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V. Regionális Találkozója.
Fellépnek német, horvát, székely, 
cigány tánccsoportok, kórusok, 
szólóénekesek

• 28-án, csütörtökön 18 órától 
választási fórum

• 29-én, pénteken 18 órától 
választási fórum

• 30-án, szombaton 21 órától 
Filter Klub, fellép: Ska-P
és a Dzsem zenekarok (Pécs)

KISEBBSÉG 
JELÖLTEK

■ .pStf
üaum.i.m Mihály 
Baumann Mihályné 
Gászné Bősz Bernadett 
Tóth Györgyi 
Wagner József
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Csonka Sándor 
Kalányos Lajos 
Kalányos Sándor 
Kalányos Sándorné 
Kovács András Róbert 
Kovács Judit 
Kovács László János 
Kovács Milán Miklós 
Kovács Roland 
Palov Tiborné 
Pápai József 
Virág Brigitta

Ács Tibor Független
Adószegi Attila Független
Apaceller József Független
Apaceller Péter Független
Arató Márton Független
Baumann Mihály Független
Benkő László Független
Dr. Bíró Ferenc Független
Bognár Gyöngyvér Független
Csizmadia László Független
Dretzky Katalin Független
Dr. Feledi Éva MSZP-SZDSZ
Gál Krisztián Független
Gállos Orsolya Független
Gászné Bősz Bernadett Független
Hohmann István MSZP-SZDSZ
Dr. Hutvágner Rozália Független
Kakas Sándor Független
Kárpáti Árpád Független
KempfJózsef Független
Kopa Zoltán Független
László Zoltán Független
Lörinczi Albertné Független
Máriusz Antal Független
Molnár József SZDSZ-MSZP
Müller Gábor MSZP-SZDSZ
Müller Lajos MDF
Pörös Zoltánná Független
Spannenberger János Független
Szendró'i Gábor Független
Tóth Györgyi Független
Weintraut János Független
Zsáli János Független
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Polgármester jelöltek
Adószegi Attila

Tisztelt Pécsváradi, 
Választópolgárok!

Adószegi Attilának hívnak, itt születtem 
és nó'ttem fel Pécsváradon. Ide köt min
den, a családom, a munkám és a vállalko
zásaim. Tanulmányaim során külkereske
delmi diplomát, vendéglátó és idegenfor
galmi szakképesítéseket szereztem. Né
met, angol, spanyol és orosz nyelven 
kommunikálok.

Mindig aktív résztvevó'je voltam a helyi 
közéletnek, akár annak a szervezéséró'l, 
akár a részvételró'l volt szó. Már fiatalon is 
jobboldali értékrenddel bírtam, melyben 
a hitem a mai napig fenntartom. Szá
momra mindig fontos volt a helyi közös
ség jóléte, komfortérzése, melyért aktívan 
próbáltam tenni az elmúlt esztendó'kben, 
úgy érzem, hogy sikeresen.

Alapítója és két évig tevékeny tagja vol
tam Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat
nak.
Az elmúlt négy évben a városi képviselő- 
testület tagjaként részese lehettem az el
múlt évek fejlesztéseinek, a város gyarapo
dásának. Ennek őszintén örülök.

Engedjék meg nekem, hogy megosszam 
Önökkel a gondolataimat polgármester
jelöltségemmel kapcsolatban. A mai ne
héz kormányzati viszonyok között, me
lyek miatt az önkormányzati finanszírozás 
nem a legszebb idejét éli meg, nehéz len
ne hangzatos nagy szavakkal hatalmas ígé
reteket tenni, de a ma emberének is joga 
van a lehetó'ségeinkhez mérten jól és ké
nyelmesen élni.

Az elsó'dleges jelszó, melyet a zászlómra 
tűztem: “A város jövó'éért, a jövő' városá
ért!”

Az általam megvalósítandó programot 6 
fő pontban foglalom össze.

- Munkahely megtartás és teremtés
- Intézményrendszer megtartása és 

működtetése
- Ifjúsági közélet
- Kistérségi kapcsolatok
- Városi összkép
- Kultúra, turizmus

Ezeket a fó'bb kérdéseket szeretném 
Önökkel pár mondatban részletesen is
mertetni.

A mai világban eló'térbe került az emberek 
létbiztonsága, a család fenntartásának 
már-már kényszere. Ehhez elengedhetet
len az állandó stabil HELYI munkahely! 
Az önkormányzatnak elsó'dleges feladata 
az, hogy minden erejével segítse a helyi 
vállalkozókat, munkaadókat abban, hogy 
egy munkahelyet se kelljen megszűntetni
ük. Másik fontos feladata az, hogy a 6-os 
sz. fó'közlekedési út közelségét kihasznál
va, magánerő' bevonásával olyan munka
helyeket teremteni, melyek alternatívát 
kínálnak a dolgozni akaró embereknek. 
Senkinek nem kell ingyen halat osztani, 
de meg kell ó't tanítani halat fogni!

A város fejlett intézményrendszerrel ren
delkezik, mely több embert is ki tudna 
szolgálni, mint amennyit jelenleg ellát. 
Ezt a rendszert fenn kell tudnunk tartani, 
melyre két megoldás kínálkozik:

- Eró'nkön felül támogatni
- Lélekkel megtölteni a testet, olyan 
intézkedések bevezetése, melyek előse
gítik a kihasználtság növekedését.

Számomra az utóbbi a kézenfekvő.

Pécsváradon az országos átlagnál maga
sabb a jól képzett fiatalok száma. Órájuk 
alapozva kell kialakítani az elkövetkezen
dő évek politikáját, hisz ők jelentik a jö
vőt mindannyiunk számára. Helyben kell 
tudni tartanunk őket és lehetőséget kell 
adni nekik az érvényesülésre.

Városunk már földrajzi értelemben is e 
kistérség központja. Ezt hathatósan kép
viselni kell minden fórumon. Helyre kell 
állítani Pécsvárad vezető szerepét, mert ez 
minden helyi ember érdeke és számunkra 
ez jelenti a jövőt!

Környezetünk összképe sok kívánnivalót 
hagy maga után, pl: volt Mezőgép telep
hely, Templomtér, Szentháromság-tér. 
Számomra elsó'dleges ezen frekventált he
lyek rendbetétele az élhetőbb 
Pécsváradért. Magántőke bevonása a 
megújuláshoz, melyet a saját vállalkozá
som már el is kezdett egy 20 lakásos tár
sasház építésével a Bem utcában, ahol ki
zárólag pécsváradi emberek dolgoznak. 
Ezt a folyamatot támogatni kell!

Pécsvárad életében mindig fontos szerepet 
kapott a kultúra és a turizmus. Sok idelá
togató vendég színes programokkal talál
kozik egész évben, melyeket fent kell tar
tani és sokrétűbbé kell tenni. Több ezer 
ember teszi nálunk tiszteletét, pl: a vár
színházi előadások és a Leányvásár alkal
mából. Ők messzi földre elviszik a hírün
ket, határainkon túlra is. Nem mindegy 
számunkra, hogy milyen szájízzel távoz
nak tőlünk, hisz a legjobb vendég a vissza
térő és magával újakat hozó vendég lesz. 
Kiemelném a Dombay-tó védelmét és a 
Zengő megóvását, melyben tevékenyen 
részt vettem eddig is.

Ismét választás. Van, akinek már előre 
borsózik tőle a háta és van, aki hangzatos 
szavakkal mindent megígér. Hűen a ha
gyományokhoz, engedjék meg, hogy én is 
ígérjek Önöknek valamit, de csak egy va
lamit: BECSÜLETES, ÁTLÁTHATÓ, 
KORREKT és TISZTA MUNKÁT. Ez 
az, amit együtt tudunk megvalósítani, 
Önök nélkül ez nem sikerülhet, de 
ÖNÖKKEL, ÖNÖKÉRT IGEN!!!

Kérem, hogy menjenek el minél nagyobb 
számban az október 1-i választásra és sza
vazzanak belátásuk szerint.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket:

Adószegi Attila 
Független polgármesterjelölt
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Hohmann István

Tisztelt Polgártársaim!

Hohmann István vagyok, 47 éves köz
gazdász. 24 éve dolgozom Pécsváradon, 
22 éve itt is élek. 12 éve saját vállalkozá
somban dolgozom, a többségi tulajdo
nomban levő Galant kft jelenleg 12 em
bernek ad megfelelő munkalehetőséget. 
Minden Pécsváradhoz köt, s a jövőbeli 
terveim is csak e településről szólnak. 
Feleségem a helyi Általános Iskola tanító
nője, 3 gyermekünk van.
Katolikus családban születtem, 2 gyerme
kem is egyházi középiskolába járt illetve 
jár. A német nyelvet társalgási szinten be
szélem.
Az elmúlt években támogatója voltam a 
helyi Sportegyesületnek, a Big Band-nek 
és a Pécsváradi Cserkész csapatnak. Társa
dalmi munkában többször segítettem a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületét, s meg
hívásra a Felvidéki Klub rendezvényein is 
örömmel közreműködtem.
A most leköszönő önkormányzati ciklus
ban az Önök jóvoltából a Képviselőtestü
let tagja voltam, s a Baranya Megyei Köz
gyűlésben is Pécsvárad érdekeit képvisel
hettem.
Döntéseimben mindig a ráció és a szoli
daritás vezérelt. Bizonyára még emlékez
nek rá: szinte egyedül maradtam vélemé
nyemmel, amikor a Vár utcai Óvoda léte 
forgott kockán. Láthatjuk: az intézmény 
ma is betölti funkcióját, s városunk költ
ségvetése nem omlott össze.

Összefogással - Pécsváradért!

Azt gondolom, hogy Pécsvárad helyi 
ügyeinek, problémáinak megoldásában 
lehetséges és szükséges a mindennapok 
politikájától való elszakadás. Önkor

mányzati munkámban eddig is, s — remé
nyeim szerint — az Önök Polgármestere
ként a következő ciklusban is minden 
esetben pártsemleges, Pécsvárad érdekeit 
legjobban megjelenítő döntéseket fogok 
kezdeményezni és támogatni. E tevékeny
ségemben minden, Pécsváradért tenni 
akaró és tudó képviselőtársamra, s vala
mennyi pécsváradi polgár együttgondol
kodására számítok!
Határozott véleményem, hogy Pécsvárad 
továbbfejlődését csak egy megfiatalodott, 
dinamikus testület tudja biztosítani!
Az elvégzendő feladatokról az Önökhöz 
eljuttatott bemutatkozó anyagomban már 
részben szóltam. Szeretném elérni, hogy 
Pécsvárad vonzereje a következő ciklus
ban jelentősen megnőjön. Ehhez meg kell 
szépítenünk településünket, meg kell kez
denünk a volt gépállomás területén fellel
hető áldatlan állapotok felszámolását. 
Pontosan fel kell térképezni a munkanél
küliek ill. a naponta — többnyire kénysze
rűségből — Pécsre ingázókat, s mindezek 
ismeretében új munkahelyeket kell létre
hoznunk. A vár problémáit szívügyemnek 
tekintem, Pécsvárad, s maga a vár a jelen 
helyzetnél jóval többet érdemel! 
Szeretném, ha 2010-ben városunk méltó
an csatlakozna az Európai Kulturális Fő
város programsorozathoz, az erre vonat
kozó felkészülést haladéktalanul meg kell 
kezdeni, a megfelelő fórumokkal a kap
csolatot azonnal fel kell vennünk.

Pécsvárad kistérségi központ szerepét 
növelni szükséges!

Pécsvárad történelmi és földrajzi adottsá
gai a kistérségi vezető szerep megerősítésé
re köteleznek bennünket! A térség polgár- 
mestereivel, önkormányzataival együtt 
gondolkodva kell közös jövőképünket 
megalkotnunk, s terveinket, fejlesztésein
ket ennek megfelelően kell kidolgoznunk 
illetve megvalósítanunk! 2007-től jelentős 
nagyságrendű EU-s források lesznek meg- 
pályázhatóak. A választások másnapján ki 
kell alakítani a pályázatfigyelő, 
koordináló és -kidolgozó rendszert. 
Pécsvárad és a kistérség további fejlődése 
jórészt ettől is függ majd.

Intézményeink s a közhivatalok működé
se városunk megítélésének kiemelt kérdé
se. Valamennyi oktatási intézményre ki
emelt figyelmet szeretnék fordítani, bele

értve a településünkön működő nem he
lyi önkormányzati fenntartású két tanin
tézetet is!

Az elvégzendő feladatok nagysága nem 
csekély!

Mindehhez egy kezdeményező, aktív, 
megfelelő szakértelemmel bíró önkor
mányzat szükséges. Megválasztásom ese
tén munkámat két alpolgármesterrel sze
retném végezni, ahol e tisztségek konkrét 
feladattartalommal és felelősséggel lesz
nek felruházva. Tevékenységemet a lehető 
legszélesebb nyilvánosság előtt szeretném 
végezni. Az önkormányzat működésének 
hatékonyságát nagy mértékben javítani 
szükséges. A testületi ülések előkészített
ségével nem lehettünk elégedettek, sok 
esetben az ülésen felvett napirendi pontok 
köre meghaladta a meghívóban szereplő 
témák számát...

Az önkormányzati ülések rendjét újra 
kell szabályoznunk!

Megengedhetetlen, hogy néhány képvise
lőtársam felelőtlenül, minden következ
mény nélkül mások idejét rabolva anek- 
dotázzon, s így nem ritkán d.u. 4-től késő 
estig üléseztünk S még egyszer szeretném 
hangsúlyozni: a napi aktuális pártpolitikai 
csatározásokat úgy gondolom, hogy nem 
a mindenkori önkormányzati ülésen kell 
megvitatnunk.
Meg kell szüntetnünk azt a gyakorlatot, 
hogy a helyi médiákban a testület műkö
déséről egyedül és kizárólag csak a polgár- 
mester jogosult nyilatkozni!

Költségvetésünk egyensúlyban tartása 
kiemelt feladat!

Az elvégzendő feladatok megvalósításának 
sikere jórészt anyagiakon múlik. Mivel 
bevételi lehetőségeink korlátozottak, ezért 
csak a még takarékosabb önkormányzati 
gazdálkodás garantálhatja az egyensúly 
fennmaradását. A közelmúltban túlnyo
mórészt központi forrásokból megépített 
és átadott tanuszoda működtetése rendkí
vül szép, de anyagilag nagy odafigyelést és 
takarékos gazdálkodást igénylő feladat. 
Jómagam közgazdászként, illetve gyakor
ló cégvezetőként kellő bátorságot és erőt 
érzek magamban, hogy Pécsvárad gazdál
kodását teljes felelősséggel irányítsam.
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Polgármester jelöltek
Mindannyiunk szebb, boldogabb közös 
jövője érdekében szeretnék önzetlenül 
dolgozni. A polgármesteri funkcióval 
kapcsolatos költségekbó'l jómagam évente 
4 millió Ft-os megtakarítást fogok megva
lósítani. Szeretném, ha majdan képviselő- 
társaim is kellő' mértékű szerénységről 
tennének tanúbizonyságot!

Kisebbségeink kultúrájának ápolása 
közös érdekünk!

Településünkön jelentős a nemzeti- és et
nikai kisebbségű polgárok létszáma. Mű
ködésem során ezen kisebbségek helyze
tét megkülönböztetett figyelem fogja kí
sérni! Az anyanyelv ápolása, a kisebbségi 
kultúra értékeinek megőrzése és másokkal 
való megismertetése mindannyiunk szá
mára fontos kell, hogy legyen! Örülnék, 
ha az augusztusi ünnepségsorozatban a 
német mellett egy roma est is helyet kap
hatna. Ehhez magam és az önkormányzat 
támogatását is biztosítani fogom.

Köszönöm mindazon cég- és intézmény- 
vezetők, valamint magánszemélyek támo
gatását, akik a polgármesteri tisztségért 
folytatott küzdelemben mellettem álltak, 
s ötleteikkel, bíztatásukkal munkámat se
gítették!

Kérem, hogy gondolataimat minél széle
sebb körben vitassák meg, kérdéseiket, 
észrevételeiket juttassák el hozzám. Mun
kámban minden korosztály, társadalmi 
csoport és minden egyes polgártársam vé
leményére kíváncsi vagyok, tevékenysége
met a lehető legszélesebb társadalmi bázi
son szeretném folytatni!
Kérem, hogy amennyiben személyemet el 
tudják fogadni és programommal azono
sulni tudnak, azt a rám adott szavazataik
kal is megerősíteni szíveskedjenek!

Pécsvárad, 2006. szeptember 19. 

Támogatágatásukban bízva:

Hobmann István

Polgármester-jelölt

Mszp-Szdsz

Zsáli János

Tisztelt Választópolgárok!

Mindenekelőtt szeretném megköszön
ni azt a csaknem 1000 ajánlószelvényt, 
mellyel megerősítették elhatározásomat, 
hogy polgármesterjelöltként és képviselő- 
jelöltként is indulok a 2006. évi pécsvára
di önkormányzati választáson.

56 éves vagyok, Erdősmecskén szület
tem, egy éves korom óta élek 
Pécsváradon, de mivel Édesanyám szüle
tésem előtt már több mint egy évtizede itt 
élt, bátran vallom magam tüke 
Pécsváradinak. 34 éves házasságomból két 
gyermekem született, akik már felnőttek 
és maguk is családot alapítottak. Négy 
kisunoka boldog nagyapja vagyok.

Kezdő munkavállalóként Pécsváradon 
kezdve az életet, négy évet dolgoztam a 
DÉDÁSZ-nál, majd 172-től 1998-ig a 
helyi Építőipari Szövetkezet tagja voltam. 
Itt művezetőként, építésvezetőként, majd 
1986-tól tíz éven át elnökként végeztem 
munkámat. A szakma több díjjal is jutal
mazta a vállalkozást, személyes igyekeze
temet pedig 1997-ben Baranya Építőipa
ráért aranygyűrűvel ismerték el. Óriási 
öröm számomra hogy az elmúlt nyolc 
éves munkámat a Baranyai Emberekért 
Szövetség a napokban a “Pro Humanitate 
Baranya” díjjal ismerte el.

Önkormányzati munkámat 1985-ben 
kezdtem, majd a nagyközség, illetve a vá
ros választópolgárainak bizalmából 1990-

től még három ciklusban megismételhet
tem.

Pártnak sosem voltam tagja, talán ez is 
oka lehetett, hogy a demokratikus válasz
tások alkalmával több párt és szervezet is 
támogatott.

Három ciklusban képviselőként segí
tettem azt a munkát, melynek eredmé
nyeként korszerű egészségügyi centrum
mal, szilárd burkolatú úthálózattal, veze
tékes gázellátással, korszerű telefonrend
szerrel, kábeltv-hálózattal, új sportcsar
nokkal és sportöltözővel, korszerűsített 
zeneiskolával és városi ranghoz illő, felújí
tott városházával gazdagodott a település.

Az Önök bizalmából 1998-és 2006.kö
zött Polgármesterként 2 cikluson keresz
tül részese voltam annak a munkának, 
melyet az Önök által választott képviselő- 
testület végzett. Tevékenységünk alapját 
mindkét ciklusban a 4 éves program adta, 
feladatainkat évente az Önkormányzat te
lepülésfejlesztési terve szerint végzetük. 
Mindkét ciklusban kiemelt feladatnak 
tartottuk a város épített és szellemi kultú
rájának megőrzését. A várban szétfagyott 
fűtési rendszer, felpúposodott parketta, 
lerobbant környezet és várbezárás után a 
millenniumra működő épületegyüttest 
varázsoltunk. Igen nagy megtiszteltetés 
volt, hogy a hely és városunk történelmi 
múltjának megfelelően a millenniumi 
zászlót Orbán Viktor, akkori Miniszterel
nök hozta el. Ez a hely immár hatodik éve 
ad otthont az augusztus 1-20-ig tartó 
Szent István Napi rendezvényeknek. Jó 
érzés, hogy az elmúlt időszakban műem
lék épületeink közül az Önkormányzat 
beruházásában, vagy jelentős anyagi hoz
zájárulásában a váron kívül felújításra ke
rült a református parókia, a volt katolikus 
iskola, a katolikus plébánia, a temető 
támfala, a katolikus templom, a volt 
gyógyszertár, a zeneiskola, az alsó iskola és 
a könyvtár épülete. A két ízben elnyert 
céltámogatás segítségével szinte az egész 
várost elláttuk csatornahálózattal, a hozzá 
tartozó 1000 m3/nap teljesítményű 
szennyvíz teleppel. A szennyvíz beruhá-
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Polgármester jelöltek
zással párhuzamosan, egyéb pályázati se
gítséggel több tízezer m2 aszfaltburkolat 
készült és több km az újonnan épített 
utak hossza is. Fiataljaink komfortosabb 
szabadidő eltöltésnek érdekében közössé
gi helyeket alakítottunk ki a Művelődési 
Ház előcsarnokában, a volt tűzoltó szer
tárban, korszerű új társalgóval valamint 
szociális blokkal bővítettük a Dombay ta
vi ifjúsági tábort. Negyven év után rendbe 
tettük a Művelődési Házat és tíz év után a 
sportcsarnokot. Jelentős felújítást végez
tünk a legkisebbek otthonaiban, a Vár ut
cai és a Gesztenyés utcai óvodában. Ez 
utóbbit egy korszerű bölcsődei blokkal 
bővítettük. A kicsik érdekében játszó he
lyeket alakítottunk ki Szilágypusztán, a 
Dombay-tónál, a könyvtár udvarában, a 
Szőlő utcában, a Művelődési Ház mellett, 
a társasházak mögötti gesztenyefák alatt, a 
Kossuth téren és egy korszerű játszóteret 

.építettünk a Honvéd utcában. Sportolni 
vágyó fiataljainkat egy többfunkciós 
sportpályával ajándékoztuk meg. Az Idő

nek Gondozási Központját apartmanok
kal és mosókonyhával bővítettük, az ud
vart díszburkolattal láttuk el. Vendégeink 
könnyebb tájékozódása érdekében a tele
pülés teljes területén eligazító és utcanév 
táblákat helyeztünk el. A szelídgesztenyés 
védelmében kifejtett tevékenységünk 
mellett védjük vadgesztenye fáinkat, gon
dozzuk közterületeinket, várkertünket és 
temetőinket. Nagy gondot fordítottunk 
oktatási intézményeinkben — iskolánk
ban, óvodánkban, zeneiskolánkban- foly
tatott munka szakmai színvonalának eme
lésére, valamint a gyermekek szabadidős 
programjainak szervezésére. Kulturális 
életünk színvonalát és nagyságát a Női 
Kamarakórus, a Városi és az Ifjúsági Ze
nekar, a Szaxofon Kvartett és Big-Band 
Egyesület, valamint táncosaink és köny- 
nyűzenei együttesünk mutatják. Kulturá
lis életünkben mérföldkővé tettük a 
2001-es és 2002-es esztendőt, amikor a 
Pécsváradi Várszínház, illetve a Fa Alko
tótábor kezdte el működését. A már ré
gebb óta működő Fúvós Fesztivál és Le
ányvásár mellett igen jelentős esemény vá
rosunk életében a Szent György Napi Vá
rosnap, valamint az Adventi Szombatok 
programja. Önkormányzatunk az elmúlt 
időszakban két 19 személyes kisbusszal,

Mazda mikrobusszal, többfunkciós fur
gonnal, valamint ügyeleti gépkocsival is 
gyarapodott. A gondos gazdálkodásnak 
köszönhetően víz- és szennyvíz művünket 
működtető Kft-nk mára igen jelentős 
gépparkkal és vagyonnal rendelkezik. 
Négy éves munkánk legnagyobb vívmá
nya, hogy gyermekeink és lakosságunk 
egészségének védelme érdekében a napok
ban avattuk fel az utóbbi évtizedek egyik 
legnagyobb beruházását, a korszerű tan
uszodát.

Ez a program azonban csak a lakosság 
és a helyi vállalkozók összefogásával és 
nem utolsó sorban óriási áldozatvállalásá
val valósulhatott meg. Sosem hittem, 
hogy az eredményeket egy személy mun
kája hozta, mindig kiváló vezetőim és kol
légáim voltak. Az eredményeket most is a 
testület és a lakosság jó együttműködése 
biztosította. Óriási hibát követ el az a pol
gármester és képviselőtestület, aki vagy 
amely egy-egy befejezett program után 
hátradől. Mi sem tesszük. A jövő önkor
mányzatának az egyre nehezedő gazdasági 
körülmények miatt igen komoly feladata 
lesz - ez a legfontosabb feladat - az intéz
ményrendszer hasonló színvonalon törté
nő működtetése és a tervezett beruházá
sok finanszírozása. Ma már büszkén vál
lalhatjuk az egészségügyi ellátást, az idős- 
gondozást, az oktatást, a kulturális életün
ket, városgondozó tevékenységünket és a 
sportolási lehetőségek biztosítását. Ezen 
belül is mindig kiemelt feladat lesz okta
tásunk magas színvonalon történő mű
ködtetése, különös tekintettel a német 
nemzetiségi oktatásra és második nyelv
ként az angol nyelv tanítására. Környeze
tünk tisztán és karbantartásával biztosít
hatjuk a város idegenforgalmi vonzásának 
további növelését. Városunk minden 
adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy to
vábbra is a Pécsváradi Kistérség vezető te
lepülése legyen. Ezt a célt a 19 település 
támogatásával és összefogásával szeret
nénk elérni. Figyelemmel kísérjük ifjúsá
gunk és az idősek életkörülményeit, segít
jük és támogatjuk a városban működő ci
vil szervezetek, valamint a kisebbségi és 
ifjúsági önkormányzatok működését. Elő
készített beruházásaink közül kiemelt fel

adatunk, hogy a tartaléklistás európai uni
ós pályázattal rendelkező központi iskola 
és a Vár utcai óvoda felújítása megvalósul
jon. A belváros parkolási gondjait enyhít
jük a Kossuth L. utcai árok lefedésével és 
parkolók kialakításával. Folytatjuk járda- 
építési és felújítási programunkat. Célunk 
hogy egy korszerű idősek otthona építését 
előkészítsük, hogy a várhatóan megnyíló 
uniós és központi forrásokat igénybe tud
juk venni. Továbbra is támogatjuk és kap
csolatainkkal segítjük, hogy a városköz
pont rehabilitációval együtt lakások és üz
letek épüljenek a városban. A fentiekben a 
teljesség igénye nélkül javasolt célok kö
zül, az önkormányzat kompetenciájába 
szorosan tartozó intézményrendszeri ter
veket biztosan meg fogjuk valósítani. A 
beruházási céljaink megvalósításáért a ha
zai gazdasági körülmények ismeretében az 
uniós támogatások bizonytalansága miatt 
a polgármesternek is, és a város önkor
mányzatának is mindent meg kell tennie.

Huszonegy év önkormányzati és nyolc 
év polgármesteri tapasztalata a szakmai és 
kapcsolati tőke arra bíztat, hogy Önökkel 
együtt az Önök bizalmából, munkámat 
tovább folytassam. Kérem, hogy menje
nek el szavazni, mert csak egy megfelelő
en magas részvételi arány biztosíthat meg
felelő elfogadottságot, a következő négy 
év önkormányzatának és polgármester
ének. A következő négy évre a progra
mok biztonságos megvalósítása érdekében 
létrehoztunk egy, az önkormányzati mun
ka teljes szféráját lefedő felkészült szakem
berekből álló 10 fős közösséget. Nyitottak 
vagyunk, reményeink szerint politika- 
mentesen, mindenkivel szívesen együtt
dolgozunk, aki a város érdekét tartja szem 
előtt.

Bízom abban, hogy a két ciklusban 
végrehajtott egy-egy milliárdot meghala
dó beruházás az intézményrendszerünk 
gazdasági gondok nélkül történő üzemel
tetése megfelelő referencia az Önök elvá
rásainak. Ha ez így van és a kitűzött cé
lokkal egyetértenek, bátran tegyenek egy 
x-et a nevem mellé, bízhatnak bennem, 
bennünk!

Zsáli János
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Önkormányzati Képviselő jelöltek:
Ács Tibor

52 éves mezőgazdasági vállalkozó va
gyok. Családi vállalkozásban földjeimet 
művelem, és ebből próbálunk megélni.

így azon kevés családok közé tarto
zunk, akik apáik és elődeink fő tevékeny
ségét folytathatják.

Református magyarként Pécsvárad-nak 
azon részét ismerem jobban, melyet ma
gyar falunak mondanak és több generáció 
óta itt is élünk.

Magam, feleségem, gyermekeink a 
pécs-váradi hagyományőrző tánccsoport
ban táncoltunk, énekeltünk, fiam ma is 
aktívan táncol. Nálunk a családban jól 
megfér a munka és a hagyományőrzés. 
Ezek fenntartása fontos híd a múlt és a je
len között.

Megválasztásom esetén a választói aka
ratot kívánom képviselni az önkormány
zatban és mint mezőgazdasághoz értő em
ber az alábbiakat:

Közterületek, zárt kertek parlagfű 
mentesítése Pécsváradon.

Az elmúlt években Pécsvárad önkor
mányzata ezt a tevékenységet elhanyagol
ta és katasztrofális mértékű lett a parlagfű 
elterjedése és ezzel arányosan az allergiás 
betegek számának növekedése.

Az elhanyagolt dűlőutak és mezőgazda- 
sági utak kijavítása, ismételt feltérképezé
se.

A Kossuth tér rendezése.

Református tájház létesítése a „Magyar 
faluban”. A még meglévő eszközök bemu
tatása, hagyományőrző tevékenységek fel
elevenítse.

Felső falu arculatának javítása, utcakép 
rehabilitációja, jellegzetes épületek kija
vítása, megőrzése EU-s pályázati források
ból.

Ács Tibor 
mezőgazdasági vállalkozó

Apaceller József

1951-ben születtem Pécsváradon. Je
lenleg is itt élek családommal. Feleségem 
Bayer Mária a B.M.Ö. Általános Iskolája 
és Szakiskolája intézményében tanár. Két 
fiúnk van, József 31 éves, András 26 éves. 
Általános iskolába Pécsváradon jártam. A 
középiskolát a Pécsi Művészeti Szakkö
zépiskola zenei tagozatán végeztem. Zene
tanári diplomát 1974-ben szereztem a Pé
csi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
fagott szakán. Két év katonaság után 
1976-79-ig a Pécsi Nemzeti Színház zene
karának voltam tagja. Közben tanítottam 
a Pécsváradi Zeneiskolában. Jelenlegi 
munkahelyemen 1979-től kinevezett fa
fúvós tanárként, 1992-től az intézmény 
igazgatójaként tevékenykedem. 1979-től 
a városi tűzoltó zenekar karmestere va
gyok. 1989-ben “B” kategóriás fúvóskar- 
nagyi képesítést szereztem Budapesten, a 
Népművelési Intézet központi fúvóskar- 
nagyképző tanfolyamán. A zenekarral az 
elmúlt 27 év alatt szép sikereket értem el 
országos minősítéseken, versenyeken, ha
zai és külföldi szerepléseken. Öt évig ve
zettem eredményesen a Geresdlaki Ifjúsá
gi Zenekart. 1990-től tagja vagyok 
Pécsvárad Város Képviselő-testületének és 
töltöm be a kulturális bizottság elnöki 
tisztet. 1994-től vagyok tagja a helyi Né
met Kisebbségi Önkormányzatnak. 
1996-tól tagja vagyok a a Magyarországi 
Német Ének-zene és Tánckarok Országos 
Tanácsa elnökségének és töltöm be a ze

nekari szövetség alelnöki tisztét. 1999- 
ben a Budapesti Műszaki Egyetem Peda
gógiai Tanszékén közoktatás-vezető sza
kon szereztem másoddiplomát. 1999 
szeptemberétől két évig a Baranya Megyei 
Zene- és Művészeti Iskolák igazgatói 
munkaközösségének vezetője, valamint a 
Magyar Zene- és Művészeti Iskolák Or
szágos Elnökségének tagja voltam. 2002 
szeptemberétől a Baranya Megyei Pedagó
giai Intézet szaktanácsadója vagyok. Meg
tisztelő számomra, hogy négy ciklusban 
képviselőként tevékenykedhettem váro
sunkért. A kulturális bizottság elnökeként 
számos nagy rendezvény előkészítésében, 
megrendezésében és lebonyolításában vál
laltam szerepet. így például a Szent 
György napi rendezvények, ( fúvósfeszti
vál, város napja ), Maifest, Szent István 
napok, ( kulturális programok, nyári szín
ház, német est ), Leányvásár, Gesztenye
szüret. Büszkeséggel mondhatjuk, hogy 
Pécsváradot a kultúra és a fesztiválok kis
városaként tartják számon, példaként em
lítik immár országos szinten is. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy létrehoztunk egy 
olyan finanszírozási rendszert, mely a vá
ros kulturális csoportjainak, egyesületei
nek a további színvonalas működését segí
ti. Az 1995-ben kezdeményezésemre elin
dított ifjúsági zenekari fesztivál mára be
épült a város nagy rendezvényei sorába. 
Azóta háromszor rendeztünk szakmai 
szempontból is színvonalas országos Né
met Nemzetiségi Ifjúsági Fúvószenekari 
Találkozót. Szobrásztáborunk alkotásai a 
Várkert szoborparkját gazdagítják. A 
könyvtár és a helytörténeti múzeum épü
letének felújításával tovább gazdagodott 
városunk. Ügy gondolom, a kultúra terü
letén ismét eredményes négy évet zárha
tunk le. Az tanuszoda átadásával gyereke
ink és a város lakossága az egészségmegőr
zés szempontjából is új lehetőséghez ju
tott.

Kiemelt feladatomnak tartom az 
oktatási és kulturális intézménye
ink biztonságos és hatékony mű
ködésének segítését.

- Az általános iskola felújítását.
- A Kossuth Lajos utcai árok lefedé

sét és parkolók kialakítását.
A város járdáinak felújítását. 
Fontosnak tartom környezetünk 
ápolását, fokozottabb, rendbeté
telét.
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Szorgalmazom és támogatom 
színvonalas rendezvények megtar
tását.
Számítok a pécsváradi kulturális 
egyesületek aktív közreműködésé
re, melyhez a lehetőségekhez mér
ten minden támogatást megadok.

- A német kisebbség képviseletében 
a partnerkapcsolatok ápolása mel
lett fontosnak tartok minden 
olyan programot, kezdeménye
zést, mely a hagyományok megőr
zését szorgalmazza. Támogatom és 
segítem az intézmények német ok
tatással kapcsolatos munkáját. 
Továbbra is korrekt, lelkiismeretes 
munkát ígérek Önöknek.

Köszönettel tartozom mindazoknak, akik 
munkámhoz segítséget nyújtottak és part
nerek voltak céljaim megvalósításában. 
Megköszönöm eddigi bizalmukat és ké
rem megtisztelő támogatásukat.

Hosszas gondolkodás és családommal va
ló beszélgetéseim után döntöttem úgy, 
hogy az idei évben független jelöltként in
dulok a helyi önkormányzati képviselő' 
választáson. Fiatal korom ellenére renge
teg elméleti tudásra tettem szert és gya
korlati tapasztalatot gyűjtöttem az önkor
mányzati szférában is. A Fó'iskola és az 
Egyetem elvégzése után párommal együtt 
Szombathelyen maradtunk, sok pécsvára
di barátomhoz, osztálytársamhoz hason
lóan egy nagyvárosban próbáltunk szeren
csét. Pécsváradtól távol töltött évek meg- 
eró'sítették bennem a szüló'városom iránt

érzett szeretetet és azt a szándékot, hogy 
amennyiben lehetőségem adódik rá, haza 
költözzem. Hiszen a zenének köszönhető
en bárhol is jártam a nagyvilágban, bár
milyen szép volt az adott táj, a legszebb 
mindig a hazatérés, a szülővárosomba va
ló visszaérkezés volt. Legnagyobb örö
mömre negyedik tanévemet kezdtem meg 
a Baranya Megyei Önkormányzat Szakis
kolájában Pécsváradon, és a katedrán áll
va a tananyag mellett hasznos útravalóval 
láthattam és láthatom el tanítványaimat. 
Azt szeretném, hogy minden itt élő ember 
hozzám hasonlóan büszke legyen arra, 
hogy Pécsváradon élhet. Ezért szeretném 
legjobb tudásomat, Szombathely Megyei 
Jogú Város egykori kulturális referense
ként és önkormányzati PR tanácsadója
ként megszerzett tapasztalataimat felaján
lani Pécsváradnak.
Városunk épített örökségét és természeti 
adottságait “szakmailag” is megfelelő kép
viselőtestülettel jobban ki kell használni — 
ez mindannyiunk közös érdeke. Fiatal la
kosaink elvándorlását meg kell akadályoz
ni - munkahelyet, lehetőséget kell bizto
sítani nekik és mindenkinek, aki itt sze
retne élni és dolgozni.

Főbb célkitűzéseimnek, valamint az Ön 
által velem megosztott észrevételeknek, 
javaslatoknak megfelelően, képviselőjelölt 
társaimmal együttműködve szeretnék 
részt venni egy olyan, Pécsvárad városát 
előremozdító program kidolgozásában és 
megvalósításában, amely a következő 
főbb gondolatokra épül:

KISTÉRSÉGI GONDOLKODÁS - 
KÖZÖS TÉRSÉGI GONDOLKODÁS: 
Közös tervezés és megvalósítás, a megol
dások közös kezelése, települések közötti 
valós kapcsolatok, együttműködés, több- 
célúság - Pécsvárad kistérségi központi 
szerepkörének megerősítése érdekében.

A TURIZMUS JELENTŐSÉGE - 
KEDVEZŐ HATÁSAINAK KIHASZ
NÁLÁSA:

“Láthatatlan export” — bevétel, jöve
delemnövelő hatás, a vállalkozói kedv 
növekedése, munkahelyek teremtődé- 
se, növelheti városunk erőforrásainak 
megbecsülését. Idegenforgalmi vonz
erőink eredményesebb marketingje és 
menedzselése: természeti kincseink 
(Zengő, Dombay-tó), épített öröksé

geink (várunk, templomaink, múzeu
maink), kézműves, hagyományőrző 
mesterségeink (fafaragás, gyapjúfo
nás), meglévő összművészeti program
jaink (Leányvásár, Gesztenyeszüret, 
Szent István Napok) és új, megszerve
zésre váró rendezvények tavasztól késő 
őszig, valamint a helyi gasztronómia 
(soknemzetiségű lakosságunknak kö
szönhetően specialitások), ételkülön
legességek.

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG (közutak)- 
TELEPÜLÉS ARCULAT (közterek): 
Útjaink fejújítását folytatni kell (pl. 
Pécsváradra a MÓL kút felöl bejövő igen 
rossz állapotban lévő út), városunk közte
reit, elhanyagolt részeit (pl. Gépállomás és 
területét, valamint a középkori városcent
rum - vár feletti városrészt) az önkor
mányzat segítségével szebbé, “vendéget 
invitálóbbá” kell tennünk. Hiszen, ha 
Pécsvárad szépül, akkor városunk lakói 
saját portáikat szívesebben fogják szépíte
ni. A 6-os főúttal való útkereszteződése
ink (főként a régi STRANDnál) problé
máját meg kell oldanunk (pl. körforga
lommal), elkerülve az évenként ismétlődő 
halálos baleseteket.

KULTÚRÁNK
ÉS HAGYOMÁNYAINK:

Épített kulturális értékeink célirányos 
és eredményes hasznosításával garan
tálni azok védelmét, jövedelmet bizto
sítani a karbantartásukhoz. Elősegíte
ni tradícióink, szokásaink élővé tételét 
és fennmaradását, növelni a meglévő 
kulturális kínálatot — mindez a 
pécsváradi emberekben egy jó érte
lemben vett büszkeséget alakíthat ki.

MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS KE
RESKEDELMI BERUHÁZÁSOK: 
Kereskedelmi konjunktúra felvirágoztatá
sa, engedni az innovatív, munkahelyte
remtő és kínálatot növelő országos és 
nemzetközi kereskedelmi egységek, üzle
tek, boltok Pécsváradon való beruházásait 
és megtelepülését.

Végül arra kérem Önt, hogy október 1- 
jén feltétlenül jöjjön el szavazni, és dönt
sön legjobb belátása szerint - Pécsvárad 
érdekeit, a közérdeket mindig szem előtt 
tartva.
Köszönöm megtisztelő figyelmét.

ifj. Apaceller Péter

ifj. Apaceller Péter
független jelölt

Tisztelt Pécsváradi Választópolgár! 
Kedves Barátom, Ismerősöm!
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Arató Márton

1950. szeptember 01-én születtem 
Fazekasbodán, az alapfokú iskolát szülőfa
lumban végeztem, kereskedelmi középfo
kú végzettségemet Pécsett, míg a diplo
mámat Budapesten, a Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Főiskolán 1972-ben sze
reztem meg.

Még ebben az évben lettem a MECSEK 
FÜSZÉRT Zrt. jogelődjének alkalma
zottja. Több munkaterületen eltöltött idő 
után 1985-ben választottak a cég vezér- 
igazgatójává. Jelenleg első munkahelyes
ként ebben a beosztásban dolgozom.

A részvénytársaság tíz megyében tevé
kenykedik és 1500 embernek ad minden
napi munkalehetőséget.

Az Önök akaratából 1990. óta a választá
sokon elnyerve bizalmukat lettem önkor
mányzati képviselő, melyet ezúton is 
megköszönök.

A képviselői múltamat értékelve (munka
helyi elfoglaltságom miatt kivétel az előző 
ciklus) úgy gondolom szép sikereknek le
hettem részese. Hiszem, hogy a pécsvára- 
diak is így érzik. Néhány példát kiemelve: 
gáz és szennyvízberuházás, dunai vízveze
ték becsatlakoztatása, a vár saját kezelésbe 
történő vétele, új korszerű telefonhálózat 
és kábeltelevízió telepítése, az általános is
kola felújítása, polgármesteri hivatal és a 
zeneiskola új helyének kialakítása, útháló
zat bővítése, stb.

Miért kérem újra az Önök bizalmát?

• mert szeretem és jól érzem itt 
magam családommal és baráta
immal

• mert felelősséget érzek a váro
sért és a benne élőkért.

Miben szeretnék elsősorban segíteni?

• vezetői gyakorlatom segítségével a 
város pénzügyi egyensúlyának biz
tosításában,

• kapcsolatrendszerem segítségével a 
régiós integráció gyorsabb ütemű 
megvalósításában, mindezen túl,

• szeretném segíteni a település tö
meg és minőségi sportját.

Családi állapotom nős, feleségem (szüle
tett Rózsahelyi Julianna) nyugdíjas tanár. 
Gyermekeink közül Virág nevű leányunk 
férjezett, Budapesten él és közgazdász, 
míg Gergely nevű fiúnk a PTE Egészség- 
ügyi Főiskola Karán negyedéves hallgató.

Bízva az Önök szavazatában maradok

tisztelettel:
Arató Márton

Baumann Mihály

Az elmúlt három ciklusban önkor
mányzati képviselőként és a Német Ki
sebbségi Önkormányzat elnökeként tevé
kenykedtem. Szeretném ezt a munkát to
vább folytatni, ezért a választáson mind 
önkormányzati, mind kisebbségi jelölt
ként indulok.

Az önkormányzatban három terület 
munkájába folytam be aktívabban. Mér
nökként elsősorban az Önkormányzat 
gazdasági munkáját tudom segíteni. Je
lenleg a Pénzügyi-, Műszaki- és Gazdasá
gi Bizottság vezetőjeként tevékenykedem. 
Feladatunk az Önkormányzat gazdasági

életét érintő kérdésekben való állásfogla
lás, döntés előkészítése. Német nemzeti
ségem révén fontos feladatomnak tekin
tem az immár háromra szaporodott né
met nyelvű testvérvárosokkal való kapcso
lattartást, az eseményeknél szervezőként 
igyekszem ezeket a kapcsolatainkat elmé
lyíteni. Gyakran részt vállalok a különbö
ző kulturális programok előkészítésében, 
szervezésében. Ezért az előző ciklusban a 
Kulturális Bizottságban is tevékenyked
tem.

Fontosnak, és nagyon szerencsés álla
potnak tartom, hogy a Német Kisebbségi 
Önkormányzat tagjai mindenkor egyúttal 
a települési önkormányzat képviselője
ként is tevékenykedtek, hiszen a sikeres 
munka titka a két szervezet jó együttmű
ködése. Remélhetőleg ez az állapot a kö
vetkező ciklusban is fenntartható. Az elő
ző ciklusban az Országos Német Kisebb
ségi Önkormányzat képviselőjeként tele
pülésünk és megyénk érdekében lobbiz
hattam országos szinten. A következő cik
lusban legfontosabbnak a német kisebb
ség oktatás programjának további erősíté
sét, a kulturális programok színvonalának 
fokozását tartom. Alapító tagja vagyok a 
“Freundeskreis von Pécsvárad” Barátsági 
Egyesületnek (Németklubnak), illetve ha
todik éve a klub elnökeként tevékenyke
dem. Ez egyúttal azt a lehetőséget is biz
tosítja, hogy a két szervezet munkáját ösz- 
szehangoljuk.

Büszke vagyok arra, hogy Zsáli János 
polgármester úr számít munkámra és az 
Együtt Pécsváradért Összefogás tagjaként 
együtt indulhatok az elkövetkező választá
son azzal a csapattal, amely az elkövetke
ző időszak képviselői munkáját vélemé
nyem szerint hatékonyan képes majd vé
gezni.

Az elmúlt időszak központi megszorító 
intézkedései ellenére Pécsváradon nem 
csupán a gazdasági stabilitás megtartása 
sikerült, hanem a kiterjedt intézmény- 
rendszer változatlanul hatékonyan műkö
dik. Az elkövetkező időszak feladata az 
lesz, hogy ennek a teljes lakosságot szolgá
ló intézményi hálózatnak a munkafeltét
eleit továbbra is biztosítsuk, esetleg to
vább erősítsük.

Pécsvárad nagyon kedvező természeti 
adottságokkal és gazdag történelmi ha
gyományokkal rendelkezik. A közelmúlt
ban számos országos visszhangot kiváltó 
kulturális rendezvénnyel büszkélkedhet-

_______ Önkormányzati Képviselő jelöltek:
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Önkormányzati Képviselő jelöltek:
- ■■ - ...........

tünk. A rendezvények számát talán már 
nem is kell növelni, a minőség és tartalom 
javítására kell törekednünk, hogy 
Pécsvárad neve továbbra is közismert le
gyen, jól csengjen.

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

Baumann Mihály önkormányzati kép
viselőjelölt, német kisebbségi önkor
mányzati jelölt.

Benkő László

Tisztelt Választópolgárok!

Aki ma önkormányzati képviselői fel
adatra vállalkozik, nem tudhatja, hogy 
mit hoz az elkövetkező 4 év. Egy kissé a 
sötét verembe ugráshoz hasonló. A kor
mány megszorító intézkedései az önkor
mányzatokat is nehezebb helyzetbe hoz
zák. Mindenre kevesebb pénz jut és ebből 
kell a meglévő intézményrendszerünket 
fenntartani, működtetni, lehetőleg a mos
tani színvonal csökkenése nélkül. Nem 
lesz könnyű feladat! Fejlesztésre, beruhá
zásra csak akkor van esély, ha a 2007- 
2008-tól megnyíló Európai Uniós pénz
alapokra sikerrel tudunk pályázni.

Én önöknek arra tudok ígéretet tenni, 
hogy - megválasztásom esetén - tisztes
ségesen és legjobb tudásom szerint vég
zem a munkámat. Eddigi bizalmukat ez
úton köszönöm.

Tisztelettel: Benkő László

Dr. Bíró Ferenc

Harminc éve élek és dolgozom Pécsvá
radon. Huszonhat évig voltam különböző 
testületek tagja, az Országgyűléstől a helyi 
önkormányzatig. 2002-ben a legtöbb 
szava-zattal megválasztott képviselőként 
kerültem megválasztásra, de az orvosokra 
vonatkozó jogszabályi diszkrimináció mi
att, bíróság fosztott meg önkormányzati 
képviselői tagságomtól.

2006-ban az Alkotmánybíróság ezt a 
passzust, mely bennünket kizárt, alkot
mányellenesnek nyilvánította, így ismét 
választhatóvá váltam.

Megfordult a fejemben, és többen is 
fel-kértek, hogy induljak polgármesterje
löltként.

Sajnos, közben rájöttem, hogy nehezen 
tudnék orvosként és még számos társadal
mi tisztség viselőjeként a polgármesterrel 
szemben támasztott elvárásoknak megfe
lelni. Önkormányzati képviselőként 
azonban, ha megválasztanának, tovább 
tudnám szolgálni a várost.

Az elmúlt négy év sem telt el haszonta
lanul, fontos dolgokban cselekedhettem a 
testületen kívül is. Ezek közül a legjelen- 
tő-sebb az a civil összefogás volt, amelyet 
“Civilek a Zengőért” néven hoztunk létre, 
ennek operatív vezetésében, irányításá
ban, szervezésében vettem részt társaim
mal együtt.

Megmutattuk nemcsak a bennünk bí
zó pécsváradiaknak, hanem országnak- 
világ-nak is, hogy a civil akarat győzhet, 
ha jó és közösségi célokat tűz ki maga elé.

A mozgalom országos ismertséget szer
zett Pécsváradnak és a Zengőnek.

Végül is elérte fő célját:
NEM LESZ LOKÁTOR A ZENGŐN!!!

Most e küzdelemben kipróbált bará- 
taim-mal szeretnénk, a “Civilek 
Pécsváradért” összefogást létrehozva, a vá
rosért kama-toztatni tapasztalatainkat, 
szaktudásunkat. Az általános programun
kon kívül sze-mély szerint az alábbi dol
gokat tartanám fontosnak megvalósítani a 
következő önkormányzati ciklusban.

1. Üj szociális önkormányzati rende
letet.
Ennek célja, hogy jobban segítse a 
rászo-rultakat. (De nem szükség sze
rint jelentené azt, hogy mindenkinek 
több segélyt kell adni.)

2. Az Önkormányzat költségvetésé
nek átalakítása
Az intézményrendszer racionalizálása, 
különös tekintettel a bejelentett meg
szorító intézkedésekre és a csökkentő 
önkormányzati bevételekre.

3. Pécsvárad kulturális és idegenfor
galmi koncepciójának egységes kiala
kítása.

4. Üj városi egészségmegőrző prog
ram, amelyben a gyógyszerek helyetti 
e-gészséges életmódot tanítanánk ok
tatási in-tézményekben, helyi TV- 
ben, előadásokon, és a sajtóban.

5. Az Egészségügyi Centrum bővíté-se 
új szakrendelő helyiséggel, gyógytor
nász beállításával.

6. Mentőállomás létesítése.

7. A főtér átalakítása a Kultúrház épü
lettömbjének rendezésével.

8. A tömegsport hatékonyabb tá
mogatása az élsport mellett. Edzőhe
lyek, pályák szabad használata az ön
tevékeny városi sport-csoportoknak.

9. Határon túli magyar közösségekkel 
való kapcsolatok kialakítása (Erdély, 
Dráva háromszög, Felvidék kulturális 
programcserék, közös üdülések, stb.)

Dr Bíró Ferenc
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Bognár Gyöngyvér

Tisztelt pécsváradi választók!

Bognár Gyöngyvér, a művelődési köz
pont vezetője vagyok. Férjem Czimber Já
nos körzetvezető falugazdász. Három 
gyermekem közül a legidősebb egyetemi 
hallgató, a két kisebb középiskolai tanuló. 
A Pannon Agrártudományi Egyetem Ka
posvári Karán szereztem üzemgazdász 
diplomát, majd gyerekeim megszületéséig 
agrárnagyüzemben dolgoztam termékfej
lesztési referensként. A gazdaság megszű
nésekor költöztünk férjemmel 
Pécsváradra. Nyolc éve dolgozom a Fülep 
Lajos Városi Művelődési Központban, 
április óta látom el az igazgatói feladato
kat. Időközben munka mellett a PTE Fel
nőttképzési és Emberi Erőforrás Fejleszté
si Intézetében szereztem újabb diplomá
mat. Fő állásom mellett két évig egy vi
dékfejlesztési és szaktanácsadó kft. Ügyve
zetője voltam. A művelődési központban 
a teljesen hétköznapi feladatokon túl a vá
ros nagyrendezvényeinek (Fúvóstalálko- 
zó, Város Napja, Szent István Napok, 
Gesztenyeszüret. Leányvásár) megszerve
zését, lebonyolítását végzem el, a sport- 
csarnok rendezvényeinek beosztását, illet
ve újabban a tanuszodával kapcsolatos fel
adatokat látom el.

Közéleti tevékenységem címszavakban: 
a Pécsváradi Várbaráti Kör tagja, a Ma
gyar Népművelők Egyesülete Baranya 
Megyei Szervezetének ellenőrző bizottsági 
tagja, a Segítőkéz a Mozgáskorlátozotta
kért Alapítvány kuratóriumi titkára va
gyok. Hét évig a Pécsváradi Spartacus SE 
kosárlabda csapatát vezettem. Munká
mon kívül is számos gazdasági pályázat 
megírásában közreműködtem. Kitartá
som eredménye a Honvéd utcai játszótér 
létrejötte, melynek nemcsak kitalálója,

hanem pályázati lehetőségének megkere
sése, a pályázati anyag elkészítője is én 
voltam.

Önkormányzati képviselő jelöltként 
koncepcióm valószínűleg megegyezik a 
többi jelöltével: Pécsvárad fellendülésének 
elősegítése, az infrastruktúra fejlesztése, 
munkahelyek teremtése, mindez a város
képének folyamatos javításával, a telepü
lés kitörési pontjainak megtalálásával. 
Mindezt természetesen az adott gazdasá
gi-társadalmi lehetőségek határán belül, 
az ésszerű gazdálkodást szem előtt tartva.

- Pécsváradot nehéz ipari városként el
képzelni. A kultúrát “sikerágazatnak” 
tartják Pécsváradon, mindez azonban 
egyre romló gazdasági körülmények 
között teljesül. A művelődési köz
pontnak megújulási lehetősége lenne 
egy Humánerőforrás Operatív Prog
ramban elnyert pályázati támogatás, 
ezzel egyben a munkanélküliek szá
mára megteremtve helyi felnőttképzé
si központot.

- A művelődési központ számtalan eset
ben együttműködött már pécsi és me
gyei kulturális intézményekkel, 2010 
-re ezt a kapcsolatot bővíteni kell, 
minden lehetőséget meg kell ragadni a 
Pécs- Európa Kulturális Fővárosa 
2010 rendezvény alkalmából.

- Önmagában csak az utazás már nem 
célja a turistáknak, további vonzerő 
szükséges. A legtöbb ideérkezőt meg
fogja a “hely szelleme”. Ezt a 
Pécsváradi arculatot országosan is
mertté kell tenni, felhasználva egy 
(vagy több) “pécsváradikum”” - 
ot(Vár, Zengő, Gesztenyés, stb)

- konferencia-, környzetvédelmi-, 
kultúr-, gasztro-, sportturizmus stb.

- Gyönyörű a nemrégiben átadott uszo
da és környéke, akárcsak az ápolt vár
kert. Ezek igazi vendégcsalogató kör
nyezetet biztosítanak. Hasonló parkos 
környezetet kellene Pécsvárad szerte 
kialakítani, ehhez azonban kevés egy 
tavaszi parkosítási roham, mindez fo
lyamatos, tervszerű és szakszerű gon
dozást igényel.

- Az uszoda nemcsak a fiatalabb generá
ciók sporttevékenységét segíti, hanem 
az idősebbek egészségmegőrzését. 
Ugyanakkor fenntartásához nagyban 
hozzájárulna a sportturizmus fellendí
tése. Sporttáborok, edzőtáborok a 
nyári sportcsarnokos holtszezonban 
kiegészülve az uszoda használattal (és 
kondi-teremmel) további bevételi for
rást jelenthetnének.

- A versenyképesség eszközei a beruhá
zások, mindezekhez egyre több Euró
pai Uniós forrás adódik. Külön szak
értő pályázatíró alkalmazásával mun
kabére sokszorosát szerezhetné meg 
Pécsvárad, az önkormányzat intézmé
nyei sőt a helyi cégek számára.

- Kiemelkedő tudású helyi szakemberek 
már eddig is számos esetben segítettek 
(vagy segítettek volna), fontos lenne a 
véleményüket döntések előtt megkér
dezni.

- Az önkormányzat bevételeinek egyik 
forrása az SZJA része. Nagyobb lélek- 
szám esetén nő a bevétel is. Ehhez a 
családok számára vonzó intézményi 
hátteret kell biztosítania az önkor
mányzatnak (kiemelkedő színvonalú 
bölcsőde, óvoda, általános iskola) 
ugyanakkor megkönnyíteni az ott
honhoz és munkahelyhez jutást

- Az önkormányzat gazdálkodásának 
racionalitása ne jelentsen egyet a 
munkahelyek megszüntetésével. Az 
épületek emberek nélkül nem képesek 
funkciójuknak megfelelni.

- Pécsvárad honlapja a kor követelmé
nyeihez igazodó, korszerű, megfelelő 
információ tartalommal feltöltött kel
lene, hogy legyen. Fontos ez nemcsak 
a turizmus és abból élők számára, ha
nem a cégek és nemzetközi elérhetősé
ge miatt is. (A közeledő M6-os nyom
vonal ideérkezése előtt!)

Az elmúlt években már gyakorlatban 
bizonyítottam, a kitűzött ésszerű célok 
megvalósításában aktívan részt veszek.

Kérem a tisztelt választó polgárok bi
zalmát, hogy munkámat döntéshozóként 
is folytathassam és szavazatukkal támogat
va, képviselőjük lehessek.

Bognár Gyöngyvér

I Önkormányzati Képviselő jelöltek: 
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Önkormányzati Képviselő jelöltek:
Csizmadia László

Grafikusművész

1952. január 10.-én születtem Sárbogár- 
don.
Gyermekkorunk három testvéremmel 
boldog gondtalanságban, lényegében az 
udvarunkban és hatalmas gyümölcsös 
kertünkben, a “paradicsomban” telt el, 
néha 20-30 környékbeli gyerek társaságá
ban. Hála áldott szüléink türelmének, 
szeretetének és önzetlen gondoskodásá
nak.
Mikor először léptem ki az “édenből”, az 
élet iskolájának első osztályába, édes
apámtól a következő “útravalót” kaptam: 
„Lacikám már nagyfiú lettél, holnap isko
lába mész, sokmindent fogsz ott tanulni 
és nagyon sok hazugságot hallani, a Szov
jetunióról és a kommunizmusról. Tégy 
úgy, mintha elhinnéd, hogy hátrány ne 
érjen, de jól jegyezd meg, mindennek az 
ellenkezője igaz!

Ez az instrukció végigkíséri az életemet 
és mind a mai napig, mindig működött.

Köszönöm!

Édesanyám csak ennyit mondott:
„kisfiam mindig légy jó!”
Istenem, de nehéz útravalót kaptam tőle!

1976-ban szereztem diplomát a Pécsi 
Tanárképző Főiskola biológia-rajz szakán.

•1976-1981-ig a Pécsi Művészeti Szakkö
zépiskola Reklámgrafika szakának mű
vésztanára voltam.

•1980-tól vagyok tagja a Művészeti alap 
képgrafikai szakosztályának.

•1986-ban költöztem Pécsváradra, azóta 
immár 20 éve itt élek, és alkotok.

Most, hogy képviselőjelöltként ismét 
programot kell alkotnom, elolvastam, 
hogy mit írtam négy évvel ezelőtt. íme:

• „Ha képviselőként lehetőségem lesz ha
tást gyakorolni a település életére az aláb
bi célok megvalósításáért próbálok majd 
küzdeni:

• „Szilárd meggyőződésem, hogy Pécsvá
rad legfőbb “kitörési pontjai” az 
elkövetke-zendő években a kultúra terüle
tén bontakozhatnak ki!”...
• „Pécsváradot, Pécs „Szentendréjévé”, a 
nyugalom és gondtalan kikapcsolódás szi
getévé, a kultúra városává kell fejleszte
nünk a jövőben. A városnak erre minden 
környezeti és humán adottsága biztosí
tott.
A település különleges, történelmi 
atmoszfé-rája, a környező táj rendkívüli 
szépsége, az itt élő emberek vendégszere
tete azonnal megérint minden idelátoga
tót.”...

• „A turizmus dinamikus fejlesztése, kul- 
turá-lis és egyéb rendezvények, 
Pécsváradra csa-logatásával, vonzó hely
színek biztosításával, természeti értékeink 
bemutatásával (kulturális konferencia és 
ökoturizmus).”...

• „Még meglévő “patinás” régi épületeink 
megmentése, eredeti formájukban való 
meg-őrzésének, felújításának elősegítése, 
akár önkormányzati támogatással is....

• „A városban működő öntevékeny sport 
művészeti, kulturális és szabadidő csopor
tok, civil szervezetek erősítése, újak alaku
lásának előmozdítása, (pld. színjátszó kör) 
a fiatalok értelmes és hasznos szabadidő 
eltöltését elő-segítő önszerveződések,
szakkörök, egyletek, stb. bátorító támoga- 
. / » tasa. ...

És végül:

• „ Miért szeretnék önkormányzati képvi
selő lenni?
Hát hiszik, vagy sem, nem a hatalomvágy, 
az önös, vagy anyagi érdek juttatott erre 
az elhatározásra. Ellenkezőleg! Az ember 
életében eljön az a pillanat, amikor kevés
nek, üresnek érzi az egyéni siker, érvénye
sülés hajszolását.

Mennyivel nemesebb cél az egyén sikerét 
a közösség sikerébe ágyazva, azt elősegítve 
kivívni. Nem könnyű feladat, de nagy az 
érte járó jutalom, a KÖZ TISZTELE
TE!”...

Jé! Szinte nem is kell programot írnom, 
mert ma sem tudnám jobban megfogal
mazni eze-ket a még mindig aktuális, ak
kori célkitűzéseimet.
Azért az eltelt négy év alatt történt egy s’ 
más, mint például a „Zengő-ügy”, (ami
nek egyik meghatározó szereplője vol
tam), de ez a megpróbáltatás nem volt 
elég, lett még kistérség is, és én mindket
tőből sokat tanultam.

Ezért megválasztásom esetén, az alábbi 
célokért küzdenék még:

• A nyílt, polgárok által átlátható és ellen
őrizhető, demokratikus közélet megte
remtése Pécsvártadon.

• Civil társadalmi bizottság által felügyelt, 
kisebbségi véleményeknek is hangot adó, 
pártatlan városi médiák kialakítása, az ön- 
kormányzati ülések vágatlan közvetítése.

• Az önkormányzati testület és a lakosság 
közti folyamatos kétoldalú kommuniká
ció csatornáinak kialakítása.

•Pécsvárad, eddigi deffenzív kistérségi po
litikája helyett, vissza kell állítani váro
sunk, ez-redév óta történelmileg kialakult 
természetes térségközpont státuszát.

Ennek előfeltétele, a kapcsolatok pozitív, 
új alapokra helyezése társközségeinkkel.

• A történelmi bűnnek is bizton nevezhe
tő kis-térségi alapszerződés azonnali mó
dosítása. (Nálunk ugyanis a résztvevő te
lepülések, -minden más normális kistér
ségtől eltérően,— nem lakosságarányos 
szavazati súllyal ren-delkeznek, hanem a 
legkisebb falu szavazata ugyanannyit ér 
mint a legnagyobb városé, ami ránk nézve 
rendkívül hátrányos és egyben tűrhetet
len.)
Ha a módosítás megvalósíthatatlan, azon
nali kilépés a kistérségből.

• Pécsvárad történelmi, épített és termé
szeti örökségének, távlati és városi 
panorámájá-nak, szigorúan szankcionál-
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ható rendeletekkel alátámasztott, örök 
idó'kre szóló, fokozott védelme.

• Hosszútávú és átfogó turisztikai, termé
szet és örökségvédelmi koncepció kidol
gozása, a “Zengó'-ügy” kapcsán a város és 
a térség ölé-be pottyant, korábban szinte 
elképzelhetetlen
országos ismertségbó'l eredó'en meg- 
növeke-dett turistaforgalom kezelésére és 
további nö-velésére.Történelmi, termé
szeti, kulturális kincseink széleskörű meg
ismertetésére és az iskolai oktatásba törté
nő' beépítésére.
• A Zengőn keletkező szemét, rendszeres 
el-szállításának megszervezése, minden 
érintett szervezettel és önkormányzattal 
összefogva. Tiltó táblák kihelyezésével, la
kossági és ható-sági együttműködéssel 
megakadályozni, de legalább jelentősen 
korlátozni a motorozást és szemetelést a 
Zengőn és környékén.
•Hatáskörrel is felruházott városesztétikai 
és örökségvédelmi bizottság létrehozása, a 
megfelelő szakemberek bevonásával.

• Élő testvérvárosi, kulturális és lehetőség 
szerint gazdasági kapcsolatok kialakítása, 
minden Trianonban elcsatolt területünk
nek egy-egy településével. Legfőképpen a 
dél-szláv háború során, Pécsvárad lakossá
ga által évekre befogadott nagyszámú me
nekült, (mi lehetne ennél testvériesebb 
cselekedet) valamely településével, Pld. 
Kopács.
Számomra egyenesen érthetetlen ennek 
eddigi elmulasztása.

• A kereskedelmi kínálat bővítése, (a mo
nopol helyzetek felszámolása és az árak 
csökkentése érdekében).

Igény esetén a kis és őstermelői árucsere 
nyilvános lehetőségének megteremtése.

• A volt Mezőgép telephely botrányos 
hely-zetének azonnali rendezése. A szerző
dések áttekintése után, ha kell jogi szakér
tők bevonásával mindent el kell követni 
az értékes belvárosi terület mielőbbi meg
szerzéséért.
(Éppen a napokban volt meglepő média
hír, hogy Hódmezővásárhely önkormány
zata 1 forintért visszavásárolt, egy koráb
ban köny-nyelműen eladott, azóta bűnö
sen elhanyagolt fontos területet, a perek

be és bírságokba azóta belefáradt német 
tulajdonostól.)
Ismét csak nem értem az eddigi tehetet
lenkedést.

•A Pécsvárdi Vár “visszafoglalása!” 
(Gondolom nem én vagyok az egyetlen, 
aki mióta “idegen” kézre került a várunk, 
valahogy nem érzi a sajátjának.)
A teljes működtetés tartalmi és technikai 
újragondolása, turisztikai szakemberek 
bevo-násával, a további dilettantizmus el
kerülése érdekében.
Ha céljaimmal egyetértenek, támogató 
szavazataikat köszönettel fogadom.

Dretzky Katalin

Negyven éve dolgozom Pécsvárad közmű
velődésében, Kígyós Sándor szellemi 
örökségének jegyében. Alapító tagja, tit
kára vagyok a 25 éves Várbaráti Körnek.

Kapcsolatom van csaknem valamennyi 
nemzedékkel, társadalmi csoporttal. Ide
értem mindazokat a közösségeket, klubo
kat, szakköröket, művészeti csoportokat, 
egyesületeket, melyek munkájukkal elis
merést szereztek lakóhelyünknek. A kollé
gáimmal végzett több évtizedes munka 
eredményeként ma a “kultúra kisvárosa” 
címmel szokták emlegetni Pécsváradot. 
Országos hírűvé váltak nagyrendezvénye
ink, fesztiválok sorát rendezik ma váro
sunkban. Gyűjtemények sokaságát gon
doztuk, mára ezek turisztikai vonzerővé 
váltak.
Kezdeményezői voltunk testvérvárosi 
kapcsolatoknak. Városi Múzeumunk ki
alakításán két éve dolgozunk Gállos Orso
lyával, a Pécsváradi Pécsváradi Várbaráti 
Kör évtizedek óta formálódó gyűjtemé

nyei alapján, és e feltáró munka folytatá
saként.

Képviselőként emberközpontú munkával 
dolgoznék továbbra is. Vigyáznám, ami 
még megmaradt a régi hangulatos kisvá
rosból és a Zengő természeti környezeté
ből. Közmegegyezésen alapuló, hosszú tá
vú koncepció szerint volna jó köztereink 
virágosítása, parkosítása, “bebútorozása”. 
Egy hangulatos piac is színesíthetné a bel
várost a vásárlók és az őstermelők megelé
gedésére.
Tanácsadó testületet javasolnék, mely kö
zösen döntene a városkép egy-egy nagy 
horderejű formálásáról. Az önkormányza
ti bizottságokba a szabályok szerint külső 
tagokat kell felkérni egy-egy konkrét fel
adat előkészítésére, a feladatok folyamatos 
kezelésére, megvitatására.

Dr. Feledi Éva

Tisztelt Pécsváradi Választópolgárok !

Rövid leszek, mert lehetek, hisz mindnyá
jan tudjuk már, hogy mit szeretnénk, azt 
is, hogy mikor és hogyan. Ha reálisak és 
jók a közös elképzeléseink, csak követke
zetesnek, ötletesnek, kitartónak kell len
nünk, és komoly sikerekre is számítha
tunk.
Mert ez a választás más mint a többi volt, 
most az Önkormányzat éves költségvetése 
sokszorosát kaphatja kézhez fejlesztési ter
vei megvalósításához. Persze csak akkor, 
ha jó terveket készít, jó pályázatokat ír! Az 
Európai Unió tagjaként, felzárkóztatá
sunk céljából, 2007-2013 között olyan je
lentős támogatás lehetőségéhez jutottunk, 
hogy az minden magyar állampolgár szá
mára közvetve vagy közvetlenül érzékel
hető lesz. A terveket 2007-ben le kell ten
nünk, 2009-ben még javíthatunk rajtuk. 
Milyen képviselőket válasszunk erre a kü
lönleges ciklusra?
Aki együttműködő, jó vitapartner, de 
kompromisszumkész, mert a pénzforrás
ok nagy része kistérségi összefogások, tár
sulások szintjén jelentkezik majd.
Aki felkészült, de képzi magát tovább sze
rény-serényen, hogy jól dönthessen a testü
letben és eligazodjon uniós bürokrácia út
vesztőiben, ne maradjon le semmiről.
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Aki bizonyította, hogy elkötelezett a kö
zösségért és nem a saját és szűk körének 
javát szolgálja.

Milyen fejlesztésekre lesz elsősorban lehe
tőség?

A regionális .vidékfejlesztési, szociális, 
versenyképességi, stb. programok tág teret 
adnak számunkra, az intézményfejlesztés
től a munkahelyteremtésen át az oktatás, 
egészségügy, kultúra, közműfejlesztés, 
közlekedés, agrárium, ipar-és szolgáltatás
fejlesztésig. A feltétel a felkészült, fogadó
képes, együttműködő döntéshozó-csapat

Dr. Feledi Évának hívnak, orvos és köz
gazdász végzettségem is van. Európai Uni
ós pénzügyi-gazdasági szaktanfolyamot is 
végeztem. Orvosként dolgozom az egye
temen. Voltam már a pécsváradi képvise
lőtestület tagja, polgármesterjejölt és 3 
ciklusban megyei önkormányzati képvise
lő. Élettapasztalatom, tudásom, munka
bírásom, tisztességem, nyíltságom ismét 
felajánlom az Önök szolgálatára

Gál Krisztián

Tisztelt Pécsváradiak!
Tisztelt Barátaim, Ismerőseim!

Gál Krisztiánnak hívnak, 24 éves közgaz
dász vagyok, születésem óta Pécsváradon 
élek. Egy pécsi középvállalatnál dolgozom 
immáron öt éve, melynek vezetését há
rom éve bízták rám. Ez idő alatt számos 
vezetői tapasztalattal gazdagodtam. Szak
mai előrelépésemet odaadó munkámnak 
és talpraesett, magabiztos fellépésemnek 
köszönhetem.
Két évvel ez előtt a pécsváradi fiatalok be
választottak a Pécsváradi Ifjúsági Önkor
mányzat (PIFÖ) képviselő testületébe.

Régóta figyelemmel kísérem a város fiatal
ságának életét, és mint a PIFÖ pénzügye
kért felelős személye, aktív munkássá
gommal hozzájárultam (például ifjúsági 
érdekképviselet különböző fórumokon, 
pályázatok készítése, koordinálása), hogy 
a pécsváradi ifjúság elé tárjunk számtalan 
kiaknázatlan lehetőséget. Az ifjúsági ön- 
kormányzat nyilvánvaló sikereit számba 
véve mégis úgy gondolom, hogy a város
vezetőség nem szentel elegendő figyelmet 
a fiataloknak!
A városi önkormányzat képviselői között 
jelenleg nincs olyan ember, aki belelát a 
fiatalok lehetőségeibe, és tisztában van az 
igényekkel.
Kiemelten fontosnak tartom a leendő 
képviselő testület “újgenerációs” gondol
kodását, melyet véleményem szerint csak 
új, fiatal képviselők tudnak megvalósítani 
kellő lelkesedéssel.
Pécsváradnak nagy szüksége van a fiatalos 
lendületre, amellyel nem kizárólag az ifjú
ság ügyeit, hanem a város problémáit le
hetne komplexen kezelni.
Amennyiben úgy dönt, hogy megtisztel 
szíves bizalmával, kérem jöjjön el október 
1-jén és szavazzon legjobb belátása szerint.

Gál Krisztián 
Független képviselőjelölt

Gállos Orsolya

Könyvek, műfordítások - irodalom és 
helytörténet-írás, amivel foglalkozom. A 
Pécsváradi Várbaráti Kör élén 25 éve cé
lom a közösségformálás, az értékmentés.

Dretzky Katalinnal együtt 1996 óta fá
radozunk — sikerrel — a Zengő megvédésé
ért. Gyűjtjük a helytörténeti múzeum 
anyagát, ápoljuk városunk szellemét mai, 
értékválságos korunkban.

A természetet és az épített környezetet 
is az emberért védelmezzük. A Zengő-vi- 
dék páratlan természeti környezetének 
fenntartása a jó befektetés az itt élő gyer
mekek, a jövő számára.

Városvédőként továbbra is hallatni fo
gom a hangom, ha kell. Az európai nor
mák sem engedik tovább a természet, az 
épített környezet pusztítását. Szakmai és 
anyagi támogatással segíteném a családo
kat a házak, homlokzatok megtartásában, 
csinosításában. Ma az eredeti érdekes, 
nem a múló divat vagy a bárhol megtalál
ható egyformaság.

A városközpontot mentesíteni kell a 
nagy, nehéz és gyors járművek forgalmá
tól - mielőtt tragédia történnék. A Kos
suth utcát mindenki használja, de egy vá
ros szíve nem lehet pusztán az átmenő 
forgalom levezetője.

A városban legfontosabb az ott élő pol
gár. Hogy biztosnak érezze otthonát, 
gyermekeinek jó iskolát, sokoldalú kép
zést, gazdag könyvtárat, a közösségek szá
mára jó művelődési és sportközpontot 
kell fenntartania az önkormányzatnak. A 
szépkorúak számára pedig kiegyensúlyo
zott egészségügyi és szociális ellátást. Ami 
megvan, nem szegényíteni, hanem gazda
gítani kell.

Mindehhez független és felelős képviselő- 
testület, valódi képviselői jelenlét szükséges.

Gászné
Bősz Bernadett

Pécsváradon élek születésemtől fogva, 
férjemmel, Gász Zoltánnal is itt teleped
tünk le. Nagyszüleimhez, szüléimhez ha
sonlóan igyekszünk kivenni részünket a 
város közösségi életében, akár óvodai, is
kolai, zeneiskolai feladatokról, akár a Né
met Klub programjaiban nyújtott segít
ségről vagy testvérvárosi kapcsolatápolás-

______Önkormányzati Képviselő jelöltek:_____

Gállos Orsolya Gászné
Bősz Bernadett
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------- -—. --------------------

Önkormányzati Képviselő jelöltek:
__________________________________________ _ __________ __ ___ _ _________________________

ról van szó, akár városszépító' és jótékony
sági akciókról. Erősen kötődöm szülővá
rosomhoz, látom, hogy mennyi értéke, 
kincse van, s örülök, ha ezek kibontásá
hoz, kihasználásához magam is hozzáte
hetek.

Nemzetközi rendezvényszervező képe
sítést, magyar-német szakos középiskolai 
tanári, majd szakközgazdász diplomát sze
reztem. Dolgoztam újságíróként, tanítok 
felnőtteket és középiskolásokat, a Buda
pesti Műszaki Egyetem nyelvvizsgabiz
tosaként vizsgáztatok és 2004. tavaszától a 
Fülep Lajos Művelődési Központ megbí
zott vezetője vagyok. Ezektől a feladatok
tól a jövőben megválók, hiszen Andris és 
Bálint mellé rövidesen megérkezik har
madik gyermekünk. A három gyermek 
mellett is lesz bennem olyan tartalék, me
lyet városom javára fordíthatok, ha Önök 
is úgy gondolják, képviselőként, ha nem, 
más formában.

Az elmúlt négy évben az Önök bizal
mának köszönhetően önkormányzati és 
kisebbségi képviselőként is tevékenyked
tem, s bár átütő változásokat - például a 
televíziós közvetítés vagy a Vár helyzete - 
nem sikerült elérnem, úgy érzem, nem 
volt haszontalan a testületéi szereplésem. 
Éppen a megoldatlan feladatok miatt vál
laltam újból a jelöltséget mindkét testü
letben.

Az önkormányzati munka során sokat 
tanultam, látom a rendszer működését — a 
hibáit is!-, tudom, hogy a jó ötlet és az el
szánt akarat sem vezet mindig célhoz. A 
sikerhez tervszerűségre, összefogásra, ki
tartó munkára van szükség. Voltak ko
moly eredményei az elmúlt ciklusnak, de 
többször éreztem úgy, hogy egyes intézke
dések ad hoc jelleggel, a lehetőségekhez 
való egyszerű alkalmazkodással történtek. 
Persze a lehetőségek sok mindent megha
tároznak, de a körülményeket magunk is 
alakítjuk! Ezért vélem úgy, hogy az új tes
tület munkáját hármas vezérelvnek kell 
jellemeznie: tudatosság, tervszerűség és tá
jékoztatás.

Tudatosság - határozottan végig kell 
gondolni, hogy milyen jövőképet szá
nunk Pécsváradnak. Tudnunk kell, hogy 
mit akarunk megvalósítani egy, két, öt és 
tíz éven belül. Milyen jellegű településsé 
kívánjuk formálni, milyen munkahelyte
remtő és városfejlesztő beruházásokat tá
mogatunk, milyen szférákat erősítenénk 
stb.

Tervszerűség - ha tudjuk, hogy mik a 
céljaink, lépésről lépésre végig kell gon
dolni, hogyan valósítsuk meg: milyen 
módszerekkel, milyen előírások figyelem- 
bevételével, milyen forrásokkal stb. A 
2007-től megnyíló uniós lehetőségeket 
kidolgozott tervekkel, felkészülten kell 
várni, de igaz ez minden pályázati lehető
ségre! Szükséges egy pályázatíró alkalma
zása (helyi fiatal személyében), aki koordi
nál, felhívja az intézmények, civil szerve
zetek, vállalkozók, lakosság figyelmét a 
pályázati lehetőségekre, konkrét segítséget 
nyújt az elkészítésben.

Tájékoztatás - kétirányú feladatra gon
dolok: ahhoz, hogy a város arculatát kiala
kíthassuk, tisztában kell lennünk a benne 
élők igényeivel, ugyanakkor a tervezett és 
már megtett lépésekről tájékoztatni kell 
őket. Ezért fontos az ülések közvetítése és 
a képviselői fogadóórák, lakossági fóru
mok, a véleménykutatás rendszerének ki
dolgozása. A tájékoztatásnak a város hatá
rait is túl kell lépnie — számos olyan érté
künk (rendezvények, látványosságok, 
eredmények stb.) van, melyet nem kom
munikálunk, nem reklámozunk eléggé. 
Tudatosan kell élni a honlapjaink, a mé
dia-megjelenések lehetőségével.

Kér speciális területen szeretnék külö
nösen aktívan dolgozni. Családi helyze
temből adódóan főként a gyerekek és fiata
lok jobb közérzetért, a városhoz való ragasz
kodásuk erősítésért tennék. A nagyoknak is 
szükségük van “játszótérre”, (gördeszkás- 
biciklis pályára), minden korcsoportnak 
sportolási lehetőségre, melyet a sportpá
lya, csarnok, uszoda és tornatermek hoz
záférhetőségével, az iskola és a Sportkör 
együttműködésével teremthetünk meg. 
Az oktatási intézmények, a művelődési 
központ és az Ifjúsági Önkormányzat kö
zös munkájával a rendezvények, szabad
idős programok kínálatát lehet összehan
golni, bővíteni. A piciknek baba-mama 
klubot hozunk létre stb.

Méltán vagyunk büszkék intézmény- 
rendszerünkre, de ennek üzemeltetése 
egyre nagyobb terhet jelent. A rendszer 
több lakost is kiszolgálna, ezért meg kell 
határoznunk azt a lakosságszámot, ami kí
vánatos a városnak. Ezt a pécsváradi fiata
lok helyben tartásával (ehhez a fentiek is 
fontosak!) és betelepülőkkel érhetjük el: 
szükséges egy letelepedési támogatási rend
szer kidolgozása, önkormányzati építési 
telkek kialakítása és persze marketing!

A fiatalok kötődését erősíti, ha számí
tunk rájuk: a Tourinform Irodával helyi 
idegenvezető-tanfolyamot indítunk, de 
például a kerékpáros lehetőségek feltérké
pezését is a fiatalokra bízhatjuk.

Ez már a másik területet is érinti: az 
idegenforgalom. Meggyőződésem, hogy 
Pécsváradnak ez a kitörési pontja! Voltak 
kísérleteink az elmúlt években a művelő
dési központtal, Tourinformmal és a ven
déglátásban érdekeltekkel, ezeket kell ha- 
tározottabbá tenni. Munkánk elismerését 
jelenti, hogy a megyei szervezetekkel szo
rosabbá vált a kapcsolat, és hogy folyama
tosan nő a látogatók száma. Az idegenfor
galom tervszerű fejlesztésében központi 
szerepet játszik a Vár helyzetének rendezé
se. A Vár a legfőbb turisztikai vonzerőnk 
- ennek megfelelően kell kezelni bérlőnek 
és a bérbeadó önkormányzatnak egyaránt! 
Fontos, hogy tudatában legyünk értéke
inknek — miért jöhet ide, mivel csalhatom 
ide a vendéget? - fontos, hogy ezeket 
megfelelően propagáljuk. Fontos, hogy 
együttműködjünk a környékünkkel — 
Pécs, Európa Kulturális Fővárosa, kistér
ségi települések, fürdők, várak a megyé
ben stb. - hogy a vendég azt érezze, itt 
nem elég egy-két napot eltölteni, olyan 
gazdag a kínálat: látnivalók, programlehe
tőségek, kulturális rendezvények, kiállítá
sok, művészeti együtteseink, művészeink. 
Támogatnunk és keresnünk kell az olyan 
beruházásokat, vállalkozásokat, melyek a 
kínálatot bővítik, a színvonalat emelik, 
ugyanakkor új munkahelyeket is létesíte
nek. Útjaink, köztereink állapota is része 
az idegenforgalmi “kínálatnak”, de a vá
rosszépítés az itt élők közérzete miatt is 
fontos. Ebben komoly elmaradásunk van, 
a tervszerű munka elengedhetetlen!

Látszik, a két általam kiemelt terület 
nem választható el élesen egymástól, 
mindkettő döntő jelentőséggel bír 
Pécsvárad jövője szempontjából! Ha 
Önök is fontosnak ítélik a megnevezett 
feladatokat és helyesnek az egész önkor
mányzatiságra kiterjedő tudatosság-tervsz- 
erűség-tájékoztatás elvét, akkor tisztelettel 
köszönöm bizalmukat és támogatásukat!

Sehr geehrte Petschwarer!
In den letzten vier Jahren durfte ich als 

Vertreter dér Minderheitenselbstverwaltung 
aktiv fúr die deutsche Minderheit arbeiten. 
Allzu grófié Ziele habén wir nicht verwirk- 
licht, aber unsere Traditionen leben sicher 
weiter: Maifest, Weihnachten oder wurden
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erneuert, wie dér Deutsche Abend als 
“Spátschoppen“. Für die Kinder habén wir 
bereits zweimal ein Leselager im Sommer 
organisiert — mit groRem Erfolg! Die 
Partnerschaften zu Külsheim und 
Hausmannstatten blieben lebendig, und 
durch UnterschleiRheim habén wir eine 
neue, gut funktionierende Beziehung zu 
den deutschsprachigen Landern gewonnen.

In den nachsten vier Jahren soll unsere 
wichtigste Aufgabe sein, die deutsche 
Abteilung des Heimatmuseums zu 
errichten. Ich persönlich möchte gerne 
erreichen, dass sowohl im Deutschen 
Klub als auch in den Partnerschaften 
mehr junge Familien, Jugendlichen Teil 
habén. Auch für die álteren Generationen 
möchten wir mehr Kulturprogramme 
organisieren - die sog. “Salzkippl- 
Abende“. Eine wichtige Aufgabe dér 
Selbstverwaltung ist
Stipendiumsmöglichkeiten für
Jugendliche zu suchen, Schüleraustausch 
für Grundschüler zu organisieren. Ich 
hoffe, Sie können mit diesen Aufgaben 
und Plánén einverstanden sein. Vielen 
Dank für Ihre bisherige Hilfe und 
Mitarbeit, und vielen Dank für ihre 
Unterstützung im Voraus!

Dr. Hutvágner 
Rozália

Szekszárdon születtem 55 évvel ezelőtt. 
Szegény sorsú családból származom. 
Gyerekkorom nehézségekkel tűzdelt volt. 
A komlói középiskolai évek után orvosi 
hivatásomra a Pécsi Orvostudományi 
Egyetemen készültem fel. Pályámat 1975- 
ben Szekszárdon a Megyei Kórházban 
kezdtem meg, ezt követően és jelenleg is 
családorvosként dolgozom. Tüdőgyógy
ászati szakorvosi képesítésemet általános 
orvostan, üzemorvostan szakvizsgával,

egészítettem ki, valamint rendelkezem 
pszihoterapeuta képesítéssel is. Szakterü
letem és az egyre betegebb, elnehezült 
életmóddal küszködő emberek gyógyítása 
egyaránt megkívánja, hogy egyre több 
szakirány lehetőségeivel és ezek segítségé
vel lássam el betegeimet. 28-ik éve élek 
Pécsváradon, amely házasságomban és 
gyermekeim felnevelésében is meghatáro
zó környezetet jelentett. Bizony már lá
nyaim is felnőttek, közgazdász illetve ag
rármérnök végzettségűek lettek. Nem 
csupán munkát, otthont is találtunk a vá
rosunkban. Magyar és sváb gyökereimnél 
fogva az itt élő hasonló kötődésű embe
rekkel erős kapcsolat alakult ki, de ide köt 
a családom, a barátaim és a betegeim is. 
Fontos a sok elvégzett munka és annak a 
13 év termékeny korszaknak az emléke is, 
amelyet egykori polgármester férjem mö
gött társként és feleségként éltem meg. 
Kitartottam, amíg a városért végzett 
munkának tisztessége és morális fedezete 
volt. A közösség dolgaiba így és eddig 
volt értelme együtt gondolkodni, azon
ban az élet új megnyilatkozási lehetősége
ket hordoz. Katolikus vagyok, hitem gya
korlása számos élethelyzet megoldásában 
megsegít.

Hivatásomnál fogva másként is bete
kinthetek a város gondjaiba. Sok család 
örömében és bánatában osztozom és 
olyan vetületben is láthatom mindennapi 
életüket, amelyet másnak nincs módja. A 
sorsomból és szakmámból adódóan meg
tapasztaltam, hogy számos módon segít
hetek a városban élő embereknek, ezért 
bízvást vállalkozom arra, hogy a fennma
radó energiáimat képviselőként a köz ja
vára fordítsam.

Olyan szellemiségben szeretnék párbe
szédet folytatni, ahol egymástól eltérő vé
lemények ütközhetnek,ahol az egyéni lá
tásmód megőrizhető,ahol nem a szélsősé
ges stílus a meghatározó,ahol minél széle
sebb vélemények kaphatnak teret,ahol a 
végzett munka számít.

Pécsvárad jövőbeni élete elválaszthatat
lan a világban végbemenő változásoktól. 
Mindezek előre jelzik, hogy a helyi és ál
lami források beszűkülése miatt a közeljö
vőben nem lehet az elmúlt évekhez ha
sonló ugrásszerű, látványos változást pro
dukálni a településen. Érzékelnünk kell 
tehát azt, hogy e változásokba ágyazva 
szabhatjuk meg azt az utat, amelyen jár
hatunk. Ez azt is jelzi, hogy a jelenlegi

eredmények, a helyi és térségi közintéz
mények, közszolgáltatások működtetése 
és megtartása az eddiginél nagyobb erőfe
szítést igényel.

Tennivalóink ezért kétirányúak.
Egyrészt forrásteremtés.
Másrészt szembenézni az egyre szélese

dő leszakadással,szegénységgel. Látható 
már most, hogy szélesedik az a réteg, 
amely egyre gyorsabban elszegényedik, 
ellehetetlenül, mert képtelen a minden
napi gondokkal megküzdeni, ezért a he
lyi közösség segítségére szorul. A lakosság 
minden rétegét érintik ezek a problémák, 
ezért a gondok megoldása érdekében az 
erőnket koncentrálnunk kell. Fontos, 
hogy összefogjunk a bajban, mert a szét
húzás és a szélsőséges stílus nem segít.

Az itt vázolt tennivalókra konkrét el
gondolásaimat tartalmazó programomat 
minden családhoz eljuttatom.

Hagyományainkkal együtt vagyunk 
pécsváradiak, ezt őrizzük meg összefogás
sal, közös gondolkodással, minél széle
sebb lehetőséget teremtve közös dolgaink 
megbeszélésére. Olyan testületben szeret
nék dolgozni, ahol a szakmai és emberi ér
tékek lennének a meghatározóak. Ennek 
megteremtése azonban a pécsváradiak fe
lelősségén és szavazatain is múlik, neveze
tesen az, hogy a képviselőtestület hiteles, 
erkölcsileg feddhetetlen emberekből áll
jon össze.
Köszönöm a nem várt számú jelölő cé
dulát és kérem szíves támogatásukat.

Dr Hutvágner Rozália

Kakas Sándor

Tisztelettel és szeretettel köszöntőm 
Önöket!
Támogatásukat kérem ahhoz, hogy 
Pécsvárad napi, aktív közéletében részt 
vehessek,

.. ......... ' ■* 1

Önkormányzati Képviselő jelöltek:
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Önkormányzati Képviselő jelöltek:* * *
önkormányzati és gazdasági tapasztalata
immal segítsem városunk mindennapjait.

Munkámat egy céltudatos, határozott csa
pat tagjaként végezném az általam fontos
nak ítélt programok megvalósításával.

A város elmaradhatatlanul szükséges fej
lesztéséhez nagyobb erőforrásokra van 
szükség.

- Az európai uniós költségvetés 2007 - 
2013 időszakában nagyságrendekkel 
több forrás áll rendelkezésre. Ez átfo
góbb fejlesztéseket tesz lehetővé az ön- 
kormányzatok számára is. Az európai 
pénzek elnyerése érdekében pályáza
tokra és programokra van szükség — 
ezek megvalósításában szeretnék ta
pasztalataimat kamatoztatva fiatal 
szakemberekkel együttműködni.

- A vállalkozók körének bővítésével az 
önkormányzati bevételek forrásait nö
velni, egyidejűleg érdekeik figyelembe 
vételével velük a kapcsolattartást erő
síteni.

Megvalósítandó terveim:
- Oktatás hatékonyságának növelése, 

egyedi oktatási irányok kidolgozása

- Pécs Európa Kulturális Fővárosa 
programjaihoz kapcsolódás

- A felsővárosi rész rehabilitációjával 
középkori mesterségek országosan 
egyedi megjelenítése - skanzen jelleg
gel

- A felsővárosi rész rehabilitációjával 
középkori mesterségek országosan 
egyedi megjelenítése

- A városközpontban a Művelődési Ház 
mellett központi park kialakítása

- A régi vízfolyások felhasználásával 
csobogók és szökőkutak létesítése

- Utcák és terek virágosítása, új növény
zettel jellemző, egyedi utcaképek ki
alakítása

- Kulturális és néprajzi turizmus haté
konyságának növelése

- Az egész évben használható ifjúsági 
szálláshelyek, tábor fejlesztéssel, a 
tanösvények, kerékpárutak bővítésé

vel a szabadidő és diákturizmus meg
honosítása városunkban

Szeretném, hogy városunk jövője érdeké
ben a felhalmozott szakmai és gazdasági 
tapasztalatok a fiatalok újító erejével egye
sülve előre vigye mindannyiunk életét. 
Ezért kérem, hogy szavazataikkal járulja
nak hozzá a képviselőtestületbe való beke
rülésemhez.

Kakas Sándor

Kárpáti Árpád

Városunk értékeire építve, a fiatal és idő
sebb generációk sikeres együttműködésé
vel képzelem el településem jelenét és jö
vőjét. Ennek szellemében dolgoztam 
1998-2004. között a helyi művelődési 
központban. 2001-től ifjúsági referens
ként is koordináltam a város ifjúsági prog
ramjait, segítettem közösségeit. 2004-től 
megyei szinten, a Baranya Ifjúságáért Kht. 
ügyvezetőjeként végzem ifjúságsegítő 
munkámat.

Mindig figyeltem arra, hogy egy-egy kor
osztály segítése csak a többi együttműkö
désével valósulhat meg sikeresen, ezért 
több olyan programot is megvalósítottam 
Pécsváradon, amely a “generációs-hídak” 
épülését szolgálta. Munkám során fontos
nak tartom a közösség érdekében végzett 
felelősségteljes és tudatos tevékenységet, 
amelyek elengedhetetlen készségei egy 
önkormányzati képviselőnek. Úgy gon
dolom, hogy települési szinten nincs he
lye a pártpolitikának, csakis a közösségi 
politika, a közösségépítő önkormányzati
ság a járható út. Meg kell ismerni és fel 
kell ismerni a település fejlődését, épülését 
szolgáló lehetőségeket. Meg kell tanul
nunk együttműködni, és ezek után ter
vezhetjük és alakíthatjuk közösen telepü

lésünk jövőjét. Mindehhez persze elen
gedhetetlen a hatékony kommunikáció és 
az egyes szakterületeken igényelt megfele
lő tudás. Mindezek alapján szeretném fel
ajánlani aktív közreműködésemet az ön- 
kormányzat feladatainak ellátásában.

Kempf József

43 éves vagyok, tősgyökeres pécsváradi. 
Feleségem Mayer Szilvia aranyműves öt
vös mester. Négy gyermekünk van 
Jolanda 17 éves, Laura 16 éves, Eliza 12 
éves, Amélia 5 éves.
Jelenleg a Pannonpharma Gyógyszergyár
ban dolgozok.
Az eddigi életem a munka melletti tanu
lással telt el. Felsőfokú külkereskedelmi 
vég-zettségem mellett mezőgazdász, 
egészség-ügyi, ékszerészi pályán is tanul
tam, dolgoz-tam. Pár éve egy településfej
lesztő, falume-nedzseri iskolát végeztem, 
az elmúlt évben felsőfokú pedagógiai 
szakképzésben szereztem oklevelet 
A „Gesztenyésért Közhasznú Egyesü-let” 
egyik létrehozója vagyok, egy régi ál-mom 
és szívügyem, a szelídgesztenyés megmen
tése megindult. A fák gyógyító oltá-sát vé
geztem és felügyeltem. Munkánk ered
ménye , hogy a gesztenyésben a fák élet
ben maradtak.
Részt vettem a “ Civilek a Zengőért” 
mozgalomban, sikerült megóvni a Zengő 
ter-mészeti adottságait, szépségét gyerme
keink számára. Sok barátot szereztem és 
sokak barátja lettem. Együtt gondolkod
tunk, csele-kedtünk és a jövőben is együtt 
teszünk Pécsváradért.
Tudjuk, hogy a város, a családok, az egyes 
emberek súlyos gondokkal fognak szembe 
nézni az elkövetkező időkben. Ha képvi
selő leszek nagyon fontosnak tartom az 
alábbiakat :
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• Első és legfontosabb a munkahely te
remtés itt helyben. Ehhez az EU-s és az 
országos pályázatok elnyerése kell. Egy új 
pályázó szervezetre van szükség.
• El kell érni, hogy Pécsvárad gazdasági, 
kulturális téren visszanyerje regionális ve
zető' szerepét. Különösen az iskoláink fej
lődését kell támogatni.
• Növelni kell a Pécsváradra beköltöző 
polgárok számát.
• Kedvezményes telkeket kell biztosítani a 
fiatal helyi lakosok és beköltözők számá
ra egyaránt.
• A Zengő szépségéhez illeszkedő szép vá
rost kell kialakítani: utak ,parkok, játszó
terek, a városon átfolyó patak mentén sé
tányt, parkot kiépíteni, amely a kisgyer
mekes családok harmonikus és egészséges 
kör-nyezetben történő szabadidő elöltésé- 
nek színhelye lehet.
• Az őstermelők, kistermelők, zártkertek 
termékeinek forgalmazására szövetséget, 
fórumot kell teremteni.
•A katolikus, református egyházak kö
zösségeit és működési alapjaikat erősíteni 
kell.
•Az Ifjúsági Önkormányzat munkáját is 
támogatom, a Nagycsaládosok érdekkép
viseleti szervezetét is kiépíteném.
•A pécsi munkahelyek és iskolák elérhe
tősége érdekében meg kell reformálni a 
vo-natközlekedést. Mindenki maga is 
érezheti a buszközlekedés túlterheltségét. 
Őrizzük meg a jó orvosi ellátást. 
Növelnünk kell a szelektív szemétgyűjtés 
hatékonyságát ezzel megőrizve, levegőnk, 
vizeink, környezetünk tisztaságát.
.Futball és kézilabda sportok megerősítése 
mellett az úszósportok is kapjanak teret: 
óvodásoknak, iskolásoknak ingyenes 
úszásoktatást!
Támaszkodjunk nagyobb mértékben a 
német és osztrák kapcsolatok értékeire. 
Művészeti táborokat fenn kell tartani, s a 
Vár legyen a pécsváradiaké.
Az elkészült úthálózat, víz, és szennyvíz- 
hálózat, földgázvezeték, telefon, kábel-TV 
és egyéb infrastrukturális adottságok után 
most egy jól működő várossá válhatunk. 
Őseim nemzedékek óta pécsváradiak. Én 
is itt élek. Ismerem az itt élő embereket és 
problémáikat. Gyermekeim itt jártak óvo
dába, iskolába, itt tanulnak néptáncot, ze
nét, s Pécsvárad kulturális örökségét sze
retném majd az unokáimnak is átadni. 
Döntéseimet a város közössége, családja
ink jövőjéért érzett felelősség irányítja.

Lelkiismeretes és tudatos munkámmal 
úgy érzem, hasznára tudok lenni 
Pécsvárad városának:
ÉN A PÉCSVÁRADIAK PÁRTJÁN ÁL
LOK.

Kopa Zoltán

Tisztelt Pécsváradi Választópolgárok!

Kopa Zoltán 41 éves, helyi lakos vagyok, 
családom több generációra visszatekintve 
Pécsváradon él és dolgozik ezért nem 
mindegy, hogy én milyen értékrendet és 
kiket szándékozom képviselni a 2006-os 
választásokon. Jelenleg vállalkozóként te
vékenykedem, egy vetőmag forgalmazó 
cég területi képviselőjeként a dél-Dunán- 
túlon. Két fiúgyermekem van, feleségem a 
városunkban működő eltérő tantervű is
kolában gyógypedagógus.
Önmagamat nemzeti konzervatív gon
dolkodású személynek tartom, aki nem ér
zi szükségét annak, hogy bármely politikai 
érdekcsoporthoz tartozzon, illetve azt hogy 
mások mondják meg helyette, mikor mit 
kell tennie, gondolnia. Úgy érzem egy bi
zonyos kor után a legtöbb emberben, -így 
bennem is- kialakul a vágy, hogy tevéke
nyen részt vegyen számára fontos közössé
gek, illetve azok érdekeinek szolgálatában, 
így néhány éve magam is presbiteri tisztsé
get vállaltam a református egyházban. 
Ugyanezen indíttatásból és abból a meg
győződésből,- hogy nem egészséges az, ha 
a képviselőtestület szinte kizárólag az 
önkormányzat által fenntartott intéz
mények alkalmazottaiból illetve a kü
lönféle összefogásnak nevezett “baráti” 
társaságok tagjaiból áll,- indulok el a 
2006. évi helyi képviselő választáson is.

A legfontosabbnak a következőket tartom 
az eljövő önkormányzati ciklusra vonat
kozóan:

• Pécsvárad legfőbb kitörési lehető
sége elsősorban kulturális téren le
hetséges, ebben pedig csodálatos vá
runk még nagyobb szerepet kell, 
hogy kapjon. Az augusztusi ünnep
ségsorozatok idején, a színházi rendez
vényekre épüljön nagyobb kulturális 
kínálat. Kézműves, ipar- és népművé
szeti programokkal bővített rendez
vénysorozatok keretében csalogassuk 
városunkba a turistákat, érdeklődő
ket, akik így egész napos elfoglaltságot 
találva meglátogathatják a helyi étter
meket esetleg meg is szállhatnak váro
sunkban.
• A leányvásár kapja vissza régi 
rangját, különüljön el a kézműves és 
az egyéb vásár, a fellépő csoportok 
műfajai bővüljenek!
• Közterületeken a járdák megfelelő 
állapotba hozása igen fontos feladat, 
a lakosság örül a folyamatos beruházá
soknak, -csatornázás, gáz bevezetése-, 
ám mindenkor fontos a megvalósítás 
után a közterek megfelelő helyreállítá
sa is. Fontos a parkosítás is, amit 
nem csak a belvárosban, hanem a vá
ros peremrészein is szorgalmazok, 
ide értve a Dombay-tavat is.
• Példa érékű lenne erdélyi, felvidéki, 
illetve délvidéki településekkel is 
testvérvárosi kapcsolatok kiépítése, 
a magyarságtudat erősítése céljából.
• A képviselő testület ülései a lehető 
legnagyobb nyilvánosság előtt, élő 
egyenes adásban legyenek közvetít
ve, mert csak így lehetünk tisztában 
azzal, hogy ki, hogyan képviseli vá
lasztói érdekeit.
• A már érvényben lévő és az ezután 
elfogadásra kerülő rendeletek betart
hatóak legyenek, és annak betarttatá- 
sa következetes legyen.
• Végül, meggyőződésem, hogy nem 
óvodák, gyerekintézmények bezárásá
ra, inkább a gyermeklétszám emelke
dését ösztönző helyi kezdeményezések
re lenne égető szüksége városunknak!!!

A fent felsorakoztatott elképzelések meg
valósítása, kiegészítése és a szá- 
monkérhetőség érdekében:

• Havi rendszerességgel kívánok 
tartani képviselői fogadóórát, 
ahol bárki elmondhatja milyen 
észrevételei, problémái vannak,
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mely ügyekben kéri a képviselői 
közbenjárást.

Ha az Önök elképzelései egybeesnek az 
általam felvázoltakkal, tekintsék meg 
egyedi készítésű bemutatkozó filme
met, és kérem tiszteljenek meg szavaza
tukkal az október elsejei választáson!

Kopa Zoltán 
Független képviselő-jelölt

László Zoltán

Tisztelt Pécsváradiak!

28 éves vagyok, közgazdász. Az általános 
iskolát Pécsváradon végeztem, majd a 
Leőwey Klára Gimnázium német nemze
tiségi tagozatán érettségiztem. Első diplo
mámat a Pénzügyi és Számviteli Főisko
lán szereztem Budapesten, majd munka 
mellett elvégeztem a Pécsi Tudomány- 
egyetem Közgazdaságtudományi karát. 
Német nyelvből felső fokú nyelvvizsgával 
rendelkezem és emellett jól beszélek ango
lul is.
Szüleim szintén Pécsváradon élnek, édes
anyám, Auth Mária a Kodolányi János 
Általános Iskola tanára. Édesapám, László 
Sándor nyugdíjas vasutas.
Hazaköltözésemig Budapesten dolgoztam 
a legjelentősebb nemzetközi tanácsadó 
cégnél, mint vizsgálatvezető. Jelenleg a 
Pécsett dolgozom a Hauni Hungária Kft 
pénzügyi osztályának csoportvezetője- 
ként. A munkám során több alkalommal 
kerültem kapcsolatba önkormányzatok
kal, így a Pécsváradi Önkormányzatnak is 
segítségére tudtam lenni egy vagyonvis- 
szatérítés kapcsán, illetve több alkalom
mal vettem részt EU-s pályázatok felül
vizsgálatában, mely tapasztalatom nagyon

hasznos lehet a Pécsváradi Önkormányzat 
számára, mivel az EU következő 7 éves 
költségvetéséből jelentős összegű támoga
tásokat lehet elnyerni pályázatok útján. 
Párommal a jövőnket Pécsváradon kép
zeljük el, ezért szeretnék aktívan tenni 
Pécsvárad fejlődéséért, hogy az élet minél 
jobb feltételekkel legyen adott 
Pécsváradon. Támogatásukkal hozzájá
rulnak ahhoz, hogy az alábbi program
pontok képviselőjeként az Önkormányzat 
tagjaként tevékeny részt vállaljak váro
sunk előbbre lépésében.

Turizmus és szálláshelyek fejlesztése:
- Pécs 2010-ben Európa kulturális fővá

rosa lesz, melynek kapcsán 
Pécsváradnak remek lehetősége nyílik 
az idegenforgalom gyarapítására. Ah
hoz, hogy a 2010-ben jelentkező kihí
vásoknak meg tudjunk felelni már 
most el kell kezdeni a felkészülést. A 
jelenlegi szálláshelyek (szállodák, pan
ziók, egyedi szállásadók) és az ott 
nyújtott szolgáltatások minőségét ja
vítani kell és további szálláshelyek ki
alakítása is szükséges. Emellett a meg
lévő kapcsolatokat tovább kell javítani 
Péccsel és a szállásadókat össze kell 
fognunk, hogy egységesen a lehető 
legjobb eredményt érjük el, hogy a 
2010-ben idelátogató Pécsvárad jó hí
rét terjesszék.

- A Vár jelen pillanatban Pécsvárad leg
főbb kulturális látványossága, vonze
reje. A Vár kihasználtságát jelentősen 
javítanunk kell. A vár körül ki kell ala
kítani egy középkori városrészt, mely 
a kapcsolódó programokkal a váro
sunkba látogatók legfőbb vonzereje le
het.

- A Dombay-tó megfelelő kezeléssel és a
tábor megfelelő kihasználásával a 
pécsváradi idegenforgalom másik bás
tyája lehet, mely jelentős számú ven
déget vonzhat a városunkba.

- A meglévő sportlétesítmények, uszoda,
sportcsarnok, sportpálya megfelelő ki
használásával és tevékenységük össze
hangolása a szálláshelyek nyújtásával 
magas szintű nemzetközi sportturiz
mus építhető ki városunkban. Ne fe
ledjük a MIZO kosaras lányai is a Me
csek oldalában készülnek fel minden 
évben világszínvonalú menetelésükre.

Felújítások, városkép kialakítása

- Pécsvárad városképét jelentősen meg 
kall szépítenünk. Szerte az országban 
rengeteg példa található arra, hogy 
hogyan szépíthető meg egy település. 
Fel kell újítani a műemlék jellegű há
zakat valamint tudatos fa és virágülte
téssel kell megszépítenünk a városké
pet.

- Pécsvárad belvárosában a meglévő par
kolási lehetőségeket jelentősen javíta
ni kell.

- Pécsvárad útjait jelentős mértékben fel 
kell újítani.

- Néhány éven belül Pécsváradhoz közel 
fog elhaladni az autópálya, mely lehe
tőséget biztosít arra, hogy Pécsváradra 
vállalkozások települjenek. Ezen cége
ket azonban úgy kell megválaszta
nunk, hogy a Pécsváradiak és kör
nyékbeliek képzetségének megfelelő 
munkaerő igénnyel rendelkezzenek, 
valamint mindenképpen olyan cége
ket szabad csak Pécsváradra engedni, 
melyek a tiszta iparhoz tartoznak, ez
zel nem szennyezik környezetünket.

- A pécsváradi oktatási intézmények fel
szereltségének felzárkóztatása az or
szág legmodernebb intézményihez. 
Épületek felújítása, bútorzat cseréje, 
eszközök modernizálása.

- A megteremtett munkahelyek segítsé
gével a roma kisebbség felzárkóztatása.

Támogatások:
- A fent említett tételek jelentős anyagi 
forrást igényelnek, azonban Magyaror
szágra a következő 7 évben jelentős meny- 
nyiségű Európai Uniós támogatás érkezik. 
Pécsváradnak ezeket a támogatások a le
hető legnagyobb mértékben ki kell hasz
nálni. Ehhez megfelelő szakembereket 
kell alkalmazni, akik a költségeik többszö
rösét is megszerezhetik a város számára tá
mogatásként, melyek segítségével a fent 
említett tételek megvalósíthatók. Ameny- 
nyiben ezek a tervek valóban megvalósul
nak Pécsváradon jó néhány új vállalkozás 
alakulhat és jó néhány új munkahely ke
letkezik, mely a pécsváradi munkavállalók 
számára és a pécsváradi vállalkozások szá
mára biztosíthatja a megfelelő színvonalú 
megélhetést.

Amennyiben a fent leírtakkal egyetérte
nek, kérem támogassanak, hogy a követ
kező négy évben eredményesen dolgoz
hassunk egy JOBB PÉCSVÁRADÉRT.
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Lőinczi Albertné

Tisztelettel köszöntőm Pécsvárad minden 
lakóját.
Ló'rinczi Albertné (sz.Vörös Júlia) ny. is
kolaigazgató, önkormányzati képviselő' 
vagyok. Köszönöm eddigi bizalmukat, és 
azt, hogy iskolai, közéleti munkámat tá
mogatták. Köszönöm, hogy megtiszteltek 
ajánlószelvényeikkel és további munkára 
bíztattak.
Felvidéken, Alsószeliben születtem, de itt 
nőttem fel Pécsváradon és azóta is itt élek 
és dolgozom. Minden ideköt a városhoz, 
szinte mindenkit ismerek, szüleim itt 
nyugszanak a temetőben. Örülök és büsz
ke vagyok rá, hogy eddigi közös munkánk 
eredményeként sok fejlesztés és beruházás 
valósult meg Pécsváradon, melyet tovább 
kell folytatni dinamikusabban, a minősé
gi fejlesztés előtérbe helyezésével.

Pécsvárad fejlődését szolgáló elképzeléseim:
• Pécsváradhoz méltó, igényes város- 

központ kialakítása
• Intézményhálózat minőségi fejlesz

tése, kiemelten: Ált. iskola felújítá
sa, és egy új az idős emberekhez 
méltó Idősek Otthona felépítése

• Járdák, utak, vízelvezető árkok 
felújításának folytatása

• Téli hóeltakarítás megoldása
• Fel kell készülni az EU források pá

lyázati úton való eléréséhez
• Cégek, vállalkozások betelepítésével új 

munkahelyek teremtése, életminőség 
javítása

• Képviselőtestületi ülések élő közve
títése a helyi TV-ben.

Tudásommal, melyet EU-s pályázatíró is
meretekkel is gyarapítottam, tapasztala
tommal, alkotóerőmmel szeretnék hasz
nos lenni a Pécsváradiak számára. Ehhez 
kérem bizalmukat. Szavazatukkal támo

gassanak, hogy az új testületben képvisel
ni tudjam az Önök a város érdekeit.

Ló’rinczi Albertné

Már túsz Antal

Máriusz Antal vagyok. 1946-ban szü
lettem Pécsváradon. Azóta is itt élek és 
dolgozom, mint karosszéria-lakatos vállal
kozó. Két fiammal visszük a vállalkozást, 
harmadik fiam fodrász. Feleségem a helyi 
általános iskolában tanít.

Az elmúlt négy évben mint önkor
mányzati képviselő a gazdasági bizottság
ban, valamint az Oktatási, Ifjúsági és 
Sport Bizottságban tevékenykedtem. Mi
vel a következő ipartestület és a kamarai 
tagság is megszűnt, így az iparosoknak 
nincs tájékoztatási lehetőségük és képvise
letük, ezért igyekeztem a helyi vállalkozók 
érdekeit képviselni a testületben.

Mint sportköri elnök, a tömeg és ver
senysport gazdasági hátterének biztosítá
sára törekedtem. Ebben a ciklusban léte
sítményeink megújultak, elkészült a több- 
funkciós pálya és a tanuszoda.

Az ifjúságnak és a felnőtt lakosságnak 
lehetősége nyílik a tömeg- és versenysport 
keretében az egészség megőrzésére, spor
tolásra, a szabadidő hasznos eltöltésére. 
Köszönöm azoknak a pécsváradi polgá
roknak a bizalmát, akik szelvényeikkel 
megtiszteltek és bizalmukról biztosítottak. 
Amennyiben újra megkapom a bizalmat, 
úgy szeretnék továbbra is a pécsváradi em
berek érdekében dolgozni.

Programom:
- járdaépítési program továbbvitele
- a belváros parkírozásának kialakí

tása
- a helyi vállalkozások érdekeinek 

biztosítása
- központi iskola felújítása

- játszóterek és parkok felújítása
- Vár utcai óvoda felújítása
- = Sportlétesítmények továbbfej

lesztése: fedett lelátó

Ehhez kérem a pécsváradi Választó Polgá
rok megtisztelő bizalmát!

Molnár József

Molnár József vagyok, 42 éves tanár. A 
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, 
Kollégiuma és Gyermekotthonában dol
gozom. Tanítottam a helyi általános isko
lában, majd iskolaigazgató voltam Pé
csett. 1998-ban aktívan résztvettem az or
szággyűlési választásokon. Ezek után ke
rültem a jelenlegi munkahelyemre.
Mikor ezen bemutatkozó sorokon gon
dolkodtam, rájöttem, hogy az emberek
nek nem csak az általános “nagy” célokra 
van szüksége, de a mindennapi problé
mákra is megoldást kell találni. Ha 
Pécsváradon nyitott szemmel járunk és 
meghallgatjuk az emberek véleményét, 
máris kaphatunk egy csokorra való meg
oldandó problémát. íme néhány:

• Miért csak a központi utcákat és tere
ket gondozza az önkormányzat?

• Miért van ilyen kevés virágos par
kunk?

• Miért nincs elegendő szemetes kuka 
az utcákon?

• Miért nem lehet télen rendesen taka
rítani az utcákat?

• Nagyon rossz állapotúak az utak, mi
ért nem javítják ki a kátyúkat?

• Mikor tűnik már el Pécsvárad köz
pontjából a gépállomás?

• Hogyan lehetne az uszodát folyamato
san működtetem? ( havonta kb. 4 mil
lió forintba kerül a fenntartása, de en
nek csak töredéke folyik be jegyeladá
sokból )

—------------------------------- ——
Önkormányzati Képviselet jelöltek:

Molnár József
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• Miért nem javítják ki a Dombay tó
hoz vezető' utat?

• Meddig lesznek még összefonódá
sok a képviselőtestületen belül? 
Meddig lehet folytatni a “kéz kezet 
mos” politikát?

Célom, hogy ezekre a problémákra mie- 
ló'bb megoldást találjunk!

Természetesen nem feledkezhetünk el a 
nagy célokról sem:

• Minden lehetőséget meg kell teremte
ni az új munkahelyek teremtéséhez 
(ipari terület bővítése, adókedvez
mény stb.).

• Felkészülni a 2010-es esztendőre, 
amikor Pécs Európa Kulturális Fővá
rosa lesz.

• A Vár és Pécsvárad szépségének segít
ségével a turizmus, az idegenforgalom 
fellendítése.

• Pécsvárad helyzetének megerősítése a 
régióban, mert 2007-től jelentős Uni
ós források lesznek megpályázhatók.

Kérem Önöket, ha egyetértenek céljaim
mal, tiszteljenek meg bizalmukkal.

Molnár József

Müller Gábor

28 éves környezetmérnök vagyok. Csalá
dommal 20 éve lakunk Pécsváradon. Nős 
vagyok, feleségem fényképész, aki jelenleg 
gyeden van fél éves kislányunkkal. Terü
letfejlesztési tanácsadóként dolgozom a 
pécsváradi kistérségben. Bal oldali értéke
ket valló fiatalként indulok a helyi ön- 
kormányzati képviselő-választáson. 
Városunk fejlődését nagyban elősegítheti 
a 2007- 2013 közötti időszakra tervezett

fejlesztési irányokhoz való csatlakozás, 
projektjeink pályáztatása.
Városunk fejlődésének főbb irányai:

- környezetminőség javítása ( Pécsvárad 
ökováros)

- agrárinnováció ( kutatás- fejlesztés, 
eredményeinek hasznosítása a gazda
ságban)

- turizmus fejlesztése
- kistérségi összefogás erősítése

Pécsvárad-Ökováros

A területfejlesztés és a városüzemeltetés 
során a fenntartható fejlődés elemeinek 
érvényre juttatása Pécsváradon. Közös ér
dekünk, hogy minél több EU- s támoga
tást szerezzünk meg a környezetvédelmi 
fejlesztéseink megvalósulásához. Kiemelt 
feladatunk a Zengő védelme, városunk 
örökségeinek megőrzése. Lakóhelyünk fi
atal szakembereinek bekapcsolása a kör
nyezetipari projekt kutatási, tervezési, ki
vitelezési szakaszaiba.
Néhány gondolat a programból

- utak menti fasorok létesítése, meglé
vők pótlása, védetté nyilvánítása

- elfolyó vízfolyások rendbetétele
- úthálózat fejlesztése, városunk megkö

zelíthetőségének javítása, kerékpár
utak

- új energia felhasználási koncepció ter
vezése, megújuló energiaforrások

- környezetvédelmi tanácsadói hálózat 
működtetései Inkubátorház )

Fontosnak tartom még a környezettuda
tos gondolkodás elterjesztését; városuk ta
nuló ifjúságának ez irányú oktatását, ne
velését; ökováros projektünkről a rendsze
res lakossági tájékoztatást.
Célom a pályázatokban vállalt segítség- 
nyújtással még aktívabb szereplőjévé válni 
a pécsváradi kistérségnek, javítva ezzel az 
itt élő emberek életminőségét. Környezet- 
mérnökként szeretnék a képviselő testület 
munkájából részt vállalni, tudásomat al
kalmazni Pécsvárad környezetminőségé
nek javulásáért, egy szebb és tisztább váro
sért.

Müller Lajos

Tisztelt Polgártársak!

Müller Lajos a tisztességes nevem. 1953 
óta élek Pécsváradok. Tudom sokan is
mernek, de biztosan akadnak olyanok is 
akik nem. Gépésztechnikus a végzettsé
gem, 43 évi munkaviszony után saját jogú 
nyugdíjas vagyok. Ebből 16 év fizikai, a 
többi középvezetői munkakör volt.
A köz ügyei mindig érdekeltek, az Önök 
bizalmát élvezve 1985 óta 1 év megszakí
tással folyamatosan foglalkoztam a tele
pülésünk ügyeivel. Pár mondatot erről a 
20 évről:
1985-ben egy fiatalalítási folyamat zajlott 
le a településen, sokan kerültünk ekkor a 
testületbe viszonylag fiatalok. Akkor is 
rengeteg volt a probléma, de aránylag a 
megoldás is egyszerűbb volt. Észre kellett 
venni, és aktívan tevékenykedni a megol
dás érdekében. Erre példa a járdaépítése a 
Vártól a Várutcai óvodáig társadalmi 
munkában.

Az önkormányzatok “aranykora” 1990-94 
között volt. 1994 után el kellett fogadni 
egy új jelenséget: csapatban gondolkod
ni. Ez nehéz feladatnak bizonyult, több 
cikluson átívelő probléma volt.

Minden kormányra jellemzővé vált, hogy 
egyre szűkítette a forrásokat. Még egy 
problémával kellett szembesülni: 
Pécsvárad intézmény rendszere túlmérete
zett, 6-7000 főt is képes volna ellátni. A 
feladat az volt, hogy ezt a rendszert az egy
re csökkenő forráshiánnyal szemben mű
ködtetni lehessen, hitel felvétele nélkül. 
Ügy átalakítani, hogy túl nagy traumát ne 
okozzon. Rengeteg vita, igen sok időrá
fordítással, kompromisszumos megoldá
sok keresésével nagyobb zökkenők nélkül 
sikerült is.

Önkormányzati Képviselő jelöltek:
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Ügy ítélem meg, hogy a település fejlődé
séért is minden elérhető' és lehetséges 
helyzetet felhasznált a testület (szennyvíz- 
hálózat megépítése, utak felújítása és a 
tanuszoda). Pécsvárad önkormányzata 
mentes volt a politikai botrányoktól, a 
különböző' nézeteket valló képviselők 
mindenkor kompromisszomot tudtak 
kötni a város működtetése érdekében. Az 
ország sok eladósodott önkormányzatával 
szemben nem vettek fel hiteleket.

Tisztelt Polgártársak most a megmérette
tés ideje jött el! Önökön a sor, hogy a kö
vetkező' testület tagjait kiválasszák megle
hetősen magas létszámú jelöltek közül. A 
demokrácia működik!

A következő testületnek is adatik feladat 
bőven: szerintem legfontosabb a járdák 
felújítása és a parkírozási gondok megol
dása kell hogy legyen. Természetesen ez is 
rengeteg pénzbe kerül, melyet meg kell 
szerezni. Kb. 5-600 millió Ft.

A választási időszakban mindenfajta jelen
séggel lehet találkozni, felerősödnek bizo
nyos SZIRÉN jellegű hangok, bizonyos 
tényeket máshogy más színben tüntetnek 
fel, féligazságok hangzanak el. De ez vele
járója a kampány időszaknak. A választó- 
polgár feladatát pont ez teszi érdekessé és 
széppé, hogy ebből a halmazból képes le
gyen kiválasztani a számára legmegfele
lőbb, legmegbízhatóbb személyeket.

Az élethez szerencse is szükségeltetik, eb
ből sem panaszkodhatom, az elmúlt négy 
évben 2-szer mellém csapott le a ménkű, 
de szerencsére csak mellém, sem szellemi 
sem fizikai képességeimben nem történt 
sérülés. Érzek magamban még annyi erőt 
és lendületet, hogy a következő ciklust 
ugyanolyan tisztességgel, becsülettel le
dolgozzam, mint az eddig ledolgozott 
időszakot.

Polgártársak befejezésül arra kérem Önö
ket, aki úgy ítéli meg az eddig teljesítmé
nyemet, hogy megfelelő volt, és továbbra is 
bízik bennem, kérem hogy ezt egy X for
májában juttassa kifejezésre a szavazáskor.

Az Önök döntése kötelező érvényű min
denkire. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Müller Lajos

Pörös Zoltánná

Pörös Zoltánná vagyok, a Völgység- 
Hegyhát Takarékszövetkezet pécsváradi ki- 
rendeltségének vezetőjeként dolgozom. Két 
felnőtt fiam van, ők már családjukkal élnek.

Független képviselőjelöltként indulok 
az önkormányzati választáson.

Elgépiesedett rohanó világunkban tele
pülésünk egy békés sziget lehet, ahova 
mindig nagyon jó hazatérni. Itthon lenni
- biztonságot jelent, idetartozást, lokál
patriotizmust, amelyet ó'rziink.

De milyen utakon járunk? Drágán, 
rossz minőségben épített utak, ráadásul 
némelyik az elmúlt 16 évben csak terv 
maradt. A 6-os út legendaszámba menően 
szimbolizálja az ígérgetéseket - ez már 
nem járható út. Ennyi idő elteltével már 
nehéz hitelesen tovább ígérni azt, amit 
1989 óta nem sikerült a különböző kor
mányzati ciklusokban megvalósítani.

Programomat - a település fellendítését
- a lakossággal együttműködve, vélemé
nyüket kikérve kívánom megvalósítani. 
Párthoz soha nem tartoztam, szándékaim 
szerint nem is fogok. A különböző pártok 
programjai ugyan sok jó elképzelést tar
talmaznak, az együttműködés hiánya mi
att azonban ezek nem tudnak összeadód
ni és előremutató trendeket az ország vo
natkozásában meghatározni.

A helyi politikában meglátásom szerint 
a párthovatartozást a kapun kívül hagyva
- az önkormányzati munkában együtt, 
Emberek az Emberekért - működhet ha
tékonyan a testület.

Amint a civil munkában, úgy az önkor
mányzatiban is legjobb tudásunk, telepü

lésünk jövőjéért, fejlesztéséért , a közössé
gért érzett felelősségünk szerint kell dol
gozni.

Nem vonatkozhat más erkölcsi mérce a 
politikai elitre sem, mint az emberekre, a 
társadalom tagjaira. Ök vannak többen — 
az egyszerű emberek — a politikusok az ő 
választott képviselőik, akiknek nagyobb 
felelősséggel kell dolgozniuk és a privát 
életben is élniük - a törvények rájuk fo
kozottabban vonatkoznak.

Az elmúlt 16 évben nem mindig így 
történt, a politika az emberek szemében 
elveszítette hitelét, ezt jelzik a tömeges 
tüntetések.

Ami elveszett, annak méltóságát, hite
lét nehéz visszaszerezni. Egy megerősödő 
civil társadalom, független képviselők le
hetnek a garanciái, hogy a politika nem 
önmagáért való, hanem a társadalomért 
van, érte dolgozik.

Amennyiben tisztelt választóim bizal
mából képviselői munkát végezhetek, 
szaktudásommal az Önkormányzat mun
kájában pénzügyi, pályázati vonalon is 
közreműködöm

Köszönöm figyelmüket, köszönöm, ha 
szavazataikkal támogatnak!

MŰKÖDŐ TELEPÜLÉST, EGYÜTT
MŰKÖDÉSBEN AZ EMBEREKKEL!

Spannenberger János

Spannenberger Jánosnak hívnak, 
törzsgyökeres pécsváradi lakos vagyok . 
Feleségem Szabó Ildikó , két fiú gyerme
künk a helyi általános iskola tanulói .

Önkormányzati Képviselő jelöltek:

Spannenberger János
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Végzettségemet tekintve, villamos mér
nöknek tanultam, jelenleg az első munka
helyemen -a közben átalakult-, E.ON 
Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. Pécs 
Régióközpontjában dolgozom fejlesztő' 
mérnökként.

Fiatal koromban a foci révén már aktí
van részt vettem a település sportéletében, 
többnyire eredményesen és a sikerek által 
öregbítve községünk illetve városunk hír
nevét.

A helyi áramszolgáltatói kirendeltség 
vezetó'jeként arra törekedtem, hogy “szü
netmentes” legyen az áramellátás a kör
nyéken és a lakosság részére az ügyfél ori
entált kiszolgálást helyeztem eló'térbe. A 
helyi önkormányzattal mindig szoros volt 
a kapcsolatom, kívánságukat és kérésüket 
szinte mindig sikerült teljesíteni.

Közel 6 éve a helyi kirendeltség bezárá
sát követően, beruházásokkal foglalkozom, 
Pécs, Komló, Siklós, Harkány, Pécsvárad 
és a hozzájuk tartozó kistelepüléseket ellá
tó , közép-és kisfeszültségű hálózatok fej- 
lesztőjeként, szakértőjeként tevékenyke
dem. Emellett a cégen belül kommuniká
ciós tréningeket vezettem illetve szakmai 
előadásokat folyamatosan tartok a külső és 
belső ügyfelek részére egyaránt. Vállalkozá
som a műszaki tervezésre és a szakértői ta
nulmányok készítésére épül.

Kitekintve más települések önkor
mányzataira is , szomorúan tapasztalom, 
hogy a képviselő testületekben illetve a hi
vatalok alkalmazottai között, rendkívül 
kevés a műszaki felkészültségű szakember. 
Ezáltal rossz döntések születnek illetve 
sok pénzt emésztenek fel a külső szakértői 
megbízások.

Úgy érzem, hogy műszaki felkészültsé
gemmel, szakmai tapasztalatommal és 
gazdasági szemléletemmel már nem csak 
“külső munkavégzőként” tudnék , hasz
nos tagja lenni a képviselő testületnek.

Főbb célkitűzéseim megegyeznek Az 
Együtt Pécsváradért Összefogás mint csa
pat által megfogalmazottakkal , egy-két 
gondolattal kiegészítve, megerősítve.

• Kevés kisváros rendelkezik ilyen köz
mű kiépítettséggel mint Pécsvárad, 
amelyre méltán lehetünk büszkék !

• Fő feladat lesz, az egyre nehezedő gaz
dasági körülmények mellett a város és 
a hozzátartozó intézményrendszerének 
a működtetése, hitelfelvétel nélkül.

• A nagy beruházások befejeződtek, de 
a központi iskola és a Vár utcai óvoda 
felújítása és új idősek otthona építése 
a terveink között szerepelhet.

• A fiatal lakosok elvándorlásának meg
akadályozása érdekében, el kell gon
dolkodni a bérlakás rendszerek felépí
tésében és az új munkahelyek kialakí
tásában.

• Nagyon szeretnék elmozdulást látni a 
lakás építések területén, a Szent István 
és Széchenyi utcákban a lakóingatla
nokat beépíteni illetve a volt gyógy
szertár mögötti részen a tervezett be
ruházást véghez vinni.

• Kiemelt feladat a környezetvédelem 
mellett, a település arculatának továb
bi szépítése.

Úgy érzem, hogy a nagy “felfedezések és a 
nagy fel találók” korszaka lezárult , újból a 
csapatmunka fog előtérbe helyeződni. Eb
ben a csapatmunkában szeretném kivenni 
a részemet, ha megtisztelnek bizalmukkal.

Spannenberger János

Szendrői Gábor

Szendró'i Gábor vagyok, 43 éves. 15 
éve, 1991. óta élek feleségemmel és csalá
dommal Pécsváradon. 1987-ben erdő- 
mérnökként végeztem Sopronban, de az 
élet úgy hozta, hogy több mint 10 éve 
már csak informatikával foglalkozom. 
Időközben gazdasági informatikus vég
zettséget is szereztem és jelenleg a 
PannonPharma Gyógyszergyártó Kft-nél 
vagyok rendszergazda.

Feleségem még néhány hónapig főállá
sú anya, ami mellett ápolónőként dolgo
zik a PTE Il-es Belgyógyászatán. 3 gyer
mekünk van, nagy fiam 14 éves, középis
kolás Szekszárdon. Lányom 10 éves, ki
sebbik fiam pedig 7, mindketten a 
Kodolányi János Általános Iskola tanulói.

4 évvel ezelőtt és most is azért jelent
keztem képviselőjelöltnek, mert azt lát
tam, hogy a városvezetés az óvodásokat, 
iskolásokat csupán anyagi nehézségként 
kezelte. Nagyobbik fiam - ugyan már 
végzett, de - abba az ominózus nagy lét
számú évfolyamba járt, amiben az osztály
létszám súrolta a törvényesség határát. Én 
a gyerekeimet, az óvodát, iskolát nem tu
dom “kiadási tétel”-ként kezelni. Tudo
másul kéne végre venni, hogy ők képvise
lik a város jövőjét, ha ezeket a fiatalokat 
most nem sikerül valamivel a városhoz 
kötni, akkor elvándorolnak.

Fiatal koromban évekig úsztam és vízi
labdáztam, ezért is nagy öröm számomra, 
hogy nemrég elkészült és átadásra került a 
tanuszoda. Ezzel kapcsolatosan a követke
ző nagy feladat az uszoda működtetéséhez 
szükséges anyagi háttér biztosítása, amit 
nem tudok másként elképzelni, mint kis
térségi összefogással. Pécsváradnak meg 
kell erősítenie kistérségi vezető szerepét!

A város kitörési lehetősége a turizmus
ban rejlik, ezért is kapcsolódni kellene a 
pécsi rendezvényekhez, hiszen 2010-ben 
Pécs Európa Kulturális Fővárosa lesz. Az 
erre való felkészülést, előkészülést nem le
het az utolsó percekre hagyni, már most el 
kell kezdeni! Pécsvárad rendelkezik olyan 
történelmi múlttal, turisztikai látványos
ságokkal, nevezetességekkel és környezeti 
adottságokkal, ami feljogosítja erre.

És végül, de nem utolsó sorban az 
őszinteség. Ennek egyik elengedhetetlen 
feltétele, hogy a képviselőtestületi ülése
ket a városi TV közvetítse. így a város la
kossága is megtudhatja, hogy az általa 
“beikszelt” képviselők miként végzik a 
dolgukat, mennyire szolgálják választóik 
és támogatóik érdekeit és a város javát, 
fejlődését.

Kérem Önöket, hogy minél többen 
jöjjenek el október 1-én és szavazzanak 
legjobb belátásuk szerint!

Önkormányzati Képviselő jelöltek:

Szendrői Gábor
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Tóth Györgyi

Tóth Györgyi vagyok, a Kodolányi Já
nos Általános Iskola tantestületének tagja, 
és egy éve ennek az intézménynek a veze
tője. 18 éve ebben az iskolában kezdtem 
pedagógusi pályámat, és azóta is megsza
kítás nélkül itt dolgozom. Német nemze
tiségi tanító és középiskolai tanári diplo
mát szereztem, valamint elvégeztem a 
közoktatási vezetői szakot is.

Pályám kezdetén az akkori igazgatóm, 
Erdősi Tibor azzal a feladattal bízott meg, 
hogy az éppen szárnyait bontogató két- 
tannyelvű oktatásban vegyek részt, mely 
akkor a legkorszerűbb nyelvoktatási prog
ram volt, és a mai napig is megfelel a kor 
követelményeinek, így a mi iskolánkban 
is évről évre sok tanuló illetve szülő vá
lasztja ezt az oktatási formát.

Az évek során sok tanulóval, szülővel, 
pécsváradi lakossal ismerkedtem meg, so
kan ismerhettek meg engem. Pedagógusi 
munkám mellett számos feladatot vállal
tam már eddig is a város közéletében, fő
ként a kultúra, az ifjúsági szabadidős 
programok, és nyelvismeretem révén a 
partnerkapcsolatok kialakítása majd ápo
lása területén. Elkészítettem a vár német 
nyelvű feliratait, vezettem 13 évig az isko
la német nemzetiségi tánccsoportját, szá
mos alkalommal segítettem tolmácsolás
sal a partnerkapcsolatok kedvező alakulá
sát. Munkám során sok barátra, ismerősre 
tettem szert belföldön és külföldön egy
aránt. Bár én nem született pécsváradi va
gyok, családom, szüleim nem itt élnek, de 
ezer szállal kötődöm ehhez a településhez, 
és ez a kötődés egyre szorosabb, megkér
dőjelezhetetlen.

A város egyetlen önkormányzati fenn
tartású általános iskolájának vezetőjeként 
célom egy felszereltségében és módszerei
ben korszerű, szellemiségében gyermek- 
központú iskola biztosítása. Ezen dolgo
zunk kollegáimmal, de sok dolgunk van

még. Megítélésem szerint, és remélem ezt 
tanulóink és szüleik is hasonló módon lát
ják, már az elmúlt egy évben is sok min
den történt. Sikerült ismét bevezetni a 
szakkörök széles kínálatát, tanulóink egy
re jobban élnek a felkínált lehetó'ségekkel. 
13 kollegám vesz részt egy olyan, 2008-ig 
elhúzódó továbbképzési programban, 
melynek eredményeként szakmai felké
szültségünk és iskolánk technikai felsze
reltsége jelentős mértékben javulhat: lap
topot, interaktív táblát és projektort ka
punk használatba, a korszerű sulinetes di
gitális tudásbázis megismerése és haszná
latának elsajátítása céljából. Nagyon fon
tosnak tartom az iskola környezetének 
megújulását is. Pályázati forrásból sikerült 
felújítani a Tavasz utcai iskola sportudva
rát, az alsó iskolában két tanterem teljes 
körű felújításának eredményeként az elsős 
kisdiákok igazán szép körülmények közé 
kerülhettek, az iskolai konyhán is jelentős 
korszerűsítésre, egy közel 2 milliós beru
házásra kerülhetett sor. Ezen az úton to
vábbhaladva a legfontosabb, még előt
tünk álló feladat a központi iskola épüle
tének rekonstrukciója.

Képviselőjelölt vagyok. A hírmondó ha
sábjain keresztül kérem a pécsváradi válasz
tók támogatását ahhoz, hogy lehetőséget 
kapjak arra, hogy eddigi munkámat a leendő 
képviselőtestületen belül is folytathassam. 
Bizalmuk megtisztelő lenne számomra!

Weintraut János

Üdvözlöm a Hírmondó Olvasóit!

Eló'ször is szertném megköszönni a le- 
hetó'séget azon ismerőseimnek, akik aján
lószelvényeikkel támogatták jelölésemet 
az önkormányzati képviselő testületbe.

Hölgyeim, Uraim: köszönöm megtisztelő 
bizalmukat!

Kérem engedjék meg, hogy néhány 
mondattal, röviden bemutatkozzam!

Születésem óta pécsváradi vagyok, im
már 44 éve. Itt jártam általános iskolába, 
majd Pécsett a Zipernowszky Károly Ipa
ri Szakközépiskolában érettségiztem, eró's- 
áramú szakon, 1980-ban. Vezérléstechni
kából szereztem az első' diplomámat a 
Pollack Mihály Műszaki Fó'iskolán 1985- 
ben. A Gép és Felvonószerelő' Vállalatnál 
dolgoztam Budapesten 1985-1995 kö
zött, ahol a felvonóipar szinte minden 
szaktarületét megismertem és 1994-ben 
letettem a Felvonószakértó'i felsőfokú 
szakvizsgámat.

1995-1998 között külföldön, Német
országban a Ranger Aufzuge GmbH-nál 
dolgoztam, ahol felvonóvezérléseket épí
tettem. Hazatérésem előtt német nyelvből 
Középfukú nyelvvizsgát szereztem. 1999-
2004- ig az Elcoteq pécsi gyárában Terme
lésvezető, majd Minőségbiztosítási mér
nök és részlegvezető munkaköröket töl
töttem be. Az Elcoteq-nél töltött idő alatt 
szereztem meg második, gazdasági jellegű 
diplomámat 2003-ban, a Pécsi Tudo
mányegyetem Közgazdaságtudományi 
Karán MBA/Marketing szakon.

Jelenleg ( 2004-től ) egy Német tulaj
donú válalat a Rubach Elektro-bau Kft 
pécsi gyártó üzemének vezetője vagyok, 
ahol vezérlőszekrényeket építünk külön
böző gépipari megrendelők számára. A 
tanulással továbbra sem hagytam fel,
2005- ben a PTE Pollack Mihály Műszaki 
Főiskolai karán Minőségbiztosítási szak
oklevelet szereztem.

A családommal, feleségemmel, és két 
kislányommal, Pécsváradon élek. Szeret
nék részt venni az önkormányzat munká
jában, műszaki, szakmai, vezetői tapaszta
lataimmal segíteni, olyan döntéseket hoz
ni a képviselő testületben, melyek a város 
fejlődését eredményezik, hogy majd a 
gyermekeim is úgy gondolják, Pécsvárad 
az a város, ahol élni szeretnének.

Ha úgy gondolják, hogy a politikai be
folyástól mentes független véleményemre 
szükség lehet az önkormányzati 
képviselőtestület döntéseinek meghozata
lánál, akkor kérem támogassnak szavaza
taikkal.

Tisztelettel: Weintraut János

Önkormányzati Képviselő jelöltek:

Weintraut János
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Német Kisebbségi Képviselő jelöltek:
Baumann Mihályné

Baumann Mihályné, a német kisebbségi 
önkormányzat képviselőjelöltje vagyok.

A német nemzetiséggel férjem révén 
kerültem kapcsolatba, aki sváb származá
sú és mivel férjem szüleivel lakunk együtt, 
így testközelből ismerhettem meg az O 
kultúrájukat. Az évek során egyre jobban

belefolytam a kisebbségi képviselet mun
kájába. A rendszerváltás után megalakuló 
Német Barátsági Egyesület tagjaként részt 
vettem a kisebbségi programok szervezé
sében és lebonyolításában, támogattam a 
mindenkori klubvezetó'k tevékenységét, 
fontos szervezési feladatokat láttam el a 
testvérvárosi kapcsolatok ápolásában. Fér
jem sokrétű elfoglaltsága miatt már eddig 
is sokat segítettem a helyi és a megyei né
met önkormányzat munkájában. Munka
helyem a saját vállalkozásunk, mely lehe
tőséget ad a kötetlen idejű munkavégzés
re, ezért rugalmasan tudom közbeiktatni 
az egyébirányú feladatok elvégzését is.

Amennyiben megtisztelnek bizalmuk
kal a város német nemzetiségének tagjai, 
úgy a továbbiakban is szívesen képvisel
ném a város németségét. Véleményem 
szerint nagyon fontos a kisebbségi identi

tás megtartása és erősítése. Fontos, hogy a 
hagyományok és a régi nemzetiségi érté
kek továbbvitelével a németség fenntartsa 
önmagát. Ebben a vonatkozásban nagyon 
fontos szerepe van annak, hogy gyerme
keink milyen minőségében tapasztalják 
meg önmaguk nemzetiségét, és mennyi
ben lesznek képesek azt továbbörökíteni. 
Ez a feladat ma már sokkal nehezebb, 
mint a régi időkben volt, hiszen szinte tel
jesen eltűntek azok a zárt falusi közössé
gek, amelyeknek zártságában könnyebb 
volt az identitás megtartása. A napi fel
adatok továbbvitele mellett általános cél
ként ezt tartom a magam számára a leg
fontosabbnak és a megválasztásomtól füg
getlenül is mindent meg teszek ezért.

Bizalmukat előre is köszönöm!

Pápai József

Óvodás és iskoláskorú gyermekek vala
mint felnőttek jelentkezését várjuk, Akik 
szeretnének megtanulni úszni, vagy meg
lévő úszástudásukat tovább fejlesztenék! 

Helyszín: Pécsváradi Tanuszoda

Lebonyolítás: A tanfolyamok időtartama 
15 hét (30 alkalom), heti 2x45 perces fog
lalkozásokkal.

Úszócsoportok
Gyermek Felnőtt

Kezdő Kezdő
Középhaladó 1 Haladó

Haladó

Tisztelt Választó Polgárok!

Pápai József vagyok, Dombóváron szület
tem, 1971. július 5-én. Kisebbségi tevé
kenységem közel 8 évre tekint vissza, 
amelyet Tormási településen töltöttem el 
és a kezdeti nehézséget követően sikeres 7 
évet tudhatok magam mögött. Tormási
ban például közösségi ház működtetése, 
nyári táboroztatás, roma nap szervezése. 
Ügy gondolom, korábbi tapasztalataim
mal és munkámmal bátran indulhatok 
képviselőjelöltként Pécsváradon. 
Megvalósítási céljaim:

Üszócsoportok indítása: Megfelelő lét
szám (10 fő) esetén 2006 szept. 25-től. 
Ezen csoportokba az előzetes jelentkezése
ket 2006 szept. 24-ig várjuk. Később je
lentkezők korlátozott létszámban csatla
kozhatnak. Csoportbeosztás előzetes fel
mérés, tudásszint és életkor alapján. 
Foglalkozások ideje: hétfő, szerda 17.30- 
19.00 óra között.
Részvételi díj: 700.-Ft/fő/foglalkozás.
A tanfolyam teljes díja - 30x45 perc - 
21.000.- Ft. Lehetőség van a tanfolyami 
díj két részletben (2x10.500.-Ft) történő 
befizetésére. Az első részlet befizetése a tan
folyam első hetében, a második részleté a

Oktatás terén felzárkóztató program iskolás 
gyerekek részére, táboroztatás szervezése. 
Pályázati lehetőségek tanulmányi átlagok 
szerint.
Kultúra terén: Programok szervezése, szé
les körű kapcsolateremtés 
Közösségi ház működtetése: bábszínház, 
hagyományőrző csoport működtetése 
Munkalehetőségek: Közhasznúak foglal
koztatása, illetve egyéb foglalkozások. 
Probléma forrás: a beás és nem beás cigá
nyok közötti ellentét megszüntetése, 
együttműködésük elősegítése

tanfolyam második hónapjában esedékes. 
Oktatásszervezők: Kálovics Ferenc 
30/9690-933 és Fáskerti Gábor 20/374- 
3003

Csoportvezetők: Fáskerti Rita, Fáskerti 
Gábor, Muharos Péter, Kálovics Ferenc

Tudnivalók: A tanfolyamon való részvé
tel feltétele az uszoda változó vízmélysége 
miatt 1.20 m-es minimális testmagasság
hoz kötött. Úszósapka viselete kötelező! 
Az érdeklődők számára előzetes tájékozta
tót, szülői értekezletet tartunk 2006. 
szeptember 20-án, szerdán 18.00-tól a 
Pécsváradi Tanuszoda előcsarnokában. 
Jelentkezés a fenti telefonszámokon 
az oktatásszervezőknél!
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Cigány Kisebbségi Képviselő jelöltek:


