
Hamis próféta
(Sajtószemle I.)

Azt írja az újság, Lujza (Új DN 1993. 
XII. 31.), méghozzá a „Tudomány” című 
egészoldalas rovatában, hogy a kátyúkat 
kevesen sejtették. Mármint a rend
szerváltozás idejének kezdetén. De Bese- 
nyei Lajos sejtette, ó  1988-ban még a 
Marx Károly Közgáz Egyetem statisztika 
tanszékének prognosztikai csoportját vezet
te. Ma a Miskolci Egyetem tanszékvezető 
tanára és dr. Besenyei. Egyben a Magyar 
Tudományos Akadémia Jövőkutató Bizott
ságának alelnöke.

Azt hihetném, több felelősséggel nyilat
kozik egy közel százezres példányszámú 
lapnak. Szerinte a negatív gazdasági ten
denciák (kátyúk) a változásokkal jelentek 
meg, a helyzet rosszabbodásának egyik 
oka, hogy a kormányzat hibás szubjektív 
döntéseket hozott. Például a keleti piacok
tól való gyors és merev elzárkózást -  po
litikai okokból. Hűha, ez aztán nem semmi 
-  mondaná ma kedves gyerekkori olvas
mányom szavahihető hőse, Münchausen 
báró, ha élne, aki tudvalévőén úgy vallotta, 
ha már hamisat állít az ember, úgy akkorát 
kell hazudni, hogy az már igaznak hasson. 
Fogalmam sincs, mire alapozza prófétánk 
ezt az állítását, mikor hovatovább minden
ki tudja, hogy a keleti vevők még ma is 
dollármilliárdokkal tartoznak a korábbi át
vett, de ki nem egyenlített szállításaink mi
att. Ezek a kivitt áruk sok-sok valutáért 
nyugati piacon vett alkatrészt is tartalmaz
tak, amit ki kellett fizetnünk. Talán tovább 
kellett volna töltenünk a feneketlen zsákot 
hozómra? Hogyan jósolhatja meg a jövőt 
a t. Bizottsági alelnök, ha a közelmúltát 
sem látja úgy, ahogy történt? Vagy csak 
másként láttatja?

A mezőgazdaság ellehetetlenítése is 
nagy-nagy hiba volt szerinte. Az új rend
szer adott szinten működőképes mezőgaz
daságot vett át -  állítja. Hát ez az, hogy 
„adott szinten”. A termelőszövetkezetek 
közel egyharmada teljes csődben volt már 
1989-ben. A kétharmad jórészét is az álla
mi támogatások éltették. Az adott szint ta
lajrontó műtrágyázást, a magyart borászat 
lezüllését, silány kommerszáruk tömegter
melését jelentette, amit az igénytelen volt 
szovjet piac számolatlanul felszippantott, 
az általa diktált árakon. Aztán a számlák 
kifizetése lassacskán elmaradt itt is. Kéne 
a szabolcsi alma, a gyöngyösi bor, a ke
nyérgabona és a sertéshús ma is, de nincs 
banki akreditív (fizetési garancia, banki le
tétbe helyezett valutautalvány) itt sem. Az 
agrárpiaci termék is csak hitelben lenne 
átadható. Kétes fizetőnek még a kocsmá
ban sincs hitel. Miért látja a t. Bizottsági 
alelnök úr ilyen szemüvegen át a dolgokat? 
Miért ferdíti el a tényeket, hol van részéről 
a tudós értelmiségi felelőssége? Olyan -  
mindenki által ismert -  dolgokat emleget, 
hogy többet kell fordítani kutatásra, okta
tásra, ami igaz, ám ez úgy is igaz, hogy 
öt-tíz-húsz-negyven éve is többet kellett 
volna ráfordítani a képzésre, talán nem így 
állna a gazdasági, a munkaerőpiaci helyzet 
és a szakmai színvonal. Ilyen szintet adott 
át az előző időszak. Ilyen szintről kell el
indulni és a jóléti társadalom vemhességi 
ideje hosszú lesz, de a vajúdó hegyek nem 
egeret fognak szülni, hanem olyan környe
zetet, ahol majd korrekt a tájékoztatás, az 
ismeretterjesztés és amely mentes lesz a 
hamis prófétáktól.

Beck
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Pécsváradi félmúlt
Egy káplán, aki Pécsváradról indult 

Európába
Zsidókat segített, az 6 életét egy német katona 

névjegye mentette meg
Aa. idősebbek közül néhányan még emlékeznek Uhl Antal 

tisztelendő úr törékeny alakjára. Sok, még ma is élő pécsváradinak 
tanította a hittan elemi ismereteit, nem egyet ő készített föl az 
első áldozásra, és talán -még olyan is akad a városban, akinek ő 
áldotta meg frigyét az oltár előtt.

Uhl Antal 1902-ben született Mohácson, és 1927 augusztusá
ban Hőgyészről helyezték Pécsváradra. A szerény és finomlelkű 
papról a pécsváradi hívek bizonyára nem gondolták, hogy az 
imádságon kívül más, merészebb tettekre is képes lesz egyszer 
az emberekért.

Már négy évet szolgált Pécsváradon, amikor 1932 januátjában 
fontos levelet hoz neki a posta. Uhl káplán úr ebből a levélből 
értesül, hogy püspöke áthelyezte őt Pécsváradról Franciaországba, 
az ottani magyar munkások lelki gondozásának ellátására.

A világháború kitörése, a Franciország elleni német támadás 
Lille-ben éri. A város védői a légiharc során lelőttek egy német 
repülőgépet. A távirászának sikerült időben kiugrani a gépből, de 
ugrás közben megsérült, és a lille-i kórházba szállították. Amikor 
feldühödött franciák itt meg akarták lincselni a szerencsétlenül 
járt híradóst, Uhl Antal, aki éppen a kórházban lakott, közbelépett 
és megvédte a nép dühétől a sebesült német katonát. Az így 
életben maradt távirásztisztet kórházi ágyán is látogatta, apróbb 
szívességeket tett neki, csokoládéval, cigarettával kínálta. Elkérte 
címét, és azt is megígérte, hogy értesíti csaláját, ha a visszavo
nuló franciák magukkal vinnék. Amikor azonban a német csapatok 
gyors közeledésével a franciák a kórházat kiürítették, Uhl Antal 
a nagy kavarodásban védencét a padláson elrejtette. A sebesült 
német katona itt várhatta meg a város német megszállását.

Franciország északi részének eleste után, 1941-ben Uhl Antalt 
a németek által megszállt Párizsba helyezik. A Rue de Vaugirardon 
álló Magyar Házban rendezi be lelkészi hivatalát. Ez a ház volt 
a párizsi magyarság központja. Magyar iskola, segélyező egye
sület, orvosi rendelő, könyvtár állt a mintegy hatezer párizsi ma
gyar rendelkezésére.

A megszállt Párizsban is megjelentek az úgynevezett zsidó- 
rcndeletek, melyek kezdetben csak a franciákra vonatkoztak. Aki 
igazolni tudta, hogy nem francia, hanem például magyar, az -  
legalábbis egyelőre -  elkerülhette a gettót és a deportálást. Az 
életveszélyes helyzetbe került párizsi magyar zsidók, kik eddig 
nem sokat törődtek állampolgári hovatartozásukkal, most kétség- 
beesetten próbálták az évek folyamán elvesztett magyar állampol
gárságukat Budapestről visszaszerezni. A Gestapo viszont minden 
külföldről érkező postát ellenőrzött, és a zsidók helyzetét meg
könnyítő küldeményeket megsemmisítette.

Az időközben keresztény hitre áttért zsidó honfitársaink ekkor 
Uhl Antalhoz fordultak segítségért. Tudták róla, hogy olykor ha
zalátogat, ezért arra kérték, hozná el Budapestről személyesen 
azokat az állampolgárságot igazoló okmányokat, melyekkel Pá
rizsban az életüket menthetik. Az egykor pécsváradi káplán vál
lalta a feladatot. 1941 novemberében hazajött és a vámvizsgálat 
éberségét kijátszva, bőröndjében 400-nál több okmányt csempé
szett ki Budapestről a megszállt Párizsba. A sikeren felbuzdulva 
és az üldözött párizsi magyar zsidók újabb kérésére 1942 szep
temberében ezt az okiratcsempésző manővert megismételte.

Akciója nyomán legalább 1000 párizsi magyar származású 
zsidó menekült meg az elhurcolástól. Az okmányokat már szét- 
küldte a rászorulóknak, csak néhány maradt még fiókjában, ami
kor október 11-én felpattan lakásának ajtaja, megjelenik a Gestapo 
és asztalában megtalálja a Budapestről származó, még ki nem 
kézbesített iratokat. Letartóztatják és a központi székházba viszik.

(Folytatjuk.)
Hetényl Varga Károly

HÁROMBÉLÁK
(avagy Sajtószemle II.)

Nem tudom, észrevette-e kedves olvasó, jó ideje már, hogy 
kinyilatkoztatások, nyilatkozatok, szándéknyilatkozatok és más 
egyéb közzékürtölések évadja van. Nemcsak a közéleti személyek, 
politikusok, ismert magánemberek nyilatkoznak, hanem ismeretlen 
magánosok is -  lásd kocsmapolitika -  ahol is a szakértők száma 
rundók számának arányában folyamatosan emelkedik. Itt lehet 
csak igazán ,jóbeóvasni” az arra érdemesnek.

Szándéknyilatkozatot tesznek némely sajtótermékek, s ezt az 
impresszumban is közhírré teszik naponta, miszerint az újság el
fogadta a választási etikai szándéknyilatkozatot. Azután etikai 
szándék ide vagy oda, tovább szemétkedik, illetve ilyen írásoknak 
ad helyet Konkrét példa a Magyar Hírlap 1993. XII. 29.-i (szerda) 
száma, ahol még saját előfizetőinek is felfordul a gyomra Lengyel 
László „mocskolódó, halottgyalázó nekrológját” olvasva. Ennek 
sokan hangot is adtak a levelezési rovatban, méltatlannak és íz
léstelennek tartván, hogy a szerkesztőség hozzájárult a közléshez.

No de hogy jönnek ide a címadó hárombélák -  kérdhetik 
Önök. Csak úgy, hogy ugyanebben a lapszámban az MSZP kép
viselőjelöltjének, Hegyi Gyulának, a csőre töltött tollából tarol a 
Demokratikus Chatács. Történt ugyanis, hogy egy magyar-ame
rikai filmvállalat az írószövetség Bajza utcai székházának néhány 
helyiségét bérelte ki egy alkalomra, karácsonyi rendezvénye he
lyéül. Szerzőnk szerint az „anyagi végromlásba jutott szövetség” 
kénytelen így pénzhez jutni s ez többet elárul az MDF szelle
miségéről, mint száz választási propagandaanyag. A java viszont 
még csak ezután következik, amikor is bevezetésként a tizenki- 
lences tizedelő Lukács Györgyöt „minden idők nemzetközileg 
legismertebb magyar gondolkodójának” aposztrofálja. Hm. Ezután 
annak apropóján, hogy Dániel Cohn-Bendit, volt párizsi diákvezér, 
újszülött kisfiának a Béla nevet adta, az ifjú apával nagy egyet
értésben egy kalap alá próbálja tuszkolni Bartók Bélát, Kun Bélát 
és a filmszínész Lugosi Bélát. Uram Isten. Hogy jön ide Kun, a 
tizenkilences vörös terror vezéralakja? Aki 131 napos rémuralom 
után 25 millió koronával lépett meg a felelősség elől külföldre. 
Hegyi képviselőjelölt elvtárs szerint ők együtt jelképezik mindazt, 
amivel a magyarság a huszadik század kultúrájához és történel
méhez hozzájárult. Kis nemzetünknek büszkének kéne lenni mind
egyikükre, írja. Bravó. Vajon ez minősíti a jelölt által képviselt 
szellemiséget? Nem lenne szerencsés!

Uram, kérlek, vedd le a hályogot a Dániel Cohn-Bónditek 
szeméről.

Beck

Pécsváradi kereszténydemokraták 
segélyakciója a Szentháromság 

patikában
Az elmúlt év karácsonyát megelőző héten a Szentháromság 

patikában segélyakciót rendezett a Kereszténydemokrata Néppárt 
pécsváradi szervezete. Azoknak a rászoruló betegeknek, akiknek 
gyógyszerszámlája meghaladta a 200 forintot, a keresz
ténydemokraták a számla végösszegéből szerény karácsonyi aján
dékul 200 forintot helyben átvállaltak. A humanitárius akció ke
retében összesen húsz pécsváradi és környékbeli lakos -  főként 
nagycsaládos és kisnyugdíjas -  jutott olcsóbban gyógyszeréhez 
az ünnepek előtt. Az orvosság mellé néhánysoros jókívánság és 
szaloncukor is került egy fenyőgallyacskával.

A pécsváradi Kereszténydemokrata Néppárt vezetősége és tag
sága ezúton mond köszönetét a Szentháromság patika .dolgozóinak 
a segélyakcióban való szíves közreműködésért.

(hvk)
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Az MDF Baranya megyei 
V. választókerület 

képviselőjelöltjének bemutatkozása
Győri József vagyok, 51 

éves. A Bólyi Mezőgazdasági 
Kombinát jogutódjának, a Bó
lyi Részvénytársaságnak va
gyok egyik igazgatója. Tevé
kenységi területem vállalkozás, 
fejlesztés, beruházás. Munka
körömnek megfelelően vég
zettségemet, ami mezőgazda- 
sági gépészmérnök, agrár szak- 
közgazdász diplomával egészí
tettem ki. Nős vagyok, két 
gyermekem van, Bólyban la

kom. A bólyi és a Baranya megyei önkormányzatnak va
gyok tagja. A munkahelyemen szerzett szakmai tapasz
talatokat jól tudnám hasznosítani választókerületem aktuális 
problémáinak a megoldásában.

Felméréseim alapján a választókerületben a lakosságot 
a következő problémák foglalkoztatják:

-  mezőgazdasági jövedelemtermelő-képesség növelése,
-  vállalkozások támogatása, új munkahelyek létesítése, 

csökkentve ezzel a munkanélküliséget,
-  infrastrukktúra fejlesztése,
-  környezetvédelem.
Az átalakuló mezőgazdaságot az cddigcknél nagyobb 

mértékben kell támogatni. Sokrétű új intézkedéseket kell 
hozni és a gyakorlatban működtetni kell a már elfogadott 
törvényeket és rcndelctckct (agrárpiaci rendtartás, kedvező 
hitelezési formák, beruházási támogatások stb.).

A választóknak meg kell magyarázni a kárpótlás, a pi
acvesztés, a belső fogyasztás csökkenésének és a tulajdon- 
váltás következményeit.

A piacvesztés és a termelési szerkezet átalakulása miatt 
jelentős létszámú aktív dolgozó veszítette cl a munkahelyét. 
A felszabadult munkaerő jelentős részét az új vállalkozók 
fogják foglalkoztatni. Megyei közgyűlési tagságomat fel
használva arra törekedtem, hogy térségünkben külföldi be
fektetők is jelenjenek meg, növelve ezzel az új munkahe
lyek számát.

Az Alpok-Adria Munkaközösségben kialakult szemé
lyes kapcsolatok révén került Bólyba, illetve Mohácsra új 
olasz vállalkozó (Renzo Altan), aki több milliós befekte
téssel Bólyban betonszerkezetek gyártására rendezkedett be 
zöldmezős beruházással. Mohácson pedig kikötőfejlesztést 
kíván végezni.

A mezőgazdasági termékeink elhelyezésére a további
akban is fontos szerepe lesz a keleti piacoknak. Kezdemé
nyezésemre Baranya megye egy új együttműködési szer
ződést kötött a krakkói Vajdasággal, illetve az ukrajnai 
Lcmberggel, különösen az utóbbi hosszú távon felvevője 
lesz a magyar mezőgazdaságnak és élemiszeripari termé
keknek.

Az utóbbi 3 évben meghatározó fejlesztések történtek 
az infrastruktúra kiépítése terén. A választókörzet nagyobb

településeiben bevezetésre került a földgáz, folyik a kor
szerű telefonhálózat kivitelezése. Jelentős előrelépés történt 
a vezetékes ivóvízhálózat teljessé tételében.

Az úthálózat korszerűsítését kell folytatni. Kiemelten 
kívánok foglalkozni a térséget érintő autósztráda tervezé
sével és a mohácsi Duna-híd építésével.

Meg kell kezdeni a nagyobb településeknél a csator
názást és a szennyvíztelepek építését. A fejlettebb infra
struktúra új munkaalkalmat és a turizmus jelentős fellen
dülését fogja eredményezni. Ennek tudatos szervezeti fel
építését látom szükségesnek segíteni. Ezt gyorsítaná a vá
lasztókerületben megépített kerékpárutak.

A megyei közgyűlésben képviselőtársammal együtt inf
rastruktúrafejlesztő programokat fogadtunk cl, illetve ezek
ben a megye koordinációs feladatát szorgalmazzuk (aszfal
tozási, ivóvíz-, tclcfonprogram).

Új probléma a környezetvédelem, ami jelzi a választó- 
polgárok környezet iránti érzékenységét.

Megköszönve a bemutatkozás lehetőségét, számítva tá
mogatásukra

tisztelettel:
G yőri Jó zse f 

7754  Boly, A lkotm ány u .37 .

A kis patak
A reggeli köd álmosan, nyújtózkodva, ámbolyogva 

terelgette szürkés-fehér nyájait a hegy oldalán felfelé. 
Kapaszkodás közben mcg-mcgbotlott az esti gyöngy
harmatban, a fenyőágak pedig simára fésülték kócos 
haját.

A szeplető kispatak merengve kerengett-forgott a 
gübőben. Ha ő olyan nagy lenne, mint nagynénje, a 
köd, ha annyira megáradna, hogy vize a hegy tetejét 
mosná, ha az egész völgyet megtöltené, ha mindent 
elsodorna s rettegve menekülne ember s állat, a hara
gos felhők riadtan rebbennének szét, akkor ... akkor

Éppen akkor csobbant a vízben egy pisztráng. Ettől 
aztán ugyanvalóst megmeredt. Hiszen, ha akkora lenne 
mint ahogyan álmodta, ha az árvíz minden pisztrángot 
elvinne, akkor őt ki csiklandozná, és mi lenne a gon
dosan simára csiszolt kövccskéivcl, az őz- és szarvas- 
gidákkal, akkora bolondnagy vízbe bclcnyuvadnának. 
Jaj, istenem, istenem, hová tette szép eszét?!

Lopva az égre pillantott. A komornak rémlő felhők 
mintha semmit sem vettek volna észre, hasukat süttet- 
ték a nappal. Csak a vízbe hajló fűzfaágak bólogattak 
megbotránkozva:

-  Nocsak, a kecskebékája, még mit nem akarna?!
Székely-Magyart Ferenc
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NAGYPALL             város p eremén
Az agyag szerelm ese

Egy éve új lakó költözött az egyik faluszéli házba. A ház új 
tulajdonosa fiatal kerámiakészítő kisiparos. Sokat hallottam már 
róla, arról, hogy szép és praktikus használati tárgyakat készít. 
Először a faluban megrendezett karácsonyi vásáron találkoztam 
vele, majd a napokban felkerestem otthonában. Először is arról 
kérdeztem, hogy ki is ő, hol született, hol élt eddig?

-  Hegyi Zsuzsának hívnak, 28 éves vagyok és Pécsett szület
tem. Iskoláimat Pécsett végeztem, az 508. Szakmunkásképző In
tézetben, kerámiakészítőként szakmunkásvizsgáztam. Ezután a 
Leöwey Gimnáziumban érettségiztem. Az érettségi után rajzfilm
stúdiókban rajzoltam, Pécsett és Budapesten. Ez életem hat ter
mékeny éve volt.

-  Mikor érezted először, hogy ezt szeretnéd csinálni?
-  Mindig nagy városban éltem. Értsd ezen Budapestet és Pé

cset. Már kicsi koromban éreztem, hogy falun szeretnék élni s ez 
időtájt alakult ki bennem az agyagszeretet is, érdekelt a formál- 
hatósága.

-  Itt váltottad ki először az iparodat?
-  Nem, évekkel ezelőtt már mint ajándék- és kerámiakészítő 

kisiparos szállítottam üzletekbe, jártam a vásárokat, a kézművesek
vásárán mindig részt 
vettem.

— Itt hol van a mű
hely?

-  A valamikori istál
lóból alakítottam ki a 
birodalmamat és itt 
építtük meg a kemencét 
is. Eddig rengeteg időt, 
energiát és pénzt vitt el 
az átalakítás, de úgy 
gondolom, megérte.

A műhelyben két 
korong, egy elektromos 
és egy lábbal hajtható 
van, ez utóbbi -  kiderül 
-  a finomabb munkák
hoz kell. Az ablak mel
lett a polcon sorakoz
nak a cserepek. Amit 

most látok a legutóbbi vasaroot megmaradó tárgyak. Szépek és 
érdekesek. Finomak és színesek. Kicsit odább sorakoznak a csi- 
beitatók, valamikor nagymamám kiscsibéinck volt ilyen. Ezeket 
itt mind megrendelésre készítette a falubelieknek, úgyszintén meg
rendelésre készültek a hagyma- és fokhagymatartók. És ahogy a 
mester hívja remekeit, a mütyürök: a kis játékfigurák Walt Dis- 
ney-t kelti életre velük.
De van itt boszorkány, 
angyalka s sok eredeti 
figura.

-  Ezek a kis aprósá
gok nagyon eredetiek.

-  A mütyüröket hőre 
keményedé gyurmából 
készítem, mindig és 
mindenhol nagy sikerük 
van.

-  Apropó, a helyi vá
sár a számodra hogy si
került?

-  Nagyon jól, általá
ban az ünnep közelsége 
miatt karácsonyi jellegű 
kerámiákat vásároltak,

de nagyon sokan akkor látták termékeimet először, sok más hasz
nálati kerámiát is vettek. Egyszóval kellemesen csalódtam. Egy- 
cgy vásárra kb. egy hónappal előbb kezdek el dolgozni, a kiszá
rítás és az edények száradása vesz el sok időt.

-  Beszélnél a vágyaidról?
-  Ezt a vállalkozást szeretném sikeressé tenni, megfelelő ve

vőkört találni, virágüzletekben, ajándékboltokban. Művészileg pe
dig az álmom az, hogy kiállítást rendezhessek a pécsi Képcsar
nokban.

A munkához, álmaihoz és vágyaihoz sok sikert és kitartást 
kívánok. Mindenkinek kívánom, hogy egyszer alkalma legyen 
látni ezeket a csodálatos kerámiákat, biztos vagyok benne, nem 
távozik üres kézzel.

GM

Az önállóság első éve
Az elmúlt év hasonló időszakában tudósítottam arról, hogy a 

nagypatli önkormányzat különválik a pécsváradi körjegyzőségtől. 
Most már örömmel elmondhatjuk, hogy a szétválás sikeres volt, 
hiszen talpon maradt az önkormányzati testület. A feltételek és a 
pénzügyi nehézségek ellenére sikerült minden hagyományos rendez
vényt megtartani. így sor került a kicsik és a szülők bálja mellett 
az öregek napjára. Amit mindig nagy érdeklődéssel várnak és mindig 
nagy sikere van.

Hagyomány már az is, hogy iskolakezdéskor minden 14 év alatti 
gyermek beiskolázási segélyt, és karácsonykor minden 60 év feletti 
lakos élelmiszercsomagot vehet át az önkományzattól. Ami viszont 
igazán figyelemre méltó, azok az új dolgok, amelyeket az önkor
mányzat saját erejéből ért el.

Az elmúlt év legnagyobb beruházása a Petőfi utca aszfaltozása, 
mely elkészüléséhez a Baranya Megyei Útalap Társulástól kapott 
pénzt a község.

A nyári szünet alatt elkészült az általános iskola tervezett felújí
tásának első üteme rengeteg társadalmi munkával.

A képviselőtestület a falu szülöttjének emlékére szülőházánál 
emléktáblát avatott. Sebes S. József 1915. augusztus 18-án született 
Nagypallon. Ősszel új jegyzője lett a a falunak dr. Makkos András 
személyében.

December 6-án az önkormányzat Mikulása szerzett nagy örömet 
gyermekeinknek. Nem kisebb a sikere a már évek óta felállított 
fenyőfának a parkban, ami mindenkinek pompázik és ragyog.

A telefonhálózat kiépítésének sokadik határideje február közepe. 
A munkálatokból már csak a lakásokba való bekötések vannak visz- 
sza. Csak reménykedünk, hogy ezt már nem szakadó esőben vagy 
hóviharban kell elvégezniük a szakembereknek. Az önkormányzat, 
ha még lehet, kéri a lakosság megértését a kialakult állapotért.

Megegyezés született a helyi vezetés és a vállalkozó között, 
ennek értelmében a járda, a zöldterület és az útpadka helyreállítására 
csak a jó idő beálltával kerül sor, de legkésőbb április 30-ig elvégzik 
a helyreállításokat.

Tehát ismét eredményes volt az elmúlt év, és nem tudni még, 
mit hoz az idei, de legyen az egy támogatás az önkormányzatnak, 
a hibák és a súrlódások ellenére ilyen eredményekkel nem sok ön- 
kormányzat dicsekedhet. GM

A  város peremén
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Amit az Iskolaszékről tudni kell!
Az Oktatási törvény 1993. szeptember 1-jén életbe lépett Számos feladatot határozott meg, 

melyek közül az egyik az iskolaszék létrehozása. Valamennyi általános és középiskolában a 
fontos testületet kötelezően meg kell alakítani. Egyéb közoktatási intézményben csak akkor 
kell létrehozni, ha a törvényben felsoroltak közül valaki kezdeményezi.

Joggal felvetődik a kérdés, miért szükséges létrehozni az is
kolaszéket Az iskolában a nevelő és oktató munka segítése, a 
nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az intézményfenntartók, 
továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek 
együttműködésének előmozdítására alakult meg az iskolaszék.

A törvény világosan megfogalmazza a célt és a résztvevők 
körét. A demokratizálódási folyamat fontos lépcsőfoka lehet a 
létrejövő szervezet Közös gondolkodást fellelősségvállalást jelent 
a benne részt vevő képviselők számára.

A törvény értelmében az iskolaszék alappillérei
-  a szülők választott képviselői
-  a nevelőtestület választott képviselői
-  az intézményfenntartó megbízott képviselői
Sokan teszik fel a kérdést: miért nem jó az eddig működő 

szülői munkaközösségekkel tovább dolgozni? Röviden erre az a 
válasz adható, hogy ezek a munkaközösségek továbbra is működ
nek az iskolákban, de a szülői érdekképviseleti szerveződések 
jogai lényegesen kevesebbek, mint az iskolaszéké. E fórumon 
lehet helye a vitáknak, hiszen az iskolaszék ülésén annak teljes 
jogű tagjaiként részt vesz a szülő, az iskolafenntartó, a nevelő- 
testület küldötte is. Ez a közvetlen kapcsolat nem helyettesíthető 
mással, hiszen ez a három oldal tagjainak szavazati joga van.

Az iskolaszéknek döntési joga van a következőkben:
-  az iskolaszék működési rendjének és munkaprogramjának elfo

gadása, tisztviselőinek megválasztása, továbbá azok az ügyek, 
amelyekben a nevelőtestület vagy fenntartó döntési jogát az 
iskolaszékre átruházza;

-  az iskolaszék részt vesz a tanulók jogainak érvényesítésével 
kötelezettségeinek összefüggésében a nevelési-oktatási intéz
mény által hozott döntések, intézkedések ellen benyújtott ké
relmek elbírálásában.
Az iskolaszék fontosságát emeli, hogy egyetértési joggal ren

delkezik
-  a jogszabályokban meghatározott kérdésekben a szervezeti és

működési szabályzat elfogadásakor
-  a házirend elfogadásakor
-  a vállalkozás alapján folyó oktatás és az azzal összefüggő szol

gáltatás igénybevétele feltételeinek meghatározásakor és bevé
tel felhasználás jogcímének megállapításakor.
Az iskolaszék egyetértési jogán túl véleményt nyilváníthat a 

nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi 
kérdésben.

Az iskolaszék javaslattevő joga az alábbiakra terjed ki:
-  a nevelési-oktatási intézmény irányítására

-  a vezető személyére
-  az intézmény egészét érintő kérdésekre
-  a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekre.
Az iskolaszék mérlegelése a helyi körülmények ismerete miatt 

nagyon fontos. Nem mindig a legdrágább program a legjobb. 
Ezért fontos, hogy a pedagógiai program elfogadásakor figyelem
be vegyék a szülők és a fenntartó teherbíróképességét. A gondo
lathoz azonban az is hozzátartozik, hogy az iskolaszéknek oda 
kell Egyelni arra, hogy a fenntartó csupán anyagi megfontolásból 
ne utasíthasson el a gyerekek számára hasznos programot

Sokan nem tudják, hogy a pedagógiai program része a tanórán 
kívüli foglalkozás is.

Ezek a következők lehetnek: felzárkóztatás, tehetséggondozás, 
hitoktatás, fakultáció, korrepetálás, szakkörök stb.

A fentiekből egyértelműen következik, hogy igen fontos és 
elengedhetetlen, hogy az iskolaszékbe a szülői közösség aktív 
képviselői kerüljenek, mert* tudni kell az iskolaszék szülői tagja
inak azt, hogy beszámolási kötelezettségük van. Igen fontos az 
a tény, hogy a fenntartónak kötelessége kikérni a pedagógiai prog
ram végrehajtásának értékelésekor az iskolaszék véleményét is.

Az iskolaszék megalakításának határideje március 1.
Első lépés az ún. előkészítő bizottság megalakítása. Az előké

szítő bizottság a nevelőtestület fenntartó és a szülők három-három 
képviselőjéből áll. Az előkészítő bizottság a törvényben előírtak
ban megfelelően megalakult a Kodolányi János Általános Iskolá
ban.

Tagjai: A nevelőtestület részéről: Bognárné Auth Mária
Gelencsér János 
Vértesi Lászlóné

A fenntartó részéről: Gállos Orsolya 
Kakas Sándor 
Szegő Anna

A szülők részéről: Müllemé Szabó Eszter
Őri Dénesné Boris Ildikó 
Csákné Grátz Mária

A bizottság összegyűjti a szülői személyi javaslatokat az is
kolaszékbe való jelölésre.

Azzal a kéréssel fordulunk az újságon keresztül a kedves Szü
lőkhöz, hogy aktívan vegyenek részt a jelölési folyamatban, majd 
ezt követően a választáson. Megválaszolatlan kérdéseiket feltehe
tik a februári szülői értekezleteken, ahol az SZMK-tagok és az 
osztályfőnökök bővebb felvilágosítással szolgálnak.

Kérünk mindenkit a szülői értekezleteken való megjelenésre.
Csákné Grátz Mária, az előkészítő bizottság tagja

N em zetiségi e s t  Geresdlakon
A rendszerváltozás után a legszínesebb, legörömtelibb változás, jelen

ség falunkban, hogy megalakult a német tánccsoport a fiatalság és néhány 
tenniakaró, szabadidejét feláldozó geresdlaki jóvoltából, önszerveződés 
volt a javából, mindenféle központi életrehívás nélkül.

Schneider János, Guti Józsefné, Hasenauer Miklós vállára vette a 
szervezés, a munka minden gondját, baját. A fiatalság ki volt éhezve az 
értékes, szép programokra, de nemcsak az ifjúság, a falu is. Környékünkön 
mindenütt jól működő nemzetiségi csoportok tevékenykedtek az emberek 
örömére. Hála Istennek, ma már Geresdlakon is több csoportból álló 
hagyományőrző táncegyütes működik és külföldön is sikert arat. Hagyo
mánnyá teUék a szüreti felvonulásokat, mulatságokat, téli nemzetiségi 
esteket. Megyénkben ismert lett a geresdlaki együttes. A tánccsoportot

kezdettől fogva anyagilag is támogatta a geresdlaki MDF-szervezet, ala
kuláskor 1991-ben, 1992-ben és az idén is, immár harmadszor.

Szerepeltek a táncosok több MDF-rendezvényen is, Fema-napokon, 
székelyszabari majálison. Ezúton köszönet érte.

Köszönjük azt a lehetőséget is, hogy támogatásainkat a téli nemzetiségi 
esteken, a nagy nyilvánosság előtt adhattuk át. Legutóbb Győri Józsefet, 
a Bólyi Kombinát Rt. igazgatóját, az MDF 5. sz. választókerület ország- 
gyűlési képviselőjelöltjét kértük fel a támogatás átadására. A több mint 
400 fős közönség egy csodálatos estnek volt tanúja január 22-én. Hat 
tánccsoport lépett fel, Geresdlakról, Hárságyról, Hímesházáról és a Le- 
őwey Klára Gimnáziumból. A közönség sok-sok tapssal honorálta a tán
cosok műsorát és Győri József képviselőjelöltünk meleg szavait.

Habjánecz Tibor, MDF
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Kettős
meglepetés

Január 2-a után a rendelőből a gyógyszertárba igyekvő 
betegeket a pénztárnál érte az első kellemetlen meglepetés. 
Az eddigi térítési díjak többszörösét kellett fizetniük ugyan
azon gyógyszerekért.

A Népjóléti Minisztérium gyógyszeráremelésről nem be
szélt, hiszen csak a gyógyszerek támogatásának százalékát 
változtatta meg bizonyos gyógyszercsoportokban. A beteget 
és a vele együttérző orvost ez ugyan nem nyugtatja meg, 
hiszen a végeredmény ugyanaz: drágább lett a gyógyszer!

Nyilvánvaló a térítési díjak változásának oka. Az évente 
gyógyszertámogatásra fordított összegek nem bizonyultak 
elégnek. A kérdés csak az, hogy mi volt ennek az oka, és 
hogy felelőssé tehető-e valaki ezért? A hazai gyógyszergyá
rak termékeinek árai messze alatta maradtak a hasonló, de 
korszerűbb nyugati gyógyszerek árainak (kb. negyede). A 
külföldi gyógyszergyárak ügyes és sokszor elvtelen lobbizá
sai meghozták a kívánt eredményt. Az orvosok rendelni kezd
ték ezeket a termékeket, hiszen korszerűek és hatékonyak 
voltak, de nem annyira, mint amennyire drágák. Lassan az 
elmúlt három évben átalakultak a gyógyszerelési szokások. 
A nagy hatású, drága antibiotikumok kiszorították a közepes 
árú hazai termékeket. A betegek, sajnos hittek benne, a tisz
tességes orvosok a gyógyszergyárak folyamatos ostromló 
nagykövetei (gyógyszerügynökök) ellenére is. Lassan az lett 
a jó orvos, aki a náthára is Rulidot, Zinnatot, Augmcntint és 
még sorolhatnánk, hányféle új gyógyszert rendelt. Pár évvel 
ezelőtt a betegek egy részét a „csodadoktorok” csak „külföldi 
gyógyszerekkel” tudták sok pénzért gyógyítani. Ez mára sza
baddá vált. A beteg is jobban hisz a mandulagyulladására 
adott Zinnatban, mint a jó öreg Penicillinben, amely még 
mindig ugyanolyan hatékony, ha megfelelő adagban alkal
mazzák.

Egyfelől tehát jó, ha az orvos visszajelzést kap a betegtől:
-  Doktor úr, ne haragudjon, de ne írja azt a gyógyszert, 

mert nem bírom kiváltani.
Pl. egy egyszerű köhögéscsillapító, a Mucoprol 500 Ft, 

de annyival nem jobb, mint a 15 Ft-os hazai megfelelője. 
Azt hiszem, hogy ilyen szempontból az új térítési rendszer 
helyes. Az orvosnak ismernie kell a gyógyszerárakat, mérle
gelnie kell, hogy mit ír fel. Biztos vagyok benne, hogy ebből 
a betegnek nem származik hátránya, legfeljebb a külfödli 
gyógyszergyáraknak. Tudomásul kell azt is venni, hogy a 
Társadalombiztosítás gyógyszerkerete véges. Nem kockáztat
hatja a gyógyszerellátás biztonságát pár nyugati gyógyszer- 
gyár anyagi érdeke miatt. Nem azt mondom, hogy azokra a 
gyógyszerekre soha nincs szükség, de nem így. Kellő szak
mai kontroll mellett, az orvosok állandó képzésével, az ál
taluk felírt gyógyszerek árainak ismeretében kellő mederben 
lehetne tartani a nyugati inváziót.

Vannak azonban érthetetlen dolgok is. Például a fájda
lomcsillapítók. Ezek teljes árú térítése enyhén szólva nem 
talált. Nyilvánvaló, hogy ezeket a szereket nem azért szedtük, 
hogy doppingoljuk magunkat ..., hanem mert rászorultunk. 
Lehet, hogy ezután majd sajátos fájdalomcsillapításhoz fo
lyamodnak páran: pl. fogfájásra először 1 kupica pálinka, 
majd utána a szervezet meglepetése újabb három kupicával.

Egy biztos: a gyógyszer drága, és ez clgondolkozásra kell 
hogy késztesse az orvost, a beteget egyaránt. Talán a betegek 
is megértik majd: az egészség fontos! Őrizzük meg, olcsóbb, 
ha óvjuk.

Következő számunkban a közgyógyellátás megváltozol 
feltételeiről és nehézségeiről írunk.

Dr. Biró Ferenc

Valódi k eleti fórum
Megrázó élményben volt részem január 14-én Mohácson. Nem 

vagyok babonás, de ha 13-át írtunk volna, könnyebb lett volna 
elviselni. Az említett napon tartott „Lakossági fórumot” az MSZP, 
vendége Keleti György képviselő úr volt. Az előadás 70-80 fő 
érdeklődését váltotta ki. A kezdésre várakozva olyan érzésem 
támadt, hogy ha lehetőség volna a Kalocsnyikovok kiosztására, 
visszautasításra, nemigen lett volna példa. Az előadó három té
makörről beszélt: a gazdaságról és a munkanélküliségről, a me
zőgazdaság helyzetéről, és az aktuális katonapolitikai kérdésekről, 
történetesen hazánk és a NATO kapcsolatáról.

Irrealitás lett volna csodát várni, de több realitást feltételeztem 
részükről a 3 éves ellenzéki helyzetükből adódóan. Nem ez történt. 
Az indítás pillanatában felcsendült az évtizedeken keresztül meg
szokott „ki, ha nem mi” felhang. Kényesen vigyázva a minél több 
általánosságra, s véletlenül sem kimondva, hogy hogyan és milyen 
eszközökkel vagy módszerrel kívánják megoldani a jelenleg szo
rító gazdaságpolitikai problémákat.

Igen fájlalva a keleti -  az ő fogalmazásukban -  a birodalmi 
piac elvesztését -  ami még helytálló is -  politikai okokból azon
ban már nem, ezen piacok újbóli felélesztését ígérik, nem meg
magyarázva, hogy milyen módszerekkel és milyen működési for
mában. Ez valódi mézesmadzag, melynek a másik végét már volt 
szerencsénk ismerni, sőt 1,2 milliárd dollárunk bánja a mai napig.

A munkanélküliség csökkentésében igen szerény ígéretet koc
káztatott meg. 1997-98-ra egyszámjegyűre kívánják csökkenteni, 
tehát 4 év alatt 3% csökkenés. Ezt a gazdaság beindulása auto
matikusan megteszi, mindenféle beavatkozás nélkül. Ez nem ép
pen a spanyolviasz.

A gazdaság élénkítésének módszereiről mély hallgatás. Valahol 
érthető! Ugyanis tudott dolog, hogy a baloldal és a magántulajdon 
nem éppen édes testvérek a világon sehol, erről most áldásosabb 
hallgatni, mint bármit mondani. Tipikus baloldali jellemre vall. 
Elosztani akarnak, de miből?

A mezőgazdaság volt a nagyágyú. Keleti úr szerint mintagaz
daság volt a múlt rendszer gazdasága, melynek csodájára járt a 
világ, hogy szocialista körülmények között hogy volt lehetséges 
ilyen eredmények elérésére. Ez valódi akna! A képviselő úr 
könnyen felejt -  amit nem hiszek cl -  ugyanis tudnia kell, hogy 
1989 év végén a Németh kormány statisztikája szerint is az or
szágban levő 1120 termelőszövetkezet közül 700 zárt veszteség
gel. Vajon milyen példaértékű az a „minta”, aminek a 62,5%-a 
veszteséget termel? Tehát nem működik. A nagy kérdés csak az, 
hogy vajon ki szenved amnéziában?

Itt már nagyon nehéz volt kikerülni a tulajdonosi kérdést, de 
bravúrosan sikerült. A baloldal fejlődése mérhető volt, igen sokat 
beszélni, hatásosan nem lényegeset, konkrétat nem mondani. A 
baloldal örömét fejezte ki, hogy nem sikerült a NATO-hoz való 
csatlakozásunk. Ugyan nem kimondva, de érezhetően, hogy netán 
Keleten a „halott birodalom” talán még csak tetszhalott, és így 
nyitva maradhat egy lehetőség a régi álmok valóraváltásához és 
a jövőbeli megvalósításukhoz. Szent meggyőződésük, hogy Ma
gyarország csak baloldali erők kormányzása alatt boldogulhat, 
viheti valamire. Ez sajátos pech, ugyanis velük már igazán nem 
tanítottak történelmet, az anyatejjel is munkásmozgalmi eszméket 
szívtak magukba, ahhoz meg biztosan lusták voltak, hogy szabad
idejükben történelemkönyveket olvastak volna. Igaz, otthon csak 
Marx-, Engels- és Lcnin-műveket találtak. Ha nem így lenne, 
tudniok kellene, hogy ebben az országban a baloldal még soha 
nem érte cl a 20%-ot sem. Ők most 30-40%-ot álmodnak. Hogy 
ez a rémálom valóság lesz-e, nem rajtuk, hanem e haza polgárain 
múlik! Ez nem pártok, párttagok felelőssége, hanem az egész 
nemzeré, és az Istenre se hárítható át.

Befejezésként egy mondat a lakiteleki alapítólevélből: „Újjá 
kell építeni a megrendült magyarságot, egységében és gazdasá
gában, jellemében és kultúrájában egyaránt.” Ez mindnyájunknak 
szóló feladat, ha elmulasztjuk, a kárt utódaink érzik majd igazán. 
Vigyázat, a célhoz vezető út aknásítva van, és még most is tele
pítenek igazán kifinomult módszerekkel és stílusban.

Müller Lajos
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JANUAR
1. Szó ÚJÉV

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA 
Álmos, Fruzsina

2. V VÍZKERESZT
URUNK MEGJELENÉSE 

Vazul és Gergely, Ábel
3. H Gyöngyvér, Benjámin
4. K Angéla, Titusz
5. Sz Simon, Emília
6. Cs Gáspár, Menyhért, Boldizsár
7. P Rajmund, Attila
8. Szó Gyöngyvér
9. V URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

Marcell, Juliánusz
10. H Melánia
11. K Ágota
12. Sz Ernő
13. Cs Hiláriusz, Veronika
14. P Bódog. Félix
15. Szó Remete Pál, Lóránt, Mór
16. V ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

Gusztáv, Stefánia
17. H Remete Antal, Antónia
18. K Árpádházi Margit, Piroska
19. Sz Sára
20. Cs Fábián, Sebestyén, Tímea
21. P Ágnes
22. Szó Vince, Artúr
23. V ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

Emese
24. H Szalézi Ferenc, Vera
25. K Pál megtérése, Saul, Henrik
26. Sz Timóteusz és Titusz, Paula, Vanda
27. Cs Merici Angéla, Angelika
28. P Aquinói Tamás, Karola, Petra
29. Szó Adél, Valér
30. V ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

Martina, Jácinta
31. H Bosco János, Marcella,

A döhbclüs nevek a napi liturgiában szereplő 
emléknapok, a NAGYBETŰS NEVEK főiin- 
ncpck, vastag betűkkel az ünnepek állnak.

Ady Endre hite
Érmindszentről indult 

1877-ben, s „égi szekéren” 
távozott 1919. január 27-én.
Hetvenöt éve halott Ady 
Endre. Verseinek legavatot
tabb tolmácsolója -  Latino- 
vits Zoltán -  sincs már az 
élók sorában.

Ady -  Latinovits szavai
val -  „érzékeny antennájú, 
égi fogantatású, mégis em
berformájú gyerek-ember...
Hasonlít a többi emberhez, 
de érzékenyebb, furcsább, 
nyugtalanabb. Van benne va
lami a föld állandóan változó 
zamatából, a fák gomolygó 
titkaiból, az állat szimatoló 
ösztönéből, az égbolt kö
nyörtelen statikájából és a vi
zek imát mormoló zúgásá
ból. Kicsit az emberforma 
házakhoz is hasonlít, kicsit 
az Istenhez is, ahogy mi el
képzeljük Őt menekülő éle
tünkben. Valahogy a múltat 
ülteti lázas szemeibe és ke
zében a jövőt morzsolgatja 
... Játszó-ember. Hívő-ember. Gyerek-em
ber.”

Hogy Ady Endre a „hit” embere volt, 
küldetéstudattal fellépő próféta, ezt senki 
nem vonhatja kétségbe. Egész költészete ta
núsítja az „Új versek” (1906) már önálló 
hangú kötetétől „Az utolsó hajók” (1923) 
poszthumusz gyűjteményéig. A kritikusok 
„Bölönitől és Hatványtól Babitson és Sik 
Sándoron keresztül Révaiig és Király Istvá
nig sokan kutatták Ady világnézetét, üzene
tét. Általában az „igazi Ady” képét akarták 
megvilágítani, de a korszellem, avagy a 
„pártosság”, a világnézeti hovatartozás vagy 
ízlés óhatatlanul befolyásolta értékítéletüket. 
Ady hitét csak költészetének egészébe állít
va érthetjük helyesen, hiszen nála, talán fo
kozottabban, mint más művészeknél, egyéni 
sors és költői mű egyetlen egészet alkot.

„A magyar Pimodán” című tanul
mányában így vall a költő:

„A hit valami olyan portéka, mely min
den korszak emberei számára aképpen jut, 
adódik, mint a kenyér. Volt rá eset, hogy 
Párizsban is külön számították fel az étke
zésnél a kenyeret, s Budapesten két krajcá
rért kétszerannyit adtak, mint ma. Az okos 
közgazdászok megmondják a kíváncsiak
nak, hogy micsoda konstellációk az okai en

nek. De a hit talán gazdaságilag megmagya- 
rázatlanabb a gabonánál és kenyérnél.” 

1901-ben újságíró Váradon. Hamarosan 
Párizsba megy. A világváros szellemi for
rongásában felfigyel az új misztikus irányra 
és a sorozatos megtérésekre: Bourget, Huys- 
mans, Brunetiére, Coppé, Jammes, Péguy, 
Psichari, Max Jacob és a zeneszerző César 
Franck - ,  hogy csak a legismertebb konver- 
titákat említsük.

„Mennyi Saul tér meg itt Franciaország
ban” -  írja 1906-ban.

Babits Mihály 1920 elején a Nyugatban 
megjelent tanulmányában prófétának látta 
Adyt:

„...élete fontos élet, nagy Rendelés; 
szent revelációkkal teli; amit ki kell teljesí
tenie, végig kell csinálnia áhítattal nemcsak 
magának, hanem nemzetének és a világnak 
számára. ... Élet és halál egyaránt nagyhaj- 
szoltjai egy még nagyobb Úrnak ...; egya
ránt táncolnak és inognak a Nagy Cethal 
hátán. Ez a nagy Úr, aki van vagy nincs, 
de aki minden eleve-elrendelésnek ura, az 
akivel egész életében küzd Ady, úgy mint 
a próféták küzdenek Istennel. ... Míg végre 
megszólal az érthetetlen Isten,

„S az ő bús ,Ádám hol vagy?’-ára 
Felelnek hangos szívverések.”

B. Szepes Zsuzsanna

Wann Menschen für einander in Liebe wieder Menschen werden, öffnet sich dér Hímmel über dle Erde. 
Ha az ember a másik kedvéért újra ember lesz, megnyílik az ég a földnek.

(Ph il Bosmann)

TVcu sein in kicinen Dinger ist etwas Grosses. Hűnek lenni kis dolgokban igazán nagy dolog.
(Sxt. Ágoston)

Wahre Freude hat in Gott ihrem Grund. Az igazi örömnek Isten a forrása.
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Nehéz évünk volt
Hát bizony nehéz volt. Szörnyű. Ezek az üres 

boltok. A hosszú sorok banánért, narancsért. Éve
ket kell várni egy-egy befizetett autóra, a használt 
meg drágább, mint az új. Akármikor bevonhatják 
az ember útlevelét. Még jó, ha kap. A csillagászati 
valutaárak a feketepiacon, a forint pedig rohamo
san inflálódik. Bezzeg a jó kis lej, dinár meg 
rubel. Nincs sajtószabadság, csak bele kell nézni 
a Népszabadságba. A híres magyar ipart is tönk
retették. Sej, azok a régi jó magyar cipők, ruhák, 
iparcikkek. Egymásnak adták a kilincset a nagy 
áruházláncok ügynökei, hogy vehessenek egy té
tel Orion rádiót. Szétverték a mezőgazdaságot és 
az élelmiszeripart is. Pedig azok a jó kenyérgyári 
zsemlék, volt, amelyikkel a szöget is be lehetett 
verni. A téeszben meg katonakoromban magam 
is szedhettem a cukorrépát. Ráadásul az aszály. 
Ezért is az MDF a felelős egy személyben.

Nyíri János

Orvosok és 
ápoltak

A beteg előadja panaszát az ideggyógyásznak:
-  Minden éjszaka egy gyönyörű nőről álmodom, aki 

meztelenül körültáncolja az ágyamat.
-  Ön akkor bizonyára azt szeretné, ha véget vetnék 

ezeknek az álmoknak?
-  Dehogyis! Inkább azt szeretném, ha elintézné, hogy 

amikor a nő elmegy, ne csapja be olyan erősen az ajtót.
*

-  Doktor úr! Ne írja fel nekem azt a nyugtatót, amit a 
múltkor adott.

-  Miért?
-  Mert ha beveszem, azokhoz is kedves vagyok, akiket 

utálok!
★

-  Nővérke, hol az új beteg, akit elütött az úthenger?
-  A 17-es, 18-as és 19-es szobában.

*

A tanyasi parasztasszony begyalogol a faluba és jelenti 
a férje halálát.

-  A halál oka? -  kérdezik a tanácsnál.
-  Valamilyen nyavalya.
-  De hát ki kezelte?
-  Ki más? Csak én.
-  Orvosi segítség nem is volt?
-  Minek? Meghótt az egyedül is.

Hirdetések
T isztelt pécsváradi 

Polgárok (30-50  évig)!
Február elején postaládájukban fogják ta

lálni „Az Ön szív ügye nemcsak az Ön szív
ügye” szűrőlapot. Ezzel indul a kardiológiai 
szűrő és rehabilitációs program.

Kérjük, segítsék munkánkat, és a mellékelt 
utasításoknak megfelelően töltsék ki a szűrő
lapot, és február végéig küldjék vissza a meg
adott címre.

Eladó 1 db Computer TÁP' 34-es 
(Flopi), reális áron. 

Nagypall, Szabadság u. 28. 
Telefon: Nagypall 18.

AUtutTO
IMÓ(WIPt2 BOU

Ajánlata:
Különlegesen szép holland 
plüss bársonyból készült 

üléshuzatok, nyugati 
gépkocsikhoz alkatrészek, 

vízpumpák, ékszíjak, 
fékbetétek stb.

Várjuk í(ecCves 
vásdríóin/(at!

ÉBRESZTŐ • Az MDF pécsváradi szervezetének kiadvá
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