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Nagyszabású iskolabővítés

<

kólában folytathatják tanulmá
nyaikat, munkájukat. Két he
tet késett az átadás, nem érkez
tek meg az új bútorok. (A tan
évkezdés zavartalanságát biz
tosítandó a zeneiskola és a mű- 
veló'dési központ biztosított tan
termeket a délelőtti tanításhoz. 
Folynak a további munkálatok, 
épül a tornaterem, felette a kol
légium).

A vendégeket dr. Földváriné 
Vajda Lívia igazgatóhelyettes 
köszöntötte. Az ünnepségen 
közreműködtek az iskola tanu
lói: Pohl Alexandra, Varga 
Krisztián, Zöldhegyi Zita és 
Ritzl Alexandra általános isko
lai, valam int Pallér Zoltán 
szakiskolai tanuló.

Ünnepi beszédében Bokor 
Béla, a Baranya Megyei Ön
kormányzat Közgyűlése alel- 
nöke köszöntötte a jelenlévő- 
ket, átadva az új épületegyüt
test, az értelmi fogyatékos és 
halmozottan hátrányos helyze
tű fiatalok általános iskoláját

és gimnáziumát. Hangsúlyoz
va, hogy hosszú évek óta nem 
volt a megye oktatási életében 
ilyen komoly beruházás. Külön 
öröm, hogy az amúgyis hátrá
nyokkal induló gyermekeknek, 
fiataloknak sikerült növelni az 
esélyegyenlőségét. Az eddigi 
legrosszabb állapotú iskola az 
országban egyedülállóan kor
szerű szintre jutott — mondta 
Bokor Béla az avatóünnepsé
gen.

D. K.
Fotó: K. Á.

Bensó'séges ünnepséget tar
tottak szeptember 24-én a 
Baranya M egyei Ö nkor
mányzat Általános Iskolájá
ban, K ollégium ában és 
Gyermekotthonában Pécs- 
váradon. A több mint 600 
milliós beruházás első állo
másához érkezett.

Az impozáns új szárnyban 
nyolc tanteremet adtak át, egy 
számítástechnikai laboratóriu
mot és a tanári szobát a kiegé
szítő helyiségekkel együtt. Az 
eddig oly mostoha körülmények 
között élő és tanuló gyermekek 
és az őket oktató tanárok, ne
velők most a legkorszerűbb is-
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A Pécsváradi Helyi Választási Bizottság az alábbiakban teszi közzé a 2002. 
október 20-ai önkormányzati polgármester-, képviselő- és helyi kisebb
ségi önkormányzati jelöltek névsorát: Választások

Jelöltség Jelölő szervezet
Hoyk Ferenc polgármester független
Zsáli János polgármester független
Adószegi Attila képviselő független
Apaceller József képviselő független
Arató Márton képviselő független
Ascsillán Andrea dr. képviselő független
Baumann Mihály képviselő független
Beck József képviselő független
Bencze József képviselő független
Benkő László képviselő független
Bíró Ferenc dr. képviselő MDF
Böröcz Sándor képviselő független
Csizmadia László képviselő független
Feledi Éva dr. képviselő MSZP
Fuchs Gábor képviselő független
Gászné Bősz Bernadett képviselő független
Haklik Lajos képviselő független
Hohmann István képviselő MSZP
Hoyk Ferenc képviselő független
Kempf József képviselő független
Lőrinczi Albertné képviselő független
Mártusz Antal képviselő független
Molnár Józsefné képviselő SZDSZ
Müller Lajos képviselő MDF
Ömböliné Majsai Klára képviselő független
Poller György képviselő független
Szendrői Gábor képviselő független
Vértes László képviselő független
Wagner József képviselő független
Weisz Ernő képviselő független
Zsáli János képviselő független
Bagóné Németh Mária cigány kisebbségi független
Bogdán Zsófia cigány kisebbségi független
Csonka Sándor cigány kisebbségi független
Kalányos Lajos cigány kisebbségi független
Kovács József cigány kisebbségi független
Kovács László cigány kisebbségi független
Kőszegi Attila cigány kisebbségi független
Kőszegi László cigány kisebbségi független
Kőszegi Nándor id. cigány kisebbségi független
Kőszegi Nándor ifj. cigány kisebbségi független
Kresz Szabolcsné cigány kisebbségi független
Lőrincz Veronika cigány kisebbségi független
Petrovics Klaudia cigány kisebbségi független
Petrovics Zsuzsanna cigány kisebbségi független
Virág László cigány kisebbségi független
Adószegi Attila német kisebbségi független
Apaceller József német kisebbségi független
Baumann Mihály német kisebbségi független
Gászné Bősz Bernadett német kisebbségi független
Hohmann István német kisebbségi független
Vértes László német kisebbségi független
Wagner József német kisebbségi független

Tisztelt Olvasók!

Felkínáltuk a bemutatkozás lehetőségét a polgármester- és 
képviselőjelölteknek egy fényképpel. A beküldött bemutatko
zásokat változtatás nélkül, az alábbiakban tesszük közzé.

Polgármesterjelöltek

Zsáli János

Mindenekelőtt szeretném meg
köszönni azt a több száz aján
lószelvényt, mellyel elhatáro
zásomat, hogy polgármesterje
löltként és képviselőjelöltként 
is indulok a 2002. évi pécsvá
radi önkormányzati választá
son, megerősítették.

52 éves vagyok, Erdősmecs- 
kén születtem. Egyéves korom 
óta Pécsváradon élek, de mivel 
édesanyám már születésem 
előtt több mint egy évtizede itt 
élt, bá tran  vallom magam 
„tüke” pécsváradinak. Nős va
gyok, feleségem egy helyi vál
lalkozás adminisztártora, két 
felnőtt gyermekem is családot 
alapított már. Két kisunoka 
boldog nagyapja vagyok.

Kezdő m unkavállalóként 
Pécsváradon kezdve az életet, 
négy évet dolgoztam a DÉ- 
DÁSZ-nál, majd 1972-től 1998- 
ig a helyi Építőipari Szövetke
zet tagja voltam. Itt műveze
tőként, építésvezetőként, majd 
1986-tól tíz éven át elnökként

végeztem munkámat. A rend
szerváltás viharaiban, az épí
tőipari szakma válságában, az 
egyetlen Baranya megyei épí
tőipari szövetkezetként talpon 
m aradtunk és a vállalkozás 
ma is az 1951-es alapítású cég 
jogutódjaként működik. A 
szakma több díjjal is jutalmaz
ta a vállalkozást, személyes 
igyekezetemet pedig 1997-ben 
Baranya Építőiparáért arany
gyűrűvel ismerték el.

Önkormányzati munkámat 
1985-ben kezdtem, majd a 
nagyközség, illetve a város vá
lasztópolgárainak bizalmából 
1990-től még három ciklusban 
megismételhettem.

Pártnak sosem voltam tag
ja, talán ez is oka lehetett, hogy 
a demokratikus választások 
alkalmával több párt és szer
vezet is támogatott.

Három ciklusban képviselő
ként segítettem azt a munkát, 
melynek eredményeként kor
szerű egészségügyi centrum
mal, szilárd burkolatú útháló
zattal, vezetékes gázellátással, 
korszerű telefonrendszerrel, 
kábel-tv-hálózattal, új sport- 
csarnokkal és sportöltözővel, 
korszerűsített zeneiskolával és 
városi ranghoz illő, felújított 
városházával gazdagodott a 
település.

Az Önök bizalmából 1998- 
2002 között polgármesterként 
részese voltam annak a mun
kának, melyet az Önök által

Választási fórumok
Zsáli János programegyeztető beszélgetésre hívja Pécsvárad lakos
ságát az alábbi időpontokban:
Október 8., kedd, 18 órától a várban,
Október 9., szerda, 18 órától az új óvodában,
Október 14.. hétfő, 18 órától a művelődési központban 
Október 13., vasárnap, 16 órától a FIDESZ-MPP választási fóruma a 

művelődési központban. Vendég: Rogán Antal, a FIDESZ parla
menti frakcióvezető-helyettese

Október 17., csütörtök, 17 órától a Pécsváradi Polgári Kör kampány
záró fóruma a művelődési központban
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választott képviselő-testület 
végzett. Tevékenységünk alap
ját az 1999 elején elfogadott 
Négyéves Program adta. Fel
adatainkat évente az önkor
mányzat településfejlesztési 
terve szerint végeztük.

Jó érzés volt olyan testület 
tagjának lenni, melynek műkö
dése során vezetékes ivóvízzel 
láttuk el a dombay-tavi üdülő- 
területet és a zártkerti ingat
lanokat. A tó kotrásával a víz 
minőségét sikerült fürdésre 
alkalmassá tenni. A vár fűtés- 
rendszerének felújításával, a 
palotaszárny rendbetételével, 
a várkert folyamatos gondozá
sával, a millenniumi ünnepsé
gek alkalmával meg tudtunk 
felelni a történelmi múltunk
ból adódó jogos elvárásnak.

Intézményeink folyamatos 
és pénzügyileg kiegyensúlyo
zott működése mellett jelen
tős felújítást végeztünk a Vár 
utcai óvodában, a zeneiskolá
ban az általános iskola épü
letein, bővítettük az idősek 
otthonát.

Csaknem 40 éves működés 
után felújítottuk a művelődési 

•ház nagytermét és külső hom
lokzatát. A négy év alatt vásá
rolt tizenkilenc személyes kis- 

.busz, az időseket kiszolgáló 
Mazda mikrobusz és a terepjá
ró TATA kisteherautó is műkö
désünk komfortját javította.

Tanulóink, ifjúságunk, egye
sületeink és zeneoktatásunk 
igényeit elégítheti ki a teljesen 
felújított és korszerűsített ifjú
sági tábor a Dombay-tónál.

Kormányzati forrásból való
sult meg a több mint 600 mil
liós szennyvízberuházás, vala
mint a nem önkormányzatunk 
által intézett kisegítő iskola 
bővítése és a 6-os úton a ka
paszkodósáv kialakítása.

A Millenniumi Kormánybiz
tosi Hivatalhoz benyújtott pá
lyázatunkat követően tudtuk 
megvalósítani az Asztrik-szob- 
rot és a volt katolikus iskola 
felújítását. A szennyvízhálózat 
építésével párhuzamosan több 
ezer m2 aszfalt burkolatú út és 
burkolat felújítása történt meg.

Talán ezek közül is a legjelen
tősebb a Dózsa utca, Szent Gel- 
lért utca felújítása. Sok ember
nek segített a két új autóbusz- 
megálló kialakítása is. Idegen- 
forgalmi vonzásunkat növelte a 
rendben tartott közterület, bel
ső nyugalmat biztosít a gondo
zott temetők látványa.

Ez a program azonban csak 
a lakosság és a helyi vállalko
zók összefogásával és nem 
utolsósorban óriási anyagi ál
dozatvállalásával valósulha
tott meg. Sosem hittem, hogy 
az eredményeket egy személy 
munkája hozta, mindig kiváló 
vezetőim és kollégáim voltak. 
Az eredményeket most is a tes
tület és lakosság kiváló együtt
működése biztosította.

Az eredmények em lítése 
mellett tudjuk, hogy van még 
bőven tennivalónk. Polgármes
terjelöltként azért indulok a 
választáson, hogy azt a mun
kát, melyet végzünk, végzek, 
folytathassam. A kistérségi 
központ és az okmányiroda ki
alakítása után további térség
központot erősítő tevékenysé
gek, feladatok kerülhessenek 
(vissza) a városba.

Az elkészült és a közeljövő
ben véglegesen is elfogadásra 
kerülő 25-30 évre szóló rész
letes rendezési tervünk által is 
biztosítva folytatni kell az 
iparterületek és új lakóöveze
tek kialakítását, valamint a 
szennyvízhálózat bővítését a 
vártól északra és nyugatra eső 
területen.

Járdaépítési és -felújítási 
programot kell készíteni és 
négy év alatt megvalósítani. 
Tervbe kell venni középülete
ink felújítását, melynek sor
rendjét a könyvtár, a központi 
iskola és a volt gyógyszertár 
között majd az új testület ha
tározza meg. A rendelkezésre 
álló tervek alapján központi tá
mogatással lehet megvalósíta
ni a pécsváradiak régi vágyát, 
a tanuszodát.

A pályázatokon elnyert tá 
mogatással a gazdák és az ön- 
kormányzatok segítségével el
végezzük a szelídgesztenyés 
rehabilitációját.

A ma már tisztán  önkor
mányzati tulajdonú Víziközmű 
Kft. bonyolításában és kivite
lezésében készülő két ivóvíz- 
kút hálózatra kötésével meg
oldjuk a település hosszú távú, 
egészséges ivóvízellátását.

A kisebbségi önkormányza
tokkal, valamint az ifjúság ál
tal választott testülettel to
vább kell folytatni a megálla
podásokkal is alátámasztott 
együttműködést.

Oktatási intézményeinkben 
olyan nagyságú és minőségű 
ismeretanyaggal kell felvértez
ni gyermekeinket, hogy tovább

képezve magukat megállják 
helyüket az Európa Unió mun
kaerőpiacán is.

A felújított művelődési ház 
működési feltételeit és eszköz- 
állományát a különböző élet
korú és érdeklődési körű közös
ségek igényét is figyelembe 
véve kell biztosítani.

Egyesületeink és az önszer
veződő közösségek támogatá
sával biztosítjuk a színesebb 
társadalmi életet. Az elmúlt 
időszakban nyári színházzal 
és alkotótáborral bővült kul
turális programjaink számát 
és színvonalát szinten ta r t
juk. Továbbra is segítjük vál
lalkozóink pályázatait, beru
házási elképzeléseik megva
lósítását.

A fentiekben a teljesség igé
nye nélkül javasolt programok 
a következő négy év ciklusprog
ramjába az önkormányzat meg
erősítése esetén kerülhetnek. 
Nagyon fontos, hogy a pályáza
tokon céljainkhoz központi vagy 
megyei forrásokat is tudjunk 
biztosítani. Ez a feladat az ön- 
kormányzatra, hivatalra, pol
gármesterre vár. A város által 
választott önkormányzat, mint 
eddig is, a választást követően 
is a város polgárainak érdekét 
kell, hogy képviselje. Biztos va
gyok benne, ha az Önök bizal
mából polgármester lehetek, 
ennek a jogos igénynek az ön- 
kormányzattal együtt meg fo
gunk felelni.

Kérem Önöket, hogy minél 
nagyobb számban menjenek el 
szavazni, mert csak egy meg
felelően magas részvételi 
arány biztosíthat megfelelő le
gitimitást a következő négy év 
önkormányzatának és polgár- 
mesterének.

Ha úgy gondolják, hogy 
négyéves munkám és a fenti 
program alapján megfelelek az 
Önök elvárásainak, ne féljenek 
egy X-et tenni a nevem mellé, 
bízhatnak bennem.

Hoyk Ferenc
Hoyk Ferenc vagyok, tősgyöke
res pécsváradi lakos. Az őseim 
és én magam is ezen települé
sen születtem. Amiért bene
veztem az önkormányzati vá
lasztásba, annak oka a követ
kező.

A polgármesterség szerin
tem nem egy poszt, nem beosz
tás, az egy szolgálat. Szolgál
ni kell a választópolgárokat,

nem erőpolitikát folytatni, 
vagy egy szűk klientúrát ki
szolgálni.

Ha megválasztanak polgár- 
mesternek, a rendelkezésre álló 
pénzeket sokkal célszerűbben, 
a lakosság érdekeit szem előtt 
tartva szeretném felhasználni. 
Nem áldoztam volna fel egy 
szép füves területet ilyen célra 
mint ami most van — egy gettó 
(a játszótér). Mindez 8 millió
ért. Nincs kft. a birtokomban, 
nem kell lobbiznom munkáért, 
a gyanú árnyéka sem merülhet 
fel, nem vagyok korrumpálha
tó sem, egy tál lencséért, sem 
pénzért. 39 évet tisztességgel 
ledolgoztam, egyenes gerinccel 
állok bárki elé.
— A településen siralmas álla

potban vannak a járdák. A 
kismamák a babakocsival 
az úttesten közlekednek, 
komoly balesetveszélynek 
kitéve magukat és csemeté
iket. 8 millióból több utca 
já rd á it leh e te tt volna 
rendbetenni. Rangsorolni 
kell a feladatok között.

— Csak pécsváradi lakosnak 
adnék telephely-létesítésre 
engedélyt, aki helyi embere
ket foglalkoztat, enyhítve a 
munkanélküliség gondjait.

— K özhivatalokban vezető 
posztot csak helyi lakos tölt
hetne be, ezen a településen 
van megfelelő számú és vég
zettségű ember. Nem kell 
sem Komlóról, sem Pécsről 
importálni embereket, akik 
megtöltve zsebeiket elszáll
nak mint a sóhaj.

— Régi vágyam egy uszoda. 
Meg kell tanítani úszni a 
gyermekeket. Óriási h á t
rányban van, aki nem tud 
úszni. Ez persze egy nagyon 
komoly feladat, sok-sok 
pénz. Komoly előtanulmá
nyozást igényel, és a fenn
tartás költségeit is meg kell 
vizsgálni, hogy elbírja-e 
Pécsvárad.

Röviden ennyi a távlat, per
sze a napi gondokat is fel kell 
vállalni.
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Képviselőjelöltek

Adószegi Attila

Adószegi Attilának hívnak, 30 
éves vagyok. Születésem óta 
Pécsváradon élek. A közel
múltban nó'sültem, feleségem
mel helyben telepedünk le és 
itt alapítunk családot, ezért 
szívemen viselem a városunk 
jövőjét. Vendéglátó-ipari és ke
reskedelmi menedzser képesí
tésem van. Jelenleg a helyi 
pizzéria üzletvezetője vagyok, 
mely a pécsváradi fiatalok ked
venc szórakozóhelye. Megvá
lasztásom esetén a korosztá
lyom rétegproblémáival szán
dékozom kiemelten foglakozni, 
mely közvetve mindenkit érint, 
hisz kortársaim gyermekként 
vagy családfenntartóként min
denütt jelen vannak. Jelenleg 
az Ifjúsági Önkormányzat tag
jaként végzek közösségi mun
kát. Programomat hét fő pont
ban összegezném.

1. Fecskeház-program. Ez 
egy olyan, a fiatalok számára 
nyújtandó segítség, mely lehe
tőséget ad saját otthon megte
remtésére. A módszer egysze
rű, de következetes. A rászoru
ló pároknak bérlakást lehetne 
biztosítani a közüzemi díjakat 
figyelembe véve, azzal a felté
tellel, hogy a rendelkezésre 
álló évek alatt havi fix össze
get félre kell tenni, melyet sa
ját fészek megteremtésére kell 
fordítani.

2. Oktatás. A mai világban 
szinte alapkövetelmény az ide
gen nyelv tudása. Városunk
ban igen jó a német nyelv ok
tatása és kultúrája, de az üz
leti életben elengedhetetlen az 
angol nyelv ism erete. 
Amennyiben gyermekeinket 
versenyképesen szeretnénk el
indítani az életben, magukkal 
kell vinniük az angol nyelvet, 
melyet az általános iskolában 
kell megkapniuk. Összehan
golt programokkal kell a sok 
szabadidővel rendelkező fiata

lokat lekötni, ezáltal lehetne 
megszüntetni a délutáni unat
kozást, csellengést. Elsősorban 
sport-, kulturális és az oktatás
hoz kapcsolódó programokról 
lenne szó, melyeket központi
lag kell koordinálni, szakem
bereknek.

3. Helytörténet, nemzetiségek. 
Pécsvárad gazdag helytörté
netét, messze földön híres kéz
műveseit, művészeit méltó
képp képviselné egy helytörté
neti múzeum, mely bemutatná 
az ide látogatók számára váro
sunk múltját és jelenét. Az itt 
élő emberek népviseleteit, egy
kori használati tárgyaikat, 
szerszámaikat. Szót ejtene a 
városban élő nemzetiségekről, 
ünnepeikről, szokásaikról, éle
téről.

4. A vár. A várunk fekvése 
kitűnő, szépsége messze földön 
híres. Méltón emelné hírnevét, 
ha megfelelő, a város által ko
ordinált, pécsváradi munka
erőt előtérbe helyező irányítás 
alatt állna.

5. Kulturális élet és idegen- 
forgalom. Pécsvárad város kul
turális élete rendkívül színes, 
gazdag és sokrétű, melyet a 
helyi vállalkozókkal és szállás
adókkal karöltve idegenforgal
mi fellendülést lehetne reali
zálni. Sok egyéb mellett segít
séget kell nyújtani a váradi 
borosgazdáknak, hogy kiváló 
minőségű boraik megfelelő fó
rumon szerepeljenek.

6. Munkahelyteremtés. Pécs
várad városának megfelelő vál
lalkozásbarát politikával és 
helyi adóreformmal kell támo
gatnia a településre érkező 
munkahelyteremtőket, melyet 
a város jó minőségű és képzett
ségű munkaerővel tudna ki
szolgálni.

7. A fiatalság és a kábítószer. 
Manapság közhelynek számít 
a kijelentés: Magyarországon 
nem lehetetlen droghoz jutni 
bárkinek. Nem is beszélve az 
alkoholról és a cigarettáról. A 
kezelésnél jóval hatékonyabb a 
megelőzés, melynek óriási sze
repe van a sikeres probléma- 
megoldásban. A szülőknek 
rendezett megfelelő fórumokon 
kell tudatosítani az állandó 
veszélyt, mely gyermekeinkre 
leselkedik. Tudnia kell a csa
ládnak, mik a kezdődő jelek, 
melyek a fogyasztásra u tal

nak. Éreznie kell minden szü
lőnek: van hová fordulnia a 
kétségbeesés helyett.

Köszönöm a figyelmüket és 
kérem, ha programomban ta
lálkoztak Önöket pozitívan 
érintő kérdéssel, a választáson 
támogatni szíveskedjenek. Kö
szönettel: Adószegi Attila

Apaceller József

1951-ben születtem Pécsvá
radon. Jelenleg is itt élek csa
ládommal. Feleségem, Bayer 
Mária a B. M. Ö. Közgyűlése 
Általános Iskolája és Szakisko
lája pécsváradi intézményében 
tanár. Két fiunk van, József 27 
éves, András 22 éves.

Általános iskolába Pécsvá
radon jártam. A középiskolát 
a Pécsi Művészeti Szakközép- 
iskola zenei tagozatán végez
tem. Z enetanári diplom át 
1974-ben szereztem a Pécsi 
Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskola fagott szakán.

Két év katonaság után 1976- 
79-ig a Pécsi Nemzeti Színház 
zenekarának voltam tagja. 
Közben tan íto ttam  a Pécs
váradi Zeneiskolában. Jelenle
gi munkahelyemen 1979-től 
kinevezett fafúvós tanárként, 
1992-től az intézmény igazga
tójaként tevékenykedem.

1979-től a városi tűzoltó ze
nekar karmestere vagyok.

1982-ben „B” kategóriás fú- 
vóskarnagyi képesítést szerez
tem Budapesten, a Népműve
lési Intézet központi fúvóskar- 
nagyképző tanfolyamán. A ze
nekarral az elmúlt 23 év alatt 
szép sikereket értem el orszá
gos minősítéseken, versenye
ken, hazai és külföldi szerep
léseken. Öt évig vezettem ered
ményesen a Geresdlaki Ifjúsá
gi Zenekart.

1990-től tagja vagyok Pécs
várad Város Képviselő-testüle
tének és töltöm be a kulturá
lis bizottság elnöki tisztet.

1994-től vagyok tagja a helyi 
Német Kisebbségi Önkor
mányzatnak.

1996-ban és 2000-ben meg
választottak a Magyarországi 
Német Ének-zene és Táncka
rok Országos Tanácsa elnöksé
gi tagjává, ill. a Zenekari Szö
vetség alelnökévé.

1998- tól a Baranya Megyei 
Önkormányzat Kulturális Bi
zottságának szakértője va
gyok.

1999- ben a Budapesti Mű
szaki Egyetem Pedagógiai 
Tanszékén közoktatás-vezető 
szakon szereztem másoddiplo
mát.

1999 szeptemberétől két évig 
a Baranya Megyei Zene- és 
Művészeti Iskolák igazgatói 
munkaközösségének vezetője, 
valamint a Magyar Zene- és 
Művészeti Iskolák Országos 
Elnökségének tagja voltam.

2002 szeptemberétől a Bara
nya Megyei Pedagógiai Intézet 
szaktanácsadója vagyok.

Megtisztelő számomra, hogy 
három ciklusban képviselő
ként tevékenykedhedtem váro
sunkért. A kulturális bizottság 
elnökeként számos nagy ren
dezvény előkészítésében, meg
rendezésében és lebonyolításá
ban vállaltam szerepet. Büsz
keséggel mondhatjuk, hogy 
Pécsváradot a kultúra és a 
fesztiválok kisvárosaként tart
ják számon, példaként említ
ve immár országos szinten is.

Nagyon fontosnak tartom, 
hogy az elmúlt években meg
teremtettünk egy olyan finan
szírozási rendszert, mely a vá
ros kulturális csoportjainak, 
egyesületeinek a további szín
vonalas működését segíti.

Az 1995-ben kezdeményezé
semre elindított ifjúsági zene
kari fesztivál mára beépült a 
város nagyrendezvényei sorá
ba. Azóta kétszer rendeztünk 
szakmai szempontból is szín
vonalas országos Német Nem
zetiségi Ifjúsági Fúvószeneka
ri Találkozót.

A millennium kapcsán szob
rot avattunk. Új kiállításokkal 
és kiállítóhelyekkel gazdagod
tunk. Hagyom ányterem tő 
szándékkal indítottuk el az el
múlt évben a nyári színházi es
téket, mely nem csak a város 
polgárai előtt bizonyította lét- 
jogosultságát. Megrendeztük 
az első faszobrász szimpoziont, 
melynek eredményeként a vá
ros nyolc köztéri szoborral gaz
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dagodik. Úgy gondolom, a kul
tú ra  területén  eredményes 
négy évet zárhatunk le.
-  Továbbra is szorgalmazom 

és támogatom színvonalas 
rendezvények megtartását. 
Számítok a pécsváradi kul
turális egyesületek aktív 
közreműködésére, melyhez 
a lehetőségeknek megfelelő
en minden támogatást meg
adok.

-  Fontosnak tartom környe
zetünk ápolását, még foko
zottabb rendbetételét.

-  Javaslom a főutca arcula
tának  megtervezését, az 
épületek homlokzatának 
harmonikus színösszeállí
tását.

-  A társasházak előtti parko
lók kialakítását.

-  A csapadékvíz-elvezetés 
megoldását.

-  A város járdáinak felújítá
sát.

-  Továbbra is támogatom a 
tanuszoda felépítését, a 
megvalósítható reális igé
nyeken alapuló beruházáso
kat.

A német kisebbség képvise
letében a partnerkapcsolatok 
ápolása mellett fontosnak tar
tok minden olyan programot, 
kezdeményezést, mely a hagyo
mányok megőrzését szorgal
mazza. Támogatom és segítem 
az intézmények német oktatás
sal kapcsolatos munkáját.

Köszönöm mindazoknak, 
akik munkám során segítséget 
nyújtottak és partnerek voltak 
céljaim megvalósításában.

Megköszönöm eddigi bizal
mukat és kérem megtisztelő 
támogatásukat.

Arató Márton

1950. szeptember 1-jén szület
tem Fazekasbodán. Édes
apám, Arató András, a pécs
váradi ÁFÉSZ fazekasbodai 
vegyesboltjának vezetőjeként, 
míg édesanyám a geresdlaki 
termelőszövetkezet tagjaként 
vonult nyugállományba.

Testvérem, dr. Arató Endre 
a Pécsi Orvostudományi Egye
tem elvégezése után sebész
ként dolgozik. Az általános is
kola befejezése után a pécsi 
Zrínyi Miklós Kereskedelmi 
Szakközépiskolába jelentkez
tem, ahol 1969-ben sikeres 
érettségi és vele párhuzámo- 
san fűszer-csemege eladói 
szakmunkásvizsgát tettem . 
Érettségi után sikeresen felvé
teliztem a budapesti Kereske
delmi és Vendéglátóipari Főis
kolán. Eredményes államvizs
ga után kereskedelmi üzem- 
gazdászi diplomához jutottam. 
A főiskolás éveim alatt -  fakul
tatív módon — szállítási és fu
varszervezési felsőfokú vég
zettséget is szereztem.

A főiskola második évfolya
mától a Mecsek Füszért Rt. 
jogelődjénél ösztöndíj szerző
dést kötöttem. így kerültem az 
államvizsga után a nevezett 
céghez. 26 év után is e vállal
kozáshoz köt munkaszerződé
sem. 1973-1975 között töltöt
tem le a katonai szolgálati időt.

A munkahelyemen egymás
ra épülő beosztásokban dolgoz
tam (adminisztráció, nagyke
reskedelmi raktár, termelés- 
irányító, osztályvezető). Pályá
zat útján -  1982. január 1-jén 
lettem  a cég kereskedelm i 
igazgatóhelyettese, majd 1986. 
január 1-je után -  szintén pá
lyázati úton — a cég vezérigaz
gatója. Ma is ebben a beosztás
ban tevékenykedem. A válla
lat, mely közel 900 főt foglal
koztat -  elsők között az ország
ban -  1991-ben saját kezdemé
nyezésre alakult át részvény- 
társasággá és 1994-ben került 
magánkézbe.

1976-ban kötöttem házassá
got Rózsahegyi Julianna pécs
váradi lakossal, aki jelenleg a 
helyi gyógypedagógiai intézet 
tanára. Két gyermekünk szü
letett. Arató Virág (1977) köz
gazdászként Budapesten dol
gozik. Arató Gergely (1980) az 
Apáczai Csere János Nevelési 
Központ szociális szervező 
hallgatója. Házasságkötésünk 
óta vagyok pécsváradi lakos.

1990-től vagyok a pécsváradi 
önkormányzat tagja a válasz
tópolgárok jóvoltából. Az első 
ciklusban a gazdasági bizott
ság tagjaként és elnökeként te
vékenykedtem, míg az azt kö
vető időszakban, két ízben is, 
a képviselő-testület alpolgár
mesterré választott.

Az új ciklusban, amennyiben 
a választópolgároktól szüksé
ges szavazatokat megkapom és 
a testület tagja leszek ismétel
ten, mindent megteszek elkép
zeléseim megvalósításáért:
— Lényeges kérdés a kábelte

levízió nagyobb volumenű 
anyagi bázisának megte
remtése és korszerű rend
szerré történő átalakítása.

— A várható szűkös anyagi 
keretek mellett támogatom, 
hogy állami támogatással 
létesítsünk egy, a gyerme
kek úszóoktatását segítő 
tanmedencét.

— Az elmúlt időszakban vég
rehajtott szennyvízberuhá
zás folytatásaként meg kell 
valósítani Pécsvárad teljes 
belterületén a szennyvízhá
lózat kiépítését.

— Lakókörnyezetünket a la
kosság segítségével, virágok 
ültetésével tegyük barátsá
gosabbá.

— A rendezési tervvel össz
hangban új lakóterületek 
kerüljenek kijelölésre és ott 
az önkormányzat közremű
ködésével b iztosítsuk  a 
szükséges infrastruktúrát.

Amennyiben a fenti gondo
lataimmal egyetértenek, úgy 
szavazataikkal segítsék elkép
zeléseim megvalósítását.

Dr. Ascsillán Andrea

Szépnagyapám építette a há
zat, melyben családommal 
élek. Harminchárom éves va
gyok. Kisfiúnk, András, hat 
hónapos.

Tíz évvel ezelőtt, akkor még 
egyetemistaként építettük a 
teniszpályákat és foglalkoz
tunk falusi vendégfogadással.

Fogorvosként végeztem a 
Pécsi Orvostudományi Egyete
men. Szakvizsgám megszerzé
se óta Pécsváradon praktizá
lok.

Az eltelt négy év alatt kor
szerűsítettük a rendelőket, 
megszerveztük az iskolafogá
szatot. Pályázati úton megte

remtettük a fogszabályozás és 
szájsebészet működésének 
helyben történő ellátását. Je
lenleg egy, a gócbetegségek és 
a fogazati rendellenességek 
kiszűrésére alkalmas röntgen
szolgáltatás kialakításán dol
gozunk. Egészségügyi vállal
kozásunk, és a család által 
működtetett másik, textilipa
ri vállalkozás összesen 25 főt 
foglalkoztat.

Ezzel a lendülettel és el
szántsággal szeretnék váro
sunknak közvetlenül is hasz
nára lenni.

Legfontosabbnak a munka
helyteremtést -  különös tekin
tettel a pályakezdő, jól képzett 
fiatalok elhelyezkedési lehető
ségeire - , a vállalkozások tá 
mogatását, a meglévő munka
helyek megerősítését tartom.

Még több, a vállalkozókat 
érintő fórumot kell szervezni, 
ahol tájékozódhatnak a külön
böző pályázati, pénzügyi, 
számviteli, piaci lehetőségek
ről, aktualitásokról, kötelezett
ségekről. Keresni és támogat
ni kell az idetelepülésben, a 
máshol már jól működő, új te
lephelyet kialakítani szándé
kozó hazai és külföldi cégeket.

Az idegenforgalom további 
megerősítése, a vendégfoga
dással foglalkozó családok 
összefogása, szolgáltatásaik 
együtt történő értékesítése, 
koordinálása, hagyományőrző 
és új programok szervezése. 
Célozzuk meg, hogy az itt el
töltött vendégéjszakák száma 
elérje a százat! Lehetőségeink: 
vár, bor, vadászat, horgászat, 
kerékpár- és lovasturizmus.

Kézműveseink, mezőgazda- 
sági termékeink (méz, geszte
nye, szőlő stb.) népszerűsítése, 
az idegen számára könnyű hoz
záférés megteremtése.

A vár adta lehetőségek tu 
risztikai, történelmi és kultu
rális kihasználhatóságának 
javítása.

A már színvonalasan műkö
dő színházi előadások mellé, a 
környezetbe illeszthető törté
nelmi játékok, gasztronómiai 
rendezvények, zenei fesztivá
lok szervezése. A vár szolgál
tatásainak további bővítése: 
szauna, „fürdő” stb.

A közterületek tisztábbá, 
kulturáltabbá, szebbé tétele.

Járdák, kerékpárutak kiépí
tése, árkok befedése.

Parkosítás, virágok, szeme
teskosarak kihelyezése.
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Helytörténeti múzeum „fel
építése”, néprajzi és régi mes
terségek szerinti megosztás
ban. Magánkézben lévő, felbe
csülhetetlen értékek kiállítása.

Közbiztonság javítása.
Kérem, amennyiben terveim 

egyeznek az Önök elképzelése
ivel, támogassanak szavazata
ikkal!

Baumann Mihály

44 éves, nős vagyok, két lá
nyom van. Pécsváradon 38 esz
tendeje élek. Az utóbbi két cik
lusban képviselőként tevé
kenykedem a települési önkor
mányzatban, e mellett a Né
met Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke vagyok. A településen 
működő szervezetek közül a 
„Freundeskreis von Pécsvá- 
rad” Barátsági Egyesület (Né
metklub) vezetője, a várbaráti 
körnek tagja vagyok.

Több országos szervezetben 
dolgozom, elnökségi tagja va
gyok a Magyar Mérnöki Kama
ra Épületgépészeti Tagozatá
nak, képviselőként dolgozom a 
Magyarországi Németek Or
szágos Önkormányzatában.

1982-ben végeztem a Buda
pesti Műszaki Egyetemen ok
leveles épületgépész mérnök
ként, majd ugyanott 1984-ben 
gépész-mérnöktanári diplomát 
szereztem. Egyetemi végzésem 
óta ugyanazon a m unkahe
lyen, a Pollack Mihály Műsza
ki Főiskola Épületgépészeti 
Tanszékén (ma már a Pécsi 
Tudományegyetem kara) dol
gozom, beosztásom főiskolai 
docens. Az oktatásban a fűtés- 
technika, légtechnika és mé
réstechnika szakmai tárgya
kat oktatom.

Az oktatás mellett rendsze
resen készítek kiviteli terveket 
szakterületemen. A pécsváradi 
közintézmények közül a város
háza, az általános iskola alsó 
tagozat, mindkét óvoda, illet
ve az iparosház, valamint a 
várfelújítás fűtési terveit ké
szítettem.

Hobbim, a számítástechnika 
idővel egyik fő tevékenységem
mé vált. 1990-ben öcsémmel 
m egalapíto ttuk a Bausoft 
Pécsvárad Bt.-t. Tervezők ré
szére készített szakmai prog
ramjainkat szerte az ország
ban ismerik és több száz ter
vezővállalatnál használják. 
Ezek a programok ma már 
több környező országban is is
mertek.

A képviselő-testületben a 
m indenkit érintő döntések 
mellett az alábbi feladatokra 
kívánok különösen koncentrál
ni. Német nemzetiségűként a 
helyi németség érdekeit kívá
nom képviselni. Egyúttal a 
Német Kisebbségi Ö nkor
mányzatban is folytatni kívá
nom tevékenységemet. A cé
lom azoknak a feltételeknek a 
biztosítása, amelyek a német 
nemzetiségi kissebség fennma
radását, fejlődését biztosítják. 
Törekedni szeretnék arra, hogy 
felelevenítsük, ápoljuk és á t
örökítsük a hagyományokat. 
Helyi szinten ezt a feladatot az 
óvodák, iskolák mellett a nem
zetiségi szervezeteken keresz
tül lehet megoldani. Az elmúlt 
években kialakult külsheimi 
és hausmannstátteni partner- 
kapcsolatban a nemzetiségiek
nek jelentős szerep jutott.

Műszaki szaktudásommal 
szeretném a testület munkáját 
segíteni. Az elmúlt időszak si
keres önkormányzati működé
se révén sikerült szinte vala
mennyi pécsváradi lakos szá
mára biztosítani a korszerű 
infrastruktúra elérhetőségét. 
A következő ciklusban ezért 
kevesebb szerep jut az új be
ruházásokra, inkább a meglé
vő értékeink megőrzésére kell 
törekedni.

Az önkormányzati épületek 
többsége felújításra érett. A 
munka már jelen ciklusban 
megindult, ezt kell tervszerű
en folytatnunk.

Pécsvárad nagyon kedvező 
természeti adottságokkal és 
gazdag történelmi hagyomá
nyokkal rendelkezik. A közel
m últban számos országos 
visszhangot kiváltó kulturális 
rendezvénnyel büszkélked
hettünk. A rendezvények szá
mát talán már nem is kell nö
velni, a minőség és tartalom ja
v ítására kell törekednünk, 
hogy Pécsvárad neve továbbra 
is közismert legyen, jól cseng
jen.

Úgy érzem, hogy a jelenlegi 
testület helyes utat jár, tehát 
ezt az utat folytatva Pécsvárad 
fejlődéséért munkálkodunk. 
Ebben a munkában továbbra 
is szívesen részt vállalnék.

Beck József

Tisztelettel köszöntőm a pécs
váradi választópolgárokat. 
Köszönöm Önöknek azt a szép 
számú ajánlást, melynek jóvol
tából képviselőjelölt lettem. 
Beck József frissnyugdíjas gé
pészmérnök vagyok, 42 éve 
pécsváradi polgár. Családi vál
lalkozásunk a város egészség
ügyének szolgálatában, a 
gyógyszerellátásban működik. 
A választáson független jelölt
ként indulok a Polgári Kör tá
mogatásával. A Polgári Kör 
támogatottjai szinte kivétel 
nélkül biztos egzisztenciával 
bírnak, s ez egyfajta biztosíték 
arra, hogy a várostól nem kap
ni, hanem annak adni szeret
nének, korrekt munkát, szak
értelmet.

Jómagam, ha bekerülök a 
testületbe, úgy képviselői tisz
teletdíjam at egy hátrányos 
helyzetű diák támogatására 
ajánlom fel. A személy kivá
lasztását a szociális, vagy a 
kulturális bizottság dönthetné 
el. Néhány gondolat a prog
ramból. Támogatnám az el
múlt ciklusban létre nem jött 
fejlesztéseket, mint pl. a tan
uszoda létesítése, hegyi lakó
övezet infrastrukturális fej
lesztése. Ez utóbbit kiemelke
dően fontosnak tartom. Jó len
ne, ha a nagyszámú vállalko
zói réteg az általa befizetett je
lentős összegű iparűzési adó 
felhasználásánál véleménye
zési lehetőséget kapna. Továb
bi pontos és részletes ígérete
ket tenni a pénzügyi lehetősé
gek ismerete nélkül felelőtlen
ség volna. Egyfajta megoldás 
lehet az is, hogy a választópol
gár tesz program javaslatot 
bármikor a négyéves időszak 
során, mellyel felhívja a kép

viselő figyelmét megoldatlan 
ügyekre, aki közvetíti azokat a 
testület felé és akár bevonja a 
választót a döntés előkészíté
sébe is. Én az ilyesféle kapcso
latfelvételre folyamatosan nyi
tott volnék.

Kérem, sokan menjenek el 
szavazni, válasszanak a hely
zetet átgondolva előítéletek és 
indulatok nélkül. Döntésükkel 
nemcsak a város sorsát, hanem 
saját jövőjüket is alakítani tud
ják. Adjon az Isten  ehhez 
Önöknek kellő bölcsességet és 
felelősségérzetet. Éljen Pécs
várad!

Köszönöm figyelmüket!

Bencze József

Pécsvárad, Iskola u. 16. szám 
alatt lakom, 54 éves vagyok.

A Magyar Posta Rt. Pécsi 
Igazgatóság, a humán erőfor
rás osztály szociális és munka- 
védelmi csoport munkavédel
mi előadójaként dolgozom. Fe
leségem a pécsváradi posta 
munkavállalója, két felnőtt 
gyermekünk van.

A város közösségéért már 
eddig is tevékenykedtem, ezért 
sokan kérték, hogy mint füg
getlen képviselőjelölt (és pár
ton kívüli) induljak az önkor
mányzati választáson.

Programjavaslataim:
-  Temető (egyházakkal, ön- 

kormányzattal közös össze
fogásban való) gondozása.

-  Játszóterek bővítése, kiala
kítása, (pl. Kossuth téri ját
szótéri játékok pótlása), biz
tonságának rendszeres el
lenőrzése.

-  Szennyvízépítés utáni hely
reállítások szorgalmazása 
(járda, út stb.).

-  A vezetékes ivóvíz folyama
tos ellátásának biztosítása 
a hegyen is.

-  Környezetvédelem (gyomta
lanítás, gesztenyés, zöldte
rületek gondozása, szelektív 
hulladékgyűjtés megszerve
zése).



2002. október H í r m o n d ó 7
-  Kulturális programok (vár

színház, ül. egyéb kulturá
lis rendezvények).

-  Sport (labdarúgás, kézilab
da, kosárlabda, szabadidő, 
uszodaépítés) támogatása.

-  Idegenforgalmi, turisztikai 
célú kiadványok bővítése, 
szervezése.

-  A város vonzóvá tétele na
gyobb számú munkaerő be
fogadására alkalmas mun
kahelyek k ia lak ítá sá ra  
(ipari park, adókedvezmény 
stb.).

-  A közintézmények, templo
mok felújításának szervezé
se, segítése.

Megválasztásom esetén a 
helyi érdekeket elsősorban fi
gyelembe vevő döntéseket tá
mogatnám.

Megköszönöm a bizalmat 
azon választóknak, akik aján
lószelvényükkel támogatták az 
indulásom az önkormányzati 
választáson.

Benkő László

Benkő László, 46 éves, nős, 
kétgyermekes pécsváradi vál
lalkozó vagyok. Nem szeret
ném Önöket untatni hosszasan 
taglalt, rózsaszín ködbe bur
kolt és szinte megvalósíthatat
lan, álomszerű programbe
széddel. Egy önkormányzati 
képviselőnek nem az a felada
ta, hogy a vágyait a választók 
elé tárja, hanem az, hogy a re
alitások talaján állva minden
kor a város érdeke és legjobb 
tudása szerint végezze a fel
adatát. Én is azt szeretném, 
hogy olyan szép és rendezett 
legyen Pécsvárad, mint egy 
bajor kisváros. Ennek egy ré
sze pénzkérdés, de az ezzel 
kapcsolatos fejlesztéseket szűk 
keretek közé szorítja a minden
kori pénzügyi forrás, amelynek 
az elkövetkező évekre vonatko
zó nagyságát jelen pillanatban 
egyikünk sem ismeri. Ezért 
nem tehet nagy ígéreteket egy 
képviselőjelölt. Egy dolgot vi

szont biztosan ígérhetek: tisz
tességes, önzetlen munkát a 
városért, Önökért.

Köszönöm, hogy megtisztel
tek ajánlószelvényeikkel! Jó 
közérzetet kívánok Pécsvárad 
minden lakójának!

Dr. Bíró Ferenc

1948. szeptember 4-én szület
tem, Mecsekalján. Anyám, 
Szabó Erzsébet nyugdíjas rönt
gen-asszisztens, apám, néhai 
Bíró Dénes könyvelő volt.

1976 őszén költöztem Pécs- 
váradra. 26 éve háziorvosként 
dolgozom. Három gyermekem 
van, Balázs, Zsuzsa és Ferenc. 
Feleségem Éliás-Mezey Erzsé
bet. Iskoláimat Pécsett végez
tem, és itt szereztem orvosi 
diplomát is.

A közéletben ideköltözésem 
óta veszek részt, tanácstag, 
megyei tanácstag, országgyű
lési képviselő, önkormányzati 
képviselő voltam folyamato
san. Az önkormányzati mun
kában elsősorban szűkebb 
munkaterületemet képvisel
tem, így utoljára a most lejáró 
ciklusban az önkormányzat 
szociális bizottságát vezettem.

Orvosi munkám során azért 
harcoltam , hogy a Pécsvá- 
radhoz hasonló kisebb telepü
lések egészségügyi ellátása se 
legyen rosszabb, mint a na
gyobb városoké. A szakellátá
sokat, az egészségügyi szolgál
tatásokat közelebb kell hozni 
a lakossághoz. így lett Pécsvá- 
radon labor, fizikoterápia, 
gyógyfürdő-szolgáltatás, be
tegszállító szolgálat, házibe- 
teg-ápoló szakszolgálat, reuma 
szakrendelés és több más szak- 
rendelés is. Az elkövetkezendő 
ciklusban szeretném, ha mind
ez tovább folytatódna, bővülne 
és a fizető magánrendeléseket 
is TB-finanszírozott szakren
delések váltanák fel. így pél
dául ideggyógyászat, u ltra 
hang-diagnosztikus szakren
delés. Fontos célnak gondolom 
a lakosság egészségi állapotá

nak továbbjavítását, még ak
kor is, ha a statisztikák szerint 
az egész megyében itt, Pécsvá
rad és környékén a legjobbak 
a halálozási statisztikák. Ezért 
az elkövetkezendő négy évben 
-  a most folyó népegészségügyi 
programhoz hasonló -  egész- 
ségfejlesztő, -megőrző tevé
kenységeket szeretnénk indí
tani. Szeretnénk a pécsváradi 
sportlétesítmények nyitottá 
tételét a tömegsport, valamint 
a kisebb sportklubok, lakossá
gi csoportok számára (terem
foci, kosárlabda, kézilabda, 
családi sportnapok). Reménye
ink szerint -  ha megvalósul a 
2002-2006-ig tartó ciklusban a 
tanuszoda -  szeretnénk az idő
sek és a mozgásszervi betegek 
ingyenes gyógyúszását meg
szervezni.

Régi igény Pécsváradon, és 
ebben a ciklusban megvalósít
ható lenne magántőke bevoná
sával, egy emelt szintű gondo
zási központ idősek számára. 
Itt mindenki teljes komforttal 
rendelkező önálló lakóegysé
gekben élhetne, és itt kaphat
na szakszerű gondozást is. Ez 
humánusabb és tartalmasabb 
keretet teremthet az élet utol
só periódusában.

A hátrányos szociális helyze
tűek számára fontosnak tarta
nék egy családi életre felkészí
tő, krízishelyzetekre megol
dást találó előadássorozatot és 
tanácsadást.

A pécsváradi szeméttelep 
problémájának megoldását 
(többszöri begyulladás, levegő- 
szennyezés) kiemelt feladat
nak tekintem. Rövid távon is 
változtatni kell a jelenlegi 
helyzeten és megfelelő, bizton
ságos szemétkezelési módot 
kell alkalmazni.

Azért vállalnám ismét a kép
viselőséget, hogy az önkor
mányzatban legyen, aki a ki
emelten fontos egészségügyi és 
szociális ellátást képviselje a 
testületben.

A háziorvosok összeférhetet
lenségét kimondó jogszabály 
ellenére a Háziorvosi Kamara 
javaslatára indulok ismét kép
viselőnek. Azért, mert a kama
ra jogászainak érvelése szerint 
legfelsőbb bírósági ítélet is ki
mondja, hogy a háziorvosi szer
ződés nem vállalkozási, hanem 
ún. feladatátvállalási szerző
dés, ez pedig már nem minő
sül összeférhetetlenségnek.

Több mint húsz év képvise

let után is úgy érzem, hogy tu
dok még hasznos és eredmé
nyes munkát végezni Pécsvá- 
radért az önkormányzatban.

Csizmadia László

1952. január 10-én születtem 
Sárbogárdon. 1976-ban sze
reztem diplomát a Pécsi Ta
nárképző Főiskola biológia—

1952-ben születtem, tősgyöke
res pécsváradi lakos vagyok. 
Független jelöltként szeretnék 
indulni a képviselőválasztá
son. Nős vagyok, két felnőtt 
gyermekem van.

Terveim közt szerepelnek:
-  a lakosság megfelelő tájé

koztatása, képviselői dönté
sek előtt lakosság vélemé
nyének kikérése,

-  városunk azon részén, ahol 
lakom, utak, járdák javítá
sa, építése, lakókörnyeze
tünk szebbé tétele,

-  télen a hó eltakarítása idő
ben,

-  víz, szennvíz, kábel-tv díjá
nak reális megállapítása,

-  játszóterek építése a gyere
keknek,

-  a sportot illetően uszoda 
építésének támogatása.

Terveimről röviden ennyit. 
Tisztában vagyok azzal, hogy 
a képviselőknek meghatáro
zott keretek közt lehet intéz
kedni. Végezetül szeretném 
megköszönni az ajánlószelvé
nyeket nekem adók és össze
gyűjtők segítségét, és azoknak 
akik a választáson rám szavaz
nak!

Böröcz Sándor
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rajz szakán. 1976-1981 között 
a Pécsi Művészeti Szakközép- 
iskola reklámgrafika szaká
nak m űvésztanára voltam. 
1980-tól vagyok tagja a Művé
szeti Alap képgrafikai szak
osztályának. 1986-ban költöz
tem Pécsváradra, azóta itt 
élek és alkotok.

Munkámmal ideköltözésem 
pillanatától próbálom elősegí
teni Pécsvárad méltó arculatá
nak kialakítását, a város fel- 
emelkedését, hírnevének öreg
bítését.

1992-ben a rendelkezésre 
álló források alapján rekon
struáltam Pécsvárad Sárkány
ölő Szent Györgyöt ábrázoló 
régi címerét, és elkészítettem 
a város zászlaját. Testvérváro
si kapcsolatainkat az általam 
készített díszokiratok aláírá
sával „pecsételték meg”. A vá
ros nevében készítettem dísz
polgári oklevelet Göncz Árpád 
köztársasági elnök és emlékla
pot Orbán Viktor miniszterel
nök részére, ami nagy megtisz
teltetés volt számomra. Akár
csak az, hogy elkészíthettem a 
Pécsváradi Képeskönyv, a 
Pécsvárad monográfia,a „Zen
gő felett” CD borítóterveit és 
készíthetem évről évre a város 
ünnepi meghívóit, műsorfüze
teit, plakátjait.

Sok pécsváradi cég, vállalko
zás és civil szervezet emblémá
ját (lógóját) is én készítettem: 
Pécsváradi Aranycipó Kft., 
Agrover Rt., Galant Kft., Ke
let Mecsek Mezőgazdasági Rt., 
Szikra Diszkont, Szenthárom
ság Patika, Architekt Kft., 
W&W Méteráru, Kresz & Fied- 
ler Kft., Család és Közösség 
Alapítvány, Baráthegyi Gyógy- 
ház, BEN-KŐ Építőipari Vál
lalkozás, RT-TV, Füri Videó, 
Lépőid Tüzép, Heliotrop étolaj, 
Kodolányi János Általános Is
kola, Pécsváradi Polgári Kör 
stb...

Szilárd meggyőződésem, 
hogy Pécsvárad legfőbb „kitö
rési pontjai” az elkövetkező 
években a kultúra területén 
bontakozhatnak ki. Már ma is 
hallhatunk a „pécsváradi cso
dáról” te tt kijelentéseket a 
kuturális élet területén dolgo
zó szakemberek szájából, pedig 
nem történt más, mint hogy 
hozzáértő emberek tették a 
dolgukat, és a „többiek” támo
gatták munkájukat, nem nehe
zítették.

Pécsváradot „Pécs Szentend

réjévé”, a nyugalom és gondta
lan kikapcsolódás „szigetévé”, 
a kultúra városává kell fejlesz
tenünk a jövőben.

A városnak erre minden kör
nyezeti és humán adottsága 
biztosított. A település külön
leges, történelmi atmoszférája 
azonnal megérint minden ide 
látogatót. Az itt lakó emberek 
vendégszeretete, kultúra irán
ti nyitottsága, pozitív hozzáál
lása az elmúlt évek során vilá
gosan megmutatkozott abban, 
hogy szinte egységesen, támo- 
gatólag sorakoztak fel a város 
kiemelt rendezvényei mögött, 
senki sem tolta „szembe a sze
keret”, ezért a megérdemelt 
siker nem is maradt el.

Higgyék el, ritka és különle
ges érték ez az egység, ne hagy
juk elveszni a továbbiakban 
sem!

Miért szeretnék önkormány
zati képviselő lenni?

Hát hiszik vagy nem, nem a 
hatalomvágy, az önös érdek 
juttatott erre az elhatározásra. 
Ellenkezőleg! Az ember életé
ben eljön az a pillanat, mikor 
kevésnek, üresnek érzi az 
egyéni siker, érvényesülés haj
szolását. Mennyivel nemesebb 
cél az egyén sikerét a közösség 
sikerébe ágyazva, azt elősegít
ve kivívni.

Nem könnyű feladat ez, de 
nagy az érte járó jutalom, a köz 
tisztelete.

Hát ilyen „köztiszteletben 
álló” polgár szeretnék én len
ni, ha szavazataik révén bizal
mat kapok Önöktől.

Ha képviselőként lehetősé
gem lesz hatást gyakorolni a 
település életére, az alábbi cé
lok megvalósításáért próbálok 
cselekedni.
— A turizmus dinamikus fej

lesztése, kulturális és egyéb 
rendezvények Pécsváradra 
csalogatásával, vonzó hely
színek biztosításával (kul
turális és konferenciaturiz
mus).

— A meglévő múzeumaink és 
gyűjteményeink fejlesztése 
az elhelyezési körülmények 
folyamatos javításával, is
mertségük fokozásával. Új 
anyagok, gyűjtemények 
Pécsváradra „vonzása”, a 
ma már kuriózumnak szá
mító tűzzománc anyagunk 
katalogizálása és koncent
rált elhelyezése.

— A régóta tervezett helytör
téneti múzeum méltó meg

valósítása, a helytörténeti 
gyűjtés támogatása.

— Még meglévő „patinás” régi 
épületeink megmentése, 
eredeti formájukban való 
megőrzésének, felújításá
nak elősegítése, akár önkor
mányzati támogatással is. 
Köztereink, szobraink gon
dos megóvása.

-  A városban működő öntevé
keny sport- és művészeti 
csoportok erősítése, újak 
alakulásának előmozdítása 
(pl. színjátszókor) a fiatalok 
értelmes és hasznos szabad
idő-eltöltését elősegítő ön- 
szerveződések, szakkörök, 
egyletek stb. bátorító támo
gatása.

Amennyiben céljaimmal 
egyetértenek, kérem, szavaza
tukkal támogassanak.

/
Dr. Feledi Éva

Kor: 52 év. Lakóhely: Pécsvá
rad, Radnóti Miklós utca 9. 
Családi állapot: férjezett (dr. 
Menczer Gábor, háziorvos). 
Gyermekek: 3 Csaba (24), Kin
ga (19), Helga (10). Végzettség: 
orvos (POTE), szakközgazdász 
(MBA). Foglalkozás: orvos (bel
gyógyász, labor), egyetemi ad
junktus. Munkahely: Pécsi Tu
dományegyetem Általános Or
vosi Kar. Egyéb megbízatások: 
helyi önkormányzati képvise
lő (Pécsvárad); megyei önkor
mányzati képviselő (Baranya 
Megyei Önkorm ányzat); 
BMÖK Egészségügyi Bizott
ság, elnök; BMÖK Nemzeti 
Kisebbségi Etnikai Bizottság, 
tag; Alpok-Adria Munkakö
zösség Egészségügyi Bizottság, 
tag; Alpok-Adria Munkakö
zösség Nők Bizottság, tag; 
Duna-Dráva-Száva Eurorégió 
Tudományos Innovációs Bi
zottság, tag; Dél-Dunántúli Re
gionális Egészségügyi Tanács 
Felügyelőbizottság, elnök; Bat- 
thyány-Than Alapítvány Ku
ratórium, elnök; BMÖK Álta
lános és Kisegítő Iskola, 
Pécsvárad, iskolaszéki elnök;

Narkomán Fiatalokat Gyógyí
tó és Foglalkoztató Közalapít
vány Kuratórium, tag; BMÖK 
Drogellenes Munkacsoport, 
tag.

Elmúlt négy év és ismét he
lyi és megyei önkormányzati 
választások előtt állunk. 1998- 
ban az Önök bizalmából pécs
váradi és megyei önkormány
zati képviselő lehettem, ahol a 
legjobb tudásom szerint igye
keztem képviselni az Önök ér
dekeit, beváltani az Önöknek 
tett ígéreteimet. Legjobb meg
győződésem szerint a leköszö
nő pécsváradi és megyei testü
let méltóan képviselte az Önök 
érdekeit: jelentősen bővítette 
az út- és ivóvízhálózatot, tel
jes körűvé tette a gáz-, telefon- 
és kábel-tv-szolgáltatást, 
mindnyájunk örömére műkö
dik a sportcsarnok, felújítot
tuk, bővítettük az Idősek Ott
honát, az alsó iskolát, a zene
iskolát, a dombay-tavi diáktá
bort, a vár palotaszárnyát, a 
művelődési házat, a Vár Utcai 
Óvodát, korszerűsítettük a vár 
fűtésrendszerét, utakat, járdá
kat építettünk, hogy csak a leg
fontosabbakat említsem. Kul
turális életünk új múzeumok
kal, intézményi felújításokkal 
még színvonalasabbá vált. Vá
rosunk a millennium megün
neplésében országosan elis
mert hírnevet szerzett magá
nak (Asztrik-szobor, várszín
házi esték, miniszterelnöki 
zászlóátadás, központi, megyei 
ünnepség megrendezése). 
Sportéletünk működésében ki
emelkedő jelentőségű volt a 
sportcsarnok birtokba vétele, 
új, sikeres szakosztályok mű
ködése. Az oktatás területén az 
informatikai képzés és a tánc
tagozat beindítása fontos elő
relépést jelentett. Megalakult 
és sikeresen működik az ifjú
sági önkormányzat, mely helyi 
befogadóra ta lá lt a szintén 
újonnan létesült Ifjúsági és 
Vállalkozói Központban, utób
biak az önkormányzati társu
lások kiváló példái is egyben. 
A Cigány és Német Kisebbsé
gi Önkormányzatok saját hasz
nálatú ingatlanhoz jutottak, 
elkötelezetten, sikeresen kép
viselték választóik érdekeit.

A Pécsváradi és a Baranya 
Megyei Önkormányzat kiváló 
együttműködési készségének 
köszönhetően elkészült a közel 
700 millió forintos kisegítő is
kolai beruházás első épülete,
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szenvedélybeteg fiatalokat 
gyógyító és rehabilitáló intéz
mény települt a városba, mun
kahelyeket is teremtve az itt 
lakóknak. Korszerűsödött és 
bővült a gimnázium és szakis
kola épülete, működése. Isko
lamúzeum, képzőművészeti 
állandó kiállítás létesült a 
megyei önkormányzat támoga
tásával, működtetésében, és 
számos jelentó's országos és 
megyei rendezvény kapott he
lyet városunkban. A megyei 
önkormányzat tagjaként az 
egészségügyi bizottság elnöke
ként, a kisegítő iskola iskola
széki elnökeként magam is 
kezdeményezőként lobbiztam 
ezen intézményekért, rendez
vényekért. „Jó pécsváradiként” 
mindig Pécsvárad érdekeit 
képviseltem a sokszor erős ver
senyben is. A megyei egészség- 
ügyi bizottság elnökeként és 
dr. Bíró Ferenc, a bizottság 
szakértőjének támogatásával 
bizottságunk közel félmillió fo
rintot szavazott meg Pécsvá
rad intézményeinek, szerveze
teinek, polgárainak pályázata
ira. A megyei Nemzeti Kisebb
ségi és Etnikai Bizottság tag
jaként a Pécsváradi Német és 
Cigány Kisebbségi Onkor- 

, mányzatok, az óvoda pályáza
tainak sikeréért lobbiztam, a 
Cigány Kisebbségi Önkor
mányzatok Baranya Megyei 
Szövetsége Milleniumi Emlék
lappal tüntetett ki 7 éves mun
kámért. Városunk gyarapo
dott, szépült, növelte hírnevét, 
de tennivalónk van még elég.

Melyek is lennének ezek?
— Új városközpont építésébe 

kell kezdenünk lakásokkal, üz
letekkel és más szolgáltatások
kal a belvárosi ipartelep he
lyén. Elképzeléseim szerint 
ezeknek az épületeknek, építé
szeti tereknek Európa legjel
legzetesebb építészeti jegyeit 
kellene magukon viselniük, 
ezáltal egyedi, különleges, ide
genforgalmi látványosságként 
is szolgálnának, hasonlóan a 
szlovákiai Rév-Komáromban 
látottakhoz. Higgyék el, gyö
nyörű volt! Európai uniós pá
lyázattal megvalósítható len
ne.

— Elkészültek a tanuszoda 
tervei, fel kell építenünk azt, 
ehhez is külső pályázati forrá
sok kellenek.

— Kistérségi összefogással 
termálvizű strandot szeretnék 
látni Pécsváradon.

-  Fel kell újítanunk a köz
ponti iskola épületét.

-  Javítanunk kell a „hegyi
ek” helyzetén, bolt, csatorna, 
járda, bővülő úthálózat kell.

-  Buszpályaudvart kell épí
tenünk a régi AFOR-kút he
lyén, és a dübörgő, veszélyes 
távolsági buszok helyett kisbu- 
szos városi és környéki tömeg- 
közlekedést szeretnék, hogy a 
hegyiek, újtelepiek, a környe
ző falvak lakói akár naponta 
többször elérhessék egymást 
és a városközpontot.

-  Jelentős járdaépítést és 
-felújítást kell végeznünk a vá
rosban.

-  A Nékám-patika házában 
hely- és várostörténeti múze
umot kellene létesítenünk.

-  Bővítenünk kell az idősek 
otthonát.

-  Helyet kell végre találnunk 
az ifjúsági rendezvényeknek, 
kluboknak.

-  Az új városközpont építé
sekor egy lakásépítési progra
mot is meg kell valósítanunk.

-  Társulásokkal, egyezsé
gekkel növelnünk kell Pécs
várad kistérségi központi sze
repét.

-  Ösztönöznünk kell az ide
genforgalmi, turisztikai jellegű 
vállalkozásokat.

-  Munkahelyteremtő eszkö
zökkel, vonzó lakókörnyezet 
kialakításával, a szolgáltatá
sok bővítésével növelnünk kell 
városunk lakosságmegtartó, 
bővítő erejét.

-  A Kelet-mecseki Termé
szetvédelmi Területen termé
szetbarát, mesterséges tórend
szer kialakítását szeretném 
kezdeményezni, ennek érdeké
ben egyesületet, baráti kört 
létrehozni, és megkezdeni e 
hosszú távú program beindítá
sát.

-  Nyitottabb, szolgáltató ön- 
kormányzatot szeretnék, ahol 
a város lakói mindenkor ügy
intézőre, segítőre találnak, 
ahol a mindennapjaikban kép
viselik őket, ahol akkor is meg
kérdezik őket, ha ezt nem ők 
kezdeményezik, mert ne feled
jék: „Ön kormányoz, mi csak 
teljesítünk!”

Ezen gondolatok jegyében 
szeretnék az Önök megbízásá
ból és képviseletében nekivág
ni az újabb négy évnek mind a 
helyi, mind a megyei önkor
mányzati testületekben. Tisz
tességesen, felkészülten, elkö
telezetten, lelkesen és számon

kérhetően, ahogy eddig is, re
ményeim szerint.

Fuchs Gábor

Fuchs Gábor vagyok, 1974-ben 
születtem, azóta Pécsváradon 
élek.

Az általános iskolát helyben, 
a középiskolát Pécsen, a Nagy 
Lajos Gimnáziumban végez
tem. Felsőfokú tanulmányai
mat a Pécsi Tudományegyete
men folytattam, ahol középis
kolai magyar tanár képesítést 
szereztem. Angol középfokú és 
német alapfokú nyelvvizsgával 
rendelkezem.

Tanulmányaim befejezése 
óta két családi vállalkozásban 
dolgozom. Nős vagyok, felesé
gem a Pécsi Tudományegye
tem Közgazdaság-tudományi 
Karának gazdasági vezetője.

A Pécsváradi Ifjúsági Önkor
mányzat létrejöttében aktív 
szerepet vállaltam, s a fiatalok 
a szervezet vezetőjévé válasz
tottak. Ifjúsági polgármester
ként koordinálom a szervezet 
működését, a programok szer
vezését, lebonyolítását, a for
rások felkutatását. Alakulá
sunk óta tanácskozási joggal 
részt veszek és képviselem a 
fiatalok érdekeit a városi ön- 
kormányzat és a gazdasági bi
zottság munkájában. Képvise
lem a várost a régiós és orszá
gos ifjúsági fórumokon. 2001- 
től az országos Gyermek és If
júsági Önkormányzati Társa
ság Felügyelőbizottsága elnö
kének választottak.

A helyi Spartacus Sportkör
nek több mint 10 éve vagyok 
aktív tagja. Jelenleg a kizáró
lag saját nevelésű fiatalokból 
álló Pécsvárad II. labdarúgó- 
csapatának vagyok játékos
edzője, ügyintézője. Az év ele
jén a sportkör vezetőségi tag
jának választottak.

Fiatalként saját és gyerme
keim jövőjét is itt képzelem el. 
Ezért a következő ciklusban 
elsődleges célom a pécsváradi 
fiatalok esélyeinek javítása, s

általa a családok vállára nehe
zedő terhek csökkentése. Véle
ményem szerint ebben a kér
désben szinte minden helybeli 
család érdekelt, hiszen leg
többjükben van fiatal, aki a 
továbbtanulás, pályakezdés, 
családalapítás, otthonteremtés 
gondjaival küzd, s ez természe
tesen a többségnek megterhe
lést jelent.

A mai felgyorsult világban 
minden perc kincsnek számít, 
amit családunk körében tölt
hetünk el. Mindannyian azért 
dolgozunk, hogy az elődeink és 
általunk teremtett hagyomá
nyokból, értékekből minél töb
bet átörökítsünk gyermekeink 
számára, valamint, hogy minél 
biztosabb jövőt terem tsünk 
nekik. Am ha hiányzik a nyelv
vizsgáért járó pluszpont a fel
vételiken, ha nem kap helyben 
a képzettségének megfelelő 
munkát, ha sportolási igénye
it nem tudja helyben kielégí
teni, ha nincs hol laknia, s 
ezért albérletbe kényszerül — 
mind a szülőkre ró többletter
het. K ülöntanárt, u tazást, 
edzést kell fizetnie, hogy a la
kásproblémáról már ne is szól
junk, ráadásul minimálisra 
csökken az együtt töltött idő.

A hagyományok és adottsá
gok figyelembevételével, az 
eddigi tap asz ta la tok ra  t á 
maszkodva, ám az új évezred 
igényeinek megfelelve, közö
sen kell elérnünk, hogy minél 
több fiatal képzelje el jövőjét 
Pécsváradon, hogy nálunk ka
matoztassa megszerzett tudá
sát. Hiszem, hogy új, fiatalos 
lendülettel, hatékonyabb mar
ketingmunkával, közös erővel 
el tudjuk érni azt, hogy fejlő
désünk ezen új stratégia men
tén továbbra is folyamatos le
gyen. Ennek érdekében a kö
vetkező tennivalókra összpon
tosítanék:

-  Azért, hogy fiataljaink, 
gyermekeink is pécsváradiak 
maradhassanak, a következő 
ciklusban kiemelt feladatnak 
tartom: szociális és költségel
vű bérlakások építését; helyi 
vállalkozók támogatását beru
házásoknál, szerződéseknél; 
egységes idegenforgalmi adat
bázis létrehozását, működteté
sét, az idegenforgalmi szolgál
tató szektor erősítését (pl. bor
út létrehozásával); a sport te
rén helyi igények előtérbe he
lyezését; hogy nagyobb hang
súlyt fektessünk az angol nyelv
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oktatására; hogy a reményeim 
szerint felépülő uszodában a 
helyieknek ingyenes legyen az 
úszásoktatás.

— Azért, hogy a köz szolgála
ta hatékonyabb legyen, fontos
nak tartonv. a lakosság bevoná
sát a döntéselőkészítési folya
matokba (a testület a fonto
sabb döntések előtt kérje ki az 
érintettek véleményét); az élő 
tv-közvetítést a testületi ülé
sekről.

- A  közeljövőben saját, de leg
főképpen gyermekeink életét az 
európai uniós jogszabályok fog
ják meghatározni. A következő 
testület egyik fő  feladata az 
uniós feltételekhez való alkal
mazkodás, az azokra való fel
készülés kell, hogy legyen. A 
csatlakozás sok feladatot előír 
számunkra, ezek közül már 
most hozzá kell fognunk: idő
sek, rokkantak közlekedését 
elősegítendő járdák, feljárók 
felújításához, építéséhez; a 
szelektív hulladékgyűjtés 
rendszerének kidolgozásához; 
a kábel-tv-rendszer korszerű
sítéséhez.

Ezen fejlesztések ésszerű 
gazdálkodással, pályázati tá 
mogatásokkal kiegészülve re
álisan megvalósíthatóak!

Ifjúsági polgármesterként 
azon dolgozom, hogy a pécsvá- 
radi fiatalság megtanulja kép
viselni saját érdekeit és bele
tanuljon a demokratikus intéz
ményrendszer működésébe, 
melyet egyszer majd ő fog mű
ködtetni. Újdonsült családfő
ként hiszem, hogy már most 
gondolnunk kell saját, a jövő
ben megszületendő gyermeke
inkre. Értük szeretnék dolgoz
ni a jövőben is, s ha Önök is 
egyetértenek céljaimmal, ké
rem, támogassanak szavaza
tukkal.

Gászné
Bősz Bernadett

Születésemtől kezdve Pécsvá- 
radon élek, ahol már a nagy

szüleiül is aktív, megbecsült 
tagjai (voltak) a közösségnek. 
A város nem egyszerűen a 
helyszíne életem történései
nek, sokkal több annál. Ezer 
szállal kötődöm Pécsváradhoz, 
ezért vállaltam a képviselője
löltséget.

Pécsváradon jártam iskolá
ba, ahol a német nyelvtudásom 
alapjait kaptam. Első munka
helyem a Fülep Lajos Művelő
dési Központ volt. Férjemmel, 
Gász Zoltánnal is Pécsváradot 
választottuk lakóhelyül. Két 
gyermekünk van, András és 
Bálint. Az óvodában, az isko
lában, valamint a zeneiskolá
ban is szülői munkaközösségi 
tag vagyok, így van módom 
arra, hogy kicsit mélyebben 
belelássak az intézmények 
működésébe, illetve, hogy se
gítsek, ha szükség van rám.

Először magyar-német sza
kos középiskolai tanári, majd 
szakközgazdász diplomát sze
reztem. Jelenleg Pécsett, illet
ve a pécsváradi esti gimnázi
umban tanítok, és újságíró
ként dolgozom egy pécsi lapki
adó társaságnál. Nagyon fon
tos feladatomnak tekintem az 
értelmiségi klub szervezését, 
ahol a kellemes és hasznos 
programokon túl lehetőség nyí
lik egymás gondjainak-öröme- 
inek megismerésére is.

Az elmúlt négy év alatt szá
mos pozitív változás tanúi le
hettünk. De hogy a döntési fo
lyamatnak is részesei lehes
sünk, fontos a lakossággal való 
közvetlenebb kapcsolattartás, 
illetve annak a sokak által 
megfogalmazott igénynek a 
megvalósítása, hogy a testüle
ti üléseket élő adásban közve
títse a városi televízió. Ehhez 
mind a szakmai, mind a tech
nikai feltételek adottak.

Egy olyan városban, ahol az 
aktív réteg nagy többsége utaz
ni kénytelen, hogy dolgozhas
son, minden módon támogatni 
kell a működő vállalkozásokat, 
és minden munkahelyteremtő 
beruházást üdvözölni kell. Ter
mészetesen nem nagy ipari be
ruházásokra gondolok, mert 
Pécsváradnak feltétlenül meg 
kell őriznie legnagyobb kin
csét, a természetességét.

„Pécsvárad Pécs Szentendré
je” -  hallhatjuk egy ideje, s pél
dául az idei Szent István Na
pok rendezvényein büszkén 
érezhettük úgy, hogy van en
nek a mondatnak igazsága. De

kezeljük egyelőre ne megvaló
sult tényként, hanem sokat 
ígérő lehetőségként: Pécsvárad 
lehet Pécs „Szentendréje”. Min
den adottságunk megvan ah
hoz, hogy turisztikai-kulturá
lis célponttá fejlődjünk, s úgy 
érzem, nincs is más lehetősé
günk. De ehhez összehangolt, 
tervszerű munkára van szük
ség, s olyan anyagi áldozatra, 
ami nem azonnal és nem köz
vetlenül, de biztosan megtérül. 
Éves programtervet és olyan 
kiadványokat kell szerkeszte
ni, melyek összefoglalják a lát
nivalókat, lehetőségeket. Be
kapcsolódhatnánk a sport-, a 
bor-, a konferenciaturizmusba, 
aktívabbá tehetnénk a falusi 
vendéglátást, feléleszthetnénk 
a népi kismesterségeket. A 
vendég csak akkor jön, ha tud
ja, hogy miért és mikor jöjjön 
ide. S ha már itt van, el kell 
érnünk, hogy maradjon. Ne 
csak egy órát, amíg megcsodál
ja a várunkat, hanem például 
egy egységes belépőjeggyel 
menjen el megtekinteni képző- 
m űvészeti k iá llítása inkat. 
Szervezzünk városnéző sétá
kat, melyeket diákok, vagy az 
örvendetesen aktív nyugdíjas
klub bevonásával bonyolíthat
nánk le. Rendkívül hiányzik a 
kínálatunkból, s nem halogat
ható tovább a helytörténeti 
múzeum, melynek létrehozá
sára történelmi múltunk köte
lez, a várbaráti kör gazdag ar
chívuma pedig lehetőséget te
remt. Német kisebbségi önkor
mányzati képviselőjelöltként 
egyik fontos feladatomnak te
kintem egy német szoba, eset
leg múzeum kialakítását, ahol 
mód nyílna egy lassan elvesző 
kultúra megőrzésére, illetve a 
testvérvárosi kapcsolatok do
kum entálására. Hogy lenne 
mit kiállítani, arra az általá
nos iskolában folyó német 
nyelvoktatás 25 éves jubileu
mára létrehozott kiállítás a 
bizonyság.

Városszépítés terén nagy a 
lemaradásunk, nem elegendő 
a főutcán lenyírni a füvet. Egy 
tavaszi virágosítási-fásítási 
akció sokat segítene. Szépülés
re vár a Kossuth tér és a temp
lomkert, a régi Pécsvárad köz
pontja, ami kínálja magát egy 
középkori vásári forgatag hely
színéül. Pécsvárad legarchai- 
kusabb területe a Mukk-hegy 
környéke. A Szent Gellért ut
cában található háromszög

alakú terecske városunk leg
hangulatosabb pontja lehet. 
(Az egykori kovácsműhely pe
dig kitűnő német vagy akár 
nemzetiségi, esetleg népművé
szeti múzeum.)

Kétségtelen, városunk leg
főbb vonzerejét a vár jelenti. 
Minden turisztikai—kulturális 
fejlődésünk alapja a vár meg
felelő üzemeltetése. Nagyon 
sok ember elégedetlenségét fo
galmazom meg, sokunknak 
vannak kellemetlen tapaszta
latai. A vár ne csak augusztus
ban tárja ki kapuit a vendégek 
és a helybeliek előtt! Legyenek 
máskor is hangversenyek, tart
sunk „várvacsorákat”, bálokat 
a falai közt! Szervezzünk lova
gi tornát, majálist a várkert
ben, gyújtsunk tüzet Szent 
Iván éjszakáján, télre alakít
sunk ki korcsolyázótavat! A 
vár magától kínálja az ötlete
ket, melyek megvalósítása 
nem is mindig „pénzkérdés”.

Befejezésül egyetlen dolog, 
amelynek megoldása valóban 
nem pénzfüggő: a főutca forgal
ma az új autóbusz-megállók 
kialakításának is köszönhető
en jelentősen megnőtt. Sebes
ségkorlátozással, a parkolási 
rend újragondolásával, új gya
logátkelőhelyek létesítésével 
lehetne növelni a biztonságot, 
hiszen itt bonyolódik le a leg
nagyobb gyalogosforgalom, 
köztük sok iskolás gyerekkel.

Bizalmukat, támogatásukat 
előre is köszönöm!

Haklik Lajos

51 éves pécsváradi lakos va
gyok, foglalkozásomat tekint
ve vállalkozó. Általános és kö
zépiskolai tanulmányaimat a 
60-as években fejeztem be. 
1974 óta kisebb megszakítá
sokkal kisiparosként, később 
vállalkozóként tevékenyked
tem, kezdetben Mecsekná- 
dasdon majd 1980-tól Pécsvá
radon. A városunkban eltöltött 
évek, évtizedek alatt úgy ér
zem, igazi pécsváradivá sike
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rült válnom, aki átérzi telepü
lésünk gondjait, nehézségeit. 
Szeretném újra megmérettet
ni magamat az önkormányza
ti választásokon, kíváncsi va
gyok arra, kívánja-e a megúju
lást, a változást Pécsvárad.

Elképzeléseimet, terveimet 
a lakosságot képviselve, velük 
együttműködve kívánom meg
valósítani.
— A falusi turizmus gyerekci

pődben jár városunkban, pe
dig Pécsvárad történelmi 
hagyományai, természeti 
adottságai sokkal nagyobb 
lehetőséget kínálnak ennek 
kihasználására.

— A helyi sportélet mindig is 
a szívem csücske volt, úgy 
gondolom, a sportkör műkö
dése felülvizsgálatra szorul. 
Azokat a szakosztályokat 
kellene működtetni, ame
lyek eltarthatok, nem min
denáron az összest.

— A vállakozókat, vállalkozá
sokat segíteni kell a fejlő
désben, amely enyhíthetne 
azon a problémán, hogy ke
vés a pécsváradi munkale
hetőség, munkahely.

Úgy gondolom, és abban bí
zom, hogy Pécsváradnak még 
sok tartaléka van és azt ki is 
tudja használni a jövőben.

Jelenleg úgy érzem, váro
sunk kicsit úgy járt a rendszer- 
váltással, mint a Petőfi rádió, 
szól-szól, de még mindig a régi. 
Bízom benne, hogy lesz válto
zás a következő 4 éves ciklus
ban városunkban és szeretném 
ezt az ügyet képviselni, Pécs- 
váradért dolgozni.

Hohmann István

Hohmann István vagyok, 43 
éves, végzettségem szerint ag
rárközgazdász. 1982 óta dolgo
zom Pécsváradon, 1984 óta itt 
is lakom, 1988 óta saját csalá
di házunkban. Feleségem, 
Schunk Edit a helyi általános 
iskola német szakos tanítónő
je. Három gyermekünk van: 
András 15, Edina 12 míg Er-

vinke 4 éves. Pécsvárad, mint 
végleges letelepedési hely jó öt
letnek bizonyult, szeretünk itt 
élni, a családi kapcsolatokon 
kívül minden ideköt bennün
ket. Szüléink jelenleg is Hí- 
mesházán élnek. 1994 óta a 
helyi „Galant” Kft.-t vezetem, 
melyben többségi tulajdonos 
vagyok. Fő tevékenységként 
mezőgazdasági (növény-) ter
meléssel és szolgáltatással fog
lalkozunk, ezenkívül könyvelő
irodai és (Mecseknádasdon) 
szeszfőzdéi szolgáltatást foly
tatunk. Jelenleg 11 fő az állan
dó létszámunk.

A közügyek, a mindennapok 
problémái, a települési jövőkép 
alakítása mindig is érdekeltek. 
Ha lehetőséget kapok rá, 
igyekszem legjobb tudásom
mal a településért dolgozni, s 
a pozitív ötleteket, véleménye
ket messzemenően képviselni. 
Minden kérdésre nyitott va
gyok, egy ilyen típusú bemu
tatkozásban azonban szokás 
néhány pont bemutatása.

1. Városkép. Azt gondolom, 
hogy Pécsvárad történelm i 
múltja, fekvése, s messze föl
dön híres volta, regionális sze
repe, a kialakult külföldi part
nerkapcsolatok és még egy sor 
ok m iatt halaszthatatlanul 
szükséges a település hagyo
mányos értelemben vett szép
pé tétele. Mindenekelőtt a fő
utca színessé tétele, a telepü
lés határain az ide érkező ven
dégek köszöntése, parkosítás, 
fásítás. Ide tartozna egy tele
pülésen belüli kerékpárút ki
alakítása is, ami mindenek
előtt biztonságosabbá tenné az 
ily módon való közlekedést.

2. Vállalkozásfejlesztés -  
munkahelyteremtés. Hiszem, 
hogy az eddigieknél jóval töb
bet tehet a mindenkori önkor
mányzat azért, hogy a helyi 
vállalkozások m indinkább 
megerősödjenek, s új vállalko
zások letelepedjenek. Mind
ezek által új munkahelyek te
remtődnek, s a meglévők fel
értékelődnek. Ehhez eszköz az 
önköltségi áron való telekjut
tatás s a még differenciáltabb 
helyi adópolitika lehet.

3. Oktatás, ifjúságpolitika. 
Vallom, hogy minden -  a saját 
jövőjét komolyan elképzelő -  
településnek folyamatosan ki
emelt feladata kell, hogy le
gyen az elért oktatási színvo
nal folyamatos fejlesztése va
lamennyi oktatási intézmény

ben. Úgy látom, hogy az okta
tás, az iskolák kérdése nem 
kapott elégséges támogatást 
eddig. Ez az a terület, amire 
sohasem szabad sajnálni időt, 
energiát és anyagiakat.

4. Helyi adók és közüzemi 
díjak kérdése. Ismereteim sze
rint városunkban a megyei át
laghoz képest magasak a he
lyi adó- és a közüzemi díjtéte
lek. El kell érnünk — ha ezek 
csökkentése rövid távon nem is 
lenne lehetséges —, hogy a kö
vetkező ciklusban további eme
lésekre ne kerüljön sor. A költ
ségekkel való takarékoskodás 
ma már minden vállalkozás
ban napi kényszer, így ennek 
az elvnek a települési önkor
mányzat mindennapjaiban is 
érvényesülnie kell.

5. Kisebbségek képviselete. A 
német kisebbségi önkormány
zat munkájában az elmúlt cik
lusban már részt vettem, ezt a 
jövőben is folytatni szeretném. 
A kisebbségek kultúrájának, 
szórakozási szokásainak, ha
gyományainak őrzése, ápolása 
minden kisebbség alapvető 
joga, mellyel saját életét és ez
által településünk valamennyi 
polgárának m indennapjait 
szépíti, mindig újabb és újabb 
élményeket nyújtva m ind
annyiunknak.

Kérem, hogy ha a fentiekben 
röviden vázolt kérdésekkel és a 
megfogalmazott véleményekkel 
egyetértenek, szavazataikkal 
támogatni szíveskedjenek, hogy 
e célok megvalósításáért az el
következő 4 évben tenni tudjak 
-  mindannyiunk érdekében.

KempfJózsef

39 éves vagyok. Kisiskolás ko
romtól kezdve folyamatosan 
tanultam, melynek eredmé
nyeképpen egy tucat iskolát 
végeztem el. Felsőfokú külke
reskedelmi végzettségem mel
lett mezőgazdász, egészség- 
ügyi, ékszerészi pályán is ta
nultam, dolgoztam. Pár éve 
egy településfejlesztő, falume

nedzseri iskolát végeztem el, 
hogy megfelelő tudással és 
szakmai felkészültséggel ren
delkezve tevékenykedhessek 
Pécsváradért.

Jelenleg saját vállalkozáso
mat vezetem, a pécsváradi óra, 
ékszerboltot.

Nős vagyok, feleségem, Ma- 
yer Szilvia aranyműves ötvös
mester. Négy gyermekünk van, 
Jolanda 13 éves, Laura 12 éves, 
Eliza 8 éves, Amélia 1,5 éves. 
Többek között ezért is szeret
ném támogatni az óvodát, az 
általános és a középiskolát.

A „Gesztenyésért Közhasznú 
Egyesület” egyik szellemi aty
ja és létrehozója vagyok, mely
nek segítségével — egy régi ál
mom és szívügyem — a szelíd
gesztenyés megmentése meg
indult. A kezdeti lépések után 
nagyon sok feladat vár még 
megoldásra, hogy programunk 
teljes megvalósulásával ismét 
Európa-szerte híressé válhas
son úgy is mint a környezetvé
delmi iskolapélda.

Környezetünkben nagyon 
sok okos, szellemi tőkével ren
delkező ember él, hasznosítsuk 
elgondolásaikat!

Legfontosabbnak a helyi ér
tékek kiemelt kezelését tartom 
(pl.: vár, templomaink, kultu
rális értékek). Ezért tevékeny- 
kedek a várbaráti körben, a ka
tolikus egyházközség vezetősé
gében és a zeneiskolai szülői 
munkaközösség tagjaként.

Az itt élő művészek, iparosok 
tám ogatása, műveik, tevé
kenységük megismertetése, a 
vendéglátás és a turisztika fel
lendítése városunk számára 
nemcsak nagy anyagi forrás, 
hanem jóhírünk reklámozója is 
lehetne (Pécsvárad Pécs Szent
endréje).

Az elkészült úthálózat, víz-, 
és szennyvízhálózat, földgáz- 
vezeték, telefon, kábel-tv és 
egyéb infrastrukturális adott
ságok és eredmények után 
most egy jól működő várossá 
válhatunk.

Sokan ismernek, hiszen őse
im nemzedékek óta pécsvá- 
radiak. Én itt élek. Ismerem az 
itt élő embereket és problémá
ikat. Gyermekeim itt jártak az 
óvodába, itt járnak iskolába, 
itt tanulnak néptáncot, zenét, 
itt szeretném majd az unokái
mat is látni. Döntéseimet az ő 
jövőjükért érzett felelősségtu
dat irányítja. Saját egyénisé
gemmel, lelkiismeretes és tu
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datos munkámmal úgy érzem, 
hasznára tudok lenni Pécs- 
várad városának:

Én a pécsváradiak oldalán 
állok.

Lőrinczi Albertné

Lőrinczi Albertné vagyok, a 
pécsváradi Kodolányi János 
Általános Iskola igazgatója, 
önkormányzati képviselő' az 
oktatási bizottság elnöke, a 
Felvidékiek klubjának vezető- 
je, a közélet résztvevőjeként 
egyszerű ember, aki szinte 
minden szállal Pécsváradhoz 
kötődik.

Alsószeliben, a Felvidéken 
születtem, hároméves korom 
óta élek Pécsváradon. Egy test
vérem van, aki szintén itt la
kik. Szüleim, sajnos, már nem 
élnek.

Férjem, Lőrinczi Albert ta 
nár. Retten élünk a mecsek- 
környéki családi házunkban.

Az általános iskolát Pécsvá
radon végeztem. A pécsi Janus 
Pannonius Gimnáziumban 
érettségiztem, matematika-fi
zika tanári diplomát a Pécsi 
Tanárképző Főiskolán, böl
csészdiplomát Szegeden, a Jó
zsef Attila Tudományegyete
men szereztem. Rendelkezem 
közoktatás-szakértői és közép
fokú számítástechnikai vég
zettséggel is.

Munkám elismeréseként Ki
váló Munkáért szakmai, a Köz 
Szolgálatáért és 2002. augusz
tusban Pécsváradért díjban 
részesültem. A közéletbe fiata
lon kapcsolódtam be mint ta
nácstag, konkrét feladattal: 
aszfaltos utat kellett szerezni 
környékünknek. Sikerült.

Alkat, neveltetés, a sors hoz
ta, hogy teljesen azonosulni 
tudok az emberek, közösségek 
örömével, problémájával és 
erre keresem a megoldást. Ta
lán ebben rejlik, hogy bizalom
mal vannak hozzám az embe
rek.

Mindig következetesen kép
viseltem, hogy a város minden

részét egyenletesen kell fej
leszteni, hiszen m indenütt 
ugyanolyan emberek élnek. Az 
eredmény önmagáért beszél.

Pécsváradon a közoktatási 
intézmények igen jó színvona
lon működnek. Iskolánk fej
lesztéséért igyekeztem min
dent megtenni. Rendelkezünk 
két korszerű számtech. labor
ral, internet-hozzáféréssel, van 
iskolabuszunk, felújítottuk a 
dombay-tavi diáktáborunkat.

Városunk fejlesztése érdeké
ben még sok tennivaló van. 
Környezetünk minőségi fej
lesztését, szépítését, lakályos
sá tételét nekünk, pécsvára- 
diaknak kell megtenni. Nagy 
álom valósulna meg, ha sike
rülne megépíteni az uszodát.

A város fejlődését szolgáló 
tervek, elképzelések megvalósí
tásában szeretnék részt vállal
ni, s ezért kérem a pécsváradi 
választópolgárok bizalmát.

Máriusz Antal

Máriusz Antal vagyok. Pécsvá
radon születtem, itt élek. 56 
éves vagyok. 30 éve mint ka
rosszérialakatos vállalkozó te
vékenykedem. Három fiam 
van, ők szintén vállalkozók. 
Feleségem, Máriusz Antalné 
Kövesi Anna pedagógus, 33 éve 
tanít pécsváradon az általános 
iskolában. 1990-től vagyok az 
ipartestü le t elnöke, illetve 
ügyvezetője.

A választások közeledtével 
egyre több iparostárs keresett 
meg, hogy induljak az önkor
mányzati választáson, hogy a 
helyi iparosoknak, vállalko
zóknak is legyen képviselőjük 
a helyi önkormányzati képvi
selő-testületben.

Azért vállaltam a képviselő
jelöltséget, hogy megválasztá
som esetén képviseljem a he
lyi vállalkozók érdekeit, és 
Pécsvárad széles körű lakossá
gát. Független jelöltként, az 
ipartestület támogatásával in
dulok az önkormányzati vá
lasztáson. Megválasztásom

esetén szeretnék betekintést 
nyerni a helyi vállalkozók ál
tal befizetett adók ésszerű fel- 
használásába, valamint a köz
terhek egyenlő viselésébe. Sze
retném, ha a helyi beruházá
soknál a pécsváradi vállalko
zók fővállalkozóként, vagy al
vállalkozóként munkához jut
nának. Ha az új telephelyek ki
alakításánál és vételénél a he
lyi vállalkozók előnyt élvezné
nek, és kedvezményesen jutná
nak területhez.

Mint született pécsváradi 
szeretném, ha ez a város olyan 
lenne, amelyre azt mondják, 
hogy jó itt élni.

Azért is szeretnék tenni vá
rosunkért, hogy a járdákat fel
újíthassuk, megszépüljenek a 
közterek, épüljön még játszó
tér a gyerekeknek, megvaló
suljon az uszoda, és a ma még 
kihasználatlan létesítmények 
is megfelelően üzemeljenek.

Ezért is kérem a pécsváradi 
választókat, ha bizalmat érez
nek irántam , szavazzanak 
rám!

Molnár Józsefné

A pillanatnyi helyzetben szük
ségesnek érzem, hogy Önök a 
politikai túlkapásoktól, indu
latoktól mentesen, csak Pécs
várad jövőjét tartva szem előtt 
döntsenek a jelenlegi önkor
mányzati választáson.

Molnár Józsefné vagyok, 
Pécsváradon élek családom
mal, és a helyi Kodolányi Já 
nos Általános Iskolában dolgo
zom már 15 éve. A JPTE Ta
nárképző Karán szereztem 
meg diplomámat 1987-ben, 
azóta tanítok matematikát és 
fizikát, jelenleg informatikát 
is.

Képviselőként az Önök segít
ségével sikerül megvalósítani 
a következő elképzeléseimet.

-  Szükséges, hogy az önkor
mányzati képviselők közösen 
2-3 havonta lakossági meg
hallgatásokat tartsanak, ahol 
a pécsváradiak elmondhatják

az éppen aktuális problémái
kat.

-  Felsőfokú oktatásban részt 
vevő fiataljaink anyagi támo
gatásának körét tovább kell bő
víteni. (Ösztöndíjak, útikölt
ség-térítés, kollégiumi díj stb.)

-  A helyi fiatalok sportolási 
lehetőségeit szélesíteni, a már 
meglévők támogatását növelni 
kell. A sportpályán télen ki le
het alakítani egy jégpályát, 
ahol a korcsolyázni szerető 
emberek kellemesen eltölthet- 
nének egy-két órát, s nem kel
lene ezért is Pécsre utazniuk.

—Az Ifjúsági Önkormányzat
tal való szorosabb együttműkö
dés és a nagyobb anyagi támo
gatás segíthet abban, hogy a 
fiatalok szabadidős programja
it érdeklődésüknek megfelelő
en szervezzék meg.

-  Pécsvárad jelenlegi problé
mái közé tartozik még ma is a 
munkahely hiánya, melyet 
ésszerű tervezéssel csökkente
ni lehet. További munkahely
teremtő beruházásokat kell tá
mogatni.

-  Az itt élő munkanélküliek 
átképzésének lehetőségeit hely
ben kell megoldani, mivel az 
intézményi feltételek adottak.

-  Városunk és intézménye
ink meglévő partnerkapcsola
tait aktívan kell ápolnunk, to
vább kell mélyítenünk, hogy 
még gyümölcsözőbb legyen.

-  Fontos természetesen a 
városkép fejlesztése: tisztább 
közterületek, járhatóbb utak, 
járdák. A tisztább város kiala
kításának nélkülözhetetlen 
feltétele a több utcai szemetes- 
kuka elhelyezése.

-  Környezetünk megóvása 
érdekében fontosnak tartom a 
szelektív hulladékgyűjtés beve
zetését, amely segít a hulla
dékfeldolgozásban.

Tudom, hogy ezek a problé
mák az Önök számára is fonto
sak és segítenek abban, hogy 
megoldást találjunk rá. Köszö
nöm, ha engem is megtisztelnek 
bizalmukkal és képviselőként 
részt vehetek a városunkat érin
tő kérdések megoldásában.

Müller Lajos
Müller Lajos vagyok, tűkének 
mondható pécsváradi lakos. 
Gépésztechnikusi végzettség
gel rendelkezem, 43 év munka- 
viszony után saját jogú nyug
díjas. Az Önök bizalmából 13 
évet a köz érdekében tevékeny
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kedtem, 5 évet tanácstagként, 
8 évet képviselőként. Ebben a 
mai kaméleon jellegű világban 
talán nem jelent sokat, de szá
momra nagyon fontos, hogy 
sem az átkosban, sem a rend
szerváltozás után nem sáro- 
zódtam be. így nagy az esélye, 
hogy a visszalévő időben sem 
fogok már.

Az önkormányzati munká
ban Pécsváradon két dolgot 
tartok fontosnak. A már meg
kezdett szennyvízberuházás 
kiterjesztését a még el nem lá
tott területekre. Nagyon fon
tosnak tartom a polgár és a 
testület közötti információ- 
áramlás élővé és működőké
pessé tételét. Ez természetesen 
nem egyoldalú feladat, a pol
gár aktív részvételét is feltéte
lezi, de együtt könnyebb és 
eredményesebb is. Úgy vélem, 
hogy a képviselői munkához 
nem ígéretekre, hanem a kö
zösség érdekeit szem előtt tar
tó, korrekt és megfontolt dön
téseket hozó, tisztességes em
berekre van szükség. Önök 
döntenek!

Ömböliné 
Majsai Klára

Pécsett születtem, iskoláimat 
is ott végeztem. Tizenöt éve 
lakom Szilágypusztán, férjnél 
vagyok és van egy kislányom. 
Semmilyen pártnak tagja nem 
vagyok, függetlenként, a Pécs- 
váradi Polgári Kör támogatá
sával indulok képviselőjelölt
ként. Kozmetikusi szakmám 
van, de jelenleg a homokbá
nyánál vagyok anyagkiadó.

Fontos feladatomnak ta r 
tom:
-  A szeméttelep kezelésének 

jó megoldását, környeze
tünk fokozott védelmét, hi
szen nem mindegy, milyen 
állapotban hagyjuk itt gyer
mekeinknek, unokáinknak. 
Szerintem a környezet vé
delméért minél előbb, az 
egyes emberek szintjén is 
tennünk kell, ezért szüksé
ges már az általános isko
lában a környezetvédelem 
alapfokú oktatása.

-  Gyermekeink továbbtanu
lási esélyegyenlősége érde
kében, az általános iskolá
ban a második idegen nyelv 
magas szintű oktatásának 
megkezdése. Mivel az Euró
pai Unió hivatalos nyelve az 
angol, ezért célszerű lenne 
e nyelv elsajátítása.

-  Szilágypusztán és más, a 
központból kieső emberek 
problémáinak megoldását, 
orvoshoz, iskolába, óvodába 
járását elősegíteni, megol
dani.

-  A közösségi lét, az emberek 
kapcsolatának erősítését 
úgy, hogy több lehetőséget 
biztosítsunk a közösségi 
rendezvények megtartásá
ra. Jó lenne elérni, hogy 
megint mindenki mindenki
nek köszönjön az utcán.

-  Szilágypusztán egy közössé
gi helyiség és egy orvosi ren
delő kialakítását.

-  Pécsvárad kistérségi köz
ponttá válását, ahol a köz
ügyek, a szolgáltatások és a 
kereskedelmi beszerzések 
egyaránt megoldhatóak.

-  A vállalkozások lehetősége
inek elősegítését, és ezáltal 
a képzett munkaerő itt tar
tását.
Ezen feladatok megvalósítá

sának lehetőségéhez kérem az 
Önök segítségét. Igyekezni fo
gok, hogy a közösség érdekeit 
szem előtt tartva, tisztességgel 
és becsülettel dolgozzam Pécs- 
váradért és a hozzá tartozó te
lepülésekért.

Poller György
Mohácson születtem 1965. áp
rilis 14-én. Véménden nőttem 
fel, általános iskolás éveimet 
is itt töltöttem. Középiskolai 
tanulmányaimat a pécsi Nagy 
Lajos Gimnáziumban végez
tem. Az érettségi után felvételt 
nyertem a pécsi Janus Panno

nius Tudományegyetem Ta
nárképző Karának matemati
ka-fizika szakára. 1988-ban 
államvizsgáztam. Első és eddi
gi munkahelyem a pécsváradi 
Kodolányi János Általános Is
kola. 1989-ben középfokú, 
majd néhány évvel később fel
sőfokú nyelvvizsgát tettem né
met nyelvből.

A technika fejlődése szüksé
gessé tette, hogy a pécsváradi 
általános iskolának legyen egy 
szakképzett számítástechnika 
tanára, így jelentkeztem és fel
vételt nyertem a budapesti 
Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Természettudományi 
Karának számítástechnika tu 
dományi tanszékére, melyet 
1997-ben végeztem el sikere
sen, így középiskolai tanári 
diplomát szereztem.

2002-ben szereztem közokta
tási vezető diplomát a Buda
pesti Műszaki Egyetem szerve
zésében Pécsett.

1995 óta vagyok a 
Kodolányi János Általános Is
kola igazgatóhelyettese. Az 
általános iskolában fontosnak 
tartom a kétnyelvű oktatás to
vábbfejlesztését, valamint a 
számítástechnikai ismeretek 
bővebb elsajátítását, valamint 
a hátrányos helyzetű tanulók 
segítését.

Célunknak kell tekinteni, 
hogy Pécsvárad szellemi és 
kulturális centruma legyen 
körzetének, ide értve az alap
ismeretek megszerzését és a 
továbbképzéseket egyaránt. 
Fontosnak tartom a testvér- 
kapcsolatok további ápolását, 
hisz ez nyit utat Európa felé. 
El kell érnünk, hogy lehetőleg 
minden gyermek anyanyelve 
mellett egy európai nyelvet is 
elsajátítson. A fiatalok részé
re olyan kulturális rendezvé
nyeket kell keresni, illetve ta 
lálni, mely igényüknek megfe
lelő. Olyan lehetőségeket kell 
teremteni, hogy a más városok
ban tanuló diákok szívesen 
töltsék el hétvégéjüket ottho
ni környezetben.

E szellemben kezdtem el 
szervezni 2001-ben az ifjúsá
got, és féléves munkám után 
megszerveződhetett a Pécs
váradi Ifjúsági Önkormányzat.

A város anyagi erejét figye
lembe véve, a helyi polgárok 
igénye alapján szükség van egy 
városi uszoda megépítésére, a 
járdák javítására, a közműve
sítés további fejlesztésére. A 
feladatok rangsorolásához a 
város lakóinak véleményét 
mindenkor szükséges kikérni.

Fontosnak tartom további 
munkahelyek megteremtését, 
külföldi befektetők Pécsvá- 
radra csalogatását, testvérvá
rosaink segítségét igénybe 
véve. A turisztikát olyan szint
re kellene emelni, hogy méltó 
legyen városunk történelmi 
múltjához és gyönyörű fekvé
séhez.

Pécsváradon 1999 óta va
gyok a városi képviselőtestü
let tagja, ezen belül a kultu
rális bizottságban tevékeny- 
kedek.

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.

Szendrői Gábor

1963-ban születtem Budapes
ten. Ott végeztem alapfokú is
koláimat, és érettségiztem. 
1982-ben kezdtem Sopronban 
az Erdészeti és Faipari Egye
tem Erdőmérnöki Karán, ahol
1987- ben kaptam erdőmérnö
ki diplomát. így kerültem Ba
ranyába, mivel a Mecseki 
Erdő- és Fafeldolgozó Gazda
ság keresett megfelelő végzett
ségű szakembert számítógépes 
fejlesztései tám ogatására .
1988- ban megnősültem, majd 
1991-ben költöztünk felesé
gemmel Pécsváradra, az erdő- 
gazdaság egyik szolgálati laká
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sába. 1996-ban létszámleépí
tés m iatt kénytelen voltam 
megválni az erdészettől, és je
lenleg is egy pécsi informatikai 
cégnek vagyok tagja.

Feleségem szekszárdi szüle
tésű, végzettsége szerin t 
gyógyszertári asszisztens és 
általános ápoló. Jelenleg a 
Megyei Kórházban dolgozik 
ápolónőként a főállású anya
ság mellett. Három gyerme
künk van, akik Pécsváradon 
járnak iskolába, óvodába. Ok 
már most is aktívan részt vesz
nek Pécsvárad életében, mivel 
legidősebb gyermekünk már 
játszik az Ifjúsági Zenekarban 
és szerepel a tánccsoportban is.

Szeretnék kiemelt figyelmet 
szentelni az ifjúságnak, még 
több játszóteret létrehozni, a 
meglévő játszótereket bizton
ságossá átalakítani, „grund”- 
okat létrehozni, hogy a fiata
loknak, legyen hol levezetni 
energiájukat. Támogatni sze
retném az alacsonyabb létszá
mú osztályok k ialak ítását, 
hogy gyermekeinknek ne kell
jen harmincegynéhány fős osz
tályba járniuk.

Igényfelmérés után esetleg 
lehetőség lenne valamelyik 
óvodában egy bölcsődés csoport 
kialakítására is.

Kiemelten kezelném az uszo
da ügyét, mert szeretném, ha 
minden pécsváradi gyermek 
megtanulna úszni, és ehhez 
nem kellene Pécsre vagy Bony- 
hádra járnia. Ezzel összefüg
gésben nagyobb figyelmet kel
lene fordítani a Dombay-tó víz
minőségére, és környékének 
tisztaságára is.

Mottó: A ma ifjúsága a hol
nap társadalma!

Vértes László

1985-2002.: 17 év, négy ciklus. 
Ennyi ideje lehettünk -  folya
matosan -  néhány képviselőtár
sam és én, Vértes László az 
Önök megtisztelő bizalmából 
először a tanácsi, majd az önkor
mányzati testületnek a tagjai.

Egy ciklus lezárása mindig 
számvetéssel jár, de ezzel pár
huzamosan új gondolatok is 
megfogalmazódnak. E majd 
emberöltönyi idő alatt tanúi 
lehettünk átalakuló környeze
tünknek. Átalakult társadalmi 
rendszerünk és vele minden
napi életünk.

Mit is akartunk mi 1985- 
ben, amikor vállaltuk az akko
ri megmérettetést? Én azt gon
dolom, egész egyszerűen más
ként szerettünk volna élni, és 
úgy gondoltuk, ezért akarunk 
és tudunk is valamit tenni. In
kább több fiatalos lendülettel 
mint tudatossággal fogtunk 
neki, hogy otthonosabbá te
gyük lakóhelyünket. Először 
megtanultunk lakókörnyeze
tet építeni, majd kerestük te
lepülésünk helyét a világban. 
Azután egyre több tudatosság
gal visszaszereztük települé
sünk városi rangját, testvérvá
rosi kapcsolatokat alakítot
tunk ki, nyitottunk a közvet
len környezet u tán  Európa 
felé, megtaláltuk helyünket a 
világban.

Mindezt tehettük azért, mert 
az akkori kornak megfelelő 
emberi környezetet tudtunk 
kialakítani, át tudtuk alakíta
ni és megfelelő szinten tudtuk 
működtetni intézményeinket. 
E szilárd és biztos háttér és a 
következetes gazdálkodás te
rem tette meg a nyugodt és 
eredményes munka alapjait az 
oktatás, a sport, a kultúra, a 
közösségi élet valamennyi te
rületén.

E nehéz, de szép és eredmé
nyes munkánkban mindig szá
míthattunk az igazgatási terü
letünkön működő vállalkozá
sokra. A folyamatos és egy
mást segítő kapcsolatok vélhe
tően őket is segítették, hogy 
megtalálják helyüket és létü
ket megváltozott világunkban, 
hiszen többen közülük nemzet
közi kapcsolatokkal rendelkez
nek és európai szinten műve
lik tevékenységüket.

Mindezen eredmények elle
nére sem szemlélődhetünk tét
lenül. A változó holnap új fel
adatokat állít, melyeknek szin
tén meg kell felelnünk. Jó úton 
járunk, de az útnak csak egy 
részét tettük meg. Van és lesz 
feladata bőven az új testület
nek is. Ezért örülök a megala
kult Ifjúsági Önkormányzat
nak, melynek képviselői a ma
guk állította feladatok megol

dásaival tevőlegesen vehetnek 
részt településünk jövőformá
lásában.

Úgy gondolom, ma jó Pécs
váradon élni és dolgozni. Mi
lyen célokért kell akkor a jövő
ben dolgoznunk? Alapjaiban 
egy emberibb életért. Azért, 
hogy településünket még von
zóbbá és emberibbé tegyük, so
kat kell tennünk környezetün
kért. Mindenkinek a saját kör
nyezetéért, az önkormányzat
nak a város teljes környezeté
ért. Elsődleges feladatunk a 
víz és a levegő védelme. Ma 
még több száz méter mélység
ből egészséges ivóvízhez ju 
tunk, de ezt meg is kell óv
nunk, mert felszín közeli vize
ink már szennyezettek.

Mitől lesz emberibb az éle
tünk? Ehhez nem elegendő 
csupán a kor igényeit maximá
lisan kielégítő infrastruktúra 
létrehozása, de szükséges an
nak megóvása is. Kell, hogy 
igényesek legyünk, hogy rend
ben is tartsuk környezetünket. 
Például nem gyújtjuk meg es
ténként a nyers kerti hulladé
kot, hogy füstbe boruljon a vá
ros, és egyre többen szenved
jenek légúti betegségektől, ha 
a vasárnap déli csendet nem 
töri meg a láncfűrész vagy a 
fűnyíró visító hangja, egyszó
val ha figyelünk egymásra. 
Akkor nem csak jó, hanem 
jobb, esetleg irigyelt lesz Pécs
váradon élni és dolgozni. Van 
még mit tenni Tisztelt Képvi
selőjelöltek és Tisztelt Pécsvá- 
radiak. Köszönöm az elmúlt 17 
év bizalmát, köszönöm az elő
zetes bizalmat azoknak, akik 
ajánlószelvényeikkel lehetővé 
tették a választási részvétele
met.

Végezetül arra kérek min
denkit, menjenek el szavazni, 
és szavazzanak az arra érde
mesekre. Magam is ezt teszem. 
Kérem, amennyiben egyetérte
nek gondolataimmal, tisztelje
nek meg bizalmukkal!

Wagner József
Wagner József vagyok, 1962- 
ben születtem, Pécsett. Gyer
mekkoromat Kékesden, majd 
Mohácson töltöttem.

A Zeneművészeti Főiskolát 
1983-ban végeztem el Pécsen. 
Elvégzése után Pécsváradra 
költöztem és a Pécsváradi Ze
neiskolában helyezkedtem el 
rézfúvós tanárként. Ma is itt

dolgozom. Én vezetem a rézfú
vós kamaraegyüttest, a Pécs
váradi Ifjúsági Fúvószenekart 
és a nem régen alakult Big- 
Band együttest.

Feleségem a pécsváradi Ko- 
dolányi Általános Iskolában 
tanítóként dolgozik. Két gyer
mekem van: Klaudia (15 éves); 
Balázs (12 éves)

Miért is szeretnék önkor
mányzati képviselő lenni? Erre 
talán úgy tudnék válaszolni: 
ha 40 évesen még többet 
akarsz tenni városodért, akkor 
azt meg kell próbálnod!

A programról csak annyit, 
hogy az élet fogja majd alakí
tani, és ha szükség lesz rá, ak
kor legjobb tudásom szerint 
megpróbálok majd helyesen 
dönteni. Akik ismernek tudják, 
én nem fogok meghátrálni a 
problémák elől. Azért dolgo
zom és fogok is dolgozni, hogy 
pár év múlva a pécsváradi fia
talok ne nyilatkozhassanak 
úgy városukról: „Itt nincs sem
mi, ha valamit akarsz, Pécsre 
kell utaznod!” Ebben a kisvá
rosban a fiatalok, az emberek 
elvesztették bizalmukat, amit 
vissza kell szerezni. Tudom, ez 
nem könnyű, de nemes feladat. 
Az információ hiánya nagyon 
sokszor teremt olyan helyzete
ket, amelyeket egy jobb tájé
koztatási rendszerrel el lehet
ne kerülni.

Ami értékünk van, azt min
den erővel meg kell tartanunk 
és ha lehet, tovább kell fejlesz
teni. Sok olyan dolog van, ami 
kevés ráfordítással, odafigye
léssel sokkal jobban működ
hetne. Pl. elég csak a tömeg
sportra, vagy a fiatalok mozgá
sára, vagy „nem mozgására” 
utalnom. Az a fiatal, aki hasz
nos dolgokkal foglalja el ma
gát, figyelnek rá, törődnek 
vele, nem ér rá csavarogni, dro
gozni, bűnözni.

A pécsváradi német kisebb
ség képviseletét azért vállal
nám fel, mert magam is e ki
sebbséghez tartozom. (Bár a 
német nyelvet sajnos nem túl
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jól beszélem.) A német fúvós- 
zenekari kultúra terjesztése 
nagyon fontos feladataim közé 
tartozik. A német nyelvtanulás 
mindennemű fejlesztését tá 
mogatom és szorgalmazom, 
hogy gyermekeink ne csak né
met nyelvtani tudásukkal tűn
jenek ki, hanem beszélgetni, 
társalogni is tanuljanak meg. 
Az életem úgy hozta, hogy a 
zene kapcsán Pécsvárad jó hír
nevét sokfelé öregbítettem  
már.

Remélem, ha önkormányza
ti képviselő' lehetek, ezt még 
fokozni tudom.

ígérem, hogy megválasztá
som esetén minden pécsváradi 
lakos pártoktól független kép
viselője leszek.

We/sz Ernő

. 1965. április 10-én születtem 
Pécsen. Azóta pécsváradi lakos 
vagyok. Szüleim szintén pécs- 
váradiak. Édesapám, Weisz 
Ernő már nem él. Autószerelő
ként dolgozott itt, helyben, ké
sőbb Pécsett. Édesanyám, 
Szántó Veronika tősgyökeres 
pécsváradi lakos, szakmáját te
kintve fodrász, jelenleg a Vár 
utcai óvoda konyháján dolgozik.

Az általános iskola befejezé
se után Pécsen, az 500. Sz. 
Angster József Szakképző Isko
lában aútószerelőként végez
tem. Már szinte gyerekkorom 
óta dolgozom a szakmámban. 
Minden munkahelyemen autó
szerelőként dolgoztam. A mes
tervizsga feltételeinek 1989- 
ben tettem eleget. 1995 óta dol
gozom m int vállalkozó 
Pécsváradon. Édesapám műhe
lyét újítottam fel, s ott kezdtem 
el vállalkozásomat. 2001-ben 
szervizemet nagyobb, tágasabb 
helyre költöztettem, az Erzsé
beti u. 8. sz. alá, azóta is itt dol
gozom. Mivel évek óta egész 
napomat itt, helyben töltöm, s 
munkám során igen sok hely
beli polgár fordul meg szervi
zemben, tisztában vagyok a 
helyi gondokkal, problémákkal.

Figyelemmel kísérem 
Pécsvárad mindennapjait. A 
hozzám forduló emberek nem 
kizárólag az autójuk javítása 
miatt keresnek fel. Nem a sa
ját programomat szeretném 
pécsvárad lakosságával megva
lósíttatni, hanem a lakosok igé
nyeinek megfelelő döntéseket, 
pályázatokat támogatni.

Javaslataim  a következő 
négy évre:
-  Munkahelyet kell teremte

ni itt, helyben, ne kelljen 
naponta Pécsre ingázni. 
Támogatok minden itt épü
lő új vállalkozást.

-  M unkámmal segítem a 
megépítendő uszodát. A 
gyerekeknek ne kelljen 
Pécsre utazni, hogy megta
nuljanak úszni.

-  Pécsváradon épüljön olyan 
lakóövezet, ahol kedvező 
áron lakáshoz jutna a fiatal 
és az idős korosztály is.

-  Pécsváradon működjön 
„piac”, ahol a helybeli kis
termelők eladhatják a saját 
terményeiket, termékeiket.

-  Az önkormányzat képviselő
testüli ülését élő adásban 
közvetítse a városi tv. így a 
város polgárai nagyobb be
tekintést nyernének az ott 
elhangzottakról, a képvise
lők munkájáról.

Minden erőmmel arra törek
szem, hogy Pécsvárad lakossá
ga jobban éljen és a város fo
kozatosan fejlődjön. Ezért 
amennyiben megtisztelnek bi
zalmukkal, minden havi tisz
teletd íjam at felajánlom az 
uszoda építésére -  karbantar
tására, valamint a római ka
tolikus templom felújítására — 
karbantartására.

Bagóné
Németh Mária

Igaz szekszárdi születésű va
gyok, de közel 20 éve élek 
Pécsváradon. Nemzetiségemet 
tekintve nem cigány származá
sú vagyok, de férjemmel, Bagó

Gyulával 18 éve élek együtt itt, 
Pécsváradon. Ez idő alatt volt 
lehetőségem megismerni a ci
gányság helyzetét. Két közös 
gyermekünk van és egy a fér
jem előző házasságából.

Két gyermekem iskolás, így 
tudom, hogy ez mivel jár. Prog
ramjaimban ezek miatt első
sorban a gyermekek helyzeté
nek segítése, főleg a hátrányos 
helyzetűek előbbre jutása, tá
mogatása lenne a legfonto
sabb. Bizonyára vannak közöt
tük is jobb tanulók, kiknek a 
továbbtanulásra való lehetősé
get biztosítani kellene. Másod
szor a felnőtt lakosság munká
hoz jutását biztosítani. Ezek 
által szeretném a cigány lakos
ság életének fejlődését segíte
ni, előbbre vinni.

Bogdán Zsófia

1980. február 14-én születtem 
Pécsen. Apám Bogdán József, 
anyám Bogdán Rozália.

Négyen vagyunk testvérek. 
Általános iskolai tanulmánya
im at helyben végeztem el, 
majd Pécsen szereztem cuk
rász végzettséget. Jelenleg kis
fiámat nevelem otthon.

Segíteni szeretnék a helybe
li cigányságnak, mindenek
előtt a fiatalság oktatását he
lyezném előtérbe. A lakosságot 
megismertetni a cigány ki
sebbség kultúrájával. Ezzel is 
bizonyítani szeretnénk, hogy 
aktívan rész tudunk venni 
Pécsvárad kulturális életében, 
programjaiban. Kisebbségi je
löltként azon szeretnék fára
dozni, hogy a cigányság és más 
csoportok között megszűnjön a 
lemaradottság, amit szüksé
gesnek látok minél előbb meg
oldani. Szeretném, ha a tehet
séges cigány fiatalokat támo
gatni lehetne a továbbtanulás
ban.

Csonka Sándor
1966. szeptember 3-án szület
tem A pátvarasdon. Apám,

Csonka Vendel egy munkahe
lyen, a Mecseki Erdőgazdaság
ban dolgozott 42 évig, és innen 
is ment nyugdíjba. Sajnos csak 
62 évet élt. Anyám, Orsós Mag
dolna 10 testvéremmel nevelt, 
akik közül már csak heten 
élünk. Általános iskoláimat 
Pécsváradon és Bükkösdön 
végeztem. Eddig a Mecseki 
Erdészetnél és a Pécsváradi 
Költségvetési Üzemnél dolgoz
tam 13 évet, majd alkalmi épí
tőipari segédmunkásként dol
goztam és dolgozom ma is.

Jelenleg a Pécsváradi II. 
Béla Gimnázium esti tagoza
tára járok. Szeretnék leérett
ségizni.

Négy éve foglalkozom a „he
gyi cigányok” ügyes-bajos dol
gaival. Elsősorban a cigányok 
között is hátrányosabb helyze
tű „beás” cigányok problémá
in igyekszem segíteni.

2001-ben szerveztem, segí
tettem és részt vettem festmé
nyeimmel a pécsváradi cigá
nyok által rendezett Roma 
Képzőművészeti és Helytörté
neti Kiállításon. Szerintem az 
ilyen rendezvények fontosak 
ahhoz, hogy a többségi lakos
ság is megismerje a cigányok 
múltját, életét, gondolatvilá
gát. így hidalható át a mássá
gunkból fakadó társadalm i 
szakadék, amelyet a múlt te
remtett, és amely, szeretnénk, 
ha megszűnne.

Mint kisebbségi képviselő- 
jelölt szeretnék azon munkál
kodni, hogy a cigányság lema
radása más társadalmi csopor
tokhoz képest csökkenjen. így 
főleg a fiatalok tanítását, fel
zárkóztatását, esélyegyenlősé
gének megteremtését tartom 
fontosnak. Úgy gondolom, 
hogy ez azonban csak együtt, 
a többséget alkotók megértésé
vel, támogatásával és jó felzár
kóztató programokkal lehetsé
ges. Kisebbségi képviselőjelölt
ként ezért rendkívül fontosnak 
tartom, hogy a Cigány Kisebb
ségi Önkormányzat pályázzon 
majd azokra a központi felzár-
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kóztató programokra, amelyek 
ezt a célt szolgálják. Szeret
ném, ha támogatni lehetne to
vábbtanulásukban akár közép
iskolában vagy egyetemen a 
tehetséges, jól tanuló és to
vábbtanulni akaró cigánygye
rekeket.

Szeretnék még ebben az év
ben egy újabb romák által ren
dezett kiállítást, ahová más te
lepülések cigány amató'r kép- 
zó'művészei és kézművesei is 
elhoznák alkotásaikat. Ez jól 
kapcsolódna a pécsváradi ön- 
kormányzat kulturális prog
ramjaihoz is. Szeretnénk, ha a 
cigányoknak egészségügyi és 
életmódbeli eló'adásokat lehet
ne szervezni, valamint család- 
segítő tanácsadás indulna ré
szükre.

Tisztelt Választó Polgárok, 
ha program javaslatom m al 
egyetértenek, kérem, támogas
sanak szavazataikkal!

Kalányos Lajos

f
1982. május 24-én születtem 
Pécsen. Édesapám Kalányos 
Sándor, édesanyám Bogdán 
Katalin. Állattartással foglal
kozunk otthon.

Régóta figyelemmel kísérem 
a helyi cigányság életét. Mint 
képviselőjelölt, azon szeretnék 
m unkálkodni, hogy minél 
előbb fel tudjanak zárkózni 
sorstársaim. így létrejöhetne 
az esélyegyenlőség is. Bizonyí
tani szeretnénk a lakosság és 
magunk előtt, hogy képesek 
vagyunk felzárkózni. Kisebb
ségi jelöltként a cigányság ok
tatását és képzését látom el
sődleges feladatnak, valamint 
a lakáskörülményeken való 
változtatást, egészségesebb 
körülmények között.

Kovács József
Pécsváradon születtem 1956- 
ban, itt végeztem a nyolc álta
lánost, azóta is itt élek csalá
dommal. Két fiam van, három 
unokám. Őstermelőként állat

tenyésztéssel foglalkozom. A 
kisebbségi önkorm ányzat 
munkájában azért szeretnék 
rész venni, hogy elősegítsem a 
Pécsváradon élő romák fel- 
emelkedését. Azaz számukra a 
rendszeres munkát, kenyérke
resetet.
Gyermekeik számára az óvo
dai, iskolai oktatást, fiatalja
iknak a szakma tanulását és a 
munkába állást.

Ezeket a célokat szeretném 
elősegíteni a kisebbségi önkor
mányzat keretei között.

Kőszegi Attila

1964. január 23-án Pécsvá
radon születtem a cigány ki
sebbség tagjaként. Az általá
nos iskolát Pécsváradon végez
tem el, majd fodrász szakmun
kástanuló lettem . Jelenleg 
munkanélküli vagyok, az ön- 
korm ányzatnál dolgozom, 
mint közhasznú munkás. Nős 
vagyok, három kiskorú gyer
mekem van.

Céljaim: elérni, hogy a ci
gány gyerekek jobb tanulmá
nyi eredményeket érjenek el. 
Ösztönözni a szülőket, hogy 
gyermekeiket segítsék és kül
ső segítséget is nyújtani. Több 
lehetőséget teremteni számuk
ra. Javítani a cigány kisebbség 
lakhatási helyzetén, és annak 
kultúráján.

Több munkahelyet és meg- 
élhetőségi lehetőséget találni 
számukra. Elérni, hogy a fel
nőtt cigány lakosság vegyen 
részt esetleg továbbképzésen 
vagy tanfolyamokon, ezzel is 
elősegítve társadalmunk fejlő
dését.

Kőszegi László

Független jelöltként indulok a 
kisebbségi képviselő-választá
son.

Pécsváradi lakos vagyok, 
akiknek az érdekeit kívánom 
képviselni, valamennyien is
mernek. Elsőként köszönetét 
mondanék mindazoknak, akik 
szavazatukkal hozzásegíte
tek, hogy a romák képviselő- 
jelöltjeinek egyik esélyese le
hetek.

Pécsváradi lakosként a hát
rányosabb körülmények között 
élők mindennapjainak részese, 
és szemlélőjeként a romák ér
dekében kívánok célokat elérni. 
Hogy melyek ezek?

A romák által lakott terüle
teken, a gáz- és csatornaháló
zat kiépítése. Környezetünk 
parkosítása, kellemesebbé té
tele. Gyermekeknek focipálya, 
játszótér létrehozása, hogy ne 
kelljen a központba menniük, 
hogy szabadidejüket kelleme
sen eltölthessék. Vöröskereszt 
segítsége által segélycsomagok 
osztása.

Lakások, bérlakások és 
munkahelyek teremtése. Az 
iskolai és étkeztetési hozzájá
rulások emelése. Szükséges
nek tartom  az iskola utáni 
korrepetációs foglalkoztatáso
kat, melyre az elmúlt években 
is igény volt. Hagyományőrző 
programok rendezése. Szorgal
mazni kívánom továbbá közös
ségi ház létesítését, ahol bízom 
benne, hogy más egyéb prob
lém áikat is elmondanák az 
emberek, és ezeket közösen 
orvosolni tudnánk. Kérem, 
tiszteljenek meg bizalmukkal 
és szavazataikkal!

Id. Kőszegi Nándor
Név: Kőszegi Nándor. Szüle
tett: Pécsvárad, 1956. október 
9. Elvált, négy gyermek édes
apja. Jelenleg a Cigány Ki
sebbségi Önkormányzat elnö
ke vagyok. Szeretném a rászo
ruló családok lakásépítési

programját elindítani. Javíta
ni a gyermekek tanulási lehe
tőségeit. Az iskolán kívüli ta
nulás lehetőségének biztosítá
sa a rászorult gyermekek ré
szére. Támogatni szeretném a 
munkanélküli cigányság mun
kavállalását.

Kresz Szabolcsáé, 
Kőszegi Móni

Születtem 1976. július 16-án 
Pécsett. Á ltalános iskolát 
Pécsváradon végeztem. Jelen
leg otthon vagyok, mint ház
tartásbeli. Férjnél vagyok, két 
kiskorú gyermekem van. A ci
gány kisebbséghez tartozom.

Szeretném, ha a gyerekek 
jobb szociális körülmények kö
zött nőnének fel. A cigányok 
kulturális örökségét megis
mernék és elsajátítanák. Egy 
olyan közösségi ház kialakítá
sát szeretném, amelyben lehet
ne táncolni, nyelvet tanulni, a 
számítógép-használat alapjait 
elsajátítani.

Lőrincz Veronika

Név: Lőrincz Veronika. Szüle
tett: Bonyhád, 1961. március 
22. Anyja neve: Városi Brigit
ta. Cím: 7720 Pécsvárad, Zen
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gő u. 20. Családi állapot: elvált, 
két gyermek édesanyja. Isko
lai végzettségek: 1976-1979 
504. sz. Szakmunkásképző In
tézet -  varrónő; 1986-1987 
Vendéglátóipari Szakközépis
kola -  felszolgáló. Munkahe
lyek: 1983-1989 Bonyhád, 
Manyi Presszó — felszolgáló;
1989-2001 háztartásbeli; 
2001-2002 Pécsváradi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat — 
szociális koordinátor

Petrovics Zsuzsanna

1977. június 8-án születtem 
Pécsen. Édesapám Petrovics 
Tibor, édesanyám Orsós Anna.

Figyelemmel kísérem a hely
beli cigányság gondjait, bajait, 
valamint életmenetüket. Ezek 
között is a „beás cigányokat. ” 
Azon szeretnék munkálkodni, 

- hogy a helybéli cigányság meg
ismerkedjen, olyan dolgokkal, 
amik már más településeken jól 
működnek. Pályázatokban való 
részvétel, valamint a fiatalság

részére kulturális programokat 
szeretnénk létrehozni. Szeret
ném elérni azt, hogy kialakul
jon egy cigány értelmiségi kör 
településünkön.

Virág László

1968. április 2-án születtem 
Pécsen. Édesapám, Virág Jó
zsef kosárfonó, majd építőipa
ri munkásként dolgozott, édes
anyám Zsolnay Olga. Tízen 
vagyunk testvérek.

A helybeli cigányságot belá
tásom szerint mélységesen 
sújtja az a szociális gond, hogy 
nincs megfelelő segítségnyúj
tás, valamint hozzáértés. Az 
oktatásban szeretnék segítsé
get nyújtani az arra rászorult 
tehetséges tanulni vágyó fiata
loknak. Valamint kihasználni 
a pályázati lehetőségeket, ez
zel bizonyítván azt, hogy fel 
szeretnénk zárkózni, valamint 
a Pécsváradi Önkormányzat 
kulturális programjaival szo
rosan együttműködni.

Dr. Romváry Ferenc művészettörténész értékelte a FA I. alkotótáborban 
készült munkákat a vár udvarán. Megismerve a helyszíneket, javaslatot tett 
a szobrok felállítására

Zenei világnap
Immár negyedik alkalommal emlékezett meg a Pécsváradi Ze
neiskola október 1-jén a Zenei világnap alkalmából a mozga
lomról. Apaceller József igazgató köszöntötte a vendégeket, 
az iskola növendékeit és tanárait a városháza dísztermében. 
Elmondta, hogy első alkalommal a vár románkori templomá
ban kamaramuzsikával, majd a következő években a felső
templomban zenével és játékos vetélkedőkkel emlékeztek meg 
a Zene világnapjáról. Az est műsorvezetője ismét Kreszits Mar
git tanárnő volt, aki lendületesen, vidám hangulatban kötöt
te le a hallgatóság figyelmét, és ha kellett, kamarázott tanít
ványaival a szaxofon- és a klarinétegyüttesben is. Szép ha
gyományt teremtett a zeneiskola, reméljük a jövőben is emlé
keznek a muzsikára.

A Pécsváradi Leányvásár eredete a régmúltba nyúlik vissza...

Cesztenyesütés és -árusítás a Pécsváradi Leányvásáron 
(Néprajzi Múzeum, Görnyei Ébner Sándor fotója, 1930)

Évszázados hagyományról szoktunk beszélni. Ke
vés olyan nagy rendezvénye van Baranya megyé
nek (a Busójárás még ide tartozik), amely ilyen 
régi gyökerekkel büszkélkedhet. Tudjuk régi le
írásokból, hogy a közép-európai népeknél nem 
ritka a hasonló céllal megrendezett találkozó. A 
kutatók  mindig m egem lítik  a pécsvárad i-  
zengó'várkonyi háromnapos találkozót, a leány
vásárnak, illetve a tréfásan „kálomista búcsúnak" 
elnevezett, október 18-ához, Lukács-napjához 
kötődő hagyományt. Az 1966-ban felelevenített 
Leányvásár mai formájában biztos nem hasonlít 
a régi háromnapos rokoni találkozókhoz, amikor 
is a vendégek több napig tartózkodtak itt, mond
ván legyen idejük a fiataloknak ismerkedni.

Azt is többször elmondtuk, hogy valóban köt
tettek házasságok ezen alkalmakkor. Van tudo
másunk az újkori leányvásárok történetéből is it
teni megismerkedésről, az ellenkezőjéről is, hogy 
a válásukat köszönhették a Pécsváradi Leányvá
sárnak (megismerve a „harmadik" szépséget...). 
Legutóbb pedig a két évvel ezelőtti megismerke
désből az elmúlt héten esküdtek örök hűséget egy
másnak fiatalok... és így őrződik a hagyomány 
tovább és tovább.. . .
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A Kodolányi János Általános Iskola hírei

Fotó Lőrinczi Albert

Az ország többi általános 
iskolájához hasonlóan, szep
tember 2-án nálunk is meg- 
kezdó'dött a 2002/2003-as tan
év. Az elsó' napok még ismer
kedéssel, beilleszkedéssel, 
szervezési feladatokkal teltek 
el.

Ez azonban nem tarthatott 
sokáig, a pedagógusoknak, ta
nulóknak egyaránt gyorsan 
vissza kellett zökkenniük az 
eló'zó' tanévekben már megszo
kott, feszített munkatempójú 
hétköznapokba, hiszen komoly 
feladatok vártak ránk.

Kossuth Lajosra 
emlékeztünk

Szeptember 19-én megemlé
keztünk Kossuth Lajos szüle
tésének 200. évfordulójáról. Is
kolánk alsós és felsó's tanulói 
méltó ünnepi műsort adtak a 
Kossuth-szobornál. Beszédet 
mondott Lőrinczi Albertné, is
kolánk igazgatója. Az ünnep
ségen részt vettek a külsheimi 
diákok és tanáraik is, akiknek 
Tóth Györgyi némettanár fog
lalta össze a műsorban elhang-

Megemlékezés a Kossuth-szobornál

zottakat és beszélt Kossuth La
josról.

Külsheimi vendégek
25 diák és 3 kíséró'tanár lá

togatott Külsheimbó'l isko
lánkba a már hagyományos
nak mondható diákcsere-kap
csolatunk alapján szeptember 
11-20-áig. A német diákok és 
kísérőik tíznapos itt-tartózko-

dásuk alatt bepillanthattak 
iskolánk hétköznapjaiba, részt 
vettek az általunk szervezett 
ünnepélyen, de igyekeztünk

számukra sok más érdekes 
programot is szervezni. Megis
merkedhettek Pécsvárad, Pécs 
és Budapest nevezetességeivel, 
túráztak a városunkat körül
vevő erdőben, részt vettek az 
iskolai akadályversenyen, játé
kos sportvetélkedőn. Tanuló
inknak lehetőségük nyílt arra, 
hogy a tíz nap alatt gyakorol
hassák a német nyelvet, új ba
rátokat szerezzenek. Ezúton is 
szeretnénk a vendégfogadó 
szülőknek, a program sikeres 
megvalósítását segítőknek kö
szönetét mondani.

Kirándulás és 
akadályverseny

Az alsó tagozatos tanulóink 
őszi kiránduláson voltak, míg 
a felső tagozatosok akadály- 
versenyen vettek részt szep
tember 16-án.

Óvodai hírek
Az  önkormányzatnak köszönjük, hogy egy megszépült és teljesen 
felújított konyha várhatta a Vár Utcai Óvoda dolgozóit. Az épület 
utcafrontjának festését Breitenbach Antal és brigádja végezte, kö
szönet érte!

T ourinform -híradó
Június 15-étől szeptember 
15-éig tartott a nyári sze
zon, ami azt je le n te tte , 
hogy ismét nyújtott nyitva 
tartással dolgoztunk, ami
re anyagi fedezetet a Ma
gyar Turizmus Rt. biztosí
tott. Hétköznap 9 órán át, 
h étv ég ek en , ü n n ep n ap 
okon 7 órán át vártuk a 
vendégeket. Idén két mun
katársam  is akadt, B edő  
Beáta  és Cséri Linda , akik 
szorgalm as munkájukkal 
nagy segítséget nyújtottak 
vendégeinknek.

Jöttek is szép számmal, leg
többen a programok, látniva
lók után érdeklődtek, illetve 
szálláshelyet kerestek. Egyre 
többen jönnek a pécsváradiak 
és a környékbeliek közül, akik 
az ország más tájai iránt ér
deklődnek, szállást keresnek, 
üdülési lehetőséget, vagy vala
milyen rendezvényre szeretné
nek eljutni. Immár távolsági 
bérletek árusításával is foglal
kozunk, ami szintén növeli a

betérő vendégek számát, akik 
ha bejönnek, körülnéznek, 
visznek az ingyenes katalógu
sainkból, esetleg képeslapot, 
térképet vásárolnak.

Érdekes, hogy júliusban több 
vendégünk volt, mint augusz
tusban, de ez talán az időjárás
nak is betudható. Nagyon jól 
alakult a szeptember, nem várt 
eredményt hozott. Napi átlag 
30—31 vendég érdeklődött, per
sze volt, amikor többen, volt 
amikor kevesebben. Természe
tesen még mindig a személye
sen érdeklődők száma a legma
gasabb, a telefonos kérdezések 
száma viszont csökkent és je
lentősen megugrott az írásban 
(levélben, faxon, e-mailben) ér
deklődők száma.

Személyes érdeklődés:
1509 alkalom 

Telefonos érdeklődés:
343 alkalom

írásos érdeklődés:
994 alkalom

Reméljük, a szezon elmúltá
val is minél többen keresnek 
meg bennünket, hiszen szep
tember 25-étől indult egy or
szágos kampány a belföldi 
üdülésekkel kapcsolatban. Né
hány utazási iroda 1400 belföl
di ajánlatából 11% kedvez
ményt ad 2002. december 28- 
áig. A Magyar Turizmus Kár
tya (amely rengeteg kedvez
ményre jogosít, pl. ingyenes 
múzeumlátogatások, utazási 
kedvezmény, kedvezmény a

szálláshelyeken, éttermekben 
stb.) pedig 51%-os kedvez
ménnyel vásárolható meg az 
irodában. Kimondottan balato
ni kedvezményes üdüléseink is 
vannak, melyekhez a MÁV 
50%-os utazási kedvezményt 
nyújt. Érdemes a katalóguso
kat megtekinteni irodánkban!

A nyáron még egy nyertes 
pályázatunk is volt, a Baranya 
Megyei Önkormányzat turisz
tikai pályázata alapján nyer
tünk 100 000 Ft-ot kiadvány 
újranyomására.

Szeptember 15-étől hétköz
nap 9-17 óráig, bérletárusítá- 
si napokon 18 óráig tartunk 
nyitva.

Fullerné Bősz Patrícia

Érdeklődő 2002 Érdeklődő 2001
Június 640 fő 471 fő
Július 839 fő 698 fő
Augusztus 750 fő 732 fő
Szeptember 617 fő 440 fő
Összesen 2846 fő 2341 fő
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Dr. Wekler Ferenc meghívására szeptember 19-én térségünkbe látogatott 
dr. Magyar Bálint oktatási miniszter. Á miniszter felkereste a mecseknádasdi 
általános iskolát, ahol megtekintette a MultiCentert, valamint fórumon vett 
részt, melyet a nemzetiségi oktatást végző iskolák és óvodák vezetőinek, 
valamint az érintett települések polgármestereinek tartott

K U L T U R Á L I S  A J Á N L Ó

Köszönet a személyi 
jövedelemadók 
egy százalékáért!

Kézm ű ves-talál kozó
A Kézművesek Baranyai 

Egyesülete október 5-én tartja 
Császár János emlékére meg
rendezett kézművesünnepét a 
Zengó'várkonyi Tájház udva
rán. Szeretettel várnak kicsi
ket és nagyokat mesterség
bemutatókra, dalolásra, tánc
ra, bábozásra és finomságok 
kóstolgatására.

Program:
9 órától kézműves-foglalkozá

sok egész nap
10 óra: Harka Gyermek Tánc- 

együttes (Harkány) műsora
11 óra: Szélkiáltó együttes 

műsora, majd bábszínház
13 óra: A parázs körül, cserép

edényben főtt finom étek 
megkóstolása.
Ebéd után vidám népi vetél
kedő' gyerekeknek és felnőt
teknek

Részletes információ: Hor
váth Ágota 72/440-244 vagy 06- 
30/262-9751

„Az én borom, az én nótám”
Az Anima Waradiense Értel

miségi Klub október 11-én, 
pénteken várja tagjait és az 
érdeklődőket 18 órakor Walter 
Gyula pincéjében, a Szártetőn. 
Jelszó: Hozz egy palackkal a 
kedvenc borodból, a nótádat 
közösen énekeljük el! (Előzetes 
jelentkezéseket a 465-123-as te
lefonon várjuk.)

Kórustalálkozó
Hausmannstátteni Vegyes

kar és a Pécsváradi Női Kar 
közös hangversenyére kerül 
sor október 11-én, pénteken 18 
órakor a művelődési központ 
színháztermében.

Nosztalgianaptár 2003
A Pécsváradi Várbaráti Kör 

november 1-jére jelenteti meg 
2003. évi képes falinaptárát, 
melyet régi helyi képeslapok
ból állít össze. A naptár előfi
zetési díja november 1-jéig 
1200 Ft, utána 1500 Ft.

Pécsváradért Alapítvány
Pályázaton lehetett elnyer

ni a tám ogatást, melynek 
összege, az SZJA 1%-a: 
242 472 Ft összeg (az alapít
vány egyéb pénzéből is) 
340 000 Ft volt. Hét pályázat 
érkezett a kuratórium hoz. 
Minden pályázó kapott támo
gatást a kuratórium egyhan
gú döntése alapján.

Mozgáskorlátozottak
kirándulásra: 30 000 Ft

Zeneiskola harsona vásárlásához 
támogatás: 80 000 Ft

Női Kamarakórus az olaszországi 
kórustalálkozóra való utazáshoz, 
illetve az októberi pécsváradi 
kórustalálkozó megrendezésé
hez: 70 000 Ft

Család és közösség Alapítvány a 
nyári szünidei gyermekprog
ramokhoz (játszóház, foglalkoz
tatás, pótvizsgára előkészítés): 

40 000 Ft
Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete a 

III. Nemzetiségi és Kisebbségi 
Nyugdíjas Klubok Megyei Talál
kozójának megszervezéséséhez: 

40 000 Ft
Református egyház a 

gyermekek nyári 
táboroztatásához: 50 000 Ft

Spartacus SE kosárlabdatornán való 
részvételhez: 30 000 Ft

„Küldj egy mosolyt”
Alapítvány

Megköszönjük mindazok
nak, akik a pécsváradi foglal
koztató iskola „Küldj egy mo
solyt” Alapítványa számára 
adójuk 1%-át felajánlották. A 
befolyt összeg 2001-ben 42 600 
Ft volt, amit a hátrányos hely
zetű tanulók megsegítésére 
használtuk fel. Továbbra is 
várjuk a támogatásokat.

„Küldj egy mosolyt” Alapít
vány kuratóriuma.

Barátság Egyesület -  
Német Klub
(Bundeskreis Von Pécsvárad)

Az 1%-ból befolyt összeg 
2001-ben 74 114 Ft volt, mely 
összeget a klub ku ltu rá lis  
programjainak finanszírozásá
ra használtunk fel (májusfaál-

lítás, majális, augusztusi né
met est, testvérvárosi látoga
tás és vendégfogadás, karácso
nyi műsor). A németklub ez
úton is megköszöni mindenki
nek a támogatást.

Pécsváradi Várbaráti Kör
A 2001-ben érkezett (a 2000. 

évben felajánlott személyi jö
vedelemadóból) 1%-ból egyesü
letünk ismét kiadványt támo
gatott, a 79 663 Ft-ból. A mil
lennium tiszteletére megjelen
tetett Pécsvárad Monográfiá
hoz járultunk hozzá történeti 
konferencia megszervezésével, 
a monográfia szerzőinek bemu
tatásával. Ezúton is köszönjük 
támogatóinknak a segítséget. 
A jövőben is kiadványok meg
jelentetésére kívánjuk ezen 
összegeket felhasználni. A kör 
vezetősége.

A Pécsváradi Középfokú 
Oktatásért Alapítvány

Az alapítvány a 2000. évi 
SZJA 1%-ából 122 932 Ft tá
mogatásban részesült, melyet 
ifjúsági hangversenybérlet vá
sárlására használt fel. Ezúton 
is köszönetét mondunk a támo
gatóknak. Pécsvárad Középfo
kú Oktatásért Alapítvány Ku
ratóriuma.

Zengővárkonyi Hagyományőr
ző Művelődési Egyesület

Tagsága megköszöni mind
azok támogatását, akik adójuk 
1%-ának felajánlásával 2001- 
ben segítették hagyományápo
ló tevékenységünket. Az á t
utalt 27 635 forintot a ruhák 
javítására, a hangszerek kar
bantartására fordítottuk.

Társadalmi összefogás az 
iskolai nyelvoktatásért

A Kodolányi János Általá
nos Iskola alapítványa a 2000. 
évi adóból felajánlott 1%-ból, 
melynek összege 276 071 Ft 
volt, a május 17-én rendezett 
„nemzetiségi nap” költségei
hez és a németországi Küls- 
heim városban tett diákcsere
látogatás költségeihez járult 
hozzá.

FE L H ÍVÁS
Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét, hogy a Pécsváradi 
Leányvásár rendezvénye miatt október 19-én és 20- 
án a buszok a régi rend szerint a 6-os főúton közle
kednek. Ezek alapján a buszok ezeken a napokon nem 
járnak a Vár utcai (malomnál) és a dombay-tavi meg
állónál!
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Zeneiskolai
hírek

Újra oktatás. A nyári 
szünet után, szeptember 
5-én nagy örömmel kezd
tük el az új tanévet 190 
beiratkozott növendékkel, 
hét fó'állású és két rész- 
munkaidős tanárral. Zene
iskolánk széles kínálatá
ban zongorán, hegedűn, 
trombitán, tenorkürtön, 
harsonán,tubán, furulyán, 
fuvolán, klarinéton tanul
hatnak a diákok. Tovább
ra is nagy az érdeklődés a 
táncoktatás iránt, ahol a 
magyar és német népi tán
cokkal ism erkedhetnek 
meg a gyerekek.

A rézfúvós kamara- 
együttes szeptember 4-én 
eredményesen szerepelt a 
múzeumi konferencia ün
nepélyes megnyitóján, 
majd szept. 14-én az MDF 
megyei fórumán adott tér
zenei hangversenyt.

Fúvószenekarunk si
keresen működik Wágner 
József tanár úr irányításá
val.

A Zene v ilágnap ja .
Hagyományainkhoz h í
ven, immár negyedik alka
lommal rendezték meg a 
zeneiskola a Zene világ
napja alkalmából ünnepi 
hangversenyét és zenei ve- 
télkedőjét, amelyeknek 
már az elmúlt években is 
nagy sikere volt.

Az első  bérletes fil
harm óniai h an gver
seny, melyen a Szélkiáltó 
együttes lép fel, október 
15-én lesz.

Külföldi utazásra ké
szül a zeneiskola, meghí
vást kapott Haussman- 
státtenbe október 17-19- 
ig, ahol a zeneiskolás nö
vendékek egy önálló mű
sort adnak a vendéglátó 
városnak.

Sok sikert kívánunk ne
kik a szerepléshez!

Hausmannstätteniek látogatása

Felpezsdült az élet ezen az 
őszön a ném et kisebbség  
életében. Szeptember 27-én 
érkezett meg ausztriai test
vérvárosun kból, Haus- 
mannstáttenből a helyi te
niszklub csapata, hogy egy 
barátságos bajnokságon  
mérje össze tudását a Koch 
Teniszklub tagjaival.

Sajnos a közelmúlt időjárá
sa nem kedvezett ennek a 
programnak, hiszen a sok eső 
miatt a pályáink igen rossz ál
lapotban volt. Ez azonban sen
kinek nem szegte kedvét, 
szombaton a kora délutáni órá
kig zavartalanul folytak a mér

kőzések. Ekkor azonban az eső 
véget vetett a játéknak, s így 
némi kultúrprogramot is köz
be tudtunk iktatni a vendégek
nek. Az érdeklődőknek bemu
tattuk a zengővárkonyi Tojás
múzeumot és a Szalmakincs
tárat. A találkozó Walter Gyu
la pincéjében, jó hangulatú 
borkóstolással zárult, ahol 
mindkét fél a kapcsolat továb
bi ápolásának fontosságát 
hangsúlyozta.

Október második hétvégéjén 
a Pécsváradi Női Kar vendége
ként a hausm annstá tten i 
Singkreis látogat hozzánk. A 
két énekkar közös koncertet ad 
12-én, 18 órakor a művelődési

házban. Vasárnap
ra pécsi programot 
terveznek. Délelőtt 
a Belvárosi temp
lom miséjén fognak 
énekelni, utána vá
rosnézésen vesznek 
részt.

Régi hagyomány, 
hogy a testvérváro
si kapcsolatok kere
tén belül elsősor
ban kulturális és 
spo rtesem ények  
történnek. Vannak 
azonban olyan ta 
lálkozások is, ame
lyek a személyes 
kapcsolatokon ala
pulnak. Ennek ke

retében évről évre visszatérő 
vendég városunkban Günter 
Köck, Hausmannstátten pol
gármestere.

Őt a pécsváradi erdők vad
jainak gazdagsága csábítja 
rendszeres látogatásra. Sike
res vadászatot kívánunk! Út
ját, mint ilyenkor legtöbbször, 
felhasználja a kapcsolatok ápo
lására.

Híreink szerint a dombay- 
tavi tábor részére hoz ado
mányt. Elkíséri több haus
m annstá tten i intézmény, 
egyesület vezetője is.

Kép és szöveg: 
Baumann Mihályné

Pályázatok
A Baranya Megyei Önkor
mányzat által kiírt pályáza
tokon a város intézményei, 
civil szervezetei szép szám
mal vettek részt, az eredmé
n yek et az a lábbiakban  
tesszük közzé.

Baranya Megye Közoktatásá
nak Fejlesztéséért Közalapít
vány kuratóriumának elnöke, 
Bokor Béla tájékoztatta lapun
kat, hogy a nagy számban be
érkezett pályázatok közül a ku
ratórium  a pécsváradi Ko- 
dolányi János Általános Isko
la könyvtárfejlesztésre beadott 
pályázatára  600 000 Ft-ot 
adott, mely összeget berende
zésre és állománygyarapításra 
fordíthatják a pécsváradi isko
lában.

A Baranya Megyei Önkor
mányzat 2002. évi Turisztikai 
Alapjának támogatására kiírt 
pályázaton a Pécsváradi Tour- 
inform Iroda a „Térséget be
mutató kiadvány újranyomá
sára” 100 000 Ft-ot nyert. Az 
összeg segítségével a „Zengővi
dék” című színes füzetet kíván
ja az iroda megjelentetni még 
ebben az esztendőben.

Ugyancsak ezen pályázaton 
részesült támogatásban a Fü- 
lep Lajos Művelődési Központ, 
az ez évi Szent István-napok- 
ra 200 000 Ft-os összeget kap
tak a várszínházi előadások 
támogatására.

A Baranya Megyei Önkor
mányzat Civil Szervezetek Te
vékenységét Segítő Alapjához

benyújtott pályázatokon az
alábbi eredmények születtek.

-  A Nyugdíjasok Körzeti 
Egyesülete -  Pécsvárad 
100 000 Ft-ot kapott a „kör
zeti nyugdíjastalálkozó” 
megrendezéséhez.

-  A Pécsváradi Várbaráti Kör 
110 000 Ft-ot nyert a 2003- 
as nosztalgianaptár kiadá
sához.

-  A Család és Közösség Ala
pítvány 50 000 Ft támoga
tásban részesült.

-  A Napközi Otthonos Óvo
dák Alapítványa 100 000 Ft 
támogatást nyert.
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Folytatódik a Speak out club Pécsváradon
Újból várja az érdekló'dó' fi
atalokat az előző' évből már 
ismert angol nyelvű beszél
getőklub október 10-én este 
fél hétkor. Az alkalmakhoz 
a m űvelődési ház biztosít 
helyet az ifjúsági önkor
mányzat támogatásával. A 
klub életéről és idei tervei
ről Czirokné Hígi Réka, a 
beszélgetések vezetője tájé
koztatott.

-  Hogyan vetődött fel a be
szélgetőklub ötletei

-  Angoltanár vagyok a pécs- 
váradi középiskolában és min
dig is kihívásnak éreztem a ti
nédzser korosztály oktatását. 
Ahogy visszaemlékszem a sa
ját életemből erre az időszak
ra, nekem is mindig rengeteg 
kérdésem volt, és kerestem a 
helyemet a világban. Tehát 
egyrészről az élet alapvető kér
déseiről beszélgetünk, hogy se
gítsünk a fiataloknak megta
lálni a megfelelő válaszokat a 
kérdéseikre. Ugyanakkor azt 
is tapasztaltam  diákjaimon, 
hogy nehezen tanulnak meg 
idegen nyelven kommunikálni. 
Ezért természetes szituációkat 
kínálunk az angolul tanulók
nak, ahol kiválasztott témakö
rökben, játékos körülmények 
között tehetik próbára tudásu
kat. A név, „Speak out club” 
egyébként annyit tesz, mint 
szókimondó vagy megbeszélő 
klub.

-  Milyen nyelvtudásra van 
szüksége annak, aki be szeret
ne kapcsolódni a klubbal

-  Egy alapfokú nyelvtudás 
szükséges, hogy meg merjen 
szólalni. Én mindenkit bátorí
tanék, hogy jöjjön el, próbálja 
ki magát. Én ott vagyok tol
mácsnak, ha szükség van rá -  
bár idén sajnos előreláthatólag 
nem lesz angol származású 
vendégünk.

-  Az előző évben egy ameri
kai házaspár, Dávid és Karmie 
Buckley volt rendszeres vendé
ge a klubnak. Ok milyen úton 
kapcsolódtak be a „Speak out 
club” életébei

-  Dávid és Karmie egy 
misszionárius-házaspár, akik 
az idei nyárig Magyarországon 
voltak kiküldetésben. Hallot
tam tevékenységükről, tud
tam, hogy a férj ifjúsági lel
kész, ezért hívtam őket. Azt

hiszem, kölcsönösen jól érez
tük magunkat egymás társasá
gában, és sokat tanulhattunk 
tőlünk. Ebben az évben egyik 
barátnőm, aki öt évig Angliá
ban élt és elvégzett egy kétéves 
anglikán teológiai képzést, se
gít majd a beszélgetésekben.

vallás tanításainak segítségé
vel megválaszolni a fiatalok 
kérdéseit.

-  Idén az első téma a Biblia 
lesz. Milyen beszélgetési témá
kat terveztek mégi

-  Általában teljesen átlagos 
dolgokról beszélgetünk. Sőt,

Karmie Buckley tojásfestés közben

-  Szorosan kapcsolódtok va
lamely vallási felekezethezl

— Bármilyen felekezethez 
tartozó fiatalokat szívesen lá
tok, sőt az sem számít, ha nem 
kötődik szorosan semmilyen 
vallási csoporthoz, csak egysze
rűen érdeklődik ilyen témák 
iránt is és nem zárkózik el elő
le. Mi próbáljuk a keresztény

azt mondom, hogy ilyen témá
nál is, mint a Biblia, ugyan
olyan hétköznapi dolgokról 
van szó. Aki csak felszínesen 
ismeri a Bibliát, nagyon meg
lepődhet, hogy mennyire képes 
választ adni mindennapi prob
lém áinkra is. Éppen ezért, 
mondhatom, hogy hétköznapi 
témákról lesz szó, de a Szent

írás tükrében. Á ltalában a 
résztvevőkkel együtt alakítjuk 
a programot, az általuk java
solt témaköröket dolgozzuk fel.

-  Hány év körüli fiatalokat 
vártok elsősorban1

-  A  múlt év során úgy ala
kult, hogy a tizenhét év felet
tiek voltak azok, akik legin
kább élvezték ezeket a beszél
getéseket. De nem szeretnék 
semmilyen ko rhatá rt meg
szabni.

-  Van olyan élményed az el
múlt évből, ami miatt úgy ér
zed, érdemes volt létrehozni ezt 
a klubotl

-  Több minden is eszembe
jut. Egyrészt a sok spontán 
poén, amelyeken nagyon jókat 
nevettünk az „activity”-k (játé
kos feladatok) során. Gondolok 
itt például a választások téma
körre, amikor pártokat és vá
lasztási szövegeket kellett ki
találni, amikor olyan jól érez
tük magunkat, hogy észre sem 
vettük, hogy angolul beszé
lünk. Másrészt annyira jó volt, 
hogy olyan kérdéseket is felte
hetünk, amelyek nagyon fog
lalkoztatják az embert, de 
nincs kivel megbeszélni. Ekkor 
már tényleg barátként, igazi 
barátként beszélgettünk egy
mással. Ezt az élményt szíve
sen megosztanám több fiatal
lal is.

Baumann Tímea

h í R E K  r ö v i d e n

ANYAKÖNYV
25 éves házassági év

fordulójukat ünnepel
ték: Keszler József és 
Weiszpart Borbála, Brém 
Ferenc és Keszler Éva, Ku
tas Ernő György és Boris 
Éva, Gungl János és Lu
kács Mária.

Házasságot kötöttek:
Kisvárdai Valér és Müller 
Rita, Adószegi Attila  és 
Kerényi Mónika, Fazekas 
Levente és Osváth Krisztina.

Elhunytak: Schöffer 
Jánosné, szül. Horváth 
Mária (84 éves), Keszler 
Imre (76 éves), Vajcsó 
László Péter (57 éves), 
Gungl János (75 éves, 
Zengővárkony), Gelencsér 
Jánosné, szül. Szabó Má
ria (82 éves, Martonfa)

S zü letések : Lusztig  
Csaba, Réger Henriett.

A Pécsváradi Várbaráti Körből ötvenötén szeptemberben, a Kulturális Örök
ség Napjain a Dunakanyarba látogatott. Csoportképünk az Esztergomi Vár
ban, Melocco Miklós millenniumi alkotása előtt készült

VTV adásai:
Október 17-18. 19 óra. Vá

lasztási műsor. Bemutatkoz
nak a polgármester-, a képvi
selő- és a kisebbségi önkor
mányzati képviselőjelöltek

Heted héthatár
A kéthetente megjelenő köz

érdekű magazin folytatásban 
közölte Gállos Orsolya erdélyi

útiélmény-beszámolóját „Iro
dalmi, történelmi barangolá
sok Erdélyben” címmel. (A cikk 
a múlt havi számunkban jelent 
meg.)

Gyógyszertári ügyelet:
Október 7-27. Szent István 

Patika
Október 28.-novem ber 3. 

Szentháromság Patika
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Választás az PIFÖ-nél is
Pécsvárad ifjúsága is az ur
nák elé járul november Sí
én, s megválasztja az Ifjú
sági Önkormányzat tagjait. 
Rem ényeim  szerint m os
tanra a fiatalok többsége 
már hallott a PIFÖ-ró'l és 
sokan valamelyik rendez
vényünkön is részt vettek. 
Úgy gondolom, a mandá
tum lejártakor hasznos egy
szer összegezn i az e lte lt  
időszak eseményeit, ered
ményeit, jövőbeni lehetősé
geit.

A Pécsváradi Ifjúsági Önkor
mányzat (PIFÖ) demokratikus 
módon, önkormányzati elven 
működő szervezet. Célja a he
lyi fiatalok érdekképviselete, 
számukra programok szerve
zése. Vállalja, hogy közvetíti a 
város képviselő-testülete felé a 
helyi fiatalok véleményét, ja
vaslatait, igényeit, közreműkö
dik a város hagyományainak 
ápolásában, továbbá aktív sze
repet vállal a város közéleté
ben.

A város lakosságához viszo
nyítva nagy számban élnek 
Pécsváradon fiatalok, a 15-30 
év közöttiek (akik számára az 
ifjúsági önkormányzatot létre
hoztuk) lélekszáma 935 fő.

Ez a lakosság lélekszámá- 
nak jelentős hányadát teszi ki, 
sőt, ha pár évvel bővítjük a 
kört, az 1/3-át. Ezért gondoltuk 
úgy, szükség van egy szerve
zett érdekképviseleti fórumra, 
hiszen ennek működése meg
oldást jelent sok problémára és 
anyagi forrásokat nyit meg a 
fiatalok által szervezett prog
ramokhoz. Működése ösztönzi 
a helyi fiatalokat, hogy tény
leges alakítói legyenek szű- 
kebb környezetüknek és az 
ebben zajló társadalmi élet
nek.

A fiatalok közösségi életbe 
való szervezett bekapcsolódá
sa Európa-szerte elism ert 
igény, bele kell tanulniuk a fel
nőttek által működtetett de
mokratikus intézményrend
szer működésébe, működteté
sébe, hiszen előbb-utóbb ők is 
felnőtté válnak, és nekik kell 
működtetniük a helyi társada
lom rendszereit. Ehhez a leg
megfelelőbb formának egy if
júsági önkormányzat megala

kítását találtuk. Az ifjúsági 
önkormányzat tevékenysége 
követendő példát mutathat a 
felnövekvő gyermekeknek is, 
akik folyamatosan és szerve
sen bekapcsolódva a szervezet 
munkájába (ezen keresztül 
pedig a település életébe) to
vábbvihetik és gazdagíthatják 
a helyi kultúrát, aktívan ala
kíthatják életüket.

Ezen gondolatok mentén 
kezdtünk el dolgozni tavaly 
nyáron, s e szép és egyben ne
héz munka során sikerült el
indítanunk egy folyamatot, 
amely megfelel a fentiekben 
kifejtett célkitűzéseknek. Te
vékenységünk nagyobb részét 
a programszervezés tette ki -  
fesztiválokat, gyermeknapot, 
sportnapot, túrákat, filmklu
bokat, diavetítéseket, előadá
sokat (drog, környezetvéde
lem), élménybeszámolókat 
(bel- és külföldi túrákról, ki
rándulásokról), illetve discó- 
kat, bálokat, rock-clubokat, 
koncerteket szerveztünk, álta
lában belépő szedése nélkül.

így jutott el hozzánk a Ro- 
mantic, Ganxsta Zolee, a Back 
II Black, Hevesi Tamás, Betty 
Lőve, s ami talán még fonto
sabb, az összes helyi amatőr és

profi zenekar fellépési lehető
séget kapott rendezvényein
ken. Szorosan együttműkö
dünk a városi önkormányzat
tal, így a fiataloknak lehetősé
gük van „belesni” annak mű
ködésébe.

Igyekeztünk az igényeket 
felmérve, és azoknak megfelel
ve dolgozni, így esetleg kisebb 
közönséget vonzó kezdeménye
zéseknek is teret adtunk. Nap
jainkban általánosan megfo
galmazható, hogy a technika 
fejlődésével, a szinte végtelen 
mennyiségű információ eléré
sének lehetőségével és az infor
mációáramlás felgyorsulásá
val egyenesen arányosan a fi
atalok érdeklődési köre nagyon 
széles skálán mozog.

Ezáltal sokszor 10-15 fős 
csoportok igényeit kell kielégí
teni, ám ezeket a kisebb cso
portokat is nagy figyelemmel 
kísérjük, hiszen számunkra 
mindenkinek az érdeklődési 
köre egyaránt fontos -  példá
ul: a „Speak Out” angolklub és 
a Pécsváradi Gördögök gör- 
hokicsapatának „szponzorai” 
vagyunk.

Fontosnak ta rto ttu k  azt, 
hogy a PIFÖ-t és általa a vá
rost minél szélesebb körben

ismertté tegyük, így gyümöl
csöző kapcsolatokat alakítot
tunk ki a régió és az ország, 
valamint szűkebb környeze
tünk ifjúsági szervezeteivel.

A programszervezés mellett, 
illetve azt megelőzően fontos 
volt a megnyugtató pénzügyi 
háttér előteremtése. Ehhez se
gítségünkre volt a város önkor
mányzata, mely évi 500 000 Ft 
támogatásban részesített ben
nünket. Ám ahhoz, hogy ilyen 
nívós sztárokat, megfelelő ki
egészítő programokat hozzunk 
ide, illetve, hogy a lehető leg
több kérésnek eleget tudjunk 
tenni, egyéb források felkuta
tására is szükség volt. Az idei 
évre ez plusz 1,5 millió forin
tot jelentett, melyet pályázato
kon nyertünk.

A választásokról:

Választópolgár és egyben 
választható minden 15 és 30 év 
közötti pécsváradi lakos. A vá
lasztáson induló fiatal képvi
selőjelölteknek 10, a polgár
mesterjelölteknek 20 támoga
tó aláírást kell összegyűjteni- 
ük. A testület létszáma: 9 kép
viselő és a polgármester. Min
den választásra jogosult egy 
képviselőjelöltre és egy polgár
mesterjelöltre adhatja ajánlá
sát. Az ajánlásokat gyűjtőíven 
kell gyűjteni, amit a művelő
dési házban, Kárpáti Árpád if
júsági referensnél lehet igé
nyelni.

Az ajánlások leadási határ
ideje: 2002. október 31., 16.00 
óra. A választás 2002. novem
ber 9-én, 8.00-18.00 óráig, a 
művelődési házban lesz.

Úgy érzem, eddigi tevékeny
ségünkkel megfelelően képvi
seltük a helyi ifjúságot. Azon
ban még nagyon sok a lehető
ség, és a tennivaló. Éppen ezért 
biztatok minden fiatalt, aki 
érez magában kedvet és erőt, 
induljon a választáson. A mos
tani testület főleg „idősebb” 
tagokból állt, jó lenne, ha mi
nél több 15-20 év közötti fia
tal is indulna, hatékony csapa
tot alkotva a „tapasztaltabbak
kal”. így életünket a jövőben 
ténylegesen magunk alakít
hatjuk, rajtunk múlik mennyi
re élünk a kínálkozó lehetősé
gekkel!

Fuchs Gábor
ifjúsági polgármester

Nosztalgiaesten idéztük fel a legendás Rock&Roll korszakot szeptember 28- 
án a művelődési központ feldíszített nagytermében. A rendezvény alaphan
gulatát a pécsi Fordan-Stoll Rock’n ’Roll Táncstúdió bemutatója (képünkön) 
adta meg. A táncosok a műsor után is itt maradtak bulizni. Ezután a Menthol 
együttes és a Mystery Gang rockabilly trió varázsolt minket zenéjével a le
gendás évek hangulatába. A neves zenekarok miatt többen ellátogattak Pécs
ről is a bulira. A meghirdetett jelmezversenyre sokan beöltöztek. Éjfélkor 
díjaztuk a három legjampecebb párost, melyre 8arta Lászlóné ajánlotta fel a 
díjakat.
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Hajrá, Pécsvárad!

Álló sor: Szilágyi Mónika, Nagy Balázs, dr. Fenyvesi Jánosné, Rész Ibolya, Szabóné Debreceni Erzsébet. Polacsek 
Mónika, Bárdos András. Guggolnak: Horváth Bálint, Siklai Zsanett, Domokos Dávid, Werb Szilvia, Sánta István, 
Kübler Katalin, Breitenbach Balázs

Július 7-én lázasan pako
lásztunk a m ikrobuszba, 
ami Csopakra, az „Ép test
ben, ép lélekkel a honvédő 
ilj akért” országos tanulmá
nyi verseny döntőjére szál
lította az idén nemcsak a II. 
Béla középiskola fiúcsapa
tát (akik tavaly első helye
zést szereztek), hanem  a 
„honleányokat” is, iskolánk 
leánycsapatát.

Már út közben a viccek és 
ugratások közben ugyancsak 
Összemelegedett a két csapat. 
Kíséró'tanáraink, dr. Fenyvesi 
Jánosné és Szabóné Debreceni 
Erzsébet, meg kell hagyni, jól 
tűrték a hangzavart. Végig 
nagyon jó fejek voltak, beleél
ték magukat a helyzetünkbe, 
buzdítottak, ha kellett, velünk 
együtt küzdöttek, futottak.

A Csopaki Rendészeti Szak- 
középiskola csodálatos termé
szeti környezetben, egy erdő' 
kelló's közepén található. Ami
kor kiszálltunk a mikrobusz- 
ból, szigorú, egyenruhás rend
őrök rádió adóvevó's rendőr- 
szakközépiskolai tanulók vet
tek körül bennünket. Előre 
m egtervezett forgatókönyv 
alapján percre pontosan beosz
tották az előttünk álló egy he

tet. Még ki sem csomagoltunk, 
amikor megszólalt a csengő', 
ami aztán végig megkeserítet
te életünket. Azt jelentette, 
hogy ne gondolkodj, hanem so
rakozz!

Megtanultunk alakzatban 
közlekedni, fogadni az elöljáró 
köszönését, menetelni. Napja
ink reggel hat órakor kezdőd
tek, a takarítást követően ver
senyszerű reggeli tornával 
folytatódtak, szerencsére 
mindkét csapatunk a kettes 
sorszámot kapta, így együtt 
kellett terepfutással, négyüte
mű fekvőtámasszal, kötélmá
szással, felüléssel és padra

szökkenéssel legyőznünk a töb
bi csapatot. Végig biztattuk 
egymást, jó érzés volt azt hal
lani, hogy a közösségi szellem
ben, a sportszerűségben Pécs
várad verhetetlen. Délutánon
ként előadásokat hallgattunk 
az egészségvédelemről, táplál
kozásról, drogmegelőzésről, a 
rendőrség, határőrség, honvéd
ség feladatairól.

Egy nap gyakorlati bemuta
tót tartottak. Volt ott rendőr
motoros bemutató, lovaglási 
lehetőség, nyomozó és drogke
reső kutyák bemutatója, a ha
tárőrség kommandósainak el
fogási bemutatója, fegyverbe

mutató, tűzoltósági és kataszt
rófavédelmi eszközök bemuta
tója.

A legjobban az tetszett, ami
kor rendőrmotorral száguld- 
hattunk, de még ezen is túltett, 
amikor tanárnőinket sikerült 
rábeszélni egy-egy körre. Ter
mészetesen addigra már is
mertük a rendőrmotorost, s 
megkértük egy kis extra sebes
ségre. Szentkirályszabadján a 
Bakony Helikopterezred életé
vel ismerkedtünk. Egy este a 
Kelén műemlékhajón balatoni 
sétahajózáson voltunk a füre
di öböltől a Tihanyi-félszigetig. 
No de mindezt nem adták in
gyen, következett a feketele
ves. Amit ott úgy hívtak, hogy 
csopaki túlélőverseny. Körül
belül hat kilométer dombon föl 
és le, különböző leküzdendő 
feladatokkal: fafűrészelés, grá
nátdobás, kötélmászás, sebe
sültszállítás, lövészet, egy autó 
felhúzása egy dombra, mintegy 
35-40 fokos hőségben, tűző na
pon.

Volt még streetball- és kis
pályás focibajnokság, műsoros 
bemutatkozás, csapat váltó- 
verseny, s természetesen elmé
leti feladatlapok is.

Csapataink ismét kitettek 
magukért, s mindketten a II. 
helyet szerezték meg, 200—200 
ezer Ft-ot kiérdemelve ezzel. 
Ennél is többet jelentett szá
munkra, amikor dr. Simon 
László rendőrezredes a tanul
mányi verseny fővédnöke az 
eredm ényhirdetéskor azt 
mondta: „Gratulálok a II. Béla 
középiskola csapatainak a 2. 
helyezéshez. Mindehhez csak 
annyit tehetek hozzá, Hajrá 
Pécsvárad!”

Szilágyi Mónika
11.A osztály

elődöntő után másodikként került a döntőbe, 
ahol minden sikerült, s megszerezte a világ- 
bajnoki címet.

A Junior VB-n egyszer szólt a koreai him
nusz és nyolcszor csendülhetett fel a magyar, 
köszönhetően Tyeklár Ramón 11.A osztályos 
gimnáziumi tanulónknak is. Gratulálunk tel
jesítményéhez, s reméljük, hogy iskolai szalag
avatónkon mi is megcsodálhatjuk remek gya
korlatát, s a felnőttek közt versenyző testvéré- 
ét is.

Akire büszkék vagyunk: 
a sportaerobic világbajnok
Az Egyesült Államokban, Miamiban rendeztek 
meg augusztus 6-10. között az 5. Junior Anac 
Világbajnokságot és a 13. Felnőtt Világbajnok
ságot. Iskolánk két tanulója, Tyeklár Richárd 
és Tyeklár Rámán a magyar bajnokságon és a 
válogatóversenyeken végig versenyben volt a 
kiküldetés megszerzéséért. Richárd az érettségi 
és a felvételi idó'szakában lemaradt erról a le- 
hetó'ségró'l (egyetemi felvételije sikerült), de 
Ramón nagyszerű gyakorlatának és jó formá
jának köszönhetően kiutazhatott Miamiba. Az
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Pécsváradi Leányvásár
2002. október 19-20.

Október 18., péntek

18 órától: A  Kézművesek Baranyai Egyesületének bemutatkozó 
kiállítása nyílik meg a művelődési központban. A  kiállítást meg
nyitja: Burján István néprajzkutató. A Pécsváradi Díszítőmű
vészeti Szakkör kiállítása.

Október 19., szombat

13.00 órától: népművészeti kirakodóvásár a Kossuth L. utcában; 
Pécsváradi Bormustra a Dózsa Gy. utcában.

13.30 órától: menettánc, népi együttesek felvonulása a könyvtártól 
a művelődési központig. Résztvevők: Pörböly, Őcsény, Vár
domb, Lánycsók, Mórágy, Decs (Csillagrózsa), Somogyudvar- 
hely, Döbrököz, Decs (Gyöngyösbokréta), Izmény, Kalocsa.

14.30 órától: hagyományőrző népi együttesek bemutató műsora a 
művelődési központ színháztermében, valamint az intézmény 
előtti téren.

17.00 órakor: sárközi össztánc. Pörböly, Ocsény, Decs (Csillagró
zsa), Decs (Gyöngyösbokréta)

18.00 órától: gálaműsor
21.00 órakor: Leányvásári bál a művelődési központban, zene: 

General’s.

Október 20., vasárnap

8.00 órától: folytatódik a népművészeti kirakodóvásár, valamint a 
Pécsváradi Bormustra

8.30 órától: térzene a Pécsváradi Városi Fúvószenekarral a műve
lődési központ előtti téren

9.00 órától: menettánc -  a részt vevő hagyományőrző népi együt
tesek felvonulása a városi könyvtártól a művelődési központig. 
Résztvevők: Bogyiszló, Buzsák, Homokmégy, Kapuvár, 
Zengővárkony

I 0.00 órától: hagyományőrző népi együttesek bemutató műsora a mű
velődési központ színháztermében és az intézmény előtti téren

11.00 órától: a Maszk Bábszínpad „Borok, dalok, bábok” című báb
előadása, valamint a TM K Tóni Művek „Paprika Jancsi” című 
gyermekműsora

13.00 órától: hagyományőrző népi együttesek és vásári komédiá
sok bemutató műsora a művelődési központ előtti téren

14.00 órakor: Tömöry Péter -  Vőlegényfogó, komédia a Mohácsi 
Színjátszókor előadásában.

16.00 órától: a Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje a műve
lődési ház előtt

I 7.00 órától: gálaműsor a művelődési központ színháztermében
19.00 órakor: tűzijáték

Szeptemberi sporteredmények

KÉZILABDA
22. Hhetény-Szigetvár orsz. serdü

lő 33:20
28. Pvárad-Fonyód NB II. női ifi 

20:20
28. Pvárad-Fonyód NB II. női 3 1:9 
28. Hhetény-Simontornya NB II. ffi 

27:32

LABDARÚGÁS
Megye I.

I . Pvárad-Szigetvár 5 :1

8. Lánycsók-Pvárad I : I 
15. FVárad-PEAC 1:1 
22. Magyarszék-Pvárad 3:2 
29. Nagyárpád-FVárad 5:0

Megye I. ifjúsági/serdülő
7. PFC-Pvárad 3:5 / 7 :1
14. Pvárad-Szederkény 3:2 / 1:1 
2 1. Sellye-Pvárad 3:3 / 5 :1

Megye III.
15. Pvárad-PFC 4:0
2 1. Magyarhertelend-Pvárad 2:4 
29. Bakonya-FVárad 0 :1 I (!)

Görkorcsolyasport
A bonyhádi Arany János Ál

talános Iskola atlétikai pályá
ján szeptember 28-án zajlott az 
elsó' Pécsváradi Görkorcsolya 
Maraton. Az eseményen öt csa
pat vett részt: Pécs, Tolna SE, 
Oroszlányi SE Szúnyogok, 
Oroszlányi SE Kemotox, Gör- 
dögök. A görkorcsolyatorna 
győztese az Oroszlánja SE Szú
nyogok nevű csapaté lett, a

Pécsváradi Gördögök a III. he
lyezést érték el. Gratulálunk!

Az esemény támogatói: San- 
At Bt., Rijó-Sped Bt., Balta 
Transz Bt., Kresz És Fiedler 
Kft., Aranycipó Kft., Pécsvárad 
Coop Kft., Rovill 99Bt., Puchné 
Kató Márta vállalkozó.

A sportolók és a rendező' ne
vében köszönjük!

Puch Ferenc rendező

Sportprogramok

KÉZILABDA
3. csütörtök 18.30 Pvárad-ANK Me

gyei I. ffi kosár
6. vasárnap 13.00 Pvárad-Csurgó NB

II. férfi
6. vasárnap 14.45 Pvárad-Csurgó NB 

II. Férfi, ifi
10. csütörtök 18.30 Pvárad-Közgáz 

Megye I. ffi kosár
12. szom bat 18.00 H hetény-B ala-  

tonboglár NB II. Férfi
13. vasárnap 11.00 Hhetény-Tolnatej 

SE orsz. serdülő
17. csütörtök 18.30 Pvárad-PVSK IV 

Megye I. ffi kosár
19. szombat I 1.00 Pvárad-Kalocsa NB

II. Férfi
19. szombat 12.45 Pvárad-Kalocsa NB 

II. Férfi ifi
20. vasárnap 16.00 Pvárad-Siófok NB 

II. Női
26. szombat 18.00 Hhetény-Pvárad  

NB II. Férfi
nov. 2. szombat 16.00 Pvárad-Kozár- 

misleny NB II. Női
nov. 2. szombat 18.00 Pvárad-Kozár- 

misleny NB II. Női ifi
nov. 3. vasárnap 9.30 Pvárad-Segesd 

NB II. Férfi ifi

LABDARÚGÁS
Megye I.

6. 15.00 Pvárad-Sellye
13. 15.00 Szederkény-Pvárad
20. 14.30 Pvárad-Hidas

23. 14.30 Pvárad-Egerág 
27. 13.30 Siklós-Pvárad 
nov. 3. 13.00 Pvárad-Bogád

Megye I. ifjúsági / serdülő 
Kezdés: serdülő' 9.30, ifjúsági 11.30

5. Vajszló-Pvárad
12. Pvárad-Magyarszék
19. Bogád-Pvárad (12.30 és 14.30!)
26. Pvárad-Nagyárpád 
nov. 2. Hidas-Pvárad

Megye III.
6. 12.30 Pvárad-Vokány

12. 15.00 Gerde-Pvárad
20. 12.00 Pvárad-Mágocs
27. 14.30 Drávaszabolcs-Pvárad
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