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BEKÖSZÖNTŐ!

M inden  újonnan születő és induló lap első számában 
olyan vezércikk jelenik meg, amely igyekszik megma
gyarázni a lap időszerűségét, helyét, jellegét, arculatát. 
E sorok írója nehéz helyzetben van, lévén, hogy nem 
az újságírás és a tollforgatás avatott bajnoka -  mégis 
vállalkozott erre a beköszöntőre. Miért tette ezt mégis? 
- költői kérdés. . . Azért, mert akiknek ezt a lapot 
szánjuk katasztrofálisan kevés helyi információhoz ju
tottak -  önhibájukon kívül -  az elmúlt évtizedekben. 
Elsősorban vidéken, az ország falvaiban -  és így ná
lunk is - az információáramlásból, akarva-akaratlanul 
sokan kirekedtek. Emiatt nagyon sokan bíráltak és bí
rálnak ma is olyan intézményeket, népképviseleti szer
veket, amelyek végül is végzik a munkájukat, de tevé
kenységükről nem tudják megfelelően tájékoztatni az 
érdekelteket. Ezért született ennek a helyi lapnak az 
ötlete és egyben az információáramlás megjavítása 
lenne a legfőbb feladata. Szeretnénk felvállalni a köl
csönös közérdekű tájékoztatást, információcserét. A de
mokratizálódó Magyarországon a helyi közösségeknek 
is meg kell találniuk azokat a lehetőségeket és csator
nákat, amelyek ezt a célt szolgálják. Ezt sugallja a lap 
címe is:

ÉBRESZTŐ!

Ébresztő, mert véget kell, hogy éljen a dermedtség, 
a fásultság, a politikai tunyaság kora. A demokráciát, 
a helyi önkormányzatot ne mások szervezzék meg

helyettünk. Ennek arculatát mi magunk közösen ala
kítsuk ki, és teremtsük meg ennek intézményeit -  így 
ezt a feladatot elősegítő lapunkat is.

Ez a kiadvány a Magyar Demokrata Fórum Pécsváradi 
Szervezete kezdeményezésére jött létre, saját kis tő
kénkből finanszírozzuk első számát. Ennek ellenére 
nem célunk a lapot pártlappá formálni. Szeretnénk, 
ha ez minden pécsváradi és környékén élő polgártár
sunk lapjává válhatna. Addig azonban, amíg a helyi 
közösségek és az igazi önkormányzati népképviselet 
kiformálódik, szeretnénk ezt a lapot szerkeszteni, és 
arculatát Önökkel közösen formálni. Az ÉBRESZTÖ-t 
egy társadalmi szerkesztőbizottság szerkeszti, amely
ben az MDF tagjain kívül független újságírók, peda
gógusok, segítik munkánkat. Mindezekből kitűnik, 
hogy nem kenyerünk a profi újságírás. Kezdetben egé
szen biztos, hogy botlásokat és esetlenségeket is fe
dezhetnek fel olvasóink. Kéijük, ezt nézzék el nekünk 
és legyenek megértőek!

Nagy valószínűséggel -  ha lapunk életképes marad -  
a profi újságírás hiánya még hosszú ideig érezhető 
lesz. Azt is tudnunk kell, hogy egy profi módon írt 
és szerkesztett lap ilyen példányszámban a helyi kö
zösségünk számára elérhetetlen, megfizethetetlen.

Tisztelt olvasóink! Legyenek Önök is a lapnak írói, 
szerkesztői! Segítsék észrevéreleikkel, tanácsaikkal, írá
saikkal az első pécsváradi lap igazi, néplappá válását! 
Hiszen akkor érheti el igazi célját és válhat Pécsvárad 
és környéke népének fontos információhordozójává.

Dr. Bíró Ferenc



Gondolatok augusztus 20. után

Szent István örökében

Hol állt a monostor második temploma?

Szent István és apja, Géza fejedelem egykori udvar
háza, a későbbi pécsváradi monostor tavaly fényes or
szágos ünnepség, idén ismét csendes, szűkkörü meg
emlékezés színhelye volt augusztus 20. előestéjén. Húsz 
esztendeje, 1969. augusztus 20-án avatta fel GyörlTy 
György akadémikus, az államalapító jeles kutatója, Bor
sos Miklós szobrát. Ma sokan megütköznek azon, miért
I. István és nem Szent István áll a szobor talapzatán. 
Mi, akik ott lehettünk a 20 évvel ezelőtti avatáson, el
mondhatjuk, hogy 1969-ben az is nagy dolog volt, hogy 
az államalapító egyáltalán szobrot kaphatott. Szent mi
voltát pedig 1988 nyara előtt csak a bátor kevesek em
legették . . .
Amióta a szobor áll, a pécsváradiak minden évben el
helyezik ott koszorúikat, s megállnak pár percnyi tiszte
letadásra. Éveken át téglahalmok, drótkerítések között 
róhattak csak le tiszteletüket, hiszen a várudvaron folyt 
a felújítás. Árkok között kellett egyensúlyozni, de azért 
nem maradt el az ünnepi műsor. Korábban a Hazafias 
Népfront adta az ünnepi szónokot -  idén a Magyar De
mokrata Fórum: pécsváradi szervezetének egyik alapító
tagja, Beck József emlékezett az államalapító művére, 
köszöntötte az új kenyér megteremtőit, s hívott fel 
egy új alkotmányosság megteremtésére. „Ó, hol vagy, 
magyarok tündöklő csillaga?” -  szólalt meg a XVIII. 
századi himnusz Keppert Lászlóné Barta Ildikó előadá
sában, majd Szent István királynak Imre herceghez 
szóló, örök érvényű intelmei. A régi Szent István-

himnusz hangjaira helyezték el koszorúikat a Nagy
községi Közös Tanács elnöke, Kakas Sándor és Mott 
János címzetes pécsváradi apát plébános, majd a Ma
gyar Demokratát Fórum képviseletében Patacsi Antalné 
Marion Éva és Miiller Lajos, az általános iskola hon
ismereti szakkörének koszorúját Beck Zsófia, Watter 
Katalin és Vértes Krisztián, s végül a Pécsváradi Vár
baráti Kör virágait Fónai Éva, Gasteiger Ferenc és Szabó 
János helyezte a szobor talapzatához. Az ünnepség 
a Himnusz emlékezetesen szép közös eléneklésével 
fejeződött be.

Ezután következett a katolikus templomban Székely 
Miklós ünnepi koncertje, míg a programok sorát fe
leségének, Illés Juditnak kiállítása kezdte. Ezt Szilágyi 
János, a pécsi Apáczai Csere János Nevelési Központ 
igazgatója nyitotta meg, zongorán közreműködött a 
müvészházaspár fia, Székely Balázs.
És az ünnep, az ünnepek után? Az ünnep előtt? Meny
nyire a pécsváradiaké a pécsváradi vár? Válaszunk, 
amennyire ők akaiják. Ahányszor eljönnek ide, ellá
togatnak hazánk legrégibb álló templomába, amely még 
látta Szent István királyt. Ahányszor idevezet család
jukkal, vendégeikkel a vasárnapi séta. Ahányszor fel
mennek a várfalra körülnézni azon a tájon, amelyen 
Szent István tekintete is pihent. Annyira az övék a 
vár, Szent István egykori monostora.
A pécsváradiak önérzete sokat gyarapodott a vár meg
nyitása óta. Büszkék a megújult történelmi emlékhely
re, amelyhez méltóvá kell tenniük lakóhelyüket, a vár 
környezetét is. Nem drága beruházásokkal, hanem 
kaszálással, söprögetéssel, mindennapi apró munkával. 
A vár környékét a Pécsváradi Várbaráti Kör hét évvel 
ezelőtt indított kezdeményezésére sikerült megtisztí
tani a bozóttól. A kert gazdája, a Mecseki Erdő- és 
Falfeldolgozó Gazdaság gépi erővel sokat tett a kert 
rendbetételéért. Tavaly rendezték az ott folyó patak
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medrét. Hozzátesszük, hogy a Nagyközségi Közös Ta
nács megrendelésére két éve készen áll a várkert par
kosítási terve Böjté Tibor kertészmérnök munkája. Apró 
lépésekben évente folytatni kellene e közpark kialakí
tásának programját. Az idei évtől megyei támogatás
sal a tanács önálló alkalmazottat tart a vár és műem
léki környezete gondozására. Szép volna tehát, ha a 
tavaszonta rendbetett közterületek (a közös akcióval 
parkosított Kossuth tér, a templomdomb községi te
rülete stb.) a turistaszezon csúcsidejében sem elha
nyagolva, derékig érő gazban fogadnák az arrajárókat. 
Nem rohammunka, nem lelkes akció, hanem minden
napi odafigyelés, a jó gazda gondossága szükséges 
a valóban takaros településkép fenntartásához.
És a vár kutatása? Ne higgyük, hogy ez befejeződött. 
Ilyen régiségű és jelentőségű emlék esetében ez nem

is várható. Mint kérdésünkre Kárpáti Gábor régész 
elmondotta, kutatásra vár a várudvar közepén álló 
gótikus templom. Ez alatt sejti a kutató a pécsváradi 
alapítólevélben leírt második templomot, amit ugyan
csak Szent István adományozott. A várudvar kutatása 
megállt a XIV. századnál, ami egy XI. századi emlék 
esetében indokolja a folytatást. Kárpáti Gábor meg
nyugtatja a kétkedőket, a továbbkutatás nem fogja fel
dúlni a vár udvarát. Az említett templom területén 
folyna, kis területen.
A Szent István örökében élőkre sok teendő vár Pécs- 
váradon. Ez az örökség, a vár tettekre kötelez min
denkit. Intézményeket és állampolgárt személy szerint. 
A szülőföld, a haza tettekben megnyilvánuló szere- 
tetére.

Gállos Orsolya

SZÜLETÉSNAPRA!
Egy éve jelentette be szervezetté válását a Magyar De
mokrata Fórum. Alapítólevele 1988. szeptember 3-án 
kelt.
Megközelítőleg tízévesek a gyökerei annak a mozga
lomnak, melynek alapítótagjai az ország borús helyzetét 
nem ma kezelték látni, s próbáltak tenni ellene. Vál
lalva ezzel mellőzöttséget, létbizonytalanságot, a hata
lom biztosai által a zaklatásokat.
Költők, írók, történészek baráti társaságán keresztül szel
lemi-, majd egyre inkább szellemi-politikai mozgalom
má nőtt.
1987. szeptember 27-én Lakitelken megtartott tanács
kozás szükségességét az a tény alapozta meg, hogy a 
magyar társadalom többoldalú válsága az önálló társa
dalomszervezés hiányának felismerése nyilvánvalóvá 
vált. E tanácskozás 160 résztvevőjének közös akaratá
ból alakult meg a Magyar Demokrata Fórum.
A társadalmi válság, a magyarság veszélyeztetettsége hív
ta létre a Lakitelki Nyilatkozatot, melynek értelmében 
az országnak ebben a helyzetben

szüksége van az erők összefogására egy széles körű 
szellemi koalícióban;

-  szüksége van olyan folyamatosan működő fórumra, 
amely lehetőséget nyújt a társadalomépítő, a bíráló 
gondolat és vélemény szabad kinyilvánítására;

-  szüksége van olyan mozgalomra, amely képes hidat 
építeni a nemzet érdekében a társadalom külön
féle erői között, elsősorban a szellem és a nyílt be
széd erejével."

A Magyar Demokrata Fórum történelmi jelentőséggel 
bír, hiszen a ma politizáló „ellenzéki” szervezetek kö
zül elsőként, elől indult, s tanácskozásain a magyar
ság néhány különösen fontos ügyében folytatott esz
mecserét, s adott ki nyilatkozatot, végzett helyzetelem
zést és tett javaslatot, így; a demokrácia és parlamen
tarizmus, a romániai magyar nemzetiség helyzete, va
lamint a társadalmi nyilvánosság, a sajtó és a tájékoz
tatás tárgyában.
(Alapítólevél 1988. szept. 3.)

Az utóbbi egy év az ország politikai életében nagy 
változásokat hozott. Új szervezetek, pártok alakultak, 
s a Rákosi-korszak által elsorvasztott pártok is meg
elevenedve újjászerveződtek. EzafolyamatazMSZMP-t 
sem hagyta érintetlenül.
Felperegtek az események, valami elindult, úgy tűnik 
visszafordíthatatlanul.
Ma adott a lehetősége egy önálló demokratikus tár
sadalom szervezésének -  milyen szép lenne azt mon
dani -  közös akarattal. A magyar nép akaratával! Ösz- 
szefogással! Ennek nélkülözhetetlen feltétele egy valódi 
demokrácia negteremtése!
A Magyar Demokrata Fórum ma sem mond mást, 
mint tegnap! Politikai pártként sem. Célja a független, 
demokratikus Magyarország megteremtésének elősegí
tése, a népfelség és az önkormányzat elvének érvénye
sítése az MDF I. Országos Gyűlése által elfogadott 
program alapján.

(1989. március 12.)

SZABADSÁGOT, FÜGGETLENSÉGET, DEMOKRÁCIÁT! 

Politikai Nyilatkozat

Magyarországot a népfelség elvét semmibe vevő politi
kai hatalom erkölcsi, politikai és gazdasági válságba jut
tatta. Hazánk történelmi választás előtt áll: felemelke
dés vagy elnyomorodás.
A Magyar Demokrata Fórum nemzetiségi, világnézeti 
és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül zászlaja 
alá hívja mindazokat, akik felelősen cselekedni akar
nak hazánk megmentéséért, felemelkedéséért.
A Magyar Demokrata Fórum összefogásra szólítja fel 
a Magyarország megújulását őszintén akaró demokra
tikus erőket.
A demokrácia megteremtése minden más érdeket hát
térbe szorító előfeltétele a megújulásnak és felemel
kedésnek.

(Bp. 1989. március 21.)

(Folytatjuk) Patacsi Antalné
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H Í R E K

információk:
Pécsvárad vízellátása

A z előző évek aránylag problémamentesnek mondható 
vízellátása után az idei év a koranyári időszakban több 
kellemetlenséggel szolgált községünkben.
A biztonságos nyári csúcs időszakára, régebbi dönté
sünknek megfelelően a hegyi, régi 15 m3-es tározó mel
lé, 100 m3-es víztározót építettünk, egyidőben a zen- 
gővárkonyi Szerelem-forrás bekötésével. (Napi 70- 
100 m3.) A munkálatok július elejére készültek el. 
Ezzel szinte egyidőben viszont az Alsó-Királygáti for
rást meg nem határozható eredetű szennyeződés érte, 
a KÖJÁL emberi fogyasztásra alkalmatlannak minő
sítette és lezáratta.
E lezáratás 80-100 m3 vízkiesést jelentett naponta. 
Az elmaradt téli csapadék miatt a legnagyobb vízadó
forrás a Balázs-kút a csúcs 850 m3 helyett, csak maxi
mum 550 m3-t tudott adni, ami összességében ered
ményezte a napokig tartó vízhiányt. Különféle tárgya
lások kompromisszumos eredménye lett az, hogy a 
KÖJÁL a nyári csúcsfogyasztásban hozzájárult a Stran- 
di-kút ivóvízhálózatba való bekötéséhez.
A vízkeverés aránya olyan (állandóan ellenőrzött), hogy 
a szabványnak megfelel. A Strandi-kút az állandó szin
tű vízmennyiség fogyasztásának eléréséig üzemel, elő
reláthatólag szeptember hónapig, és a napi csúcsfo
gyasztásból (1100 m3) 300 m3-rel részesedik. A község 
területén változatlanul érvényben van a locsolási és a 
tömlővel történő autómosási tilalom.
Az állandó vízbázis megteremtése érdekében a kö
vetkező intézkedéseket tettük:
A környék vízellátása a bizonytalan hozamú felszíni 
vizekre nem alapozódhat, ezért Hird község határában 
húzódó kistérségi vízműrendszerhez való csatlakozá
sunkat készítjük elő úgy, hogy Martonfa község 1990- 
ben, Pécsvárad ezt követő évben, majd e vezeték meg- 
hosszabbításával Nagypall és Lovászhetény községek 
a harmadik ütemben bekapcsolhatók legyenek a veze
tékes ivóvízű hálózatba.
Martonfa esetében a megvalósítási költségek összes
ségében rendelkezésre állnak, a tervek 1989. szeptem
ber 30-ra készülnek el, a kivitelezés ezt követően indul 
és jövő tavasszal befejeződik. A 250 mm-es gerinc
vezeték ezt követően folyamatosan érné el Pécsváradot,

e pécsváradi kivitelezési költségeket a saját pénzeszköz 
elégtelen volta miatt (saját tanácsi és helyi közületek 
által fogyasztás arányában befizetett költségek), megyei 
céltámogatási keretből kívánjuk kiegészíteni.

Pécsvárad, 1989. augusztus 17.

Kakas Sándor
tanácselnök

Pécsvárad gázellátása
A Baja-Pécs között megépített földgáztávvezeték 
mentén elhelyezkedő településeknek lehetőségük van 
bekapcsolódni a földgázellátásba. Ennek érdekében 
minden e szempontból szóba jöhető település elkészí
tette földgázellátási tanulmánytervét, s energiaracionali
zálási pályázatát
Az Ipari Miniszterhelyettes községünket 1989. március 
7-én értesítette arról, hogy a vezetékes gázellátásba be
kapcsolódhatunk, a Maráza község térségében telepí
tendő és 1990. őszén átadásra kerülő 20000 m3-es 
átadó állomásról, másik 4 községgel együtt.
Az átadóhoz 2.37 millió Ft-tal járul Pécsvárad hozzá, 
melyből 2/3-ad részt a községi tanács 1/3 részt mint leg
nagyobb fogyasztó a Pécsváradi Termelőszövetkezet fi
zeti.
Egész körzetünk legnagyobb fogyasztója a Pécsi Állami 
Gazdaság (Szilágy- és Csokoládépuszta) nem kíván 
résztvenni a beruházásban.
A Pécsváradi tervek 1989. december 31-ig készülnek el, 
ezt követően a kivitelezés is megkezdődhet a jövő év 
tavaszán. A nagyközépnyomású gázellátó rendszer 9,2 
km hosszú Pécsvárad határáig, a közsági gázvezeték 
hossza változó, I. lépcsőben 400 lakás bekapcsolásával 
számolunk.
Mindösszességében 60%-os bekötési aránnyal számol
va, a teljes beruházás költsége 32 millió Ft. így az egy 
lakásra jutó bekerülési költség kerítésen belül 1 méterig, 
36000 forint.
Jelenleg a pécsváradi családok közül 450-en jelentették 
be igényüket, az ő anyagi hozzájárulásukkal illetve a ta
nácsi pénzekkel, valamint az üzemek, hivatalok nyilat
kozata alapján, valamennyi pénzzel összesen megálla
pítható a mai napon, hogy a beruházás költségfedezete 
rendelkezésre áll.
A közeljövőben megállapodást kötünk a bonyolításra, 
ezt követően a tervek birtokában versenytárgyaláson 
biztosítjuk a kivitelezést. A község főbb intézményei 
(Kossuth L. utcától a Tavasz utcai iskoláig terjedő terü
leten) 1990-es fűtési szezonig, majd folyamatosan az 
összes jelentkezőt, ezt követően lehet kielégíteni.

Pécsvárad, 1989. augusztus 17.

Kakas Sándor
tanácselnök
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Erdösmecske: Az óvodában elkészült a GAMESZ kar
bantartói által a központifutés, s ezzel együtt az orvosi 
rendelő íütése is megoldódott.

*

Zengövárkony: Vízhálózat épült az Ady Endre és az 
Arany János utcában.

*

Pécsvárad: Befejeződtek az aszfaltozási munkák; az 
alsó iskola udvarán, a November 29. utcában, a Bem 
utca és Munkácsy Mihály utca felső szakaszán, vala
mint a Magyar téren és környékén.

*

Kőberling Jenőné a Szociális Gondozási Központ ve
zetője a nyár folyamán tapasztalatcserére az NSZK-ba 
utazott.

*

A SZEM-től pályázat útján erre az évre 1 150000 Ft-t 
nyert el nagyközségünk az Eü-centrum megépítésére 
és a Szociális Gondozási Központ bővítésére.

*

Az adóívek átvétele most esedékes, az adóbefizetések 
szeptember 15-ig illetékmentesen intézhetők.

*

Folytatódnak az ősztől a Nyugdíjas Szabadegyetem 
előadásai, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

*

Az új tanévtől kihelyezett tagozatot indít az Állami 
Zeneiskola Mecseknádasdon a mecseknádasdi és hida
si növendékei számára.

*

APécsi Ipari Vásáron nagydíjat kapott a helyi MEZÖ- 
GÉP-nél gyártott Plútómat PV35 típusú automatikus 
széntüzelésű kazán.

A Nyíregyházán megtartott Országos Népművészet 
Kiállításon Freund János pécsváradi fafaragó népmű
vész III. helyezést ért el.

*

Augusztus 20. alkalmával a Szocialista Kultúráért ki
tüntetést kapta a Pécsvárad és Vidéke ÁFÉSZ és 
a Művelődési központ Női Kamarakórusa, valamint 
egyénileg Tóth Gézáné, a kórus vezetője, Böröcz Sára 
és Gál Lajosné.

*

Értesítjük a kedves Anyukákat, hogy az 1989 évi 
SABIN oltásokat az alággi időpontokban végezzük:

I. 1989. szeptember 11—16-ig
II. 1989. október 23—28-ig
III. 1989. december 4—9-ig.

Oltandók az 1986. július 01- és 1989. június 30. 
közötti időben született gyermekek.

AZ EGÉSZSÉGÜGY 
HÁZA TÁJÁRÓL!

pécsváradi egészségügyi centrum a Nagyközségi 
Tanáccsal közösen ez év tavaszán pályázatot nyújtott 
be a Szociális és Egészségügyi Minisztériumhoz egy 
új szakmai program megvalósítására. A program az új 
tervezett egészségügyi centrum Dózsa György utca 3. sz. 
alatt építendő új szárnyát és annak szakmai működte
tését tartalmazta. A pályázatot elfogadták és 1989-re 
600000,- Ft-ot biztosítottak tervezési munkákra. A 
Tanács máris felkérte Pelényi Margit építészt (a Dózsa 
utcai sarokház tervezőjét), hogy tervezze meg a leendő 
új egészségügyi centrumot.

A római katolikus egyházközség 
és a Pécsváradi Várbaráti Kör

FELHÍVÁSA
300 éve telepedtek le az első német családok Pécsvá- 
radra, a török által szétdúlt hazánkban. Ennek emlé
kére jubileumi ünnepséget szervezünk 1990 augusztus 
15-re, Nagyboldogasszony napjára.
Értesítsétek és hívjátok haza elszármazott rokonaitokat 
erre az ünnepre. Az arra való felkészülés legyen az emlé
kezés, a hálaadás, az engesztelés, a lelki megújulás éve, 
hogy méltóképpen ünnepelhessünk.
A részletes programot a közeljövőben hozzuk nyilvá
nosságra. A javaslatokat, ötleteket, felajánlásokat addig 
is váijuk a plébánián és a várbaráti kör vezetőségénél.

Pécsváradon, 1989 Szent István 
ünnepén



Közeledik október 23

A z  elmúlt hetekben ismertté vált, hogy több 
társadalmi szervezet és az MSZMP is többszöri 
átértékelés után nemzeti emléknappá kívánja 
tenni október 23-át. Hirdetve a méltán fontos 
nemzeti megbékélést. Úgy tűnik, többszöri si
kertelen átértékelés után sem érzik át e dátum
nak a fontosságát, súlyát a nemzet lelkében. 
A seb gyógyulóban, de a tüske még a seb mé
lyén rejlik. Amíg az onnan ki nem kerül, nem 
lehet igazi megbékélés!

Az MSZMP-nek és a mag}’ar kormánynak még 
egy lépést tennie kell, hogy e nagy nemzeti év
fordulónk a nemzeti megbékélés napja lehessen. 
Igazságot kell szolgáltatnia a kivégzetteknek, 
a harcban elesetteknek és azoknak, akik évekig 
viselték a bilincseket és évtizedekig hordozták 
a szégyenbélyeget, lelkileg megnyomorítva éle
tüket, és sokszor családjuk életét megmérgezve.
Ők várják azt az egy szót, azt a mondatot, azt 
a hatósági végzést, amely még várat magára! 
Bízunk benne, hog\> ez megtörténik! Szeretnénk 
hinni és remélni, hogy egyszer végre lesz igazi 
megbékélés!

Az MDF pécsváradi szervezete nem ért egyet 
a nemzeti emléknappá nyilvánítással, ez egy 
jellegzetes félmegoldás. Mi azt kívánjuk, hogy 
október 23-a legyen piros betűs nemzeti ünnep, 
hogy a magyar történelem második forradalma 
és szabadságharca kerüljön méltó helyére nem
zeti ünnepeink között.

Az MDF október 23-ára közös ünneplésre hívja 
Pécsvárad és környéke polgárait, hogy végre 
méltó módon és szabadon ünnepelhessük meg 
1956 októberét. Az évfordulóra az MDF pécs
váradi szervezete emlékművet kíván állítani, s 
egyben kéri azok segítségét, akik támogatásuk
kal is részt kívánnak venni a tervezett 56-os 
emlékmű létrehozásában, jelentkezzenek Miiller 
Lajos vezetőségi tagnál.

Kiadja a Magyar Demokrata Fórum
Pécsváradiszervezete 

Felelős kiadó: I)r. Bíró Ferenc 
Informatik 89.272

A hetvenes évek központosítási törekvései nyomán 
a magyar kistelepülések lassú sorvadásnak indultak. Az 
infrastruktúrával alig rendelkező községekből a helyi 
közigazgatást és az értelmiséget elvitték, s az emberek 
közül sokan a városokba költöztek. Ez alól a Pécsváradi 
környéki falvak sem kivételek. Lapunk ezen oldalán 
a társközségekben élők írnak életükről, gondjaikról.

Nekünk még van. . .
Amióta csak visszaemlékszem, mindig voltak emberek 
akik a városból a falura vágytak. A falusi fiatal viszont 
a városi emeletes házról álmodott.
Egyszer csak azt vettük észre, többen mennek a falu
ról a városba. A városi ember -  akinek még nem volt 
módja falur menni -  értetlenül, álmélkodva szemlélte 
a jelenséget.
Mint a mesében, teljesült a vágya -  eljutott falura. És 
mit lát? A boltban idősebbek csoportokban beszél
getnek. Micsoda idilli nyugalom! A szeme megakad 
a falra tűzött cédulán. „A kenyér várható ideje: 9.30- 
10.30-ig”. Órájára pillant. Már fél 11. A kenyérpult 
üres! A tej már elfogyott!
Nem részletezem tovább. így pukkannak szét sorban 
a falusi életről alkotott illúziói. Marad a gyönyörű kör
nyezet és a tiszta levegő. Ez még mindig megéri, hogy 
megvásárolja az elhagyott házat, és hétvégén kiszaba
duljon a városból.
Ilyen az általános falukép. És még mindig vannak ma
kacs, szülőfalujukhoz elszántan ragaszkodó emberek. 
Elvétve találunk még olyan falut, amelyet elkerült az 
iskolai, óvodai körzetesítés. Ilyen szerencsés falu 
Zengővárkony. Nekünk még van iskolánk és óvodánk. 
Most már merek reménykedni abban, hogy meg is ma
rad.
Hogy ez megvalósuljon, a pedagógusnak tehetséggel, 
kitartó munkával kell küzdeni, bizonyítani. Megmu
tatni, hogy szerényebb feltételek mellett is megfelelően 
felkészített gyermekeket bocsát útjukra. 
Zengővárkonyban hagyományosan jó az óvoda és az 
iskola közötti együttműködés. Szoros kapcsolatot tar
tunk a pécsváradi központi intézményekkel. A zengő- 
várkonyi iskola oktató-nevelő munkáját minősíti a Pécs- 
váradra került gyermekek jó eredményei. Az óvoda hír
neve túlnőtte a falu határait. Az új, gyerekközpontú 
nevelési módszer, -  amiről az óvónők csak elméletben 
vitatkoznak, -  itt a gyakorlatban megvalósult. Pécsről,
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Pellérdről, Somberekről, a komlói körzet óvodáiból jöt
tek tanulmányozni a gyakorlati megvalósítást.
Nekünk nincsenek csillogó kiegészítő eszközeink. Ne
künk szívós, kitartó munkával kell bizonyítani a falusi 
iskola, óvoda létjogosultságát.

Vincze Miklósné
Zengővárkony

Erdősmecske
Erdősmecskén a megmaradt intézményekből valamit 
mégis át tudtak menteni. A volt iskolából varrodát lé
tesítettek, de a tanácsházát eladták. Szomorú tény az is, 
hogy 45 évig működött a kőbánya a községben, de a falu
ban az utak földesek, sárosak. Köves út nélkül maradt 
a község, pedig 1989. évet írunk.
Az összevonáskor Véméndhez csatolták a községet. 
1982-ben került Pécsváradhoz. Ekkor kezdett valame
lyest javulni a helyzet, de sajnos a sok évi mulasztást 
nem lehet oly gyorsan pótolni.
Nagyon kis ütemben kezd magához térni a település. 
Három családi ház épült fel azóta, ez nem sok, de a to
vábbi elvándorlást talán meg lehet állítani.
A község fennmaradását a lakosság szorgalmas és ön
feláldozó munkája is segíti.
1989 óta rendbehozták és kialakították az óvodát, az 
orvosi rendelőt, ahol már központi fűtéssel dicseked
hetnek. A Petőfi utcában 680 m hosszan szabályozták 
az árkot, s játszóteret alakítottak ki. Felújításra került 
a kultúrház és az ifjúsági klub. A templom mellett 
18 méteren járdát építettek társadalmi munkában. 
Szeretnék még a közeljövőben az iskola külső vakola
tát felújítani, a ravatalozó előtt pedig 3-4 négyzetméte
res területet lebetonozni. Az utak nagyon elhanyagol
tak és rosszak. A jövőt illetően ez lenne a fő feladatuk 
és ennek megvalósítására keresik a lehetőségeket.

Merkl György
tanácstag

Lovászhetény

A 379 fős Lovászhetény lakói igyekeznek községüket 
csinosítani, fejleszteni és megtartó erejüket növelni. Az 
elmúlt években 16 családi ház épült fel, és jelenleg is 
3 ház épül.
Igen sok társadalmi munkát végeztek a falu lakói. Fel
újították a kultúrházat, a sportpályát és 70 méter hosz- 
szú járdát építettek, bevakolták a buszvárót is. Össze
fogásban nincs hiány, a Vöröskereszt a HNF és az 
elöljáróság szervezte a munkákat.
Sajnos azonban nagy gond a nitrátos ivóvíz. Mielőbb 
szeretnék megoldani, de ez külső segítség nélkül nem 
megy. A hálózat tervei már készülnek és talán 1994-re 
jó ivóvízzel rendelkezik a község.

Sajnos a kulturális élet alacsony színvonalú, a meg
lévő kultúrház ellenére.
Úgy tűnik, itt is a gond az, hogy hiányzik a faluból 
az értelmiség, aki összefogná és szervezné ezt a mun
kát. Jelen körülmények között minden évben megszer
zik az öregek napját, a nőnapot, így igyekeznek össze
fogni a lakosságot.
A községhez tartozik Pusztakisfalu, amelynek meg
közelítéséhez elengedhetetlenül szükség lenne jó be- 
kötőútra is. A Szabadság út alsó szakaszán végeztek 
útépítési munkákat, amelyhez a pécsváradi mező- 
gazdasági termelőszövetkezet nyújtott gépi segítséget.

Ámann András 
elöljáró

Tisztelt Megyei Tanács!

Igen jól szerkesztett, tényszerűségében, megállapításai
ban tárgyszerű anyagot vitathatunk meg. Kérdés, hogy 
a számok és adatok mögött érezzük-e azok valóságos 
súlyát is és politikai tartalmát. Megyénkben az egyik 
legfőbb politikai feszültségforrás falvainkésaprófalvaink 
helyzete, amely egy sajátos társadalmi struktúrában lét
rejött, elhibázott településfejlesztési koncepció követ
kezményeként jött létre. Ez az anyag és a javaslatok, 
hosszú és középtávú tervek tele vannak általános meg
fogalmazásokkal és óhajokkal, amelyeknek jelen politi
kai és gazdasági helyzetünkben realitása csekély. 
Ezek az óhajok évről-évre, tervről-tervre eddig is meg
fogalmazódtak. Nem hiszem, hogy a gazdasági és társa
dalmi változások küszöbén, amikor az elosztási és irá
nyítási struktúra új vonalai még nem körvonalazódtak, 
bármit is Ígérhetnénk, vagy akár a realitás igényével 
hosszú távon tervezhetnénk.
Maga az anyag is tényszerűen állapítja meg, hogy a terv
ciklus elején a megfogalmazott célok nagy részben nem 
valósultak meg. Nem is valósulhattak meg, mert 
a baj lényegesen nagyobb, mint gondolhattuk volna és 
sajnos rendkívül szerteágazó. A baj igazi gyökerei még 
ma is megvannak. A rossz településfejlesztési koncep
ció még ma is él, még akkor is, ha módosították. Ha 
ezt egy történelmi példával akarnám érzékeltetni, akkor 
úgy érvelnék, hogy a sztálinizmus sem szűnt meg Sztá
lin halálával, de még a XX. kongresszus határozatával 
sem. Igazi változás a falvak életében csak akkor követ
kezhet be, ha visszaadjuk azt, amit ezen időszak alatt 
elvettünk tőlük. Közigazgatást, iskolát, közművelődést, 
stb.
A haldokló falvak maguk is életre kelnének, ha saját 
maguk vehetnék kezükbe sorsuk irányítását, ha kellő 
súlyú érdekképviseletük lenne. A társadalmi haladás 
fontos részének tekintik sokan az önkormányzatok létre
jöttét. Kérdem én, hogyan lehet létrehozni igazi önkor
mányzatot egy faluban, ahol tényleges vezetés nincs? 
Az elöljáróság intézménye csak „szépségtapasz”. Ne 
áltassuk magunkat, ez az intézmény soha nem lesz ké
pes a falu tényleges vezetését pltolni és problémáit meg
oldani. A falurehabilitálást a falu főfoglalkozású vezető
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intézményeinek megteremtésével kell kezdeni, ezt azon
ban racionálisan kell alkalmazni. Valószínű, hogy egy 
50-100 fős település esetében ez csak egy embert -  egy 
falugazdát -  jelent majd, de például egy 500-600 fős 
község esetében akár egy 2-3 fős tanácsot.
Ugyanilyen racionalitással kell ajogosítványaikat is meg
határozni. Nyilvánvaló, hogy szakigazgatási feladatokat 
nem képes minden település ellátni és ezért azt, ahogy 
most sokan teszik, szerződésekkel biztosítják ezen fela
datok ellátását akár a székhelyközséggel, akár várossal, 
akár a megyei tanáccsal.
Ezen struktúra megteremtése után lesz csak képes a falu 
arra, hogy meghatározhassa, mire lenne szüksége, mit 
tud vállalni, iskolát, óvodát, öregek otthonát, faluházat, 
közmüveket, stb.
Javaslom, hogy a Baranya Megyei Tanács, mint apró
falvas szerkezetű megye gazdája, legyen ebben a kér
désben élenjáró, alakítson ki egy új falurehabilitációs 
koncepciót, ne tűzzön ki sok megvalósíthatatlan célt, 
de azt a párat maradéktalanul hajtsa végre.
Javaslom a határozati javaslatba foglalását annak, hogy 
a megye rövid távon 1990-91-ben állítsa helyre az 
önálló közigazgatással nem rendelkező falvak tanácsait, 
illetve ennek megfelelő intézményeit: az 1971. előtti
hez hasonló struktúrának megfelelően, természetesen 
racionális szempontok szerint. Erre dolgozzanak ki egy 
megfelelő ütemezési tervet az érdekeltek és az érdekkép
viseletek bevonásával.
Javaslom továbbá az iskolarehabilitációs program fel- 
gyorsítását, és ezzel egyidőben egy speciális néptanító
képzés beindítását a tanítóképző és tanárképző egye
temeken.
Az újonnan alakuló faluszövetség épüljön be szerve
sen a tanács döntéselőkészítő munkájába.
Dolgozzon ki a megyei tanács az elkövetkezendő évek
re egy olyan új elosztási stratégiát, függetlenül az el
osztás új formáitól, amely biztosítja azt, hogy a gaz
dasági potenciállal még nem rendelkező községek is 
maradéktalanul fejlődhessenek.
Ezen községek számára ugyanis az önkormányzat olyan 
lenne, mint a birodalom nélküli királyság.
Javaslom továbbá az aprófalvakat különösen fenyegető 
munkanélküliség megoldására, hogy ezen települé
seken az agrárszektorban vállalkozni kívánókat támo
gassák, juttassák földhöz, újrakezdési hitelhez, stb.

dr. Bíró Ferenc

Emlékmű Püspöklakon

A püspöklaki egyházközösség tagjai emlékművet kí
vánnak állítani a falu második világháborús áldozatai
nak, akik életüket vesztették.
Az. emlékmű felavatására ünnepélyes keretek között ke
rül sor a falu temetőjében.
A hozzátartozók jogos kívánsága teljesül ezzel, s az 
utókor teljesíti kegyeleti kötelezettségét.

Kopognak az ácsok
Szépen, sorban serényen 
Egyik, másik szekercével 
Szögeinek szenvedéllyel 
Kerekasztal sűrűjében.

Szépen, sorban szerényen 
Egyik, másik nagy élccel 
Gyalulnak ja j be szépen 
Kerekasztal ellenzékkel.

Szépen, sorban szerényen 
Egyik, másik műveltséggel 
Alkotnak precízséggel 
Kerekasztal értelmiséggel.

Szépen, sorban szerényen 
Egyik, másik a mércével 
Igazit a térképen 
Kerekasztal szegénységgel.

Szépen, sorban szerényen 
Jő a mester nagy hévvel 
Derékszög a kezében 
Kerekasztal reformkörrel.

Vezér Béla

In memóriám
A z MDE pécsváradi szervezete az 1988. évi halottak 
napján emlékezni hívta a világháborúk áldozataira, a 
nagyközség lakosságát.
A rövid megemlékezés után a kegyelet és tisztelet ko
szorúját helyeztük el az első világháborús halottak em
lékére emelt hősi emlékműnél.
Sajnos, nemcsak Isonzó, Piave és a galíciai hadszíntér 
követelt ártatlan emberéleteket, hanem rövid emberöl
tőn belül a doni tragédiában akaratuk ellenére pusztu
lásba parancsolt magyarok tízezreinek lett végső nyug
helye a távoli Oroszország.
Az ő nevük is méltán kerülhet fel a magyar hősök em
lékművére.
Ezúton kérjük a tisztelt olvasót, hogy adjon segítséget 
a falu II. világháborús áldozatainak névsorához, melyet 
a meglevő emlékművön helyeznénk el.
Kérjük jelezzék a helyi MDF szervezet bármely tagjá
nak, vagy az Ébresztő Kultúrház előtt elhelyezett posta
ládájába, hogy családjukból, rokoni, baráti körükből ki 
halt meg, tűnt el a háború folyamán.
Reméljük, segítségükkel hozzájárulnak, hogy maradan
dó emlék állíttassák apáink-nagyapáink korosztályának.
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TANÉVKEZDÉS ’89

E z  az év sem más, mint a többi, csak éppen ígérete
sebbnek mutatkozott az előzőeknél, különösen, ha a 
nyelvoktatást, s annak reformját helyezzük reflektor- 
fény alá.
Miben lehet más az 1989/90-es tanév? Céljaiban? Fel
adataiban? Ellentmondásainak megoldásában, avagy 
pedig megoldhatóságában?
Glatz Ferenc művelődési miniszter közleménye -  mely 
a Köznevelés 24. számában olvasható nagy port ka
vart fel, miután a közvélemény azt latolgatja, milyen 
feltételek mellett nem kötelező az orosz nyelv tanulása. 
Ez a kérdés valóban? Vagy létezik magasabb szempont, 
miszerint szeretnénk a lehetőségeinkhez mérten a jövő 
nemzedékét olyan nyelvi alapokkal szárnyaink alól ki
bocsátani, melyek birtokában lehetőségeik skálája szé
lesedik.
1989 szeptemberétől adott a lehetősége, hogy az orosz 
nyelv oktatása helyett egy más idegen nyelv kötelező 
oktatása megindulhasson, amennyiben ennek az intéz
ményben tárgyi, személyi és egyéb feltételei adottak. 
Természetesen ezzel egyidejűleg biztosítva azt, hogy az 
orosz nyelv is, vagy más idegen nyelv választható, s 
amennyiben választott, kötelezően tanulandó legyen. 
Az iskola célja természetesen, hogy a korszerű követel
ményeknek megfeleljen. Lehetőségeit mérlegelve felelő
sen kell döntenie képes-e élni a jelen adta lehetőséggel 
e tanévben.
Nézzük a pécsváradi általános iskola reális lehetőségeit! 
Melyek az akadályozó tényezői a szabad nyelvválasz
tásnak?
Iskolánkban 8 évvel ezelőtt a maitól eltérő irányzat 
alapján bevezetésre került az orosz nyelv szakosított 
tanterv szerinti oktatása (orosz tagozat). Ez maga után 
vonta az orosz nyelvtanárok létszámnövekedését is. 
Ezen kívül a 87/88-as tanévben bevezetésre került a két- 
tannyelvű német nyelvoktatás, mely a személyi feltéte
leket jelentősen befolyásolja. Jelen tanévben újabb osz
tály indul, s újabb szükség van német szakos tanerőre. 
Itt látszólag nincs ellentmondás, hiszen választható 
nyelv lehetne a német. Igen, csak a jelenlegi magas óra
számokhoz viszonyítva is kevés a németszakos tanító, 
tanár. (A jelenlegi német nemzetiségi nyelvoktatás alsó 
és felső tagozatban 9-9 csoporttal működik, eddig 2-2 
nevelővel, ami szinte teljes lekötöttséget jelent már ma
gában is, ezen túl valamennyien osztályfőnöki teendő
ket is ellátnak.)
E feltételek mellett képtelenség lenne az esetlegesen 
felszabaduló óraszámokat a már német nyelvet tanuló 
osztályokban is a német nyelvórák számának növelé
sére fordítani.
Ugyanakkor -  idézek a nyelvválasztás feltételeiből - , 
„a főfoglalkozású orosz nyelv szakos pedagógusok fog
lalkoztatását biztosítani kell, s lehetővé kell tenni szá
mukra más idegen nyelvből közép-vagy felsőfokú nyelv
vizsga letételét, s azt követően újabb tanári szak meg
szerzését.”

Tehát idegen nyelvszakos tanárra nagy szükség van, míg 
a státusok számának növelése nem végtelen.
Járható út tehát az átképzés. Hogyan használják ki pe
dagógusaink az átképzés lehetőségét? Hat orosz szakos 
tanerő van állományban iskolánkban, ketten jelentkez
tek átképzésre. A két jelentkező közül egy az aktív állo
mányban levő. A minimális átképzési idő egy év. így 
nyelvvizsgát tehet az arra vállalkozó pedagógus, s újabb 
erőfeszítéseket kíván még a nyelvtanári szak megszer
zése pedagógustól, tanulótól, helyettesítő nevelőtől egy
aránt.
További nehézséget jelent e képzés rendszere, mert 
lenne ugyan más szakkal bíró jelentkező nyelvszakos 
képzésre, de a felvételi felsőfokú nyelvvizsgához kötött, 
s természetesen következményként a képzési idő is hosz- 
szabbodik.
Konkrét lépések történtek a nyelvoktatás helyzetének 
javítása érdekében a helyi tanácsi vezetés és az iskola- 
vezetés részéről: két német tanítói állást hirdettek meg 
emelt fizetéssel, lakás biztosításával. Továbbá ma már 
majdnem bizonyos, hogy e tanévtől kezdve egy német 
anyanyelvű tanerővel gyarapodik iskolánk. A két meg
hirdetett tanítói állás közül egyik ugyan már betöltött, 
de sajnos, a másik még gazdára vár.
Az általános célkitűzéseken túl nem tűzhet különös célt 
maga elé iskolánk, hiszen a nyelvoktatás helyzetének 
megoldása, valamint a már megkezdett kétnyelvű ok
tatás folyamatos biztosítása, s nehezítő körülményként 
az az áldatlan állapot, hogy a központi épület egy ré
szének életveszélyessé nyilvánítása óta ismét négy he
lyen folyik az oktatás, elég feladatot, megoldandó prob
lémát jelent.
Az iskolavezetés többféle megoldást latolgatva meg
tette a kezdeti lépéseket a nyelvoktatás reformja felé, 
s talán van remény arra, hogy a következő években, 
ha nem is teljes iskolai szinten reális lehetőséggé válik 
nyelvválasztás is. Patacsi Antalné

Székely Miklós orannaművész kezdeményezése

Mentsük meg a pécsváradi orgonát!
I/landon és Finnországban adakoztak

-  Ezt az orgonát fel kell újítani! Ki fogom dolgozni 
a haditervet! -  E szavakkal búcsúzott tavaly Székely 
Miklós orgonaművész, augusztus 20-i koncertje után. 
Húga, Tomcsányiné Székely Klára közvetítésével Szé
kely Miklós felajánlotta, hogy orgonahangversennyel 
járulna hozzá az 1988-as Szent István év pécsváradi 
ünnepségéhez. Az emlékezetes augusztus 20. tavaly 
az ő koncertjével zárult. A hangszerek királynője, 
az orgona fenséges zúgásával vehettünk búcsút e jeles 
naptól.

Hanem a királynő fel-felzokogott, nyögött, jajongott.
-  Ez az orgona kétségbeejtő állapotban van! Ezen 
nem lehet játszani! Fel kell újítani! Gyűjtést kell ren
deznünk! -  mondta határozottan Székely Miklós.
A pécsváradiak, a régiek számára nem meglepő Szé
kely Miklós odaadása. Osztálytársak, régi barátok
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üdvözölték mindkét koncertjén Székely József vagy 
népszerű nevén Székely Dodi tanító fiát. Székely 
József 1928-1949 között tanított Pécsváradon, ott élt 
családjával, három gyermekével a felsőiskola földszint
jén lévő tanítólakásban. Három évet végzett a Zene- 
akadémia zongora tanszakán, kórusműveket szerzett, 
vezette a Pécsváradi Iparoskor Dalárdáját. Népszerű, 
köztiszteletnek örvendő pedagógus volt.
Miklós fia a pécsváradi templom zongoráján kezdte 
ismerkedését a hangszerek királynőjével -  és most 
a világ távoli díjain koncertező művészként erre az 
orgonára kért adományokat. Kapott és hozott is, 
letéve az első filléreket e nemes feladathoz.
Idei koncertje előtt, 1989. augusztus 18-án, az ünnep 
előestéjén a szokásostól eltérő módon a művész kiállt 
a templomban összegyűlt pécsváradiak elé, és kérte 
támogatásukat az orgona felújításához. Az idei hang
versenyre közben elkészültek az első, alapvető javí
tások -  Földi Balázs jóvoltából, aki kétségbeejtő álla
potokról számolt be: évtizedek szemete, leszakadt va
kolat, galambürülék tölti meg a hangszer szekrényét, 
a sípokat. Idén augusztus 20-ra Földi Balázs elkészült 
a munka 25 százalékával. A koncert után neki is 
gratulálhattunk, mert a javulás tavaly óta érzékelhe
tő volt.
A koncert végeztével Mott János címzetes pécsváradi 
apát, plébános mondott köszönetét Székely Miklósnak 
az ünnepi koncertért, amelyen Liszt és Bach müvei 
csendültek fel. Végül Boldogasszony anyánk ősi him
nusza, valamint a Székely himnusz. Majd a középre 
tett tálcára hullottak a pécsváradiak adományai -  foly
tatva azt a gyűjtést, amit Székely Miklós a távoli 
Izlandon és Finnországban, az Északi Sarkkör vidé
ken kezdett. Azért, hogy ismét visszanyerje régi hang
ját a világhírű pécsi Angster-gyárban készített pécsvá
radi orgona. G. O.

Lapunk következő számában lakossági-, valamint 
közületi hirdetések számára külön rovatot indí
tunk. Ebben a rovatban lesz lehetőség álláshir
detések közlésére, valamint közületi reklámok el
helyezésére is.
Kérjük ilyen irányú igényüket a Pécsváradi Mű
velődési Központba juttassák el. A hirdetés díjá
ról is itt kaphatnak felvilágosítást.

ÜNNEPEINK
Augusztus 15. Nagyboldogasszony. Mária mennybe
menetelének és hazánk Mária oltalmába való felajánlá
sának ünnepe, Pécsvárad búcsúja. Pécsváradon a Mária- 
tisztelet már Szent István korában megjelenik, amikor 
Szűz Mária és Szent Benedek tiszteletére emelnek 
templomot a monostorban. (Bizonyára ez rejlik az 
udvar területén). Bulgáriából menekülő keresztények 
1448-ban csodatévő Boldogasszony képet hoznak 
magukkal, és azt Pécsvárad monostorában őrizték. 
A képnek a hódoltság idején veszett nyoma. Pécsvárad 
török utáni új katolikus templomát Mária mennybe
menetelének szentelik 1767. augusztus 14-én, az ünnep 
előestéjén.
Augusztus 20. Szent István napja. Az államalapító 
szent király (9697-1038) ünnepe. Születésének 1000. 
évfordulóján, 1969. augusztus 20-án avatta fel Győrlfy 
György a pécsváradi vár udvarán Borsos Miklós 
István király szobrát. 1988. augusztus 20-án, Szent 
István király halálának és a pécsváradi monostor fel
szentelésének 950. évfordulóján nyílt meg a vár, az 
ünnepi szónok Pozsgay Imre államminiszter volt. 
Október 6. A tizenhárom aradi vértanú tábornok ki
végzésének gyásznapja.
Október 18. Lukács evangélista napja, a zengővárkonyi 
és a pécsváradi református magyarok hagyományos 
ünnepe, a leányvásár napja. Az ekkor rendezett pécs
váradi országos vásárra messze földről eljött régen 
a Baranyában és a Sárközben lakó kálvinista magyar 
rokonság. A fiatalok találkozhattak a vásáron, a bá
lokon, találhattak magukhoz illő párt -  ezért nevez
ték ezt a kedves szokást leányvásámak. A háború 
után kihalt e szokás, majd kulturális rendezvényként 
1966-ben élesztették újjá.
Október 23. Az 1956-os magyar forradalom és szabad
ságharc kitörésének napja, amelyen többszázezer fős 
tüntető tömeg fejezte ki Budapesten akaratát a sztá
lini szocializmus eltörléséért, a szabad, független 
Magyarországért.
November 1. Mindenszentek napja, a szentek egyes- 
sége, az élő és a holt hívek közössége.
November 2. Halottak napja.
November 4. Az 1956-os magyar forradalom és szabad
ságharc leverése, a szovjet intervenció kezdete. Nagy 
Imre kormánya emigrációba vonul.

Következő számunk tartalmából:
Ki volt Kodolányi János ?

A történelem igazságot szolgáltatott?!
(Az 1956-os forradalom és szabadságharc) 

Lesz-e munkanélküliség Pécsváradon 
(Riportsorozat)

Társközségi rovat
Bemutatkozik Mecseknádasd és környéke 

A nyugdíjasok közérzete 
A kisiparosok életéből


