
ország magához ölel s egmu- 
tathatom, hogy ideát még nem 
aludt ki minden reménység, 
hogy mi még tudunk küzdeni 
és a világ megláthatja, hogy 
még élünk, hogy még va
gyunk.
Amikor láttam, hogy Levente 

bányámat, a világbajnokot 
nemzetközi versenyekre nem 
engedik - tudtam, hogy rám is 
ez vár - elindultam. A zöld 
határon mentem át.
Azt hittem, hogy szívesen 

látnak, szükségük van rám, 
hogy épp úgy számon tarta
nak, mint idehawza, hiszen 
értük is akartam küzdeni. Min
denért fizetnem kellett.

Első munkahelyemen kür- 
tőskalácsot sütöttem, a máso
dikon írásost hímezte; ,1, a har
madikon kopjafát árultam. 
Közben havazott s a szívem 
szakadt meg, hogy a lábam 
még sDécet sem látott. Annyit 
nagy nehezen összeszedtem, 
hogy elvergődtem a sípályára 
s az edzőnek bemutatkoztam. 
Sílécet béreltem,,felszerelést. 
Suhant a léc. Újból otthon 
éreztem magam.
- Szponzor kellene. Talán 

valamelyik nagy vállalkozó...
- Hát az ország az érte 

küzdőket nem segíti?

- Pedig én azt hittem, hogy 
úgy kellünk itt, mint a falatke- 
nyór.
Mint nehezebben kaptam 

munkát. Újsághirdetés veze
tett az egyik vendéglőbe, ahol 
fiatal, csinos lányokat keres
tek. Azt hittem pincérlányra, 
felszolgálóra van szükségük. 
Itthonról tudtam, hogy a pincé

reknek csurran-cseppen. Itt ta
lán lesz pénzem felszerelésre. 
Ez már decemberben volt. 
Reméltem még rósztvehetek 
az országos bajnokságon.

Nem adtak pincérruhát, fel
szolgálni sem kellett. Hogy 
bizos munkaerő legyek az 
útlevelemet elvették. A “nemes 
versengésben' való részvéte
lemet úgy kezdték előkészíte
ni, hogy szexfilmet vetítettek. 
Az első kettő, három - bo
csáss meg Szűzanyám - tet
szett forma. Titkos helyről 
megmutatták az elegáns férfi
akat, elsorolták mennyi pén
ze, kocsija, összeköttetése 
van, milyen sokat utazik, mi
lyen jómódú, előkelő, hogy 
körülrepkedik az ötcsillago
sok.
Az első jómódú úriember, 

akit ki kellett "szolgálnom" s 
mert nem akartam lefeküdni 
vele úgy elvert, hogy alig tud
tam lábraállni. Majdnem az 
utcán kötöttem ki. Csak azért 
nem küldtek el, mert a rám 
fordított "beruházást" le kellett 
dolgoznom.
Síztem én aztán eleget, mert 

engem Svájcvba is elvittek, 
hiszen csinos voltam. Sok 
pénzt is kerestem, csak soha 
nem versenyezhettem. Ami
kor kiderült, hogy terhes ma
radtam, egyik napról a másik
ra kirúgtak.
Mi maradt nekem? Sajgó 

vágyakozásom a sízés és a 
fenyveseim után.

Sok pénzzel, kocsival érkez
tem, házat építettem. Csak 
akkor lepődtem meg, mikor 
fiacskaám apjáról érdeklőd
tek. Édes Szűzanyám, magam 
sem tudom ki az apja, de 
legszebb vágyaim hoztak élet
re, mint Krisztust az emberek 
tiszta vágyakozása. Vadd hát 
karodra kisfiámat Csíksomlyói 
Szűzmária, hiszen ő már csak 
neked kell. És ne engedd, 
hogy téged s a fenyveseidet 
lányaid hűtlenül elhagyják.

Ha itthon nem lehetnek csil
lagok az égen, máshol ra
gyogni sem érdemes.

Hogy házam leégett?!... Hi
szen én gyújtottam fel ... 
Ahogy a lángok emésztették, 
úgy tisztult az ég... S a levegő 
megtett fenyőillattal... Dicsér- 
tessék a Józuskrisztus... 

Szentlőrinc, 1992.X.18.

Aláírás

Rövid hírek /alsó tagozat/
December hónapban az alsó iskola 

tanítói közül bekapcsolódtak többen a 
helyi óvodák bázisprogramjaiba. De
cember elején Kajos VAléria és Wrtten- 
bart Istvánná vettek részt az óvodák 
egy-egy munkafoglalkozásán. Kajos 
Valéria és Vértes Lászlónó tanítónők 
részesei lehettek Móller jánosné óvó
nő nagyon meghitt játék bemutató
foglalkozásának ádvent idején.

A zeneiskola növendékei és tanárai 
több ízben vendégeskedtek az alsó 
tagozaton e hónapban. Egy-egy rend
kívüli énekórát tartottak mindkét isko
lában. ahol bemutatkoztak a hangsze
rek, majd közös éneklés zárta a

gei voltak. "Mini" karácsonyi hangver
senyükkel hangulatosabbá téve a 
napközis gyerekek műsorát.

Alsótagozatos gyerekek Télapó mű
sort adtak a Múv. Házban a községben 
élő menekült családok gyerekeinek és 
a helybéli apróságoknak.

Télapó járt az alsó iskola minden 
osztályában, a tanulók nagy örömére. 
A helyi iskolában a 3-4.osztályosok 
tanítóüik irányításával ajándékot ké
szítettek családtagjaiknak.

Immár hagyományként ismét a há
rom negyedik osztály ünnepi műsorá
ban gyönyörködhettek iskolánk min
den tanulója, pedagógusa és meghí
vott vendégeink. Köszönjük a téli 
varázslatot mind a gyerekeknek, mind 
a felkészítő tanítóiknak! /Lakatos Bélá- 
né, Bősz Zoltánné, Tóth Györgyi vala
mint Tolnai Zoltánné, Kajos Valéria és 
Vértes Lászlóné tanítóknak./

Az alsó iskolát a gyerekek tanítói 
segítségével valóságos téli díszbe öl
töztették. Téli "mini" tériattal", csodála
tos festett ablakokkal, papír hókristá
lyok leheletfinom csipkéivel, jóillatú 
adventi koszorúkkal, gyertyafényes

asztali ikebanákkal, betlehemmel és 
gyön yörűen  fe ld ís z íte tt kará
csonyfával várta az ünnepet

Visszatérve a téli szünidőről az alsó 
tagozat minden osztályában megkez
dődtek a félévi felmérések.

Különösen a kis elsőosztályosok 
állnak a figyelem középpontjában, 
akik most adnak számot első ízben 
olvasni írni, számolni tudásukról.

Felső tagozat
Megkezdődtek sportban a házi és 

körzeti bajnokságok. Foci: 5-6 osztá
lyos korcsoportban ll.helyezést értünk 
el; 7-8 osztályos korcsoportban lll.he- 
lyezést A rendezvények színhelye 
Mecseknádasd volt Mikulás- kupa 
asztalitenisz bajnokságot Pécsi Attil 
8.B. Scholtz Viktória 8.A. és Takács

Attila 6. A osztályos tanulói nyerték.
A kosárlabda házibajnokság szinte 

mindé'-' felsőtagozatos gyereket meg
mozgat

Megyei német tanulmányi verse
nyen Fiedrich Anita 7.B osztályos 
tanuló IV.helyezést ért el. Országos 
német kéttannyelvú versenyen isko
lánkat G lázer Adél és Keszler Antal 5.B 
osztályos tanulók képviselték.

Nemzetközi rajzpályázaton /Japán/ 
Réger Kitti ezőst. Góbi László bronzér
met nyert. Expó '96 rajzpályázaton 
15000 rajzból iskolánk hat tanulójának 
kiállították rajzait. Név szerint: Simsay 
LAura, Kakas Dorottya. Hilmer Kriszti
án, Bittér Tünde, Báréit Szilvia. A 
kiállítás megnyitóján részt vett Szántó 
Ferencné rajztanár.

Iskolánk színjátszóköre nagysikerű 
előadáson Véménden is bemutatta a 
Csipkerózsika című színdarabot.

Matematika-fizika-kémia szakos ta
nárok továbbképzés keretében láto
gatást tettek a paksi atomerőműben.

A következő számunkban a SZMK 
terveiről számolunk be

rendhagyó órákat December 17-én a 
napközis karácsony meghívott vendé-
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Az lmaapostol8ág 
szándékai

Általános: Imádkozzunk, 
hogy a keresztények, a más- 
vallasúak és a jóakaraté em
berek együtt dolgozzanak az 
igazi béke megvalósításáért. 
Missziós: Im ádkozzunk, 
hogy a keresztény közössé
gek, a Szemlélőktől vezetve 
megerősítsék az ökumenikus 
kötelezettséget a missziós te
vékenységre is.

Janijár
1. Újév, Szűz Mária, Isten 

Anyja; Béke Világnapja, Fru
zsina

2. Nagy Szt. Vazul, Naz.ger- 
gely, Ábel, Makár, Odiló, Vá
szoly

3. Vízkereszt, Urunk Megje
lenése Genovéva, Gyöngy
vér, Benjámin.

4. Folignói Angéla, Titusz, 
Leóna

5. Simon, Deli, Emília, Amáta
6. Gáspár, Menyhért, Boldi

zsár
7. Penyaforti Rajmund, Atti

la, Lúcián
8. Gyöngyvér, Szeverin, 

Szörény
9. Marcell, Juliánusz, Zulej- 

ka
10. Urunk megkeresztelke- 

dése, Melánia, Agád, Vilmos
11. Ágota, Szalvia, Tasziló
12. Ernó, Árkád, Cezarina
13. Hiláriusz Veronika, Gotf- 

rid, Vidor
14. Bódog, Félix
15. Remete Pál, Lóránt, Mi

ke, Mór
16. Gusztáv, Priszcilla
17. Évközi 2. Vasárnap Re

mete Antal, Antónia, Oros, 
Rozalinda

18. Árpádházi Margit, Piros
ka, Athéné

19. Sára, Kanut, Máriusz, 
Megyer
20. Fábián, Sebestyén, 

Özsól?
21. Ágnes, Agnóta
22. Vince, Artúr, Anasztáz, 

Teodolina, Ida
23. Zelma, Emerencia, Raj

mund

24. Évközi 3, Vasárnap Sza- 
lézi Ferenc, Timót, Metella
25. Pál megtérése, Saul, 

Szuzó Henrik
26. Timóteusz, Titusz, Van

da, Paula
27. Merici Angéla, Angelika
28. Aquinói Tamás, Károly, 

Karola
29. Adél, Valér
30. Martina, Jácinta, Adel- 

gunda
31. Évközi 4. Vasárnap Bos- 

co János, Marcella, Vulfia

A feltámadás stációja 
Fatimában

A fatimai jelenések 75. évfor
dulója tiszteletére ünnepség- 
sorozatok zajlottak a világ 
egyik leglátogatottabb Mária- 
kegyhelyén, Fatimában. Első 
ízben rendeztek nemzetközi 
lelkipásztori konferenciát, 
amelynek alóadói között volt 
Szendi József veszprémi me
gyéspüspök is, aki az ateiz
musról es a Mária-tiszteletről 
szólt. Múlt óv október 13-án, a 
jelenés évfordulóján jelentős 
magyar ünnepségre került 
sor. Keszthelyi Ferenc váci 
megyéspüspök ekkor szen
telte fel a bazilika közelében 
lévő keresztút tizenötödik állo
mását, a feltámadás stációját, 
amelyet a lajosmizsei hívek 
állíttattak plébánosuk, Aszta
los József kanonok kezdemé
nyezésére. Hálából MAgyar- 
ország 1990-es felszabadulá
sának emlékére. A többi tizen
négy állomás az emigráns 
magyarok építtették a hatva
nas évektől kezdődően. Az 
ünnepségen jelen volt többek 
között Szendi József veszpré
mi püspök, Katona István váci 
segédpüspök, Prokop Péter 
Rómában éló pap-festőmú- 
vósz, a Magyar köztársaság 
lisszaboni nagykövete, Horty 
Istvánná és nem utolsó sor
ban Kondor Lajos szerzetes 
atya, aki jelentős mértékben 
segítette a lajosmizseiek ter

vének megvalósítását.
Felvételünkön - mely Só

lyom János felvétele - Aszta
los Jószef plébános a fatimai 
feltámadás stációnál.

SÍK SÁNDOR
1889-1963

„CSAK TISZTA TFST, 
AKÁR AZ ENCÍÁN, 

ÉS LÉLEK, M ÍNT A 
FENYVESORMÍ SZÉL"

Sík Sándor emlőkére. Em
léktáblát avattak - november 
28-án a budapesti Piarista 
Gimnáziumban, Sík Sándor 
piarista tartományfónök, 
egyetemi tanár tiszteletére. A 
rend egykori magyarországi 
elöljárója a hazai katolikus líra 
kiemelkedő egyénisége volt, 
költészetét 1948-ban Kos- 
suth-dljjal is elismerték.

Leányfalu várja leki- 
gyakorlatra!

A következő időpontokra le
het jelentkezni: január 23-27- 
ig földműves férfia, nők, febru
ár 6-11-ig görögkatolikus hí
vek, február 15-19-ig házas
párok 50 év felett, febr. 22-25- 
ig földműves férfiak, nők, már
cius 8-11-ig férfiak, nók, már
cius 26-30-ig férfiak, nők. Napi 
teljes ellátásra 550 Ft-ot ké
rünk. A jelentkezők részletes 
értesítést kapnak. Cím: 2016 
Leányfalu, Móricz Zs. út 141.

Liebend von Gott angese- 
hen, bin ich geborgen.

Ha rám tekint az Isten szere
tettel, jó helyen vagyok.

Michael la Buck 
Wis sollten írom sein, aber 

dia Frömmigkeit nicht zu 
schau tragen.

Istenfélőnek kellene len
nünk, de istenfélelmünket 
nem látszatként hordozni.

Wilheim Wilmes 
Nur im Sillwerden kőnnen 

wir dia Bmnnen in unserem 
Inneren fiiessen hören.

Isten szavát csak a csend
ben hallhatjuk.

Anita Schróder 
Freunde finden wir nicht in

dám wir danach suchen. Sie 
kommt heimlich, wárend wir 
anderen helfen.

Örömet nem úgy találunk, 
ha futunk utána. Jön az magá
tól csendben, ha másokon

segítünk.
Weisheit/bölcsesség

Ich w ill stets limmerl das 
Guta im Menschen sehen.

Az emberekben mindig a 
szépet és a jót akarom látni.

XXIII. János pápa

"Teremjük a Lélek gyü
mölcseit a keresztények egy
ségéért' /vö.Gal 5,22-23/

Imanyolcad a 
keresztények 
egységéért 

1993 január 17-24.

Az imanyolcadra ajánlott 
szentírási szövegrészeket és 
azok kommentárjait az Egyhá
zak Világtanácsának és a vati
káni Egyháztanácsnak közös 
bizottsága állította össze. A 
"LÉIek gyümölcsei a szeretet, 
öröm, békesség, türelem, 
kedvesség, jóság, hűség, 
szelídség, önmegtartóztatás.” 
Valamennyien közösen va
gyunk Krisztus Teste. Ha van 
is különbség köztünk, a Lélek 
egységre hív. Ennek útja: ha 
megteremjük a Lélek gyü
mölcseit.

19-ón este 6 órakor ökume
nikus imaóra volt Zengővár- 
konyban a kultúrteremben, 
20-án pedig Pécsváradon a 
református gyülekezeti terem
ben.
"Teremjük a Lélek gyü

mölcseit..."

A REFORMÁTUS 
EGYHÁZ HÍREI 
A református egyház 

gyermekalkalmai

Szerdánként az alsó iskola 
épületében az 1. osztályosok 
hittanórája, 15 órakor a Szak
iskola kollégiumában biblia 
szakkör.
Csütörtökön du. 4 órakor 

3-4-5. osztályosok hittanórája 
a lelkészi hivatalban.

Péntekenként az alsó iksola 
épületében a 2. osztályosok 
hittanórája az 5. órában.

Délután 3 órakor konfirmá
ció előkészítő a lelkészi hiva
talban.

Felnőtt alkalmak:

Csütörtökönként 17.30-tól 
imaóra, majd 18 órától biblia
óra. A bibliaóra keretén belül 
folytatjuk a Lepramisszióban 
megkezdett tevékenységün
ket.
Péntekenként de. 10-órakor 

az ÖNO-ban imaóra.
Vasárnapi istentiszteleti al

kalmak de. 11 órakor a gyüle
kezeti teremben. Január 31- 
ón Lepramisszió vasárnapja.
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Rejtvény
Előző számunk - TÉLI NYERE- 

MÉNY(I)ESÓ - helyes megfejté
sei:

I. Keresztrejtvény: Függ.: Ad
vent. Vízsz.: j-ucaszék, Betlehem, 
Karácsony, Újév napja. Az elfelej
tett szó: Lapozó.

II. Mi a foglalkozása: 1. Halász
2. Pék, 3. Tanító, 5. Szemész, 6. 
Szövőnő, 7. Orvos, 8. Lakatos, 9. 
Vasutas, 10. Lángossütő.

III. Mi az: víz.
A legjobb és legtöbb helyes 

megfejtést Endrősiné Hornyák 
Mária (Pécsvérad, Kossuth 
L.u.32.) rejtvényfejtőnk küldte be.

zött, krémszerű anyag, 22. Férfi 
név, 25. Kapocs, 26. Meztelen 
test. 27. Valakié. 28. Lángon, 45. 
Női név, 46. H.A.I., 47. Kárhozat, 
48. Hamis, 49. Rém közepe nél
kül! 50. Rodezt msh-i, 51. Levédia 
megcsonkítva! 52. Színvonal, 53. 
Mama szótagja fordítva, 54. A 
közlekedés helyei. 55. Ma ford!. 
56. Igen idegen szóval. 57. ...po
etica.

Függőleges: 1. Tagadó szó, 2. 
Tova, 3. Igekötő, 4. Kémiai elem, 
5. É-Dunántúli városunk, 6. Em
ma becézve, 7. Ró, 8. Személy 
(id), 9. Kétes! 10. Téli sportesz-

Jutalma: 900 Ft-os vásárlási 
utalvány. Nyereményéhez 
gratulálunk!

E havi rejtvényünk
‘A legnagyobb magyar".

Gróf Széchenyi István egy 
nemzet tisztelete és szere
tető a múlt század első 
felében, a reformkornak ne
vezett szakaszban. Kossuth 
1840-ben találóan nevezte 
őt a "legnagyobb magyar
nak". Egyik híres mondását 
idézzük rejtvényünkben.

Vízszintes: 1. Széchenyi 
I. híres mondása. 12. Idegen női 
név, 13. Megsajnál, 14. Szulfátból 
álló kettős só, 16. ...ut, szigetek 
(Földr.Fog.), 17. Anna becézett 
alakja, 18. Szem.Névm., 19. Köz
ponti Statisztikai Hivatal, 21. Fő

köz, 11. Ford. magas testhőmér
séklet, 15. Inas vég nélkül, 20. 
S.D. 22. Óceán eleje, 23. Csak 
régiesen, 24. Takácsé bee. 
29.Szaglószerv, 30. Vármarad
vány, 31. Dupla msh. 32. Nyitott 
ellentéte, 33. Hálás érte, 24. Diva
tos hangszer, 35. itt pihen meg a 
sivatagi vándor, 36. Költő vágya, 
37. Csík, 38. Vizi állat, 39.... férne 
egy kis pihenés, 40. ...társ a 
vonaton, 41. Igavonó állata, 42...: 
bákom, 43. Felöltöztet, 44. Gyü: 
mölcs.

2. Csaillagreitvóny
Szomorú emlékű cse

írjuk a vonalak és a csillagok 
helyére a meghatározások alap
ján a megfelelő betűket. Ha ezt 
helyesen elvégezzük és a csilla
gok helyén levő betűket felülről 
lefelé összeolvassuk, magyar vo
natkozású szomorú emlékű csa
tatér nevére bukkanunk. A csata
tér nevét kérjük beküldeni.

3. Tréfaszámtan! Haladóknak. A 
tréfaszámtanban minden betű 
egy szót helyettesít, az alábbi 
meghatározások szerint: a= 
összecsukható kalap, b= idegen 
névelő, skálahang, c= nem üres,

d= erőszakolja az evést, e=szi
mulál, f= mutatószócska, x=gyü- 
mölcs.

-A^+(c-d) + — ^ f- =X

Beküldendő az egyenlet helyes 
megfejtése.

Kedves rejtvényfejtőink! Egész 
éves vetélkedőt hirdetünk. Ugyan 
akkor havonta is értékeljük és 
jutalmazzuk a legtöbb helyes 
megfejtést beküldőket. A havi 
keresztrejtvények egyes kockái
nak alsó sarkában számokat ta
lálnak. Ezen számozott négyze
tekben található betűk összeol
vasva egy háromsoros idézetet 
adnak ki. Ezt az ókori híres 
mondást az év végén - egy 
később megadott határidőre - 
egyszerre kell bekúldeniük a rejt
vényszelvényekkel együtt. Kará
csonyra értékes nyeremények 
várják azokat a rejtvényfejtőinket, 
akik egész évben résztvesznek a 
jétákban és beküldik a megfejté
seket.

Boldog új évet és jó rejtvényfej
tést mindenkinek

K. Anna

Földárverés után Kozmetika a 
BELLA szalonban!

Szolgáltatásaim:
- arc masszázs
- dekoltázsmasszázs
- elektromos kezelés
- thermo kezelés
- arctisztítás
- szempilla-, szemöldökfestés

- láb- és hónalj-szórtelenítés, 
stb.

Szeretettel várom kedves ven
dégeimet

Rosenberger Tünde kozmeti
kus

Lapszemle

Lapunk előző számaiban tőbbízben tájé
koztattuk Önöket a kárpótlással és az 
árveréssel kapcsoaltos tudnivalókról, teen
dőkről.

1993 január 14-én 9.30-ra a Művelődési 
ház nagytermében mintegy hetvenen fog
laltak helyet. A Kárpótlási hivatal szakem 
béréi tájékoztatták az egybegyűlteket az 
árverés tudnivalóiról, s közben megkezd
ték az adatfelvételt az árverésen résztvenni 
szándékozó személyekről.

A jelenlévők közül 28-an feleltek meg az 
árverés feltételeinek. 11 óra tájékában 
indult azelsó tábla érverése, aztán sorban 
a többi. A tábla sorrend az árverezők közös 
megegyezésével lett kialakítva. A Hivatal 
szakemberei a törvényesség határain belül 
minden lehetőséget megadtak a résztve
vőknek. Az eredeti programhoz viszonyítva 
1,5 órás késéssel, de - úgy gondolom - a 
felek közös megelégedésével ért véget az 
árverés.

A jelzett 28 szeméályból ketten-hárman 
nem licitáltak, nem találva megfelelő terü

letet így az árverésre kerülő 2300 AK-ból 
200 AK nem talált gazdára, vegyesen 
szántó, gyep, és erdő. A liciten résztvevők 
500 Ft/AK értékben jutottak tulajdonhoz.

Ami zavart és a 1,5 órás csúszást okozta, 
a nem megfelelő előzetes egyeztetés, úgy 
gondolom, hogy a jelenlévő érdeklődők 
nagytöbbsége résztvevője lesz a követke
ző árverésnek is.

Újból figyelmükbe ajánljuk, hogy a Föld
rendező Bizottság kedden 8-12 óráig, 
pénteken 14-17 óráig tanácsadással ren
delkezésükre áll a Polgármesteri Hivatal
ban. Kérjük jelezzék szándékukat.

A legközelebbi árverés időpontja 1993 
február 11. Ekkor a pécsváradi Állami 
Gazdasághoz tartozott, a kárpótlási alap
ba kijelölt területei 30%-a lesz árverezve.

A volt TSZ területeken a második árverés 
feltételezhető időpontja április végére má
jus elejére várható.

Müller Lajos

Különös tekintettel az érdekes apróhirde
tésekre és a hozzájuk javasolt jeligékre.

Hétvégi Hirdető 1993 január 16.
Kisebb parasztházat vennék idős nénivel 

vagy bácsival lakottan is 300 ezer ft-ig. 
Eltartás is érdekel. Jelige jav. 'Az élet úgyis 
tovaszáll...'

Magánpanzióba, masszázsszalonba csi
nos, független hölgyeket keresünk. Jó 
kereset, bentlakás. Cím. Jelige: 'K und K 
felvétel*

Jó állapotú franciaágyunkat elcserél
nénk emeletes ágyra. Érdeklődni:... Jelige 
jav.: 'Elhidegülés*

Tenyéranalízis, kristálygőmb jóstanfo
lyam indul. Kártya-tenyér-kristálygömb jós
lás, rontás levételül Jelige jev.: 'Nagy az 
Isten állatkertje'

Új Dunántúli NApló 1993 január 16.
32 éves nős vállalkozó nőies barátnőt 

keres. Jelige jav.: 'Szabad kapacitás'

Magyar Nemzet 1993 január 16.
ZEIS Epiplán, binokuláris mikroszkóp, 

'ertikál iluminátorral, fotó feltét 8, 4 okulár. 
! monokuláris tubus 300 ezerért eladó 
Jelige jav.: 'Kiszera méra bávatag'.

Szemlézte: Beck

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