
Keserédes
A  Magyar Demokrata Fórum pécsvá- 

radi szervezete ötesztendős. Ez év 
november másodikén ünnepeltük az 

MDF helyi -  a megyében első -  szerveze
tének születésnapját. Lezsák Sándor ügy
vezető elnök volt vendége a Tanya Csár
dában összejött tagoknak. Sajnos sok régi 
tagunk hiányzott az összejövetelről, hiá
nyukat fájó szívvel, ám bizonyos megér
téssel vettük tudomásul. Jómagam sem 
egészen ilyenformán képzeltem el a rend
szerváltást. Nem volt kétségem afelől, 
hogy legalább a félhülye vállalatvezetők el
tűnnek, legalább az egyértelműen köztör
vényesnek minősíthető verőlegények, sor- 
tüzet vezénylők meglakolnak. Sajnos té
vedtem. A félelem nagy úr.

A dolgozók rászavaztak az üzemi taná
csok választásakor a régi vezérre, szintúgy 
a szakszervezeti vonalon megerősítették a 
vörösöket kiszolgáló vezetőket. A negyven 
esztendő felhomályosító munkája megtette 
hatását. Erről beszélt Lezsák Sándor is a 
vacsora közben. Arról, hogy gyáva népnek 
nincs hazája. Arról, hogy ha a 90-es vá
lasztások idején még jobban bízunk ma
gunkban, akkor ma egészen más helyzet
ben lenne az ország, ha kétharmados erő
fölény jött volna létre, a rendszerváltást 
sokkal zavartalanabbul lehetett volna vég
rehajtani.

Az ellenzéki erők kezdettől fogva in
korrekt tevékenysége állandóan érezteti ha
tását, legyen szó akár bel- és külpolitikai 
ügyről.

Magam is beláttam, a kormányzati fe
lelősség iszonyú teherrel jár, az országot

évforduló

működtetni KELL. EnneK, mint elsődleges 
szempontnak az érdekében sok és nehéz 
alkut kell kötni, sokat kell nyelni. Mint a 
vőgyereknek, aki jelesül az IMF-hez (va
lutaalap) nősült be. Igazából a demagógia 
az első számú közellenség ma is, és sajnos 
sokan élnek ezzel az ocsmány eszközzel. 
Mindezek ellenére az ország működik, 
nem balkanizálódtunk, nem szabadult el az 
inflációs pokol. Lehet tankolni, működnek 
a közművek, műsort ad a tv, rádió (ha 
nem is közmegelégedésre), van gázszolgál
tatás. Minden ellenkező híresztelés és 
görcs ellenére a sajtó szabad, a Népsza
badság és a Magyar Hírlap azt piszkol, akit 
akar, büntetlenül.

Úgy érzem, a sok változtatni valónk 
ellenére sem indokolt lehorgasztott fővel 
járnom fórumos létemre, mert bár az igaz
ság egyetlen letéteményesei korántsem mi 
vagyunk egyedül, azért az alapvető ügyek
ben a produkció osztályzata minimum az 
lehet, hogy „felsőbb osztályba léphet”.

Beck

V. évfolyam, 5. szám 
1993. november 
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Az elmúlt hetekben és hónapokban -  aki még nézi a 
tv-t, hallgatja a rádiót, olvassa az újságokat- tapasztalhatta, 
hogy élénkül a politikai élet. A pártok jeles képviselői járják 
az országot, népszerűsítik magukat és pártjukat. Ez az úgy
nevezett előkampány része. Ezt teszi az MDF is, amikor 
elnökségi üléseit az ország különböző megyéibe helyezi ki. 
Ez nemcsak a népközeli politizálást célozza, hanem gyak
ran csak így van lehetősége elmagyarázni a koalíció és a 
kormány politikáját, tárgykörönként csoportosítva. Ez egy 
széles mederben folyó párbeszéd, hiszen a megyeszékhe
lyeken megrendezett találkozókon nemcsak a társadalmi 
élet vezetőivel, hanem szakemberekkel, vállalkozókkal, a 
gazdasági élet képviselőivel találkozhatnak. így közvetlenül 
képet alkothatnak a helyi problémákról és a törvények, 
kormányrendeletek helyi hatásáról, betartásáról.

Talán előbb is megtehették volna!
Ugyanezen stratégia jegyében járja az országot az 

SZDSZ miniszterelnök-jelöltje, Kuncze Gábor, aki új csil
lag a népszerűségében megtépázott pártban, ő t  szemelték 
ki arra a feladatra, amit már nehezen tudtak az emberekkel 
elhitetni: nevezetesen arra, hogy pártjuk a vidék pártja, és 
olyan pragmatikus programmal rendelkezik, amely alkal
massá teszi a kormányzásra. Kuncze frakcióvezető úr ezt 
hitelt érdemlően igyekszik szolgálni. Kérdés, hogy állócsil
lag marad-e, hiszen az ő sorsát is „fentről” igazgatják.

A Kisgazda Párt sajnos továbbra is sötét felhő a politika 
egén. Nevét, történelmi tőkéjét elherdálta egy volt ügynök, 
egy hordószónok, aki ma talán a legveszélyesebb demagóg 
diktátorjelölt a politikai palettán, és azt sem érdemli meg, 
hogy leírják a nevét. Reméljük, hogy a tisztességes kisgaz
dák a választásokig megtalálják pártjuk új arcát, és vissza 
tudják szerezni magát a pártot az azt bitorló szélsősége
sektől.

A jövő új sikerpártja, a FIDESZ is botrányoktól és párt- 
belharcoktól hangos. Ez a párt is készül a kormányzásra, 
népszerű, és jó úton halad előre. Ideológiáját újraformálva 
korántsem az a liberális párt már, amit az SZDSZ és az 
MSZP szeretne. Az elmúlt időszakban nemzeti és polgári 
liberális irányvonalat határoztak.meg. Ezzel megteremtették 
a lehetőségét annak, hogy szükség esetén -  bárhogy ala
kulnak is a választások -  koalíciót képesek majd alkotni 
konzervatívokkal vagy szociálliberálisokkal is. Orbán Vik
tor pedig hiteles és tehetséges, érett politikussá válva párt
jának miniszterelnök-jelöltje.

Az MSZP is csak külső szemlélődök által tűnik békés 
szigetnek. Belül hatalmi és új ideológiai birkózások foly
nak. A volt MSZMP főleg Hornhoz húzó szárnya nemkí
vánatossá vált a fiatalabb, nemcsak a Marxizmus eszméin 
nevelkedett pragmatisták körében. A Szűrös-féle vonal, 
amely leginkább el tudta hitetni „pálfordulását”, tetszetős 
és az emberek számára hihető politikát hirdet. Maga Szűrös 
Mátyás és pártja több tagja is igyekszik feloldani a szo
cialista politika és a hitélet közötti ellentmondásokat, és az 
ún. keresztényszociális platformot próbálják az MSZP ideo
lógiájába becsempészni. Egy biztos: a választásokig eldől, 
hogy a pártban a régi posztkommunista vonal elgyengül-e 
és hiteles szocialista politikusok veszik-e át a párt irányí
tását.

A KDNP az MDF népszerűtlenségének árnyékában óva

tos és olykor a kormányzati felelősségtől is elhatárolódó 
politikát folytat. Kétségtelen, hogy szerepük van a koalíció 
más pártjaival együtt szerzett eredményekben, mint pl. a 
hitélet újrateremtése, az egyházak megerősítése és az ok
tatásban való aktív részvétel. A hívők -  és várhatóan az 
egyház is -  fokozott mértékben fogja támogatni őket, így 
a választások során bizonyos, hogy megerősödnek. Ezt 
szívből kívánjuk nekik, ha mindezt nem úgy teszik, hogy 
kizárólagosságukat hangoztatják, vagyis, hogy ők az egyet
len keresztény eszméket valló centrumpárt.

A függetlenek és az újonnan megalakult MIÉP, a Piac 
Párt, a Köztársaságpárt még küzd a pártszervezés nehéz
ségeivel. Várhatóan komoly szerepet nem játszanak a vá
lasztásokon, a parlamentbe kerülésük a fő cél.

A választásokig még sok idő van hátra. Egy biztos: 
sokan várják a változásokat, a jobb, biztosabb jövőt, ame
lyet ismét sokan ígérnek. ígérik, mert a politika ilyen. Aki 
azonban a pártokban hisz, amelyek gyors kilábalást ígérnek, 
sőt csodákat (pl. Köztársaságpárt), csalatkozni fog. Fontos 
azonban az, hogy ki-ki saját meggyőződése és belátása 
szerint válasszon, és legyen bármelyik párt vagy pártok a 
befutók, azok legjobb tudásuk szerint vezessék ezt az or
szágot, amely már visszafordíthatatlanul elindult egy nehéz, 
de elérhető cél felé a göröngyös úton.

Dr. Bíró Ferenc

Es jö tte k ...
...és jöttek
jöttek dübörgő tankok
kiket áruló bitangok
vártak... és jöttek
jöttek mert a parancs elhangzott -
árván kondidnak néma harangok
halljátok! jöttek & tankok’
lyukas talpú cipőben három tölténnyel
állt az utcasarkon
kabát nélkül hajadon
és fogatlan öregasszony
munkás tanár és diák
halljátok bitangok!
puszta létük volt a pajzs!
és három szívlövés után
sem maradt tétova gondolat
menni és győzni és győzni és győzni...
munkás tanár és öiúk
gyertyaláng őrizte virág
szunnyad alszik a világ.

H avasi latnán.
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Békés 
beszélgetés 

helyett kiütés!
Városunk sportolói és sportvezetői tisztelettel meg

hívták az önkormányzati testületetet a sportpályára,* il
letve az ott álló istállószintre süllyedt épületbe, két 
okból:

1. -  hogy lássák végre azok az emberek, akik dön
tenek az új épület (öltöző, klub) felépítéséről, milyen 
körülmények miatt sürgetik a sportolók az építkezés 
megkezdését;

2. -  hogy beszélgessenek egymással, próbálják az 
álláspontjaikat közelíteni, kompromisszumot komi, és 
felajánlani kétkezi munkájukat, ha ezzel gyorsabbá és 
olcsóbbá válhat az építkezés.

Valamint bizonyosságot szerettek volna. Konkrét 
dátumot, hogy mikor lehet végre elkezdeni. Időpont 
már volt. Először június, aztán július, aztán a határidő 
folyamatossá vált. A vezetők azzal tartották a lelket a 
gyerekekben, hogy hamarosan szép, kulturált helyen 
sportolhatnak, utána összejöhetnek, beszélgethetnek. 
Szervezni lehet majd tornákat, bajnokságokat, meghív
ni idegen -  netán külföldi -  csapatokat, és nem kell 
többé szégyenkezni. Szégyellni az omló falú, gombával 
gazdagon megspékelt öltözőket, a maximum 10 ember 
zuhanyozását elbíró faffftéses, ócska vízmelegítő hen
gert, az omladozó külsőtéri budit (léghűtéses).

A beszélgetés békésen indult. Elmondták a sportkör 
tagjai kéréseiket, aggályaikat. Aztán elmondták a kép
viselő testület tagjai is véleményüket, világosan, logi
kusan érvelve, hogy mit lehet, mit nem lehet. Úgy 
tűnt, hogy a tiszta, egyenes beszédet mindenki megérti, 
az észérveket elfogadja. Világossá vált, hogy itt egy
hamar sportcsarnok nem épül, mert nincs rá pénz. De 
nem is azért jött létre ez a találkozó! Nem sportcsar
nokért harcolnak az egyesület tagjai, hanem egy új 
öltözőért!

A polgármester úr is szót kért. Beszédével felher
gelte saját magát és a hallgatóságot is. Indulatosan 
magyarázta, hogy miért nem lehet pénzt fordítani az 
építkezésre, de arról egy szót nem szólt, hogy miért 
ígérte akkor szóban, újságban, magánbeszélgetéseken 
még néhány nappal ezelőtt is, hogy indulhat az öltöző 
építése. A hitegetés egy darabig működik, de egyene
sebb dolog kimondani -  még nehezebb is - , hogy nem 
lehet, nincs miből. A testület valóban foglalkozott a 
témával több ülésen is, kereste a megoldást, de infor
mációk hiányában végleges döntést nem tudott hozni. 
Információkat várt a hallgatóság is a polgármester úr
tól. Beszélgetésre azonban nem kerülhetett sor, mert ő 
megsértődött és távozott. Nem kellett volna!

Az indulatok elszabadultak, a kérdések megválaszo
latlanok maradtak. A szándék, ami összehozta ide az 
embereket, jobbító volt. Az eredmény világos és le
hangoló.

Varga Sándor, ügyv. elnök

Mottó: A kutya ugat, a karaván halad

A szabad sajtó 
vajon a szabadság 

sajtója?
Sok szó esik manapság újra és újra a sajtószabadságról. Nagy

betűvel. Érdekes számomra, hogy a jajgatókórus úgy beszél róla, 
mint ami nincs. Érdekes számomra: hogyan lehet beszélni olyas
miről, ami nincs. Sokan -  az ateisták -  Isten létét is megkérdő
jelezik, bár legtöbbjükről, még a legmegátalkodottabbról is a vég
ső  órán kiderül, hogy hozzá fohászkodott Ezért úgy gondolom, 
hogy a sajtószabadság létét tagadók állítása is inkább afféle vé
lekedés. Bármennyire is fenekednek a sajtó szabadságának védel
mében akár a Magyar Hírlap vagy a Népszabadság oldalain, akár 
a 168 óra vagy a Gondolat(?)-jel című rádióműsor hullámhosszán. 
Ezekkel a sunyi fenekedésekkel tulajdonképpen saját demagóg 
állításaikat cáfolják meg. Ugyanis, hogy a fenébe lehetne leírni, 
elmondani ezeket a blődliket, ha nálunk cenzúra volna? Jó okot 
szolgáltatott nevezett uraknak(?) és szócsöveiknek a Magyar Te
levízió „Egyenleg” című műsorának botránya. A  hírközlés tiszta
sága, manipulálásának vádja miaít felfüggesztett főszerkesztőt ál
dozati báránynak kiáltották ki és hovatovább a jólszervezett kül
földi kapcsolatok révén attól visszhangzik Európa írott és elekt
ronikus sajtója, hogy veszélyben a honi sajtó szabadsága. Azt nem 
szellőztetik az urak(?), hogy Bánó András felfüggesztése után az 
Egyenleg stábja megtagadta a munkát és még az aznapi esti hír
műsort sem volt hajlandó adásba adni.

Én mindig azt hittem, a tv is csak egy munkahely, ahol azért 
kap -  sokszor horribilis fizetést az ott dolgozó(?), hogy végezze 
a dolgát, korrektül, részrehajlás nélkül. Mégis úgy mondják, az 
urak(?), hogy felszámolták az Egyenleget Egynek eszébe nem 
jutna, hogy tulajdonképpen saját magát számolta fel. Mintha a 
volán-buszsofőr beintene, hogy nem viszi a 6.40-es járatot, mert 
a főmenetirányítót felfüggesztették, vagy az ABC nem nyitna ki 
hatkor, mert a főnök főnökének felfüggesztése forog fenn.

Különben is mi a fenének foglalkoznak annyit sajátmagukkal, 
lassan másból sem áll ki a fél tv-műsor, mint házon belüli gyű- 
lésezéseik, anyázásaik sorából, sajtótájékoztatóik izzadtságszagú 
magyarázkodásaiból. Láthattuk mindezt ahogy „muster” Bánó he
tedik érzékétől vezérelve előadta. Látnunk kéne egyúttal azt, hogy 
a sajtó szabadsága nem a hazugság szabadsága. A valótlan állí
tásokat és következtetéseket állandóan ismételve és ismételve eb
ben a nem létező sajtószabadságban lassan olybá tűnik a kevésbé 
tájékozott olvasó vagy hallgató számára, hogy valóban (?) aljas 
összeesküvés történt a hamvas-ártatlan Egyenleg kárára. A szö
vetséges írott sajtó különféle prominens(?) szerzők letiltásait közli, 
hogy kicsodák és meddig tiltják meg írásaik közlését a médiákban. 
Hál’ Istennek, Friderikusz Sanyi is szüneteltet január elsejétől. 
Korábban kellett volna. Döbbenetes, hogy a Magyar Köztársaság 
elnöke is csatlakozott a vádlókhoz. Külföldi, jeles olasz lapnak 
nyilatkozott, hogy veszélyben a korrekt tájékoztatás és sajtósza
badság, így a választási kampány esélyegyenlősége hazánkban. 
Nem is tudom, hogy melyik politikai(?) tömörülés kórusa énekel 
ebben a hangfekvésben, ahonnan őexellenciája még jobboldali 
veszélyt is látni vél, mint a demokráciát veszélyeztető fő ellen
séget. Ó, tempóra, o mores!

Adja Isten, hogy akik voksaikkal eldöntik, majd tisztán lássa
nak, hogy a nemzet sorsa mi legyen, útja mely irányba menjen 
tovább, ad abszurdum legyen-e. Látászavar esetén kérjék a sze
mész segítségét, hogy jól tudják használni a bifokális szemüveget, 
mert nem mindegy, melyik mezőn olvassuk a napi ügyeket és 
melyiken tekintünk a távolba. Szerencsétlen dolog lenne össze
cserélni, mert így nemhogy Európába, de a szomszédba is nehezen 
lehet eljutni. Beck József



4 ÉBRESZTŐ 1993. november

51 város peremén

200 éves a nagypalli református 
templom

A jubileum alkalmából hálaadó istentiszteletet tartott a 
nagypalli református egyházközség presbitériuma. Az ün
nepségre a sok meghívott vendég mellett szép számmal 
vettek részt a környezd falvak református hívei, a helybeli 
katolikusok és a faluból elszármazottak.

Az ünnepséget a kertvárosi református gyülekezet ének
karának műsora nyitotta meg, majd igét hirdetett dr. He
gedűs Lóránt, a dunamelléki egyházkerület püspöke. Meg
indító beszédében összehasonlította a tegnapot a mával, az 
újra templomba járásról a hit újragyakorlásáról beszélt. Ál
dást mondott a gyönyöní templomra és a gyülekezetre.

D! Kiss Ervinné tiszteletesasszony vette át a szót, kö
szöntötte a gyülekezetét, a püspököt, a lelkészeket, Teréz 
testvért, külön köszöntötte a Kővágó családot, akik évekig 
laktak a faluban, a katolikus apáturat és a polgármester 
asszonyt. A teljesség igénye nélkül mindenkinek köszönetét 
mondott, akik dolgoztak és tettek azért, hogy most ilyen 
szép ünnep lett ez a jubileum.

A tiszteletesasszony beszéde után a meghívott gyüleke
zetek nevében a próféta szavait hozta a tíz lelkipásztor. 
Kővágó János tiszteletes, utolsó ittlakó lelkipásztor, visz- 
szaemlékezése szép emlékek idézésével könnyeket csalt a 
szemekbe. Oly korban élt a faluban, amikor az itt lakó 
nemzedék történelmet csinált. Az itt töltött üzenhárom év
ről mesélt: nekünk, akiknek ez már történelem, és azoknak, 
akiknek emlék. Sok szeretettel mutatta be Teréz testvért, 
akiről már olyan sok szépet hallottunk. Aki 1941-ben került 
a faluba, mikor a református aayaegyház árvaházat nyitott 
községünkben. Lakói Siklósról kerültek ide, a nővér veze

tésével 37 árva lakott itt. Ez olyan árvaház volt, ahol az 
árva volt a legkevesebb. Voltak olyan gyerekek, kik itt 
találtak menedéket, a faluból 4 család vett ki gyereket az 
árvaházból, egyikük, Nagyházi Sándor, még ma is itt él 
Nagypallon. Az 50-es években szűnt meg az árvaház, az 
akkor éppen bent lakó árvák más szeretetotthonokba ke
rültek. Beszélt a megszállásról, a német lakosok elhurco
lásáról, amikor is nem feltétlenül azok kerültek elhurcolás
ra, akik németnek vallották magukat, hanem a vagyono
sabbak. Mesélt az 1949-ben betelepített garamszentgyör- 
gyiekről, akik templomukat szerető egyházbajáró hívek vol
tak, és azok a mai napig i$. A magyarság mentőakcióiról, 
melynek során került a faluba Kiss László és a ma is élő 
Benedek Józsi bácsi. Majd a sokgyerekes Gál családról 
emlékezett meg, melynek két tagja a faluban született meg. 
Mesélt a „csodáról”, mely 1952-ben történt, amikor is a 
falu lakói nem tudták megfizetni az évi fizetséget, ami 10 
mázsa búza volt. Akkor történt, hogy mindig volt az ab
lakban frissen sütött kenyér, kacsa és más egyebek. Akkor 
még erős emberség élt a földön és a faluban is.

Emlékező szavai után újra "a lelkésznő szólt a gyüleke
zethez, az emberségől, ami újra él a faluban, mert 3 évvel 
ezelőtt 90 ezer forinttal kezdték az építkezést, most 3 millió 
forinttal rendelkeznek. A jubileumi ünnepség mindenkit 
megerősített abban, hogy érdemes volt áldozni e nemes 
ügyért.

A hálaadó istentisztelet után a templomkertben szere- 
tetvendégség várta a résztvevőket a csodálatos napsütésben.

GM

Mire
becsengettek

A nyári szünet ideje alatt elkészült az általános 
iskola tervezett felújításának első üteme. Kialakí
tásra került a tornaszobából tanterem, öltöző, WC., 
mosdóhelyiségek, valamint megújult a tetőszerke
zet. A munkálatokat a falu lakossága társadalmi 
munkában végezte el. így újra -  mint régen -  
megbontva működik a tanítás. Két tanteremben, 
két pedagógussal, megújult környezetben, új be
rendezéssel kezdődött el a tanítás.

A délutáni napközis nevelőmunkát ifj. Baráth 
Lászlóné végzi.

Az anyagi hátteret az önkormányzat pályázat 
útján nyerte el.

A megújult iskola ünnepélyes évnyitóján részt 
vett a polgármester asszony, melynek keretében 
megköszönte a társadalmi munkát, a pedagógusok 
áldozatos munkáját a szünetben is.

GM
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Nagypall szülöttje
Sebes S. József 1915. augusztus 18-án született Nagy- 

pallon. Gimnáziumi tanulmányait Pécsett, a Pius Gimnázi
umban végezte, ahol 1934-ben érettségizett.

Érettségi után a jezsuita rendbe jelentkezett, ahonan 
1940-ben önként Kínába utazott, itt fejezte be teológiai 
tanulmányait, és Sanghaiban pappá szentelték.

1958-ban az Amerikai Egyesült Államokban a Harward 
Egyetemen doktorált. A Washingtoni Georgetown Egyetem 
művelődéstörténész professzora, az ENSZ Kína-szakértője.

1990. március 16-án Rómában halt meg.

A képviselőtestület a falu szülöttjének emlékére szülő
házánál emléktáblát avatott. Az ünnepségen részt vettek a 
jezsuita rend képviselői, volt piusista öregdiákjai, rokonok 
ismerősök, barátok és a család, nevezetesen a testvére és 
nővérének gyerekei.

Az ünnepség a katolikus templomban tartott megemlé
kező gyászmisével kezdődött, dr. Babo István és Páter Fri- 
csi Ádám, a jezsuita rend képviseletében, valamint Mott 
János pécsváradi címzetes apát celebrálta. Ezt követően az 
egybegyűltek a szülői házhoz mentek, ahol a polgármester 
asszony köszöntötte az egybegyűlteket, majd dr. Rajczi Pé
ter nyug. egy. tanár elmondta avatóbeszédét.

Az emléktáblát Nidlingné Grátz Erika, a falu polgár- 
mestere és dr. Babos István leplezte le.

GM

Diósgyőr

Nagypall (Baranya)

VAJDA TIBOR 
Budapest

E M L É K Ü L
JÓTEVŐINKNEK

AZ 1940 ÓSZÉN KÍNÁBA 
INDULÓ

JEZSUITA
MISSZIONÁRIUSOK

„Elmenvén az eg itz  világra, 
hirdcsiétek az Evangéliumot 
mindtn Itr tm lm inyn tk  .*

(Márk 16, 15.)

Ür Isten, ki azt akarod, 
hogy minden ember üdvö- 
züljön és megismerje az 
igazságot, alázatosan ké
rünk, küldj munkásokat 
aratásodba és önts lelkűkbe 
erős bizalmat szent Evan
géliumod hirdetésére, hogy 
szent tanításod mindinkább 
elterjedjen és világosságánál 
minden pogány megismer
jen Téged, az egyedül igaz 
Istent és szent Fiadat, akit 
nekünk elküldöttél. Urun
kat, Jézus Krisztust, aki 
Veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel együtt mind- 
örökkön örökké. Ámen.

(A hit terjesztésének 
szentmiséjéből.)

Esztergomi föegyhizmegyei
jóváhagyással.

Bemutatjuk Nagypall új jegyzőjét
Nagypall új jegyzője dr. Maklus András pécsi lakos. 

1939. szeptember 16-án született Budapesten.
Gyermekkorában szüleivel bejárta a fél országot. Éltek 

Pakson, Nagydorogon, Binitopusztán, majd Baján. Itt érett
ségizett a II. Béla;Gimnáziumban. Egy évig a bajai Ganz
ban esztergályosként dolgozott, innen került egyetemre 
Pécsre.

1964-76 között a Dunántúli Vízügyi Igazgatóságon a 
hatósági és engedélyezési osztályon dolgozott. 1977-93. 
október 15-ig a Dunántúli Vízgazdálkodási Társulatoknál 
jogászként tevékenykedett. A víztársulatok munkája a je
lentős fejlesztések hatására leszűkült, ezért a továbbiakban 
jogászra sem tartottak igényt, így állás után kellett hogy 
nézzen. Szakmai tapasztalatai alapján az államigazgatásban 
látja a biztos jövőt.

Pécsett a szakma telítettsége miatt nem is próbált elhe
lyezkedni, majd az újsághirdetés alapján és barátai ajánlá
sára jelentkezett a Nagypalli Polgármesteri Hivatal hirde
tésére. Egy hónapja dolgozik községünkben, munkája szer
teágazó, nagyon sok az új feladat és kihívás. Izgalmasnak 
találja azt a feladatot, hogy egy kis község fejlődéséért 
munkálkodik. Igyekszik a lakosságnak mindenben -  jegy
zői feladatokon kívül is -  a segítségére lenni. Ha rajta 
múlik, hosszú távon szeretne ebben a munkakörben dol
gozni.

Felesége vezető óvónőként dolgozik Pécsett. Gyermekei 
már felnőttek, egy unokája van.

Munkájához jó egészséget és kitartást kívánunk a falu 
lakói nevében is.

Grátz János

Asszonytorna hétfőnként a szokott

helyen 19 órától várja a kikapcsolódni 
vágyókat.

December 16-án „Házhoz megy a 
télapó”. Felvilágosítás és igénybeje
lentés december 1-jéig a nagypalli pol
gármesteri hivatalban.

December 12-én az önkormányzat 
-  a hagyományokhoz híven -  idén is 
megrendezi az öregek napját.

Telefonhelyzetról
November 30-ára, a szerződés sze

rinti befejezési határidőre nem tudják 
teljesíteni, de ígérik, hogy karácsonyra 
megszólalnak az új telefonok, és ily 
módon kívánhatunk • egymásnak bol
dog új évet.

Úgy legyen!
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A kárpótlás helyzete 
Pécsváradon

1992 tavaszán indult a folyamat a falu fórum életre 
hívásával, melynek szerepe a földalapok kijelölése 
volt. őszintén szólva az érdeklődők nem voltak sokan, 
igaz, a médiumok ontották a lehangoló véleményeket 
a kárpótlásról.

Pécsváradra a Baranya Megyei Kárpótlási Hivatal 
10 000 AK-át jelölt ki a beérkezett igények alapján. 
Ezután alakult meg a Földrendező Bizottság, mely több 
ízben kísérelt meg egyeztetést kisebb-nagyobb sikerrel. 
Elérkezett az első árverés, szerény érdeklődéssel. Több 
ízben felhívtuk az érdekeltek figyelmét arra, hogy leg
alább igénybejelentési szándékukat jelezzék, részben 
ennek hatására márciusban jeleztük a Kárpótlási Hiva
tal felé további AK-mennyiség kijelölését. Mivel ez 
minisztériumi hatáskörbe tartozik, a döntés késett. A 
második árverésen már érezhető volt, hogy egyre több 
az igénylő. Nemrég történt meg a harmadik árverés, 
amely után 341 AK maradt, melynek árverezése no
vember 25-én Pécsett történik.

Többszöri sürgetés eredményeként november 17-én 
egyeztető tárgyalás történt az újabb kijelöléssel kap
csolatban. Kompromisszumos megoldás született. A 
Pécsváradi Állami Gazdaság kárpótlási alapba adta a 
kezelésében levő erdő, legelő és gyep területeket, va
lamint 120 ha mennyiségű szántót Pécsvárad és a kör
nyező falvak számára. Ebből Pécsvárad részére kb. 4 
ha szántó jut. Ugyanakkor ígéretet kaptunk, 'hogy ha
marosan eldől az erdők kijelölésének sorsa is, melyből 
sokat ígértek. Ezen területek árverése 1994 tavaszára 
várható.

Felhívjuk azon jogosultak figyelmét, hogy fokozot
tan figyeljék a hírközlő eszközöket -  a városi tv-t is 
- , akiknek nem áll szándékukban a saját művelés, ha
nem bérbe szeretnék adni a földet, hogy Szentlőrinc 
és Sellye térségében igen sok föld nem kelt el az 
árverések során, így ezek a földek a következő árve
résen bárki számára megvásárolhatóvá válnak.

Sajnos Pécsvárad közigazgatási területén újabb 
földterület kijelölése nem lehetséges, azon oknál fogva, 
hogy nincs föld. Erre a tényre főleg azon állampolgá
rok figyelmét szeretnénk felhívni, akik igényüket 1994 
januárjában szándékoznak bejelenteni.

Minden kárpótlási jeggyel rendelkező személynek 
lehetősége van a jegyeknek különböző befektetési ala
pokba, részvényekbe való befektetésre. A valóság ér
zékeltetése végett a vázolt helyzet nemcsak Pécsvárad
ra jellemző, hanem teljes Baranya, valamint Tolna me
gyére. Ennek oka az igények halmozódása, melynek 
kiváltó oka a negyven évvel ezelőtt elkövetett törvény
telenségek. Mint minden folyamatot, amely változó, 
így a kárpótlási törvényt is, lehet szidni vagy dicsérni, 
az is lehetséges, hogy másképp is meg lehetett volna 
oldani a helyzetet, de az most már biztos, hogy sokkal 
több polgár vált érdekeltté, mint a már említett médiák 
hajdan jelezték, és a magántulajdon kialakulásához 
nagyban hozzájárul, továbbá szerepet vállalt a vissza
fordíthatatlanság erősítésében is.

Mutter Lajos

A Baráthegyi Gyógyház 
megkezdte működését
November 22-től fogadjuk hydrotherápiás részlegünkön 

betegeinket, ahol az alábbi kezelések vehetők igénybe:
-  tángentor (vízsugármasszázs)
-  szénsavas kádfürdő
-  iszappakolás
-  gyógymasszázs
Ezen kezelések társadalombiztosítási támogatással vehe

tők igénybe. A háziorvosok reuma szakorvos javaslatára 
kiállítják a fiirdőutalványokat. Ezek kétfélék: az egyik tel
jesen ingyenes a betegnek (fekete vagy zöld színű), a másik 
70%-ban térítésmentes, 30%-ot kell fizetni. Ez az összeg 
kb. 40-50 Ft kezelésenként.

Fürdőutalványok nélkül is igénybevehetők a kezelések 
teljes térítés ellenében, ami az alábbi árakat jelöli:

-  tángentor 250 Ft
-  szénsavfürdő 250 Ft
-  iszappakolás 200 Ft
-  gyógymasszázs 250 Ft
A fiirdőkezeléseken kívül még az alábbi gyógykezelések 

vehetők igénybe, teljes térítés mellett: 
ultrahangos therápia,
ionthophoresis ingeráram-kezelések, 150 Ft
galván farád kezelés, kezelésenként
rövidhullám
talpmasszázs 300 Ft.
A fiirdőkezeléseket igénybe vevő betegektől kérjük, 

hogy fürdőruhát és törülközőt hozzanak magukkal. A ke
zelések 8 és 15 óra között vehetők igénybe, de igény szerint 
16 óra után is, ilyenkor 20% pótlékot számítunk fel. 

Nőgyógyászati magánrendelés, nőgyógyászati szűrés: 
minden hétfőn 15.30-17 óráig 
Rendel: dr. Bédi Beatrix.

Kondicinálóterem használata: a termet egyszer
re 5 személy veheti igénybe, óránként és fejen
ként 70 Ft-ért. Az edzések után fürdési lehetőség 
van. Váltható bérlet is, ilyenkor 10% kedvez
ményt adunk.

A gyógyházban lehetőség van a gyógyteák kipróbálásá
ra, vásárlására. Kaphatók fogyókúrás készítmények, rheu- 
makenőcsök, különböző vitaminkészítmények, gyógyter- 
mékek.

Szeretettel várunk mindenkit a
BARÁTHEGYI GYÓGYHÁZBAN
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November
1. H M indenszentek ünn., Marianna
2. K H alottak napja, Tóbiás, Achillesz,

Vitéz
3. Sz Porres Márton, Szilvia, Hubert,

Győző
4. Cs Borromeo Károly, Karola, Karolina,

Sarolta
5. P Im re herceg, Filótea, Tétény, Szavéta
6. Szó Lénárd, Krisztina, Leonarda
7. V ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

Engeibert, Karina, Rezső, Emeszta
8. H Kolos, Adeodát, Zsombor, Kál
9. K L ateráni Bazilika felszentelése

Teodor, Tivadar, Ugrón
10. Sz Nagy Szt. Leó pápa, Tünde, Andrea
11. Cs Márton, Atád, Bartos, Tódor
12. P Jozafát, Keresztéiy, Asztrik, Jónás,

Renátó
13. Szó Magyar szentek és boldogok,

Bulcsú, Szilvia, Jenő, Megver
14. V ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

Huba, Klementina, Aliz,
15. H Nagy Szt. Albert, Lipót, Artúr, Richárd
16. K Skóciai Margit, Ödön, Edmond,

Otmár
17. Sz Nagy Szt. Certrúd, Hilda
18. Cs Szt. Péter és Pál bazilika felszentelése

_ Noé, Jenő
19. P A rpádházi Erzsébet, Zsóka, Barlám
20. Szó Bódog, Zsolt, Bulcsú, Jolán
21. V KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

Melinda, Olivér, Kolumbán
22. H Cecília, Célia, Cicelle, Leila, Filemon
23. K I. Kelemen pápa, Klemencia
24. Sz Vietn. vértanúk, Flóra, Virág, Emma
25. Cs Katalin, Emma, Liza
26. P Konrád, Leonarda, Virág, Viktória
27. Szó Virgil, Virgilia
28. V ÁDVENT 1. VASÁRNAPJA

Stefánia
29. H Ilma, Filoména, Filomélia,

Taksony
30. K A ndrás apostol, Andor, Tarján,

Trajanusz

Református hittan
1., 2. osztályosoknak szerdán az 5. 

órában az alsó iskolában.
3., 4. osztályosoknak vasárnap 10 

órakor a lelkészi hivatalban.
5., 6. osztályosoknak A héten a 6. 

órában; B héten az 5. órában a köz
ponti iskolában.

7., 8. osztályosoknak konfirmációi 
előkészítő pénteken 3 órakor a lelkészi 
hivatalban.
Minden gyermeket szeretettel várunk!

Presbitérium

Skóciai Szent Margit 
emlékezete halálának 

900. évfordulója 
alkalmából

A szülőföld nem felejt Otthont nyújt, amikor 
befogad, elenged, ha menni kell, visszavár és 
megőriz a tájban, múltban, emlékekben. Nádas- 
dot már a régi időkben a „britek földjeként” 
említik a források. Nagy Alfréd utódai, az Ang
liából előzött hercegek menekülésük során Ma
gyarországra kerültek. A Mecseknek -  még nyári 
időben is gyakorta köd borította szépséges vi
dékén -  kaptak .birtokot István királytól. A Ná- 
dasd község határához tartozó Réka-hegyen -  
amit a helyi szóbeli hagyomány az .Angol szűz 
hegye” néven is emlegetett -  épült Rékavár. Itt 
született Margit 1045-ben. Anyja István király 
leánya, Ágota, apja pedig az Angliából menekült 
Edvard herceg. Margit volt a legidősebb a gyer
mekek közül, őt követték testvérei: Krisztina és 
Edgár. Több mint tizenkét évig éltek Magyaror
szágon a nádasdi birtokon és a magyar király 
udvarában. Valószínű, hogy itt tehetett szert 
Margit olyan, korához képest magas műveltség
re, amilyenről az angol krónikák beszélnek. A 
család életében 1057-ben fontos változások tör
téntek. A száműzött angol királyfi -  aki család
apa lett az évek múlásával -  hazahívott és várt 
trónörökös. Angliába érkezésük után hamarosan 
meghal Edvard. Özvegye, Ágota és gyermekei, 
valamint a velük érkezett magyar kíséret 1069-ig 
a királyi udvarban élt. Miután sikertelenek vol
tak az ifjú trónörökös, Edgár hadjáratai, aki a 
normannok ellen fellázadt angolok seregét ve
zette Hódító Vilmos ellen, a családnak mene
külnie kellett. A vereséget szenvedett herceget 
III. Malcolm, skót király fogadta be, majd 1069 
októberének végén anyja és húgai, valamint kí
séretük is Skócia felé indult.

Két oldal Szent Margit evangéliumos könyvé
ből, amelyet az oxfordi egyetem Boldeian könyv
tára őriz

Röviddel a partraszállás után, 1070. április 
5-én III. Malcolm feleségül vette Margitot. Az 
esküvőt Dunfermlineben tartották. A szertartáson 
jelen volt a családon kívül Fotha, St. Andrews 
püspöke, Turgot bencés szerzetes, későbbi püs
pök Az eseményt több skót krónika és alkalmi 
verses elbeszélés is megörökítette. A források 
szólnak arról is, hogy a király, III. Malcolm, 
Margittal kötött házasságának köszönhette, hogy 
minden energiáját az ország egyesítésére tudta 
fordítani.

Skócia királynéjának 1070-1093. közötti 
életéről Turgot bencés szerzetes feljegyzései tu
dósítanak. Megtudhatjuk, hogy Margit támasz és 
lelkiismeretes munkatársa is volt férjének. 
Templomokét építtetett, s ezek felszerelésében 
saját kezemunkájával is részt vett. Kiválóan be
szélt latinul, könyvszeretetét és tudományát 
megcsodálta és az ország kormányzásában jól 
felhasználta a király. Az udvar fényét nemcsak

A z edinburghi vár Szent Margit kápolnája be
lülről. (A várat III. Malcolm építtette, és felesége 
kedvéért emeltetett benne kápolnát.)

külsőségeiben, hanem a testőrség és a királyhoz 
bejáratos főemberek viselkedésének, szokásai
nak megváltoztatásában, jobbá tételében érte el. 
Nagy gondot fordított a skót egyház megújítá
sára is. Tettei helyette is beszéltek. Támogatta 
a szegényeket és rászorulókat, segített a skótok 
fogságába került angol hadifoglyokon, gondos
kodott a zarándokokról, „...amikor róla elmél
kedünk, elsősorban ne ősei dicsőségét, ne cso
dáit, hanem igazi lelkét, kegyességét, mindenkin 
megeső szívét és szeretetét idézzük emlékeze
tünkbe” -  írta róla gyóntatója.

III. Malcolm és Margit házasságából két le
ány és hat fiú született. Rövid negyvennyolc 
évet élt. 1093. november 16-án halt meg, 900 
évvel ezelőtt. IV. Ince pápa 1251-ben iktatta a 
szentek sorába, X. Kelemen nyilvánította Skócia 
védőszentjévé és XII. Ince jelölte ki a római 
liturgikus naptárban június 10. napját Szent Mar
git ünnepévé.

Magyarországi tiszteletének felújításában 
nagy szerepe volt Dénes Gizellának. A pécsi 
írónő számol be arról az eseményről is, amely 
része volt a milenniumi megemlékezés-sorozat
nak; amelyet 1970. augusztus 16-án a mecsek- 
nádasdi Szent István templomban Cserháti Jó
zsef pécsi megyéspüspök úr nyitott meg. Az 
1970 szeptemberében kiadott püspöki körlevél 
is foglalkozik Skóciai Szent Margit tiszteletének 
felújításával. A Baranya megyei Máriakéménden 
a 18. század második feléből származó kép és 
oltár, a kozármislenyi templomban szoboralak, 
Mecseknádasdon festmény őrzi az elszármazott 
királyné emlékét. Dr. Vargha Károly főiskolai 
tanár, zenetudós és helytörténész a XVIII. szá
zad elejéről származó Szent Margit-énekekről 
alapos elemzés után megállapította, hogy azok
ban XIV. századi nyelvi elemek is szerepelnek, 
ami arra enged következtetni, hogy a skót ki
rálynét 1251-ben történt szenttéavatása után Ma
gyarországon is tisztelték. ,A  hegyek hercegnő
je” címmel jelent meg Dénes Gizella regénye 
1938-ban, amelyben a magyar földön töltött éve
ket eleveníti fel az írói képzelet és a hagyomá
nyok alapján.

Halálának kilencszázadik évfordulóján a 
szülőföld, a szűkebb haza is emlékezik. A Me
csek lankái, a Zengő lejtőjének ritka szép virágai 
és az itt élők szeretete őrzi’emlékét. Élete pél
dája megtartó erő a második évezredben, nap
jainkban is.

B. Szepes Zsuzsanna
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A Kodolányi  János Ál ta lános Iskola hírei
• Folytatódik ebben a tanévben 

is az úszásoktatás. Jelenleg a felső 
tagozatos tanulók járnak hetente 
egyszer, szerdán, Bonyhádra úszni. 
Kb. 150 tanuló vesz részt éves 
szinten az oktatásban.

• Pécsi iskolák által szervezett 
asztalitenisz Bártfa kupán szerepel
tek sikeresen tanulóink. Takács At
tila 7. a., Koch Róbert 7. a.

• Beindult a körzeti focibajnok
ság a mecseknádasdi, hidasi és a 
pécsváradi iskola tanulói között.

• A Pécsi Football Club szerve
zésében lebonyolított focikupán 
fiú- és lánycsapattal vettünk részt, 
mely a lányok nagy sikerét hozta. 
A mérkőzéssorozat tavasszal foly
tatódik.

• A mecseknádasdi és a pécs
váradi tanárok futballrangadót ját
szottak Mecseknádasdon, melyen a 
mieink győztek 3-2 arányban. Sze
retnénk, ha hagyománnyá válna ez 
a kezdeményezés. Góllövők: Ge
lencsér János és Wágner József.

• Mozgalmas élet zajlott az el
múlt két hónapban iskolánkban. Je
lenleg a legfontosabb, a tanulás 
foglalkoztatja a diákokat. Ez a dol
gozatírások, feleletek időszaka. 
Másik fontos dolog: készülődés a 
karácsonyra.

• Nyolcadik osztályos tanulóink

a pályaválasztásra készülődnek, 
mely nem könnyű dolog. Osztály
szülő értekezletet tartott a négy 
nyolcadik osztály, melyeken részt 
vett az iskola igazgatója, Lőrinczi 
Albertné. Pályaválasztási szülői ér
tekezletet tartottunk október 21-én 
a Művelődési Házban. Bedő Zsu
zsa, a Pályaválasztási Intézet mun
katársa tartott részletes ismertetést 
a lehetőségekről. Több középfokú 
intézet képviseltette magát a ren
dezvényen. Sajnálatos, hogy a he
lyi iparosok nem igen vesznek fel 
pécsváradi gyereket tanulónak.

• Iskolánkban már hagyo
mánnyá vált az egészségnevelési 
nap szervezése. Október 25-én tar
tottuk. Ez a nap mindig tud valami 
újat hozni diáknak, tanárnak egya
ránt.

• Méltóan megemlékeztünk ün
nepeinkről: aradi vértanúk évfordu
lójáról, 1956. októberi forradalom 
és szabadságharcról.

• Német nemzetiségi táncegyüt
tesünk november 7-én az „Idősek 
napján” lépett fel sikerrel. Novem
ber 20-án „német nemzetiségi es
ten" lép fel.

• Pécsváradon töltött tíz napot 
családjával a külsheimi iskola igaz
gatója, Peter Vogel és az alpolgár
mester, Ervin Lutz.

GONDOLATÉBRESZTŐ-GONDOLAT
Amikor először kezembe került az Ébreszti című pécsváradi lap, megra

gadott a címlapján levő gyönyörű városkép, az ezeréves vár és a templom 
a Zengő lábánál. Azóta is szívesen forgatom, olvasgatom benne a most már 
városunkról szóló híreket, eseményeket. De újabban nem hagy nyugodni a 
gondolat, vajon honnan kapta a nevét ez az újság. Vajon ki adhatta, és milyen 
meggondolásból választotta éppen ezt a szót: Ébresztő? Vajon mire akarta 
pécsváradi olvasóit ráébreszteni?

Szent István királyunk ünneplése kapccsán rádióban, televízióban s az 
ünnepségeken nagyon sokszor elhangzott például a nemzeti érzés, hazaszeretet 
kifejezés. Vajon hány hallgatóban ébresztették fel szónokaink ezeket az ér
zéseket? Odafigyeltünk- e ezekre a gondolatokra? Vagy annak a kislánynak 
lehet inkább igaza, aki a pécsváradi várban -  amikor Szent István intelmeit 
olvasták -  hangosan megjegyezte: „Nézd, apu, már mindenki unja..." Benne 
valószínűleg semmiféle érzést sem ébresztettek nagy királyunk intelmei. Pe
dig jó lenne rá odafigyelni másoknak is. Éppen ma. Különben előfordul, hogy 
holnap már apura sem figyel senki.

Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem...
Magyarul tanított imádkozni anyám.
És szeretni téged, gyönyörűszép hazám...

-  hangzik a költemény néhány sora. Igen, ébreszti, magyar édesanyák, akik 
oly korban nőttek fel, amelyben nem tanították a gyermekeket sehogyan sem 
imádkozni, amikor nem volt divat szeretni ezt a csonkán is fájóan szép hazát.

Még nincs késő! Tanítsuk meg az újabb nemzedéket arra, tulajdonképpen 
mit is jelent magyarnak, jó magyarnak lenni, szeretni hazánkat, városunkat -  
és benne egy kicsit egymást is jobban megbecsülni -  mint eddig. Lehet 15-20 
éve is annak, amikor gyakran megfordultunk Erdélyben. Annak idején keve
sebb látogatója volt e tőlünk elszakított csodálatos tájnak. A hazafelé tartó 
magyar autókat azonban már messziről fel lehetett ismerni: mindegyik rend
számtáblája mögött ott büszkélkedett a Hargitáról vagy máshonnan hozott 
kis fenyőgally. És nagy szeretettel üdvözöltük egymást, villogtattunk egy
másnak mi, a fenyőgallyas magyar turisták. Összetartozónak éreztük magun
kat. Fölemelő érzés volt ez ott, az „idegenben" magyarnak lenni! Itthon miért 
nincs bennünk ebből a lelkületből egy kevéske? Miért mutogatunk, miért 
öltögetjük nyelvünket egymásra, ha nem tudunk száguldani nyugati autónk
kal, mert előttünk csak egy Trabant döcög? Ébresztő hát, kedves autóvezetők! 
Ne bántsuk a másikat, ha ő csak kezdő, és nem ismeri fel oly könnyen a 
helyzetet! Mi is voltunk valamikor kezdő vezetők. Ne rázzuk az öklünket, 
ha nem tudunk szélsebesen száguldozni! Talán életünket mentjük meg ezzel
-  meg talán másokét is... Vigyünk az utakra is egy kicsivel több megértést 
egymás iránt

Eszembe jutnak tanáraim, akik oly csodálatos módon tudták becsem
pészni szívünkbe a hazafiságot, a haza iránti hűséget szeretetet egy-egy 
történelemórán vagy az irodalomban egy-egy Petőfi-verssel. Én ma sem tu
dom a Himnuszt és a Szózatot anélkül énekelni, hogy össze ne szorulna a 
torkom. Külfölre szakadt hazánkfiaitól halljuk, hogy otthon még fel is állnak, 
ha a Himnuszt hallják játszani. Vajon milyen érzést ébreszt nemzeti imánk 
azokban, akik nemcsak hogy nem állnak vigyázzba, de közönyösen nézelőd
nek, és tovább rágják a rágógumit? Pedagógusaink nagy felelőssége az ifjúság 
ébresztése. Legyenek ők a nemzet igazi apostolai, és neveljenek olyan generá
ciót amelynek nyitott a füle, a szeme a szépre, jóra és megérzi, meglátja, 
hogyan kell úgy élni, hogy mindenkor büszkén mondhassa magát magyar
nak. Ne csak a határokon kívül, hanem itthon is. Tanulják meg, mit jelent a 
hazafiság, a nemzeti érzés, és húzzák ki magukat, amikor megszólalnak a 
Himnusz hangjai.

Erősítse meg a Szentlélek mind a pedagógusokat, mind neveltjeiket, hogy 
a szép eszmék ne csupán üres frázisok maradjanak, hanem mindenkor valóra 
is váljanak!

Én így ébreszteném e lap tisztelt olvasóit... VARGA BORBÁLA

AUtüiTO
MöfliMJtfa BOLT

Ajánlata:

A közelmúltban megnyílt autósboltunkban 
várjuk kedves vevőinket

O laszországból Im p o rtá lt k itű n ő  m inőségű 
fék b e té te k e t, o la jszű rőket, gázo la jszű rőket és 

légszűrőket k íná lunk .
V ízpum pák, ékszíjak , vezérm űszijak  különböző 

típ u sú  au tókhoz.
K ülönlegesen szép  p lüss bársony  ü léshuzatok  

kedvező áron  különféle m ére tben .

Karácsonyra ajándékozzon barátainak, 
rokonainak szép és hasznos autófelszerelési 

cikkeket.
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

AUTUTTO AUTÓSBOLT
Pócsvárad, Dózsa Gy. u. 10.
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