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MDF
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MDF
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MDF
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Független, MDF támog. 
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Független, Nemzetiségi 

Szokodi István 
Független, MDF támog.

Csetényl Sándor 
Független, MDF támog.
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Választási pártharcok?!
Sokan szeretnék, ha a választá

sok csendben, békésen, indulat
mentesen zajlanának.

így gondolta az MDF pécsváradi 
szervezete is. Előző számunkban 
megírtuk, hogy az önkormányzati 
képviselők jelölésénél ne csak a 
pártszempontok domináljanak, ha
nem egyenlő eséllyel vehessen 
részt azon minden, a faluban léte
ző társadalmi csoport, párt, egye
sület. Korántsem jutott eszünkbe, 
hogy a parlamenti erőviszonyok
nak megfelelően kellene a helyi 
önkormányzatnak is alakulnia. 
Még azt sem gondoljuk, hogy a he
lyi országgyűlési választások párt
eredményei a mérvadók, hiszen itt 
az MDF tarolt 60 %  körüli ered
ménnyel, szemben az aggódó 
MSZP 6% körüli, mélyen az orszá
gos átlag alatti megítélésével. Új 
szövetségesük, a velük közös listát 
állító SzDSz sem érte el a 10%-ot. 
Ennek ellenére a közös listát állító 
két párt nemcsak a már kinyilat
koztatott szándékunkat vonta két
ségbe, hanem olyan látszatot óhaj
tanak a választópolgárok előtt kel
teni, mintha az MDF akadályozta 
volna meg, hogy a faluban nem jö
hetett volna létre közös megegye
zés a pártok között a jelölésekben, 
esetleg közös listaállítás.

A pártközi egyeztetésen valóban 
elhangzott, hogy nem kívánunk az 
MSZP-vel és az SzDSz-el közös je
lölteket állítani. Azt is elmondtuk 
azonban - közérthetően-, hogy mi
ért.

Azért, amiért a fehér és a vörös 
festéket ritkán szokták összeönte
ni, hogy kétszeres mennyiségű ró
zsaszín legyen.Azért, amiért az ate
isták nem a vallásos emberek tár

saságát keresik. Azért, mert mások 
vagyunk, mások a céljaink mint 
politikai pártoknak is. Mi leírtuk 
programunkban, hogy mit szeret
nénk Pécsváradért tenni. Ezt az 
MSZP és az SzDSz ezidáig nem 
tette meg, akkor mire szövetkez
zünk? Az azóta közzétett listáju
kon független jelöltjeik közül 
olyan általunk is tisztelt jelölteket 
olvashattunk, akiknek szívből kí
vánjuk, hogy az új önkormányzat
ba bejussanak, hiszen hiteles , köz- 
tiszteletben álló polgárok. Még
sem tudjuk őket támogatni, hiszen 
olyan párt színeiben indulnak, aki 
igyekszik elfelejteni a közelmúltat, 
azt, hogy tagjai és vezetősége a bé
kés forradalom előtt más húrokon 
játszottak, más színű köpönyeget 
hordtak. Ezt már kevésbé vállal
ják, ezt már igyekeznek elfelejteni 
és új ruhájukban, megújult retori
kával próbálják a választókat meg
győzni tiszta szándékaikról és fen
nen hangoztatott függetlenségük
ről.

Az MDF a rendszerváltozást hir
deti, és komolyan is gondolja. Eb
ben nincs helye olyan megegyezé
seknek, amelyek a szándékokat, az 
érdekeket, a múltat és a jelent 
összemossák. Mi úgy gondoljuk, 
hogy az új megválasztott önkor
mányzat feladata lesz az a fajta 
összefogás, amelyet az MSZP és az 
SzDSz a választások előtt óhajta
na. Szükség is lesz erre az összefo
gásra, hiszen az új önkormányzat 
pártoktól függetlenül, azok befo
lyása nélkül fog tevékenykedni, 
mindannyiunk közös céljaiért, egy 
jobb és szebb Pécsváradért.

Kérjük olvassák el a programun
kat, vizsgálják meg jelöltjeink elő
életét, alkalmasságát, jöjjenek el

az őket bemutató nagygyűlésre, 
hogy tiszta szívvel tudjanak majd 
dönteni ki képviselje majd érdeke
iket a helyhatóságban? Az MDF 
pécsváradi szervezete jelöltjei állí
tásánál nem csak az alkalmasságu
kat és szakképzettségüket mérle
gelte, hanem a szűkebb lakóterület 
képviseletét is. Az MDF vélemé
nye szerint az új önkormányzatban 
és falunkban is lesz jelentősége 
egy-egy utca, lakóterület személyes 
képviseletének is, hiszen tudniuk 
kell a lakosoknak, ki az ő képvise
lőjük, kihez fordulhatnak ügyes 
bajos dolgaikkal? Mi ennek mérle
gelésével 11 körzeti jelöltet állítot
tunk. / Lásd a bemutatásuknál a 
szerk./

Tisztelt választópolgárok!
Az önök megítélésére bízzuk, 

melyik párt a hitelesebb. Amelyik 
akkor alakult - a megyében elő
ször -, amikor mások még suttogni 
sem mertek. Amikor rendőrségi 
megfigyelés alatt álltunk. Amikor 
első rendezvényeinken a rendőrsé
gi autó mindig készenlétben állt. 
Amikor a megyében elsőként állí
tottunk maradandó emléket az 
1956-os forradalmunk és szabad
ságharcunk emlékére. Amikor if
júsági rendezvényeket, MDF bálo
kat rendeztünk, amikor egy éve 
immár, hogy helyi újságot indítot
tunk, és még sorolhatnánk. Egy 
szóval az MDF tevőlegesen vett 
részt a falu életében, úgy mint po
litikai párt. Kérjük választásakor 
ezt is mérlegelje, hiszen szavakból, 
tanácsokból, hangos kinyilatkozta
tásokból eddig is volt bőven. Bízva 
az önök megítélésében támogatá
sukat kérjük jelöltjeinkre, hogy ál
taluk valóban felvirágozhasson 
községünk, Pécsvárad.

dr. Bíró Ferenc
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A PECSVARADI IPARTESTULET ES AZ MDF KÖZÖS 
POLGÁRMESTER-JELÖLTJE A FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT

TÁMOGATÁSÁVAL:

Jó napot kívánok. Beck József 49 éves mezőgaz
dasági gépészmérnök, az Ipartestület és az MDF 
közös polgármesterjelöltje köszöntőm a tisztelt vá
lasztópolgárt.
1960 óta élek a községben, nős vagyok, feleségem 
a pécsváradi patikában gyógyszerész, kettő gyer
mekünk még iskolás korú. Húsz éve főállásom mel
lett lakatos iparosként is tevékenykedem mellékfog
lalkozásként. A pécsváradi Mezőgépnél 15 évet dol
goztam. Jelenlegi munkahelyem 10 év óta a BVM 
hirdi gyára. Önkormányzati programunkat a helyi új
ságban és hirdetőtáblán tettük közzé.

Programunkból —  címszavakban kiemelve —  az alábbi gondok megoldását tartom 
legfontosabbnak.
—  Pécsvárad térségi központi szerepkörének visszaállítása
—  Munkahelyteremtő vállalkozások letelepítésének kiemelt kezelése
— Korszerű telefonellátás mielőbbi megoldása
—  Szociális gondozás fejlesztése
— Közbiztonság erőteljes javítása. Rendőrőrs felállítása
—  A létrejövő helyhatóság tulajdonába kerülő önkormányzati vagyon gazdaságos 

működtetése
—  Olyan, kis ráfordítással is elérhető, közérzetjavító Intézkedések megtétele, mint 

például:
kistermelők és lakosság közvetlen kapcsolatának helyreállítására megfelelő piactér 
kialakítása,
kétnyelvű feliratok elhelyezése a jobb tájékoztatás érdekében, 
iskolabusz megállóinak szaporítása a kisiskolások védelmében stb.

Olyan önkormányzati morál kialakítása és természetessé tétele kívánatos, mely fokozott 
gondossággal bánik a közpénzekkel, nem tűri az elvtelen összefonódásokat, a gátlásta
lan egyéni haszonszerzést s a nyilvánosság kizárását a döntéselőkészítésből. Olyan 
önkormányzat kell, mely önzetlen SZOLGÁLAT-nak tekinti munkáját, de nem a 
mindenkori hatalmat szolgálja.
Ilyen önkormányzatot szeretnék, mely a fentiek szellemében hosszútávú döntéseit köz- 
megegyezés alapján hozza meg, napi ügyekben az optimális közelítő megoldást keres 
legjobb szakmai tudása szerint.

Az igazi változásokhoz kérem az Ön véleményét és együttműködését.
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AZ MDF ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJELÖLTJEI:

Születésem óta Pécsváradon 
élek. Tanulmányaimat a helyi álta
lános iskolában kezdtem, majd a 
helyi gimnáziumban folytattam. 
1978-ban a Bárczi Gusztáv Tánár- 
képző Főiskolán Budapesten ál
lamvizsgáztam, s szereztem diplo
mát. Első munkahelyem a Kisegítő 
- Foglalkoztató iskola és Nevelő- 
otthon volt. 1982 óta a helybéli ál
talános iskolánál folytatom nevelői 
tevékenységemet. Életem és csalá
dom életét nagy mértékben megha
tározta a politika, dacára annak, 
hogy soha senki sem kívánt politi
kával foglalkozni közülük. Magam 
úgy érzem, ma ha lehet, még sok
kal inkább szükség van arra, hogy 
erkölcsi tartással bíró emberek ve
zessenek, hiszen a két évvel ezelőtt 
megnyitott demokratizálási folya
mat igen sokféle energiát szabadí
tott fel. Alkalmam arra, hogy beál
lítottságomnak, meggyőződésem
nek megfelelő eszmei, szellem- 
i körbe kerüljek a Magyar Demok
rata Fórum megalakulásával nyí
lott. 1989. januárja óta vagyok az 
MDF. helyi szervezetének tagja. 
Tbvábbi tervékenységemet elsősor
ban hivatásomnak megfelelően a 
nevelés és oktatás határozza meg, 
helyi közösségünk életében a tár
sadalmi megbékélés és bizalom je
gyében szeretnék részt venni. Az 
MDF Pécsváradi Szervezetének 
önkormányzati választási program
jával egyetértek.

Patacsi Antalné
Körzete: Rózsa F. u. Mecsekkör- 

nyék Mosókút környék Zengővár- 
konyi ut Zcngő-köz

Nevem Vértes László. 44 éves 
gépész üzemmérnök vagyok. 1953 
óta élek Pécsváradon. Munkahe
lyem 1968 óta a Mezőgép gyáregy
sége. Feleségem a Pécsváradi Ált. 
Iskola tanítója, egy gyermekünk 
van, aki középiskolás. Párt és tár
sadalmi szervezetek támogatásával 
független jelöltként szándékozom 
indulni a helyhatósági választáso
kon. Megválasztásom esetén társu
lási érdekektől függetlenül kívá
nom a közösséget és szűkebb vá
lasztókörzetemet szolgálni.

Körzete: József A. u. Honvéd u. 
Bem u. Bem-köz Dombay-u.

Müller Lajos 50 éves vagyok. 34 
éve pécsváradi lakos. Mezőgazda- 
sági gépésztechnikus a végzettsé
gem. 1955 óta folyamatos a mun
kaviszonyom, 15 évet fizikaiként 
dolgoztam, 20 éve középvezetői 
beosztásban. 1988-ban a pécsvára
di vár és templom kivilágításáért 
"PÉCSVÁRADÉRT" emlékplaket
tet kaptam két társammal együtt. 
1985 óta vagyok tanácstag, amit a 
lehetőségeim és képességeim meg
engedtek igyekeztem megtenni kö
zös lakóhelyünk érdekében. Jól-e 
vagy rosszul ezt eldönteni Ön hiva

tott. DÖNTSÖN és a döntését el
fogadom.

Körzete: Iskola u. Kossuth u. 
Kálvin u. Temető u. Templom u. 
Csokoládé puszta

Pintér Róbert 33 éves vagyok. 
1978 óta élek Pécsváradon. Két 
gyermeke apja vagyok, szeretem 
családomat, lakóhelyemet is. Ezért 
évek óta lehetőségeim szerint sze
retnék tenni előmenetelünk, fejlő
désünk érdekében. Kereskedelmi 
végzettséggel és érettségivel ren
delkezem. Jelenleg egy Mananger 
képző iskolába járok és Szociális 
munkás szakra készülök. Mint tud
va levő siralmas a telefonhelyze
tünk. Ennek javításán kívánok 
munkálkodni. Fejlődésünk alapfel
tétele a vállalkozói tőke. Ezért se
gíteni, manangelni kívánom a vál
lalkozói tevékenységet. Piacot kí
vánok teremteni a Pécsváradon 
megtermelt áruknak és keresem a 
nekünk hasznot hozó tevékenysé
geket, partnereket. A fiatalok 
mozgásigényének kielégítésére 
sport tér kialakításán kívánok 
munkálkodni. Magyarország a Bu- 
dapest-Bécs világkiállításra készül. 
Ebbe Pécsvárad is bekapcsolódhat 
üzleti tevékenységgal, háttérmun
kával és egyebekkel. Ezekhez egye
dül kevés lennék, de ha közösen 
látunk hozzá - együttes erővel el
érhetők. Támogatom az MDF 
programját, de a lakosság támoga
tását is kérem ezek megvalósításá
hoz.

Körzete: Kollégium-köz Jókai u. 
Ságvári u. Rákóczi u. Kishosszúrét 
Liszt F. u.
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Szokodi István: Tolna megyei 
Kajdacson születtem , 46 éves va
gyok. Két gyermekünk van. 1973 
óta vagyunk pécsváradi lakosok. Is
kolai végzettségem: gimnáziumi és 
közgazdasági érettségi. Szakmun
kás vizsgát üvegcsiszoló és üveges 
szakmából tettem. Pécsett dolgo
zom üveges üzemvezetőként régi 
munkahelyemen. Másodállásban 
üveges kisiparos vagyok. Megvá
lasztásom esetén szeretném figye
lemmel kísérni az önkormányza
tunk bevételeinek felhasználását és 
erről választóimat rendszeresen tá
jékoztatni. Részt kívánok vállalni a 
tennivalók meghatározásában, an
nak időbeni rangsorolásában és a 
megvalósítás ellenőrzésében. La
kóhelyünk fejlődése érdekében 
fontosnak tartom a kisiparosok, 
kisvállalkozók támogatását, érde
keik védelmét, munkájuk elősegí
tését. Szeretném szűkebb környe
zetem problémáit, gondjait képvi
selni az önkormányzatban.

Körzete: Gyenes T. u. Gesztenyé- 
si u. Witt J u. Fülep L.u. Kodolányi 
u. November 29. u.

Kisztner György hentes kisipa
ros, 35 éves nős két gyermek apja. 
Független MDF támogatással. A 
demokratikusan választandó ön- 
kormányzatban az iparosságot a 
német és egyéb nemzetiséget s nem 
utolsó sorban Pécsvárad keleti ré
szén lakó polgártársakat szeretném 
képviselni, ha személyemet elfo

gadják és szavazatukkal megtisz
telnek. Rövid program: 1,/ Köz
rend-közbiztonság: mindenáron 
megoldandó probléma nappali és 
éjszakai polgárőrség megszervezé
se 2.1 Lakosság ellátása: minél 
több árut közvetlenül a termelőtől 
lehessen vásárolni termelői áron. 
Heti piac megszervezése, kialakítá
sa. 3./ Egészségügy: rendelőintézet 
létrehozása. 1-2 db. betegszállító 
autó pécsváradi telephellyel. 4./ 
Iparosság: székház gond mielőbbi 
megoldása. Minden iparosnak és 
vállalkozónak telefon! Az Ipartes
tület véleményét kérjék ki ipar 
igazolvány kiadásakor. Kontár kér
dés: nehéz és kényes téma. Munká
jukra szükség van, de ne így. A 
mostani termelést visszafogó adó
rendszert megszüntetni, új ösztön
ző, családi lineáris adórendszert 
létrehozni, hogy megérje dolgozni 
az adófizetés mellett is. 5./ Nem
zetiségi klub helyiség, német fel
irat az intézményeken és helység
jelző táblákon. 6.1 Lakókörzet: 
műút megépítése / csapadék elve
zető árok / 7./ Idegenforgalom fej
lesztése: camping + strand kiépí
tése. Hangulatos sétány kialakítá
sa.

FogI József: 1951-ben Sombere
kén születtem, német nemzetiségű 
családban. 1970 óta élek Pécsvára- 
don, 1976 óta dolgozom az ÁFÉSZ 
"Német utcai" élelmiszerboltjában. 
A pécsváradi német nemzetiségi 
klub vezetője vagyok, valamint 
kongresszusi küldött. Szeretném a 
Pécsváradon élő nemzetiségi lako
sokat képviselni megválasztásom 
esetén - az újjá választott önkor
mányzatban. Szeretnék a Szt. Ist- 
váni gondolattal élni: ahány nyelv

annyi ember, s ezzel európaiságun
kat elősegíteni. " Nacht dér Hei- 
mat Möcht ich Wieder"

Körzete: Nemzetiségi jelölt.

Tóth József: őshonos pécsváradi 
vagyok. Ezért személyesen isme
rem az itt született és ide költözött 
emberek nagyrészét. 1937-ben ke
rültem Pécsre ipari tanulóként jó 
hírnevű vállalkozóhoz. Ugyanek
kor az ipariskola építőipari szaká
ra is jártam és azt elvégeztem, 
melynek eredményeképpen képesí
tett ácsmesteri és kőművesmesteri 
bizonyítványt szereztem. Fordula
tot hozott 1953. évben, hogy a 
Pécsváradi Vegyesipari, rövidesen 
Általános Építőipari Szövetkezet
be léptem elsőként műszaki veze
tőnek. Első közéleti tevékenysége
im között szerepel a mai Thvasz ut
ca elképzelése, későbbi megvalósí
tása. Sok nehézség Irán a Pécsvá
rad lakosságát szolgáló első vízve
zeték megépítése stb. 1956. no
vemberében a pécsváradi diktátor
ral, a pécsváradi kuláklista megal
kotójával történt beszélgetés so
rán helytelenítettem a kulák meg
különböztetést. Ez elegendő volt 
ahhoz, hogy a diktátor ellenforra
dalmárnak minősítsen. Ezután ez 
rajtam maradt, mint tevén a púp. 
Hátrányaival együtt kisért engem 
és családomat. Feleségem még az 
első munkahelyén dolgozik 28 év 
úta a Pécsváradi ÁFÉSZ- nál.Most 
már nyugdíjasként. Két gyermek
ünk van: a lányom közgazdász, a fi
am autószerelő. Semmilyen párt
nak tagja nem voltam, de az MDF 
pécsváradi szervezetének alapító 
tagja vagyok.

Körzete: Radnóti u. Tavasz u. 
Entz B. u. Felszabadulás-tér Kos
suth L.u. Dózsa Gy. u. Vár u. Vár- 
kert köz.
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Benkő László: 34 éves vagyok. 
Születésem óta Pécsváradon élek. 
Jelenleg egy pécsi építési vállalko
zónál dolgozom művezetőként. 
Tágja vagyok a Várbaráti körnek és 
az MDF pécsváradi szervezetének. 
Részt vettem a vár és templom dísz 
kivilágításának kivitelezésében, 
mely tevékenységemért "PÉCSVÁ- 
RADÉRT" emlékéremmel tüntet
tek ki. Az épülő gázvezeték és a 
tervezett kábeltévé szervezésében 
is segédkezem. Támogatok minden 
a város és falu közti különbség 
megszüntetését célzó tevékenysé
get.

Körzete: Kossuth L. u. részben 
Szabadság u. Erzsébet u. Szilágy
puszta.

Csetényi Sándor: 1959. október 
3-án születtem. A Pécsi Janus Pan
nonius Tüdományegyetem Tanár
képző szakán végeztem. 6 éve a Pé
csi Apáczai Nevelési Központ kol
légiumában dolgozom. Az elmúlt 
öt évben nevelőtanárként, az idei 
évtől mint igazgató helyettes. Nős 
vagyok, feleségem Orlai Ilona óvó
nő, jelenleg otthon van 2,5 éves 
kislányunkkal. Decemberre várjuk 
második gyermekünket. Nem egy 
réteg, hanem egy faluközösség ér
dekeit szeretném képviselni. Aján
lataim az önkormányzat felé: - Az 
időseknek és a létminimumon él

őknek létbiztonság nyújtása / 
anyagi juttatások, olcsó vásárlási 
lehetőségek stb. / - Piac létesítése - 
Az egészséges életmód lehetősé
geinek megteremtése / játszóterek, 
strand, Dombay-tó / - A fiatalok 
kulturális szórakozási lehetőségei
nek bővítése - A hátrányos helyze
tű és veszélyeztetett gyermekek ér
dekében a családgondozási hálózat 
kiépítése - Az alkoholizmus elleni 
küzdelem erősítése - Közösségi 
szellem kialakítása, egy közös, 
szebb, tisztább faluért mozgalom 
szervezése - A hegyi lakosság elö
regedésének megakadályozása cél
jából az itt letelepedni szándékozó 
fiatalok támogatása, helyijárat be
vezetése - A távolsági buszok meg
állóinak bővítése - A kereskedelmi 
hálózat fejlesztése - A hegy" mos
tohagyerek " szerepének megszün
tetése / ide nem jut el minden, 
vagy csak sokkal később: csatorná
zás, utak, kábeltévé, gáz, telefon 
stb. /

Körzete: Petőfi u. Külső tanya 
Ady u. Táncsics u. Magyar tér Zen
gő u.

Lovas László: 32 éves pécsváradi 
lakos vagyok, agrárműszaki vég
zettségű. Munkahelyem a Zengő
alja MGTSZ, ahol műhelyvezetői 
beosztásban dolgozom. Támoga
tok minden olyan elképzelést, 
amely ahhoz vezet, hogy Pécsvárad 
lakossága ellátási, kulturális inf
rastrukturális és bármi más vona
lon fejlődjön,- bizonyos területen 
érje el, más esetben közelítse meg 
a városokban lakó polgárok lehe
tőségeinek szintjét. Nagy lehető
séget látok Pécsváradnak a falusi 
turizmusba való bekapcsolódásá
ban. Szerintem külföldi vállalko
zók tőkéjével a ma esetleg irreális
nak tűnő dolgok is valósággá vál
hatnak. Nagyon fontosnak tartom

a vállalkozások megvalósulásának 
előfeltételeként is, hogy Pécsvárad 
bekapcsolódhasséka korszerű te
lefonhálózatba.

Körzete: Pécsi országút Dombay- 
tó Vak B. u. Kossuth L u. részben

Augusztus
20-ra

emlékezve
Pécsváradi polgárok!
Kedves vendégeink!
Tíz évszázad tekint reátok ezek

ről a falakról. Szemetek azon a tá
jon tekint körül, amelyen az állam- 
alapító nagy király Szent István te
kintete is megpihent, amidőn az 
1000. év beköszönte valamint 
trónralépése előtt ezen a helyen 
egyházat alapított. Egyházalapítá
sát - amellyel atyja és önnön sze
mélye királyi udvarházát az egyház
nak adta - azután történt, hogy el
lenségét, a lázadó Koppányt le
győzve, nekilátott a déli országrész 
állam-és egyházszervezésének.

Pécsvárad szíve ez a vár, és szíve 
ennek a tájnak. Szervező ereje, 
központja volt Szent István korá
ban, az a hely, ahol a koronát hozó 
Asztrik apát volt a bencés szerzete
si közösség első vezetője. A koro
na: a latin és görög koronából, ke
letből és nyugatból ötvözött szent 
ereklyénk, amely Szent István aka
ratát, Szent István birodalmát jel
képezte és jelképezi mind a mai 
napig. Azt az erőt és megvalósított 
szándékot, amellyel első királyunk 
elvezette népét Európa nemzetei 
közé.Európa ma különös aktuali
tással tér vissza újra meg újra ter
veinkben, gondolatainkban, az új
jászülető Magyarország politikai 
programjaiban. Az én kérdésem 
úgy szól: nem Európa-e az a Pécs
várad, melynek monostorában kó
dexeket írnak, betegeket gyógyíta
nak a szerzetesek? Befogadják a 
menekülő királyi herceg vak Bélát,
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vendégül látják a velencei Szent 
Gellértet, ahol oltárt alapít Szent 
László király, amely monostort 
Mátyás király a legvirágzóbbnak 
nevezi, ahol megpihen Anjou Ká
roly Róbert... S ahol felrobbantják 
a török közeledtére a századok 
alatt felépített templomokat, ahol 
istállók épülnek Szent István és 
Asztrik apát monostorában, ahol 
az a templom, amely látta még 
Szent Istvánt, évszázadokon ke
resztül kocsiszínként és krumplive
remként szolgál.

"Vár állott, most kőhalom" mon
dottuk még három évvel ezelőtt is 
Kölcsey Himnuszának szavaival a 
pécsváradi várban." Bizony meg
szűkültünk a magyarságban, mely
nek ugyan bőségében soha nem is 
voltunk" - mondhatjuk Bessenyei 
György szavaival. István király egy
szeri csodaként, isteni kegyelem
ként megőrzött államalapítása és a 
virágzás évszázadai után a pusztu
lás, a gyarmati lét keserves évszá
zadait kellett megérnie, megszen
vednie ezen ország, ezen település 
lakóinak.

Thtár, török, német, orosz csizma 
tapodta végig Szent István birodal
mát, Szent István sok nemzetiség
ből összekovácsolódott népét. És 
hányszor ugrasztott egymásnak 
magyart a magyarral a belviszály, a 
széthúzás, a pártoskodás. Lopták 
meg urai, akiknek pedig gyarapíta- 
niuk kellett volna az országot. 
Most újra itt állunk, akár negyve
nesztendős babiloni fogságuk után 
a zsidók. Megfogyva, lelkiekben és 
anyagiakban megrabolva, egy új 
Magyarország reménységével a szí
vünkben - mai magyarok.

És összejuövünk immár huszon
egy éve, Szent István király szüle
tésének 1000. évfordulója, 1969 
úta ezen szobor előtt. Mert a pécs- 
váradiak szívében mindig ott élt az 
a tudat, hogy szent hely az, ahol él
nek, Szent István és Vak Béla ki
rály emlékével, Mária, Magyaror
szág Nagyasszonya tiszteletével, 
amely a szentistváni alapítás óta 
elvitathatatlan lelki tulajdona az 
itt élő embereknek. Első méltó ün
nepünket a Szent Istvbán évben, 
1988-ban ülhettük itt, az újra meg
nyitott várban. Majd jött az 1989-

es esztendő, Kelet-Európa forrada
lmainak éve. És a mostani, az első 
szabad választások, a rend
szerváltozás esztendeje.Itt állunk 
újra e szobor, ezen ősi templom 
falai élőt, 1990. augusztus 20-án, 
hogy hódoljunk szent királyunk 
emléke előtt, és elgondolkodjunk 
azon, kik vagyunk, honnan jövünk 
és hová tartunk. Helyhatósági vá
lasztások előtt áll közösségünk. 
Pécsvárad népe fogja eldönte
ni,kiknek a kezébe teszi le sorsát. 
Választ kell kapnia arra a kérdés
re, kié Pécsvárad? Kié lesz ez az 
ország? Azoké-e akik szűk cso
portérdekeket erőltetnek rá a kö
zösségre, közösségi érdekként fel
tüntetve azokat, vagy azoké, akik 
felelős lélekkel, tudással és tisztes
séggel képesek szolgálni a közössé
get. Mert István király személyé
ben nemcsak az Európa tekintélyű, 
erőskezű, büntető és igazságosztó 
államszervezőt kell látnunk, ha
nem a nemzet legelső és legaláza
tosabb szolgáját is. Hallgassuk 
csak, miként ír róla Kálti Márk a 
Képes Krónikában, és képzeljük őt 
e falak közé:" Szent István király 
szokása jobbára az volt, hogy éven
ként legalább három ízben látogat
ta meg a maga alapította egyháza
kat, és midőn elérkezett egy ilyen 
egyházhoz, először is meglátogat
ta mind az oltárokat, mindegyiknél 
imádkozott, majd kimenvén, kö
rüljárta az egész templomot, gon
dos szemmel és apróra megvizsgál
ta a falak és a tetők hibáit, repedé
seit, nyomban elrendelte a tataro
zást, és addig el nem távozott a vá
rosból illetve faluból, míg a javí
tást nem látta."

Évszázadokra szóló erkölcsi 
program ez minden uralkodó, min
den vezető számára. A példázat a 
jó gazda gondosságáról beszél, s 
mutatja fel Szent Istvánt vala
mennyiünk előtt.

S ha volna valakiben kérdés, mit 
mondhat számunkra ez a történel
mi emlékhely, Pécsvárad szent he
lye, a vár, Asztrik apát egykori mo
nostora, Szent István szobra, Szent 
István öröké, akkor talán a válasz 
is megfogalmazódott már. Az a 
nép, amelynek ilyen szentjei, ilyen

alapító királyai vannak, az a nép 
erős, és annak a népnek bíznia kell 
a jövőjében. Hiszen atyái is bíztak, 
dolgoztak és örökül hagyták ránk 
hazánkat, ezt az országot, amit ki
vívni a mély süllyedésből, s olyan 
magasra tenni mint lehet, - nos ez 
az, amit tennünk a legtisztább er
kölcsi parancsolat. Az alkotás, a 
munka, a szellemi és fizikai pro
dukció vivőereje által.

Ilyenkor, Szent István napja kö- 
zeledtén szívesen forgatom a király 
Intelmeit. A hitelesen Szent Ist
vánnak tulajdonított ggondolato- 
kat, egy hatalmas államalkotó elme 
üzenetét fiához, Imre herceghez, és 
késő unokáihoz, mihozzánk. Mit 
üzen Szent István király 950 év tá
volából? "Légy irgalmas minden 
erőszakos szenvedőhöz, őrizd szí
vedben mindig az isteni intést: Ir
galmasságot akarok és nem áldoza
tot! Légy türelmes mindenkihez, 
nemcsak a hatalmasokhoz, hanem 
azokhoz is , akik nem férnek a ha
talomhoz."

Az uralkodó, vezetői erkölcs pa
rancsa kiterjed az idegenekre, s 
idézése e falak között, ahol Nagy
boldogasszony napján a németség 
betelepítésének 300. évfordulójára 
emlékeztünk. Micsoda aktualitás
sal szólnak ma, a nemzetiségi gyű
lölködéstől forró Európában a 950 
évvel ezelőtt leírt szavak, amelyek 
az idegenek befogadására intik Im
re herceget: "Az egynyelvű ország 
gyenge és esendő. Mert a vendég
népek külön-külön nyelvet, szo
kást, példát és fegyvert hoznak ma
gukkal, s mindez az országot díszí
ti, udvar fényét em eli, s a külföl
dieket a pöffeszkedéstől elretten
ti."

És van szava a királynak a tanács
ról is, amelyet a közelgő helyható
sági választások előtt ajánlatos 
megszívlelnünk:" Ostoba, pöffesz- 
kedő és középszerű emberekből a 
tanácsot összeállítani mit sem ér, 
hanem a tekintélyesebbek és a job
bak, a bölcsebbek és a legmegbe
csültebb vének ajkán formálódjék 
és csiszolódjék a törvény." Úgy le
gyen!

Gállos Orsolya
/Elhangzott 1990. aug.20-án, a pécsvá

radi várban. /
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Szent István-napok
Augusztus IS - augusztus 20. Nagyboldo

gasszony, Pécsvárad Búcsúja és Szent István 
napja az idén először kapcsolódott ismét 
egybe, közös ünnepségsorozattá. A Pécsvá- 
radi Várbaráti Kör indítványa, hogy ez ha
gyománnyá váljék újra, illetve hogy egy 
ezeréves hagyomány éledjen ismét fel.

Sok töprengés után választottuk, válasz
tottam augusztus 15-ét, a búcsú napját arra, 
hogy együtt megemlékezzünk a németség új
kori betelepülésének 300. évfordulójáról 
lilá n  a Szent István-évbcn, Pécsvárad 950 
éves jubileumán 1988. augusztus 20-án jö t
tek el annyian a templomba, a városba, mint 
ezúttal. Az ünnepet hálaadó szentmise nyi
totta meg, amit Mott János címzetes pécs- 
váradi apát celebrált Kövesdi János mágocsi 
és Appl Vendel mecseknádasdi plébánossal, 
német bizonyos mozzanatoknál magyar 
nyelven. A miséhez dr. Varga Károly vezé
nyelte pécsi, véméndi, palotabozsoki német 
kórusok szólaltatták meg a régi német egy
házi énekeket, a tűzoltózenekart Apaczeller 
József vezényelte.Megszólalt a javítás alatt 
álló orgona , amit Földi Balázs november 
18-ra készít el teljesen.

Ünnepi emelkedettséggel, ünnepi lélekkel 
vonult át az ünneplő sereg a várba, ahol a 
Baranya Megyei Múzeumok és a Pécsváradi 
Várbaráti Kör megrendezte a Dunai svábok 
című kiállítást. Karl-Heinz Lehmann, a Du
nai Svábok Alapítvány Baden-Wüttenberg 
tartományi alelnöke és Hanbuch Géza, a 
Magyarországi Németek Szövetségének fő
titkára mondott megnyitóbeszédet, a vendé
geket, köztük Teodor Zenz pécsi főkonzult 
Kakas Sándor, Pécsvárad Nagyközség Kö
zös Tanácsának elnöke köszöntötte. A kiál
lítás két hétig volt megtekinthető a várban, 
mintegy hétszázan nézték meg, s a teremőr
zést a várbaráti kör tagjai látták el társada
lmi munkában. Nagy érdeklődés nyilvánult 
meg az ez alkalomra megjelentetett kiad
vány, Öhler Anna kétnyelvű tanulmánya 
iránt, a pécsváradi nemetekről, amely to

vábbra. is kapható a művelődési házban, 
akárcsak a Dunai svábok című kataló
gus.

Az ünnepséget, amelynek előkészítését 
egy éve kezdtük meg, s amelyben hónapok 
munkája feküdt, bállal, vacsorával zártuk, 
amelyre meghatározott időig, augusztus 10 - 
ig kellett helyet foglalni, de még aug. 13-án 
érkeztek jelentkezők, sőt az ünnepség nap
ján is. Rendkívül nagy volt az érdeklődés, 
amit a mulatság elején nagyjából sikerült ki
elégíteni. Míg a Vétek János vezette vár, ép
pen a pécsváradiak kedvéértminden segítsé
get megadott ahhoz, hogy ez az ünnepség 
jól sikerüljön, addig a várétterem veztője, 
Várnagy Miklós rendkívül gyenge minőségű 
étellel, elképesztően rossz kiszolgálással, a 
vendégek sorozatos megsértésével mindent 
megtett azért, hogy az addig felépített ünne
pi légkör tönkremenjen. Noha itt alkalom 
lett volna arra, hogy a várba csábítson egy 
igen komoly pécsváradi vendégkört vala
mint a helybeliek német, svéd, ausztrál, 
amerikai földről érkezett vendégeit. A mu
latság megrendezéséhez mindent, ötletet, 
padokat, asztalokat, kondért, gázpalackot 
odavittünk a várba • és cserébe kaptunk, 
amit kaptunk. Tavasszal valamint július kö
zepén kötött megállapodásaink ellenére. A 
Várnagy Miklós vezette vendéglő megnyil
vánulása érthetetlen, és csak tetézi annak 
két év folyamán kialakult rossz hírét. Nem 
ilyen vendéglőt képzeltünk a pécsváradi vár
ba, ez a működés mélyen sérti az augusztus 
15-én ott ünneplők, s egyáltalán az itt élők 
érdekeit, akik el szeretnék vinni vendégei
ket a várba. Egyelőre ez nem tanácsos. Ezen 
észrevételeinket az illetékes felügyeletnek is

Sok százan emlékeztek a 300 éves 
jubileumra

elküldtük. Megdöbbenésünk, felháborodá
sunk és értetlenségünk kifejezésével. Érthe
tetlen ami történt. Pedig gyönyörű nyáreste 
volt, és Zehmann István zenekara ismét re
mekelt.

Mégis összejöttünk pár nap múlva, Szent 
István szobránál, augusztus20-án, mintegy 
százan, a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyo
mányos koszorúzási ünnepségén. A Nagy
községi Közös Tanács, a Magyar Demokrata 
Fórum, az iskolai honismereti szakkör és a 
Várbaráti Kör helyezte el koszorúit, közre
működött Bősz Zoltánné valamint a Pécs
váradi Tűzoltózenekar Apaczeller József 
vezényletével. Az ünnepi megemlékezést / 
amely az Ébresztő ezen számában olvasható 
/ e sorok írója tartotta.

Ezen a napon nyílott meg Platthy György, 
a Pécsváradhoz kötődő, egykor itt tanító 
festőművész állandó kiállítása a könyvtár 
emeletén. Mint dr. Kófiás Mihály vb titkár 
ismertette, a művész 51 alkotását adomá
nyozta Pécsváradnak megőrzésre, bemuta
tásra. Kiállítását fia, Platthy Iván, a Műve
lődési Minisztérium főosztályvezetője nyi
totta meg, s az eseményre Pécsváradra láto
gatott Mayer Mihály pécsi megyéspüspök 
továbbá Piti Zoltán Baranya megye Taná
csának elnöke.

Augusztus 13-15 között Pécsváradon tar
tózkodott, a német klub tagjainak és Pécs
váradnak vendégeként Kühlsheim, Baden- 
Wüttenbergi testvérvárosunk 22 fős kül
döttsége is, Günther Kuhn polgármester ve
zetésével. E napokra rendezte meg kiállítá
sát Freund János faesztergályos, egy régi 
német mesterség ujjáélesztője.

Ünnepi pillanatok, sok sok előkészítés 
jellemezte a Nagyboldogasszony és Szent 
István napja közötti hetet. A Pécsváradi 
Várbaráti Kör fenntartja javaslatát: legyen 
ez a két nap együttes ünnep, szép progra
mokkal a jövőben is.

Gállos Orsolya
Kiihlsheimiek és pécsváradiak Freund János kiállításán. Középen 
Günthrer Kuhn polgármester
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Kedves
Pécsváradiak!

Becsület, Pécsvárad szeretete, szakértelem. Pécsvá- 
rad meglévő értékeinak védelme, az itt élők képvise
lete. Nem egyes érdekcsoportoké, hanem minden ál
lampolgáré. Nem az uralkodás, hanem a szolgálat. A 
közszolgálat becsületének helyreállítása. A közérdek 
és a mágánérdek kettéválasztása.

A Pécsváradi Várbaráti Kör kilenc esztendeje cse
lekszik Pécsváradért. Ajánlatát pártoktól függetlenül, 
érdekeink és értékeink szolgálatára hozta meg.

Jelöljön erről a listáról! Jelölje azt, akiben megbí
zik!

1. Apaczeller József Várbaráti Kör jelölt
2. Arató Márton Várvaráti Kör jelölt
3. Fuller János Várbaráti Kör jelölt
4. Gál János Várbaráti Kör jelölt
5. Galambosné Fónai Éva Várbaráti Kör jelölt
6. Gállos Orsolya Várbaráti Kör, polgármester-je

lölt
7. Kis Bocz János Várbaráti Kör jelölt, SzDSz, 

MSZP támogatja
8. Kovács József / Julianus / Várbaráti Kör jelölt
9. Lőrinczi Albertné Várbaráti Kör jelölt, SzDSz, 

MSZP támogatja
10. Müller Lajos MDF jelölt, Várbaráti Kör támo

gatja
11. Vértes László független jelölt, Várbaráti Kör, 

MDF támogatja
12. Zsáli János független jelölt, Várbaráti Kör, 

SzDSz támogatja
A PÉCSVÁRADI VÁRBARÁTI KÖR

Nyilatkozat - 
párttámogatásról

Megköszönöm, de nem fogadhatom el az 
MDF, MSZP, SzDSz támogatását az önkor
mányzati testületbe. A  Pécsváradi Várbará
ti Kör, mint pártokon kívül álló egyesület 
színeiben indulok, olyan érdekek képvisele
tében - továbbra is -, amelyek nem pártok, 
hanem Pécsvárad érdekei.

Gállos Orsolya
a Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke

TISZTELT
VÁLASZTÓPOLGÁR!
A szeptember 30-i önkormányzati választá

sok célja nem az, hogz a helyi képviselőtes
tületet a parlamenti erőviszonyok alapján 
alakítsák ki, hanem az, hogz a település ve
zetésébe azok kerüljenek, akik a legtöbbet 
tehetnek Pécsváradért.

Az MDF pécsváradi szervezete álláspontja 
szerint a falu szintjén is jelentkeznie kell a 
kormánypárt és ellenzéke szembeállásának. 
Véleményünk szerint a politikai csatározá
sok helye a parlament, és nem az a telepü
lés, ahol élünk. Az MDF és a Kisgazdapárt 
helyi álláspontja meghiúsította a helyi poli
tikai erők összefogását.

Ezek figyelembevételével kéijük, hogz 
ajánlószelvényeivel az SzDSz és az MSZP 
által támogatott jelöltekre adja le szava
zatát!

Polgármesterjelöltünk: Kakas Sándor
független

Képviselőtestületi tagjelöltek:
Bakó László független 
Bognár András MSZP 
Fogl József nemzetiségi 
Gál János Várbaráti kör 
Hohmann István MSZP 
Kakas Sándor független 
Kis Bocz János Várbaráti kör 
Lőrinczi Albertné Várbaráti kör 
Dr. Menczer Gábor MSZP 
Papp Gyula független 
Rózsavölgyi Zoltán SzDSz 
Schmidt Antal független 
Schweitzer Kálmán független 
Simsay István független 
Zsáli János Várbaráti kör
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Sokféle szempontból 
ünneplők szíve dob

ban meg ma.
Mindannyian érezzük, ősi történelme van Pécsvá- 

radnak, szeretett községünknek.
Emlékei vannak a Római Birodalomnak, népvándorlásnak. 
De Szent látván királyunk alapította bencés kolostoi - 

1015-ben és apátsági templom és freskói ma Is csodálatra 
méltók I / Régi falak /

Itt mentették meg Álmos fia, a késóbbi II.Béla király - Vak 
Béla - életét.

De ma annak emlékünnepét üljük, hogy 300 éve az apát hí
vására német családok telepedtek le községünkben.

Köszöntöm a közben s hazát vesztetteket, kik hazazsrán- 
dokoltak, a vendégeket, kik Külzhelmból tiszteltek meg, 
hogy együtt ünnepeljenek, a végig ittmaradtakat, új lakókat. 

Mind a három család tagjainak egy ünnepi gondolati 
A mély gondolatot egy vers fejezze ki. Égy lelkiatyától hal

lottam egy szentbeszédet, tóle kértem el.
A HAZÁT VESZTETTEKNEK ADY VERSE 

NYÚJT VÍGASZTALÁST 
"Mikor elhagytak, 
mikor a lalkam roakadozva vittem, 
csöndesen és váratlanul átölelt az latén."

/ Ady: Az Úr érkezése 159.old./
Ugye, ha nem is költőien, de lelkűk mélyén érezték 

a vigasztaló Isten ölelését?
A MINKET MEGTISZTELŐ VENDÉGEK SZE- 

RETETE SUGÁROZ FELÉNK 
Babits Mihály " ÁMOR SANCTUS " verskötetében 

olvassuk Szent B ernát" Az Isteni szeretetrő l" szóló 
versében: /135.old./ Ámor sanctus 

"A azeretet aír áa óhajt,
A azeretet kér áa aóhajt,
Sóhajjal táplálkozik.
A azeretet, hogyha aem könny, 
aem aóhaj mályáböl nem Jön, 
nem la ágö, Igazi."
Ugye ezt élték át a minket megtisztelő vendégek?
És mint társközségünk lakói továbbra is érezni, élni 

fogják: A szeretet kér és sóhajt!
AZ ITTMARADOTTAK, HAZAZARÁNDOKOL

TAK, VENDÉGEK, MAGYAROK, NÉMETEK A 
MÁI SZÉP MÁRIA-ÜNNEP LELKÜLETÉVEL 
IMÁDKOZZANAK!

Az ima BABITS MIHÁLY ÁMOR SANCTUS-a : 
Himnusz a Fájdalmas Anyához /179.old./

"Ó azentaágea Anya, tedd meg 
A keresztre Feszítettnek 
Nyomd szívedbe sebeit!"

/6. versszaki
"Ha majd el kell mennem Innen,
Engedj győzelemre mennem 
Anyád által Krlsztuaoml"

/70 vorsszsk/
HISSZÜK, A MAGYAROK NAGYASSZONYA, 

PÁRTFOGÓJA MEGHALLGAT MINKET.

DEN HEUTIGEN FESTTAG 
FEIERN WIR IN LIEBE

Meine Lieben!
Wie ich es im ungarischen Vortrag sagte, hat unsere 

Gemeinde eine reiche Geschichte.
Ja, achon aua dar Römerzelt, dér Geachlchta dér Völker- 

wanderung lesen wlr von unsrer Gemeinde.
Und alles wlssen wlr, das unser Könlg Stefan, dér Hellige, 

lm elften Jahrhundert dle Benedlktlner Abtei gründete, und 
auch heute bewundern wlr dle Freschkos dér elnstlgen Kir- 
che.

Traurlge Zeit brachte das Türchenjoch, In unsrem Leben 
dle Aussledelung.

A bér heute felem wlr:300 Jahre slnd es, dase unsre Ahnen 
Ungarn als Ihr Vaterland wáhlten.

In dér Klrche, dle von 1757 -  bls 1767 dér Erzblschof von 
Malnz baute . Heute felem wlr das Klchfest dér Klrche, Ma
ria Himmelfahrt.

1./ Es feiern allé, die hier wohnen, die ihre Haimat 
nicht verloren habén.

Sle telem durch G edenken dér Ahnen.
Sle kennen daa Sprlchwort:

Wer aelne Ahnen nicht ehrt, 
lat aelner Zukuntt nicht wertl 

Sie Fühlten mit den Geprüften, stárkten sie:
"Trübt dl eh deln Lebenalauf, bllcke zum Hímmel auf! 
Menachen láss Menachen aeln, haltén kann Gott alléin."
2.1 Es feiern viele, die ihre ungarische Heimat, ihr 

Vaterlend verloren habén.
Sie fühlen, was das Lied sagt:
"In dér Heimat wohnt dle Uebe,
In dér Heimat lat ea achőn."
Und:
“In dle Heimat mőcht leh'a wleder,
Wo Ich troh ala Klnd gelebt,
Kőnnt'lch ele doch wleder aehen, 
dann möcht Ich nach Hauae geh'n."
Und ich treffe mich mit ihm:
“Wenn Ich den Wandrer frage: Wo gehat du hlen?
Nach Hauae, mlr lat meln Herz ao achwehrl"
3./ Es feiern mit uns unsre lieben Gáste, die als Pil- 

ger zu uns kamen,
Sie feiern mit einem gébét: Eine reiche Lehre!
"Nle túlit dle Walt eln Menachenherz,
Suacht Frleden du, Schau hlmmelwárts!
Autwirta schau und nicht zurúck,
Ober den Sternen wohnt deln Glúck.
Dórt hat dle Seele Ihr Vaterhaua.
Dórt welnt dle Seele Ihr Helmweh aua."

Szeretnék köszönetét mondani a német klub tagjainak, hogy a Kúlshelml vendé
geket nagy baráti szeretettel fogadták és elszállásolták. Szeretnék köszönetét mon
dani egyben a Pécsváradl Építő Szövetkezet vezetőjének, a tsz elnöknek, akik el
ősegítették és hozzájárultak a Külshelml baráti kapcsolat elmélyOléaéhez. KQlön sze
retném megköszönni a község lakosságának, hogy 40 év után újból Onnep lett a ró
mai katolikus egyházban, a római katolikus templom nagybúcsúja, Nagyboldogasz- 
szony. Meghatott engem, hogy ennyi ember eljött az ünnepi szent misére. Külön sze
retném megköszönni mindenkinek a részvételt és gondolom, hogy talán a Jövőben 
mindig megünnepelhetjük a katolikus búcsút. Egy gondolattal szeretnék élni, amit 
Szent István fölajánlotta ezen a napon a boldogságot szűz Máriának az országot. 
Gondolom, most főként szükségünk van a szűzanya közbenjárására.'  A szúzanya or
szága nem veszhet el soha.* Ebben bízunk és reménykedünk. Tisztelettel, szere
tettel.

Fog! Józeef



1990. SZEPTEMBER ÉBRESZTŐ 1 1

VÁLTOZÁST vagy MÁZOLÁST?
Tisztelt pécsváradi Polgár!
Furcsa helyzetek egybeesésének 

korát éljük. Évszázadok legaszá
lyosabb éve választásokban igen 
gazdagnak bizonyult. Régi köz
mondással élve " Minden jó ha vé
ge jó most szeptemberber 30-án a 
vége következik.

Ezen választás eredménye hatá
rozza meg közvetlenül a követke
ző négy évre valamilyen formában 
minden helyi polgár sorsát és biz
tos, hogy HATÁSSAL lesz a falu 
további jövőjére is. Sohasem hit
tem abban az újkori népmesében, 
hogy a vállalatnál rosszul és lassan 
dolgozó ember otthon rendes 
munkát képes végezni.

A ruhával együtt a jellem nem 
cserélhető!

Ajellem természetesen alakítha
tó, de igen nagy az idő szükséglete, 
egészséges környezetet, sok mun
kát és energiát követel. Máról hol
napra kivitelezhetetlen!

Ezt érvényesnak tartom a szel
lemi munkára, gazdasági beállí
tottságra és társadalmi gondolko
dásra is. Legtöbb problémát ma 
talán az utóbbi okozza: a jelen és 
jövőbeli gondolkodási mód külön
bözősége a lakóhelyről. A jövőben 
az állam i" nagy kalapból" csak a 
legszükségesebb - oktatás, egész
ségügy, kevés szociális - pénzeket 
kapjuk meg. A többit helyben kell

megteremteni. Mégpedig a helyi 
adottságok és lehetőségek megfe
lelő kihasználása, a közösség tulaj
donában lévő és visszakerülő esz
közök és vagyonoknak a közjavát 
szolgáló gazdaságos, hatékony és 
korrupciót kizáró, lelkiismeretes 
működtetésével.

Az elkerülhetetlen privatizáció
nak olyan levezérlése, mely nem 
sértheti a köz érdekeit és nem te
remthet kiváltságokat. A polgár és 
a közösség számára is elfogadható 
helyi adórendszer kialakítása.

A falu gazdasági képének átala
kítása az esélyegyenlőség lehető 
legoptimálisabb megteremtése. El 
kell érni, hogy a hazudozás, fél
igazságok terjesztése, különböző 
gazdasági manipulációk, háttérirá
nyítás ne legyen sikk, hanem ke
rüljön vissza a helyére a SZÉ
GYEN kategóriába. A jelenlegi - 
semmiben sem hiszek, engem nem 
érdekel - állapot csak akkor vál
toztatható meg, ha sikerül megta
lálni és a testületbebejuttatni azon 
falubelieket, akik személyes példá
val is képesek bizonyítani!

Remélhetőleg léteznek ilyenek 
is. A következő négy évben látvá
nyos eredmények biztosan nem 
várhatók. Ellenben a TÉT pont 
most ÓRIÁSI! Évtizedekre eldől
het, hogy a falu gazdagodik-e vagy 
majd csak egyes emberek. A falu

érdeke a VÁLTOZÁS, az utóbbia
ké a MÁZOLÁS, az az a régi cég
tábla átfestése. A hatalom ezt na
gyon jól tudja. Ön Tisztelt Polgár 
újból bajban van! Biztos, hogy a 
következő generáció nem fogadja 
majd el az alábbi érveit, túl sok 
volt a párt, - az egy párt rend
szerhez viszonyítva túl nagy volt a 
káosz, túl sok vagy kevés az infor
máció, igen kis pont vagyok én a 
döntéshez, nem lehet tudni, hogy 
ki hazudik, ki nem. Negyven évig a 
fejem felett döntöttek, miért pont 
most lenne más.

Itt kell megállni!
A lehetőség most adott, hogy ne 

így legyen: ÖNÖN MÚLIK! A pa
radox, hogy az igen, a nem de a kö
zömbösség DÖNTÉST eredmé
nyez. A választással egyidőben be
csukódik a mostani lelkiismereti 
kiskapu is. Nem lesz erkölcsi alap 
arra, hogy a kialakuló helyzetért a 
kommunistákat, a korábbi fölénk 
és fejünkre telepedett hatalmat 
szidjuk. Ha otthon maradnak - a 
régi rossz dolgokkal együtt - az 
már a közös bűnünk lesz.

Olyan vezetés és hatalom fog 
működni a falunkban, melyet meg
érdemlőnk - jellemző lesz ránk - 
hisz a mi döntésünk hívja életre.

DÖNTSÖN! Eszére, szívére 
hallgatva, legjobb belátása szerint.

Mülier Lajos

Nagypall:

1969-ben bezárta kapuit a nagypalli időszakot óvoda, 
amely a Petőfi utcai református templom udvarában majd 
az általános iskolában működött nyaranta. Most újra fel
csillant a remény, lesz új óvodánk s vele együtt megoldód
nak egyéb gondjaink is. Az óvoda elkészültével biztosítani 
tudjuk a falu öregjeinek étkeztetését. Nagyon sok szülő 
gondját oldja meg a napközi beindítása is. Biztosított lesz 
az ebéd és a délutáni foglalkoztatás is. Az óvodába és az is
kolába is szeretnénk a német nyelvű o k ta tást Sajnos na
gyon sok szülő a nyelvoktatás és a napközi hiánya miatt 
nem íratja be gyermekét a helyi iskolába. A kb. 2,5 millió 
beruházású óvoda építését májusban kezdték el, amely két 
ütemben készül el. A terv szerint az első ütemben tető alá 
kerül és a szerelési munkák is elkészülnek, de ha az anyagi 
feltételek engedik a munka tovább folytatódik. Az óvoda 
építésénél is úgy mint a kultúrház tatarozásánál szeret
nénk társadalmi munkával csökkenteni a kiadásokat. A 
föld elhordását a pécsváradi TSZ, az alapozását és a geren
da felrakását a lakosság, az alap bebetonozását a pécsvára
di tanács dolgozói végezték el társadalmi munkával. A fala
zást Schmidt Károly nagypalli kőműves kisiparos és alkal
mazottai készítették el. Az építkezés következő lépése a te
tőszerkezet elkészítése lesz. Köszönettel tartozunk a pécs
váradi tanács vezető apparátusának, hogy lehetővé tették 
sok éves reményünk valóra válását.

N ldliagM  G rata  Erika

Egy éves az Ébresztő
Csupán árva szál gyertyát gyújthattunk a község és környéké szsrény hír

lapjának születésnapi tortáján. Kérjük a Tisztelt Olvasót, hogy nézze el ne
künk amatőröknek a stlláris hibákat, a tördelés fogyatékosságait, a terjesz
tés gyerekclpó-tlpegését. Takarja e hibákat az a jószándékunk, hogy Ismétel
ten teret kínálunk bárkinek, bármely szervezetnek, akinek fontos a közösség 
sorsa, fontos az őszinte, hazugságmentes Információ. Szerkesztőségünk 
munkáját Is nagyban könnyítené, ha olvasóink vennék a bátorságot és közér
dekű témákon kívül akár szépírói erényeket la csillogtatva közölnének e lap
ban. Szeretnénk égve tartani, széltől óvni a szál gyertya lángját, hogy év múl
tán a kétannyl gyertyafény világánál tisztábban lássuk: hogyan kell tovább 
folytatnunk. Ehhez a folytatáshoz kérjük szíves támogatásukat, valamint jó öt
letekkel, konstruktív bírálatot is, egyúttal megköszönve az elmúlt év alkalmi 
szerzőinek munkáját. Reméljük, hogy a választás után új fejléccel tudathat
juk, hogy az 'Ébresztő* a helyi önkormányzat lapja.

SZERKESZTŐSÉG
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Falusi vállalkozók
SZEPTEMBERTŐL ÚJRA ÜZEMEL A 

ZENGŐ ÉTTEREM
Furcsa volt nézni ahogy megállnak az 

autók, az emberek a Zengő étterem előtt 
és igyekeztek a bejárat felé. Az ajtó zárva 
volt. Az emberek azt hitték talán máshol 
van a bejárat és körbejárták az éttermet, 
keresgélték a bejáratot. Körbe-körbe sé
táltak, mindhiába. Míg végre rájöttek, 
hogy tényleg zárva van. Július 1-től be
zárt a vendéglő.

Sorsa hosszabb ideig bizonytalan volt. 
Hiányzott az átmenő vendégnek, a hely
bélieknek és nagyon hiányzott a közel 
kétszáz embernek is akik a közétkeztetési 
szolgáltatást is igénybe vették. Szerző
déses üzemeltetésre volt kiadva koráb
ban is. Sajnos megfelelő időre nem sike
rült újabb bérlőt találni és így kényszerült 
a bezárásra, nem kis meglepetésre és 
bosszúságra. Az új bérlő hiánya mellett 
akadálya volt az étterem nagyobb mérvű 
felújítása is, erre viszont a tulajdonosnak 
a Pécsvéradi ÁFÉSZ-nek akkor nem vol
tak meg a pénzügyi feltételei. Szerencsé
re -  bár egy kicsit megkésve - sikerült az 
ÁFÉSZ-nek pénzügyi fedezetet átcsopor
tosítani és az üzemeltetési feltételeket 
megteremteni. Sikerült szerződést kötni 
az új bérlővel és közös anyagi lehetőség
gel hozzáfogni a felújításhoz.

A munkálatokat augusztus hónapban 
megkezdték és új köntösben megújítva,

új berendezésekkel átalakítva fogja várni 
ismét a betérni szándékozó vendégeket a 
tervek szerint szeptember 15- és 20-a kö
zött. Az újra nyitás új színfoltot is fog je
lenteni. Az eddigi II. osztály helyett III. 
osztályba sorolják, s így az árak is kedve
zőbbek lesznek és talán vonzóbbá is teszi 
az étterem forgalmát. Mint azt Palkó Fe
renc az új bérlő elmondta ez a visszami
nősítés nem megy a vendég rovására, sőt 
ellenkezőleg az eddiginél színvonalasabb 
szolgáltatást kíván nyújtani.

Elsősorban az alacsonyabb árakkal kí
vánja megszerezni a leendő vendégeket. 
Szeretné, hogy az átalakított és megszé
pült létesítmény rangjából, minőségéből 
ne veszítsen, sőt színvonalában még töb
bet nyújtson. Ha úgy tetszik új üzletpoliti
kával kívánja a forgalmat növelni.

Palkó Ferenc új bérlőből csak úgy árad 
a sok-sok elképzelés és a tervek. Termé
szetesen továbbra is első helyen kívánja 
folytatni a közétkeztetést sokak kívánsága 
szerint. Nagy súlyt kíván helyezni az ol
csó ételek kínálatára is. Rendszeresíteni 
akarja, hogy a hét különböző napjain - 
mindig azonos napokon - ételspecialitá
sokat tudjon kínálni a vendégnek, így pél
dául egyik nap halászlé, máskor babgu
lyás vagy éppen pacal pörkölt lesz állan
dóan kapható a megjelölt napokon, hoz

záférhető árakon.A vendég mindig fogja 
tudni, hogy mely napokon melyik ételspe
cialitást is kaphat, az étlap szerinti válasz
tékon kívül. Előrecsomagolt hidegtálakat 
Is kíván bevezetni különös figyelemmel 
az iskolások részére, melyet olcsó 20-25 
forintos áron fogja majd kínálni. Nagy fi
gyelmet akar fordítani a reggeliző igé
nyek kielégítésére is. Külön sörözőt is ki 
fog alakítani, továbbra is lesz cukrászké
szítmény. Videó és játékterem kialakítását 
is tervezi. A parabola antenna felszerelé
sével többcsatornás műsorokkal is kíván 
szolgálni színes tv-vel a vendégeknek.

Műsoros estek szervezését is elsőrangú 
feladatnak tekinti. Rendezni kíván bálo
kat, discot és egyéb rendezvényeket - 
mint például nyugdíjas találkozókat - és 
szeretné továbbra is biztosítani a lakodal
mak nívós megrendezését. A tervek na
gyon vonzóak és remélhetőleg a kedvező 
árakkal és jó szervezéssel sikerül majd az 
egész vendéglátóegységet jó színvonalon 
üzemeltetni.

Szünnapot nem tartanak. Nyitvatartásu- 
kat reggel 6-tól este 10-ig tervezik a hét
végén péntektől pedig éjfélig tartanak 
nyitva. A távolabbi tervekben szerepel az 
étterem előtti terasz rész üzemeltetése

Sánta László

Jót akartunk, de nem igazán sikerült
Hétfőn délután megérkeztek ■ Német vendégek, 
ceeládokhoz elosztva oldották meg az ebédet.
Elvitték éket egy pince szentelésre, 
ahol élló fogadást adtak részükre.
A vacsorát hely hiányában a Zsáll Janinál tartották, 
ahol szendvicseken felül a vendégeket meleg rétessel Is

traktálték.
Kedden délelőtt megtekintették a templomot és a várat, 
maid utána a Gesztenyésben elfogyasztottak egy bőség tálat 
Délután busszal elmentek Nádaedra, megtekintették a tájházat

és templomot,
majd Ófalun a tájház után munka kézben az agyagformáiét. 
Visszafelé betértek Zengévárkonyba, ott szórakoztatásukra 
táncra perdült a nevezetes tánccsoport otthon lévé összes

tagja.

Hogy jól érezzék magukat és érezzék a vendégszeretetet, 
párnáé táncra Is felkértek a vendégeket.
Este 8 h-kor a szászvélgyl Tsz vendégházban volt a vacsora, 
ahol ízletes csülök pörkölt és kalács lett felszolgálva.
Igaz kalácsot kénytelenek voltak Hetényben süttetnl, 
mert ezt a pécsvéradi pékség vezetője nem volt hajlandó

megengedni.
Az Is Igaz, hogy a 'pécsvéradi* pékek megsütötték volna, 
de a főnökkel ellenkezni nem tanácsos soha.
Fokozta a hangulatot a zene
melyet a Frledrlch zenekar szolgáltatott Ingyen és bérmentve. 
De hogy maradandó legyen nekik az élmény, 
mindezt videóra vette egy MDF-es legény.
Igaz ez három nap|ába került, mert végig ott volt velük, 
de Ó le úgy érezte segítsünk egymáson ahol csak tehetjük.

Szerdán délelőtti megtekintették Pécsett a nevezetességeket, 
majd utána a Tettye étteremben elfogyasztották az ebédet 

Aztán sete az Istentisztelet után 
vendégségbe vitték ókét 8-ra a várba.
2 dl bor, gulyásleves ás egy szelet rétes volt vacsorára, 
mind ennek 290 Ft volt az ára.
A bajok akkor kezdődtek, mikor még fél tőkor Is üres

asztalnál ültek a vendégek, 
volt olyan asztal ahol 1 2 -en ültek és kettő 7 decls bort

szolgáltak föl a vendégnek.

Reklamálni lehetett. Igaz, hogy hiába,
Ihatál meleg sört 2 Ft-os műanyag pohárba.
Mise természetesebb, hogy betétes volt minden üveg, 
amit aztán két gyetekkel összeszedettek.
De még erre rá kellett tenni egy lapáttal, 
mert olyan Német vendégek is voltak, akik vacsorázni nem

kívántak.
Csupán szerettek volna a zenét hallgatni, 

de ezért 100 Ft-oa belépőt kellett volna a rendezőnek blokk nélkül fizetni. 
Igaz Ó  nem tudhatta, hogy az Illető családja, 
a virágot a templom díszítésére Ingyen adta.
Némi vita után keserű szájízzel elmentek haza, 
de klshlján így járt a Tűzoltózenekarunk karnagya.
Az étel minőségét kár firtatni,
most jött össze egy közmondás, de régi.
Minden jó, ha |ó a vége, de most nem jött össze, 
de sajnos erre emlékeznek Kühlshelmbe..
A fenti sorok valóságára aláírásgyűjtést nem tartottam érdemesnek, 
mert akik ott voltak azok tanuk és nem hazudós emberek.

ME8TER OSZKÁR
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Hogyan lehetünk 
milliomosok?!

A kormány privatizációs programjáról Is
meretes a kormány programjából, hogy a 
gazdasági szerkezetátalakítás egyik szem
pontja az állami tulajdon, vagyis a termelő 
egységek magán kézbe való eladása. Ezzel 
egyidőben a vállalkozás élénkítés is hiszen a 
sajátját mindenki jobban kezeli. Ennek beve
zetőjeként hirdetett meg a kormány 20.000 
kiskereskedelmi és szolgáltató üzlet magán
kézbe adását / eladását /, hogy ily módon is 
jobb és magasabb szintű ellátás és szolgálta
tás legyen mindenhol mindenki megelégedé
sére. Igen ám de miből? - kérdeznék Önök. 
Hogyan vehetne boltot, üzletet az, akinek 
hónapról-hónapra megélni is nehéz.

Ennek ellenére a vásárlás nem lehetetlen. 
A kormány az úgynevezett egzisztenciális hi
tel formájában 5 millió Ft-ig kedvezményes 
hitelfeltételt nyújt ilyen egységek vásárlásá
ra. Későbbiekben a privatizálás második lép- 
csőjeként már kisebb üzemek, termelőegysé
gek vásárlására is alanyi jogon hitelt kaphat 
minden magyar állampolgár, aki a feltételek
nek megfelel. Ne gondolják azonban a tisz
telt vállalkozni kívánók, hogy most itt az új 
újrakezdési hitel, hiszen ezen a hitelen már 
veszíteni is lehet. A vállalkozás kockázat is, 
és ezt is tanulni kell. A privatizálás állami tu
lajdonú üzletekre vonatkozik. Remélhetőleg 
hamarosan kiterjeszti a kormányzat egy új 
törvény keretében az ÁFÉSZ-ek működteté
se alá tartozó szövetkezeti egységekre is. Hi
szen bennünket , falusiakat az érdekel iga
zán, a mi ellátásunk ezektől a boltoktól és 
szolgáltató egységektől függ. Szeretnénk itt 
is az egészséges versenyt, és a jobb ellátást.

Dr. Bíró Ferenc

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ELŐTERÉBEN 
MŰKÖDŐ AJÁNDÉKBOLT-ból vásároljon 

KERÁMIÁD Fali kaspót, vázát, faliórát, gyartyatartót / ext- 
ra kivitelű gyertyákkal /

KÉKFESTŐT kötényt, aaztaHerltót etb.
ESŐKABÁTOT: minden méretben. Zuhanyzófűggönyt, 

műa. kötényt
ÍRÓSZEREKET golyóetollat, ceruzát, zeírkrétát, radírt, le- 

vélezetteket.
FÉLDRÁGAKŐ ÉKSZEREKET fülbevaló, medál, kulcetartó.

JÁTÉKOKAT taxtílból készült állatfigurákat, babákat. 
NYITVATARTÁS: hétfőtől - péntekig : 9 -  17 óráig

UTAZZON VELÜNK!
Szeptember 15-től 5 nap ISTAMBULBA 5.500,-Ft 

+ vízum Jelentkezi a művelődési házban!
A művelődési központ kellő számú jelent

kező esetén az alábbbi tanfolyamokat indít
ja:

Német nyelvtanfolyam / kazdő, középhaladó, haladó / 
Angol nyelvtanfolyam 
Balett / kezdő ée haladó/
Autogén tréning 
Teetsúlyceökkentő kurzus 
Lúdtalp és gerlnctorna gyerekeknek 
Szabó - varró 
KRESZ
Kiscsoportjainkba és egyesületeinkbe várjuk az új 

tagok jelentkezését.
NŐI kamarakórus 
önkéntes Tűzoltózenekar 
Díszítőművészeti szakkör 
Tarokk klub
Zengővárkonyl Népi Együttesbe ée zenekarába 
Zangővárkonyl Népi Együttes utánpótlás csoportjába 13 

éves kortól 
Német klub 
Várbaráti kór
Egészséges Életért Egyesület
ASERIX BÁL Szeptember 14-én 28-án 20 - 01 órá

ig Belépőjegy 120,-Ft.

/ -----------------------------------------------------------------s
Jártamban - keltemben

A zászló tisztaságáért

Nyaranta visszatérő hesseni barátaimmal ejtőztünk a mo
hácsi révkapitányság előtti partszakasz pihenőpadján. Jóle
sett a kitűnő halászcsárda után a folyópart enyhet adó szél- 
mozgása. A kőhldhoz szomszédbeli tolóhajó óvatoskodott, 
hogy partra tegye a hivatalos közeget. A hajó tatján lévő tri
kolór színeit alig lehetett kivenni. A kék-sárga-piros szinte 
egybeolvadt a dízel kéményéből hátracsapó koromtól. Ilyen 
szellemi korom szennyezi a szélsőséges Vatra kéményéből 
ezt a lobogót, melynek szabad lobogását a decemberi ke
mény napok idején aggódva figyeltem magam is. Ideje vol
na, ha keleti szomszédunknál is józanság és tárgyilagosság 
válna etikussá a bányászprogramok és más diákverések he
lyett. A közelmúlt családi hétvége bizakodásra ad okot. Pár
száz román családot láttak vendégül magyar famíliák Buda
pesten. Talán a ml nemzedékünknek sikerűi.

Beck József

\ _______________________________________________ >



14 ÉBRESZTŐ 1990. SZEPTEMBER

Lobbanás
Tovatűnő vágyaim, kísértetek módjára hallgatnak, 
az öregedés vészes jelei, úgy érzem máris felfalnak, 
Már-már feladok mindent, harcolni sincs erőm, 
és ekkor, a hévnek alkonyán, rámtekint egy gyönyörű

"nő".
Csak egy pillanat az egész, tekintetünk találkozik, 
s a bennem szunnyadó, hatalmas vulkán megváltozik. 
Valami bizsergő melegség fu t  végig testemen, 
érzem, remélem, csak idő kérdése, s észrevesz engem. 
Kérlek ne szólj semmit, elsietve ne ítélj! 
fontold meg! mérlegeld! közeledésem mennyit ér.
Az eredményt bátran közöld, ne félj, erős vagyok, 
az élet acélt formált belőlem, testileg ember maradok.
A válaszod várom, nagy-nagy türelemmel, 
fejezd ki, röviden, igennel, vagy nemmel 
A lobbanás megtörtént, lehet hogy "ez minden", 
akkor is ezerszen áldjon meg az Isién.
Tudom már, az öregember is lehet fiatal, 
csak tudja pontosan kitől?milcor? mit akar.
A szívem, mint rakoncátlan csikó ficánkol 
az alvó vulkán kitörni készül már táncoL 

A természet ellen ezidáig csak harcolhattunk, 
s a sikertelen harc végén, mindig csalódtunk,
De "ez’ legyen bármily csalódás, megálUtami már nem

lehet,
őszintén bevallom, álmomban csodatisztán "Szeretlek".

T.H.

H írek

inform ációk:
Esküvők, keresztelők, családi események 

videofelvételének készítését vállalom. Füri 
Ferenc Pécsvárad Dózsa Gy. u. 15.

Értesítjük látogatóinkat, hogy a Műv. Központ 
előterében újra megnyílt a büfé, ahol hűtött Ita
lokkal forró presszókávéval és étvágyfalatokkal 
várjuk kedves vendégeinket. Nyitva: hétfőtől - 
péntekig 9 - 18-lg valamint rendezvényeken. Mű
velődési Központ

r

L

Képkeretezés, üvegezés

TÁRNÁI ISTVÁN Pécsvárad, Ságvári 
u. 6. Nyitva: hétfőtől - péntekig 9 - 
18-ig páros szombaton 8 - 12-ig.

1
i
I
I
I
I

A pécsváradi benzinkút új nyitvatartási 
rendje: hétfőtől - szombatig 06 - 21-ig va
sárnap 06 - 19-ig.

Sertéshúst a termelőtől!
Félsertés /tőkehús fej nőikül / 26 - 30 kg 165 Ft/kg 
Bőrős félsertés / fejjel, szalonnavastagaőg 2*3 cm h&j nélkül 

4 0 -5 0  kg 110 Ft/kg 
Kívánságára kicsontozom, darabolom.
Pécsvárad, Mecseknádasd és környékére 3000 Ft feletti 

mennyiséget díjmentesen házhoz szállítok!
Zslrszalonna 40 Ft/kg 
Házizstr 50 Ft/kg 
Tepertő 60 Ft/kg kedd d.u.
Húsos hurka 90 Ft/kg 
Véres hurka 80 Ft/kg 
Házi disznósajt 100 Ft/kg szerda d.u.
Kolbászfélék: Sütőkolbász 180 Ft/kg Nyers füstölt kolbász 240 

Ft/kg Száraz füstölt kolbász 280 Ft/kg Vastag kolbász / stifulder 
/ 320 Ft/kg

Füstölt húsok: Combhús 340 Ft/kg Nyak 3740 Ft/kg Szalonna 
80 Ft/kg

Kisztner György Pécsvárad, Munkácsy M. u. 48.

A Független Kisgazda Párt a 
helyhatósági választásokról

Mindnyájan nagy várakozással tekintünk a közelgő helyhatósági 
választások elé. Valamennyiünknek el kell gondolkodni azon, hogy 
kit küldjünk az újonnan felálló testületbe, kit bízzunk meg szúkebb 
lakóhelyünk érdekeinek képviseletével. Ezért a Független Kisgazda, 
Földmunkás és Polgári Párt Pécsváradi szervezete szeretné megis
mertetni Önökkel jelöltjei névsorát.

Ibrmészetesen nem csak jelöltjeink, hanem elképzeléseink is van
nak. Úgy gondoljuk azonban, hogy programmal előállni most még 
felelőtlenség lenne, hiszen a parlament még nem döntött olyan fon
tos kérdésekben, mint pl. az önkormányzatok jogosítványai, költ
ségvetése stb.

A polgármester személyét illetően az FKgP támogatja az MDF 
jelöltjét Beck Józsefet.

A faluképviselői tes
tületbe - melynek lét
száma várhatóan 11 fő 
- az alábbi jelölteket 
javasoljuk: 1. Hoyck 
Ferenc 2. Bódog Lász
ló 3. Kovács Béla 4.
Czukor Péter 5. Hosz- 
szú János 6. Hering 
Mihály Martonfa - Mé
száros Sándor Erdős- 
mecske - Lőrincz Ár
pád Lovászhetény - 
Szilágyi János 

A választásokig még 
van idő, gondolják 
meg...

MA AZ MDF A HOLNAP!

ÉBRESZTŐ
Kiadja

a Magyar Demokrata Fórum 
Pécsváradi Szervezete 
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