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Pécsvárad önkormányzata 
bemutatkozik

A szeptember 30-án lezajlott helyhatósági választásokon Pécsvárad 
szavazópolgárai megválasztották polgármesterüket és a tizenegy tagú 
önkormányzati testületet. Megköszönjük a pécsváradi polgárok bizalmát 
és ígérjük tisztességgel, Pécsvárad iránti elkötelezettséggel képviseljük 
az itt élő emberek érdekeit. Mivel önkormányzatról van szó, ez a képvi
selet csak a pécsváradiak tevőleges támogatásával teljesítheti küldeté
sét.
Ehhez kérjük az együttműködést valamennyi pécsváradi polgártól.

Gratulálunk az önkormányzat tagjainak, eredményekben gazdag műkö
dést kívánunk, a tisztesség, az igazságosság és az önzetlen tenniaka- 
rás jegyében.

Önkormányzatunk
tagjai:

Polgármester: 

Kakas Sándor

A testület tagjai:

Gállos Orsolya 

Zsáli János 

Müller Lajos 

Lőrinczi Albertné 

Benkő László 

Apaceller József 

Vértes László 

Dr. Menczer Gábor 

Papp GyulaA szerkesztőség
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Kakas Sándor
Polgármesterré és képviselőtaggá történt megvá
lasztásomat megköszönve ígérem, hogy legjobb 
tudásom szerint a képviselőtestülettel közösen 
azért munkálkodom a jövőben, hogy minden 
pócsváradi olyan városi szintű ellátású települé
sen éljen, ahol többek között a vállalkozóknak le
hetőségük nyílik elképzeléseik megvalósítására, 
ahová az idegen messzi földről pihenni jön, ahol a 
tisztaság a természeti szépséghez idomul, ahol az 
idősek szociális jellegű gondjai nem szaporodnak, 

ahol az orvosi ellátás magasabb szintű lesz, ahonnan távhívással érhető el 
a külsheimi ismerős, ahol nyugodtan, biztonságosan egymást megbecsül
ve lehet élni és dolgozni.

Pécsvárad az otthonom. Családommal nemzedé
keken át osztoztunk a pécsváradiak örömében és 
fájdalmában. Általános iskolai tanárként tanítot
tam Hímesházán, a pécsváradi Szakiskolában, a 
művelődési központban, ahol az ifjúsági klub, az 
irodalmi színpad, a honismereti kör működtetésé
ben vettem részt. 1975-ben és 1988-ban sajtó alá 
rendeztem apám, Gállos Ferenc munkáját Pécs
várad történetéből. 1972 óta tucatnyi könyvet, ta
nulmányt, drámai művet ültettem át magyarra 

szlovén, szerb és horvát nyelvből,mely tevékenységemért több hazai és ju
goszláviai díjban részesültem. Jelenleg diplomázom a ljubljanai egyetemen 
szlovén nyelv- és irodalomból. 1976-89 között a Dunántúli Napló kultúrális 
rovatának munkatársa majd helyettes rovatvezetője voltam. 1989 augusz
tusától A Helyzet című párton kívüli dél-dunántúli hetilap munkatársa, jelen
leg főszerkesztő-helyettese vagyok.
1981-ben szerveztem meg a Pécsváradi Várbaráti Kört a helyi értékek fel
mutatására, ápolására. Részt vettem Pécsvárad műemlékeinek felmérésé
ben, rendezési tervének vitáiban, szót emeltem Pécsváradhoz nem illő táji, 
építészeti 'megoldások' ellen. Körünk szorgalmazta, hogy a vár országos 
ünnepség keretében nyíljon meg a Szent István évre. 1982-88 között több 
munkaakciót szerveztünk a vár környékének rendbetételére. Márványtáb
lákkal jelöltük meg Pécsvárad jeles polgárainak emlékét. Kiadványokat, ki
állításokat, megemlékezéseket, találkozókat, országjárásokat, környékbeli 
túrákat szervezünk évente. Jelenleg a második világháború áldozatai emlé
kének megörökítését gondozzuk.
Az önkormányzatba a Pécsváradi Várbaráti Kör 7 jelöltjét és támogatottját 
juttatták be a polgárok.Bizalmuk, amit köszönünk, tízéves munkánkat isme
ri el. Terveim eddig végzett munkám jegyében állnak:dolgozni mindazért, 
amitől az itt élők otthon érzik magukat Pécsváradon, az idelátogatók pedig 
visszatérnek hozzánk.

GállosOrsolya
újságíró, műfordító 

a Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke

40 éves vagyok, nős, két gyermek apja. Gyerme
keim középiskolások, feleségem a MEZŐGÉP ad
minisztrátora. Két munkahelyem közül a DÉ- 
DÁSZ-nál 4 évet, az ipari szövetkezetnél 18 évet 
dolgoztam, melynek jelenleg az elnöke vagyok.

Az elmúlt ciklusban, 1985-től tanácstag voltam. 
Munkám során szerzett tapasztalatomat szeret
ném kamatoztatni a községben végzendő beru
házások, építkezések esetén.

Szeretném megköszönni a választók bizalmát, melynek legjobb tudásom
mal igyekszem megfelelni.

Zsáll Jáno3

Ő s z in té n  
köszönöm a 
megelőlege 
zett b iza l
mat, minden 
igyekezetem 
mel azon le
szek, hogy 
meg is felel
jek. 50 éves 
vagyok,

34 éve "pécsváradi lakos. Végzetsé
gem mezőgazdasági gépésztechni
kus. 1955 óta folyamatos a munkavi
szonyom, 15 évet fizikaiként, 20 éve 
középvezetői beosztásban dolgo
zom. 1988-ban a pécsváradi vár és 
templom díszkivilágításáért 'PÉCS- 
VÁRADÉRT" emlékplakettet kaptam 
két társammal együtt. Ugyanez év 
októbere óta az MDF alapítótagja va
gyok, jelenleg a helyi szervezet elnö
ke.
1985 óta voltam tanácstag, amit le
hetőségeim és képességeim meg
engedtek igyekeztem megtenni kö
zös lakóhelyünk érdekében. Termé
szetesen ezt akarom továbbra is foly
tatni.
Egyik legfontosabb feladatnak tar
tom az elkövetkezőkben: a terület 
munkájának minél nagyobb nyilvá
nosságát, a megfelelő információ 
cserét a polgár és a választott 
vez ető testület között

Tisztelettel:
MüllerLajos

Lőrinczl Albertné
Vörös Jú
lia,mate- 
matika-fi- 
zika sza
kos tanár 
vagyok, a 
Kodolányi 
János Ál
ta lá n o s  
I s k o l a  
igazgató
ja. Háro

méves korom óta élek Pécsvára
don. Minden ide köt, ehhez a köz
séghez, ehhez a földhöz. Köszö
nöm a megtisztelő bizalmat, me
lyet tanúsítottak irántam Pécsvá
rad polgárai.
A képviselői megbízatást én szol
gálatnak tekintem, amelyhez tudá
somat, emberségemet tudom fel
ajánlani. Környezetünket, életün
ket olyanná tenni, hogy jól érezzük 
magunkat. Megértőnek, türelmes
nek kell lenni egymás iránt, hogy a 
megelőlegezett bizalom hosszú 
távú legyen. Hinnünk kell abban, 
hogy együtt képesek vagyunk 
olyanná tenni Pócsváradot, amely 
most csak álmainkban él.
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Benkő László
34 éves vagyok. Születésem 
óta Pécsváradon élek. Jelen
leg egy pécsi építési vállalko
zónál dolgozom művezető
ként. Tagja vagyok a Várbaráti 
körnek és az MDF pécsváradi 
szervezetének. Részt vettem a 
vár és templom dísz-kivilágítá
sának kivitelezésében, mejy 
tevékenységemért "PÉCSVA- 
RADÉRT1 emlékéremmel tüntettek ki. Az épülő gázveze
ték és a tervezett kábeltévé szervezésében is segédkez
tem. Támogatok minden a város és falu közti különbség 
megszüntetését célzó tevékenységet.

Apaceller József:
39 éves vagyok, tősgyökeres 
pécsváradi, itt is születtem. A 
Zeneművészeti Főiskola el
végzése után 3 évig a Pécsi 
Nemzeti Színház zenekarában 
dolgoztam. Több, mint tizenöt 
éve a Pécsváradi Zeneiskola 
fafúvós tanára vagyok. 10 éve 
a Tüzoltózenekar karmestereként tevékenykedem, eh
hez a munkához szereztem meg időközben a fúvóskar
mesteri diplomát. Feleségem is pedagógus, két fiú gyer
mekünk van.
Feladatomnak tekintem, hogy a kultúra és a közművelő
dés sokkal nagyobb szerepet játszón Pécsvárad életé
ben. A községben már több évtizede működő amatőr 
együttesek és művészeti csoportok szerepléseikkel 
nagyban hozzájárultak eddig is ahhoz, hogy megismer
jenek bennünket itthon és külföldön is. Igényesebb és 
gazdagabb programokkal talán az ilyen rendezvények 
iránt közömbös embereket is sikerül egy kicsit felrázni a 
napi gondok egyhang óságából.
Nagy jelentőséget tulajdonítok a kultúrának és remélem 
felértékelődik a szerepe a mai torz értékrendhez viszo
nyítva.
Ezúton is megköszönöm a rám szavazók bizalmát.

Apaceller József

Kemény vajúdások után Pécsváradra jöttem körzeti or
vosnak és le is telepedtem itt. Megszereztem az általá
nos orvostani szakképesítést is, angolból nyelvvizsgát is 
tettem, németül is tűrhetően beszélek.
MSZMP tag voltam, de funkcióm sosem volt. 1988 óta 
politizálok aktívabban, részt vettem az MSZMP Reform- 
körös mozgalomban, amely a nevével ellentétben a tár
sadalom gyökeres átalakítását készítette elő , belülről 
bontva a megújulásra képtelen szervezetet. 1989-ben a 
Szocialisták megyei elnökének választottak, mely mun
kát szabadidőmben, társadalmi munkaként végzem. 
Köszönöm mindazok bizalmát, akik rám szavaztak és 
azokét is akik nem mentek el szavazni, de bíznak ben
nem.

Dr Menczer Gábor

Tisztelettel köszöntöm Pécs
várad polgárait mint helyható
sági képviselő. Vértes László 
vagyok, 44 éves gépész 
üzemmérnök. Mindenek előtt 
köszönetét mondok mind
azon személyeknek, akik sza
vazataikkal lehetőséget bizto
sítottak számomra a helyható
sági munkában való részvétel- 
re.Akik nem ismernek, azok
nak röviden elmondom:1953 
óta élek Pécsváradon. munka
helyem a Mezőgép pécsváradi gyáregysége,feleségem 
az általános iskola tanítója, gyermekünk középiskolás. 
Végzetségem és érdeklődési Köröm alapján a helyható
ság munkáját főleg gazdaságpolitikai döntésekben sze
retném segíteni. A beruházások menedzselésével, az 
infrastuktura bővítésével, a kulturált lakókörnyezet kiala
kításával szeretném elősegíteni Pécsvárad polgárainak 
általános megelégedetségét, hogy Pécsváradon lakni 
rangot és tiszteletet jelentsen. Köszönöm a bizalmat, 
melyet független képviselőként társadalmi és pártszer
vezet támogatásával szűkebb lakókörzetem és egész 
Pécsvárad felemelkedésére kívánok felhasználni.

Papp Gyula:
37 eves vagyok, mérnöktanár
ként tanítok a Pécsi Vegyipari 
Gépészeti Szakközépiskolá
ban. Feleségem zongoratanár, 
két gyermekem van.
Az elmúlt időszakban is tagja 
voltam a tanácstestületnek. 
Megköszönve a lakosság bizal
mát a következő négy évben is 
- munkahelyi elfoglaltságomtól 
függően - igyekszem leKiisme- 

retesen ellátni képviselői teendőimet.
Fogl Jószef 1951-ben szület
tem Somberekén, német nem
zetiségű családban. 1970 óta 
élek Pécsváradon, 1976 óta 
dolgozom az AFESz 'Nénet ut- 
cair  élelmiszerboltjában. A 
pécsváradi német nemzetiségi 
klub vezetője vagyok, valamint 
kongresszusi küldött. Szeret
ném a Pécsváradon élő nem
zetiségi lakosokat képviselni 
az ujja választott önkormány
zatban. Szeretnék a Szt. Istvá- 
ni gondolattal élni: ahány nyelv annyi ember, s ezzel eu
rópaiságunkat elősegíteni.* Nach dér Heimat Möcht ich 
Wieder*
Arató Márton vagyok. Szület
tem 1950. szeptember 1-én 
Fazekasbodán. Fe leségem 
Rózsahegyi Julianna, aki a 
Pécsváradi Gyógypedagógiai 
és Kisegítő Iskola tanára. 14 
évvel ezelőtt kötött házassá
gunkból a 13 éves Virág nevű 
és a 10 éves Gergely nevű 
gyermekünk született. Felsőfo
kú tanulmányaim befejezése 
után 1972-ben a MECSEK FŰ
SZERT dolgozója lettem. Itt 
több munkakör betöltése után lettem a vállalati vezetője 
1985-ben. Vezérigazgatói minhőségemben az elmúlt hó
napban erősítették meg. A vállalat két megyét élelmiszer
rel és háztartási-vegyiárúval ellátó nagykereskedelmi 
vállalat, amely ezideig az első munkahelyem. A számom
ra megtisztelő képviselőség vállalását a Pécsváradért va
ló segitőkézség és a falu szeretete motiválta, ahol már 
14 éve élek. Alapvetően a munkám során felhalmozódott 
szakmai és vezetési tapasztalataim átadásával kívánom 
segíteni az önkormányzati testületet. Természetesen 
szukebb területemre, a kereskedelemre és ezen túlme
nően a vendéglátásra, idegenforgalomra külön is figyel
met kívánok fordítani. Végezetül Köszönöm a választó- 
polgárok irántami bizalmát.

1951-ben születtem Baján. 
Idős szüleim meglehetősen 
kemény, teljesítmény közpon
tú polgári neveltetést biztosí
tottak számomra. Iskoláimat is 
Baján végeztem, apámat kö
vetve és is orvos lettem. 8 évig 
a pécsi egyetemen dolgoztam 
igazságügyi orvosszakértő
ként, maja szülész-nőgyó
gyászként, mindkét tárgyból
Q7pkkónpsítést is S 7 P rP 7 tP tn
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Apaceller József független 0256
Várbaráti Kör 0551 Koch Lajos

Arató Márton független 0454
Várbaráti Kör 0504 Kovács Béla

Bakó László FKgP 0089
SzDSz 0184 Kovács József

Beck József Várbaráti Kör 0191
MDF 0436 Lovas László

Benkő László független 0348
MDF 0609 Lőrinczi Albertné

Bognár András Várbaráti Kör 0680
MSzP 0189 Dr. Menczer Gábor

Csetényi Sándor MSzP 0533
független 0235 Müller Lajos

Fogl József MDF-Várbaráti Kör 0684
nemzetiségi, független 0503 Papp Gyula

Fullér János független 0529
Vár baráti Kör 0389 Patacsi Antalné

Galambosné Fónai Éva MDF 0341
Várbaráti Kör 0379 Pintér Róbert

Gál János független 0145
Várbaráti Kör 0283 ' Schmldt Antal

Gállos Orsolya független 0238
Várbaráti Kör 0870 Scweitzer Kálmán

Gerst Márton független 0358
független 0289 Simsai István

Hering Mihály független 0413
FKgP 0129 Szokodi István

Hohmann István független 0252
MSzP 0209 Tóth József

Kakas Sándor MDF 0212
független 0597 Vértes László

Kis Bocz János független 0544
Várbaráti Kör 0387 Zsáli János

Kisztnér György független 0770

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJELÖLTEKRE 
LEADOTT ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA

JELÖLTENKÉNT

Pécsvárad: 2967 választójoggal rendelkező főből szavazott 1473 fő 
A polgármesterjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma jelöltenként:

Kakas Sándor 628 

Gállos Orsolya 457 

Beck József 379

A választási bizottság jelentése:
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Társközségeink  
választási eredményei:
Zengővárkonyban "hangos" kampány nélkül, 
rendben zajlottak a helyhatósági választások. 
55,8%-os részvételi aránnyal már az első fordu
lóban érvényes volt a szavazás. 
Polgármesterként Boris Sándor /4 jelöltből/ 
képviselőnek /12 jelöltből/ Bogyós István, Vá- 
radi János,Dr. Kiss Ervinné, Dékány Szabó Já
nos és Boris Sándor kapott bizalmat a válasz
tóktól.
A képviselőtestület 12-én 19-kor tartotta alaku
ló ülését, melyen Boris Sándor lemondott kép
viselői tisztségéről, helyette Pere Antal kerül, 
mint a következő legtöbb szavazatot kapott je
lölt.
A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁLTAL JEGYZET HIVATA
LOS EREDMÉNYEK AZ ÉRVÉNYES SZAVAZATOK 
SZÁMA ALAPJÁN:
Zengővárkony:
Polgármesterjelöltek 
Boris Sándor 91 
Katona Gézáné 58 
Ördög Béla 35 
Töttös Sándor 13

362 főből 
szavazott 202 fő

Nagypall:
Polgármesterjelöltek: 
Nidlingné 
Grátz Erika 150 
Szabó Gyula 13

350 főből 
szavazott 166 fő

Képviselőjelöltek:
Boris Sándor 104
Bögyös István 101
Váradi János 90
Dr. Kiss Ervinné 69
Dékány Szabó János 68
Csurcsics Andrea 15
Józsa László 50
Kelem en Lászlóné 62
Mohácsi Istvánná 23
Németh József 58
Pere Antal 64
Töttös Sándor 59

Képviselőjelöltek:
Bérces Boldizsárné 119
Schnell Ferenc 100
Siklósi József 88
Gerner Józsefné 82
Bocskai György 70
Arnold Jánosné 32
Báling Lászlóné 12
Dobszai Jánosné 50
Gerdi József 31
Mező József 64
Simó Csaba 46

Martonfa:
Polgármesterjelöltek: 
Mészáros Sándor 31 
Dobos István 33
Takó Árpád 27

163 főből 
szavazott 103 fő

Képviselőjelöltek:
Osváth István 54
Németh István 50
Tóth Ferenc 44
Farkas István 13
Geng Ferenc 37
Györkő Géza 9
Mészáros Sándor 31

Erdősmecske:
Polgármesterjelöltek: 
Ifj. Keller János 161
Benkovics Győző 76 
Simó Árpád 13
Rádai Zoltán 8
Bobély László 2

409 főből 
szavazott 260 fő

Lovászhetény:
Polgármesterjelöltek: 
Áman András 103 
Perényi László 36

258 főből 
szavazott 146 fő

Képviselőjelöltek:
Oszterák János 197
Habiing László 196
Ifj. Kungl János 194
Neidet László 161
Ifj. Szabó János 155
Benkovics Győzőné 99
Buszlauer János 77
Id. Kungl János 85
Simó Árpád 38
Rádai Zoltán 26

Képviselőjelöltek:
Ifj. Nyéki Mihály 78
Kovács Gizella 75
Palágyi Gyuláné 69
Tóbei Józsefné 44
Bátai Sándorné 39
Kocsándi Rudolfné 24
Májlinger Gyula 6

Apátvarasd:

Az első fordulóban a szavazás eredménytelen.

KÖSZÖNET

Köszönetemet fejezem ki a 379 választó- 
polgárnak, akik úgy gondolják, hogy jó 
lennék polgármesternek és a többieknek, 
akik képviselőnek javasoltak, 
ígérem nekik, hogy az eredménytől füg
getlenül továbbra sem szűk érdekcso
port, hanem az egész község érdekében 
ajánlom segítségemet azoknak, akik azt 
elfogadják tőlem.

Beck József
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Rendszerváltás
Magyarországon...

Lehangoló a kép országosan. Vajon mi lehet az oka en
nek az érdektelenségnek? Latolgat mindenki. 
Óhatatlanul egy kis történet jut eszembe, melyben a kis 
csinytevó igy válaszol az őt fülöncsipő gazdának: hogy 
ki fia vagyok, ne számítson. Az számítson amit én tettem. 
Hogy ki kinek a fia, valóban ne számítson. Az azonban 
igen ki mit, s hogyan tesz maga.
Két éve még a változást együtt óhajtottuk! Az érdekek 

azonban gyakran közbeszólnak. A politikai pártok meg
jelenésével lassan körvonalazódtak, kik, hogyan szeret
nének változtatni. Elkezdődött a verseny.
Hogy is volt?
Egy hazug világtól akartunk szabadulni. Úgy emlék

szem. A versennyel azonban óhatatlanul is kialakult egy 
uj hazugságvilág.
Volt aki kimondta az igazat, volt aki féligazságot mon
dott, volt aki a maga igazát látta, olyan is, aki látni, halla
ni sem akarta az igazságot.
Tudom, hogy a rendszerváltás útja minden embercso

porttól, párttól, függetlentől, illetve magát függetlennek 
vallótól mást és mást követelt, erről nem szólnék, hiszen 
annyian elmondták már!
Mi él a köznapi emberben ma?
- Beszéltünk rendszerváltásról 89’ márciusa ürügyén! 
/Tényleg szép volt!/

-Beszéltünk rendszerváltásról 89’ junius 16 alkalmával! 
/Rég óhajtott elégtétel. Nagy lépés volt!/
-Beszéltünk rendszerváltásról köztársasági elnök- 
választás kapcsán 

/Népszavazás I./
A tavaszi választások előtt felgyorsul a verseny, azzal 

együtt a vádaskodások, egymás mocskolása is. /Sajnos 
tudjuk/

Rendszerváltás március 25-én /A nép végre úgy érez
te, hogy választott./

Rendszerváltás reménye április 8-án. /  A nép megint 
letette a voksát!/
Megalakult a kormány is. És a nép csodát várt!?
Túl sok feldolgoznivalója volt népünknek, nemzetünk
nek az utóbb eltelt egy esztendő alatt. Nem említettem 
még Népszavazás ll.-őt. /Felbecsülhetetlen kárát tartom 
a mai napig a helyhatósági választások előtt /
Az egyes állomások körül kialakult kampánypezsgését 
úgyszintén. Aki a politikától távol akarja magát tartani, 
csak egészen egyszerűen élni akar, megélni,annak 
mindez túlságosan is soknak bizonyult, miközben folya
matosan az életszínvonal romlását, folyamatos csökke
nését tapasztalja.
Kérdések sora vetődik fel: Ez a nép éretlen a demokrá
ciára?
Ránknehezedik a szabadság, s nem tanultunk meg él
ni vele? Van, aki úgy él ma jogával, hogy nem megy sza
vazni. Teszi ezt éppen akkor, mikor maga választhatná 
meg vezetőit, akikben bízik, kiknek tisztességében, igaz
ságában, tenniakarásában biztos.
Ha abból a tényből indulunk ki, hogy országosan a sza
vazópolgárok 1/3-a kívánt csak élni szavazati jogával, 
községümkben elmondhatjuk, valamivel jobb volt a hely
zet, csakúgy mint a kistelepüléseken általában.

Pécsváradon a szavazópolgárok 49%-a vett részt a sza
vazáson, tehát durván a lakosság fele vállalt felelőséget 
döntéséért, a másik fele nem. Nem szeretnék igazság
talanul vádaskodni, de a felelőség alól ilye3n módon 
sem lehet kibújni. Máról holnapra történő változást nem 
várhatunk ölhetett kézzel! Ha saját felelőségünket és a 
velejáró esetleges kellemetlenségeket nem vállaljuk fel, 
vajon mitől változna akármi is? Tudomásul kell venni, 
hogy a változás bennünk, egyes emberekben rejlik.
Ha emberi életet szeretnénk magunknak, s gyermeke

inknek össze kell fognunk! össze tud fogni ez a község! 
Márpedig emberi életet szeretnénk, és nem máshol, itt, 
Magyarországon, és éppen Pécsváradon!

Patacsí Ari tál né

Október 6. után 
és 23 .elé

Vajon mire emlékeznek a fiúk a történelmi lec
kéből amit általános iskolás fokon is tanulniuk 
kellett. Vajon milyen hiteles a számukra kiállított 
bizonyítvány ha röpke néhány év alatt elfeled
ték az október 6-i dátum tartalmát. Bíztunk ben
ne, hogy csak feledékenységről lehet szó, vagy 
a naptár elnézéséről, hogy pont e napon ünne
pelték vig zeneszóval és felpántlikázott kocsik
kal vonulva a szüret bőségét. Bár lehetséges, 
hogy össznépi feledékenységről beszélhetünk 
a Kossuth szobornál jelképesen fejet hajtó 6-8 
pécsváradi polgár láttán. A letett tizenhárom 
gyertya fénye nem világít elég messzire. Kérjük, 
aki tudja mondja el gyermekeinknek kik is vol
tak s miért haltak az aradi tizenhármak. Megle
pően sokan nem tudják.

Számunkra rég várt új nemzeti ünnepünk 23- 
a. Sokan és sokféleképp élték meg az embe
rek ezt az eseményt. A társadalom jelentős ré
sze még meg sem érhette mivel csak később 
született. A harmincnégy év előtti időről az azt 
követő időszakban nem volt tanácsos méltóan 
szólni, írni. Kamikáze akciónak számított az 
ilyen vállalkozás. Ma sem akarjuk méltatni, 
megtették ezt már nálunk avatottabb írástudók, 
csak annyit, hogy az akkori őszi hetek egy 
egész ország véleményét fejezték ki az ESZ
MÉRŐL és annak kivitelezéséről.
Inkább azt kérdezzük az arccal lefelé elföldel

tek nevében, hogy mit szólna a tisztelt pécsvá
radi polgár ha a temetőben rendőrlovakkal rú- 
gatnák szét szerettei sírját csak azért mert más
ként gondolkodtak. Gondolom a válasz csak 
egy lehetne. Hát ennyit a párttalan tolarenciá- 
ról. Ötven év diszkrimináció után senki sem 
akarhat új kirekesztéseket, de gondoljuk végig 
ki, hogyan emlékezik.

Szerkesztősén
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LEÁNYVÁSÁR 1990
Október 20-án /szombaton/

18 órakor nyílik a Művelődési Központ 
DÍSZÍTŐMŰVESZETI SZAKKÖRÉNEK 

KIÁLLÍTÁSA

Október 21-én
ZENÉS ÉBRESZTŐ
7 órától a Művelődési Központ előtti téren
8 órától a Kossuth téren
9 órától a vár udvarán

A PÉCSVÁRADI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ
EGYESÜLET FÚVÓSZENEKARÁVAL

MENETTÁNC
9 órától a résztvevő népi együttesek és 

népdalkörök felvonulása a 
Kossuth Lajos utcán:

Bátaszék, Bátmonostor, Boldog, Elek, Fülöp, 
Hosszuhetény, Izmény, Magyarnándor, Mohács, 
öregcsertő, Rimóc, Romonya, Szurdokpüspöki, 

Tápiószecső, Véménd, Zengővárkony 
10-14 óráig bemutató műsorok

16-18 óráig GÁLAMŰSOR a
Művelődési Központ színháztermében 

Belépő: 50,-Ft

VÁSÁRI SZÍNES SZŐTTES

10 órától a szabadtéri színpadokon az együttesek 
mellett színjátszók és bábosok műsora

Színjátszó körök: DOBSZA, KÉMES, KOMLÓ

Bábcsoportok: Hosszúhetényi "CSIPOLINÓ"
Pécsi "BI-BÁ- BÓ*

Vajszlói -PFANNI*

NÉPMŰVÉSZETI KIRAKODÓVÁSÁR
egész nap a község fő utcáján fazekasok, fafaragók, 
gyöngyfűzők, kékfestők, bőrdíszművesek, szűcsök, 
szövők, méyesbábosok, kosárfonók, virágkötők stb.

LEANYVASARI BAL

az ASTERIX zenekarral 20-02 óráig

Belépő: 150,-Ft

100 éves
A PÉCSVÁRADI ÖNKÉNTES 

TÚZOLTÓEGYESÜLET

Jubileumi program: október 20-án 16 órakor 
Emléktábla avatás a régi városházánál 
Beszédet mond:Dr. Kófiás Mihály VB titkár 
Közreműködik: a Tűzoltóegyesület Fuvószenekara 

17 órakor a Művelődési Központban a 
Tűzoltóegyesület Helytörténeti Gyűjteményét 
megnyitja: Gállos Orsolya a Várbaráti Kör elnöke.

október 21-én 8 órakor
Az elhunyt tűzoltó bajtársaknak kegyeleti tiszteleta
dás a pécsváradi római katolikus temetőben, az is
meretlen katona sírjánál.

8.30- kor Tűzoltózászló megszentelése a
rk. templomban 

9 órától térzene a vár udvarán
10.30- ! 2 óráig JUBILEUMI EMLÉKÜLÉS a vár konfe
renciatermében
15 órától az állami tűzoltók bemutatója a sportpályán

20 órától TŰZOLTÓBÁL a várban 
Erre az alkalomra jelent meg : 

PÉCSVÁRADI ÖNKÉNTES TÚZOLTÓEGYESÜLET 
1890-1990 

c. jubileumi évkönyv

A Művelődési Központban októberben 
induló, illetve már működő tanfolyamok, 

kiscsoportok
Nyelvtanfolyamok: német (kezdő, közép

haladó,haladó) 
angol (kezdő)

Szabó-varró tanfolyam 
Gyermek balett 
Autogén tréning

Testsúlycsökkentő kurzus
Lúdtalp és gerinctorna gyerekeknek
KRESZ-személygépkocsi vezetői tanfolyam
Díszítőművészeti szakkör hétfő

N ői Kamarakórus hétfő

Önkéntes Tűzoltózenekar 
Zengővárkonyi Népi Együttes felnőt és után
pótlás csoportja péntek

Ifjúsági Klub
Jazz balett (divat táncok) -szerda
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Bertha Bulcsu:

Nevetőgörcs
Manapság nálunk nem rendeznek nevetőversenyeket, 

így alig valószínű, hogy valaki be akarván kerülni a Gu- 
inness-rekordok közé, puszta sportszenvedélyből halál
ra röhögi magát. Inkább az ellenkezője tapasztalható, az 
emberek rosszkedvűek, lehajtott fejjel járnak-kelnek, s a 
villamoson ügyet sem vetve a környezetükre,némán ma
guk elé merednekTalán ezért kelt feltűnést környékünk 
egyik örökké zsúfolt autóbuszjáratán a "nevető lány". Pár 
hete bukkant fel a környéken, valószínűleg most költöz
tek be valamelyik társasházi öröklakásba. A lány csinos, 
bár egy kicsit molett, ciklámen színű "szerelése", edző
cipője, diáktáskája középiskolás kisasszonyt sejtet.Sze- 
mélyiségében az a meglepő, hogy látszólag minden ok 
nélkül, állandóan nevet. Valójában többről van szó, mint 
egyszerű nevetésről, mert a halk, kuncogó vihogásból 
hirtelen átcsap valamilyen hömpölygő, feltartózhatatlan 
nevetésbe, ami csakhamar röhögéssé fajul.llyenkor a 
kezét a szája elé kapja, s nevetését befelé nyelve fuldok- 
lik, majd ezt a szelepet legyőzve, újra feltör belőle a bol
dog, önfeledt hahotázás. Ha diáktársai felemelik a kezü
ket és azon begörbítenek egy ujjperecét, felnevet. Ne
vet, ha valaki felszáll, hirtelen tolakodva leszáll. A napok
ban nevetőgörcsöt kapott, amikor egy arab nő megje
lent a peronon. Tegnap egy öreg, gyászruhás asszony, 
két ember között áthajolva, menetjegyét a gépbe dugta 
és lekezelte.A lány ezt látva hirtelen felnevetett, és nem 
is bírta abbahagyni, rázkódó vállakkal a végállomásig rö
högött. Ekkor egy kopottan is elegáns, ősz hajú hölgy 
félhangosan a férjéhez fordult: "L’homme qui rrt*. Az volt 
az érzésem, hogy Viktor Hugó "Nevető emberiére cé
loz, bár ahogy diákköri olvasmányomra halványan em
lékszem, a komédiásokkal vándorló, elcsúfított arcú fiú, 
valójában nem nevetett. A szép arcú, molett lány valósá
gosan nevet, csak éppen követhetetlen, hogy min ne
vet, és miért? Mintha tudathasadásos állapotban lebeg
ne az emberek között, vagy beszűkült tudattal élne. Az 
előzményeknek, miérteknek, az oknak és okozatnak ná
la nincs jelentősége. Csak egyféleképpen tud reagálni, 
bármit lát, nevetőgörcsöt kap.
Sokan viselkednek így a mai Magyarországon, csak ne

vetés helyett számonkérnek, vádaskodnak, western-stí- 
lusban vérdíjat tűznek ki a miniszterelnök fejére, mert azt 
a huszonötmilliárd dolláros államadósságot, amit előző 
kommunista kormányzatok összehoztak a kárunkra, 
még mindig nem fizette ki a mellényzsebéből, pedig már 
négy hónapja kormányon van. A gazdaságot sem alakí
totta át, és nem fékezte meg az inflációt sem; pedig már 
négy hónapja miniszterelnökösködik. A parasztok lelkén 
sem igazodik el, akik idáig panaszkodtak, hogy elvették 
a földjüket, bekényszerítették őket a kollektív gazdasá
gokba, de most, amikor a földjüket esetleg visszakap
hatnák, megriadtak, s atéeszközösségek biztonságáról, 
a nyugdíj előnyeiről mondogalódnak. - Már négy hónap
ja ott ül ez az ember és tétlenkedik. Mindenki tudja, hogy 
sok nagyüzem eladhatatlan terméket hoz létre, de ha a 
gyárak bezárásba ráfizetések megszüntetése szóba ke
rül, az emberek felháborodnak. Tiltakoznak a diákok, 
mert a kormány már négy hónapja hivatalba lépett, és 
még mindig nincs új tanmenet, ösztöndíjrendszer, nem 
tataroznak, nem építették át a leromlott egyetemi épüle
teket. Mit csinál ez a kormány? Az eladhatatlan terméke
ket gyártó, ráfizetéses üzemek munkásai fizetésemelést 
követelnek. Közben az államkassza üres, igy vették át a

negyven éven át uralkodó állampárttól. A Világbank az 
új kormány minden gazdasági lépését ellenőrzi, meg
szabja, hogy mit tehet, és mit nem. - Mások dühöngnek, 
és nem értik, hogy az MSZMP XIII. kerületi pártbizottsá
gának hajdani első titkára, miért és milyen alapon árulja 
a nyugati üzletembereknek az óbudai szigetet? Az övé 
a sziget, vagy a XIII. kerületi pártbizottság tulajdona volt? 
Sokan viszont nehezményezik, hogy lassan halad a pri
vatizálás, pedig az Antall-kormány már négy hónapja el
foglalta a helyét.

Miért éppen a nevető lányon csodálkozunk, hiszen 
ezekben jelenségekben, megnyilatkozásokban sincs lo
gika, okozati összefüggés. Legfeljebb azon kellene cso
dálkoznunk, hogy ezek a harcias diákok, buzgó KISZ- 
munkát végezve, belenyugvóan viseltek el nyolc-tíz el
mebeteg oktatási reformot, mély kátyúba rángatva az 
egész hazai iskolairendszert. Akkor nem tiltakoztak. 
Szüleik sem tiltakoztak, amikor hazaáruló politikusok, er
kölcsileg és gazdaságilag tönkretették az országot. 
Nem tiltakoztak a munkások és az értelmiség kizsákmá
nyolása ellen sem. A szakszervezet is hallgatott, s csak 
most döbbent rá, hogy ó valójában nem transzmissziós 
szíj, léteznek munkásérdekek. Különös módon az 
MSZMP utódpárja az MSZP is kritikusan nézi, az új, sza
badon választott kormány négy hónapos működését. 
Negyvenéves csődpolitikájuk eszükbe sem jut. Most, az 
önkormányzati választások kapcsán videoklipjükben 
beolvasnak az új kormánynak az infláció és az áremelé
sek miatt. Pedig ők az utolsó tizenöt évben mást sem tet
tek, csak az árakat emelgették. Beteg, kizsigerelt, hite- 
hagyott, bizalmatlan népet és gazdasági romokat hagy
tak maguk mögött. Ha csak a Bős-Nagymarosi vízlép
cső-csőd, a felismerhetetlenségig szétrombolt Dunaka
nyar lenne a számlájukon, akkor is jobb lenne, ha böl
csen hallgatnának. De ott van a többi előnytelen, Ma
gyarországra káros gazdasági szerződés, ott van a hu
szonötmilliárd dolláros adóság, amibe belerokkanhat az 
ország. De nincsenek meg a társadalombiztosításra be
fizetett pénzek. Üres a kassza Ez a hagyatékuk. Az új 
parlament és az új kormány érthetetlen módon még min
dig nem oldotta meg ezeket az apróságokat, pedig már 
négy hónapja hivatalba léptek... Abszurdum.

Az örökölt huszonötmilliárd dolláros államadósságot 
senki sem tudja kifizetni a mellényzsebéből. Ha az An- 
tall-kormányt egy Tölgyessy Péter-kormány váltja fel,az 
sem. Nem négy hónap, négy óv alatt sem. És a Töl- 
gyessy-kormány is kénytelen lesz akceptálni a Világ
bank kívánságait, s bizony ők is bezárják majd a veszte
séges, eladhatatlan terméket előállító gyárakat. Évekig 
tart még a szűkösség, a szegénység, mert az új pártok, 
akár kormányoznak, akár ellenzékben vannak, ezt örö
költék.

A türelmetlen, a négy évtizedes állampárti előzménye
ket, a keserves gazdasági, a szétzilált szellemi öröksé
get figyelemre sem méltó diákok és állampolgárok, a vá
lasztások alkalmával rosszul szavaztak. Nem az MDF-re, 
SZDSZ-re, Antalira és Tölgyessyre kellett volna voksol
niuk, hanem egy názáreti Jézus-szerű karakterre, aki ké
pes csodákat művelni. Bár meg kell jegyeznem, a mai 
parafenoménok nem tudnak halat és kenyeret szaporí
tani, bort teremteni az üres kőkorsókba, legfeljebb kana
lat görbítgetnek, s hipnózis útján elérik, hogy a színpad
ra felmerészkedő médium táncra perdül egy ciroksep
rűvel.

A nevető lány furcsa, de rokonszenves. Talán melléje 
kellene ülnünk, remélve, hogy ránk is átragad a nevető
görcs.

É.S.
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Levél a választókhoz

Tisztelt választópolgárok!
Mindenekelőtt azokhoz szólnék, akik bíztak bennem, s 

szavazatukkal bizalmuk jelét adták. Nagyon köszönöm. 
341 szavazatot kaptam, megmérettem és könnyűnek ta
láltattam. Ahhoz mindenesetre igen, hogy egy demok
ratikusan biztosított választáson, mint képviselő az önök 
érdekeit képviseljem. Elfogadom. Nem is tehetek mást! 
Több tanulság levonására késztet ez. így: a továbbiak
ban többet és MÁSKÉNT kell dolgoznom Önökért, hogy 
eredményessége érezhetőbb legyen.

Azt viszont nem fogadom el, sőt kikérem magamnak 
azoktól, akik nem ismernek - legalábbis nem jól ismer
nek, - hogy rám kenjék, "szűk érdekcsoport érdekért* 
képviselem. MDF-tagságomat vállaltam, ezt a kis cso
portot is vállalom, akikkel nap mint nap együtt dolgo
zom./ az összes csetlés-botlásunkkal együtt!/
Ha nem hinnék abban, hogy szándékunk tiszta, a köz, 

a közösség érdekeit és a benne élő polgárokét szolgá
ló, magam lennék az első, aki más terét keresném tevé
kenységemnek .

Talán nem veszik szerénytelenségnek tőlem, ha azt 
mondom magamról, hogy a legnagyobb rosszindulattal 
sem mondhatják rólam: önző vagyok vagy akárcsak azt, 
hogy a magam javára tevékenykedem. Nem fogadom el 
továbbá azt sem, hogy egyes emberek, méghozzá olya
nok, akik - úgygondoltam idáig- legalább valamennyire 
ismernek, rémhíreket bocsássanak szárnyra, melyek ál
lítólag az én számból hangzottak el. És az emberek el
hitték, tisztelet a kivételnek. Még jó, hogy annyira nem 
tartanak ostobának, hogy a magánvállalkozások éléről 
magát a vállalkozót le akarnám váltatni. Szeretném, ha 
tudnák - én a magam nevében beszélhetek csak - nem 
volt szándékomban senkinek a leváltása, és megválasz
tásom esetén sem lett volna jogom hozzá!/ Ennyit a sut
togó inkorrekt sárdobálókról!/
Tovább is van, mondjam még?
De ki dobál sárral?
Úgy gondolom, csak diktatórikus rendszerben szoktak 

alaptalanul munkakönyvvel fenyegetni embereket, azt is 
tudom, kik.
Én pedig /szűk érdekcsoportommal együtt/ a DEMOK
RÁCIÁÉRT dolgoztam és dolgozom a jövőben is! 
Meggyőződésem, hogy az alapkőletétel meghatározza 
a további építkezést! A demokrácia alapköve letétetett! 
Az alapra jobb időkben hamar felkerül az építmény, ín
séges időkben lassan. Ma pedig még erkölcsileg is és 
gazdaságilag is ínséges időket élünk.

Végül, engedjék meg, hogy teljesen banálisán így fe
jezzem be levelem, néhány szólással, közmondással. 
Úgy is megvádoltak avval, hogy nem önállóak gondola
taim, más kásáját fújom!
Ami késik nem múlik!

A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. 
Az igaz szó is csak igaz szájából szép!
Akinek nem inge ne vegye magára!
Isten malmai lassan őrölnek.
Mégegyszer köszönöm azoknak, akik támogattak, el

nézést kérek azoktól, akiket akaratomon kívül megbán
tottam .

Tisztelettel: Patacsl Antalné

VIVÁT PÉCSVÁRAD!?

Mint minden, így a sokat szidott szavazás is véget ért. 
Szavaztunk, döntöttünk! Nem rosszabbul, mint a vidé
ki Magyarország bármely települése.
Először is - nem a protokoll kedvéért - köszönöm az 

1464 urnához járuló polgár közül annak a 684-nek bi
zalmát aki rám szavazott, ők nem osztották azon sut
togó propaganda véleményét, mely szerint nem meg
felelő az IQ szintem. Természetesen ez magánügy és 
csak az vegye fel akinek az inge. A megoldás: ha 
szemtől szembe mondja el a véleményét!
A mostani döntéssel kialakult egy helyzet a települé

sen. A szavazati joggal rendelkezők fele elment, fele 
otthonmaradt. Tudott dolog, hogy 100 %-os részvétel 
nem létezik, véleményem szerint a mai hazai állapotok 
még 30% részvételét még feltételezték volna. Hisz a 
történelemben a jelenlegi kelet-európai átalakulások 
példa nélküliek. A véleményt nem nyilvánító 50% -nak 
most el kell fogadni a másik fél döntését! Ez a szabály! 
Csak a szabály nem minden esetben megoldás. Ez az 
arány nem megnyugtató a Polgár számára és a testü
let önbizalmát sem növeli. Hogy ki miért hozta magát 
ilyen helyzetbe, saját magával kell elszámolnia. Nincs 
más felelős!
Egy adag iróniával most azt lehetne mondani, hogy 

csak minden második polgárnak lehet véleménye az 
elkövetkező négy évben. A főnék az, hogy ez így igaz! 
Sokan önmagukat rekesztették kívül egy olyan körből, 
amelynek határvonalai ma sajnos még nem rajzolha- 
tók meg pontosan.
Biztosra veszem, hogy a fent vázoltakból sok problé

mája lesz a most megválasztott képviselőtestületnek 
ugyanúgy, mint annak az 50%-nak, akik nem éltek le- 
hetőségükkel.A tanácsi rendszerrel szemben, most a 
polgár és testület viszonyának kell teljesen más ala
pokra kerülnie. Ez lehet a folyamatos és kölcsönös in
formáció csere.
Úgy gondolom - egyben javaslom is -, hogy a megol
dás: a nyilvánosság igényének MEGJELENÉSE és 
MEGKÖVETELÉSE lenne. Az eszköz lehet sajtó, eset
leg kábeltévé, vagy bármi más. Egészen más eset ha
vonta rendszeresen, pontos információhoz jutni a pol
gárnak a falu dolgairól, vagy csak pletykaszinten hal
lani, vagy egyszerűen tudomásul venni, hogy mi ké
szült el vagy mi nem, jól-e vagy rosszul.A testületnek 
is igen fontos, hogy valami módon tudassa döntései
ről a polgárt. Még ennél is fontosabb mindkét fél ré
szére, hogy a tervekről is időben legyen tudomása 
mindenkinek és ekkor ott a lehetőség a véleménynyil
vánításra is!

Merem remélni azt is, hogy ez talán feloldaná a vá
zolt konfliktus helyzetet is és a legközelebbi választá
sokon a részvételi arányok a jelenleginél sokkal job
bak lesznek. Abból adódóan magabiztosabb lesz a 
polgár is és az akkor megválasztott testület is na
gyobb önbizalommal dolgozhat majd. Ez a jövő kép, 
most evvel a fura felemás helyzettel kell együtt élnünk 
és tenni a kötelességünket. Tettekkel kell bizonyítani 
úgy a testületnek, mint a polgárnak.

Legfontosabbnak érzem: a kölcsönös és őszinte, 
korrekt, felelőségteljes véleménynyilvánítást. Lehetsé
ges, hogy ennek is van ára, de sem forint, sem valuta 
nem kell hozzá, mert abban nem mérhető.

Müller Lajos
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E havi szemelvényünk:

Helyhatósági istentisztelet

Hárman mentek el a misére a hazafias ünne
pen, a három vezető. Két-három éve még így 
mondták: "a vezetés". Letelepedtek az első 
padban. Bevonulásuk nem kis figyelmet keltett. 
Világnézeti okoknál fogva, esetleg félelemből 
vagy közönyből harminc-negyven év óta nem 
láttak belülről templomot, noha a legfiatalabb - 
35 éves köztisztviselő- kivételével gyermekko
rukban jártak hittanra, sőt, ministráltak is.

Dehát az régen volt. Azóta elnökök, titkárok, 
főnökök lettek. Istennel közvetlen dolguk nem 
akadt. Egyikük jó évtizeddel ezelőtt valami me
zőgazdasági küldöttséggel Toledóban járt. 
Megmutatták nekik a katedrálist. Ő megállt 
kinnt a téren. Hívták, menjen be. A világ egyik 
legszebb székesegyháza. Lecövekelt. "De hát 
a delegáció vezetője, a miniszterhelyettes elv
társ is bement. Nem. Az embernek legyenek el
vei, mondta.

Ő ült most középen.
Megszólalt az orgona, felzengett az Isten, ha
zánkért térdelünk elédbe. Belepett a plébános, 
nyolc ministráns kíséretében. Es ekkor meg
kezdődött a vezetés másfél órás kálváriája. Mi
kor kell leülni, mikor kell felállni, mikor letérdel
ni: nem is seitették.Feltűnő hibát nem akartak 
elkövetni, másként viselkedni, mint a templo
mot zsúfolásig megtöltő sokaság, csakhogy 
hátrafelé nem lehet látni. Hogy mit tesz a temp
lom népe.
Bajjal kezdődött. A papot állva kell fogadni. Ők 

késve ugrottak fel, amikor a felállás neszeit 
meghallották a hátuk mögül. Egyikük nem bír
ta megállni, hátra nézett: jól tették-e? Megnyu
godott tekintettel adta tudtára a társainak, hogy 
jól tették. Amikor a többiek leültek, némi kése
delemmel ők is leültek. Sajnos ehhez is kellett 
az ellenőrző óvatos hátrapillantás. De alig telt 
el néhány perc - a könyörgésnél - ismét feláll
tak a hívők. Ók hárman utánuk, persze, megint 
késve. A Credonál újra felállni. A Sanctusná\ le
térdelni. Az átváltozás után a Miatyánknál feláll
ni.
A jelenet kezdett veszélyesen hasonlítani egy 

René Clair-filmre.
Nem készültek arra, hogy öt perc nyugalmuk 

sem lesz.
Már csörgött róluk a verejték, szépen kivasalt 
nadrágjuk - vesszen a nadrág, le sem porolták, 
a helyhatósági választáson esetleges nyereség 
többet ér a nadrágnál - a térdénél megtörede- 
zett.Viselkedésük koreográfiájának ritmusza
varai állandósultak. Több másodpercnyi késés
sel cselekedték, amit mások. Álltak, amikor a 
többiek ültek és felugrottak, amikor a templomi

nép az Agnus dei-hez letérdelt, térdeltek ami
kor az elbocsájtó áldást a hívők állva fogad
ták... Másfél órán át a poklok kínjait élték át. Ész
revették, hogy a plébános nagy önfegyelem
mel fojtja el mosolyát és sűrű hatrapillantásaik 
alkalmával nem kerülte el figyelmüket, hogy a 
templomjárók egyik-másika igen vidám időket 
él.

A mise végén felzúgott a Szózat.
Soha olyan lángoló arcú, de megkönnyebbült 

három ember még nem lépett ki templomból, 
mint ők.
Vajon csak a szégyenkezést tanulták-e meg, 

vagy a tanulságöt is, hogy nem kell mindenütt 
rögtön beülni az első sorba?

I.D.

A második világháború  
pécsváradi halottai

Egy éve tette közzé a Pécsváradi Várbaráti 
Kör ezeken a hasábokon a második világhá
ború pécsváradi halottainak névsorát azzal a 
kéréssel, várjuk a segítséget, a kiegészítése
ket. A névsor azóta teljessé vált, és a Várba
ráti Kör több fórumot, megbeszélést tartott a 
terv megvalósításáról.

A 133 név azokat sorolja fel, akik katona
ként, oroszországi kényszermunkán vagy 
hadifogságokban áldozatként haltak meg 
vagy azért vesztették életüket, mert zsidó 
származásúak voltak. Olyan neveket örökítet
tünk meg, amelyeknek a viselői a háború ide
jén pécsváradi polgárok voltak, és idegen
ben haltak meg, szeretteik nem kereshetik fel 
sírjukat. Sajnos el kell hárítanunk azon pécs
váradi polgárok kérését, akiki azóta költöztek 
ide. A neveket az ABC-rendben soroljuk fel, 
a márványtáblákra való felkerülésük Minden
szentek után kezdődik.

A hely kiválasztása okozta a legtöbb fejtö
rést. Sokan szerették volna, ha az első világ- 
háborús emlékműre, vagy amellé kerül ez is. 
Sajnos ezen az emlékművön nincs mód 133 
név elhelyezésére és az eleink által készített 
szoboremlék megbolygatása kegyeletsértés 
volna. Annak környéke jelenleg zsúfolt forgal
mi csomópont, ahova újabb hasonló épít
mény elhelyezése nem lehetséges. Végigjár
tuk köztereinket, azonban ezeken sem kép
zelhető el újabb műtárgy építése, főként mi
vel védett faluképről van szó. Egyházi terület, 
mint például a templomtér azért nem jöhetett 
számításba, mivel esetünkben három külön
böző felekezet halottairól van szó.
További akadályként merült fel, hogy egy 

igényes kivitelű emlékmű, amilyent el lehet 
helyezni Pécsvárad valamely rangos köztem-
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letére, a 133 név méltó megörökítésével, ma 
olyan összegbe kerül, amit nem tudunk előte
remteni. Talán majd egy következő generáció.

Mivel gyakorta találkozni a világháborús ha
lottak emléktábláival templomok, rangos közé
pületek falán, esett a választás a Szenthárom
ság téren álló régi Városháza /  Szakiskola/ épü
letére, amelynek saroktornyán kínálkozik mód 
a márványtáblák tisztes elhelyezésére. Az egyik 
legrangosabb pécsváradi középületről van 
szó, amelynek most folyik műemléki helyreállí- 
táss, jövőre vakolatcseréje is. Ezen épületben, 
ezen a téren folytak annak idjén a sorozások is, 
tehát mint színhely is illik a megemlékezéshez. 
Felújítása után az épület részint majd teljesen 
visszakerül Pécsvárad használatába. A tábla 
olyan helyre kerül, ahol a gótikus ablak megfe
lelő keretet nyújt, ahol el lehet helyezni egy szál 
virágot, koszorút, meg lehet gyújtani egy gyer
tyát, ahol mód van a csendes megemlékezés
re. Az épületen ott van már Hegedűs Imre 1848- 
as képviselőnk táblájára, október 20-án avatjuk 
a 100 éves tűzoltótestületét. így az épület, 
amely része Pécsvárad történelmének, mint he
lyi pantheon őrzi majd a régiek emlékét.

A márványtáblákat a Pécsváradi Várbaráti Kör 
vásárolta meg az építőipari Kisszövetkezettől. 
Természetesen további költségek is várhatók, 
s ehhez élni fogunk az adományok gyűjtésével, 
amit felajánlottak az akció résztvevői valamint 
azok, akik magukénak érzik azt az ügyet. A 
gyűjtésről és a további költségekről értesíteni 
fogjuk Pécsvárad polgárait, akiknek ezen ügy
höz is kérjük megértő támogatását.

Gáll08 Orsolya
a Pécsváradi Várbaráti Kör 

elnöke

Erős hittel

Ha hitem mozgatna hegyeket, először az emberek lei
kéről, hordanám el a csalódottság, a kilátástalanság 
terheit. Az elmúlt néhány napban sok házban, lakás
ban megfordultam. Fiatalok, nygdíjasok hívtak ottho
nukba, es nyomasztó volt panaszaik sokasága. Hall- 
gattom őket...

Ma előremutatóan, jövőt hirdetőén beszélni szinte le
hetetlen anélkül, hogy legyintés vagy teljes bizalmat
lanság ne lenne jutalmuk.

Miben hihetünk ma, amikor a kapun kilépve koldu
sok, elzüllött emberek, lerobbant hazak, égbe szökött 
árak. munkanélküliség és növekvő szélsőségek vesz
nek körül? Kiben hihetünk? Mit hozott nekünk a közel
múlt új demokráciája? Hol van az első szabad válasz
tás gyümölcse?

Hiszem, hogy a parlamenti választás ■gyümölcsei' 
még most sem fognak beérni. A körülöttünk lévő bi
zonytalanságnak ez lehet az oka Annak, aki hisz a sza
badságban, a demokráciában, ezt a pillanatnyi bizony
talanságot, talajvesztést nem hitvesztéssel kell átélnie.

Kell, nogy legyenek újból és újból áldozatvállalók,

3kik vállalják a megmérettetést, majd a küzdelmeket. 
>k azok, akik a következő választási indulói, majd a rá

következőé is.
Ma fogytán vannak a választani akarók, de mi lesz, ha 
elfogynak a tenni akarók is?

Moidoványi Tibor

----------------------------------------------------------------------------- -

Külsheim-
Pécsvárad

Fenti címmel lassan rendszeresen beszá
molhatunk kölcsönös látogatásokról, baráti 
találkozásokról.A nyugat-németországi Küls- 
heim városka /Baden-Württemberg tarto
mány/ tanácsi küldöttsége első hivatalos lá
togatásával ez év áprilisában tisztelte meg 
községünket.

Ekkor látogatták meg az általános iskolát 
is, ahol megtekintettek egy német nyelvórát, 
és elbeszélgettek az itt dolgozó német taná
rokkal a helyi nyelvoktatás helyzetéről, és ne
hézségeiről.

Peter Vogl a külsheimi Peter-Alais-Grimm- 
Grund-und Hauptschule igazgatója már ak
kor együttműködési lehetőségeken törte afe- 
jét, s alig múlt el pár hónap, már jelentkezett 
is egy 3 éves projekt tervével. Ennek fő célja 
a két iskola tanulóinak egy "más ország-más 
világ" megismerhetésének lehetőségeit biz
tosítani, csereutazások révén, ill. a saját szü- 
kebb szülőhaza, otthon bemutatása kutató
munkával létrehozott dokumentumok segít
ségével.

S hogy a szövődő baráti kapcsolatok a kö
zös munka, az egymás meglátogatása gyer
mekeink nyelvtudásának fejlesztése szem
pontjából milyen jelentőségű, arról szólnunk 
sem kell.

Nos az új tanévvel a közös munka is bein
dult. Szeptember 17-27-ig 15 külsheimi tanu
ló és 3 kisérő tanár volt napközben az általá
nos iskola, éjszakára pedig egy-egy a német 
nyelvben jeleskedő pécsváradi tanuló csa
ládjának a vendége.

A gyerekek gyorsan igazodtak az új körül
ményekhez, és igen hamar otthonosan mo
zogtak mindenütt, ahol csak megfordultak. 
Változatos programok keretében ismerked
tek meg Pécsvárad és környéke nevezetes
ségeivel, az itt élő emberekkel, szokásaikkal, 
hagyományaikkal, munkájukkal.

A programok zömét a helybeli gyerekekkel, 
sőt nemegyszer azok családjával együtt él
vezhették vendégeink. Eközben ők is lehető
séget kaptak a bemutatkozásra, gondolok itt 
a vasárnapi szentmisén ill. a német klubban 
való közreműködésükre.

Hogy jól érezték magukat közöttünk, a 
könnyek között vett búcsú, az elkészült videó 
dokumentumok és az azóta sorra érkező kö
szönő levelek is bizonyítják.

A viszontlátásra júniusban Külsheimben ke
rül sor.

Bognár Andrásné
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Ünnepi kórushangverseny a 
Zenei Világnapon

A Német Szövetségi köztársaság utolsó kulturális 
képviselőjeként vendégeskedett Pécsváradon a 
Singvereinigung Miesbach szeptember 28- október 1 -ig. 
A várva várt német egyesítés előtti napon sietve 
távoztak, hogy hazaérjenek az ünnepre.
A mintegy negyvenöt tagú vegyeskar a Pócsváradi 

ÁFÉSZ és Művelődési Ház Kamarakórusával kötött 
barátságot. Hogyan is kezdődött ez a barátság?
A pécsváradiak egyik kiválósága, Hesz Erika a bajoror
szági festői szépségű Miesbach városkába ment férj
hez, és ahogy lenni szokott-akit egyszer ,meglegyintett, 
a zene, a közös éneklés öröme, éljen is a világ bármely 
részén, megkeresi ennek lehetőségét. így aztán az Ó ré
vén ismerkedett össze a két együttes. Elsőként a pécs- 
váradi kórus vendégeskedett ez év júniusában Mies- 
bachban és túlzás nélkül mondhatjuk, életre szóló él
ményt kapott.
A sima turistaút közel sem jelenti azt az élményt, amit 
bármely művészegyüttes egy külföldi utón él meg. Vá
rosnézéskor egy-egy templomban, vagy romantikus 
kastélyudvarban felhangzó spontán éneklés az esti 
hangversenyen, a fáradságtól zsibbadt kórus pár pilla
nat alatti feloldása a közönség lelkes várakozásától- 
mind kitöltik, pótolhatatlan emlékekkel gazdagítják az 
utazást.
Ez történt Pécsváradon is szeptember 30-án, vasárnap 
este a Művelődési Házban. A Zenei Világnap előestéjén 
forró hangulatú közös muzsikával emlékeztek meg a ze
ne névnapjáról a miesbachi kórus, a pécsváradi női kar 
és a zeneiskola tanárai. Az ünnepi díszben megújult 
színpadon először a pécsváradi vendéglátók Vedd át a 
dalt, mely feléd száll' Hándel zenéjével köszöntöttek.
A miesbachiak megjelenése kedves, színes népviselet
ben már önmagában is siker volt, s mindehhez kiváló 
karnagyuk: Rudolf Sommer úr remek müsorválasztása 
óriási tapsokra késztette a hálás közönséget. Üdvözlé
sükre megjelent Kakas Sándor tanácselnök, aki a kap
csolat felvétel kezdetétől lelkes támogatója volt a két kó
rus barátságának. A koncert után mint polgármestert 
üdvözölhették német barátaink. Először német feldolgo
zásokat hallottunk iaen kiművelt finom hangzással, bá

mulatosan szuggesztív előadásban. Ebben az együttes
ben korra, nemre való tekintet nélkül mindenki érzi, amit 
énekel. Ez pedig az előadóművészét egyik igen magas 
lépcsőfoka Ha egy-egy produkció zeneileg nem is sike
rül tökéletesre, a hallgató érzi, érti - hogy mit is akar a 
mú kifejezni.

Mindig osztatlan sikert arat, ha külföldiek nyelvünkön 
énekelnek. A miesbachiak ennek is a nehezét választot
ták: a Kispiricsi falu végén kezdetű nyelvtörő népdalun
kat zengték háromszólamú kánonban Hesz Erika beta
nításában és vezényletével.
A műsor további részében a pécsváradi együttes hazá
ja kórusirodalmát öregbítendő:Kodály, Karai, Szokolay 
müveket énekelt
. Pécsvárad magas színvonalú zenei életét példázta, 

hogy a zeneiskola tanárai és volt növendékei kamara-és 
szóló produkciókkal színesíthették a hangversenyt. A 
külföldi koncertturnékon is sikerült remek szintézisbe 
hozni a kórus- és hangszeres zenét.

Befejezésül a vendégkórus Dietrich, Würfel, Schubert 
müveket és Brahms: Magyar táncát énekelte bravúros 
feldolgozásban
. A vendégek rövid ittlétük alatt közreműködtek a VI. 
Siklósi Szövetkezeti Kórustalálkozón és kisegyüttesük 
énekelt a katolikus templom vasárnapi nagymiséjén. 
Megismerkedtek a villányi borvidékkel, Mecseknádasd 
és Zengővárkony hagyom ányőrző tá jházaiva l, 
megtekintették a pécsváradi várat és betekintést nyertek 
magyar családok, szállásadóik életébe.
A pócsváradi kórus nevében köszönettel tartozunk a 

Nagyközségi Közös Tanácsnak, a Pécsvárad és Vidéke 
ÁFESZ-nak, és m indazon gazdaságoknak, 
intézményeknek, zenebarát vendéglátóknak, akiknek 
támogatásával ez a tálálkozó létrejöhetett.

Bebizonyosodott, hogy a zene nem ismer határokat, 
nyelvi nehézségeket, szívhez szól és jobbá teszi az 
emberiséget. S mindez a muzsika ünnepén.

Tóth Gézáné karnagy
Pécsvárad, 1990. október 4.
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H írek

in fo rm ációk :
Kábeltelevízióról...

Örömmel számolhatok be arról, hogy közsé
günkben október hónap folyamán megkezdő
dött á  műholdas vevőrendszer kiépítése. Az 
időjárás függvényében van remény rá, hogy 
néhány területen - Keleti lakótelep északi része, 
társasházak - már az idén megkezdődhet a mű
sorszórás. A teljes kiépítés határideje a követ
kező év augusztusa szeptembere.

A beruházást az Építőközösség megbízásá
ból a Zengőalja MGTSZ végzi és felügyeli. A ki
vitelezést a Komlói GELKA Vállalat. Az egyfőre 
jutó költség nem változott: 12.500.-Ft illetve 
6.500.-Ft a társas házakban. Ez az összeg tar
talmazza a 25 %-os ÁFÁT is. Ezért az összegért 
8 csatornát biztosit a kivitelező. Ezen belül a 
magyar 1 és 2 kötött, a többi az építőközösség
től függ. /Tehát akarnak-e Jugoszláv adót vagy 
sem, mely műholdas programok legyenek rá
kötve?/ Ez utóbbi kérdés eldöntésére Építőkö
zösség gyűlést hívunk össze - ha már üzemel 
1-2 utcában a rendszer.
A befizetésekről: mindenki a lehetőségeihez 

mérten, ebben az évben a fenti összeg 3/4 ré
szét fizesse be. A fennmaradó részt pedig mi
kor az illetőnél megvalósulást nyert, látja a mű
sorokat. A tervezett üzemeltetési, karbantartá
si dij 60.-Ft/hó. Ezt az összeget szintén attól a 
hónaptól kell majd fizetni, amelytől megvalósult 
a rendszer 1-1 területen./Hogy milyen'módon 
történik ez a befizetés később fogunk informá
cióval szolgálni./

Az építés helyeiről - hol mikor szerelnek - a 
szerelő brigád ad felvilágosítást. Amennyiben 
lehetőséget kapunk rá, igyekezni fogunk az új
ság hasábjain rendszeres tájékoztatást nyújta
ni a munkálatokról.

Végezetül szeretném megköszönni az Épitő- 
közösségi tagságnak az eddig pozitív, segítő 
hozzáállását!

Papp Gyula

GYÓGYNÖVÉNY SZAKÜZLET 
PÉCSVÁRADON

A vállalkozó kedv nem lanyhul Pócsváradon. A 
vállalkozók eddigi színes palettáján egy újabb színfolt 
jelent meg. A napokban nyílott meg a község 
központjában egy gyógynövény szaküzlet. E 
termékeken kivül mást kinál a bolt. Kínálnak 
gyógyfüvek, teák mellett babaápolási cikkeket, 
illa tszereket, szépségápolási term ékeket, de 
megtalálható lesz az édesség is, cukorka és 
csokoládé. Számítva a kisjövedelműekre és az 
alacsony nyugdíjasokra egészen kis tételekben is 
kínálják az édességet, tehát egy két darabka csoki is 
kapható lesz vagy netán párszem cukorka is.
A gyógytermékek felhasználásához szaktanácsadás
sal is foglalkoznak. A HERBÁRIA által forgalmazott ter
mékek használatához különféle szakkönyvek és füze
tek kerülnek forgalmazásra Gondolnak az idősebb 
korosztályra Ingyenes vérnyomás mérést végeznek 
az üzletben aki oda betér. Egy modern és korszerű 
mérőeszközökkel, melyhez nem kell levetkőzni hanem 
csak a kezét illetve ujját kell rátenni a műszerre és má
ris megállapítható a vérnyomás értékhatárai valamint 
ezenfelül a pulzus számot is kijelzi a készülék. Ezzel a 
szolgáltatással is szeretnék megnyerni a leendő vevő
közönséget.
Az új üzletet a Baranya megyei Fodrászipari Szövet
kezet üzemelteti a fodrász üzlet melletti helyiségben a 
Kossuth Lajos utcában.

Sántha László

FELHÍVÁS!

Közös ünneplésre hívjuk

Pécsvárad lakosságát.

A sok vérrel, áldozattal és 
szenvedéssel megváltott nemzeti 

ünnepünk:

október 23-a megünneplésére!

Helye: Kossuth tér 56-os emlékmű 

Ideje: 1990. október 2 3 .16.00

Az önkormányzat
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Kulcsmásolás 
zárak javítása, beszerelése

Ócsai András
Pécsvárad Kossuth L. u. 8/c 1.1.

Tel:226
Hétfőtől - péntekig 17-20-ig 

szombaton 8-12-ig

Sürgős esetben ünnepnapokon is állok kedves 
megrendelőim rendelkezésére.

v______________________________________________________ )

400 négyszögöl zártkertben 
kétszintes épület eladó. 
/Öregbeke dűlő 156/c/

Olasz-magyar vagy ma- 
gyar-'olasz kéziszótárt 
vennék reális áron. 
Cím:Tóth Gabriella Pécs
várad Kossuth L. u. 12. 
/tel: 144/

з ,  6 ,9  KW-os villanykályha el
adó . É rd e k lő d n i :R e is ig e r  
Pécsvárad Kossuth Lajos
и. 10/a 3. em.
Napközben a Kossuth L. u. női 
fodrászatban 

/tel:99/

1991-re visszaigazolt 126-os 
Polski fiat kiutalás eladó. 
Érdeklődni: Báiingné Gyer
mekrendelő Pécsvárad

Eladó! Gódor szőlő mögött 
800 négyszögöl szőlő-gyümöl- 
csös./megosztva is./
Hétvégi házzal.
Érdeklődni: Pécs 22-410 Blas- 
kovics László Pécs, Kossuth L. 
u. 54.

Képkeretezés,üvegezés

Tárnái István Pécsvárad, Ságvári u. 6. 
Nyitva: hétfőtől-péntekig 9-18-ig 

páros szombaton 8-12-ig.

ÉuTiEszrő
Kiadja

a Magyar Demokrata Fórum 
PócsváradI Szervezete 

Felelős kiadó: dr. Bíró Ferenc 
Felelős szerkesztő: 

Benkő László 
Készült

a Carbocomp Kft 
nyomdájában 

Felelős vezető: Pető Attila

1990. október 5-én 15 órától

"ZSÁKBAMACSKA"
Holland bálás áruk vására 550,-Ft/kg 

A Művelődési Központ AJÁNDÉK BOLTJÁBAN 
GOLYÓSTOLL VÁSÁR 
20%-KAL olcsóbban 

24-, 27-, 48-, 67-, 220-,Ft-os áron 
12 db-os ZSÍRKRÉTA 102,- helyett 82,-Ft 

24 db-os 190,80 helyett 153,-Ft

Nyltva:hétfőtől-pénteklg 9-17 óráig

Leányvásárkor is nyitva az

IBOLYA-turka!

Bőséges áruválasztékkal és új szabadidőruhákkal 
/1300Ft/ várom kedves vásárlóimat

Pécsvárad Dózsa Gy. u. 2.

IBOLYA


