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Tisztelt Olvasónik!

Levélben kínáltuk fel a bemutatkozás lehetó'ségét a két polgármesterjelöltnek és valamennyi képviselőjelöltnek 
egy gépelt oldal terjedelemben, egy fényképpel. A beküldött bemutatkozásokat változtatás nélkül, az alábbiakban 
tesszük közzé.

A szerkesző

Polgármesterjelöltek

D r. F eled i É va
polgármesterjelölt

MSZP

Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Pécsváradiak!

Ezúttal is szeretném megkö
szönni a nevemre leadott ajánlá
sokat, a bátorítását, támogatá
sát, és a segítségét mindazok
nak, akikkel eddig találkoztam. 
Előre is köszönöm mindazok bi
zalmát, rokonszenvét, akik majd 
rám szavaznak. Mindig tisztes
ségesen, felkészülten, nagy akti
vitással fogom képviselni az itt 
élők érdekeit.

"Dr. Feledi Éva vagyok, az 
MSZP jelöltjeként indulok a he
lyi önkormányzati választáso
kon, mint polgármester, és mint 
helyi és megyei képviselő jelölt.

48 éves vagyok, 15 éve élek 
családommal Pécsváradon. Fér
jem dr. Menczer Gábor, pécsvá- 
radi háziorvos.

3 gyermekünk született, Csa
ba 20 éves főiskolás, Kinga 15 
éves gimnazista, Helga 6 éves 
óvodás.

1975-ben végeztem a Pécsi 
Orvostudományi Egyetemen, az
óta ott dolgozom. Két szakvizs
gám van. 1985 óta a Szülészeti 
és Nőgyógyászati Klinikán dol
gozom, mint belgyógyász és la- 
boiyezető egyetemi adjunktus.

Érdekel a politika és szeretek 
részt venni a közéletben. 1994- 
ben a Baranya Megyei Közgyű
lés tagjává választottak az ön- 
kormányzati választásokon. Két 
megyei és két nemzetközi bizott
ságban is dolgozom, az Egész
ségügyi, a Nemzetiségi-Kisebb- 
ségi-Etnikai Bizottságokban és 
az Alpok-Adria Munkaközösség 
Egészségügyi és a Nők Bizottsá
gában. Azért, hogy felkészültebb 
lehessek a közgazdaság terüle
tén, elvégeztem a JPTE Közgaz
daságtudományi Karának MBA 
(vezető menedzser) szakát.

Amikor az MSZP felkért, hogy

induljak a pécsváradi önkor
mányzati választásokon sokáig 
gondolkodtam.

Nehéz volt dönteni, talán a 
sors akarata is volt, hogy elvál
laltam ezt a kihívást.

Nő vagyok, 3 gyermekes anya, 
és mint minden nőnek, kétszere
sen kell teljesítenem, hogy férfi
társaim elismerjenek. Eltérően 
sok országtól, a magyar közéle
tet még alig vehették birtokukba 
a nők, pedig olyan képességek
ben erősebbek, mint a probléma- 
megoldó készség, kompromisz- 
szumkészség, átérzés, szociális 
érzékenység, tolarencia.

Amikor az indulás mellett 
döntöttem, tudtam, hogy nagy 
fába vágtam a fejszémet. Több 
okból is sajátosak a dilemmáim, 
de itt csak kettőt említek. Egy 
részről az önkormányzatok 
nagyfokúan központilag alulfi
nanszírozottak, saját bevételek
re szorulnak. Pécsvárad sokat 
fejlődött, de mára már saját for
galomképes vagyonának túlnyo
mó többségét felélte. További fej
lődése a helyi gazdaság teljesítő- 
képességétől, struktúrájának át
alakulásától, külső kapcsolat- 
rendszerétől, az itt élők alkotóe
rejétől függ.

Új stílust, más szemléletet 
Pécsvárad önkormányzásában!

Ahhoz, hogy a sokak által kí
vánt változások bekövetkezzenek, 
meggyőződésem, hogy új stílusra 
és más mentalitásra van szükség 
az önkormányzati munkában. 
Úgy gondolom, hogy a nyílt, 
őszinte, tisztességes, partneri, 
meggyőző munkastílus elvárható 
és önmagámtól meg is követelem, 
de ehhez partnerek kellenek.

A Polgármesteri Hivatalnak 
javítania kell a döntéselőkészítő 
munka színvonalán, a képvise
lőknek minden rendelkezésre ál
ló információt meg kell kapniuk 
a munkájukhoz. Növelni kell a 
hivatal szolgáltató, gondoskodó 
jellegét.

Nyílt, szolgáltató, gondosko
dó, ügyintéző, képviselői önkor
mányzatot!

Az új képviselőtestület dönté
sétől függ, hogy ezentúl a testü
leti ülések nemcsak nyilváno
sak, hanem élő egyenes TV- 
adásban közvetítettek lesznek-e, 
én javasolni fogom. Javaslom to
vábbá azt is, hogy a testület ve
zesse be nálunk is a lakosság te
rületi képviseletét, azaz a képvi
selő képviselje a körzetében la
kók érdekeit is. Minden képvise
lő, és a polgármester tartson he
tente egy fogadóórát.

Felelős, szakértő', hatékony 
szakbizottsági munkát az önkor
mányzatban!

Azért, hogy a képviselői szak- 
bizottságok munkája sokkal ha
tékonyabb legyen, a képviselők 
képezhessék magukat, vonhas
sanak be külső szakértőket ad 
öntés előkészítésbe, tegyenek el
őterjesztéseket, munkarendjük 
szabályozott legyen. A testületi 
ülések napirendjéhez mindig 
hívják meg az érintetteket is. 
Kérjenek évi rendszeres tájékoz
tatást a főbb társadalmi-gazda
sági szereplőktől, partnerektől.

Aktív, széleskörű tájékoz
tatást, közszolgálati televíziót!

Az önkormányzatiság egyik 
lényege, hogy a lakosságot minél 
szélesebb körben bevonja a dön
tésekbe. Ahhoz, hogy Önök az 
önkormányzati döntéseket befo
lyásolhassák, tájékozottnak kell 
lenniük. Növelném a helyi mé
dia közszolgálati jellegét, és eh
hez megfelelő forrásokat is java
solnék biztosítani.

Megvalósítható önkormányza
ti programot!

A jelenlegi költségvetési 
struktúra mellett ebben a 4 éves 
ciklusban csak a szennyvíztelep, 
a Művelődési Központ és néhány 
út, járda felújítása a csatornázás 
folytatása szerepelhet reálisan a 
programban. Felkerestem a vá
rosi intézmények, gazdasági 
egységek vezetőit, a Kereskedel
mi és Iparkamara, Kézműves 
Kamara helyi vezetőit, a civil 
szervezeteket, beszélgettem ki
sebbségek képviselőivel, egysze
rű városlakókkal, mindenkivel, 
akivel csak lehetett. Bújtam az 
önkormányzati szaklapokat, a 
megyei területrendezési, telepü
lésfejlesztési, turizmus fejleszté
si stb. koncepciókat, és arra a 
megállapításra jutottam, hogy 
mégis van további fejlődési lehe
tőség: van sikeres, megvalósít
ható program!

A program megvalósíthatósá
gának négy sarkköve, feltétel- 
rendszere van:

1. Gazdaságszerkezeti válto
zások jöjjenek létre:

idegenforgalmi, termelő- és 
szolgáltató ipar

Az idegenforgalomnak és a 
hozzá kapcsolódó termelésnek, 
szolgáltatásoknak kell húzó ága
zattá válniuk Pécsváradon. To
vábbi jelentős ipartelepítés nem 
várható, nem is kívánatos a 
csendes, gyönyörű fekvésű, gaz
dag történelmi és kultúrájú kis
városi jelleg megváltozása. A pé

csi, mohácsi, komlói, bólyi ipari 
parkok létrejöttével nem várha
tó Pécsvárad térségében jelentős 
ipartelepítés, munkahelyterem
tés. A Polgármesteri Hivatal 
működését és az Önkormányzat 
saját erőforrásait koncentrálni 
kell az idegenforgalom szem
pontjából stratégiailag fontos te
rületeken, így egy Idegenforgal- 
mi-programszervezői-koordinác 
iós Iroda létrehozását javaslom, 
hozzárendelt, átcsoportosított 
költségvetési alapokkal. Az ag
rárszektor a város stabilizáló 
ágazata volt, és kívánatos, hogy 
az is maradjon.

2. Növekedjen a helyi gazda
ság teljesítőképessége: vállalko
zásbarát adózás, iparvédelem

A helyi gazdasági szereplők
kel partneribb, támogatóbb kap
csolatot kell kialakítani.

Javaslom az egyéni, differen
ciált adózás bevezetését, az ipar
űzési adó egy részének az adózó 
által megnevezett, célzott fel- 
használását, a pénzügyi szolgál
tatások bővítését, a helyi kéz
műipar, építőipar, a sok városla
kót foglalkoztató helyi termelő 
és szolgáltató ipar protekcioná- 
lis (kivételezett) támogatását.

3. Erősödjön Pécsvárad kistér
ségi központi, városi jellege: ön- 
kormányzati társulások, együtt
működések

A központi szerep erősödésé
hez az önkormányzati társulá
sok széles köre biztosítja a leg
több lehetőséget. A környeze
tünkkel, a szomszédos községek
kel való kölcsönösen előnyös 
együttműködések rendszerét 
kell kiépítenünk úgy, hogy meg
őrizzék az önkormányzatok a 
nehezen kivívott autonómiáju
kat. Az együttműködések né
hány lehetséges területe: rende
zési, fejlesztési tervek, egész
ségügy, oktatás, tűzoltóság, köz
lekedésszervezés, közművelődés, 
televíziózás, környezetvédelem, 
munkahelyteremtés, igazgatás, 
stb.

4. Az alkotó, innovatív energi
ák összegyűjtése és felhasználá
sa

Mindannyiunknak megvan a 
képessége az új ötletekre, új 
megoldásokra, megvan az érzé
kenysége az újdonság átvételére. 
A kreativitás pedig a célok kitar
tó, ötletes megvalósításához 
szükséges. A tehetségek felkuta
tása, felkarolása, alkotó energiá
ik bevonása az önkormányzati 
munkába alapvető érdekünk.

A fenti négy alapfeltételben 
megerősödve az elkövetkezendő
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négy évben az alábbi célkitűzé
sek megvalósíthatóak lesznek:

Tegyük gondozottabbá, ottho
nosabbá Pécsváradot! Legyen a 
városnak pihenő', sétáló parkja! 
A Várkert, mint történelmi kert, 
pályázat útján igazi városi kert
té varázsolható. Parkosítsunk 
minden zöld területet a belvá
rosban! Kapcsolódjunk be a "Vi
rágos Városok" mozgalomba.

Átköltöztethető a belvárosi 
ipartelep a külső ipaxi területek
re, és helyén a tervezett lakó
park építése megkezdődhet. A 
szerződések teljesülését ellenő
rizni kell.

Épüljön egy uszoda, strand 
vagy mozi központi céltámogatá
sokkal, pályázatokkal, a környe
ző falvak önkormányzatainak 
támogatásával, a lakosság szé
leskörű bevonásával.

Induljon egy szociális lakás- 
építési program. Lakótelkekkel, 
garzon- és kislakásos társasház 
építésével segítsük a fiatalok, 
házasok letelepedését!

A Szakiskola volt Oktatóköz
pontjában működjön az Ifjúsági 
Ház, melyben klub-mozi, táncte
rem, klubhelyiségek, büfé lenne. 
A fiatalok úgy érzik az Önkor
mányzat nem törődik velük, 
nem hallgatja meg a véleményü
ket, és igazuk van!

Központi célprogram kereté
ben mentőállomás létesülhet a 
városban.

Bővüljön a finanszírozott járó
betegellátás.

Létesüljön bölcsó'de.
Igény szerint működhetne pi

ac.
Helyezzük el a Helytörténeti 

Múzeum anyagit.
Készüljön megvalósíthatósági 

tanulmány egy helyi és város- 
környéki kisbuszos tömegközle
kedés kiépítéséhez. Elérhetőbbé 
válnának a munkahelyek, ottho
nok, iskolák, boltok, intézmé
nyek, a szomszédos falvak, meg
nőne a szabadidő, nőne a szol
gáltatások piaca, színvonala.

Bővíthetőbbé és igazságosab
bá válik a szociális és egyéb tá
mogatások rendszere, ha megfe
lelő informatikai adatbázisok 
alapján regiszterek készülnek a 
jogosultakról.

A civil szervezetek, egyesüle
tek, egyházak támogatására a 
költségvetésben külön alapot ja 
vasolnék létrehozni, hogy a tá
mogatás rendszeres és kiszámít
ható legyen.

A tehetséges fiatalok támoga
tására Ösztöndíj alapot kell léte
síteni.

Hozzunk létre Önkormányzati 
Rendészeti Irodát.

A Vár kihasználtságát az Ide
genforgalmi-programszervezői 
csoporttal, jó marketinggel, az 
önkormányzat támogatásával ja 
vítani kell. A Kincstár a működ
tetést újra meg fogja hirdetni.

Igény szerint támogassuk a 
nők részmunkaidős foglalkozta
tását.

Zsáli János 
polgármesterjelölt 

független

Tisztelt Pécsváradiak!

Mindenekeló'tt szeretném 
megköszönni a pécsváradi la
kosságnak azt a több száz 
ajánlószelvényt, mellyel elha
tározásom at, hogy polgár
mesterjelöltként és képvise
lőjelöltként is indulok az ön- 
korm ányzati választáson, 
megerősítették.

48 éves, 1951 óta Pécsvára- 
don élő lakos vagyok, de mi
vel édesanyám születésem 
előtt is itt élt, úgy gondolom 
nyugodtan vallhatom magam 
tűke pécsváradinak. Nős va
gyok, feleségem adminisztrá
tor, két felnőtt gyermekem a 
fiatal munkavállalók problé
máival ismerkedik.

Kezdő munkavállalóként 
négy évet dolgoztam a DE- 
DASZ-nál, majd házasságkö
tésemet követően a helyi Epí- 
tőszövetkezetnél helyezked
tem el. Itt művezetőként, épí
tésvezetőként és 1988 óta el
nökként dolgozom. A rend
szerváltás és a gazdasági vál
ság viharaiban a baranyai 
építőipari szövetkezetek kö
zül csak mi tudtunk talpon 
maradni. Saját dolgozói lét
szám tekintetében pedig az 
elmúlt évben a baranyai épí
tőipari vállalkozások élére 
kerültünk. Erőfeszítéseinket 
a szakma az elmúlt években 
több díjjal is elism erte, a 
pécsváradi Kis ABC-ért pél
dául az ÁFÉSZ-szel és a ter
vezővel közösen az Építészeti 
Kultúráért díjban részesül
tünk. Sosem hittem, hogy 
ezeket az eredményeket egy 
személy munkája hozta, min
dig kiváló vezetőim, illetve 
kollégáim voltak és vannak.

Önkormányzati munkámat 
1985-ben tanács és vb tag
ként kezdtem, majd a község 
illetve a város választópolgá
rai bizalmából 1990-tóí még 
két ciklusban megismételhet
tem. Pártnak nem voltam és 
nem vagyok tagja, talán az 
lehet az oka, hogy a demok
ratikus választások alkalmá
ból több párt és társadalmi

szervezet bizalmát is magam 
mögött tudhattam. Jó érzés 
volt immár három cikluson 
keresztül olyan testület tag
jának lenni, melynek idejé
ben lakóhelyünk biztonságos 
ivóvízellátását, korszerű 
egészségügyi centrumot, szi
lárd burkolatú úthálózatot, 
új iskolaszámyat, vezetékes 
gázellátást, napi információ
val ellátó kábel TV-rendszert, 
távhívásos telefonrendszert, 
sportcsarnokot, sportöltözőt, 
korszerűsített zeneiskolát, 
időközben elnyert városi 
ranghoz illő, felújított város
házát kapott.

Ez a program  azonban 
csak a lakosság és a helyi 
vállalkozók összefogásával és 
nem utolsó sorban óriási 
anyagi áldozatvállalásával 
valósulhatott meg. Önkor
mányzati képviselőként a 
testület döntéseinek elsősor
ban a gazdasági területen 
történő végrehajtását segítet
tem. Társadalmi megbízatás
ként három gyönyörű évet 
dolgozhattam kiváló munka
társakkal együtt Pécsvárad 
sportjában. Az eredményeken 
túl a legnagyobb örömet a 
magasabb szintet is kielégítő 
létesítményállomány létrejöt
te okozza.

Miért indulok polgármes
ter jelöltként a választáson?

Elsősorban azért, mert a 
lakosság jelentős hányadá
nak a biztatását és támoga
tását érzem magam mögött. 
13 éves az önkormányzatban 
végzett munka, az önkor
mányzatiság ismerete, vala
mint több mint 10 éves veze
tői tapasztalatom alapján a 
létrejövő önkormányzat és a 
lakosság támogatásával meg
győződésem, hogy a polgár- 
mesteri munkát el tudom vé
gezni. Ha megtisztelnek a bi
zalmukkal a teljesség igénye 
nélkül programom fő pontjait 
az alábbi gondolatok jelentik:

Tovább kell emelni Pécsvá- 
radnak, mint regionális köz
pontnak a szerepét.

Nagyobb lehetőséget sze
retnék b iztosítan i a négy 
éves ciklus közben is a vá
lasztópolgár akaratának. El 
szeretném érni, hogy a pécs
váradi vállalkozások, vállal
kozók, akik, amelyek általá
ban mindig támogatói voltak 
a pécsváradi kulturális és 
sporteseményeknek és szer
vezeteknek az eddiginél lé
nyegesen nagyobb lehetősé
get kapjanak az önkormány
zati és a pécsváradi beruhá
zások létrejöttében.

Minden eszközt fel fogok 
használni annak érdekében, 
hogy a lakosság és a vállalko
zások által létrehozott ma 
már önkormányzati tulajdo

nú infrastrukturális beruhá
zások - például Pécsvárad 
vízhálózata - működtetői a 
pécsváradi polgárok érdekeit 
képviselő vállalkozások le
gyenek.

A munkahelyteremtés el
engedhetetlen feltételeként 
létre kell hozni egy ipari par
kot, melyben a beruházások 
a lakosság és a város érdeke
it biztosítják.

Meg kell vizsgálni és azt 
követően a lakosság vélemé
nyét kikérve meg kell hatá
rozni a Pécsváradon átmenő 
autóbusz forgalom útvonalát, 
mellyel párhuzamosan egy 
autóbusz pályaudvar kialakí
tását is biztosítani kell.

A lakosság ügyeinek 
könnyebb intézése céljából 
folytatni kell a Komlótól való 
elszakadás folyamatát.

A privatizált egészségügyi 
centrumban a vállalkozó or
vosok bevonásával és véle
ményük figyelembevételével 
növelni illetve bővíteni sze
retnénk az egészségügyi ellá
tás színvonalát.

Meg kell őrizni, lehetőség 
szerint fejleszteni a pécsvá
radi megyei és országos hírű 
kulturális és m űvelődési 
programok számát és színvo
nalát.

Pécsvárad idegenforgalmi 
vonzását a helyi kereskedők 
és vendéglátósok véleménye
inek figyelembevételével to
vább kell növelni.

Ennek elengedhetetlen to
vábbi feltétele a lakókörnye
zet a városkörnyék kultúrált 
rendben tartása, a termé
szet, az erdő óvása.

A város intézményrendsze
re, az intézményi épületek ál
laga általában megfelelő, né
hány épületnél a szükséges 
felújítás a pénzügyi lehetősé
gek ismeretében ütemezhető.

A város polgárai által vá
lasztott önkormányzat, mint 
eddig is a választást követő
en is a város polgárainak ér
dekeit kell hogy képviselje.

Biztos vagyok benne, ha az 
Önök bizalmából polgármes
ter lehetek, ennek a jogos 
igénynek az Önkormányzat
tal együtt meg fogunk felelni.

Befejezésül kérem Önöket, 
hogy minél nagyobb számban 
menjenek el szavazni, mert 
csak egy megfelelően magas 
részvételi arány biztosíthat 
megfelelő legitimitást a követ
kező négy év önkormányzatá
nak és polgármesterének.

Ha úgy gondolják, hogy 
megfelelek az Önök elvárása
inak ne féljenek egy X-et ten
ni a nevem mellé, biztosak 
lehetnek benne, hogy nem 
élek vissza a bizalmukkal.

Zsáli János



4 Hírmondó 1998.október

Képviselőjelöltek

Dr. Andrics Antal
független

Az egyetem befejezése - 
1983 óta - első' munkahelye
men az "állami gazdaságban", 
illetve annak jogutódaiban, 
jelenleg az Agrover Rt-nél dol
gozom.

A részvényesek és munka
társaim bizalmából négy éve 
kerültem választás útján az 
Rt. élére. Azóta töltöm be az 
elnöki és a vezérigazgatói 
tisztet is.

A m unkahelyem megvá
lasztása tett pécsváradivá, hi
szem a cég és a város ezer 
szálon kötó'dik egymáshoz. Ez 
az egyik indoka annak, hogy 
vállaltam a képviselő' jelöltsé
get. A másik indok személyes 
jellegű, mégpedig az, hogy 
Pécsváradot megfelelő' élő
helynek tartom családom szá
mára, és itt telepedtem le. Et
től fogva kötelességemnek ér
zem, hogy tudásomat, felké
szültségemet, beosztásomat 
Pécsváradon, Pécsváradért is 
kamatoztassam.

Az Agrover Rt. nem csak 
Pécsvárad, hanem a vonzás- 
körzet legjelentősebb vállal
kozása. Itt 200 munkavállaló 
- javarészt helyi lakos - dolgo
zik. A társaság árbevétele 
csaknem egymilliárd forint. 
Termékeink, szolgáltatásaink 
a városban is itt vannak. 
Másrészről nemcsak eladunk, 
mi is igénybe veszünk a helyi 
vállalkozások által nyújtott 
vásárlási és szolgáltatási le
hetőségeket.

Külön kiemelem a város és 
a társaság kapcsolatában azt 
a tényt, hogy Pécsvárad adó
zási területén 120 bejegyzett 
cég és többszáz vállalkozó 
működik, mégis az Agrover 
Rt. egyedül fizeti be a helyi 
adók negyedét.

Más dimenziója is van a vá
ros és társaság kapcsolatá
nak. Jelentős összegekkel tá
mogatjuk a helyi közintézmé
nyeket, sportot, kulturális 
rendezvényeket és szinte az 
összes helyi alapítványt.

A leírtak átgondolása, ren
dezése megerősítette bennem 
azt, hogy ezt a szoros és szer
teágazó kapcsolatot jobban, 
hatékonyabban lehet kama- i 
toztatni a városért, ha oda át
tételek nélküli élő, direkt 
kapcsolatot - nevezetesen vá
rosi képviselői minőségben - 
sikerül kialakítanom.

Miért döntöttem úgy, hogy 
Pécsváradon telepedjek le, 
hogy ide hozzam a gyerekei
met?

Egyrészt földrajzilag jó he
lyen fekszik, másrészt Pécs
várad mára rendelkezik 
olyan infrastruktúrával, köz- 
intézményi és szolgáltatói bá
zissal, amely vonzóvá teszi.

Szeretnék azon munkál
kodni, hogy jövőre jobban 
érezzük magunkat Pécsvára
don mint idén, gyerekeink 
jobban felszerelt óvodába, is
kolába járhassanak. A lakos
ság - elsősorban a mozgásuk
ban korlátozott emberek, 
nyugdíjasok - helyben kapják 
meg a számukra szükséges 
ellátást, szolgáltatást lehető
leg minden évben jobb színvo
nalon.

Kétségtelen, hogy Pécsvá
rad az utóbbi időben, beleért
ve várossá válását is, rangot, 
hírnevet szerzett magának. 
Ahhoz, hogy tovább lépjünk 
meggyőződésem, hogy Pécs
váradon új fejlesztéseket kell 
megcélozni, ehhez pedig jó 
forrásokat, elsősorban pályá
zati pénzeket kell megszerez
ni. Ezen szeretnék munkál
kodni, dolgozni, hiszen ebben 
megvan a m egfelelő felké
szültségem , jártasságom , 
mert cégem menedzselésében 
ez a munkám fő területe.

Én azt gondolom, hogy erre 
a városra - amennyiben sike
rül egy egységes, ütőképes ve
zetést választani - néhány év 
múlva azt lehet mondani, 
hogy egy komfortos élőhely, és 
kellemes, vonzó város idegen- 
forgalmi, turisztikai szem
pontból is.

Apaceller József
független, 

Német Kisebbségi 
Önkormányzat

1951-ben születtem Pécsvá
radon. Feleségem Bayer Má
ria szintén tősgyökeres pécs- 
váradi. O a helyi gyógypedagó
giáin tanít. Két fiúnk van Jó
zsef 23 és András, aki 18 éves.

Zenetanári diplomát a Pécsi 
Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskola fagott szakán szerez
tem. Három évig a Pécsi Nem
zeti Színház zenekarában dol
goztam. Jelenlegi munkahelye
men a Pécsváradi Zeneiskolá
ban 25 éve dolgozom, 19 évig 
fafúvós tanárként, 6 éve pedig 
a Zeneiskola igazgatójaként.

- 1979 óta vagyok karmestere 
a Városi Tűzoltó Zenekarnak.

- Három éve a Magyaror
szági Német Zenekarok Or
szágos Szövetségének alelnö- 
kévé választottak.

- Másoddiploma megszer
zése céljából a Budapesti 
Műszaki Egyetem Pedagó
giai Tanszékén a közoktatás 
vezető szakot végzem.

- Az Önök jóvoltából képvi
selőként két olyan ciklusban 
tevékenykedhettem, mely 
meghatározó volt a település 
fejlődésében. A mindannyiunk 
által ismert fejlesztések, beru
házások olyan feltételeket te
remtettek, melyek országosan 
is elismertté tették a várost.

- A kulturális bizottság el
nökeként és annak tagjaival 
végzett munka eredményé
nek tekintem, hogy szakmai 
körökben a kultúra és a fesz
tiválok kisvárosaként tartják 
számon Pécsváradon.

- Az oktatási, kulturális és 
sportlétesítmények számos 
lehetőséget kínálnak város 
polgárainak. A sportcsarnok 
átadásával dinamikus fejlő
désnek indulhattak a külön
féle szakosztályok, általános 
iskolás kortól kezdve.

Ugyanakkor számos kultu
rális rendezvény helyszíne is 
volt a csarnok. Nagy ered
ménynek tartom, hogy az or
szágos megszorító intézkedé

sek ellenére intézm ények 
biztonsággal működhettek, 
sőt költségvetésükből kisebb 
fejlesztésre is jutott. További 
színvonalas működésük vala
mennyiünk érdeke.

- Pécsvárad kulturális szere
pe eddig is igen jelentős volt. In
tézményei kulturális csoportjai 
méltán képviselték városunkat 
bel- és külföldön egyaránt.

Nagy rendezvényeink, az 
augusztusi Szent István na
pok és a már nemzetközi hí
rű Leányvásár mellett kezde
ményezésemre immár negye
dik alkalommal szervezzük 
áprilisban a Gyermek- és If
júsági Fúvószenekarok fesz
tiválját. Ezen több száz fiatal 
muzsikus vesz részt.

Rendezvényeink kulturális 
szerepük mellett jelentős ide
genforgalmi hatásuk is van.

Kiemelt szempontnak tar
tom, a környezeti kultúra 
ápolását (utak, járdák, közte
rületek, játszóterek) karban
tartását, felújítását.

Megoldást kell találni a 
vár m egfelelő színvonalú 
üzemeltetésére.

Szorgalmazom a város köz
pontjában lévő ipari terület 
megszüntetését. Városi tulaj
donba kerülését, (a volt Me
zőgép területe)

- Lakossági javaslatok fi
gyelembe vételével, buszpá
lyaudvar kialakítását

- Megfelelő feltételek ese
tén egy uszoda felépítését

- Felvállalom a Német Ki
sebbség képviseletét, és tö
rekszem eddigi eredményei
nek továbbvitelére.

A Német Kisebbségi Ónkor
mányzat sok olyan pluszt ho
zott a városnak és intézménye
inek, amatőr együtteseinek, 
mely nagymértékben elősegí
tette színvonalasabb munkáju
kat. Sikeres pályázatok, közép- 
iskolások ösztöndíj-támogatá
sa, továbbképzések anyagi tá
mogatása formájában.

Az elmúlt időszakban is ak
tívan dolgoztam a partnerkap
csolatainkkal való szorosabb 
együttműködésért. Ajól műkö
dő német és osztrák testvérvá
rosi kapcsolatok mellett szor
galmazom egy felvidéki és egy 
erdélyi településsel való kap
csolat felvételét is.

Eddigi tevékenységemmel 
elsősorban városunk oktatá
si, kulturális és idegenforgal
mi elismertségéért dolgoz
tam. Ugyanakkor támogat
tam a megvalósítható reális 
lakossági igényeken alapuló 
beruházásokat is.

Megköszönöm eddigi bizal
mukat és kérem megtisztelő 
támogatásukat.
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Arató Márton
független

A lulírott Arató Márton 
1950. szeptember 1-jén szü
lettem Fazekasbodán.

Édesapám Arató András, a 
pécsváradi ÁFÉSZ fazekasbo- 
dai vegyesboltjának vezetője
ként, míg édesanyám a geresd- 
laki termelőszövetkezet tagja
ként vonult nyugállományba.

Testvérem, Dr. Arató Endre 
a Pécsi Orvostudom ányi 
Egyetem elvégzése után se
bészként dolgozik.

Az általános iskola befeje
zése után a pécsi Zrínyi Mik
lós Kereskedelmi Szakköz- 
zépiskolába jelentkeztem , 
ahol 1969-ben sikeres érett
ségi és vele párhuzamosan 
fűszer-csemege eladói szak
munkásvizsgát tettem.

Érettségi után sikeresen 
felvételiztem a budapesti Ke
reskedelmi és Vendéglátóipari 
Főiskolán. Eredményes állam
vizsga után kereskedelmi, 
üzemgazdászi diplomához ju
tottam. A főiskolás éveim alatt 
- fakultatíve - szállítási és fu
varszervezési felsőfokú vég
zettséget is szereztem.

A főiskola második évfolya
mától a Mecsek Fűszért Rt. 
jogelődjénél ösztöndíj szerző
dést kötöttem. így kerültem az 
államvizsga után a nevezett 
céghez. 22 év után is e vállal
kozáshoz köt munkaszerződé
sem. 1973-1975 között töltöt
tem le a katonai szolgálati 
időt. A munkahelyemen egy
másra épülő beosztásokban 
dolgoztam (adminisztráció, 
nagykereskedelmi raktár, ter
melésirányító, osztályvezető).

Pályázat útján - 1982. janu
ár 1. - lettem a cég kereskedel
mi igazgatóhelyettese, majd 
1986. január 1-je után - szintén 
pályázati úton - a cég vezér- 
igazgatója. Ma is ebben a be
osztásban tevékenykedem.

A vállalat, mely közel 900 
főt foglalkoztat - elsők között 
az országban - 1991-ben saját 
kezdeményezésre alakult át 
részvénytársasággá és 1994- 
ben került magánkézbe.

1976-ban kötöttem házas
ságot Rózsahegyi Julianná
val, pécsváradi lakossal, aki je
lenleg a helyi Gyógypedagógiai 
Intézet tanára.

Két gyermekünk született:
Arató Virág (1977) közgaz

dasági főiskola III. évfolya
mos hallgatója.

Arató Gergely (1980), Apác
zai Név. Központ gimnáziu
mának tanulója.

Házasságkötésünk óta va
gyok pécsváradi lakos. 1990- 
ben és 1994-ben indultam a 
helyhatósági választásokon, a 
várbaráti kör jelöltjeként.

1990-tól vagyok a pécsvára
di önkormányzat tagja, a vá
lasztópolgárok jóvoltából.

Az első ciklusban a Gazda
sági Bizottság tagjaként és 
elnökeként tevékenykedtem, 
míg a második terminusban 
a képviselő testület alpolgár
mesterré választott.

Az új ciklusban, amennyi
ben a választópolgároktól 
szükséges szavazatokat meg
kapom és a testület tagja le
szek ismételten, úgy a múltból 
fakadóan mindenképpen arra 
fordítom energiámat, hogy

a. ) víz és csatornaszolgálta
tással összefüggő problémák 
megoldást nyerjenek és Pécs- 
váradon e téren is színvonalas 
ellátás, a lakosság teherbíró 
képességét is figyelembe vevő 
díjazási rendszer alakuljon ki.

b. ) Nagyon fontosnak ítélem 
meg, hogy az önkormányzati 
testületi üléseken elhangzot
tak röviden jelenjenek meg a 
teletexen. Lényeges kérdés a 
kábeltelevízió nagyobb volu
menű anyagi bázisának meg
teremtése is a jövő érdekében.

c. ) Fontosnak ítélem meg, 
hogy a közmunkák nyilvános, 
pályázati úton kerüljenek 
meghirdetésre.

d. ) A várható szűkös anyagi 
keretek mellett is támogatom 
és el tudom képzelni, hogy

- állami támogatással léte
sítünk a gyermekek úszóok
tatását segítő tanmedencét

- és egy alacsony nézőszám
mal is működőképes videomozit.

Amennyiben a fenti gondo
lataimmal egyetértenek, úgy 
szavazataikkal segítsék el
képzeléseim megvalósítását.

Balogh Tünde
független, 

Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat

Tisztelt Választópolgárok!

Nevem Balogh Tünde, 
Önökhöz hasonlóan én is 
Pécsváradon élek, családom
mal - Kovács Róberttel és le
ányommal, Kirával.

26 éves vagyok és életem 
során én is m egtapasztal
tam, hogy mit je len t Ma
gyarországon cigánynak len
ni, és úgy érzem, hogy az 
Önök tám ogatásával van 
mit változtatni a cigányság 
helyzetén.

Az Önök eddigi támogatá
sának köszönhetően képvise
lőjelöltként indulhatok az Or
szágos K isebbségi Önkor
mányzati választásokon, 
mint a Pécsváradi Cigány 
Önkormányzat képviselője
löltje.

Támogatásukat kérve nem
csak a cigánysághoz fordulok, 
hanem Pécsvárad valameny- 
nyi polgárához. Célom az, 
hogy a cigányságról kialakí
tott képet tevékenységemmel 
és az Önök hathatós támoga
tásával jelentősen javítsam 
az elkövetkezendő négy év so
rán.

Ennek keretében a ma
gyarság és a cigányság között 
felmerülő ellentéteket kívá
nom feloldani a cigányság ér
dekeinek hathatós képvisele
tével.

Programom keretében sze
retném feloldani mindazokat 
az ellentéteket, melyek Önök 
előtt is ismertek városunk
ban, az alábbiak megvalósítá
sával.

Úgy gondolom, hogy itt az 
ideje újrafogalmazni azt a 
fogalmat, hogy valaki cigány 
nem zetiségű. Ehhez elen
gedhetetlen az Önök támo
gatása, amellyel megvalósít
hatónak tartom a cigányság 
életkörülményeinek javítá
sát a lehetőségeinkhez ké
pest.

Segíteni akarok abban, 
hogy a cigány gyermekek ne 
szoruljanak a társadalom  
szélére, érdekeltté akarom 
tenni szüleiket abban, hogy a 
most felnövekvő nemzedék 
jobb esélyekkel indulhasson, 
mint annak idején mi tehet
tük.

Ezért minden erőmmel 
azon leszek, hogy gyermeke
ink ne csak ott legyenek az 
iskolában, hanem azt el is vé
gezzék m inél jobb  ered
ménnyel, és ne rekedjenek 
meg alsóbb szinteken, hanem 
elérhetővé váljanak részükre 
a m agasabb szintű tanul
mányok, iskolák is.

Mint a cigány önkormány
zat képviselője, megtalálom a 
forrásokat és lehetőségeket 
arra, hogy ezt az érdekeltsé
get kialakíthassuk.

Fentieken kívül m int a 
Cigány Önkormányzat kép
viselője, m egtalálom a le
hetőséget arra, hogy azo
kat a becsü letes cigányo
kat, akik  tesznek is érte 
jobb lakáskörülményekhez 
ju ttassuk , m elyek m egfe
lelnek a XXI. század köve
telményeinek.

Politikai pártoktól függetle
nül indulunk a választáso
kon, ezért csak az Önök tá
mogatásán múlik, tudunk-e 
változtatni a fennálló helyze
ten.

Kérem tám ogatásukat 
1998. október 18-án.

Balla Zoltán
független

Tisztelt Választópolgárok!

34 éves vagyok, elvált, két 
gyermekem van.

1968 óta lakom Pécsváradon.
Általános iskolai tanul

mányaimat Pécsváradon folytat
tam, majd Pécsett szakközépis
kolai érettségit szereztem.

Jelenleg áruszállítással foglal
kozom, ügyvezetője vagyok a sa
ját betéti társaságomnak.

Független jelöltként indulok, 
az "Együtt Pécsváradért" koalí
ció támogatásával.

Néhány gondolatot szeretnék 
elmondani elképzeléseimről:

nagyon fontosnak tartom, egy

jóval takarékosabb város mű
ködtetését.

Pécsváradon új munkahelyek 
teremtése, ez egyik legfontosabb 
feladatunk.

A város esővíz-elvezetésének 
gyors megoldása.

Az iskolák, óvodák környékén 
a veszélyes helyek felszámolása, 
zebrák, rendó'rlámpa, stb. elhe
lyezése.

Járdák, útszélek kialakítása.
Pécsvárad sportját a város la

kosságának igényeihez és az ön- 
kormányzat anyagi lehetőségei
hez mérten jól működtetni.

Szavazataikat előre is köszö
nöm!
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Baumann Mihály
független, 

Német Kisebbségi 
Önkormányzat

40 éves, nős vagyok, két lá
nyom van. Pécsváradon 34 esz
tendeje élek. A legutóbbi válasz
tások óta képviselőként tevé
kenykedem a települési önkor
mányzatban, emellett a Német 
Kisebbségi Önkormányzat elnö
ke vagyok, a településen működő' 
szervezetek közül tagja vagyok a 
Német Klubnak és a Várbaráti 
Körnek.

1982-ben végeztem a Buda
pesti Műszaki Egyetemen okle
veles épületgépész mérnökként, 
majd ugyanott 1984-ben gépész- 
mérnöktanári diplomát szerez
tem. Egyetemi végzésem óta 
ugyanazon a munkahelyen, a 
Pollack Mihály Műszaki Főisko
la Épületgépészeti Tanszékén 
(ma már a Janus Pannonius Tu
dományegyetem kara) dolgozom, 
jelenlegi beosztásom főiskolai 
docens. Az oktatásban a fűtés- 
technika, légtechnika és mérés- 
technika szakmai tárgyakat ok
tatom.

Az oktatás mellett rend
szeresen készítek kiviteli terve
ket szakterületemen. A pécsvá- 
radi közintézmények közül a Vá
rosháza, az általános iskola alsó 
tagozat, mindkét óvoda illetve az 
Iparosház fűtési terveit készítet
tem.

Hobbim, a számítástechnika 
idővel egyik fő tevékenységem-

Brückner Tibor
FKgP-FIDESZ-MPP

1960. szeptember 24-én 
születtem, azóta is Pécsvára
don élek szüleimmel és csa
ládommal. Az általános isko-

mé vált. Öcsémmel megalapítot
tuk a BAUSOFT Pécsvárad Bt-t. 
Tervezők részére készített szak
mai programjainkat azóta szerte 
az országban ismerik és több 
száz tervező vállalatnál használ
ják.

A képviselőtestületben a min
denkit érintő döntések mellett 
az alábbi feladatokra kívánok 
különösen koncentrálni. Német 
nemzetiségűként a helyi német
ség érdekeit kívánom képviselni. 
Egyúttal a Német Kisebbségi 
Önkormányzatban is folytatni 
kívánom tevékenységemet. A cé
lom azoknak a feltételeknek a 
biztosítása, amelyek a német 
nemzetiségi kisebbség fennma
radását, fejlődését biztosítják. 
Törekedni szeretnék arra, hogy 
felelevenítsük, ápoljuk és átörö
kítsük a hagyományokat. Helyi 
szinten ezt a feladatot az óvo
dák, iskolák mellett a nemzeti
ségi szervezeteken keresztül le
het megoldani. Az elmúlt évek
ben kialakult külsheimi és haus- 
mannstátteni partnerkapcsolat
ban a nemzetiségieknek jelentős 
szerep jutott.

Műszaki szaktudásommal 
szeretném a testület munkáját 
segíteni. Úgy érzem, hogy szá
mos olyan épületgépészeti prob
léma van az önkormányzati épü
leteknél, amelyek megoldásával 
komoly energia-megtakarítások 
célozhatok meg.

Pécsvárad nagyon kedvező' 
természeti adottságokkal és gaz
dag történelmi hagyományokkal 
rendelkezik. A közelmúltban 
számos országos visszhangot ki
váltó kulturális rendezvénnyel 
büszkélkedhettünk. Ha ezeknek 
a rendezvényeknek a számát 
úgy tudjuk növelni, hogy közben 
a színvonalukat is tartani lehet, 
akkor Pécsváradot közkedvelt 
turisztikai központtá lehet fej
leszteni.

Úgy érzem, hogy az előző tes
tület helyes utat járt, tehát azt 
az utat folytatva Pécsvárad fejlő
déséért munkálkodunk. Ebben a 
munkában továbbra is szívesen 
részt vállalnék.

lát Pécsváradon, a szakkö
zépiskolát Szentlőrincen vé
geztem.

1978-tól 1986-ig a helyi 
termelőszövetkezetben dol
goztam. 1986-tól mostanáig 
egyéni vállalkozó vagyok.

Nagyon fontosnak tartom 
a pécsváradi Ipari Park létre
hozását. Ezáltal több munka
hely teremtődne, megszűnne 
a nagyfokú ingázás. A helyi 
uszoda létesítése.

Több buszjárat végigmen
ne a városon, újabb busz
megállók létesítése.

Beck József
MDF

Az Ébresztő című volt pécs
váradi havilap 1990. szeptem
beri számában, akkori polgár- 
mester jelöltként ezt írtam 
bem utatkozó soraimban. 
Olyan önkormányzati morál 
kialakítása és természetessé 
tétele kívánatos, mely foko
zott gondossággal bánik a 
közpénzekkel, nem tűri az 
elvtelen összefonódásokat, a 
gátlástalan egyéni haszon- 
szerzést s a nyilvánosság ki
zárását a döntéselőkészítés- 
bó'l. Olyan önkormányzat 
kell, mely önzetlen Szolgálat-

Dr. Bíró Ferenc 
MDMP-KDMP-MIÉP- 

MDF-KgP

Tisztelt Választópolgárok!
Gyógyító munkám mellett az 

Önök bizalmából önkormány
zati képviselő voltam 1994-től a 
mostani választásokig.

Az önkormányzatban meg
próbáltam a szociálisan hát
rányos helyzetben élők érde
keit képviselni, mint a szociá
lis bizottság tagja.

Sok dologban eltérő véle
ményem miatt (pl. pazarló 
városműködtetés, idegen ki
öregedett sport csoportok tá
mogatása, vízdíjak megálla
pítása, Viziközmű Kft. mű-

nak tekinti munkáját, de nem 
a mindenkori hatalmat szol
gálja.

Ilyen önkormányzatot sze
retnék, amely a fentiek szelle
mében hosszú távú döntéseit 
közmegegyezés alapján hozza 
meg, napi ügyekben az opti
málist közelítő megoldást ke
res legjobb szakmai tudása 
szerint. Nyolc esztendő múl
tán ma is ilyen önkormányzat 
kialakítását tartom kívána
tosnak.

Talán egyszer összejön.
Az anyagi lehetőségek is

meretének hiányában nagy 
ígéreteket felelősen tenni 
nem volna célszerű, de min
den lehetőséget meg kell ra
gadni a munkahelyteremtés
re, az ezt elősegítő tevékeny
ség elsődleges legyen. A vá
ros gondok nélküli működte
tése is kemény feladatnak 
tűnik a közeljövőben. Kor
rekt önkormányzati munká
val ezekre a feladatokra 
összpontosítanék.

ködtetése, ingatlan értékesí
tések, városi televízió működ
tetése, stb.) gyakran kisebb
ségbe kerültem. Szerintem az 
új önkormányzat legfonto
sabb feladata a következők 
lennének:

- új munkahelyek, új ipari 
park létesítése

- új vízmű működtetés, 
szennyvízhálózat bővítés

- sporttámogatási rendszer át
alakítása, hazai csapatok ifjúsá
gi és szabadidősport támogatás

- új közművelődési ifjúsági és 
sportcentrum kialakítása a régi 
művelődési ház átalakításával

- tanuszoda létesítése
- hatékonyabb iskolai nyelv- 

tanítás és számítógép oktatás
- integrált több szintű idős 

és szociális gondozóhálózat
- újabb szakrendelések, 

mentőállomás (szemészet, 
füll-orr-gége, urulógia) az 
egészségügyi központban

- Pécsvárad közútjainak és 
járdáinak rendezése. Baleseti 
góchelyek felszámolása.
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Bősz Zoltánné
MSZP

46 éves pedagógus vagyok. 30 
éve élek Pécsváradon, féljem szinte 
születése óta. Két felnőtt lányunk, 
3 unokánk van, ók is itt élnek. Mi
attuk is fontos számomra, hogy mi
lyen jövője lesz ennek a település
nek Ha Önök erre módot adnak, 
szívesen teszek többet (vagy más
ként) ezért a jövőért. Sok dologra 
lehetünk büszkék, sok mindent el
értünk az elmúlt években.

Füri Ferenc
független

1963-ban születtem, azóta 
élek Pécsváradon családom
mal. Nó's vagyok, két gyer
mekem van, mindketten álta
lános iskolások. 1981-ben 
érettségiztem a pécsi Gépipari 
Szakközépiskolában. 1992-ben 
szereztem diplomát a Pollack 
Mihály Műszaki Főiskolán, 
műszaki-szakoktatói szakon.

1983 óta dolgozom az első 
munkahelyemen, Pécsett, az 
508. sz. Kertvárosi Szakképző 
Intézetben, műszaki vezetőként.

Alapító tagja és egyben - 
vállalkozóként - üzemeltetője 
is vagyok a Pécsváradi Váro
si Televíziónak. 1993 óta 
szerkesztem a helyi képújsá
got, a Pécsvárad Tex-tet.

Az elmúlt időszakban tele
víziós munkám során sok ön- 
kormányzati ülésen lehettem 
jelen. Ebből adódóan úgy ér
zem, van némi rálátásom az 
ott folyó munkára. Azt gondo
lom, hogy folytatni kell, amit 
a jelenlegi testület megkez
dett, viszont nagyobb nyilvá
nosságot kell adni az ülések
nek, a döntések előkészítésé

Mi kell még, hogy az ember 
otthonának érezze lakóhelyét?

- Talán alaposabb tájékoz
tatás a lehetőségekről, az önkor
mányzat terveiről.

- A lakosság bevonása széle
sebb körben a döntések előkészí
tése, végrehajtása.

- A helyi gazdaság teljesítőké
pességének növelése.

- Pécsvárad központi szerepé
nek erősítése.

- Jobb közlekedési feltételek, 
utak, járdák rendbehozatala.

- Parkosítás, a város szebbé, 
gondozattabbá tétele.

- Idegenforgalmi lehetősége
ink jobb kihasználása.

- Figyelem a fiatalok felé az 
oktatás és a szórakozás terüle
tén is.

Röviden, tőmondatokban 
ennyi az elképzeléseimről, de ha 
Önök bizalmat szavaznak ne
kem, azon leszek, hogy az Önök 
véleményét, igényeit megismer
jem, és azt képviseljem az ön- 
kormányzatban.

be be kell vonni a lakosságot. 
Ezekhez meg kell találni a 
megfelelő fórumot, pl. lakos
sági fórum, képviselői foga
dóóra, közmeghallgatás, ki
helyezett ülés, stb. Úgy lá
tom, hogy az önkormányzat 
évekig kiválóan tudott együtt 
dolgozni, viszont az utóbbi 
időben "eldurvult" a hang
nem. Személyes-, és pártcsa
tározások színhelyévé váltak 
az önkormányzati ülések, ezt 
a jövőben mindenképpen ke
rülni kell.

M egválasztásom  esetén 
tenni szeretnék azért, hogy a 
képviselők a döntések előtt 
valamennyi információ birto
kában legyenek, beleértve a 
polgárok véleményét, illetve 
tegyenek is meg mindent az 
információk megszerzéséért.

Tisztelt Választópolgárok!
Ezen sorokban most nem 

szeretnék "nagy dolgokat 
ígérni", hiszen valamennyien 
szeretnénk uszodát, buszpá
lyaudvart, munkahelyterem
tő beruházásokat, és még so
rolhatnám, hogy mi mindent. 
Ezek megvalósulása úgy is 
azon múlik, hogy lesz-e a vá
rosnak mindezekre pénze. 
Ellenben úgy gondolom, hogy 
lakókörnyezetünk, utcáink 
szebbé tétele, intézményeink 
ésszerű működtetése, gyer
mekeink részére vonzó prog
ramok szervezése, egy szaba
didőpark létrehozása a Vár
kertben, mind olyan cél, ami
ért összefogással nagyon so
kat tehetünk.

Úgy érzem, mindezekért so
kat tudnék tenni a testületben.

Bizalmukat előre is köszö
nöm!

Gungl László
független

Tisztelt Pécsváradi Polgárok!

Gungl László 39 éves pécsvá
radi lakos vagyok. Általános is
kolai tanulmányaimat Pécsvára
don, középiskolámat Pécsett vé
geztem el. Legmagasabb iskolai 
végzettségem technikum. A tech
nikusi oklevél megszerzése óta a 
VILLGÉP majd a jogutódjánál a 
Bi-Metall Villamos és Gépjavító 
Szövetkezetnél dolgozom. 1985- 
től mint másodállásos kisiparos 
is tevékenykedem.

Haál Roland 
FKgP-FIDESZ-MPP

Dr. M enczer Gábor
MSZP

Tisztelt Pécsváradiak!
Az Önök támogatásával 8 

éve vagyok képviselőtestületi 
tag. Kétségtelen, a 8 év alatt 
sok minden változott. Többsé
gében pozitív irányba, teljes 
mértékben tisztában vagyok

Nős vagyok, két gyermekem 
van, a helyi általános iskola ta
nulói. Feleségem tanítóként a 
helyi iskolában dolgozik.

Á Pécsváradi Spartacus labda
rúgó csapatában játszottam 15 
évig, majd két ízben 3-3 évig 
edzősködtem kisebb-nagyobb si
kerrel. A sportkör vezetőségében 
is dolgoztam rövid ideig.

Elképzeléseim:
Tovább kell folytatni a helyi 

úthálózat és szennyvízhálózat 
bővítését. Elő kell segíteni a 
munkahelyteremtő beruházáso
kat. A helyi vállalkozóknak lehe
tőséget kell biztosítani a város
ban történő beruházások során. 
Szükséges lenne egy "nagy" be
ruházásra ismét, uszoda - strand 
megépítése lehetne az. A sport 
területén is apróbb változtatások 
szükségesek.

Megválasztásom esetén leg
jobb tudásom szerint képvisel
ném a polgárok érdekeit.

Végezetül szeretném megkö
szönni az ajánló szelvényeket 
nekem adó és összegyűjtésében 
segédkező továbbá a választás 
során rám szavazó polgárok bi
zalmát.

1978-ban születtem, azóta 
Pécsváradon élek. Szakképe
sítést Pécsett a Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Iskolában 
szereztem. Azóta szakmám
ban dolgozom. Két éve Pécs
várad központjában egy sörö
zőt üzemeltetek, ahol rend
szeresen összejönnek a fiata
lok, így közelről ismerem 
problémájukat.

A Független Kisgazdapárt 
és a FIDESZ támogatásával 
indulok képviselő jelöltként. 
Programomnak tekintem a 
pécsváradi fiatalok érdekei
nek képviseletét ellátni.

azzal is, hogy sokan ezt nem 
minden szempontból így élték 
meg. Az életkörülmények a 
családok döntő többségében 
nem javultak, sőt jelentős 
m értékű rosszabbodás is 
megfigyelhető. Az elmúlt 10 
év politikai történéseinek 
meg kell hogy legyen előbb- 
utóbb az eredménye, mely a 
mindennapi életben is érez
hető lesz. Optimista vagyok, 
bízom e hon lakóiban, ezért je
löltetem magam, mert 47 éve
sen, háziorvosként nemcsak a 
betegeim, hanem városunk ba
jain is segíteni szeretnék.

Kérem további támogatá
sukat.
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Haklik Lajos
független

Haklik Lajos Pécsvárad, Pető
fi S. u. 4. sz. alatti lakos. 47 éves 
vállalkozó vagyok. Általános és 
középiskoláimat a 60-as években 
végeztem el. 1974 óta kisebb-na- 
gyobb megszakításokkal iparos
ként, majd vállalkozóként tevé
kenykedtem Mecseknádasdon, 
majd 1980 óta Pécsváradon és 
azóta pécsváradinak is érzem 
magam.

Eljött az idő, hogy megméret
tessem magam az önkormányza
ti választásokon.

Elképzeléseim szerint szeret
ném a lakossággal szoros kapcso
latban (havi 1 fogadónap) együtt 
képviselni a város érdekeit.

Elsősorban a vállalkozók érde

Hesz Antalné 
Mosonyi Mária 

KDNP

56 éves vagyok, szüle
tésemtől pécsváradi lakos. 30 
évet a helyi önkormányzatnál, 
a közigazgatás szolgálatában 
töltöttem, több reszort önálló 
felelőseként, közép és felsőfokú 
szakképzettséggel. 1995-ben fő
iskolai végzettséget szereztem.

A köz szolgálatát küldetés
nek tekintem, amit az is bi
zonyt, hogy friss nyugdíjas
ként sem vonultam a közélet
től vissza. Családommal a Vár 
utcában a "Kiengesztelődés 
Házá"-t, idősek otthonát épít
jük, melybe a beköltözés hála 
Istennek elkezdődött. Unoká
im Pipi-Omának hívnak, ami 
angolul kiejtve, lefordítva - a 
lakosság nagymamáját jelenti - 
kiknek szavára figyelek.

keit védeni, munkahelyteremtés 
lehetőségeit elősegíteni, a meglé
vőt megtartani.

Segítséget nyújtani a falusi 
turizmus előteremtésére, mivel 
ez még gyerekcipőben jár és van 
egy várunk, ami nem egészen 
tölti ki a funkcióját.

Pontot kellene tenni a víz és 
csatornadíj reális árának megál
lapítására, mivel a pécsváradi 
díj a legmagasabbak között van, 
tehát ennek a csökkentését szor
galmaznám.

Többen tudják rólam, hogy 
sportcentrikus vagyok, ezért kel
lőképpen szeretném képviselni a 
sportot és segíteni a fiatalabb és 
az idősebb korosztályt is.

Szórakozás nagyon alapfokon 
van, se fiatal, se idősebb kellő
képpen nincs kiszolgálva.

Bízom benne, hogy az 1998-as 
önkormányzati választások kellő 
változásokat hoznak ahhoz, 
hogy megújuljanak a képviselői 
helyek, ne legyenek összefonódá
sok, jól tudjanak dönteni a köz
pénzekről és beruházásokról, 
semmi ne legyen egyoldalú.

Búcsúzóul egy szlogennel sze
retnék élni, ami erősen dominál 
engem.

"A 6-os úton erősen felgyorsult 
az élet, ami elhúzódik a város 
mellett, de amint 100 m-re bejö
vünk a városba, itt úgy érezzük 
megállt az élet."

Bizalmukat elnyerve, ha 
képviselhetem a lakosságot, 
a keresztény szociális igazsá
gosságot érvényesítem.

A szociális munkát össze
hangolnám: az egyének, csalá
dok szociális magatartását és a 
gazdasági, foglalkoztató, intéz
ményi, társadalmi és civil szer
veztek szociális tevékenységét, 
az önkormányzat ezirányú ha
táskörének emelése érdeké
ben. A szociális felelősség át
adását az oktatás-nevelésben, 
az egészségügyben, a művelő
désben, s mint gyűjtőágazat- 
ban (mg. kér. vendéglátó szol
gáltatások, sport, stb.) az ide
genforgalom fejlesztésében. 
Fontosságát a szociális pro
duktumnak, teljesítménynek 
naponta a bőrünkön érezzük, 
közérzetünket meghatározza, 
nagyobb léptékben az ország 
EU-csatlakozását is.

Fentiekhez átgondolt távlati 
és közeli tervvel rendelkezzen, 
melyet megválasztásom ese
tén, természetesen a lakosság
gal, mint a nagyobb családom
mal együtt küzdenék életfelté
teleink és életminőségünkért, 
a városért, Pécsváradért.

A Kereszténydem okrata 
Néppárt jelöltje, az Együtt 
Pécsváradért Szövetség tá
mogatottja vagyok.

Hohmann István
MSZP,

Német Kisebbségi 
Önkormányzat

39 eves vagyok. 1984 óta, 14 
éve élek Pécsváradon családom
mal. Közgazdász diplomámat 
1982-ben szereztem meg. 1994 
óta kizárólag saját vállalkozá
saimból élek. Két Kft-ben va
gyok érdekelt, amelyekben je 
lenleg összesen 10 főt foglalkoz
tatunk.

Feleségem Schunk Edit, a 
helyi általános iskola német 
szakos tanítónője, jelenleg har
madik gyermekünkkel, Ervinnel 
GYED-en van. Edina lányom 8 
éves, András fiam 11 éves.

A közügyei mindig is érdekel

Kempf József
független

Kempf József vagyok 35 éves
Sokan ismernek, hiszen őseim 

nemzedékek óta pécsváradiak. 
Kisiskolás koromtól kezdve fo
lyamatosan tanultam, mely
nek eredményeképpen egy tu
cat iskolát végeztem el. Felső
fokú külkereskedelmi végzett
ségem mellett középfokú me
zőgazdász, egészségügyi, ék- 
szerészi pályán is tanultam, 
dolgoztam.

Pár éve egy településfejlesztő, 
falumenedzseri iskolát végeztem 
el, hogy megfelelő tudással és 
szakmai felkészültséggel rendel
kezve tevékenykedhessek Pécs
váradért. Jelenleg is a helyi kö
zépiskolában dolgozom.

Nős vagyok, három gyermek
ünk az itteni óvodába, illetve is
kolába jár. Többek között ezért is 
szeretném támogatni az óvodát, 
az iskolát és a középiskolát. Ter
veim közül csak néhányat emel
nék ki. A megkezdett úton a

tek, hiszen közvetlen lakókör
nyezetünk minősége alapvető
nek befolyásolja mindennapjain
kat.

Amennyiben a választópolgá
rok bizalmából a helyi képvise
lőtestület tagja leszek, elsősor
ban az önkormányzat gazdálko
dását érintő kérdésekkel sze
retnék foglalkozni, amelyben a 
fő vezérelv a választópolgárok, 
a település lakói érdekeinek 
messzemenő figyelembe vétele. 
Nyílt, korrekt, önmérsékletet 
tanúsító testület tagjaként sze
retnék résztvenni a közös mun
kában.

Legfontosabbnak a helyi érté
kek kiemelt kezelését, munka
helyek teremtését, a meglévő he
lyi kis és középvállalkozások se
gítését, a szociális érzékenység 
erősítését, a közbiztonság javítá
sát, meglevő intézményrendsze
rünk (hivatalok, iskolák, stb.) fo
lyamatos fejlesztését tartom. 
Azért szeretnék dolgozni, hogy 
végre Pécsvárad is mindannyi
unk számára láthatóan a fejlő
dés útjára lépjen.

Kisebbségi jelöltként a helyi 
német kisebbség lehetőségeinek 
jobb kihasználásáért szeretnék 
tenni. Azt gondolom, hogy ezzel 
nemcsak az adott kisebbség, ha
nem közvetve minden pécsvára
di polgár érdekeit szolgálom.

technikai feltételek megterem
tődtek, most ki kell aknázni a jó 
lehetőségeket. Környezetünkben 
nagyon sok okos, szellemi tőké
vel rendelkező' ember él ki kell 
használni elgondolásaikat.

Új ötleteim és elképzeléseim 
vannak a környezetvédelemmel 
kapcsolatban- is. Csak egy példa: 
az Európa-szerte ismert szelíd
gesztenyésünk alig él.

Pécsvárad nagy kincse a pécs
váradi vár megismertetése (ezen 
belül a várbaráti kör munkája). 
Hazánkban és hazánkon kívül 
nagy lehetőségeket rejt magá
ban. A vendéglátás, turisztika 
fellendítése nagy anyagi forrása 
lehet a városnak. Ezzel kapcso
latban a kulturális élet kiváló 
alap a zeneiskola és a helybéli 
óvodák, iskolák, ezenkívül a 
Pécsváradon élő és dolgozó népi 
kismesterségeket folytató embe
rek számára.

A környezetünkben élő művé
szek támogatása, műveik megis
merése is nagy kincset rejt ma
gában.

A Pécsre munkába iskolába 
járók ideje, kényelme szempont
jából fontos feladat a közlekedés 
megoldása. Esetleg több busz
megálló vagy helyi közlekedés 
formájában.

Ezen tervek megvalósításához 
számítok a pécsváradiak segít
ségére, melyekkel Pécsvárad 
múltjához méltó szellemi rang
ra emelkedhet. Azon pécsváradi 
polgárok szavazatát várom, 
akik egyetértenek terveimmel, 
ismernek és megbíznak ben
nem.
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Dr. Kófiás Mihály
független

Palotabozsokon születtem, de 
pécsváradinak vallom magam. 
Itt lakom ötéves korom óta és a 
tanácsi (önkormányzati) munká
val töltött negyven év során meg
tanultam Pécsváradot szolgálni.

Azt is megtanultam, hogy 
eredményt elérni csak jószándé
kú összefogással lehet. Számom
ra ez azt jelenti, hogy a képvise
lői munkának két összetevője 
van: az egyik, a rendszeres kap
csolat a választókkal; a másik, 
hogy ennek előfeltételét a jól elő
készített előterjesztések képe
zik. (Az eltelt időszakban a leg
több torzsalkodást az váltotta ki, 
hogy a testületi ülésen, váratla
nul, szóban előadott javaslatok
ról kellett dönteni és ez vezetett 
törvénysértő döntéshez is.)

Megválasztásom esetén ezért, 
igyekszem elérni, hogy a döntés
re kerülő ügyeket a hivatal (pol
gármester, jegyző, stb.) megfele
lő adottsággal, mindenre kiteije- 
dó'en és kelló' időben juttassa el 
a képviselőkhöz, mert csak így 
lehet még a döntés előtt véle-

Kovács Károly
MSZP

37 éves pécsváradi vállalkozó 
vagyok. Gimnáziumi érettségi 
után Belügyi Tiszti Iskolát vé
geztem, rendőri szakon, had
nagyként. Feleségem, Kristóf 
Edit szintén vállalkozó. Kriszti
án nevű gyermekünk jelenleg 
pályaválasztás előtt áll.

Programok:
- önkormányzati rendészeti 

iroda felállítása
- közrend, közbiztonság javítá

sa bűnmegelőzési-vagyonvédel- 
mi-kármegelőzési feladatokkal

- igazgatásrendészeti felada
tok helybeni intézése (útlevél, 
szig., okmányok)

ményt cserélni a lakosság sző
kébb vagy tágabb körével. Meg
győződésem ugyanis, hogy a he
lyi önkormányzati jogok a vá
lasztópolgárok közösségét illetik 
és a megválasztott képviselő ne 
a saját feje szerint döntsön, ha
nem a választói érdekeit képvi
selje!

Tisztelt pécsváradiak!
Feladatomnak tekintem még - 

miután ebben vagyok jártas - az 
önkormányzat törvényes műkö
désének elősegítését, a szemé
lyes intrikák és öncélú szócsa
ták kerülését. (Egy példával: a 
sokat vitatott Viziközmű Kft. 
ügyében számomra nem az a lé
nyeg, hogy kinek milyen szava
zati lehetősége van, hanem az, 
hogy zavartalan-e a vízellátás és 
mennyi a fizetendő vízdíj. Ez 
utóbbiban pedig az önkormány
zatnak kizárólagos döntési joga 
van, hisz ez a lakosság alapvető 
érdeke.)

Végezetül pedig megválasztá
som esetén kezdeményezni fo
gom az arcpirítóan magas, fize
téssel felérő képviselői tiszteletj- 
díjak radikális csökkentését. A 
képviselőség nem kötelező, az a 
lakosság megtisztelő megbízá
sán alapuló önként vállalt közé
leti munka, amely után valóban 
csak minimális tiszteletdíj folyó
sítható. Az így megspórolt 8-9 
milliót fordítsuk inkább a város 
csinosítására!

Egyébként független jelölt
ként indulok. Párt támogatást 
nem kértem és tudatosan nem 
fogadtam el.

Előre is köszönöm és kérem 
szavazataikat. Cserébe - a nagy 
fogadkozások helyett - csak tisz
tességet ígérem.

- prevenciós munka, 24 órás 
ügyelet

- rendőrség, polgárvédelem, 
közterületfelügyelőség, tervezett 
tűzoltóság, mentőállomás koor
dinálása

Vállalkozók
tervezett önkormányzati 

munkáknál helyi vállalkozók 
előnyben részesítése

- munkalehetőség biztosítása, 
folyamatos kapcsolattartás

vállalkozók - kény
szervállalkozók differenciálása

- minőségi munka megkövete- i 
lése

- lehetőség biztosítása az el
végzett munka után felmerülő 
problémák orvoslására

Fiatalok helyzete
- munkahelyteremtés, család- 

alapítás segítése
- szabadidő kulturált eltöltése, 

rendezvények szervezése, lebo
nyolítása

- sport- és szórakozási lehető
ségek biztosítása

- sportcsarnok jobb kihaszná
lása

- uszoda, strand megépítése
- idegennyelv-tanulási lehető

ségek biztosítása
Amennyiben úgy gondolják, 

hogy programom elnyerte az 
Önök tetszését, kérem, szava
zataikkal támogassanak!

Kőszegi László
független, 

Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat

Nevem: Kőszegi László. Pécs- 
váradon lakom szüleimmel, 1961. jú-

Kó'szegi Nándor 
független, 

Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat

1956. október 9-én születtem 
Pécsváradon.

Általános iskolai tanul
mányaimat is itt folytattam. Saj
nos a családi körülményeim nem 
tették lehetővé, hogy továbbta
nuljak, mivel öten voltunk testvé
rek és munkába kellett állnom.

Első' házasságomból két nagy
korú gyermekem van. Elváltam. 
Jelenlegi társammal 10 éve élek

1931-ben születtem Maráza köz
ségben. Az általános iskola elvégzé
se után hentes és mészáros szak
képzést szereztem, majd vendéglá
tóipari, felszolgálói és melegkonyhás 
üzletvezetői szakvizsgát tettem. 
1959 óta vagyok pécsváradi lakos. A 
véméndi és szederkényi AFESZ-nél 
dolgoztam szakmámban, majd 
nyugdíjbavonulásom előtt 10 évig a 
pécsváradi ÁFÉSZ dolgozója vol-

lius 17-én születtem Pécsett. Is
kolai végzettségeim: 8 általános 
iskola Tbvábbi tanulmányaimat 
Pécsett folytattam, az 506-os 
Szakmunkásképző Intézetben.

Szakmám: Szobafestő-mázoló- 
tapétázó.

Családi állapotom: nőtlen.
Büntetlen előéletű vagyok.
Program: A kisebbség számá

ra megfelelő munkalehetőség 
biztosítása.

Különféle kulturális progra
mok szervezése, vendégművészek 
meghívása (ének, zene, tánc).

Családokat támogatni: példá
ul beiskolázásnál, lakásvásárlási 
támogatás.

Játszótér létesítése.
Anyanyelv gyakorlása, elsajá

títása, alsó- és felső tagozatban.
Szociális munkavállalás váro

sunk szebbé tétele érdekében.

együtt, közös gyermekünk 5 
éves.

10 éve magángazdálkodóként 
dolgozom, állattenyésztéssel fog
lalkozom. Miután lehetőség 
nyílt, hogy az 1998-as választá
sokon a cigány kisebbségi önkor
mányzat is megalakuljon, úgy 
véltem eredményesen tudnám 
képviselni a városunkban a ci
gányságot, érdekeiket és beil
leszkedésüket a társadalomba.

Munkahelyek létesítését, 
egyenjogúságot, valamint a szo
ciális helyzetük javítását tűztem 
a megoldandó feladatok sorába.

Mivel foglalkozásom által sok ta
pasztalatot szereztem a gazdasági 
élet területén, úgy gondolom, hogy 
ezeket az egyszerű embereket segí
teni tudom. Megszerzett tudásomat 
átadhatom. Azt szeretném, ha ez a 
kis közösség megteremthetné ma
gának azt az anyagi biztonságot, 
amely által nem az önkormányzati 
segélyre és a családi pótlékra ha
gyatkozhatnának, ahhoz hogy meg
éljenek, hanem minden család saját 
munkája által biztosíthatná azt.

Röviden az elképzeléseimről 
ennyit, a részletes terveimről a 
sikeres választások után szeret
nék bővebben beszélni.

csatlakozna a távolsági buszok 
és vonatok menetrendjéhez.

Másodsorban évek óta hang
súlyozom, hogy szükséges Pécs
váradon egy önálló tűzoltóság 
felállítása, mely a helyi és kör
nyékbeli feladatokat ellátná.

Mindkét program sikeres kivi
telezése egyben új munkahely 
megteremtését is jelentené.

Kérem a tisztelt lakosságot, 
amennyiben a programmal 
egyetértenek, szíveskedjenek 
szavazatukkal támogatni.

Miilei Sándor
FKgP-FIDESZ-MPP

tam. 1984 óta a feleségem saját 
vendéglátó üzletünket üzemelte
ti, én besegítő családtagként dol
gozom. 1992 óta a Független 
Kisgazdapárt tagja vagyok és tá
mogatásával indulok képviselő- 
jelöltként. Programomnak tekin
tem elsősorban a pécsváradi he
gyi lakosság utazásának meg
könnyítését. Tfekintettel arra, 
hogy a hegyi lakosság elörege
dett, szükségesnek tartom a vá
ros központjába és onnan a 
hegyre (mely kb. 2 km távolság) 
való utazáshoz egy kis busz be
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Kakas Sándor
független

Az Önök jóvoltából, megbízá
sából 13 évig vezettem a telepü
lést. Ezt a lehetőséget, a sok-sok 
eredményt, közös munkát sze
retném valamennyiüknek, akik 
részesei voltak, megköszönni.

Sok közigazgatási és gazdasá
gi tapasztalattal a birtokomban 
illetve a térség jövőbeni fejlődé- 
sére kiható gazdálkodó szerv 
egyik vezetőjeként szeretném ta
pasztalataimat a pécsváradi ön- 
kormányzatban kamatozatni.

Vallom, tudom, hogy az elmúlt 
időszak működése meghatározó 
volt Pécsvárad életében. Telepü
lésünk történelmi, kulturális, 
gazdasági értéke ötvözó'dött a 
mai kor körülményeihez elen
gedhetetlen infrastruktúrával, 
megteremtve a jövőbeni élet 
nyugodt feltételeit, amiért me
gyehatáron belül és kívül na
gyon sokan irigyelnek bennün
ket. Ezt az irányt kell hogy a jö
vőben is felvállalja önkormány
zatunk.

Kikkel, milyen módon lehet ezt 
a nemes rangot tovább vinni.?

Olyanokkal, akik kétkezi vagy

Mayerné 
Hancz Lídia 

MSZP

42 éves vagyok, egy 13 éves fiú 
édesanyja.

Születésem óta Pécsváradon 
élek.

Végzettségem vendéglátóipari 
üzemgazdász.

Alapfokú német nyelvvizsgám 
van, angolul tanulok.

Az elmúlt évben fékemmel 
vállalkozásba kezdtünk, mely 
mellett szakmai oktatást végzek.

szellemi munkájukkal kimagas- 
lanak, akik intézményi dolgozó
ként, vezetőként többet tesznek 
másoknál, akik önszorgalomból 
saját idejüket és energiájukat 
nem kímélve civil szervezetek
ben is dolgoznak, azokat vezetik, 
akik saját egyéniségükből adó
dóan kulturális és más, Pécsvá
rad szempontjából fontos ese
ményeket hoznak létre, azokat 
vezetik, akik gazdasági vezető
ként, tulajdonosként bizo
nyítottak a munkaerő' foglalkoz
tatásában, az értékteremtésben, 
akik sport- és kulturális egyesü
leteket, fontos pécsváradi esemé
nyeket támogattak, akik egysze
rűen az egyéniségükkel képesek 
voltak olyan tartalmat hozni, 
adni, ami a jövőben is elvárható 
egy önkormányzati képviselőtől.

A közigazgatás működtetése 
erősen szabályozott, keretek kö
zé szorított.

Az előrelépéshez több bevétel
re, pályázati és egyéb források
ra, a Pécsváradért tenni akaró 
és tudó, nemcsak pécsváradi, is
mert és ismeretlen segítőkre, 
ezek megbecsülésére van szük
ség. E működéshez kellenek az 
előbb jellemzett egyéniségek, 
akik nemcsak a választások elő
estéjén tevékenykednek, akik 
nemcsak lázadnak, akik nem
csak éket vernek és közössége
ket bomlasztó negatív kritikát 
gyakorolnak, miközben saját 
hasznukat gyarapítják, akik 
nemcsak tíz- meg százmilliókat 
igényelnek az általuk hozott 
nullából, hanem akkor is dol
goznak, szerveznek, tesznek, 
amikor nincsenek a figyelem 
középpontjában, nincs látvá
nyos eredmény és nem a vá
lasztások időszakát éljük.

Kérem Önöket, bölcs, megfon
tolt döntésükkel e szempontok 
alapján állítsák össze a pécsvá
radi önkormányzati testületet.

Mivel az elmúlt év során jelen 
lehettem néhány önkormányzati 
ülésen én is érzem, hogy új stí
lusra, más mentalitásra van 
szükség az önkormányzati mun
kában.

A képviselői munkában legfon
tosabbnak tartom a lakossággal 
való folyamatos kapcsolattartást 
- fogadóórákon -, panaszaik, 
problémáik továbbítását, intézé
sét, érdekeik képviseletét. Célom 
az "idegenmunka" megszünteté
se az önkormányzati beruházá
soknál.

Javaslom a sportcsarnok "ren- 
dezvényház"-kénti hasznosítása 
lehetőségének kidolgozását már 
élő példák alapján.

Fontos eleme programomnak 
Pécsvárad egyedülálló idegenfor
galmi vonzerejének - a történel
mi emlékek és a természeti 
adottságok együttese - jobb ki
használása.

Az idegenforgalom és a ven
déglátás területén szerzett két 
évtizedes gyakorlatomat haszno
sítva szeretném Önöket képvi
selni közös céljaink elérésében.

Lőrinczi Albertné
független

Leánykori nevemen Vörös 
Júlia vagyok. Kisgyermek ko
rom óta élek Pécsváradon. Az 
általános iskolát itt végeztem, 
majd Pécsett a Janus Panno
nius gimnáziumban érettsé
giztem, és 1968-ban matema
tika-fizika szakos tanári dip
lomát szereztem a Tanárkép
ző' Főiskolán.

Közben férjhez mentem, 
férjem Lőrinczi Albert szintén 
tanár. 1969 óta tanítok Pécs
váradon. Munkámra korán 
felfigyeltek és 1976-ban me
gyei matematika-fizika szak- 
felügyelőnek kértek fel. Tíz 
évig végeztem ezt a munkát. 
1985-ben egyetemi diplomát 
szereztem a Szegedi Bölcsész
karon.

1986-tól igazgatóhelyettes, 
majd 1990-től igazgatója va
gyok a Pécsváradi Kodolányi 
János Általános Iskolának.

Hatékony, alkalmazható tu
dást kívánunk biztosítani a 
tanulóinknak, figyelembe vé
ve egyéni képességeiket, sze
mélyiségüket.

Az elvárások és a társada
lmi igények nagyok, de mi 
ezeknek jó színvonalon eleget 
tudunk tenni. Büszke vagyok 
eredményeinkre. A biztos ala
pozás mellett a kor követel
ményeinek megfelelően ma
gasszintű német kéttannyel- 
vű és nemzetiségi oktatás, 
angol nyelv, emelt szintű ma
tematikai és számítástechni
kai oktatás folyik iskolánk
ban.

A közéletben fiatal korom 
óta részt veszek. Azt hiszem 
ez alkat kérdése is, de indíté
kom elég prózai volt. A hetve
nes években elég mostohák 
voltak az útviszonyok Pécsvá
radon, különösen a hegyen, 
ahol élünk. A szó szoros értel
mében kiharcoltuk az aszfaltos 
utat a Mecsek-kömyékben.

így kezdődött, aztán nem

volt visszalépés, jött a többi 
feladat. Tevékeny részese vol
tam Pécsvárad várossá válá
sának, az ahhoz szükséges 
feltételek kialakításának és 
létrehozásának. Azt hiszem 
jelentős szerepem volt abban, 
hogy településünk egyes ré
szei között a nagy különbsé
gek megszűntek. Közel azo
nos lett az ellátottság a város 
központja és az ún. hegyi rész 
valamint az új városrész között.

A város kulturális életében 
tevőlegesen részt vettem és 
részt veszek. A civil szerveze
tek létrejöttében és működé
sében úgyszintén. (Várbaráti 
Kör, Felvidékiek Klubja)

Munkámat mindig felelős
séggel és tudásom szerint vé
geztem. Szakmai és közéleti 
munkámat egyaránt elismer
ték és a "Kiváló Munkáért" il
letve a "Köz Szolgálatáért" ki
tüntetésben részesültem.

Köszönetemet fejezem ki 
mindazoknak, akik bizalom
mal vannak irántam és biz
tattak, hogy induljak a képvi
selőválasztáson. Sok tenniva
ló van még városunkban, er
ről csak néhány gondolatot. 
Városunk központjának egy 
Pécsváradra jellemző arcula
tot kell adni. Meglevő értéke
inket ápolni, gondozni kell, s 
ehhez meg kell nyerni az em
bereket, feltételeket kell biz
tosítani a megóváshoz. A vá
ros különböző részeiért fele
lősséget kell vállalnia egy-egy 
képviselőnek. Sajnos a régi 
városrész "hegy" eléggé elha
nyagolttá vált, ezen változtat
ni kell.

Fiatalokat itt kell tartani 
Pécsváradon. Megoldást kell 
találnunk a hét végi szórako
zásukra, szabad idejük helyes 
eltöltésére. Engem minden 
ide köt Pécsváradhoz. Csalá
dom, barátaim itt élnek, szü
leim itt vannak eltemetve.

Hatékonyan, eredménye
sen, felelősséggel tudnám 
képviselni a pécsváradi embe
rek érdekeit a képviselőtestü
letben.

Az általános iskola megha
tározó intézmény Pécsvárad 
életében nagyságát és ered
ményeit tekintve is.

A fejlődés alapja az oktatás. 
Szinte elképzelhetetlen, hogy 
az intézmény ne képviseltes
se magát az önkormányzati 
testületben. Ha Önök is így 
gondolják, szavazzanak rám, 
előre is köszönöm.
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Molnár Józsefné 
SZDSZ

Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton is szeretném megkö

szönni mindazoknak a támoga
tását, akik hozzásegítettek ah
hoz, hogy felkerüljek a képvise
lőjelöltek listájára.

Molnár Józsefné vagyok, 33 
éves és az SZDSZ támogatásával 
indulok a képviselő' választáson.

11 éve élek itt Pécsváradon 
férjemmel és három gyermek
emmel. Gyermekeim Zsolti, Zsa
nett és Kitti általános iskolások. 
1987-ben végeztem a JPTE Ta- 
nárképzőkarának matematika
fizika szakán, azóta itt a pécsvá- 
radi Kodolányi János Általános 
Iskolában tanítok.

Mint pécsváradi lakos, mint 
szülő és tanár sok olyan problé
mával találkoztam, melyre az el
következő időszakban megoldást 
kell találni.

Néhány gondolat ezek közül:
- Miért kell több száz dolgozó

nak Pécsre utaznia nap mint 
nap?

Kevés a munkalehetőség. Új 
munkahelyeket kell teremteni, 
így csökkenne a Pécsre "ingázók" 
száma és a munkanélkülieké is.

Tóth János 
MDF

44 éves vagyok, Pécsváradon 
születtem. Lányom 16, fiam 21 
éves. Közel húsz éve a DÉDÁSZ- 
nál dolgozom, jelenleg energiael
lenőrként. Pécsvárad idegenfor
galmának fejlődése érdekében 
szeretnék tevékenykedni.

Azt hiszem, nem elegendő a 
Tourinform-hálózatot, Tourin- 
form-irodát kialakítani, azt mű
ködtetni is kell.

Az iroda tevékenységének se
gítésére a helyi és a környező te
lepülések területén működő ide
genforgalommal, vendéglátással, 
hagyományőrzéssel, településfej
lesztéssel és szépítéssel, kömye-

- Miért utazik olyan sok tanu
ló Pécsre?

Meg kell erősíteni a helyi is
kolák helyzetét, hogy gyermeke
ink ne Pécsett kamataoztassák 
tudásukat, hanem itt, Pécsvára
don. Iskoláinkban minden felté
tel adott a megfelelő színvonalú, 
minőségi oktatáshoz.

- Milyen szórakozási lehetősé
geik vannak a fiataloknak?

Használjuk ki hatékonyabban 
a Művelődési Házat, a sportcsar
nokot, legyen újra mozi, tartsa
nak discot, legyen ifjúsági klub.

- Miért nem működik a 
strand?

A következő nagyobb beruhá
zás egy uszoda felépítése lehet
ne, melyhez a szükséges pénz
forrásokat elsősorban pályáza
tok és támogatók útján lehet 
megszerezni.

- Hol tudnak olcsón vásárolni 
a hátrányos körülmények között 
élő családok, a kis nyugdíjjal 
rendelkező idősek?

Egy - az önkormányzat által 
működtetett - diszkont bolt nagy 
segítséget jelenthetne ezeknek a 
családoknak. Ebben a boltban az 
alapvető élelmiszer, vegyiáru és 
higiéniás termékek kerülnének 
forgalmazásra.

Ez csak néhány azok közül a 
kérdések, problémák közül, 
melyre eddig nem sikerült meg
oldást találnia. A képviselőtestü
let tagjaként szorgalmaznám 
ezek megvalósulását, és döntése
immel mindig a lakosság érde
keit képviselném.

Kérem, tiszteljenek meg bizal
mukkal és támogassanak szava
zatukkal, ha változást szeretné
nek. Ne feledjék, október 18-án 
nem pártokra, hanem olyan sze
mélyekre szavaznak, akik 4 
éven át Önöket képviselik.

Önöktől függ, hogyan lesz to
vább!

zet- és természetvédelemmel, 
sporttal foglalkozó civil szerve
ződések képviselőinek bevonásá
val működőképes testületet kell 
létrehozni. A települések meglé
vő értékeiről, programjairól, ide
genforgalmi termékeiről egy szí
nes kiadványt kell megjelentet
ni és azt szétküldeni bemutat
kozásként. (Ütazási irodáknak, 
vásárokra, külföldre). Segíteni 
kell a nyelvtanulást, a vendég- 
fogadás elsajátítását. Fontos 
feladatnak tekintem a gyere
kek, az ifjúság nevelésében la
kókörnyezetük szépségeinek, 
értékeinek tudatos megismerte
tését, megóvásuk, ápolásuk 
fontosságát.

Ha az Önkormányzat nem 
partner a turizmus fejlesztésé
ben, ha a település nem tiszta, 
nem rendezett, ha lakói együtte
sen a benzinkutastól kezdve a 
bolti eladóig, a buszsofőrtől a 
postásig - nem vendégszeretők, 
nem barátságosak, akkor itt 
nem fogják jól érezni magukat a 
vendégek. Hiába a kényelmes 
szoba, a jó ellátás. A települések 
összhatása is nagy szerepet ját
szik a turizmus kialakulásában, 
fejlesztésében.

Jelölő szervezetek: Együtt 
Pécsváradért

Koalíció (MDF, MDNP, FKgP, 
KDNP, FIDESZ, MIÉP)

Papp Gyula
független

45 éves vagyok, a helyi közép
iskola igazgatója. Iskolai vége
zettségem: műszaki egyetem. 
Feleségem a pécsváradi zeneis
kolában zongoratanár. Két gyer
mekem van, akik közép-, illetve 
általános iskolai tanulók.

1985 óta veszek részt a közé
letben: először mint tanácstag, 
majd mint önkormányzati képvi
selő. 1988-tól 1991-ig Önökkel

Szekeres Attila
független

1957-ben születtem Pécsett. 
Mint pécsváradi lakos az általá
nos iskolát itt végeztem.

építettem a pécsváradi kábelte
levíziós rendszert, majd ugyan
csak 1991-től a falu TV, majd a 
városi TV (híradó) szerkesztője 
vagyok.

Az elmúlt időszak történéseit, 
eredményeit úgy érzem, feles
leges lenne most itt felsorolni. 
Nagyon sok minden megvalósult 
városunkban, csak egy kicsit ön
magunkról, környezetünkről fe
ledkeztünk meg. Vonatkozik ez 
minden polgárra, annak portájá
ra, de legfőképpen a legnagyobb 
portával bíró gazdára, az önkor
mányzatra. A következő válasz
tási ciklusban - az intézmények 
eredményes működtetése mel
lett - erre kellene fektetni a 
hangsúlyt. Többet törődni a vá
ros parkjaival, meglévő és épí
tendő parkolóival, köztereivel, 
egyszóval környezetünkkel. 
Mint független képviselőjelölt én 
ezt szeretném szorgalmazni!

Tisztelt Választópolgárok!
Kérem, menjenek el minél 

többen szavazni és szava
zatukkal segítsék azokat a füg
getlen jelölteket, akik pártoktól 
függetlenül próbálnak a városért 
a legtöbbet tenni.

A pécsi Pollach Mihály Építői
pari Szakközépiskolában érettsé
giztem. A Pécsi Műszaki Főiskola 
magasépítési szakán üzemmérnö
ki oklevelet 1979-ben szereztem.

Első munkahelyem a Paksi 
Atomerőmű építkezésén volt, ott 
töltöttem sorkatonai szolgálato
mat is.

Művezetőké.nt a Baranya me
gyei Állami Építőipari Vállalat
nál, majd 1982-től 1987-ig a 
Pécsvárad Nagyközségi Közös 
Tanács Költségvetési Üzeménél 
dolgoztam.

Ezt követően egyéni vállalko
zóként, magántervezőként dol
goztam, illetve dolgozom.

Önkormányzati képviselőként 
a várost a város polgárait elsó'- 
sorban szakmai ismereteimmel 
szeretném segíteni, ezért indul
tam független jelöltként.

Müller Lajos 
MDF

Tisztelt Polgártársak!
Merem remélni, hogy a sze

mélyes bemutatkozást nem kell 
igénybe vennem. Az Önök meg
tisztelő bizalmából szolgálhattam 
a köz ügyét immár 13 éve. Lehe
tőségeimhez és mozgásteremhez 
képest igyekeztem a rám bízott 
feladatnak megfelelni.

Amennyiben újból kitüntet

nek bizalmukkal, az alábbi cé
loknak szeretnék megfelelni:

- olcsóbb, takarékosabb város
működtetést.

- új kábeltelevíziós és infor
matikai rendszer, helyi TV-stú- 
dió kialakítása. Azért tartanám 
nagyon fontosnak, mert jól meg
szervezve eszköze lehet a válasz
tott vezetés és a polgár közötti in
formációáramlásnak mindkét 
irányban. Ez pedig alapja a mű
ködó' demokráciának.

- Változatlanul vallom, hogy 
meg kell találni a lehetőségét, 
hogy új munkahelyek teremtőd
jenek Pécsváradon.

Egy mondattal összegezve 
olyan Pécsváradért szeretnék 
dolgozni, amely nem csak szál
láshelye, hanem valódi otthona 
tud lenni az itt élő polgároknak 
kortól, nemtől függetlenül.

Polgártársak az Önök dönté
sén múlik, hogy milyen összetéte
lű testületet választanak, s ezzel 
a település jövőjét is meghatároz
zák. Áz Együtt Pécsváradért Szö
vetség jelöltjeként indulok.
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Mohácson születtem 1965. 
április 14-én. Általános iskolai 
tanulmányaimat szülőfalum
ban, Véménden végeztem el. 
Hetedikes koromban részt vet
tem az országos német nyelvi 
versenyen, ahol ötödik helye
zést értem el és ezzel felvételt 
nyertem a budapesti Kossuth 
Lajos Gimnáziumba.

Baranya megyéhez ragasz
kodva tanulmányaimat a pécsi 
Nagy Lajos Gimnáziumban 
folytattam. Az érettségi után 
felvételt nyertem a pécsi Janus 
Pannonius Tudományegyetem 
Tanárképző Karának matema
tika-fizika szakára. Mint elő- 
felvételis Taszáron teljesítet
tem katonai szolgálatot a Ma
gyar Néphadseregben. 1988- 
ban államvizsgáztam. A főisko
la elvégzése után három kö
zépiskolától kaptam állásaján
latot, mégis Pécsváradot vá
lasztottam, mert vonzott a te
lepülés, amely közel volt a szü
lőfalumhoz.

Főiskolai tanulmányaim 
alatt kántori diplomát szerez
tem, melyet 11 évig a falu kán
toraként gyakoroltam Vémén
den. Ez időszak alatt sikerült 
feleleveníteni a régi, egyházze
nei hagyományokat. Az általam 
vezetett templomi fúvósze
nekarral és énekkarral a me
gyében és a megyén túl is sike
reket értem el.

1989- ben középfokú német 
nyelvvizsgát tettem, majd 
néhány évvel később megsze
reztem a felsőfokút is.

1990- ben Véménd község el
ső szabadon választott önkor
mányzatának tagja lettem. E 
ciklus alatt valósult meg Vé
ménden az új általános iskola 
bővítése, a sportcsarnok meg
építése, biztonságos ivóvízháló
zat kialakítása és a község bel
téri útjainak teljes felújítása.

A technika fejlődése szük
ségessé tette, hogy a pécsvá- 
radi általános iskolának le
gyen egy szakképzett számí
tástechnika tanára, így je 
lentkeztem és felvételt nyer
tem a budapesti Eötvös Ló- 
ránd Tudományegyetem Ter
mészettudományi Karának szá
mítástechnika tudományi tan

székére, melyet 1997-ben vé
geztem el sikeresen, így kö
zépiskolai tanári diplomát 
szereztem.

1997-ben megnősültem, az
óta Pécsváradon élek felesé
gemmel és kisfiámmal.

Pécsváradi pedagóguséve
im alatt kolléganőmmel létre
hoztunk egy német nemzetisé
gi tánccsoportot. A megyei né
met népdaléneklési versenyen 
tanítványommal az egyéni ka
tegóriában háromszor első he
lyezést értem el.

1995 óta vagyok a Kodolá- 
nyi János Általános Iskola 
igazgatóhelyettese. Az általá
nos iskolában fontosnak tar
tom a kétnyelvű oktatás to
vábbfejlesztését, számítástech
nikai ismeretek bővebb elsajá
títását, valamint a hátrányos 
helyzetű tanulók segítését. Cé
lunknak kell tekinteni, hogy 
Pécsvárad szellemi és kulturá
lis centruma legyen körzetének, 
ideértve az alapismeretek meg
szerzését és a továbbképzéseket 
egyaránt. Fontosnak tartom a 
testvérkapcsolatok további ápo
lását, hisz ez nyit utat Európa 
felé. El kell érnünk, hogy lehe
tőleg minden gyermek anya
nyelve mellett - egy európai 
nyelvet is elsajátítson.

A fiatalok részére olyan 
kulturális rendezvényeket 
kell keresni, illetve találni, 
mely igényüknek megfelelő. 
Olyan lehetőségeket kell te
remteni, hogy a más városok
ban tanuló diákok szívesen 
töltsék el hétvégjüket otthoni 
környezetben.

Igény lehet a Német Ba
rátság Egyesülete (német 
klub) keretén belül egy né
met nem zetiségi énekkar 
megszervezése, amely a régi 
hagyományokat karolja fel.

A város anyagi erejét figye
lembe véve, a helyi polgárok 
igénye alapján szükség lehet 
egy városi uszoda megépítése, 
az új városrészben az útháló
zat további javítása, a közmű
vesítés további fejlesztése. A 
feladatok rangsorolásához a 
város lakóinak véleményét 
mindenkor szükséges kikérni.

Fontosnak tartom további 
munkahelyek megteremtését, 
külföldi befektetők Pécsvárad- 
ra csalogatását testvérvárosa
ink segítségét igénybe véve. A 
turisztikát olyan szintre kelle
ne emelni, hogy méltó legyen 
városunk történelmi múltjá
hoz és gyönyörű fekvéséhez.

Megköszönöm mindazok
nak, akik ajánlócéduláik eljut
tatásával hozzájárultak ahhoz, 
hogy mint képviselőjelölt in
dulhassak a választáson. A to
vábbi együttműködés remé
nyében számítok Pécsvárad 
polgárainak szavazataira, 
amit előre is köszönök.

Simsay István
független

54 éves erdőmérnök vagyok, 
nős, feleségem Pécsett a Környe
zetvédelmi Felügyelőségen dol
gozik. Fiam megszerezte az er- 
dó'mérnöki oklevelét és a Sziget
vári Erdészetnél dolgozik. Lá
nyom a Soproni Egyetem elsőé
ves hallgatója. 1963-ban végez
tem el Szegeden az Erdészeti 
Ttechnikumot, majd 1969-ben 
kaptam meg az erdőmérnöki ok
levelem Sopronban. 1975. márci
us 1.-1996. december 31. között 
a Pécsváradi Erdészet vezetője 
voltam. 1997. január 1-tól Pé
csett a Mecseki Erdészeti Rt. 
központjában projekt- és minő
ségügyi igazgatói munkakörben 
dolgozom.

Családommal 1975-ben köl
töztünk Pécsváradra, nincs 
szándékomban elköltözni, hiszen 
800 négyszögölön szőlőt, gyü
mölcsöst telepítettem, valamint 
a hozzátartozó présházat is épít
getem.

1994-ben az a megtiszteltetés 
ért, hogy Pécsvárad lakossága 
beválasztott a képviselőtestület
be. A képviselőtestület Gazdasá
gi Műszaki és Pénzügyi Bizott
ságában először mint tag, ké
sőbb mint a bizottság elnöke te
vékenykedtem. 1998. évben a

Weisz Ernő
független

Tisztelt Pécsváradi Polgárok!
Nevem: Weisz Ernő. Családi 

állapotom: 13 éve nős vagyok, 
egy 9 éves leánygyermekem van.

Tősgyökeres pécsváradi polgár 
vagyok. Szüleim, nagyszüleim is 
azok voltak.

Független jelöltként indulok 
az októberi képviselőválasztá
son.

Pécsváradért Emlékérem kitün
tetésben részesültem.

Az elmúlt 4 évben befejeződött 
a sportcsarnok építése. Sikerült 
az utak, utcák burkolatának 
karbantartásában, korszerűsíté
sében előre lépni, a közterületek 
gondozottabbak, ápoltabbak let
tek, tehát környezetünk szépült. 
A város központjában megvaló
sult két kis autóbusz-váró és el
tűnt a mindenki szemét bántó 
"buszvárónak" csúfolt épület. Ja
vultak a sportolási lehetőségek, 
színesedett a sportélet.

Az elkövetkezendő 4 év felada
tai közé tartoznak véleményem 
szerint az alábbiak:

- tovább kell folytatni az utak, 
utcák, terek, szennyvízelvezetés 
karbantartását, korszerűsítését

- a Várkertben egy kulturális 
és sportcélokra alkalmas szaba
didő központ kialakítása

- kábel TV rendszer korszerű
sítése

- autóbusz pályaudvar kiala
kítása

- falusi turizmus fejlesztése
- Művelődési Ház felújítása
- uszoda építése
- az itt felvázolt feladatok meg

valósításához minél több pénz 
megszerzése pályázatok útján.

Véleményem az, hogy a várost 
egy olyan képviselőtestületnek 
kell irányítania, amely pártér
dektől függetlenül, megfelelő 
szakmai felkészültséggel, fedd
hetetlen emberi magatartással 
rendelkezik.

Városunk lakossága több 
nemzetiségű. Nemzetiségi hova
tartozástól függetlenül kell a 
tisztességes polgárok érdekeit 
képviselni, elítélve a szélsőséges 
megnyilvánulásokat. Nem sza
bad engedni az uszításoknak, 
annak hogy a város közösségét 
megbontsák, csak magát az em
bert szabad nézni, nemzetiségre, 
vallásra, pártállásra való tekin
tet nélkül.

16 éve autószerelőként dolgo
zom. Szakmám szeretetét édesa
pámtól vettem át. 1995 óta itt, 
helyben dolgozom a saját műhe
lyemben, mint autószerelő mester.

A kisemberek nemcsak az au
tójuk javítása, hanem a város 
gondjainak megoldása céljából 
idáig is megkerestek. Egy egy
szerű módszert ajánlok: - A 
"rossz, hibás alkatrészeket" meg 
kell javítani - újra kell cserélni. 
Mivel egy idő után a régi elko
pik, elöregszik, de az újakkal to
vább halad a gépezet.

Ebben próbálok segíteni, 
amennyiben megtisztelnek bi
zalmukkal. Hisz idáig is sokszor 
fordultak hozzám, de nem vol
tam önkormányzati képviselő és 
így tenni sem tudtam a megol
dásokért.

Tisztában vagyok vele, hogy a 
meghatározott kereteket áthág
ni nem lehet, de azonbelül min
dent megteszek a város jobbítá
sáért és annak törvénytisztelő 
polgárainak nyugodt életéért.

Poller György
független
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Spannenberger János
független

Nős vagyok, két fiam van, 
Márk és Máté.

Felsőfokú műszaki végzett
séggel rendelkezem. Tíz év
vel ezeló'tt kezdtem a DE- 
DÁSZ-nál dolgozni, nyolc 
éve töltök be vezetői szere
pet munkahelyemen. Az el
telt időszak alatt több spe
ciális szakirányú tanfolya
mot végeztem el, illetve ve
zetői kurzusokon képeztem 
magam.

Az 1994-es választások ide
jén is már többen biztattak, 
hogy je löltessem  magam. 
Akkor úgy éreztem, hogy a 
csa láda lap ítás , a munka 
kemény hétköznapjai (oly
kor hétvégéi) és a verseny- 
szerű  sport - amit űztem 
Pécsvárad színeiben 18 évi 
- m ellé a képviselőséggel 
járó többlet feladatot vál
lalni nem tudom.

Mivel a nyáron a verseny- 
szerű sportolással felhagy
tam, így önmagámnak tettem 
fel a kérdést: Most miért ne?

A választ a család, a baráti 
kör és a környezet egyszerre 
adta meg. Az eltelt négy év 
alatt műszaki és gazdasági 
téren sokat fejlődtem, vezetői 
szerepkörömben "megedződ
tem". Vallom, hogy a "talpon"

Dr. Simor Zoltán
független

34 éves körzeti állatorvos 
vagyok. Könyvtáros végzett
ségű feleségem hivatása most 
a 4 csemete nevelése. Pécsvá- 
radra 1991 elején kerültünk.

Munkám során úgy tapasz
talom, hogy az embereket is 
érintő állategészségügyi kér
dések nem kapnak elegendő 
nyilvánosságot.

A sokhelyütt - így váro
sunkban - sem m egoldott 
eboltás akadályozza nyugodt 
létünket az utcákon. Civili-

maradás feltétele az állandó 
képzés, a mai kor változásai
val való azonosulás.

A munkahelyem által köz
vetlen a kapcsolatom az ön- 
kormányzatokkal és a helyi 
Gazdasági-Műszaki Bizott
ság munkájában is részt ve
szek. Ezért rendelkezem né
mi rá látássa l az önkor
m ányzatokra és intézm é
nyeire, ismerem feladatait 
és problémáit.

Képviselőségem esetén az 
alábbi területen tudom segí
teni a testület munkáját, il
letve főbb elképzeléseim a 
következők. (Röviden néhá
nyat kiemelve.)

- Az önkormányzat pénz
ügyi mérlegének javítása a 
hatékony energia felhaszná
lás segítségével.

- Az ipartelepi övezetben 
munkahelyteremtő beruhá
zások számát növelni, lásd: 
Schöller-Budatej.

(Helyi munkanélküliség 
csökkentése, illetve a Pécsvá
radon élők helyi foglakozta
tása.)

- Pécs közelségét és az át
m enő főútvonal előnyeit, 
Pécsvárad értékeit felhasz
nálva, az idegenforgalmat 
és a "falusi" turizmust fej
leszteni

- Pályázatokkal további 
pénzügyi forrásokat keresve, 
úthálózat javítása, szenny
vízcsatorna építése, közvilá
gítás korszerűsítése, stb.

- A sportszervezetben való 
aktív részvétel.

A fentiekben leírtakból 
ésszerű gondolkodással, oda
figyelő gazdaszemlélettel sok 
minden megoldható, de nem 
szabad figyelmen kívül hagy
ni a város pénzügyi "erejét".

Saját egyéniségemmel, lel
kiismeretes és tudatos mun
kámmal, úgy érzem haszná
ra tudnék válni Pécsvárad 
városának.

záltnak mondott világunkban 
nem megengedhető az a ko
rántsem veszélytelen állapot, 
amit kóbor vagy gazdájától 
elcsavargott kutyák okoznak. 
Biztonságérzetünk egyik zá
loga ezen ügyek rendezése. A 
megoldáshoz szükséges pl. 
gyepmesteri telep létrehozá
sa, valamint az ebtartási fel
tételek szigorítása.

Szintén hozzátartozna a 
helység kulturáltságához az 
állati hullák megsemmisíthe- 
tősége.

A választáson többek közt 
az említett gondok megoldása 
érdekében indultam.

Dr. Steindl László
FKgP-FIDESZ-MPP

Tisztelt pécsváradi választó- 
polgárok!

Dr. Steindl László vagyok, 
Pécsváradon születtem. Az alsó
tagozatos iskola elvégzése után a 
középfokú végzettséget Pécsett, 
illetve Kaposvárott, a gépész- 
mérnöki oklevelet a Budapesti 
Műszaki Egyetemen szereztem 
meg. A doktori disszertációt - 
műszaki területről, ipari létesít
ményről - készítettem és a Sop
roni Erdészeti és Faipari Egye
temen védtem meg.

Néhány évet Pécsett, majd 
1960-tól 1991-ig - nyugdíjbavo- 
nulásomig - a Mohácsi Farostle
mezgyárban dolgoztam beruhá
zási és fejlesztési területeken, kü
lönböző beosztásokban. Mint a vál
lalat vezetőjének alkalmam volt 
megismerni, különösen az ipari 
gazdálkodás és a kereskedelmi te
vékenység összefüggéseit, irányíta
ni és kezelni ezek hatásait.

1959-ben megnősültem, felesé
gem pécsváradi születésű. Egy fi
únk van és egy leányunk, ők 
Csurgón illetve Mohácson élnek.

Kapcsolatunkat a szülőhe
lyünkkel, távollétünk ideje alatt 
sem szakítottuk meg, hiszen 
szüléink itt éltek. Mindig is fi-

Szendrő Annamária
MIÉP

38 éves vagyok, születésem 
óta Pécsváradon lakom. Itt nőt
tem föl, itt jártam általános isko
lába, majd középiskolai tanul
mányaim idejére távol voltam az 
otthonomtól, de ezután vissza
tértem, és nem is tudnám más
hol elképzelni az életemet. Isme
rem a helyi problémákat, gondo
kat. Van egy 17 éves fiam, így 
rajta keresztül ismerem a fiata
lok gondját is.

gyelemmel kísértük a település 
fejlődését, gyarapodását, és örül
tünk a városi rang elnyerésének.

Négy éve véglegesen hazaköl
töztünk és jelenleg itt élünk - fele
ségemmel és az anyámmal Pécsvá
radon. Nem vagyok sem párttag, 
sem gazdasági társaság tagja. Az 
"Együtt Pécsváradért" választási 
szövetség által támogatott progra
mot korrektnek, megvalósítható
nak tartom. A kábel TV-ben ismer
tetett program sokoldalúan mutat
ja be a város fejlesztési lehetőségeit, 
és ennek megvalósításából adódó 
feladatokat. Ezek között vannak 
rövidtávú és vannak több választá
si ciklust átívelő' feladatok. A közös 
az bennük, hogy a város és a ré
gió fejlődését szolgálja.

Különösen fontosnak tartom a 
hosszú távú feladatok közül az 
ipari háttér városi kiépítését, 
ami egyrészt munkalehetőséget 
biztosít az itt élőknek, másrészt 
a város működésének stabilitá
sát jelentheti.

Itt nem gyáróriásokra, füstöl
gő gyárkéményekre gondolok, ha
nem Pécsvárad ipari hagyomá
nyához illeszkedő, könnyűipari 
üzemek, mezőgazdasági terméke
ket feldolgozó, élelmiszeripari 
késztermékeket előállító és cso
magoló termelőegységekre.

Ezek megvalósításához kivá
lóan alkalmas lehet a program
ban megfogalmazott "Ipari 
Park" státus megszerzése, amely 
után a potenciális beruházók 
kormányzati támogatást, helyi 
kedvezményeket, regionális 
programok megvalósítása esetén 
reményeink szerinti Európai 
Uniós csatlakozás után pedig az 
ilyen célra rendelkezésre álló 
források is elérhetők lehetnek.

A program megvalósításában 
a választópolgárok által elnyert 
támogatással erőmhöz mérten 
szívesen résztvállalnék.

A politikai életbe 1990-ben 
kapcsolódtam be. Jelenleg a Ma
gyar Igazság és Élet Pártjának a 
helyi elnöke vagyok.

Programunkból szeretném ki
emelni a legfontosabb feladato
kat. Első és legfontosabb feladat 
az önkormányzat számára a 
munkahelyteremtés megoldása. 
A vállalkozókat oly módon kell 
segíteni, hogy érdekeltek legye
nek a helyi lakosok foglakoztatá
sában. Az ifjúság nevelését, 
sportolását kell elősegíteni. Sze
retnénk, ha a fiatalok számára a 
településünkön működő és a jö
vőben működtethető létesítmé
nyek vonzóbbá válnának. Értem 
ezalatt a kulturális és sportléte
sítményeket. Jó lenne, ha vissza
térne az a régi szellemiség a tele
pülésünkön, amely Pécsváradot 
igazi közösségé kovácsolta. Ter
mészetesen sok a megoldásra vá
ró feladat, amelyek reményeink 
szerint a helyi lakosokkal össze
fogva megoldódnak. Ebben a 
munkában szeretnék részt venni, 
amennyiben megtisztelnek októ
ber 18-án a szavazataikkal.
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id. Winkler György
független

Tisztelt Pécsváradiak!
Képviselő' jelöltként az 

alábbi program ot jelölöm  
meg.

id. Winkler György vagyok, 
1938-ban születtem Pécsvára- 
don. Magasépítóipari képesí
téssel rendelkezem.

Független képviselőként in
dulok, az elmúlt rendszerben 
és jelenleg sem vagyok párt 
tagja.

Nó's vagyok, 2 fiam van, 
mindkettő magasépítóipari 
üzemmérnök. 42 évi munka- 
viszony után ez évben men
tem nyugdíjba. 42 évből 38 
évet Pécsváradon dolgoztam, 
ebből 26 évet a közigazgatás
ban, ekkor valósult meg: ivó- 
vízhálózat, szennyvíztelep és 
hálózat I. üteme, gimnázium, 
művelődési ház, keleti lakóte
lep, stb.

12 évig a helyi ÁFÉSZ-nél 
dolgoztam, akkor épült az 
ABC, és valamennyi bolt fel
újítása.

Pécsváradi Ipariskolában 
12 évig, a kezdő gimnázium
ban 2 évig tanítottam. 22 évig

volt a Kelet-Mecseki Intézőbi
zottság titkára, mely politika- 
mentes szervezetként, a ke- 
let-Mecsek idegenforgalmi fej
lesztését segítette.

Nyugdíjazásomkor kb. 10 
éves fejlesztési tervet állítot- j 
tam össze, mely tartalmaz, 
területfejlesztést, közterület
rendezést, szennyvízbővítési 
javaslatot, útépítési progra
mot, járdaépítési sorrendisé
get, parkolók kialakítását, 
szemétgyűjtés korszerűsíté
sét.

A megvalósításhoz kb. 5- 
600 millió Ft szükséges.

Fedezetet keresve, a város 
költségvetés kiadási tételeit 
átvizsgálva, túlzottnak tar
tom a közel 8 millió forint 
képviselői tiszteletdíjakat, en
nek az összegnek átcsoporto
sítását javaslom  pályázati 
alapra, így pályázattól függő
en 40 millió forint is rendel
kezésre állhat évente, amely a 
rendelkezésre álló fejlesztéssel 
kiegészítve a feladatok megva
lósítása meggyorsítható.

Véleményem az, hogy ha 
valaki Pécsvárad város fej
lesztéséért tenni akar, azt te
gye önzetlenül, pénz nélkül.

A fejlesztések megvalósítá
sában, fedezetek b iztosí
tásában, a megvalósítandó lé
tesítmények sorrendiségében 
szeretnék közreműködni.

Köszönöm a választók el
őlegezett bizalmát, amennyi
ben a testületi munkában 
részt vehetek, úgy ott műsza
kiként politikamentesen kívá
nom a város fejlődését előse
gíteni.

Vértes László
független

Tisztelt Pécsváradi Válasz
tópolgárok!

Vértes László vagyok. Is
mét eltelt egy választási cik
lus. Az Önök bizalmából ed
dig három időszak alatt tud
tam lehetőségeimhez mérten 
a köz érdekében tevékeny
kedni. Választások idején az 
ember óhatatlanul is átgon
dolja az eltelt időszakot, a 
megvalósult terveket.

Ez alatt a 13 év alatt sokat 
változott településünk. Meg
valósítottunk elvárható inf
rastrukturális beruházáso
kat, ésszerűsítettük intéz
ményrendszerünk szerkeze
tét és működtetését, jobbítot
tuk kulturális, sport és ide
genforgalmi lehetőségeinket. 
Ennek ellenére az eredmé
nyekkel mégis inkább elége
detlen vagyok, mert többek 
között

- nem sikerült Pécsvárad 
településszerkezetében fekvé
séhez méltó állapotot megva
lósítani

- nem sikerült a település 
nagyságához illeszkedő pro

duktív termelőbázist telepíteni
- nem sikerült lakóhelyün

ket történelmi emlékeihez 
méltóan idegenforgalmilag 
vonzóvá tenni

- nem sikerült a vállalko
zókkal érdekazonosságot lét
rehozni

- nem sikerült a köztulaj
dont megnyugtatóan kezelni 
és működtetni.

Ezúton is köszönöm bizal
mukat, melyet ajánlószelvé
nyeikkel fejeztek ki. Úgy gon
dolom, hogy a fent említett és 
hasonló feladatok megoldásá
ban műszaki, gazdasági és 
emberi ism ereteim m el to
vábbra is a köz segítségére le
hetnék. Ezért az önkormány
zati választásokon, mint "füg
getlen jelölt" indulok.

Mindig, és ma az európai 
integrációs időszakban még 
inkább fontosnak tartottam 
és tartom a nemzetek kisebb
ség politikáját, a nemzetiségi 
hagyományok ápolását. Ezért 
az elmúlt ciklusban és a je
lenlegi választások után is 
vállalom a nemzetiségi ön- 
kormányzati képviselőséget. 
Mint "független jelölt" a né
met nemzetiségi önkormány
zati választásokon is indulni 
kívánok.

M egválasztásom  esetén 
mindkét önkormányzatban 
szeretném az Önök érdekeit 
képviselni.

Végezetül arra kérem Önö
ket Tisztelt Választópolgárok, 
menjenek el szavazni, és dön
téseiknél ne felejtsék: önös 
érdekektől vezérelve nem le
het a köz érdekében tevé
kenykedni.

Dr. Novotny Iván
Német Kisebbségi 

Önkormányzat

A Német Barátsági Egyesü
let, a Német Klub kért fel a 
német kisebbségi önkormány

zat tevékenységében való 
részvételre. A feladatot - meg
választásom esetén - szívesen 
vállalom.

Cseh eredetű nevem ellené
re több szálon is kötődök a 
németséghez. Az egyik vér 
szerinti: egyik nagyanyám az 
ősi Siebold -család leszárma
zottja. A többi inkább gya
korlati: legidősebb fiunk Né
m etországban él, felesége 
német.

Aktív koromban, tudomáé- 
nyos munkámmal kapcsolat
ban tööbbször jártam Német
országban és Ausztriában,

sok magamhoz hasonló mér
nökembert ismertem meg, 
legtöbbjét rokonszenvesnek 
találtam, és mindmáig bará
taim közé sorolom.

Ami pedig a hazai, a bara
nyai németséget illeti: kala
pot kell emeljek szorgalmuk, 
szívósságuk, élniakarásuk 
előtt. Ahogy talpra álltak a 
nagy világégés és az azt köve
tő üldözések után, és ahogy 
ragaszkodnak mindezek után 
a közös szülőföldünkhöz - az 
megbecsülést érdemel.

Ma hazánkban jogilag min
den ember egyenlő, függetle

nül attól, hogy magyarnak 
született-e vagy valamelyik 
nemzetiség tagjának. A né
met kisebbségi önkormány
zat feladata ezért nem első 
sorban jogorvoslati jellegű. Az 
itt élő németség jó értelem
ben vett másságát fenyegeti 
a legnagyobb veszély a mai li
berális világban. A gyökerek, 
a kétnyelvű kultúra megőrzé
sében, tudatosításában és 
közkinccsé tételében látom a 
kisebbségi önkormányzat sze
repét, és ez irányban szeretnék 
tevékenykedni magam is meg
választásom esetén.
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Kisebbségi önkormányzatok választása Köszönöm

Az elmúlt ciklusban Pécsvá- 
rad lakossága közvetett módon vá
lasztott Német Kisebbségi Önkor
mányzatot. A képviselőtestületbe 
bekerült 4 olyan képviselő', akik a 
német nemzetiség érdekeinek kép
viseletét vállalták, így megalakít
hatták az önkormányzatot.

Ha mérleget kívánunk vonni 
az elmúlt négy esztendő munká
járól, akkor összefoglalva úgy 
érezzük, hogy érdemes volt bele
vágni, mert sok olyan eredmény
ről tudunk beszámolni, amelyek 
talán nem valósultak volna meg, 
ha nincs az önkormányzat.

Mindjárt az elején tisztázni 
kell, hogy egy kisebbségi önkor
mányzatnak más a feladata, 
mint a települési önkormányza
té. Nincsenek intézményei, nin
csenek olyan közhivatali felada
tai, mint a polgármesteri hiva
talnak. így feladatként elsősor
ban a német nemzetiség kulturá
lis életével, a nemzetiség okta
tást végző intézményekkel és a 
helyi nemzetiségi egyesületekkel 
való törődést fogalmaztuk meg. 
Feladatunknak tekintjük a me
gyei és országos szervezetekkel 
való kapcsolattartást, az infor
máció áramlás biztosítását. Fon
tos szerepe a kisebbségi önkor
mányzatnak, hogy kihasználja 
az adódó pályázati lehetősége
ket. A Pécsvárad testvérvárosai
val való kapcsolattartás automa
tikusan adódó feladatunk.

Ha más nem nézünk, akkor az 
évente kapott kb. 500.000 forin
tos állami támogatás is jelentős 
lehet az egyes közösségek életé
ben. Mivel az önkormányzatban 
dolgozó képviselők semmilyen 
tiszteletdíjat nem vettek fel, 
ezért ez az összeg teljes egészé
ben erre a célra került felhasz
nálásra. E mellett az alábbi je
lentősebb pályázatokkal sikerült 
további pénzeszközöket Pécsvá- 
radra hozni és itt felhasználni:

- A németklubbal közösen pá
lyázunk Baden-Württenbergi 
Külügyminisztériummal a klub 
berendezésére. Erre 12.000 már
ka összeget nyertünk és használ
hattunk fel bútorok és technikai 
berendezések vásárlására.

Az általános iskola részére 
másológép beszerzéséhez nyer
tünk támogatást a Magyarorszá
gi Nemzetiségi és Etnikai Ki
sebbségekért Közalapítványnál. 
A támogatás 200.000 forint volt.

Ugyancsak ennél a közalapít
ványnál nyújtott be pályázatot 
számos pécsváradi nemzetiségi 
diák. A feladatunk az ajánlások 
elkészítése volt. Az immár 3 éve 
zajló pályázati rendszerben 
évente összesen kb. 1.000.000 fo
rintnyi összeget nyertek el diá
kok (50.000 Ftfdiák/év) a pályá
zat révén.

A Szociális Gondozási Köz
pontban élők életkörülményei
nek javítására nyújtottunk be 
pályázatot a Baden-Württenber
gi Külügyminisztériumhoz. Az 
elnyert 10.000 márka összegű

pályázat lebonyolítása éppen fo
lyamatban van. A választások 
idejére fejezzük be bútorok és 
technikai berendezések vásárlá
sát.

A kulturális események közül 
két rendezvényt emelnénk ki. A 
zeneiskolával közösen immár 
hagyományosan tavasszal kerül 
megrendezésre az ifjúsági fúvós- 
zenekarok találkozója, versenye. 
Reméljük a rendezvény sikere 
tovább fokozódik, esetleg lehető
séget kapunk egy országos ren
dezvény szervezésére is.

A németklubban közös rendez
vényünk az augusztusi Szent 
István Napok keretében megren
dezésre kerülő német nemzetisé
gi est, amelyre évről-évre egyre 
több néző kíváncsi.

Hagyományteremtő szándék
kal alapítottuk a Pécsváradi Né
met Nemzetiségért díjat, ame
lyet az augusztus 20-i ünnepség 
keretében adunk át immár má
sodik esztendeje.

Ha a következő ciklus felada
tait tekintjük, akkor úgy gondol
juk, hogy alapvetően nem szük
séges új feladatokat megfogal
mazni, az eddigi feladatok to
vábbra is munkát adnak a leen
dő testület számára. Talán 
egyetlen új momentum, hogy cél
szerű lenne megvizsgálni egy a 
nemzetiség életét bemutató kiál
lítás, esetleg tájház létrehozásá
nak lehetőségét és feltételeit.

A kisebbségi önkormányzat és 
a település vezetői közti kapcso
lat mindvégig harmonikus volt. 
Ennek fő okaként azt látjuk, 
hogy azáltal, hogy a valamennyi
en a települési önkormányzat
nak is tagjai voltunk, részt vet
tünk annak döntéseiben, így le
hetőségünk volt a kisebbség ér
dekeinek azonnali tolmácsolása. 
A mostani választásoknál a két 
önkormányzatra külön kell lead
ni a szavazatokat. A települési 
önkormányzat képviselőinek vá
lasztásakor kérjük ne befolyásol
ja  az, hogy egyes személyekre a 
kisebbségi munkájában részt kí
vánnak venni, ezért ha alkalmas
nak tartja valamelyik személyt az 
adott feladatra, mindkét szavazó
lapon jelölje meg nevét. A két ön- 
kormányzat további jó kapcsola
tának alapja, ha vannak olyan 
személyek, akik mindkét önkor
mányzatban tevékenykednek.

Az öt fős kisebbségi önkor
mányzatba 6 jelölt közül választ
hatnak a szavazók. A Freundesk- 
reis von Pécsvárad Barátsági 
Egyesület (Németklub) támogatá
sával indulnak a jelenlegi önkor
mányzat tagjai: Apaceller József, 
Vértes László és Baumann Mi
hály, ugyancsak a Németklub tá
mogatását élvezi Novotny Iván és 
Poller György. Független jelölt
ként Hohmann István indul.

Kérjük szavazásával Ön is járul
jon hozzá ahhoz, hogy a 4 éve meg
indult folyamat az eddigiekhez ha
sonló sikerekkel folytatódhasson.

Baumann Mihály

Dr. Feledi Éva, polgármes
ter és képviselőjelölt ezúton is 
szeretném megköszönni a ne
vemre leadott ajánlásokat, a 
bátorítását, támogatását és 
segítségét mindazoknak, 
akikkel eddig találkozhat
tam.

Arató Márton 
Bősz Zoltánná 
Dr. Feledi Éva 
Haklik Lajos 
Hohmann István 
Kovács Károly 
Mayemé Hancz Lídia 
Dr. Menczer Gábor 
képviselő' jelöltek ezúton is 

köszönjük mindazok támoga
tását, akik ajánlásaikkal in-

Eló're is köszönöm mind
azok bizalmát és rokonszen- 
vét, akik majd rám szavaz
nak. Mindig tisztességesen, 
felkészülten, nagy aktivitás
sal fogom képviselni az itt 
élők érdekeit.

dulásunkat elősegítették. 
Kérjük olvassák el program
jainkat, melyet minden ott
honba eljuttattunk. Jöjjenek 
el a meghirdetett lakossági 
fórumainkra, ahol személye
sen megismerhetjük egymás 
elképzeléseit.

Kezünkben városunk, ala
kítsuk közösen céljainkat!

Meghívó
Egy fejlődési szakasz lezárult városunk életé

ben. Hogyan tovább? Beszéljük meg!
Dr. Feledi Éva, polgármester- és képviselőjelölt 
szeretettel várja a város lakóit, képviselőjelöltje

it egy kötetlen beszélgetésre:

1998. X. 5-én (hétfőn) 18 órakor az Új Óvodában 
1998. X. 7-én (szerdán) 18 órakor a Vár utcai Óvodában 
1998. X. 12-én (hétfőn) 18 órakor a Hegyi Iskolában. 
Találkozzunk személyesen! Ismerjük meg egymást!

Meghívó
Dr. Feledi Éva polgármester- és képviselőjelölt 
szeretettel meghívja Önt "Pécsvárad és térségé
nek jövője" címmel rendezett kerekasztal be

szélgetésre és vitafórumra.

A kerekasztal résztvevői:
Báling József 

Bokor Béla 
Dr. Horváth Gyula 
Dr. Kosztics István 

Kovács Katalin 
Nádor Rudolfné

Puch László, országgyűlési képviselő 
Dr. Rónaszegi Lenke 

Dr. Szili Katalin, a Parlament alelnöke 
Helyszín: Művelődési és Sportközpont.

Időpont: 1998. X. 14. (szerda) 18.30-kor.

Köszönjük
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A Kodolányi János 
Általános Iskola hírei

Szeptember L
Az ünnepélyes tanévnyitó

val megkezdődött az 1998/99- 
es tanév. 58 első osztályos szá
mára csengettek be először 
ezen a napon. Nekik éppúgy, 
mint 5. osztályos társaiknak, 
az első napok ismerkedéssel, 
nyári élménybeszámolókkal 
teltek, majd megkezdődött a 
komoly munka, a tanulás.

A pedagógusok számára az 
első hét még szervezéssel, az 
órarendek összeállításával, a 
délutáni sportfoglalkozások 
rendjének kialakításával, az 
évi munkaterv véglegesítésé
vel telt el.

Szeptember 6-7.
Erdélyből érkezett tanuló- 

csoportot láttunk vendégül is
kolánkban. A tanulók és kísé
rőtanáraik a "Szomszédvárak'' 
című vetélkedősorozat kereté
ben látogattak el hozzánk.

Vendégeink iskolánkkal, 
Pécsvárad nevezetességeivel 
ism erkedtek, ellátogattak 
Zengővárkonyba és a pécsvá- 
radi diákokkal együtt játékos 
sportvetélkedőn vettek részt.

Tanulóink október elején vi
szonozzák az erdélyiek látoga
tását.

Szeptem ber 17-25-ig a
külsheimi partneriskolánkból 
tartózkodott nálunk 23 tanuló 
és két kísérőtanár. A külshei
mi tanulók most is ugyanúgy, 
mint a korábbi látogatások al
kalmával a délelőttöket isko
lánkban töltötték, részt vettek 
a tanítási órákon, iskolai 
programokon.

Délutánonként és hétvé
gén a környék nevezetessé
geivel ismerkedtek. Elláto
gattak Óbányára, Villányba, 
Siklósra, Pécsre és fürödtek 
Harkányban. Bár az időjárás 
nem volt mindig kegyes hoz
zánk, igyekeztünk tartalmas 
programot összeállítani, le
hetőséget biztosítani tanuló
inknak arra, hogy gyakorol
ják a nyelvet, új barátokat 
szerezzenek.

Szeptember 8-október 2.
minden osztályban lezajlot
tak a szülői értekezletek, 
melyeken a szülők tájékoz
tatást kaptak a tanév esemé
nyeiről, a szülők-nevelők kö
zösen m egbeszélhették az

esetlegesen felmerülő problé
mákat.

Szeptember 22-én rendez
ték az év első sportversenyét.

A Diákolimpia körzeti ver
senyén mezei futás sportágban 
fiú csapatunk szép sikert ért el, 
második helyen végeztek.

Gratulálunk a csapat tagja
inak, Tolna Gábor 8. a., Cser 
Csaba 8. a., Lempel Tamás 8. 
a., Gungl Viktor 7. b., Horváth 
Bálint 7. d., és Galgóczi Lász
ló 7. d. osztályos tanulóknak 
és felkészítő tanáruknak, Ge
lencsér Jánosnak.

Szeptember végétől már a 
következő nagy eseményre 
készülünk. A Leányvásár 
programjába egy iskolatörté
neti kiállítás megrendezésé
vel szeretne iskolánk bekap
csolódni, hiszen ebben a ta
névben ünnepli iskolánk álla
mosításának 50. évfordulóját.

A kiállítást a tanévet végig
kísérő eseménysorozat első ál
lomásának tekintjük.

Ezúton is szeretnénk a szü
lők, nagyszülők, a város la
kosságának segítségét kérni. 
Amennyiben tárgyi, vagy más 
írásos emlékekkel rendelkez
nek az iskolai élettel kapcso
latban, szíveskedjenek azt a 
kiállítás idejére rendelkezé
sünkre bocsátani.

Iskolánk alapítványa, a 
"Társadalmi összefogás az is
kolai nyelvoktatásért" alapít
vány, a tavalyi évben az SZJA 
1%-ából befolyt 140.000 Ft-ot 
számítógép vásárlására hasz
nálta fel.

Az idei évben nagy örö
münkre a támogatás mértéke 
megnövekedett 200.000 Ft-ra, 
melyet az előző évihez hason
lóan az oktatás színvonalának 
növeléséhez szeretnénk fel
használni.

Köszönjük minden támoga
tónknak a bizalm at és az 
anyagi támogatást!

Az iskolavezetés köszönetét 
fejezi ki az Agrover Rt-nek a 
200.000 Ft, azaz kettőszáze
zer forintos tám ogatásért, 
amellyel az Rt. hozzájárulta 
számítástechnikai terem be
rendezésének költségeihez.

Wágner Jánosné

Egy választási kampány 
margójára

Széljegyzet
Egy hosszú, nehézségekkel megtűzdelt, ámde sikereitől 

mégis szép időszak után leköszönő polgármester felesége
ként, valamint Pécsváradon otthonra lelt és munkájával 
elkötelezetten bizonyító értelmiségiként fordulok azokhoz, 
akik fontosnak tartják véleményemet. Polgármester fele
ségeként elsődleges kötelességemnek éreztem, hogy ki
egyensúlyozott, biztonságos hátteret teremtsek ahhoz a 
munkához, melyet férjem vállalt, beleértve azt is, hogy ér
telmiségiként, itt dolgozó orvosként határozott vélemé
nyem van a településen és szűkebb hazánkban avagy a vi
lágban zajló eseményekről, azonban nem ennek hangsú
lyozását tartottam legfontosabb feladatomnak.

13 év után, különösen a közelmúlt szóbeszédei, valótlan 
állításai miatt felemelem szavam legfőképpen azért, mert 
választás előtt áll településünk és fontosnak tartom az el
múlt időszak megítélésem szerint általános érvényűinek 
tekinthető tapasztalatait megosztani azokkal, akik hason
lóan gondolkodnak, éreznek, talán kevésbé hangosak, har
sányak, de keresik a sorsközösséget, kívánják a harmoni
kus, békés együttélést. Visszautasítom mindazt a becsü- 
letsértő, rágalmazó stílust, amely sunyiságban nyilvánul 
meg, amely a nyilvánosság leplébe burkolózva markánsan 
kitapintható egyéni és pártérdekeket szolgál, elítélem az 
olyan szavakban és tettekben megnyilvánuló magatartást, 
ami nem az egyéni elkötelezettségből fakad, pécsváradi- 
nak feltüntetett érdekeknek álcázva egyéni ambíciókat 
szolgál.

Elítélem mindazt a magatartást, amely a negatív, rom
boló, mások értékeit, pozitív eredményeit félretevő kritikai 
szemléletűnek nem mondható, önmagát a középpontba ál
lító, mások magánéletében vájkáló, a saját szennyesről el
terelő kommunikációjában jelennek meg. Elismerem, hogy 
vannak nehezen kezelhető negatív indulatok, rivalizációk, 
irigységek, féltékenységek, de elítélem azokat, akik hiva
tásukból eredően mindezt felismerve tudatosan a saját ér
dekük szolgálatába állítják.

A fentiekkel ellentétben híve vagyok a becsületes, nem 
középszerű, igényes, magas színvonalon végzett munká
nak, az egymás tekintetébe néző nyílt vélemény-nyilvání
tásnak, a pozitív beállítódású kritikának, ami számomra 
azt helyezi előtérbe, hogy ki mit tett jól és mit és hogyan 
tehetne jobban. Nem tagadom az egyéni érdekek elsődle
gességét, de az érdekek megvalósításában tetteimben az 
érdek érvényesítése, a cél elérése nem szentesíti az esz
közt. Tisztában vagyok azzal, hogy gondolkodásom nem 
felel meg a mai politizálási szokásoknak, de mélységesen 
hiszem, hogy többen vagyunk, akik ezt kívánjuk, akarjuk, 
hisszük és tetteinkkel bátran meg is valljuk.

Végezetül őszintén megköszönöm azok segítségét, akik 
férjemet az elmúlt időszakban hivatali munkájában segí
tették, magánéletében barátként melléálltak, mert ezzel 
az én helytállásomat is megkönnyítették, nem utolsó sor
ban férjemnek a város érdekében kifejtett munkáját.

Kakasné dr. Hutvágner Rozália
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Pécsváradi Leányvásár 1998.
Folytatás az első oldalról

18 órakor a M űvelődési 
Központban Iskolatörténeti 
kiállítás 1948-1998 (50 éves a 
Pécsváradi Általános Iskola).

M egnyitja: Lőrinczi Al- 
bertné iskolaigazgató

18 órától tekinthető meg a 
Művelődési Központ Díszí
tőművészeti szakkörének ki
állítása a ház olvasótermé
ben.

M indkét napon színes, 
gazdag program  várja a 
helybelieket és vendégeiket 
a város központjában.

17-én, szombaton 12.30- 
tól a pécsváradi ÖTÉ Fúvós
zenekara térzenével csalogat 
mindenkit a vásár központ
jába. Kezdődik a kézműve
sek kirakodó vására és meg
nyit a pécsváradi borok ut
cája is.

Szombaton 13 órától indul 
az együttesek felvonulása a 
Szenthárom ság Patikától 
majd 13 együttes műsorában 
gyönyörködhetünk a Műve
lődési Központ előtti téren, 
a színházteremben a szak
mai bemutatókon és végül a 
gála műsorán.

A hagyományokhoz híven 
ez évben is üdvözölhetünk 
együtteseket határainkon kí
vülről Erdélyből, Kisfülpös, 
Felvidékről Kéménd falvak 
együtteseinek műsora gazda
gítja a két nap programját. 
(Szombaton fellépő együtte

sek: Sióagárd, Aparhant, 
M ecseknádasd, Izmény, 
Lánycsók, Kalocsa, Hidas, 
Várdomb, Egyházaskozár, 
Szil, Alsónyék).

Vasárnap, október 18-án 
miután mindnyájan leadtuk 
voksunkat a következő prog
ram várja az érdeklődőket.

6 órától a kézművesek ki
rakodóvására, a Borok utcá
ja  8 .30-tól a Pécsváradi 
Gyermek és Ifjúsági Fúvós- 
zenekar térzenéje majd 9 
órakor indul a menettánc a 
Városi Könyvtártól. (Vasár
napi vendégegyüttesek: Zen- 
gővárkony, Kakasd, Homok
mégy, Pörböly, Budapesti 
K ertészegylet, Bonyhád, 
Ocsény, Hosszúhetény, Vil
lány, K ém énd, Szebény, 
Gencsapáti)

10 órától bemutatóműso
rok a színházteremben, a 
Művelődési Központ előtti 
téren, 11 órakor a pécsváradi

gyermekek kedvence a Bá- 
BoVi műsora látható.

17 órától Gálaműsor, 21 
órától Bál az Asterix zene
karral.

A gálaműsorokra 200 Ft- 
os, a bálra 400 Ft-os jegyek 
elővételben is kaphatók a 
Művelődési Központban.

Részletes műsorfüzetet a 
művelődési központban le
het kapni.

Az idei rendezvényt is 
csak pályázati pénzekből 
tudtuk m egszervezn i, a 
Nemzeti Kulturális Alap és a 
Muharay Elemér Népművé
szeti Szövetség támogatásá
val.

A szervezők nevében kí
vánok minden kedves ven
dégünknek, városunkba láto
gatónak és természetesen a 
pécsváradiaknak is jó  szóra
kozást, kellemes napokat.

Dretzky K.

HIRDETMÉNY
A Pécsváradért Alapítvány Kuratóriuma az 1996. évi 

CXXVI. tv. 6. ( (3)  bekezdésében foglalt kötelezettségének 
megfelelően az adófizetők által felajánlott 1996. évi adójuk 
1%-a felhasználásáról az alábbiakban tájékoztatja a lakos
ságot:

Támogatott közösség Átadott összeg

Pécsváradi Nyugdíjas Klub 20.000 Ft
Pécsváradi Zeneiskola 40.000 Ft
Református Egyház Pécsvárad 30.000 Ft
Pécsváradi Óvoda 20.000 Ft
Pécsváradi Általános Iskola DSE 20.000 Ft
Művelődési Közp. Női Kamarakórus 40.000 Ft
Pécsváradi Diabétesz Klub 20.000 Ft

Pécsváradért Alapítvány Kuratóriuma

A Leányvásárokon mindig színes, gazdag program várja a helybelieket és vendégeiket.
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Lapzárta
Rendkívüli felmondás

Pécsvárad város polgármesterének levele 
a BS-AXIS Építőipari Kft. ügyvezetőjéhez

Tisztelt Igazgató Úr!

Értesítem, hogy Pécsvárad város képviselőtestülete 1998. 
július 2-i döntése értelmében az 1996. június 26-án kötött szol
gáltatási szerződést annak 14.3 pontja alapján - hat hónapos 
felmondási idővel - felmondom.

Indokaim az alábbiak:
Pécsvárad város képviselőtestülete először 1998. februárjá

ban kezdeményezte a Pécsvárad Viziközmű Kft. társasági 
szerződése és a BS-AXIS Kft-vel kötött mellékszolgáltatási 
szerződés felülvizsgálatát, tekintettel arra, hogy azok több 
pontját is az önkormányzat számára hátrányosnak tartotta.

A legfőbb kifogások:
- a szerződés nem határozza meg pontosan a mellékszolgál

tatás díját, az annyi, amennyit a mellékszolgáltatást végző 
BS-AXIS Kft. a Pécsváradi Viziközműnek leszámláz

- a Pécsváradi Viziközmű Kft. és a BS-AXIS Kft. közötti kap
csolat nem teszi lehetővé, hogy a többségi tulajdonos önkor
mányzat számára átláthatóak legyenek a Viziközmű Kft. 
pénzügyi és beruházási ügyei

- a szerződés hátrányos a tekintetben is, hogy nem tartal
mazza a rendes felmondás lehetőségét és ilyen formán "fel- 
bonthatatlanná" teszi a jogviszonyt,

- a tényleges működéssel kapcsolatos költségek és a víz elő
állítási költségeinek pontos ismerete nélkül az önkormányzat nem 
képes felelősséggel gyakorolni hatósági ár megállapítói jogát.

Az önkormányzat több ízben is kísérletet tett a helyzet meg
oldására, a szerződés módosítására. Ilyen alkalom volt egye
bek között a Pécsváradi Viziközmű Kft. 1998. május 5-ei és 
május 22-i taggyűlése, ahol jogi képviselőink útján a fenti kifo
gások részletesen ismertetve lettek.

A május 22-i taggyűlésen szóban megállapodás is született a 
szerződés főbb elemeinek módosításáról, miszerint a tag ön- 
kormányzatok külön-külön kötnek szerződést a mellékszolgál
tatást biztosító BS-AXIS Kft-vel, pontosítják a mellékszolgál
tatás díját, meghatározzák az eszközhasználati díjat és beépí
tik a szerződésbe a rendes felmondás intézményét.

Az önkormányzat Ön előtt is ismert álláspontja szerint ezek, 
illetve az együttműködés hiánya miatt lehetetlen pontosan 
megállapítani a működés költségeit, és ez súlyosan sérti a tu
lajdonosi jogokat, a város és a lakosság érdekeit.

Az önkormányzat 1998. július 2-i ülésén úgy határozott, 
hogy 1998. július 31-ig kell megtörténnie a szerződésmódosí
tásnak, ellenkező esetben a mellékszolgáltatási szerződést fel 
kell mondani.

Jogi képviselőink útján megkíséreltem a szerződésmódosí
tást létrehozni, amely július-augusztus hónapokban objektív 
okokból (szabadságolások) núatt nem jöhetett létre. Informá
cióim szerint augusztus vége óta az Ön jogi képviselőjének bir
tokában vannak a szerződéstervezetek, ám érdemi lépés nem 
történt, sürgetés ellenére sem.

A képviselőtestület szeptember 28-ai ülésén mindezt az 
együttműködési kötelezettség súlyos és szándékos megsértése
ként értékelte és felszólított a július 2-i határozatban foglaltak 
maradéktalan betartására. A testület álláspontja szerint ez a 
magatartás okot ad a szerződés 14.3 pontjában megfogalma
zott rendkívüli felmondás gyakorlására.

Pécsvárad, 1998. október 1.
Tisztelettel:

Kakas Sándor 
polgármester

Szerkesztőváltás
Más irányú elfoglaltságom 

miatt a továbbiakban nem áll 
módomban ellátni a Pécsvára
di Hírmondó szerkesztését.

Évi 11 alkalommal (nyári 
dupla számmal), ma 500 pél
dányban megjelenő újságun
kat 1991 elején alapította a 
pécsváradi önkormányzat, és 
kialakításával valamint ké
szítésével a testü let egyik 
tagját, szem élyem et bízta 
meg. Testületi tagként sem 
egyén, sem csoport, hanem 
első sorban Pécsvárad lakói
nak érdek eit tartottam  
szem előtt. A  lap céljául a 
testület az önkormányzati 
ülésekről szóló híradásokat, 
az önkormányzat és intéz
ményei munkájának bemu
tatását jelölte meg.

Némi töprengés után az e 
célt tükröző Hírmondó nevet 
választottam. Ferling József 
és felesége, Dékány Hilda se
gített a lap küllemének kiala
kításában. Kezdettől ők vég
zik a tördelést és a nyomdai 
előkészítést, hat éve már cé
gük, a FerlingPRess kereté
ben. Köszönettel tartozom 
párosuknak azért, hogy szak
mai hozzáértésükkel Pécsvá
rad iránti szeretetteljes fi
gyelmükkel mindig sokat tet
tek azért, hogy lapunk szak
szerű tördeléssel, méltó kül
lemmel jelenjék meg.

Kezdetben úgy gondoltam - 
másokkal együtt - hogy ne
héz lesz írásokkal megtölteni 
a Pécsváradi Hírmondót. 
Szerencsére nem így alakult. 
Pécsváradon rendkívüli mó
don pezseg az élet, és na
gyon sok alkotó, tenni tudó 
személyiségről, helyi cégek 
törekvéseiről és sikereiről, 
rengeteg fontos eseményről 
adhattunk hírt 1991 áprilisa 
óta. A helyi intézmények és 
egyesületek kezdettől fogva 
maguk bocsátják rendelkezé
sünkre programjaikat és az 
ezekről készült fotókat, be
számolókat. Kiterjedt helyi 
szerzői körrel dolgozunk: a 
Kodolányi János Általános 
Iskolánál évek óta Vértes 
Lászlóné és Wágner János- 
né örökíti meg százával - az 
amúgy névtelenségben ma
radó - tanárok és diákok 
eredményeit. A Pécsváradi 
Zeneiskoláról Kreszits Mar
git szám ol be, középisko
lán król éveken át Fuchs 
Sándorné tudósított. Sport- 
eseményeinket Spannenber- 
ger János mutatja be.

Mindennek egybegyűjtésé
ben és nemcsak a saját prog
ramok közzétételében orosz
lánrészt vállal - ebben is - in
formációs és kulturális köz
pontunk, a Művelődési Ház

csapata. Sok előzetest és be
számolót olvashatunk rend
szeresen Dretzky Katalintól 
és Kárpátiné Kovács Zitától. 
Éveken óta közöljük felvéte
leiket, elsősorban Patonai At
tila fotóit. Ók juttatják el a 
Hírmondót az olvasókhoz, és 
fogadják az előfizetéseket.

Mindig örömmel adtunk 
hírt egy-egy új cég, új intéz
mény elindulásáról: a tervek 
megfoganásától, az előkészítő 
tárgyalásoktól, az alapkő-le
tételtől az avatásig, a napi 
munkáig, sok száz fotóval il
lusztrálva. Beruházásokról 
és felújításokról, akárcsak az 
öt évvel ezelőtti városavató- 
ról és a civil szervezetekről, 
szellemi életünk jeleseiről, az 
itt alkotó művészekről. La
punkat fontos helytörténeti 
forrásként tartják számon a 
baranyai közgyűjtemények.

Arra törekedtünk, hogy 
mindenki helyet kapjon e ha
sábokon, aki letett valamit 
Pécsvárad asztalára. És aki 
csinált va lam it a közért 
vagy olyat a lk otott, ami 
öregbítette a város hírnevét, 
az ott szerepel ezeken az ol
dalakon. A bekötött évfolya
mok végiglapozása nélkül is 
tudjuk, m ennyi kincs, 
mennyi alkotóerő, mennyi 
tehetség működik ebben a 
gyönyörű kisvárosban.

Személy szerint vállalom 
azért a felelősséget, hogy 
nem adtam teret e lapokon 
a torzsa lk odásn ak , az 
acsarkodásnak, a gyűlölet
keltésnek, az egyéni indula
tok és ambíciók kiélésének. 
Különösen ott nem, ahol 
csak ilyen megnyilvánulá
sokra te lle tt . M unkáról, 
munkálkodókról annál szí
vesebben tudósítottunk.

Pécsvárad képviselőtestüle
te többségében ezt a lapszer
kesztést elfogadta és augusz
tus 20-án "A köz szolgálatá
ért" megtisztelő helyi díjával 
honorálta, am it ezúton is 
megköszönök.

Szeptember 28-i ülésén a 
leköszönő testület a követke
ző lapszámok elkészítésére 
továbbra is a M űvelődési 
Háznak és a FerlingPRess- 
nek adott megbízatást.

Megköszönöm a leköszönő 
testületnek és a M űvelő
dési Ház munkatársainak 
a hét év fo lyam  m inden 
egyes számához adott min
den segítségét.

A lap továbbvivőinek ez
úton is sok hitet, jó erőt kívá
nok, és azt, teljen olyan gyö
nyörűségük a Pécsváradi 
Hírmondó készítésében, mint 
amilyen nekem megadatott.

Gállos Orsolya
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Egy kiállítás margójára
"Zengő” címen Botond alko

tásaiból még augusztusban 
nyílt kiállítás a várban. A 
Nürnbergben éló' pécsváradi 
származású alkotó erősen kö
tődik ehhez a tájhoz, de a tár
lat létrejöttének más apropója 
is volt. Talán nem túlzás azt 
mondani, hogy ez az esemény 
egy emlékkiállítás volt, mely 
a Zengő' hegy tiszteletére jött 
létre.

Az absztrakt alkotások kö
zött, melyek az erdő' egy-egy 
részletét ábrázolták, hegesz
tett és megfestett fémmun
kák voltak elhelyezve. Ezek 
együttesen sajátos je len 
téstöbbletet nyertek. Egyszer
re vetült elénk a Zengő' sejtel
mes varázsa, és a hamarosan 
bekövetkező' változások riasz

tó hangulata. Botondnak épp 
ez volt a szándéka, mivel el
ítéli a természet rovására tör
ténő beavatkozást.

Mindenki előtt ismeretes, 
hogy a Zengő csúcsán egy lo
kátor épül majd, amiről nem 
tudni még, milyen következ
ményei lesznek közvetlen 
környezetünkben. Csupán 
annyi biztos, hogy erdőnk éle
tében új szakasz kezdődik.

Kurdy Fehér János költő 
nyitóbeszédében a kiállítás 
létrejöttének eszmei okát fo
galmazta meg. Utalt arra, 
hogy az erdő lényegi funkció
ját éri változás, aminek azon
ban nem tulajdonítunk kellő 
figyelmet.

Tóth Kinga 
(fó'iskolai hallgató)

Tisztelettel meghívjuk Önt 
a Művészeti Kar hallgatóinak munkáiból 
rendezett kiállításra a pécsváradi várba.

A kiállított művek a pécsváradi művésztelepen 
készültek.
A kiállítást megnyitotta
Keserű Ilona festőművész, tanszékvezető, egyetemi tanár. 

Megtekinthető' október 1-14-ig.

A Mozgáskorlátozottak Klubjának hírei
Augusztus 29-én résztvet- 

tünk a MEOSZ Baranya me
gyei sportnapján. Tíz fos csa
patunk sakk, lengőteke és ko- 
sárradobás versenyen indult.

Eredményeink: Györkő Ti- 
bomé kosárradobásban ezüst
érmes, Póth Józsefné 5. helye
zett lett.

Németh János lengéteké
ben 4. helyezett, Györkő Zsu
zsanna, a pécsváradi szakosz
tály utánpótlás csapatának

tagja, a felnőttek sakkverse
nyén a 6. helyezést érte el. 
Gratulálunk a helyezetteknek!

Szeptember 19-én baráti 
összejövetelt tartottunk Né
meth János pincéjénél. A han
gulatról Kőberling Jenő, Bor
bély Ilonka, a pince és az 
Aranycipó Kft. pogácsái gon
doskodtak. Nagyon jól érez
tük magunkat!

Köszönjük az Aranycipó tá
mogatását!

OLCSÓ KÖNYVEK VÁSÁRA
Folyamatosan kaphatók olcsó könyvek 

a Művelődési Központban 
- munkanapokon 8-tól 16 óráig.

Halottak napi megemlékezések
A Pécsváradi Várbaráti Kör 

tisztelettel hív mindenkit no
vember 1-jén, vasárnap ke
gyeleti megemlékezésre, gyer
tyagyújtásra. 15.30-kor az I. 
Világháborús emlékműnél, 
majd a II. Világháborús em

léktáblánál helyezzük el virá
gainkat, gyújtjuk meg az em
lékezés mécseseit.

17 órakor a temetőben, a 
M indenszentek Kápolnája 
előtt szentmise lesz a jelenlé
vők halottaiért.

Kézművesek Baranyai Egyesülete
Szeptember 23-án zengő- 

várkonyi székhellyel 29 alapí
tótaggal megalakult a Kéz
művesek Baranyai Egyesüle
te. Mint azt az alakulóülésen 
is hallhattuk, nagyon hiány
zott már egy szakmai, érdek- 
védelmi szervezet, közösség, 
ahová az igen nagyszámú 
kézművestábor tömörülhetne 
Baranyában is, sok más me
gyéhez hasonlóan.

Névjegykártya címmel be
mutatkozó kiállítást rendez
nek a zengővárkonyi Tájház
ban. A kiállítást dr. András- 
falvy Bertalan néprajzkutató 
nyitja meg október 10-én, 
szombaton 10 órakor. Tiszte
lettel hívnak, szeretettel vár
nak a megnyitó után minden
kit élőmunka bemutatóra és a 
zengővárkonyi sültgesztenyé
re is.

A kiállítás megtekinthető 
október 25-ig. (A Tájház nyit- 
vatartásának ideje alatt.)

Kiállító alkotók:
Antalné Angszter Mária 

csutkababa készítő, Bertha 
János faműves, Dányiné Be- 
dő Anikó keramikus, Eh- 
mann Gabriella keramikus, 
Gradwohl Zsolt fazekas, Né
pi Iparművész, Gulyás Árpád 
gyapjúműves, Hentes Vígh 
Gyula keramikus, Horváth 
Ágota keramikus, cserép
kályha készítő, Népi Iparmű

vész, Kovács Tibor kerami
kus, Merényiné Jeszek Éva 
tűzzománc, Mezei Ottó faze
kas, Ömböli Gézáné tojás- 
hímző, Ördögh Béláné kézi- 
szövő, Népi Iparművész, Ra
gács György keramikus, Ra
gács Györgyi keram ikus, 
Rayman Johanna keramikus, 
Reininger László fazekas, 
Striczki Zoltánná tojáshím
zés, Szabó István fajáték ké
szítő, Szatyor Győző faműves, 
Népművészet Mestere, Ta- 
núcza Éva tojáshímző, Tárnái 
István faszobrász, Töttös Sán
dor kéziszövő, gyöngyfűző, 
babakészítő, Népművészet 
Mestere, Népi Iparművész, T 
Vecsei Marianne keramikus, 
Zsalakó Istvánná csuhémű- 
ves.

Ez az új kezdeményezés, az 
új egyesület Zengővárkonyi 
választotta székhelyéül, azt a 
települést ahol régi hagyomá
nyok ápolói váltak országos 
hírűvé. Bízunk abban, hogy 
nem csak az igen rangos ba
ranyai kézművestábor profi
tál sokat majd e közösségi 
együttlétból, hanem a Zengő- 
vidéken lakók valamennyien. 
Gazdagodik az idegenforgal
mi paletta, színesedik a mű
velődési, kulturális rendezvé
nyek programja, kínálata.

D. K.

A Baranya Megyei TIT szervezet és a Művelődési 
Központ szervezésében Nyugdíjas Szabadegyetem  

indul a pécsváradi Művelődési Központban minden 
hónap első és harmadik keddjén 15 órakor.

Időpont Előadás címe: Előadó: 
Október 20. Arad áldozatai 

Dr. Máj dán János docens 
November 3. Katasztrófák a 

bolygónkon (földrengések, 
vulkánok, árvizek) Dr. Nagy
váradi László adjunktus 

November 17. Kisállatte
nyésztés Dr. Bogáthy And
rás

December 1. Jézus szüle
tése - betlehemi történet zené
vel Dr. Várnai Ferenc

December 15. Karácsony a 
képzőművészetben Pandúr 
József

Jelentkezés: október 13-ig a 
Művelődési Központban.

Minden érdeklődő nyugdí
jast hívunk és várunk.

Egyházi hírek
Október 18-án 11-kor a re

formátus templomban ünnepi 
istentisztelet. Igét hirdet: Vic- 
tor István hidasi lelkipásztor.

14-kor A vár dísztermében 
az ifjúsági közösség kiállítás
sal egybekötött verses, zenés 
műsora.

"Egyházunk felelőssége az 
ifjúságért" címmel előadást 
tart Nagy Péter komlói refor
mátus lelkész.

Könyvek asztala a vár
ban, ahol evangéliumi köny
veket lehet megtekinteni és 
vásárolni.
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Erdélyi utazás
1998. augusztus 3-10.
Már tavaly nyáron megfo

galmazódott bennünk az öt
let, hogy milyen jó lenne ifjú- 
sági csoportunkkal idén nyá
ron Erdélybe utazni. Legtöb
ben talán nem is hittünk ben
ne, hogy az elképzelésünk 
esetleg realitássá válhat, és 
meg is feledkeztünk már róla,

amikor vezetőnk, Szabó Lász- 
lóné Kiss Mária márciusban 
kész programot tett le az asz
talunkra. Ettől mindannyian 
felcsigázódtunk, és elkezdtük 
szervezni a nagy nyári kalan
dot. Mária néni kapcsolatba 
lépett erdélyi ismerőseivel, a 
költségek fedezésére pedig 
szponzorokat keresett, akik 
hála Istennek szép számmal 
akadtak. így utunk - Mária 
néni kitartó munkájának és a 
szponzorok segítségének kö
szönhetően - végül is létrejö
hetett.

Mint általában ilyenkor 
szokás, indulásunk előtt né
hány nappal problémák me
rültek fel, amelyeket sikerült 
megoldanunk. így lelkesen 
indultunk neki utunknak 18- 
an a hétfő hajnali szürkület
ben.

Első erdélyi célállomásunk 
Arad volt, ahol az 1848-as 
emlékművet tekintettük meg 
- nagy csalódásunkra. Nega
tív élmény marad bennünk, 
hiszen a környezete elhanya
golt, gondozatlan, körülötte 
pedig rengeteg a szemét. Min

dennap máshová utaztunk és 
máshol szálltunk meg. Első 
és második éjjel Magyarigen
ben, ahol a parókián kialakí
tott ifjúsági szálláson húzód
tunk meg. Innen bejártuk a 
környék kis református temp
lomait és Gyulafehérvárt. A 
harmadik éjszaka Magyarvé
nyén telt, ahol családoknál

lettünk elszállásolva. Másnap 
útra kelvén először Segesvárt, 
majd Farkaslakát tekintettük 
meg. Segesvár nagyon a szí
vünkbe lopta magát, hiszen 
csodálatos a hangulata és 
rengeteg turistát vonz. Far
kaslakán a lemenő nap fényé
ben csodáltuk meg Orbán Ba
lázs monumentális, 7 székely
kapuból álló emlékművét, 
majd ezután a helyi állator
vos kertjében vertünk sátrat. 
Reggel korán indultunk Ko- 
rondra, ahol senki sem tudott 
ellenállni valami erdélyi apró
ságnak, Parajdon a sóbányát 
néztük meg és fürdőztünk, 
majd Magyarlapádra men
tünk, ahol a gyülekezet fiatal
jaival közös bicikliórán vet
tünk részt, és természetesen 
náluk is aludtunk. Reggeli 
után utunk Felvincre veze
tett, ahol az ottani ifjúsággal 
folytatott bibliaköri beszélge
tés után egésznapos túrára 
indultunk a Tordai hasadék- 
hoz. Este a gyülekezeti tagok
nál aludtunk. Másnap, vasár
nap reggel lévén Enyedszent- 
királyon vettünk részt az Is

tentiszteleten, ahol kis mű
sorral is szolgáltunk. Aznap 
N agyenyedet tekintettük 
meg, ahol még a híres Beth
len Gábor Kollégiumba is be
pillanthattunk. Az Enyed- 
szentkirályon, családoknál 
töltött éjszaka után pedig in
dultunk haza, és a késő esti 
órákban érkeztünk meg.

Utunk célja Erdély megis
merése és a lelki épülésünk 
volt. Mária néni vezetésével 
többször tartottunk beszélge
téseket, illetve bibliaórákon 
vettünk részt. Erdélyt ennyi 
idő alatt nem lehet teljesen

A "Szomszéd várak" vetél
kedő verseny keretében Er
délyből gyerekek érkeztek Ba
ranyába. Hat napra jöttek és 
Pécsváradon töltötték az utol
só kettőt. A diákokat családok 
szállásolták el.

Pécsváradon megtekintet
ték a neves épületeket és kiál
lításokat. Másnap a gyalogtú
rán útbaejtették a geszte
nyést, majd a Zengővárkonyi 
Tájházban Tóttös Sanyi bácsi 
régi szokásokról mesélt. A 
Tájház zöld pázsitján, ragyogó 
napsütésben került sor a ve
télkedőre, ahol Pécsvárad

megismerni, de nekünk leg
alább egy részét sikerült. A 
családoknál eltöltött esték 
kellemes hangulatban zajlot
tak, így bepillantást nyerhet
tünk az ő életükbe. Mind
annyiunknak feltűnt az erdé
lyiek kedvessége, nyíltsága, 
őszintesége és vendégszerete
te. Az erdélyi tájak pedig 
mindannyiunkat lenyűgöz
tek. Mindezek járultak ahhoz 
hozzá, hogy utunk csodálatos 
élmény marad.

Ezúton szeretnénk megkö
szönni a támogatóknak az 
anyagi hozzájárulásokat, Sza
bó Lászlóné Kiss Máriának a 
szervezést és a lebonyolítást, 
továbbá külön köszönet Busz- 
lauer Miklósnak, aki vállalta 
értünk a busz körüli minden 
apró-cseprő dolgot, térítés- 
mentesen volt pilótánk.

Kis Bocz Éva

Támogatók:

Agrover Rt. Pécsvárad 
ÁFÉSZ Pécsvárad 
Kelet-Mecsek Mg. Rt. 
Kresz-Fiedler 

Műanyag Feldolgozó 
Aranycipó Kft.
Tejipari Vállalat 
Kis Bocz János 
Pécsváradért Alapítvány 
Építőipari Szövetkezet 
Mecsek Füszért Rt.
Terra Ungeria 
Buszlauer Miklós

múltjáról és jelenéről kellett 
beszámolnunk.

A két nap alatt nagyon jól 
érezték magukat.

A környéket szépnek és kul
turáltnak találták.

A búcsúesten színes műsort 
adtak a zeneiskola tanulói és 
a zengővárkonyi tánccsoport.

A gyerekek éhes bendőit se 
hagyták tovább korogni az is
kola konyhásai.

Már alig várjuk október fi
át, amikor mi utazunk Dévá
ra és Vajdahunyadra. 
Czimber Gyöngyvér 6. b.

Józsa Énikő 6. b.

Erdélyi gyerekek 
Pécsváradon
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Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
A C salád és K özösség  
Alapítvány C saládsegí
tő- és G yerm ek jóléti  
Szolgálata 1998. január  
elsejétől működik Pécs- 
váradon.

Pécsvárad város Önkor
mányzata és az Alapítvány 
között 1998. augusztus 1-jével 
jött létre az ellátási szerződés, 
amely szerint az Alapítvány 
vállalja mindazon feladatok 
elvégzését, amelyeket a helyi 
ellátásra a különböző' jogsza
bályok meghatároznak. Ha
sonló megállapodás történt a 
körjegyzőség többi falvaival, s 
hasonló együttműködés iránt 
mutatkozik érdeklődés más 
települések részéről is.

Az Alapítványt közhasznú 
szervezetként jegyezték be, 
kuratóriumának elnöke: Kár
pátiné Kovács Zita, a kurató
rium további két tagja: dr. Bí
ró Ferenc és dr. Heindl Péter 
jogász-tanár.

A Családsegítő- és Gyer
mekjóléti Szolgálat vezetője: 
dr. Varsányi Erika szocioló
gus-szociális munkás.

Már a tavasz folyamán 
m egalakult a Gyerekklub, 
amely eddig péntekenként 13 
és 15 óra között működött 
Sárközi Kate és Horváth 
Márta irányításával kreatív 
foglalkozásokat nyújtva az ér
deklődő gyerekek számára. 
Majd e program kiegészült 
segítségnyújtással a házi fel
adatok elkészítésében.

A Gyerekklubot ez év őszé
től Boros Éva vezeti és az ál
tala kínált gazdag programok 
mellett igyekszünk bővíteni a 
programok körét és alkalmait.

Az egyéni tanácsadás és 
gondozás a problémák széles 
körét érinti.

A kisfalvakban élő gyere
kek gondozását Mezey Mi
hály családgondozó végzi.

Hetenként egyszer találkoz
nak az Önkéntes Segítők Klub
jának tagjai, akik aktivitást 
igénylő, mások problémái iránt 
fogékony középkorú asszonyok. 
A klubot dr. Hutvágner Rozália 
és dr. Varsányi Erika vezetik. 
Többi programjainkhoz hason
lóan a klub nyitott, s minden
kit szívesen látunk, aki kedvet 
érez magában ahhoz, hogy má
sokért és másokkal együtt te
vékenykedjen.

Havonta egy alkalommal a 
Szolgálat szakmai fórumot 
szervez abból a célból, hogy a 
helyi ellátásban hasonló fel
adatokat ellátó szakemberek 
munkája összehangolódjék. 
Egy-egy rendezvényre, ame
lyen konkrét feladatok mel
lett előadásokra is sor kerül, 
igyekszünk a helyi intézmé
nyek, szakemberek minél szé
lesebb körét meghívni.

Terveink szerint a közeljö
vőben további csoportokat és 
program okat indítunk, 
amelyről folyamatosan adunk 
tájékoztatást.

Dr. Varsányi Erika 
szociológus

A Család és Közösség Ala
pítvány által működtetett 
Családsegítő és Gyermekjólé
ti Szolgálat keretében ado
mányt nem osztunk, csodákat 
nem m űvelünk, de igyek
szünk megakadályozni, hogy 
gyerekek veszélyeztetett hely
zetbe kerüljenek, családok 
szétessenek, emberek a társa
dalmon kívüli megvetettekké 
váljanak, bárkit - akár gyer
meket, akár felnőttet - a meg 
nem értés és hatalmi döntés 
megbélyegezzen, egy válságos 
élethelyzet, betegség vagy fo
gyatékosság véglegesen kije
lölje bárkinek az életesélyeit.

A tanácsadás - segítség.
Ha a megoldást keresi
- a kapcsolataiban (csalá

don belül és kívül),
- személyes küzdelmeiben,
- döntési bizonytalanságban,
- képzésében, szakmai pá

lyájában,

- általános elégedetlenségében
- felmerülő problémákra,
amikor feszültségeiből, el

keseredéséből, indulataiból 
nem lát kiutat,

keresse fel szolgáltatásunkat!
Őszinte támogató kapcsola

tot ajánlunk azoknak, akik 
helyzetükön maguk is változ
tatni akarnak.

A szolgáltatások igénybevé
tele önkéntes, a működésben 
a szakmai körön kívüli szigo
rú titoktartás érvényes.

Mi irányítja a Szolgálat 
munkatársait?

Szakszerűség, szolidaritás, 
együttérzés, mások jogainak 
és méltóságának tisztelete.

Szolgáltatásaink ingyene
sek, de alapítványként szíve
sen fogadunk tám ogatást

azoktól, akiknek anyagi hely
zete ezt megengedi.

OTP számlaszám: 
11731104-20007085

A Családsegítő- és Gyer
mekjóléti Szolgálat a pécsvá- 
radi Fülep Lajos Művelődési 
Központban működik. Felke
reshető szerdán 13-15 és pén
teken 10-13 óra között.

Szolgáltatások:
közösségfejlesztés
családsegítés
gyermekvédelem
tanácsadás
közvetítés különböző szak

emberekhez
kreatív gyermekprogramok 
önkéntes segítők klubja 
önismereti filmklub

A Család és Közösség 
Alapítvány kéréssel fordul Pécsvárad 

polgáraihoz!
Az Alapítvány keretében 

működő Önkéntes Segítők 
Klubja kezdem ényezésére 
szeretnénk segítséget nyújta
ni egy súlyos beteg asszony
nak. A fájdalom enyhítése 
mellett élete meghosszabbítá
sát jelentené egy számára 
megfizethetetlen terápia.

Bármilyen kis összegű jóté
konyság is elegendő lenne ah
hoz, hogy e hozzájárulásokkal 
összegyűljön a megfelelő ösz- 
szeg. Mivel helyi vállalkozók 
és orvosok támogatásával jött 
létre az alapítvány, tapasz

talatot szerezhettünk az itt 
élő és dolgozó emberek huma
nitárius célok iránti fogé
konyságáról.

Biztosak vagyunk abban, 
hogy mindenki, aki teheti, át- 
érzi, mi a súlya egy ilyen 
gesztusnak.

Tám ogatásukat az érin
tett és az alapítvány nevé
ben előre is köszönjük!

A hozzájárulásokat kér
jük  az OTP 11731104- 
20007236 számlájára fizet
ni, a csekkre kérjük ráír
ni: "Ampulla".

Szociális, valamint házi betegápoló-gondozó tanfolyamot indított a Magyar Vöröskereszt Me
gyei és Pécsváradi Szervezete 31 önkéntes részére a helyi művelődési központban.

Fotó: Kárpáti Árpád
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Városi kispályás labdarúgó-bajnokság 
a sportcsarnokban

1998. őszi sorsolás
I. forduló
Szeptember 21. 18.30 Szakiskola-Torpedó
19.00 Ain-De Batyu-ÁFÉSZ
19.30 Tterni Bt.-Jupiter
20.00 Dóm F- ICI Autócolor
20.30 Toner Plus Kft.-Julianus-Oxiclor 
Kolma 2000 Kft. szabadnapos

II. forduló
Október 5. 19.30 Térni Bt.-Szakiskola
20.00 ÁFÉSZ-Jupiter
20.30 Kolma 2000 Kft.-Dóm FC
21.00 ICI Autócolor -Julianus-Oxiclor
21.30 Tbner Plus Kft.-Torpedó 
Ain-De Batyu szabadnapos

III. forduló
Október 12. 19.30 Jupiter-Toner Plus Kft.
20.00 Ain-De Batyu-Dóm FC
20.30 ICI-Autócolor-Kolma 2000 Kft.
21.00 Juhanus-Oxiclor-Terni Bt.
21.30 ÁFÉSZ-Torpedó 
Szakiskola szabadnapos

IV. forduló
Október 19.
18.30 Szakiskola-ICI-Autócolor
19.00 Tbner Plus Kft.-Kolma 2000 Kft.
19.30 Dóm FC-ÁFÉSZ
20.00 Jupiter-Ain-De Batyu
21.30 Tbrpedó-Julianus-Oxiclor 
Térni Bt. szabadnapos

V. forduló
Október 26.
19.30 Szakiskola-Toner Plus Kft.
20.00 Torpedó-Ain-De Batyu
20.30 Térni Bt.-Kolma 2000 Kft.
21.00 Dóm FC-Jupiter
21.30 Julianus-Oxiclor-ÁFÉSZ 
ICI-Autócolor szabadnapos

VI. forduló
November 2. 18.30 Szakiskola-Ain-De Batyu
19.00 Julianus-Oxiclor-Dóm FC
19.30 Jupiter-Kolma 2000 Kft.
20.00 Térni Bt.-Toner Plus Kft.
20.30 ICI-Autócolor-ÁFÉSZ 
Torpedó szabadnapos

VII. forduló
November 9. 18.30 Szakiskola-Dóm FC
19.00 Térni Bt.-ÁFÉSZ
19.30 Tbrpedó-Jupiter
20.00 Ain-De Batyu-ICI-Autócolor
20.30 Kolma 2000 Kft.-Julianus-Oxiclor 
Tbner Plus Kft. szabadnapos

V m . forduló
November 16.
18.30 Julianus-Oxiclor-Szakiskola
19.00 Ain-De Batyu-Kolma 2000 Kft.
19.30 Dóm FC-Tbner Plus Kft.
20.00 Térni Bt.-Torpedó
20.30 ICI-Autócolor-Jupiter 
ÁFÉSZ szabadnapos

IX. forduló
November 23. 18.30 ÁFÉSZ-Szakiskola
19.00 Jupiter-Julianus-Oxiclor
19.30 ICI-Autócolor-Tbner Plus Kft.
20.00 Ain-De Batyu-Terni Bt.
20.30 Kolma 2000 Kft.-Tbrpedó 
Dóm FC szabadnapos

X. forduló
November 30.
18.30 Kolma 2000 Kft.-Szakiskola
19.00 Julianus-Oxiclor-Ain-De Batyu
19.30 Torpedó-Dóm FC
20.00 ÁFESZ-Tbner Plus Kft.
20.30 ICI-Autócolor-Tbrni Bt.
Jupiter szabadnapos

XI. forduló
December 7.
18.30 Szakiskola-Jupiter
19.00 ÁFÉSZ-Kolma 2000 Kft.
19.30 Ain-De Batyu-Toner Plus Kft.
20.00 Torpedó-ICI-Autócolor
20.30 Térni Bt.-Dóm FC 
Julianus-Oxiclor szabadnapos

A bajnokság utolsó fordulója után 
21.30-kor díjkiosztó ünnepség lesz!

Városi sportcsarnok Félpályás gyerek-labdarúgás

Kézilabda NB II. 
és Megyei I. o. női-férfi 

és ifi mérkőzések

Október
4- én, hétfőn 18.30 Pécsvá- 

rad-Spartacus-Hosszúhetény 
férfi Megyei I. o.

5- én, hétfőn 18.30 Pécsvá- 
rad-Spartacus-Mecseknádasd 
férfi NB II.

10- én, szom baton 16.00 
Pécsvárad-Terni-Siófok Női 
NB II.

11- én, vasárnap 15.00 Ter- 
ni-Zalaegerszeg Országos 
Serdülő leány Dny.

12- én, hétfőn 18.30 Pécsvá- 
rad-Spartacus-Pécsi Dara
zsak férfi Megyei I. o.

14-én, szerdán 15.30 8,30 
Pécsvárad-Agrover-F onyód 
Női ifi

14-én, szerdán 11,15 Pécs- 
várad-Agrover-Fonyód Női 
NB II.

17-én, szom baton 17.00 
Pécsvárad-Spartacus-Csurgó 
férfi NB II.

20-án, kedden 18.00 Temi- 
VKSE Szekszárd Országos 
serdülő leány

24-én, szom baton 11,00 
Pécsvárad-Agrover-Keszthely 
női NB ifi

24-én, szom baton 12.45 
Pécsvárad-Agrover-Keszthely 
női NB II.

26-án, hétfőn 18.30 Pécsvá- 
rad-Spartacus-Kaposvár férfi 
Megyei I. o.

NB II. férfi kosárlabda 
mérkőzések

Október 2-án, pénteken 
19.15 PVSK-Pécsvárad-Paksi 
Atomerőmű

16-án, pénteken 19.15 
PVSK-Pécsvárad-Kaposvár

Labdarúgás
Megyei I. osztály őszi 

sorsolása

Október 4. Pécsvárad- 
Hosszúhetény

Október 18-án Pécsvárad- 
Sellye

November 1-jén Pécsvá- 
rad-F elsőszentmárton

A Baranya Megyei Labdarúgó 
Szövetség utánpótlás bizottsága 
az 1998/99. évi bajnoki rend
szerben beindította a félpályás 
gyerek-labd arúgást.

E sportág célja a gyerek-lab
darúgás szervezeti fejlesztése, a 
korosztályos képzés megyei szin
ten való elterjesztése, az után
pótlás nevelése.

A bajnokságban az 1986. janu
ár 1-je után született fiatalok 
szerepelhetnek. Javasolt korosz
tály az 5. és 6. osztályos általá
nos iskolai tanulók.

A játék hitelesített füves vagy 
salakos nagypályán keresztben 
5x2 méteres kapukkal kerül 
megrendezésre.

A pécsváradiak mellett még 
13 egyesület képviselteti magát 
a bajnokságban. A bajnoki küz
delem őszi-tavaszi fordulókra 
van osztva, és minden vasárnap

délelőtt 10 órakor játsszák a 
mérkőzéseket.

A pécsváradi fiatalokat Csá
szár János és Fuller Tibor segíti 
a felkészülésben. A mérkőzése
ken Kajos Árpád látja el az edzői 
feladatokat.

Kérjük a szülőket és a szurko
lókat látogassák e mérkőzéseket, 
hiszen sok tehetséges kisgyereket 
lehet felfedezni, akik remélhető
leg megalapozzák Pécsvárad lab
darúgását is.

Spannenberger János

ŐSZI SORSOLÁS

10.11. Pécsvárad-TÁSI
10.25. Pécsvárad-Postás
11.25. Pécsvárad-Harkány
11.29. Pécsvárad-Szigetvár
12.13. Pécsvárad-Mohács

a Pécsváradi Önkormányzat havilapja 
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