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Mitől etikus, vagy etikátlan egy 
párt, vagy egy párttag?

Az élet nemcsak gazdaságpolitiká
ból és társadalmi kérdésekből áll. Az 
ember egyéni életének megoldatlansá
gait, feszültségeit akaratlanul is viszi 
magával a közéletbe, a közösségbe 
vagy éppen egy pártba. Kevés hang
súlyt kap, hogy az ember mindenek 
előtt morális lény, s mivel egy párt em
berekből tevődik össze, a pártnak is 
van erkölcsi arculata. Ennélfogva egy 
párt fejlődését vagy stagnálását erköl
csi síkon is érzékelni lehet.

Az etika mindig bennsősóges, jel
lembeágyazott. Egymáshoz és a társa
dalomhoz való viszonyunkat szabá
lyozza, de mindig az egyént szólítja 
meg. Etikus közösség csak etikus 
egyénekből épülhet, mint ahogy etikus 
párt csak etikus párttagokból. A törté
nelemben -  évezredek bizonyítják -  
csak etikával, kultúrával és a tradíciók 
-  játékszabályok -  megőrzésével lehet 
fennmaradni.

Konkrétabban?

Van aki érzi és vállalja a felelősséget

azoknak a közösségeknek, emberi kö
zegeknek a sorsáért-jövőjéért, amelyek 
körülöttük gyűrűznek a családtól az 
emberiségig és amelynek végsősoron 
-  önmagát köszönheti. Alkati kérdés, 
hogy az ilyen felelősség vállalása mit 
jelent, miben fejeződik ki az egyik, 
vagy a másik embernél. Megjegyzem, 
akik ilyen felelősséget nem éreznek -  
eleve nem is vállalnak. Jellem dolga!

Ám, ha mégis, akkor itt letagadha- 
tatlanul tükröződik egy önző, karrieris
ta, pontosabban egy kóros hatalmi 
vágy, amely minden további tevékeny
séget meghatároz. Ha ehhez párosul 
egy politikai dilettantizmus, netán némi 
intelligencia hiány is, akkor a lelki dur
vaság felszínre kerül, nem kímélve 
most már azokat sem akikkel együtt 
indult, vagy együtt halad.

Sorsfordító időkben közönnyel és 
érdektelenül elfordulni a nép, a nemzet, 
a társadalom közgondjaitól, sorskórdó- 
seitől a jellem gyengeségére vall, mint 
ahogy a jellem ereje és a lelkileg ép, 
érett személyiség egyik legfontosabb 
ismérve, hogy megtanulja bizonyos 
megoldatlanságok elviselését. Az vi
szont már a jellemtelenségnek is a sa
lakja, ha gúnyolják, becsmérlik, körbe-
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(Folyt, az 1. oldalról) 
köpködik-a kormánytagoktól az or
szággyűlés tagjain át-azokat, akik a 
történelem jobbrafordításáért részt vál
laltak az ország vezetésében. Ez a 
becsmérlés olyan bűn, amely lemos- 
hatatkanul a leikükön szárad.

Az alpári stílustól eltekintve nem 
motiválhatja a bizalmatlanságot né- 
*mi építő jellegű kritika?

A bizalmatlanság, ha az nem konst
ruktív, ha nincs mögötte javasolt jobb, 
az csak anarchiához vezet. Lehetne ezt 
a kérdést a párt részérói jóhiszeműen 
kezelni, ám nemárt figyelembe venni: 
a tisztaszándékú emberek nagyon haj
lamosak egy betegségre, -  erre a bi
zonyos jóhiszeműségre, ami lehet 
erény, de adott történelmi és társa
dalmi-politikai viszonyok között egy 
posztkommunista szférában -  életve
szélyt jelenthet.

Az alpári politikai stílus mögött már 
ott lapul a személyiségtorzulás és túl 
az orvosi elemzésen a laikus is látja, 
hogy a „kritizálásban” a sértett hiúság 
a domináns. Ezek a sértődöttek, mert 
kiszorultak a hatalomból és most az 
egyébként ismert igazságok kimondá
sával -  felnagyításával -  személyes 
vagy csoportos előnyökhöz juthatnak, 
ez a viselkedésmód szigorlati tétel el- 
mekórtanból.

Az igazság kimondása hozzátar
tozhat a játékszabályokhoz.

Az igaz. Csakhogy az igazságok ki
mondásánál itt és most fontosabb a 
játékszabályok betartása! Nem szere
tek idézgetni, de kivételesen szóljon 
Goethe: „Ki nagyot akar, szokjék fegye
lemre, -  Korlátok között válik el a mes
ter."
Aki csupán a saját igazsága igézeté
ben éldegél, annak egyúttal és logiku
san a sikertelenség az osztályrésze. 
Nézze csak meg, kik ülnek a parlamen
ti függetlenek padsoraiban, még in
kább azokat, akik mostanában fognak 
odaülni.
Rendkívül vékony a vonal a destruktív 
és épftőkritika, a tiltakozás és a zavar- 
keltés, hasonlóképpen a forradalom és 
az anarchia határán. Egy rendszerváltó 
parlamentnél törvényszerű és logikus, 
hogy iszonyú teherként nehezedik rá 
az örökség, amit a letűnt rendszer ha
gyott rá gazkaságilag-társadalmilag. 
Ám a hatalom öröme, az újdonság él
ménye, de főleg a hatalomhoz való ra
gaszkodás igénye sokaknak elvette az 
eszét. Különösen jellemzó ez azokra, 
akik úgy gondolják, hogy valós, vagy 
vélt érdemük, valós vagy vélt szakér

telmük alapján a hatalom megszerzé
se, vagy megtartása fontosabb szá
mukra, mint a nemzetért való felelős
ség.

A rendszerváltást követően a tár
sadalomban egy ígéretes, gyorsan 
bekövetkező javulás rögzült, nem Is 
sejtetve, hogy ez az átalakulás mi
lyen bajjal, veszedelemmel és főleg 
milyen lemondással fog járni.

Valóban. A szabadság részegségé
ben a józan hang ritkán kerekedik felül. 
Ha az MDF szemére hányt „kesztyűs 
kéz" politikát megpróbáltuk volna -  is
merve és emlékezve az akkori politikai 
erőviszonyokra -  erőszakos módon 
megoldani, itt bizony vér folyt volna, és 
nekünk is lennének új tömegsírjaink, 
mint déli szomszédainknak. Napjaink 
ellentmondása, hogy minél kevésbé át
tekinthető helyzetben kell boldogul
nunk, minél súlyosabb a válságérzete, 
annál nagyobb a bizalom a radikális 
javaslatok iránt, annál nagyobb az esé
lye a végleges megoldás ígéretével fel
lépő radikális reformok bevezetésének.

De hát nem éppen a mértéktartás 
lenne a célravezető, az események 
menetének lelassítása a kezelhető
ség szintjére?

így van! Az MDF és koalíciós part
nerei a semmiből, minden szervezett
ség nélkül kerültek hatalomra azzal a 
szándékkal, hogy valóra váltsák a rájuk 
szavazó milliók reményeit, akik az el
múlt 40 óv alatt csak bezárt ajtók mel
lett -  egymástól is félve -  dédelgették 
magukban a változást, a felemelke
dést.
Hirdették és vállalták! És most, három 
óv után, az „örökséggel” való küzdel
met, a szemmel láthatóan fáradó kor
mány minden búját és bánatát szemére 
vetni miniszterelnöknek, kormányta
goknak, -  enyhén szólva ízléstelenség.

Ezek a belső pártviták nem vál
nak hasznára az MDF-nek. Indulattal 
nem szerencsés politikai küzdelmet 
vívni sem kifelé sem befelé.

Ebben a politikai harcban a most 
már nyíltan meginduló választási küz
delemben nemcsupán a külső és belső 
ellenzékkel kell az MDF-nek megküz
denie, hanem a félrevezetett tömegek 
tudatlanságával, tájékozatlanságával, 
félelmével , érdektelenségével.
Ám ennek a nemzetnek elege van a 
közel fólévszázados vérveszteségek
ből. Jóllakottan és nyugalomban akar 
élni, és allergiás minden dologra, 
amelynek erőszak szaga van. Tetszik 
ugyan az odamondás, a beolvasás, 
egy kisebb balhéra is elmegy nézőnek,

de házába-lakásába bújik és mozdulat
lanná merevedik, ha lópor vagy ázott 
pufajkaszagot érez. Ezért lehet ijeszt
getni, fenyegetni, szenvedő nyomorult- 
ságát kihasználni. Erre számítanak 
azok, akik felismerték vagy éppen lét
rehozták az eltelt 40 év politizálásának 
eredményeit: csökkent a személyes fe
lelősségvállalás iránti érzés, növeke
dett az irigység az egyénileg kiemelke
dett tehetséges emberekkel szemben, 
és legfőképpen megjelent a csorda
szellem. Lehetetlen nem észrevenni, 
hogy azok, akik ezt a nemzetet a tönk 
szélére juttatták ma már pimasz fölé
nyességgel szervezkednek a hatalom 
újra megragadására. Ebben a sündor- 
gésben fő szerepet játszik a fellazítás, 
hiszen íme, akik most a hatalmon belül 
vannak egymással vannak elfoglalva. 
Ilyen körülmények között belső párt
harcot kezdeményezni, vagy a politikát 
az utcára vinni ostoba kockázat, és kö
zel áll a hazaáruláshoz.
Az a hang, amit most az MDF-en belül, 
vagy kívül egyének és csoportosulá
sok megütnek, -  átitatva nyílt vagy bur
kolt fenyegetőzésekkel -kevés ahhoz, 
hogy máról holnapra társadalmi gon
dokat oldjon meg. A radikalizmus ma 
-  legfeljebb -  csaholásra elegendő és 
nem befolyásolja az előrehaladást.
A választópolgárok sohasem a szélső
ségesen nagy indulatokat kedvelik eb
ben az országban, és nem tévesztik 
össze az érzelmeket az érvekkel. Az 
MDF centrum ereje a törvények és a 
játékszabályok tiszteletében rejlik. Ez a 
politikai bölcsesség alapja és nem a 
vélt, vagy lehetséges igazságok de
magóg hangoztatása. Az MDF azért lett 
a legerősebb párt, mert a magyar nép 
nemzette. Az a nép, amelyik 1920-tól 
negyvenötön és ötvenhaton át 1990-ig 
hitet tett a szélsőségek elutasításáról. 
Ezért szavaztak rá másfólmillióan, és 
1994-ben sem lesz másképp.
Ez a párt türelmes. Lenyeli a partvona
lon kívül állók szitkozódásait, és türel
mes a politikai küzdelmet vívó játékos
társaihoz is, indulat nélkül tehetsége
sen, célratörően, és legfőképp önzet
lenül.
A felelősségre oktat, máskor meg fi- 
gyelemeztet, hogy a meghirdetett gon
dolat jegyében hogyan cselekedjen, 
vagy nyilatkozzon.

Ez az MDF erkölcsi ereje, mely hir
deti, hogy az alkalmazkodás és ellenál
lás ésszerű vegyítése közben lehet ten
ni sok ostobaságot, jóhiszemű balfo
gásokat, a történelem lendületéhez iga
zított okos lépéseket. Csak egyet nem 
lehet tenni: flörtölni a farkassal, mely 
nem falta fel annak idején, vagy bele
marni a kézbe, amely magához emelte.

Dr. Vízy Béla
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KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT PÉCSVÁRADON? Eg y felhíváshoz!

Alakuló összejövetel 1993. június 7-én 
hétfőn este7 órakor a Művelődési Ház 

olvasótermében

Hacsak meghalljuk a szót: párt, máris elmegy a kedvünk. 
Elegünk van a pártokból, a pártok közti fölösleges és nem 
is mindig kultúrált viszálykodásból. Jobb minél távolabb ma
radni a szüntelen civakodástól.

A legtöbb keresztény világnézetű állampolgár hasonlóan 
gondolkodik. Egyszerűen a jóízlése tiltja, hogy a veszeke- 
dők közé keveredjen. Csak vitatkozzanak egymással a töb
biek, de nélkülem. Engem hagyjanak ki a játékból...

Pedig talán néhány veszekedő nagyon is örülne, ha a 
közelben lennénk. No nem azért, hogy a lármát fokozzuk, 
hanem inkább azért, hogy a szembenállókat uszítás helyett 
meleg emberi szóval összebékítsük. Ez a békeszerzés nem 
mindig hálás feladat. Azok örülnek neki legkevésbé, akik 
szüntelenül kardot köszprülnek, boxkesztyűket fényesítenek 
-vagy éppen nyerésre állnak.

De vajon mi, ennek az országnak keresztény polgárai 
nézhetjük-e ölhetett kézzel, semleges kívülállóként azt a sok
szor nagyon is elmérgesedett párviadalt, melyet a mi érde
keinkért is, a mi holnapunkért is vívnak? Megengedheti-e 
keresztény világnézetünk, hogy szemünk előtt szenvedjen 
vereséget egy jó ügy csak azért, mert nekünk az az elvünk, 
hogy nem avatkozunk bele semmibe. A politikába se.

És vajon kritizálhatjuk-e, ócsárolhatjuk-e azt a házat, tár
sadalmat, melynek felépítésében részt vehettünk volna, de 
távol tartottuk magunkat csupán azért, mert nem akartunk 
a többi építővel munka közben összeszólalkozni?

Hogy úgyse fognak ránk hallgatni? Hogy úgyse törődnek 
velünk? Ez bizony olykor előfordulhat. De a küzdőfelek a 
későbbiekben már mégsem hivatkozhatnak arra, hogy lám, 
a hívő emberek hangúkat se hallatták, egy jószándékú ta
nácsot sem adtak, fülük botját sem mozgatták, és a végén 
mindent csak kifogásolnak.

A dolgok tétlen kivárása nem keresztény magatartás. Ha 
az utcán bivalyerős ember ütlegel egy nála sokkal gyen
gébbet, akkor nem úgy kellene a kérdést feltenni, hogy „mi 
lesz velem, ha beleavatkozom”, hanem „mi lesz vele, a 
másikkal, gyengébbel, ha nem avatkozom bele".

Pécsváradon nem azért kívánjuk megalakítani a Keresz
ténydemokrata Néppártot, hogy csupán eggyel szaporítsuk 
a pártok számát, hanem hogy békeszerző szavunkkal jelen 
lehessünk leendő városunk holnapjának keresztény szellem
ben történő alakításban.

Mit rejt ez a keresztény szellemiség? Egymás iránt tanú
sított türelmet, mások gyengéinek megértését, az elesettek 
és kiszolgáltatottak iránti nagyobb figyelmet, önzetlenséget, 
a közélet tisztaságát, a tőlünk eltérő nézetek tiszteletben 
tartását, és még sok mást, melyről alakuló gyűlésünkön 
beszélni szeretnénk.

Kérem, tiszteljen meg minket, jöjjön el, és mondja el 
mindenről a véleményét. Köszönjük!

Hetényi Varga Károly 
tanár, egyháztörténész

Kereszténydemokrata Néppárt alakul 
június 7-én Pécsváradon

Fura dolog, -  és senki nem kért rá, hogy egy másik párt 
alakuló gyűlésére hívjam fel a figyelmet -  most mégis meg
teszem. Megteszem, főleg azért, mert tudom, hogy a politika 
leértékelődött az elmúlt években, és ezt sokan kihasználják. 
Neves személyek hirdetik, hogy nincs szükség pártokra, 
nincs szükség a különböző nézetek megjelenítésére. Össze 
kell fogni, és akkor minden menni fog. Szomorú, és mély
ségesen demagóg álláspont ez. Egyenesen a demokrácia 
halála. A gondolati és ideológiai másságot a demokráciában 
a politikai pártok jelenítik meg, és érvényesítik támogatott
ságuknak megfelelően. E nélkül senkinek sincs legitimitása. 
Bárki odaállhatna, hogy én vagyok az üdvözítő, és úgy 
helyes, ahogy én mondom.

Pécsváradon működtek és működnek politikai pártok, 
sajnálatos azonban, hogy a helyi ügyekben kevés szavuk 
van, mert csak kevés képviselőjük van pl. az Önkormány
zatban. Természetesen ezzel nem az Önkormányzatban he
lyet foglaló pártoktól független képviselők alkalmasságát 
kérdőjelezem meg, éppen ellenkezőleg! A párttagság és a 
pártképviselet nem garancia az alkalmasságra. Arra viszont 
igen, hogy bizonyos kérdésekben és döntésekben az általa 
képviselt ideológia, ne pedig a személyes érzelmek, az alá
rendeltség, és az alkalmazotti viszony döntsön. Pl. az egyik 
párt fontosabbnak tartaná a nehéz időkben a lakosság szo
ciális támogatását, a szociális rendszer fejlesztését, a másik 
pedig pl. a várossá válást és az ezzel kapcsolatos felszínes 
jelenségeket -  akkor ennek tisztázó vitában kellene eldőlnie.

Ezért fontosak a politikai pártok, mert azok programjaik
ban közérdekeket próbálnak megvalósítani és érvényre jut
tatni.

Ezek közé tartozik a Kereszténydemokrata Néppárt, 
amely programját nem csak a politikai érdekek, hanem a 
keresztény értékrend körül alakította ki. Nagy szükség van 
rájuk, amikor ezt az értékrendszert sokan tagadják, és már 
készülődnek azok is, akik tűzzel-vassal irtani szeretnék.

Tisztelt Pécsváradi Polgároki
Akiknek számít a keresztény értékrend, akik tenni akarnak 

a keresztény parancsolat szellemében, jöjjenek el, és támo
gassák tagságukkal, vagy szimpatizálásukkal ezt a pártot, 
mely most kíván megalakulni Pécsváradon!

Dr. Bíró Ferenc

Egy nagy mezőn tűzpiros virágok nyílnak,
Melynek szálai a végtelenbe folynak 
Mégsem végtelen a sok piros virág 
A zöld mező nem az egész világ.

A  tavasznak szép kikelete 
A z ájulásnak jövetele 
Sok füttyös madárkánk 
Fütyül, csipog harsonán.

írta:Schváb Tamás 5/a oszt. 
Pécsvárad, 1993. május 3.
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Dr. Scheiber György
1941 -  1993.

1993. április 28-án nagy veszteség érte a környék 
falvait, gazdálkodóit, állattartóit. Rövid betegség után 
52 éves korában elhunyt Dr. Scheiber György kerületi 
főállatorvos, Hidas, Mecseknádasd, Pécsvárad és kör
nyéke népszerű és kedvelt állatorvosa.

Székesfehérváron született 1941. április 19-én. 
Édesapja gazdatiszt volt, az állatok szeretetét a szülői 
házból hozta magával. Iskoláit főleg Gödöllőn végez
te, ott érettségizett 1959-ben a Török Ignác gimnázi
umban. A budapesti Állatorvosi Egyetemet 1964-ben 
végezte el. Utána rövid ideig Cegléden dolgozott, 
mint élelmiszervizsgáló állatorvos. Baranya megyébe 
1966-ban került, először Mohácson dolgozott, majd 
októberben Hidas községben telepedett le. Kezdet
ben, mint körzeti állatorvos, 1990-től, mint körzeti 
főállatorvos végezte munkáját. Szerény, barátságos, 
emberséges és mindig segítségre kész magatartása mi
att általános tisztelet és megbecsülés övezte. Munká
ját nagy szakmai hozzáértéssel és lelkiismeretesen vé
gezte. Fáradhatatlan volt, mindig bizalommal fordul
hattak hozzá, mindig kész volt segíteni. Kollégáit tisz
telte, barátait szerette. Mindenkivel tisztelettudóan 
viselkedett és nagyon sok barátot szerzett őszinte, 
nyílt magatartásával és viselkedésével.

Nem volt politikus alkat, de mindig érdekelték az 
országban történő események. Minden érdekelte, 
mindenről volt véleménye, baráti társaságban szere
tett vitatkozni, de mindig kész volt meghallgatni má
sokat is, tisztelte azokat is, akik más véleményen vol
tak. Érdekelte szűkebb hazája, Hidas község sorsa is, 
ahol -  tiltakozása ellenére -  képviselőnek választot
ták 1990-ben. Erre nem tudott nemet mondani, mint 
azelőtt sokszor megtette, és titokban nagyon büszke 
volt rá, hogy a „népakarat” beválasztotta Hidas kép
viselőtestületébe, ahol haláláig, mint alpogármester 
felelősséggel, lelkesedéssel és hozzáértéssel tevékeny
kedett.

Mindig Gödöllőinek vallotta magát, nagyon büsz
ke volt városára, azonban -  bár nem ismerte be -  
szerette a környéket és az embereket, ahol dolgozott. 
Ezt bizonyítja, hogy többször lehetősége volt állását 
felcserélni egy kényelmesebb, jobban jövedelmező 
munkahelyre, de nem tudta és nem akarta itthagyni 
barátait és az itt lévő embereket, akiket igazán sze
retett.

Hidason alapított családot, felesége, Martonfalvi 
Ilona hidasi származású és születésű. Pédás családi 
életet élt, nagy szeretettel nevelték gyermekeiket, Zi
tát és Balázst, akik számára az édesapa elvesztése még 
mindig hihetetlen. Szűkebb családján kívül gyászolják 
idős szülei, testvére, felesége szülei, sógorai és sógor
női, számtalan barátja, tisztelője és ismerőse, munka
társai, akik szinte az egész ország területéről össze
gyűltek temetésére.

Dr. Kövesi Béla

JÁRTAMBAN -  KELTEMBEN

NÉZŐPONTOK
A kilencvenes szabad választások után elkezdődött vál

tozások lassan-lassan formálgatják a társadalmat. A környe
zet és a társadalmi viszonyok gyorsabban változnak.mint a 
résztvevők gondolkodásmódja. Sokakat keserűséggel tölt 
el az életkörülmények romlása, munkanélküli mivoltuk, a 
valódi perspektíva hiánya. Másokat a sok Ígéret, és a költség 
nélkül meghozható intézkedések elmaradása hangol le. Két 
merőben más szemléletű asszony véleményét ismerhettem 
meg a közelmúltban, melyet hadd osszak meg az olvasóval. 
Isten háta mögötti kis faluból kifelé autózva -  százesztendős 
kicsi ház előtt tétován intő fiatal nó stoppol. Mellette hat
nyolc éves kisfia és mögöttük a mama, aki búcsúztatja az 
elutazókat. Somberekre mennének a buszhoz, majd onnan 
Szebónybe a vasúti bakterházhoz a másik nagymamához. 
Mi sem természetesebb, hogy a Treforti elágazásig velem 
utaznak. Az asszony mohács-szigeti tehenészek gyermeke, 
ma munkanélküli, kisfiát egyedül nevelő anya. Szót váltunk 
munkalehetőségekről, életkörülményeiről. Csodálkozva 
mondom, hogy ritka az olyan ember, mint ő, aki nem pa
naszkodik, aki nem fogja föl eleve tragédiaként a helyzetét. 
A kisfiú is közbeszól, hogy ő sem szokott elégedetlenkedni. 
Jól elvannak a mamával, csinál magának játékokat, jól be- 
fűtenek fával és nincs szüksége mindenféle csicsás játé
kokra. Az út végén kiszállnak, barátsággal elköszönünk. Az 
asszony kózenfogja fiát, ki vissza-visszafordulva integet. 
Hosszan nézek utánuk.

A másik asszony véleményét az Új Dunántúli Napló Po
litikai vitafórum rovatából ismerem. „Édesapám bányász 
volt, az ón gyerekkoromban bezzeg más volt, mint most. 
Gurigaszámra ettük a Trapista sajtot, rúdszámra volt otthon 
a Pick szalámi. Manapság meg...” És dől belőle a pa
naszáradat. Az ő gyerekkora a hetvenes évek. Hál’ Istennek 
nem ólt az ötvenesekben, amikor is ünnep volt egy marha
májkróm, ha volt. De éltünk, bíztunk, és az élet minőségét 
megpróbáltuk más dolgokban is lemérni az anyagiakon kí
vül.

Két nézőpont, két világ. Vajon melyikük boldogabb?
Beck

Emberek!
Miért ölünk, miért pusztítunk? Miért ölünk embert, 

állatot? Az állatok épp úgy az élethez tartoznak, mint 
ml, hót miért öljük őket? Miért pusztítunk növényeket?
A növények azzal, hogy élnek csak szolgálatot tesznek 
nekünk. Miért vágjuk ki őket? Azért, hogy betonházakat 
építsünk? A házak nem adnak levegőt. Hát óvjuk a 
növényeket, tőlük függ az életünk!

Emberek! Ha ml szeretnénk az életet, akkor nem 
ölnénk állatot, növényt. Márpedig mindannyian ezt 
tesszük, ha tudat alatt is. Biztos, hogy nincs olyan em
ber, aki ne enne állathúst, vagy ne élne azokkal a ta
lálmányokkal,- amelyek szennyezik a levegőt.

Mindenki belesegft kicsit abba, hogy elpusztuljon a 
Föld. Ha ezt tesszük a földről kihal az élet. Hát ne 
akarjuk ezt) Ne öljünk és ne pusztítsuk az állatokat, 
növényeket, inkább óvjuk és segítsük őket, hogy ők is, 
mi is ólhessünkl

Tóka Ivett 
7.d oszt.

_____________________ 1______________________ )V
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Április 29-én 19 órakor tartot
ta Nagypall önkormányzata 
éves beszámolóját a lakosság
nak. A képviselőtestület az el
múlt időszakról adott számot, 
és tájékoztatott az ez évi ter
vekről. A polgármester asszony 
köszöntötte az egybegyűlteket, 
majd beszámolt az elmúlt évi 
munkáról.

Az 1992-es év legfontosabb 
beruházása a vezetékes ivóvíz 
hálózat kiépítése volt, amely el 
is készült. Ebben az évben ké
szült még el a Petőfi utcai híd.

A tavalyi évben tudtak új pa
dokat venni az iskolába, és új 
szemléltető eszközökkel kor
szerűsítették az oktatást. Szep
temberben a tan
könyvvásárláshoz járult hozzá 
az önkormányzat.

1992-ben az önkormányzati 
hivatal is felújításra került.

Karácsonykor a nyugdíjasok 
részére és a 14 év alatti gyere
keknek osztottak ki ajándék- 
csomagokat illetve vásárlási 
utalványt.

1993. januárjától önállóan 
működik a hivatal, a polgár
mesterasszony mellett a jegyző 
és az adó- és pénzügyi előadó 
segíti a lakosságot ügyes-bajos 
dolgaik rendezésében. A hiva
tal 8°°-16°°-ig  tart nyitva.

Az idei év legnagyobb beru
házása a Petőfi utca aszfalto
zása, amely elkészüléséhez a 
Baranya megyei Útalap Társu
lástól kapott a község 2,1 millió 
Ft-ot. A képviselőtestület tervei 
között szerepel még és szoro
san a Petőfi utcához kapcsoló
dik az ún. templom tér (Deákék 
mögött) parkosítása, amit már 
társadalmi munkában kell elvé
gezni.

A testület kéri a lakosságot, 
hogy terveik megvalósítását se-

Társközségünk életéből 
NAGYPALL

gítsék társadalmi munkával, 
hogy végre széppé és gondo
zottá tehessék a Petőfi utcát. 
Ezzel kapcsolatban kérte még 
a polgármesterasszony az utca 
lakóit, hogy az útpadkát min
denki a saját háza előtt készítse 
el, mert az önkormányzatnak 
sajnos nincs már erre pénze. 
Még az idén, november 30-ig 
sor kerül a telefonhálózat fej
lesztésére, illetve bővítésére. Az 
új igénylőknek 50 000,-Ft-ot 
kell befizetni. Az OTP kedvez
ményes hitelt ad erre a célra, 
és egy szakemberük ki fog jön
ni a helyi polgármesteri hivatal
ba a szerződéseket megkötni.

Az önkormányzat tervei kö
zött szerepel még az iskola fel
újítása, amelyhez a szükséges 
pénzösszeget pályázatok útján 
szeretnénk elnyerni. Több hely
re is nyújtottak be pályázatokat, 
eddig egyre érkezett félmillió fo
rint.

Ezután egyéb témakörökben 
tájékoztatták a lakosságot. El
sősorban a kábeltévé rendszer 
problémáiról, ami abból adódik, 
hogy többen „lopják az adást”. 
Az önkormányzatnak nincs le
hetősége arra, hogy ezt meg
akadályozza, de az üzemeltető 
feljelentést fog tenni a „tolvajok 
illetve rongálók ellen.

A jegyzőnő tájékoztatót tar
tott a május 24-én életbe lépő 
új kormányrendeletről, mely a 
Marhalevelekről intézkedik. A 
tájékoztatót minden érintett el
olvashatja a hivatal hirdetőtáb
láján.

Ezek után a lakosság hozzá
szólása következett. Hosszú 
évek után először bekiabálá
soktól, gúnyos megjegyzések
től mentes falugyűlésen vehet
tek részt az érdeklődők. Most 
először nem lehetett érezni a

két utca közötti állandó ellen
ségeskedést.

Kultúráltan, demokratikusan 
mindenki meghallgatott min
denkit. Véleményüket az értő, a 
falu sorsát magukénak érző 
helybéliek nyilvánították ki. Ta
lán 3 év után sikerült e kis köz
ség lakóinak elnyerni a bizal
mát, az önkormányzatnak több 
ízben is bebizonyítani, hogy 
harcuk nem szélmalomharc, és 
a legfontosabb, hogy a hivatal 
rátermett dolgozóival a helyi 
önkormányzat szilárd talpon 
maradása biztosítja Nagypall 
önálló életét.

Grátz Mária

Anyák napja
A legszebb ünnepünk má

jus első vasárnapján anyák 
napja. A helyi iskolába hosz- 
szú-hosszú évek óta kö
szöntik fel méltó módon az 
édesanyákat és a nagyma
mákat. Lázas és izgatott diá
kok ezen az ünnepségen vi
rágcsokrok mögül megille- 
tődve nézik a meghatódott 
anyukákat és mamákat. Min
denki elmondja s versét, és 
könnyeket csal az ismerős 
szempárba.

A gyerekek műsora szín
vonalas, előadásukban érez
hető a két pedegógus mun
kája.

A kedves kis műsor csor
dultig megtölti az ünnepelt 
szíveket, a cserepes virág 
hosszú ideig erőt ad majd 
minden édesanyának és 
nagymamának, hogy a ne
héz napokon is szeretettel 
gondoljon majd gyermekeire 
és unokáira.

GM

\ ______________________  J
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NAGYPALL HÍREI
V____________________________________________________________________ J
Franciaországban jártunk

A zengővárkonyi és a 
nagypalli református gyü
lekezet meghívást kapott 
Ahdolsheimből, egy 
Francia faluból. E falu re
formátus hívei közül már 
többen jártak nálunk, sok 
segítséget kaptunk tőlük. 
Fiataljaik voltak itt két év
vel ezelőtt, amikor is a 
nagypalli református 
templom cserepezésénél 
segítettek. Anyagi támo
gatást is nyújtottak a to
vábbi munkálatokhoz.

Az utat Dr. Kiss Ervin
né református lelkésznő 
szervezte. A meghívásra 
1993. április 22-én reggel

7 órakor, a pécsi Taurus 
Tours buszával, 34 fővel 
elindultunk. Mindenki iz
gatott volt, hiszen hosszú 
út állt előttünk. A Magyar- 
Osztrák határt Rábafü- 
zesnél léptük át. Később 
Grátznál megálltunk, pi
henőt tartottunk. A város
ból egy 9917m-es alag- 
úton keresztül jutottunk 
ki, majd több rövidebb és 
hosszabb algút után 
értünk a hegyekbe, ahol 
hófödte csúcsokban és 
hegyi patakokban gyö 
nyörködhettünk. Salz

burgba már sötétedéskor 
érkeztünk meg, a várost 
esti fényében csodálhat
tuk. Itt jutottunk át Né
metországba, amiből saj
nos nem sokat láthat
tunk, mert nagy részén 
éjszaka haladtunk át. 
Franciaországba stras- 
burgnál léptünk be, pén
teken délelőtt. Meglepőd
tünk azon, hogy már nin
csen határ, úgy mentünk 
át egyik egyik országból 
a másikba, mintha csak 
a szomszéd faluba men
tünk volna.

Innen már ismerősök
kel kel folytattuk utunkat,

ők szervezték a további 
programokat. így meg
néztünk egy főtemplo
mot, kis Velencét és többi 
építészeti remekművet.

Königsburg felé indul
tunk tovább. A hegytetőn 
levő várat eredeti állapo
tában láthattuk, majd kö
vetkezett uticélunk utolsó 
állomása, Ahdolsheim. A 
templom előtti térre ér
keztünk, ahol már várt 
ránk a helyi tiszteletes és 
a vendéglátó családok. 
Sok-sok mosolygós arc 
köszöntött bennünket.

A menü elsasi specialitá
sokból állt. Itt újra népvi
seletbe öltözött három 
pár, és népi táncokkal 
szórakoztatták a jelenle
vőket. A hangulat nagyon 
jó volt, fokozta azt a pár- 
nás tánc, amit papírszal
vétával jártunk. Az egész 
napos városnézés és az 
esti táncos program után 
elfáradva tértünk nyugo
vóra.

Vasárnap délelőtt kö
zös istentiszteleten vet
tünk részt, ahol ismét 
népviseletben jelentek 
meg a párok, és a prédi
káció három nyelven 
folyt, átadtuk ajándékain
kat, ami egy nagy kerá
mia tányérból és egy 
zengővárkonyi szőttes Úr 
asztala térítőből állt. Há
rom egyházi éneket ta
nultunk meg az útra, és 
ezt elénekeltük a francia 
testvéreinknek. A három 
énekből egyet német 
nyelven adtunk elő.

Lelkésznőnk megkö
szönte a vendéglátást és 
újabb közös programok 
szervezését kérte.

Az ebédet családi kör
ben fogyasztottuk el. Dél
után 5 órakor elindultunk 
hazafelé!

Az útközben adódott 
kisebb problémák miatt 
már nem álltunk meg to
vábbi városnézésre.

A buszon igen jó han
gulat kerekedett, amint 
átléptük a magyar határt, 
sokat nótáztunk. Hétfő 
estére szerencsésen 
megérkeztünk.

Nagyon szép és 
hosszú út állt mögöttünk. 
Közel 2900 km-t utaz
tunk, de sok csodálatos 
tályat és várost láttunk,

élvezhettük egy nagyon 
kedves nép vendégsze
retetét.

if. Baráth Lászlónó

Óvodai konhakert

Az óvoda mögötti 
szabad, de eddig műve
letlen területen az óvo
da konyhakertet alakí
tott ki. Ezzel is könnyí
teni próbál a gazdálko
dásban. Elsősorban tá
rolható és fagyasztható 
zöldségféléket szeretné
nek termeszteni. A 
munkálatokban részt 
vettek a szülök, óvodai 
személyzet és a polgár- 
mesteri hivatal dolgozói. 
A kert további gondozá
sát a hivatal egyik alkal
mazottja végzi majd el.

GM

ÉBRESZTŐ
Az MDF Pécsváradi szerveze

tének kiadványa.
Felelős szerkesztő:Benkő 

László
Nyomdai munkák:CARBO- 

KOMP Kft. Pécs
Felelős vezető: Pető Attila

FIGYELEM!

Kelemen Lászlóné, 
a Szabadság utcai 
bolt bérlője június 1- 
től az alábbi nyitva- 
tartás szerint üzemel:

hétfőtől péntekig:
06°° -  1100 15°0 _  1y00
szombaton:
06° °  _ „ o o

Szünnap: csütörtök
V__________________ )

A képen a Kacsándi, Baráth és Tamicza házaspár látható népvise
letben. Dr Kiss Ervinné átnyújtja az ajándékot a konzulnak
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m%óm v&scwffliZrim
Már tíz éve, hogy Gratzban EURÓPA NAPOK néven 

fesztivált rendeznek. Ebben az évben meghívót kapott a 
rendezvényre a helyi Néptánc Egyesület.

Vasárnap indultunk, majd meglehetősen későn érkez
tünk ÜBELBACH-ba a szálláshelyünkre. A rendezők -  
függetlenül a késői érkezéstől nagyon szívélyesen fogadtak. 
A meghívott 16 nemzetből hétfő reggelre 14-en érkeztek 
meg. A  gyülekező helyre érve igen színes kép tárult a sze
münk elé. A  11 főből álló skót dudás zenekar hangjától 
visszhangzott a környék. Elvittek mindnyájunkat a Szlovén 
határ mellett fekvő híres borvidékre. Igen csak kemény 
munkát igénylő vidék, amíg a szem ellát szőlő és szőlő, 
körülbelül Zengő oldal jellegű meredeken. Innen Piberbe 
autóztunk, amely a Lipicai ménes eredője. Itt lovasbemu
tatót tartottak a társaság részére, amely színvonalában 
nem érte el a hazai hortobágyi bemutatók szintjét, de a 
lovak nagyon szépek voltak. Este az itt található kastély 
belső udvarában minden nemzet műsort adott, melyet az 
Osztrák TV élőadásban közvetített. Kedden reggel Ausztria 
legnagyobb skanzenjébe vitték el a csoportot. Nagyszerű 
élmény volt. Többszáz éves építészeti kultúra összegyűjtve 
egy gyönyörű völgyben. Este óraikon helyiség vendégei vol
tunk. Itt az volt a feladat, hogy minden nemzet olyan 
jellegű táncot mutasson be, amelyet a többi részére is képes 
megtanítani Hatalmas sikere volt a magyar zenének és 
az általunk kezdeményezett pámatáncnak is. Sajátos mó
don ugyan, de a skótok is csárdást és verbunkot táncoltak, 
és élvezték is. Erre az időpontra megérkeztek a későn jövők 
is.

A  résztvevők: skótok, norvégek, dánok, németek, szlo
vákok, osztrákok, magyarok, horvátok, bolgárok, szlové
nek, görögök és lengyelek.

A  szerda délelőtt programja: GRATZ különböző terein 
adtak műsort a csoportok. Sajnos az időjárás nem volt 
kegyes, egész nap esett az eső. A  helyzethez kellett alkal
mazkodnunk, a zenekarunk igen sokat segített, aztán áru
házakat és vendéglősöket kértünk, hogy utcai napernyőiket 
nyissák k i és az alatt táncoltunk. A  rossz idő ellenére igen 
szép számú közönség élvezte és tapsolt táncainkhoz. Dél
után egy színház teremben zajlott le a fesztivál protokoláris 
és egyben záró aktusa. Mivel az estét minden csoport egy- 
egy vidéki helyiségben adott műsorával zárta, megkértük 
a rendezőket, hogy mi Hausmannstüten-ben a leendő test
vér falunkban szerepelhessünk. Nem túl nagy számú, de 
igen szívélyes közönség várt bennünket. A helybéli női kó
rus is adott műsort, majd mi is szerepeltünk, s megtáncol
tattuk a jelenlevőket. Megvendégeltek bennünket, mely igen 
jó  hangulatban ért véget. Úgy éjfél tájban indultunk haza.

Visszatekintve az eseményekre az igen szoros és fárasztó 
programok ellenére jó l érezték magukat az Egyesület tag
jai, élményként élték meg. A z a véleményem, hogy az eddig 
ránk költött anyagi javakat megfelelően kamatoztattuk, 
hisz saját lakhelyünk és hazánk hírnevét is öregbítettük.

Tisztelt Olvasóink! Felhasználva az alkalmat az alábbi 
kéréssel fordulok Önökhöz: az Egyesület továbbra is keres 
megvételre régi népviseleti ruhákat, és az is segítség lenne, 
ha valaki alapanyagra vonatkozó beszerzési formáról in
formálna minket. Előre is köszönjük!

Müller Lajos

; \  
TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

f  KLIMAXENYHÍTŐ ^

A klimatérium idején jelentkező hőhullámok kitartó hasi lég
zéssel enyhíthetők -  állapították meg egy detroiti klinikán. A 
kísérleten részt vevő 33 nő naponta legalább öt hőhullámról szá
molt be. A  javasolt terápia: minden nap végezzenek hasi légzés
gyakorlatokat, amelyek során percenként 6-8-szor lélegezzenek 
be.

Sétálj, nehogy meghűli

Hogyan előzzük meg hatékonyan a hűléseket? Erre bizonyára 
sokaknak megvan saját házi receptjük. Egy Amerikából származó 
sport azonban újdonságot jelent e téren. A legújabb influenza- 
megelőző módszer neve „walking” (gyaloglás). Az észak-karolinai 
egyetem kutatói szerint e sportág a C-vitaminnál és a szaunázásnál 
is hatékonyabb. A „walking” tulajdonképpen nem egyéb, mint a 
vasárnapi séta továbbfejlesztése. A gyalogló persze nem olyan 
komótosan halad, mint egy egyszerű sétáló, ennél gyorsabban jár, 
s közben jócskán megerőlteti magát. A gyaloglók 50-szer edzet
tebbek, ellenállóbbak a betegségekkel szemben, mint a nem spor
tolók. Az amerikai kutatók megállapításai szerint a gyaloglás ha
tására a vérben megszaporodnak az immunsejtek, erősödik a szív 
és a keringésrendszer szintje. A walkingot bárki gyakorolhatja 
anélkül, hogy ezzel túlterhelné a szervezetét; mindenki maga szab
ja meg magának a tempót.

Néhány jó tanács a tavaszi hűlések elkerülése érdekében:
•Lehetőleg ne nedves, hideg ikőben gyalogoljunk.
*A walkinghoz műszálas jogging/szabadidőruhák helyett lehe

tőleg pamutból készült öltözéket viseljünk -  ez nem akadályozza 
a bőrlégzést, ennek ellenére nem engedi kihűlni a testet.

•A walkingot néhány tomagyakorlattal fejezzük be.

Articsóka másnaposságra

Lüktető halánték, enyhe rosszullét, homályos látás -  a túl
zásba vitt alkoholélvezet jól ismert utóhatásai. Ilyenkor a májnak 
ki kell hevernie a bőséges szeszadagot. A berlini egyetem klini
káján új gyógyszert fejlesztettek ki a máj regenerálására. A gyógy
szer fő alkotóeleme az articsóka. Az articsóka hatóanyagai a májat 
nemcsak az alkoholtól szabadítják meg, de segítenek neki min
denféle méreg (pl. erős gyógyszerek) feldolgozásában, kiürítésé
ben is, ezen túlmenően csökkentik a vérzsírszintet is. Németor
szágban Hepar SL forte néven forgalmazzák a jótékony hatású 
zöldség kivonatát, amely feltalálói szerint mentes minden káros 
mellékhatástól.

Harmatfű köhögésre

Megfázás után gyakran visszamarad egy kellemetlen, kínzó, 
száraz köhögés, amelyet feltétlenül kezelni kell, hogy megakadá
lyozzuk a krónikus bronchitis kialakulását. A köhögési inger le
gújabb természetes gyógyszerének bizonyult a kereklevelű har- 
matfű(Drosera rotundifolia). A német egészségügyi hatóságok hi
telt érdemlően igazolták azt, amit a természetgyógyászok már 
régóta tudnak: a harmatfű kellemetlen mellékhatások nélkül eny
híti a köhögési ingert.

Az ólom a gyermekek vérében elbutuláshoz vezet -  állapítot
ták meg ausztrál gyermekorvosok. A kísérlet során 500 gyereket 
vizsgáltak meg. Mindannyiuk vére a megengedettnél több ólmot 
tartalmazott és valamennyiük intelligenciahányadosa az egész
séges gyerekeknél mért átlagos értéknél 5-tel kevesebb volt

V____________________________________________ J
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A

A Kodolányi János Általános Iskola hírei
A Kodolányi János Általános Iskola június 12-én tartja ballagási- és tanévzáró '' 

______________________ ünnepélyét a központi iskola udvarán__________ J
Május 3-án rendezték Me- vehették át a VI. Nemzetközi nuló 4. helyezett lett. Félkész!- (7. b) Becker Renáta (7.b) Chvoj-

cseknádasdon a területi iskolák 
Kazinczy -  szépkiejtési versenyét, 
ahol Glázer Adél 1., Kelemen 
Marianna 3. helyezést ért el.

•  •  *

A 14. életévüket betöltött ta
nulók ünnepélyes keretek között 
átvették első személyigazolványu
kat a Komlói Rendőrkapitányság 
dolgozóitól, akik a helyszínen 
egyben néhány felnőtt lejárt iga
zolványát is meghosszabbították. 
Köszönjük!

• • •
Igazgatói dicsérettel együtt

Gyermekrajz Kiállításon nyert 
ezüst elefánt díjat a következő ta
nulók: Csák Nikoletta, Lukács 
Aranka, Csoltyán Zoltán, Ba- 
reith Rita, Ruppert Edit, 
Ruppert Andrea, Menzer Kin
ga, Pintér Csilla, Bátyai Melin
da, Ormai Eszter, Fuilér Zsa
nett, Arató Gergely, Siklósi Tí
mea, Böröcz Lívia, Molnár An
namária, Glázer AdéL 

Felkészítő tanáraik:
Kqjos Valéria 
Szántó Ferencné 
Vértes iászlóné

tő tanára: Major Józsefné.
• • •

Hosszúhetényben rendezték 
meg a körzeti iskolák vers- és pró
zamondó versenyét, ahol a 7-8. 
osztályosok csoportjában Kele
men Marianna 1. (7.a), Lauer Bá
lint (7.a) 2. helyezést ért el.

• • •
A Magyar Vöröskereszt által 

Komlón rendezett elsősegélynyúj
tó versenyen a pécsváradi csapat 
4. helyezett lett három komlói 
csapat mögött. A csapat tagjai: 
Müller Réka (7.b), Tbmár Csilla

ka Támás (7.a) Pörös Zoltán (7.a) 
Felkészítőjük: Dr. Wilhelm And
rea és Báling Lászlóné 

• • •
Áprilisban zajlott az országos 

matematika verseny iskolai fordu
lója. A tanulók zárt borítékban 
kapták a Bolyt János Matemetika 
Társulat által összeállított felada
tokat. Az iskolai zsűri továbbju
tásra javasolta a következő tanu
lókat: 6. osztály: Prszonyák Zsolt, 
Schneider István, Szilágyi Csaba, 
Tákács Attila; 7.osztály: Keszler 
Péter, Lauer Bálint.

Iskolánk rendezte ebben a tanévben a körzet tanulóinak 
helyesírási versenyét, ahol Göbl Richárd (3.b) 1., Papp Anikó 
(4.b) 2., Glázer Adél (5.b) 1., és Horváth Ágnes (5.a) 2. 
helyezést ért el

A körzeti helyesírási verseny résztvevői
Fotók: Lőrinczi Albert

Matematika tanulmányi ver
senyt rendeztek a 4. osztályosok 
napközis csoportjában. A verseny 
Helyezettjei: l.:Dobszai Zsolt 
(4.a), 2.: Mosonyi Gábor (4.b) és 
Szabó Zsanett (4.c)

Anyanyelvi tanulmányi ver

seny volt szintén a 4. osztályosok 
csoportjában. Győztesek: 1.: Sza
bó Viktória (4.c) 2.: Óry Levente 
(4.b) 3.: Szabó Anett (4.c).

A Hermann Ottó Országos 
Biológia Verseny megyei döntő
jén Pohl András 8.c osztályos ta-

Iskolánk rendezte a körzeti biológia, földrajz és történelem vetélke
dőket, ahol mindhárom tárgyban hazai sikaer született. A csapatok 
tagjaúbiológia: Kröhnung Helga, Pohl András, Ábrahám Géza, tanáruk: 
Major Józsefné; földrajz: Merkl Beáta, Kis Bocz Éva, Vörösvári Zol
tán, tanáruk:Gelencsér János; történelem: Bárácz Ervin, Papp Ildikó, 
Tákács Attila, tanáruk: Szabó Éva

-Megtörtént a leendő első osz
tályosok beiratása. Az 1993/94-es 
tanévben 38 tanuló kezdi meg ál
talános iskolai tanulmányait.

-Osztálykeretben ünnepelték 
a gyerekek, anyukák és nagyma
mák az anyák napját. Sok osztály 
kedveskedett a megható műsor 
mellett saját készítésű ajándékkal.

-Május 4-én tartották az alsós 
napközis csoportok az év utolsó 
értékelését. Itt osztották ki a ta
nulmányi versenyek díjait, értékel
ték a tisztaságot és a gyerekek ma
gatartását.

-A  leendő első osztályos taní
tók ismerkedtek a nagycsoportos 
óvodásokkal. Az óvónők és az 
óvodások viszonozták a látogatást

Fotó: Lőrinczi Albert 
az első osztályokban és a két- 
tannyelvű 4. osztályban. A gyere
kek saját készítésű játékokkal 
megajándékozták egymást. A szü
lők részére rendkívüli szülői érte
kezletet tartanak a tanítók, ahol a 
tankönyvekkel, az új olvasási 
módszerrel (Lovász-féle) ismer
kedhetnek meg a szülők. Számuk
ra elkészítették az első osztályos 
tanszeijegyzéket, amiből kitűnik, 
hogy mire lesz feltétlenül szükség 
az 1. osztályban.

-Harmadszor vettek részt is
kolánk tanulói az Óz, a nagy va
rázsló c. mesejátékon. Az l.d és a 
2.a osztály tekintette meg az elő
adást Wittenbart Istvánná és Gö- 
belné Német Piroska vezetésével.

^  A Baranya Megyei Gyermektánccsoport találkozójának 1993. ^  
május 8-án Pécsváradon a Művelődési Ház adott helyet.

Ezen a szép, csaknem nyárias napon 19 csoportból, közel 800 
gyerek mutatta be tudását, köztük iskolánk német nemzetiségi 
tánccsoportja is. A teljesen átalakult csoportot ötödik osztályos 
gyerekek alkotják, akik egy évi gyakorlás után ezen a rendezvé
nyen léptek fel először nyilvánosság előtt.

Bemutatkozásukat a szakmai zsűri oklevéllel jutalmazta.
^ _______________  _____________ ____________ Tóth Györgyi J
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Az imaapostolság 
szándékai

Általános: A fiatalok le
gyenek környezetükben 
Krisztus bátor tanúságtevői 
a Szentiélektől a bérmálás
ban kapott ajándék segítsé
gével.

Missziós: Minden nő fe
dezze fel saját küldetését, 
Máriát, az egyház anyját 
szemlélve, a családban, a 
társadalomban és az egy
házban.

Május
1. A munkás Szent József
2. Húsvót 4. vasárnapja; 

Szent Atanáz püspök, egy
háztanító (+373)

3. Szent Fülöp és Jakab 
apostolok

4. Szent Flórián vértanú 
(+304)

7. Boldog Gizella király
né, szerzetesnő; Első péntek

8. Első szombat
9. Húsvét 5. vasárnapja
12. Szent Néreusz és

Achilleus vértanúk; Szent 
Pongrác vértanú

16. Húsvét 6. vasárnapja; 
Nepomuki Szent János 
(+1393)

18. Szent János pápa, 
vértanú (+526)

20. Sziőnai Szent Bernar- 
din áldozópap

22. Szent Rita szerzetes
nő (+1457)

23. Húsvét 7. vasárnapja; 
Urunk mennybemenetele

24. Szűz Mária, a keresz
tények segítsége

25. Tiszteletreméltó Szent 
Béla áldozópap, egyháztaní
tó (+735)
Szent VII.Gergely pá- 
pa(+1085)
Szent Pazzi Mária Magdolna 
szűz (+1607)

26. Néri Szent Fülöp ál
dozópap (+1595)

27. Canterbury Szent 
Ágoston püspök (+604)

30. Pünkösdvasárnap; 
Szent István király erekjéinek 
átvitele

31. Pünkösdhétfő

Pünkösdvasárnap
A megváltás ünneplése 

Húsvéttal kezdődik, és tart 
hétszer hét napon át, betető
zést az 50. napon, a második 
főünneppel, Pünkösddel nyer. 
Amit Krisztus Urunk halálá
val s feltámadásával megszer
zett, azt most osztja ki az 
egész hívősereg számára a 
Szentlélek Úristen, kinek első 
megnyilatkozása történt Pün
kösd napján, noha már az 
Ószövetségben is van rá ho
mályos célzás. Mindjárt a világ 
teremtésénél is (Isten lelke le
begett a vizek felett) Gén. 1,2.

Pünkösd teljes tartalmát 
úgy értjük, ha történetét is
merjük. A név eredete latin
görög; Pentecoste, azaz ötve
nedik nap, innen a magyar 
pünkösd elnevezés.

Pünkösd ószövetségi el
őképe: a késői zsidóságnál a 
megemlékezés ünnepe volt 
arról a csodálatos dologról, 
hogy Isten az egyiptomi fog
ságból való kiszabadulás után 
ötvenedik napra szövetséget 
kötött Izrael egész népével. E 
szövetség jele, törvénye a tíz- 
parancsolat volt, melyet Isten 
két kőtáblán adott Mózesnek. 
Ez a szövetség az előképe a 
tökéletes szeretetszövetség- 
nek, mellyel Isten kiemelte az 
emberiséget a bűn rabszolga
ságából a megváltással. Az új 
szövetség törvénye a tökéletes 
szeretet, amit a szentlélek -  
aki valóban a szeretet -  az 
emberek lelkében elültet. Az 
Újszövetség jele a keresztény

vasárnap, mig az Ószövetség
ben a Sabbat ünnep jele.

Pünkösd, az újszövetségi 
ünnep, keresztény ünnep.

A  liturgiában hármas tár
gya van;

A  szentlélek Isten eljövete
le, amint azt az Üdvözítő 
megígérte apostolainak és ta
nítványainak, hogy elküldi a 
Tánítót és Vigasztalót. (Krisz
tus Urunk feltámadása utáni 
40. napon a Mennybe ment, 
az 50. napon elküldte Maga 
helyett a Szentleiket.)

Az újszövetségi szere- 
tetszövetségnek a befejezése, 
melyet Isten és a megváltott 
emberiség között Krisztus ala
pított meg az általános apos
toli Anyaszentegyház által.

Az újszövetségnek megva
lósulása és hatása, azaz az em
beriség megszentelése, a taní
tás és a kegyelemosztás által. 
Van egy másik vonatkozása is 
az ünnepnek mindkét szövet
ségi időben; Eredetileg hála
adó ünnep volt a befejezett 
aratásért, amiért is zsengenap
nak hívták, mert Pünkösdkor 
Istennek kellett feláldozniuk 
az aratás zsengéjét.

A mi Pünkösdünk is a szó 
legnemesebb értelmében ara
tási ünnep. Istennek feláldo
zott zsengéje az a 3000 zsidó 
, aki a Szentlélek eljövetelekor 
Szent Péter Beszédére ezen a 
napon megkeresztelkedett.

A  pünkösdi misztérium 
csodálatos és kegyelemdús be
teljesedése Krisztus megváltói 
működésének. Ezért áll szo
ros kapcsolatban Húsvét tit

kával, és azzal együtt egészet 
alkotva, középpontja az egy
házi év második ünnepköré
nek. Az egyházi évben ezért is 
nem áll Karácsony, az Epip- 
hania és a Húsvét fénye mö
gött.

Pünkösd vasárnapján, má
jus 30-án először járul szentál
dozáshoz 34 pécsváradi gyer
mek a 8 órakor kezdődő 
szentmisén. Nagypaliban 6 
gyerek Pünkösdvasárnap 10 
órakor kezdődő szentmisén, 
az Erdősmecskei gyerekek 
Pünkösd másnapján járulnak 
első szentáldozáshoz.

Az áldozás előtti gyónás 
május 29-én du. 2 órakor kdő- 
dik a pécsváradi rk. templom
ban.

. ^
A Református
Egyház hírei
Május

20. Este 6 órakor Is
tentisztelet a templom
ban (áldozócsütörtök)

23. 11 órakor konfir
máció, az istentisztelet 
keretében. Igét hirdet; 
Kettó-s János, kopácsi 
lelkipásztor

30. 11 órakor Pün
kösd 1. napja Úrvacso
raosztással

31. 11 órakor Pün
kösd hétfő istentisztelet

V_________ _ _________J
Pécsvárad község egyik ékessége a katolikus teplom

Toronysisakja tatarozásra szorul. Az idő megemésztette a faszerkezetét és a bádogborítást így alapos felmérés 
után, a szerkezetet átvizsgálva, a deszkázat újraépítésével templomunk toronysisakja vörösréz burkolatot kap.

Az egyházközség megállapodott Séra Dénes kivitelezővel, a szerződést megkötötte, a munka elvégzésére május 
1-i kezdési, illetve július 30-i befejezési határidővel.

A tatarozás költsége 1,5 millió forint
Az Egyházmegye, valamint Pécsvárad önkormányzata bizonyos mértékű támogatást tud biztosítani. Azonban ez 

az összeg olyan magas, mely az egyházközség saját erőit meghaladja. Feltétlen szükséges lenne, hogy valamennyi 
pécsváradi polgár, aki szívügyének érzi, támogassa erőihez mérten.

Valamennyiünk számára fontos, hogy a templom és a várkörnyék egysége és szépsége megőrződjék a további 
időkre, hirdethesse továbbra is méltósággal Pécsvárad történelmi múltját

Bízunk abban, hogy Isten minden jólelkű adományozónak megfizet
Az Egyházközség nevében 

Mott János, c. apátplébános

Wo ein Christ ist, dér das Wort Gottes lebt, da beginnt die Würste zu blüen.
(Ahol egy keresztény is van, aki Isten (akarata) szava szerint él, ott a sivatagban virág nyílik.)

Chiara Lübich
Gewinnen Wir den Brúder, so gewinnen wir Gott.

(Ha megnyerünk valakit testvérnek, megnyerjük általa Istent.)
Abt. Antonin

Es gibt keine Lebenssituation, in Welcher Gott dem Menschen nicht begegen wollte.
Nincs az az élethelyzet, melyben az Isten ne akarna találkozni az emberrel.

Augustinus
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Rejtvény

1 .

2.

3.

4.
5. A gettó lázadását véresen

5.
leverték (európai tÓváros)

6. A 2. világháborúban itt 
akadt el a német támadás

7. É-afrikai vasútállomás- 
Montgomery híres győzelmének 
színhelye

8. Ebben a fővárosban szer
veződött az európai ellenállási 
mozgalom és a megszállt orszá- 
gok emigráns kormányai

9. Dózsa parasztjai itt kerül
tek két tűz közé

CSATÁK 
innen - or

6.

inán
7.

1. A 2. világhábo
rúban japán-amerikai

8.

összecsapás volt ennél 
a szigetcsoportnál

2. Hunyadi János 
diadala

3. Japán rajtaütés

9.
-

10. Kalandozó magyarjaink 
első komoly veresége 933-ban

11. Felszabadítása jelképezi

10.
a török kiűzését hazánkból 

12. Cseh- és Morva Protek
torátus néven a Német Biroda-

(jelentése „Gyöngy 
kikötő)

4. ...vész - szomorú 
emlékű magyar csata
tér

11.
lom része lesz ez a főváros is 
1939-ben

13. Itt szállnak nartra az an-

12.
golszász csapatok

13.

A rejtvények megfejtése:
I. A vastagon kiemelt sor függőlegesen összeolvasva annak a helyi

ségnek a nevét adja ki, ahol az első világháborút lezáró európai békéket 
megkötötték, léhát hol történt?

II. 1945. május 7-én Németország kapitulál. Május 8-án vége Eu
rópában a 2. világháborúnak. Mi az érdekessége a 12. számú városnak 
az előbbiekben említettekkel kapcsolatban?

III. Betűrejtvény: 1. _K famunkás 2. S
P TTT

3. 4. e
S e V

e E
e

A rejtvények megfejtését legkésőbb 1993. június 10-ig küldjék be. 
Előző, márciusi számunk helyes megfejtése:

— Egy kis filmtörténelem: horror, Oscar, Ingrid (Bergman), Kren- 
csey (Marianne), Luis (Bunuel), Hollywood, Pan

— Csillagrejtvény: Mikes (Kelemen), Rákóczi hű követője
— Pótló rejtvény: Miskolc a 8. város
A legtöbb helyes megfejtést Geresdi Józsefné ( Nagypall, Petőfi u. 

62/a) olvasónk küldte be.
A második legtöbb helyes megfejtést Amold János (Nagypall, Sza

badság u. 37.) olvasónk küldte be.
A harmadik legtöbb megfejtést Keresztúri Tóth Kinga (Pécsvárad, 

Bem u. 20.) olvasónk küldte be.
Jutalmuk: egy-egy 300,-Ft-os vásárlási utalvány.
A helyes megfejtéseket továbbra is a pécsváradi ABC pénztáránál 

található „Megfejtések” ládába tegyék.
Tbvább folytatjuk éves vetélkedőnket. A havi keresztrejtvények 

egyes kockáiban alul számokat találnak - ebben a számunkban a 6. és 
7. szót - amely betűket, ha összeolvasnak, év végére egy híre ókori 
mondás birtokába jutnak. Egy később megadott időpontra egyszerre 
kell beküldeni ezt a mondást, két betűt segítségképpen megadunk: K,K

Hirdetések

Munkalehetőség:
A Pécsváradi Aranydipó Kft. felvenne termelő 

munkára dolgozókat.
Jelentkezés: Pécsvárad 

Bem u. 1/A
A pékségnél

*  *  *

28.000 Kcal-ás kazán olajégővel eladó 
Érdeklődni: Müller Lajos, Pécsvárad, 
Zengő u. 17.

* * ★

Üvegház építéséhez alkalmas beüvegezett ablak- 
szárnyak olcsón eladók.

Érdeklődni: Benkó László, Pécsvárad,
Pécsi út 8.

y


