
VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM

Önkormányzati választás, 1994
Egy kevésbé érdekes, de annál fontosabb vá

lasztásra készül az ország december 11-én. A z 
önkormányzatok alakulnak újra, a falvak és vá
rosok népe választ új képviselőket. A  helyi kép
viselők választása sokszor fontosabb, hiszen mű
ködésük eredménye közvetlenül a lakóhelyen ér
zékelhető, lemérhető. A z  országos politika termé
szetesen kihat az önkormányzatokra is, de a helyi 
politika az önkormányzatokban már más. Politi
kai indíttatású ügyek ritkán vannak, ezért az ön- 
kormányzati munka és döntéseik nem szorosab
ban vett pártérdekeket szolgálnak. A  falvakért, a 
városért, az emberibb átélésért, a polgárok jobb 
közérzetéért folyik a munka. A  különböző pártál
lású vagy független képviselők a közös célért 
együttműködnek. Ahol nem így történik, ott rossz 
közérzete lesz a polgárnak, kicsinyes, marakodó, 
civakodó testületek eredményes munkát nem tud
nak felmutatni.

A z  elmúlt 4 évben az önkormányzatok bebi
zonyították, hogy mások, jobbak mint a régi ta
nácstestületek, vb-k.

A  helyi demokrácia jó l működött A  falvakba, 
városokba soha nem látott mennyiségű pénz 
áramlott. Ahol az önkormányzatok felelősséggel

működtek, ott lett is eredménye a fejlesztéseknek, 
soha ennyi közmű, út, iskola, tornaterem nem 
épült az országban 4 év alatt, mint a konzervatív 
kormány kialakított működése idején. Reméljük, 
hogy a szocialista kormányzás sem kíván ezen a 
gyakorlaton változtatni. Természetesen a helyi 
politizálásban és az önkormányzati munkában is 
vannak pártok és képviselők által meghatározott 
és programokban lefektetett elvek, amelyeket sze
retnének megvalósítani. A  választóknak ezért fon
tos, hogy megismerhessék a listákat állító pártok 
helyi programját, illetve a képviselőjelöltek egyé
ni programját Csak ezek ismerete alapján vá
lasszanak. Aki csak úgy program és elképzelés 
nélkül indul, az csak a „tisztséget”  akarja.

Válasszanak tehát jó l bevált, gyakorlatias, so
koldalú önkormányzati képviselőket, akik legjob
ban képviselik majd az önök érdekeit is, és vá
rosunk szépüléséért és gyarapodásáért dolgoznák. 
Menjenek el szavazni, mert csak annak lesz majd 
joga kritizálni, aki élt választási jogával.

Válasszanak tehát advent harmadik vasárnap
ján, hogy az önök reményei és várakozásai is 
valóra váljanak!

ÉBRESZTŐ
PÉCSVÁRAD ÉS KÖRNYÉKÉNEK IDŐSZAKOS LAPJA
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Az MDF önkormányzati programja
I.

Az elmúlt önkormányzati ciklus kritikája
1990-94. évig tartó önkormányzati ciklus jelentős fejlődést 

hozott Pécsvárad életében. Pécsvárad város lett ismét, s rangjához 
méltó környezetbe költözött a Polgármesteri Hivatal. A várossá 
válás és annak ünnepségsorozata felemelő volt, de költségei és a 
Polgármesteri Hivatal hivalkodó berendezése meghaladta a város 
költségvetésének lehetőségeit A városban végrehajtott infrastruk
turális fejlesztésekre a lehetőséget az adta meg, hogy a konzervatív 
kormány beváltotta ígéretét hogy támogatja az önkormányzatokat, 
a vidéket az infrastruktúra fejlesztésében. Soha nem látott 
mennyiségű pénz áramlott a falvakba, a kisvárosokba. A pécsvá- 
radi önkormányzat jól élt ezzel a lehetőséggel, és ezért városunk
ban az infrastruktúra fejlődése jelentős mértékű volt.

Az önkormányzat összetétele és működése szerencsésen ala
kult. A képviselők többsége felelősséggel, felkészülten végezte 
feladatát. Némi zavart az önkormányzat működésében csak az 
okozott, hogy a képviselők közül három az önkormányzat alkal
mazottja volt, egy pedig anyagi függésben állt vele. Ez a tény 
sajnálatos módon rányomta bélyegét munkájukra is. Nyugodtan 
elmondhatjuk, hogy a függő viszony nem teszi lehetővé azt, hogy 
az önkormányzati képviselő őszintén elmondja véleményét, kriti
káját vagy netán szembe helyezkedjen a hivatal vagy a polgár- 
mester véleményével, és ezek ellen szavazzon.

A döntéselőkészítések és az előteijesztések így gyakran érdemi 
viták nélkül, a jegyző és a polgármester akaratát tükrözve jutottak 
el a döntéshozatalig, ahol az ismert módon már biztosan számít
hattak megfelelő mértékű támogatásra. Külön figyelmet érdemel 
a bizottságok működése, amelyeket az utóbbi 1 -2  évben elhanya
goltak, vagy csak formálissá tették az üléseiket. Ez gyakran a 
képviselők, bizottsági tagok érdektelensége miatt történt. Előfor
dult az is, hogy a bizottságok elnökei a bizottság összehívása 
nélkül döntöttek fontos kérdésekben, és ezt úgy tálalták az ön- 
kormányzat elé, hogy ez egy bizottsági vélemény. Ez így meg
engedhetetlen, ez az önkormányzati demokrácia mélységes meg
sértése. Mindezen visszásságok ellenére a döntésekben nem voltak 
súlyos hibák, és az önkormányzat működését pozitívnak értékel
hetjük. A képviselők 2/3-a jól dolgozott, közülük a legjobbakat a 
saját listánkon is támogatjuk, mert úgy gondoljuk, hogy munkájuk 
révén párt hovatartozásuk nélkül, ismét elnyerik az önök bizalmát.

Kritikánk még az önkormányzat 4  éves tevékenységét illetően 
az, hogy két fontos lépésben nem felelt meg: az 1990-ben lefek
tetett pártok és a Várbaráti Kör programjában leírtaknak a várossá 
válással egyidőben nem használta ki annak lehetőségét, hogy tér
ségi bevásárló és kulturális centrummá váljon. A  várossá válással 
egyidőben nem erősítette a kistérségi kapcsolat rendszerét. Nem  
valósította meg a polgárok azon jogos elvárását, hogy vállalko
zásokat létesítsen, ezáltal új munkahelyeket teremtsen.

n.
Az MDF képviselőjelöltjei ezért az 
elkövetkező 4 évben legfontosabb 

önkormányzati feladatnak tartják, hogy
1. Az önkormányzat tekintse át intézményrendszerét, és ésszerű

sítse azt, különösen az energiafelhasználással kapcsolatban. 
Várhatóan a jelentős és csak részben kompenzált energiaár- 
emelések szükséges intézkedéseket vonhatnak maguk után, 
vagy akár a költségvetés összeomlását is okozhatják. A jelenleg 
folyó energiapazarlást meg kell szüntetni.

2. A már megkezdett sportcsarnok építését úgy kell ütemezni, 
hogy az ne okozzon a hitelfeltételek miatt költségvetési elle
hetetlenülést.

3. Hatékonyabb szociális rendszert szeretnénk, ahol a rászorulás 
mértéke a döntő. Új típusú szociális gondozási formákat, házi

betegápolást, szociális munkás beállítását szeretnénk. Várha
tóan a szociális ellentétek fokozódni fognak és a szegénység 
növekedni fog, ezért az e célra fordított központi támogatáso
kat helyi forrásokkal kell kiegészíteni. A  szociális szférában 
tevékenykedő civil szervezeteket az önkormányzatoknak haté
konyabban kellene támogatnia (pl. Máltai Szeretetszolgálat, 
Caritas).

4. Ügyintéző, polgárbarát rendőrséget szeretnénk. Az itt működő 
rendőrállomáson lehessen jogosítványt cserélni, gépjárművet 
átíratni, útlevelet, személyi igazolványt cserélni, ne kelljen 
mindezekért Komlóra járni. Az önkormányzat koordinálásával 
a vállalkozók, a vár tulajdonosai olyan idegenforgalmi köz
ponttá fejleszthetnék Pécsváradot, hogy abból a város is jelen
tős összegeket profitálhatna.

5. Az általános iskolában és a gimnáziumban újra kellene szer
vezni az ifjúsági mozgalmat és a tömegsportot is, ezek nélkül 
nincsenek egészséges fiatalok, egészséges polgárok.

6. Ki kellene alakítani a mostani Dózsa György u., Kossuth Lajos 
u. és kultúrház által határolt területen a városias jellegű köz
pontot. Térrendezéssel, díszkivilágítással, parkosítással, új 
szolgáltatóhelyek, üzletek kialakításával, és a kultúrház teljes 
külső funkcionális átalakításával.

7. Új iparterületet kell kialakítani, és szükség esetén kedvező 
feltételek mellett kell területet adni a vállalkozóknak, gazdasági 
társaságoknak, hogy új munkahelyek létesüljenek.

8. Kis buszokkal helyi buszjárat szervezését magánvállalkozókkal, 
pl. Központ-Hegy vagy Központ-Újtelep járatok.

9. Az idősek számára vállalkozások bevonásával kisméretű gar
zonlakásépítés proramot kellene menedzselni, így lehetne az 
egyedülélők és idősek részére egy olyan visszavonulási lehe
tőség, ha már nerm bírják nagyobb lakásuk, házuk fizikai és 
anyagi terheit, és még nem akarják a szociális otthont válasz
tani.

10. Új kereskedelempolitikát! Az adózó kereskedők fokozott ér
dekvédelmét szem előtt tartva korlátozni kellene a „vásározó” 
és feketekereskedelmet.

11. A kisiparosok, kisvállalkozók, egyéni vállalkozók támogatását, 
ha kell, adókönnyítésekkel (helyi adó mérséklése, elengedése 
stb.).

12. Folytatni kell a város csatlakozó útjainak, valamint a kerék
párutak kialakítását, mert ezeket -  örvendetesen -  egyre többen 
használják.

A Magyar Demokrata Fórum, a 
Keresztény Demokrata Néppárt és 
a Független Kisgazdapárt az önkor
mányzati választások idejére vá
lasztási uniót alkotott.

Megállapodtak abban, hogy közösen támoga
tott polgármesterjelöltje nincs az uniónak, csak 
közös önkormányzati képviselői listát állítanak. 
A következő oldalon bemutatkoznak a képvise
lőjelöltjeink, ugyanakkor egy képviselőjelölt ese
tében egy teljes, a közérdeket legjobban képvi
selő és szolgálni kívánó polgármesterjelölti 
programot is megismerhetnek.

A JELÖLTEK NÉVSORA:
Dr. Bíró Ferenc, Beck József, Müller L^jos, 

Vértes László, Zsáli János, Hetényi Varga Ká
roly, Fehér András, Ormainé Geizer Mária, 
Papp Gyula, Miilei Sándor, Szendrő Annamária.



1994. november • Különszám ÉBRESZTŐ 3

Dr. Bíró Ferenc
46 éves vagyok, 1977 óta élek 

és dolgozom Pécsváradon, 2 ciklus
ban már voltam tanácstag, 1986— 
90-ig a megyei tanácsban is képvi
selhettem Pécsváradot. 1990-1994- 
ig országgyűlési képviselő voltam. 
Orvosi pályámat nem adtam fel, és 
ma is betegeimet szolgálom, most 
már ismét „teljes értékű” orvosként. 
Köszönöm a türelmüket. A politizá
lás nálam soha nem öncélú tevé

kenység volt, hanem a közösségért, a demokráciáért végzett mun
ka. Politikai és képviselői tapasztalataimat szeretném ismét Pécs- 
váradért és önökért, pécsváradi polgárokért kamatoztatni. Önkor
mányzati képvsiselőként. Úgy érzem, hogy -  annak ellenére, hogy 
Pécsvárad sokat fejlődött az elmúlt 4 évben - ,  sok minden hiá
nyosság van még. A helyi demokrácia sem úgy működött és 
működik, mint ahogyan elvárható lenne.

A szociális elosztórendszer nem működött megfelelően. A se
gélyezés, közgyógyellátás gyakran nem azokat találta meg, akik 
rászorultak volna. Az intézményrendszer szocializálása nem tör
tént meg. Ifjúsági és sportprogramokra lenne szükség. A városi 
szerepkörnek megfelelt „ügyintéző hivatalok” helyreállítása, vá
rosi bíróság, földhivatal, rendőrkapitányság stb. Az útprogram 
folytatása is fontos. A kereskedők és a vállalkozók védelme, tá
mogatása, új munkalehetőségek teremtése mind-mind nélkülözhe
tetlenek és az új önkormányzatra várnak.

Úgy érzem, hogy tapasztalataimmal ezeket a célokat tudnám 
segíteni. Az egészségügyi és szociális ellátás újra gondolásról, 
megreformálását pedig szakmai tudásommal szeretném szolgálni. 
Kérem az önök bizalmát és támogatását, hogy szolgálhassak Pécs- 
váradnak, önöknek.

Tisztelettel:
Dr. Bíró Ferenc

Beck József
53 éves mezőgazdasági gépész- 

mérnök, képviselőjelölt, tisztelettel kö
szöntőm a választókat. Korábban a he
lyi Mezőgépnél, majd a BVM-nél dol
goztam hosszabb ideig. Jelenleg az 
FM Hivatal mellett működő falugaz
dász hálózat tagjaként tevékenykedem. 
Feleségem: Gyimesi Zsófia magán
gyógyszerész a Fő téri Szentháromság 

Patikában, melyet családi vállalkozásban működtetünk. Felnőtt gyerme
keink még a családon belül készülnek a majdan önálló életükre.

Az önkormányzati képviselőtestületnek az elmúlt ciklusban tagja vol
tam. Igyekeztem mindig konstruktívan részt vállalni a testületi munkából. 
Úgy érzem, hogy -  kritikus szemmel nézve is az elmúlt éveket -  a testület 
mindig felül tudott emelkedni a kisebb nézeteltéréseken, és nem hozott 
rossz döntéseket. Jól szolgálta Pécsvárad fejlődését, bár nem hiba nélkül.

A következő négy esztendő lehetőségeiről és feladatairól szólván igen 
fontosnak tartom az elkövetkezendő évek nehéz anyagi körülményei között 
is a talponmaradás, a város és intézményei működőképességének megőr
zését, lehetőleg hitelfelvételek nélkül. Másik igen lényeges kérdés, hogy 
erős szociális érzékenységgel működjön az önkormányzat, ennek rovására 
semmit ne lehessen előtérbe állítani, a valóban rászorulók kapjanak tá
maszt, szélesebb rálátással bíró biztonsági döntések alapján. Fontos lenne 
továbbá, hogy a várost alkalmassá tegyük olyan beruházások fogadására, 
melyek munkahelyeket teremtenek a helyi munkanélkülieknek. Erre kö
rültekintő előkészítés után pénzeszközöket kellene elkülöníteni.

Az utóbbi esztendők intenzív fejlődésének is köszönhető, hogy váro
sunk ma már több százmilliós infrastrukturális és ingatlanvagyonnal ren
delkezik. Ezek költségkímélő működtetése és állagmegóvása csak terv
szerű odafigyeléssel és preventív szemlélettel képzelhető el. A kisebb 
javítások időben történő elvégzésére gondolok, a nagyon takarékos ener
giafogyasztásra, intézményeink kíméletes használatára, úgy mint otthon. 
Mert végül is itt, Pécsváradon otthon vagyunk.

Ebben a szellemben képviselném érdekeiket, ha önök is úgy gondolják.
Tisztelettel:

Beck József

Müller Lajos
Tisztelt Polgártársak!
Megtisztelő bizalmukkal két ciklust 

szolgáltam képviselőként. A tanácstagi 
képviselet szavazógépezetéhez képest 
sokkal tartalmasabb munka volt az 
1990-94. évi önkormányzati szakasz. A 
város történetében sikersorozatként 
könyvelhető el a 9 év, komoly fejlődést 
jelentett.

A testület munkáját értékelve: a kö
rülményekhez és a lehetőségekhez ké
pest jól és körültekintően végezte mun
káját, döntéseit minden esetben a tele

pülés érdekében igyekezett meghozni.
Amiben hiányos és nem megfelelő munkát végzett:
1. A testületen belül és a polgárokkal szemben sem alakult ki a 

megfelelő demokrácia légköre. Testületen belül a függőségi viszonyok, 
kívül a polgárokkal való megfelelő kapcsolatfelvétel hiánya és a polgárok 
érdektelensége akadályozta.

2. Nem fordított megfelelő figyelmet a település hosszú távú érdekében 
a foglalkoztatás elősegítésére.

3. Nem megfelelő információk birtokában sürgetett és felpörgetett 
időtényezők miatt, továbbá nagyvállalati és monopolisztikus vezetési stílus 
hibájából születtek rossz gazdasági döntések is, így bizonyos pénzeszkö
zök nem megfelelően lettek felhasználva. Példaként: a volt Költségvetési 
Üzem, telefon és sportcsarnok esetében kb. 35 millió Ft-ot tett ki az 
összeg, melyet ésszerűbben lehetett volna felhasználni.

Magam részéről szűkebb lakókörzetem, a hegy azzal bízott meg 1985- 
ben és 1990-ben is, hogy elsősorban az utcák aszfaltozása készüljön el. 
Ez megtörtént. Természetesen ez nem kizárólag egyéni érdem, csapatmun
ka eredménye, de úgy érzem, megfelelően helyt álltam. A jövővel kap
csolatban nem vagyok túlzottan optimista. A sikersztorik korszaka lejárt. 
Megítélésem szerint igen kemény négy év következik.

Okai a következők:
Az állam ebben az ezredévben biztos, hogy nem fog annyit adni, mint 

az elmúlt négy évben.
Mindamellett:
-  a meglevő intézményeket működtetni kell
-  a szociális problémákat teljesen más alapállásból kell megközelíteni. 

Alkalmazni kell a szállóigét, hogy „Nem halat kell adni, hanem meg kell 
tanítani halászni a rászorulókat!”, ez nem lesz könnyű és olcsó feladat.

-  a város hosszú távú célja érdekében más stílusban kell megközelíteni 
a polgárt, elsősorban a helyi vállalkozók rétegét, hogy érdekelt legyen az 
előző célért való együttműködésben. Meg kell találni a módját, hogy a 
döntéselőkészítésbe a polgárok minél szélesebb rétegei bevonhatóak le
gyenek.

Szíves figyelmükbe ajánlanám az alábbiakat:
Mindenképpen menjenek el szavazni, ugyanis akinek nincs véleménye 

december 11-én, annak négy évig el kell tűrnie a kialakuló helyzetet. A 
kockázat igen nagy, rossz esetben 10% eldöntheti a város sorsát a követ
kező ciklusra vonatkozóan. Válasszák ki azokat a személyeket, akiket 
legalkalmasabbnak tartanak. A testület összetétele nagyon fontos: lehetőleg 
önálló, nem függőségi viszonyban levő személyek legyenek, minél több 
szakterületet legyenek képesek átlátni és képviselni.

Ezen tulajdonságok a demokratikus működés alapkövei.
Mindannyiunk, gyerekeink, unokáink jövőjéről van szó, hogy Pécsvá

rad ne csak a lakóhelyünk legyen, hanem otthon érezzük magunkat.
Tisztelettel:

Müller Lajos
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tok és társadalmi szervezetek jelölését elfogadtam, de mivel 
pártnak, illetve politizáló társadalmi szervezetnek tagja nem 
voltam és nem vagyok, úgy gondolom, hogy polgármes
terjelöltként valamennyi polgárt szeretném képviselni. Vé
leményem szerint valamennyi közösség, ezen belül az 
egyének érdekeit szolgáló értékes gondolatokat tovább kell 
gondolni! így érvényesülnek az egyéni elképzelések és így 
valósíthatók meg azok a feladatok, amelyek a lakosság 
széles érdekeivel megegyeznek. Szilárd meggyőződésem, 
hogy nagy feladatokat csak a polgárok összefogásával, azok 
egyetértésével érdemes megvalósítani. Ezért közszolgálati 
munkát csupán a legnagyobb demokratizmus jegyében le
het vállalni és végezni, ami röviden fogalmazva törvényes
séget és többségi akaratot, valamint a köztisztviselők ré
széről nagyfokú alázatot jelent. A különböző témakörökről 
alkotott gondolataim és elképzeléseim nem újkeletűek, hi
szen eddig is ezek szellemében cselekedtem. Gazdasági 
környezetünk behatárolt. Ennek ismeretében az elkövetke
zendő időszak főbb feladatainak tekintem:

-  az intézmények esetében jól körülhatárolt feladatok 
meghatározását, melyekhez biztosítani kell a felelősségtel
jes, önálló pénzügyi működéshez szükséges fedezetet. Fel 
kell mérni az intézmények műszaki állapotát, meg kell 
határozni a felújítási és fejlesztési szükségességet, illetve 
lehetőséget.

-  szabadidősport, amatőr csoportok vonatkozásában 
együtt kell működnünk azokkal a személyekkel, akik a 
szakterületüket ismerve felmérik a valós igényeket, hogy 
lehetőségeinkhez képest működtessük azokat a csoportokat, 
amelyek eredményorientáltak. Ezek önálló pénzügyi keret
tel, saját szakmai irányításukkal működhessenek.

-  a településfejlesztés területén a belterjes településfej
lesztésen kell munkálkodni. A foghíjak feltárásával, a hi
ányzó belső infrastruktúra (utak, járdák, szennyvíz) meg
valósításával kell a település komfortosságát növelni. A 
város belterületét nem szabad újabb területekkel bővíteni. 
Fontos szempontnak tartom a volt Mezőgép területének 
rendezését. Elő kell segíteni, hogy a tervezett városi szintű 
bevásárló- és szolgáltatóház a főutcán, illetve az előkertes 
szórtlakásos lakóövezeti beépítés a mögöttes területen meg
valósuljon, amelyet már évek óta szorgalmazok.

-  a lakókörnyezet, településkultúra kialakításánál szá
mítani kell a lakóközösségek és a polgárok aktív, öntevé
keny segítségére. Az önkormányzati tulajdonú területeket 
tervszerű gondozással kell rendeztetni és rendben tartani. A 
közmű, útépítési munkák végzői munkájuk végeztével ál
lítsák helyre az eredeti állapotot, ne vehessék semmibe a 
polgárok öntevékeny munkáját. Úgy gondolom hogy csak 
így, közös áldozatvállalással juthatunk el oda, hogy kör
nyezetünk folyamatosan gondozott legyen. A jelenlegi gya
korlatot eredménytelen kampánymunkának tekintem.

-  amennyiben a pénzügyi lehetőségek lehetővé teszik,

bárminemű beruházás előtt elengedhetetlennek tartom a 
széles körű lakossági egyeztetést. Nem vállalhatunk olyan 
terheket magunkra, amelyek hosszú időre behatárolják cse
lekvési lehetőségeinket. Beruházásaink elsősorban saját 
polgárainknak, vállalkozóinknak biztosítsanak munkát. 
Ezért a kivitelezés eszmei irányítását és ellenőrzését sem
miképpen sem szabad átadnunk. Meg kell keresnünk azokat 
a személyeket -  meggyőződésem, hogy vannak ilyenek -  ( 
akik ezeket a munkákat felvállalják és megfelelő háttérin
formációval levezénylik.

-  átalakuló gazdaságunkban a társas és egyéni vállalko
zásoknak elsődleges szerepet kell biztosítani. Árutermelé
sükkel és munkabérfizetésükkel közvetlenül vagy közvetve 
adófizetők. Anyagi segítséget a város nem tud adni, de 
szakmai és erkölcsi támogatást igen. És ez sem kevés. Úgy 
gondolom, ha a vállalkozó maga mögöit tudja a község 
támogatását, az nagy erkölcsi biztonságot jelent számára. 
Az üzemek átalakításánál, a vállalkozások beindításánál 
hosszan tartó folyamatos konzultációra, segítőkészségre 
van szükség. Minden olyan vállalkozást, amely az egyén 
és ezen keresztül a közösség érdekeit szolgálja, támogatni 
kell.

-  a munkahelyekről kiszorulók, az ellátásban nem ré
szesülők, a nagycsaládosok, a kisnyugdíjasok, az idősek, a 
betegek problémái egyre inkább helyi problémák és fel
adatok lesznek. Anyagi lehetőségeink ezen a területen is 
behatároltak. Ezért komoly, felelősségteljes munka hárul az 
e területen dolgozókra. Az igények precíz felmérésével, az 
anyagi lehetőségek elosztásával kell elvégezniük felelős
ségteljes, nehéz munkájukat. E nehéz munkájukhoz kérem 
az önök eszmei segítségét.

-  eddigi testvérvárosi kapcsolataink oktatási, kulturális, 
családi viszonylatokban épültek ki elsősorban. Szeretném 
ezeket a kapcsolatokat szakmai szintre bővíteni. Kisvállal
kozók összehozásával, üzemlátogatásokkal, technológiai 
folyamatok megismerésével, üzemszervezési ismeretek bő
vítésével, termékértékesítési lehetőségek megvalósításával 
kívánnám a helyi kisvállalkozókat segíteni.

-  az a véleményem, hogy a polgárok az általuk szabadon 
választott önkormányzat által irányítsák községi életüket. 
Az önkormányzati üléseket, a teljes nyíltság és őszinteség 
jegyében kell lefolytatni. Az önkormányzati ülések szerves 
részei a bizottsági ülések. A bizottsági üléseknek az önkor
mányzati üléseket ki kell egészíteni, anyagait szükség sze
rint véleményezni kell, ezekről a véleményekről a képvi
selőket informálni kell.

Nagyobb horderejű, a lakosság széles körét érintő témá
kat kibővített szakbizottsággal kell egyeztetni. Az egyezte
tésről kielégítő információval kell a képviselőket ellátni. 
Mindezt meg kell tenni azért, mert a képviselők különböző 
képzettséggel, érdeklődési körrel rendelkeznek, így csupán 
szakszerű és kellő tájékoztatás birtokában tudnak felelősen 
dönteni. A helyi információs lehetőségeken keresztül az 
ülések napirendi pontjairól, a határozatokról, a következő 
ülés időpontjáról a polgárokat informálni kell, hogy észre
vételeiket megtehessék, az ülésekre igényeik szerint eljö
hessenek. Úgy gondolom, hogy csak ilyen ellenőrzött, fel
elősségteljes önkormányzati munkával lehet nyílt, tárgyila
gos, szakmailag megalapozott munkát folytatni.

Megválasztásom esetén ezen alapszempontok alapján, 
mindenkor nyitottan és őszintén, a polgárok kérdéseire és 
felvetéseire válaszolva kívánom munkámat végezni. Ehhez 
kérem támogató bizalmukat.

Vértes László
1985 óta tanácstagi, majd ön 

kormányzati képviselőként tevé
kenykedem településünk arcula
tának formálásában, a közügyek 
intézésében. Jelen választáson 
mint párt és társadalmi szerve
zet képviselőjelöltje, illetve füg
getlen polgármesterjelöltként in
dulok.

A velem rokonszenvező pár
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Hetényi 
Varga Károly

1932-ben születtem a szomszédos 
Hosszúhetényben. Középiskoláimat a 
pécsi jezsuiták Pius Főgimnáziumában 
kezdtem 1943-ban. 1951-ben érettségiz
tem a Nagy Lajos Gimnáziumban, és 
1956-ban, ugyancsak Pécsett magyar
német szakos tanári oklevelet szereztem 
az akkori Tanárképző Főiskolán. Ezután 
a komló-gesztenyési általános iskolába 
helyeztek.

1967-ben a politikai rendőrség a munkahelyemen letartóztatott, laká
somon házkutatást tartott, és megtalálta egy belga jezsuita könyvnek kéz
iratos magyar fordítását. Ez akkoriban súlyos véteknek számított. Ezért 
1968-ban hivatali elöljáróim javasolták, hogy korábbi tüdőmdtétemre hi
vatkozva vonuljak rokkantsági nyugdíjba. Ettől kedve óraadó tanár lettem 
különböző iskolákban, s több mint tíz évig szervezője a komlói TIT 
Nyelviskolának.

Az egyházi ellenállás témakörét érintő írásaim 1968-tól jelentek meg 
az Új Em ber-ben, és a Vigiliá-bán, a rendszerváltozás után az IG E N  című 
katolikus ifjúsági lapban, a pécsi H elyzet-ben , az Ú j M agyarország-bnn  
és más lapokban. Néhány cikkemet lefordították német, angol, francia és 
olasz nyelvre.

A mai magyar ifjúság lelki épülésére szánt B eszélgetés a  M esterrel 
című, modern hangvételű könyvem először álnéven jelent meg Újvidéken. 
Ezt -  már saját nevemen -  1982-ben egy budapesti, 1988-ban egy bécsi, 
majd 1991-ben egy ismét átdolgozott budapesti kiadás követte -  összesen 
közel hatvanezer példányban. A II. világháború éveiben meghurcolt egy
házi személyekről írt munkámat A kiket Üldöztek a z igazságért címmel a 
budapesü E cclesia  K ön yvk iadó  jelentette meg 1985-ben. Jelenleg P ap i 
sorsok a  horogkereszt és a  vörös cs illag  árnyékában  címmel dokumentá
ciós könyvsorozaton dolgozom, melynek második kötete nemrég került 
könyvpiacra az abaligeti L ám pás K ia d ó  gondozásában.

1960-ban megnősültem. Feleségem Varga Borbála ápolónő. Két fiúnk 
született. Péter egyetemi tanársegéd az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
német tanszékén, Károly fiúnk matemaükatanár Budapesten, a József At- 
üla Gimnáziumban. Fiaink eddig tíz unokával ajándékoztak meg bennün
ket. Pécs váradra -  ahol 1940 körül gyermekéveimet töltöttem -  1992-ben 
költöztünk.

Ha egy különös véletlen folytán mégis önkormányzati képviselővé 
választanának, Pécsváradon is a szegény, az elesett, az alulhelyzetben 
levők érdekében emelnék szót. Ezt nem kell megígérnem, hiszen egész 
életemben ezt tettem. Nagy horderejű, vitás kérdésekben pedig nem elé
gednék meg csupán „szakértői” véleménnyel és a képviselők szavazati 
többségével. Javasolnám, ami több nyugati országban és városban régóta 
bevált gyakorlat: döntéseink előtt kérdezzük meg magát az adófizető pol
gárt, például mielőtt valami drága és komoly építkezésbe kezdenénk. Az 
utolsó szó sohasem a hatalomé, polgármesteré, a képviselőtestület vagy 
valamelyik nagygazdagé, hanem mindig a többségben levő kisembereké, 
vagyis végre a miénk legyen! Vagy rosszul gondolom?

után tartalékállományba vonultam, pécsi szolgálati lakáso
mat pécsváradira cseréltem, és utóbb meg is vásároltam. 
Huszonhárom éve élek itt feleségemmel együtt.

Megkülönböztetett szeretettel köszöntőm Pécsvárad va
lamennyi lakosát, valamennyi választópolgárát, akik 1994. 
december 11-én az urnák elé járulnak, hogy az elkövetkező 
négy évre megválasszák Pécsvárad önkormányzatát. Pár
tomnak, a Kereszténydemokrata Néppártnak jelöltjeként 
veszek részt a választási küzdelemben. Úgy gondolom, 
hogy nyugdíjasán, mentesen a mindennapi megélhetés sú
lyos gondjaitól, időm legjavát szentelhetem városunk föl- 
emelkedésének elősegítésére.

Ha Pécsvárad tisztelt választópolgárai méltónak találnak 
arra, hogy a helyi önkormányzatba képviselőnek megvá
lasszanak, akkor keresztényi elkötelezettségemhez híven az 
evangélium szelleméhez és betűjéhez ragaszkodva fogok 
tevékenykedni.

Kisnyugdíjas lévén a bőrömön érzem a nyugdíjasok, a 
munkában megfáradtak minden gondját-baját. Elsősorban 
tehát az ő érdekükben kívánok fáradozni. De ismerem az 
ifjúságnak az időskorúakkal és betegekkel szemben meg
nyilvánuló magatartását és erkölcsi felfogását is. Ezért sze
retnék az ifjúságnak a keresztény erkölcsi értékekre való 
nevelésében is közreműködni. Meglátásom szerint sem 
Pécsváradon, sem széles e hazában nincs fontosabb tenni
való, mint az öregekről és betegekről gondoskodni, és if
júságunkat keresztény erkölcsi normákra nevelni.

Arra kérem Pécsvárad igen tisztelt választópolgárait, ha 
nézeteimmel egyetértenek, akkor rám leadott szavazatukkal 
is támogassák törekvéseimet. Bizalmukat előre is tisztelettel 
megköszöni:

Fehér András

Ormainé 
Geizer Mária

1953-ban születtem Komlón. Itt 
jártam általános iskolába, itt is érett
ségiztem az egészségügyi szakkö
zépiskolában. Tanulmányaimat ez
után Szegeden folytattam a Védő
nőképző Intézetben. 1973-ban 
kezdtem dolgozni védőnőként el
őször Mázaszászváron, Komlón, 
majd Szegeden. Munka mellett el
végeztem az Egészségügyi Főiskola 

védőnői szakát, és oklevelet kaptam 1984-ben.
Pécsváradon 1980 december óta dolgozom Pécsvárad III-as 

körzetében. Ide tartozik Lovászhetény, Pusztakisfalu és Erdős- 
mecske is. Látogatásaim során naponként ismerkedem a gyerme
kes nagycsaládok gondjaival.

1981-ben mentem férjhez Omai Sándor vegyi-gépésztechni

kushoz. Házasságinkból eddig két gyermek született: Eszter, je
lenleg hetedikes és Tibor, harmadik osztályos tanuló.

Alapító tagja vagyok a Kereszténydemokrata Néppárt helyi 
szervezetének. Tagtársaim felkérésére jelöltettem magam önkor
mányzati képviselőnek. Munkámból adódóan mindig közel álltam 
a nehezebb sorsú emberekhez, és igyekeztem tőlem telhetőén tenni 
is valamit értük. Úgy vélem, önkormányzati képviselőként erre 
még nagyobb lehetőségem nyílik. A lakosság egészségi állapotá
nak fokozódó rosszabbodása már valóságos küzdelemmé tette 
egészségmegőrző tevékenységemet.

Megválasztásom esetén a helyi egészségügyben némi szemlé
letváltozást próbálok megteremteni. Több figyelmet kellene for
dítanunk a betegségek megelőzésére, hogy -  időben, pénzben és 
fáradságban -  kevesebbet kelljen kiadnunk a gyógyításra. Hiány
zik például ifjúságunk korrekt felvilágosítása a dohányzás, az 
alkoholfogyasztás és a különböző drogok káros hatásairól, a nemi 
erkölcsről és az egyre teijedő AIDS-ről.

Életünket nem töltheti ki csupán a pénz és az anyagiak. Fe
lelősek vagyunk a felnövekvő nemzedék erkölcsi tartásáért is. 
Ennek a nemzedéknek testi-lelki fejlődéséhez kívánok munkám
mal, esetleges képviselői tevékenységemmel hozzájárulni.

Fehér András
1935-ben születtem Hatvan

ban szegény szülők gyermeke
ként. Szerény háztartásunkat 
édesanyám vezette, az anyagi 
alapot édesapám nyugdíja szol
gáltatta. Erre a vidékre hivatásos 
katonaként kerültem. Pécsett tel
jesítettem katonai szolgálatot. A 
vidéket a táj szépsége miatt na- 

_gyon megszerettem. Ezért mi
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Papp Gyula
1953-ban születtem, 1970 óta 

élek Pécsváradon. Iskoláimat 
először Miskolcon, majd Buda
pesten a Műszaki Egyetemen 
végeztem. Két és fél éve vagyok 
a helyi középiskola igazgatója. 
Feleségem zongoratanárnő, a 
helyi zeneiskolában dolgozik. 
Két általános iskolás gyerme
kem van.

Az elkövetkezendő 4 év anyagiakban igen behatárolt, 
az ismert nagy beruházás miatt. Ezért én úgy gondolom, 
hogy elsősorban olyan tevékenységekre kell nagyobb hang
súlyt fordítani, amelyek pénzkímélőek, közvetlenül a la
kosságot érintik (útszegély, parkosítás, járda). Fontosnak 
ítélem meg, hogy az érintetteket be is vonjuk ezekbe a 
munkákba. Szeretném elérni, hogy a helyi középfokú ok
tatás nagyobb figyelmet kapjon, mint az eddigi időszakban. 
Az önkormányzat -  mint fenntartó -  fogalmazzon meg 
követelményeket az intézettel szemben, és következetesen 
ellenőrizze azokat. Vegye figyelembe az iskola fejlesztési 
koncepcióit, és próbálja meg azokat anyagilag is támogatni. 
Egyáltalán tartson szorosabb kapcsolatot az intézettel.

Szendrő Annamária
35 éves vagyok, pécsváradi szü

letésű. Az őseim több generációval 
előttem itt telepedtek meg, és mint 
a felmenőim, én is csak Pécsvára
don tudom elképzelni az életemet. 
Iskoláimat is itt kezdtem, majd kö
zépiskolai tanulmányaim idejére 
egy ideig távol voltam. Sajnos én 
is, mint annyi sok pécsváradi. hely
ben nem tudtam elhelyezkedni, 
Pécsre jártam dolgozni hosszú éve

ken át. Két éve egy kft-nél dolgozom, ahol alapító tag is voltam. 
Ebben az évben egy külön vállalkozást is elkezdtem, amit Pécs
váradon szeretnénk fölépíteni. Elváltam, van egy 13 éves fiam.

A Független Kisgazdapártnak, amely jelölt engem az önkor
mányzati képviselői posztra, 1990. janur óta tagja, ez év elejétől 
a párt helyi elnöke vagyok.

Amennyiben a tisztelt pécsváradi választók megtisztelnek a 
szavazatukkal, a testületben elsődlegesnek Pécsváradon a munka
helyteremtést tűzném ki legfontosabb feladatnak. Véleményem 
szerint egy ekkora településnek igenis szüksége van új munkahe
lyekre, mert lassan a sok butik, üzlet hiába nyílt, ha nem lesz 
vásárló. Szeretném elérni továbbá, hogy az ifjúságot jobban be
vonják a közéletbe és jobban összefogni őket.

Én úgy képzelem el, hogy a városi önkormányzati testület 
nagyobb horderejű döntései jobban a nyüvánosság bevonásával 
történjen, mivel igaz, hogy a lakosság választ egy testületet, de 
nem biztos, hogy annak a 11-12 főnek vannak a legjobb javas
latai.

Én nem szeretnék feleslegesen ígérgetni, mivel elég nehéz 
gazdasági időszak vár az országra és ez kihat az önkormányza
tokra is, de ígérem, hogy amennyiben megválasztanak, igyekezni 
fogok a lakosság érdéit maximálisan képviselni a legjobb tudásom 
szerint.

Zsáli János
1950. június 1-jén születtem 

Erdősmecskén. Szüleim 1951- 
ben Pécsváradra költöztek, azó
ta itt élek. Iskoláimat Pécsvára
don, majd a Zippernovszky Ká
roly Ipari Technikumban végez
tem. Szakképzettségem villa
mostechnikus. Nős vagyok, fel
eségem egy magánvállalkozás 
adminisztrátora, a 21 éves fiam 

kezdő munkavállaló, 19 éves lányom 5. éves középiskolás. 
Első munkahelyem a DÉDÁSZ pécsváradi kirendeltsége, 
az áramszolgáltatónál 4 évet dolgoztam. Házasságkötése
met követően a Pécsváradi Építőipari Szövetkezetben vál
laltam munkát, ahol művezetőként, építésvezetőként dol
goztam. 1988 óta vagyok a szövetkezet elnöke. Időközben 
1986-ban Budapesten elvégeztem az OKISZ kétéves me
nedzserképző iskoláját.

Pártnak nem voltam és nem vagyok tagja. 1985-ben 
kerültem közelebbi kapcsolatba a helyi politizálással, ta
nács- és vb-tag voltam 5 éven keresztül, majd az 1990-es 
választásokon a jelenlegi önkormányzatnak is tagja lettem. 
Jó érzés volt olyan testület tagja lenni, melynek idejében 
lakóhelyünk biztonságos ivóvízellátást, korszerű egészség- 
ügyi centrumot, szilárd burkolatú úthálózatot, új iskolaszár
nyat, vezetékes gázellátást, napi információval ellátó ká- 
beltv-rendszert, távhívásos telefonrendszert, sportöltözőt,

korszerűsített zeneiskolát és az időközben elnyert városi 
ranghoz méltó gyönyörűen felújított városházát kapott. Ez 
a program csak a lakosság széles körű összefogásával és 
nem utolsó sorban óriási anyagi áldozatvállalásával való
sulhatott meg. Az önkormányzat gazdasági bizottsága tag
jaként a lakosság és a város igénye szerinti programot 
igyekeztem eddig is segíteni a pénzügyi osztállyal koordi
nálni. Mint egy építőpari vállalkozás vezetője az építőipari 
beruházások megvalósításában is részt vállalhattam. Szö
vetkezetünk a város más beruházásait, így az új ABC áru
ház, az iparosház épületét vagy a nagy ABC korszerűsítését 
is nagy örömmel végezte.

Ha ismét megtisztel a lakosság a bizalmával, csakúgy, 
mint eddig, az önkormányzat gazdaságpolitikájában szeret
nék részt venni. Mint képviselő szeretném, ha városunkban 
mind több igényes megjelenésű új épület valósulna meg, 
mint egy vállalkozás vezetője szeretném, ha ebből minél 
többet mi készíthetnénk el. A kormány programjában ismét 
szerepel a lakásépítés kiemelt támogatása, melynek helyi 
megvalósítását egyik fő programomnak tekintem.

Mivel a közelmúltban személyemben a cégem és váro
sunk képviseletet nyert a Pécs-Baranyai Iparkamara elnök
ségében, szeretném képviselni a pécsváradi vállalkozók ér
dekeit a megyei- fórumon.

Befejezésül szeretném kérni Pécsvárad választópolgára
it, hogy minél nagyobb számban menjenek el szavazni, 
mert csak egy megfelelően magas részvételi arány bizto
síthat megfelelő legitimitást a következő négy év önkor
mányzatának.
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Miilei Sándor
Születtem 1931. február 21- 

én Maráza községben. Közép
paraszt családból származom. 
Hentes és mészáros szakmát ta
nultam, felnőttként vendéglátó
ipari vonalon továbbképeztem 
magam. 1954. szeptember 2-án 
átvettem a Dombóvári Húsüzem 
vezetését, két hónap múlva el
vitt az államvédelmi hatóság, 

fegyverrejtegetés címén letartóztattak. 30 napig voltam a 
pécsi ÁVÓ pincéjében. Két hónap múlva származásomnál 
és jobboldali beállítottságomnál fogva a Megyei Bíróság 4 
év szabadságvesztésre és 10 évre a közügyektól való eltil
tásra ítélt. Leültem 2 évet, majd amnesztiával szabadultam. 
Szakmámban elhelyezkedni nem tudtam, így kénytelen vol
tam a bányába menni. 1967 nyarán izgatás címén a Mo

hácsi Járásbíróság másfél év börtönre ítélt, amelyből 1 évet 
letöltöttem. 1970-ben a Pécsváradi Áfészhez kerültem. Az 
Áfész húsboltjának boltvezetójeként kerültem rokkantsági 
nyugdíjba.

A Független Kisgazdapártnak 1991 óta vagyok tagja. A 
nehéz gazdasági helyzetben levő hazánk és benne levő kis 
városunk sok nehéz feladat elé állítja a majdan megválasz
tott polgármestert és a képviselőket. Városunk további fej
lődéséhez és a benne levő polgárok megelégedésére áldo
zatkész munkára és igazságos döntésekre van szükség. Az 
elmúlt négy évben elég sok döntés nem talált megelége
désre a pécsváradi polgárok körében. Ilyen többek között 
a pécsváradi buszmegálló ilyen formájú kivitelezése. Abban 
a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a munkám során nap 
mint nap hallom az emberek véleményét. Ezt szeretném 
hasznosítani megválasztásom esetén.

Amennyiben a tisztelt választópolgárok rám szavaznak, 
becsülettel, tisztességgel kívánok megfelelni megbízatá
somnak.

A „Freundeskreis von Pécs vár ad”
programja

A „Freundeskreis von Pécsvárad” (Németklub) program
jában a központi feladat a helyi német nemzetiségűek ér
dekeinek képviselete.

Pécsváradon a lakosság kb. 40%-a német nemzetiségű. 
Az itt élő németek helyzete eléggé sajátos. A 2. világháború 
után az itt élő német nemzetiségűek nagy részét kitelepí
tették, az ittmaradtak a településen a korábbi évtizedekben 
nem gyakorolhatták anyanyelvűket, hagyományaikat. A fia
talok az iskolában nem tanulhattak németül, ezért nagy 
részük nem is beszéli a nyelvet. A 60-as évektől kezdődően 
nagyon sok környező településről költöztek német nemze
tiségűek Pécsváradra, a mai 40% túlnyomó részét ők al
kotják. Mivel ezek az emberek különböző településekről 
kerültek ide, ezért nem alkotnak egy egységes réteget, sok 
esetben alig ismerik egymást. Ilyen feltételek mellett na
gyon nehéz a hagyományok ápolása, továbbörökítése.

Az utóbbi időkben sokat javultak a feltételek. Az okta
tási intézményekben már az óvodától kezdve lehetőségük 
van a gyerekeknek a német nyelv tanulására. Az általános 
iskolában 1976 óta van német nemzetiségi oktatás, és 7. 
éve kétnyelvű képzés is folyik. A hagyományok tovább- 
örökítését segíti a néhány éve megalakult nemzetiségi gyer- 
mektánccsoport és a zeneiskolának az a törekvése, hogy 
nemzetiségi fúvósegyüttest alakít. Szeretnénk a továbbiak
ban fokozottabban odafigyelni ezekre az intézményekre, 
csoportokra és segítséget kívánunk nyújtani munkájukhoz.

Pécsvárad testvérvárosi kapcsolatai újabb feladatokat ad
tak, lehetőségeket kínáltak a nemzetiségieknek. A külsheimi 
kapcsolat eddigi sikeres alakulásában jelentős szerepet vál
lalt klubunk. Feladatunk az, hogy továbbra is aktívan részt 
vegyünk ebben a munkában, és így biztosítsuk a kapcsolat 
továbbfejlődését. A hausmannstátteni kapcsolatban eddig 
talán kevesebb szerep jutott a nemzetiségieknek, de ebben 
is részt kívánunk vállalni, hogy a másik testvérvárosi kap
csolathoz hasonló, pezsgő kapcsolat alakuljon ki.

A hagyományok továbbörökítését segítendő részt kívá
nunk vállalni Pécsvárad kulturális életéből azzal, hogy idő
ről időre nemzetiségi együttesek fellépését szervezzük meg. 
Távolabbi célunk, hogy a ma még fellelhető tárgyi emlé
keknek egy méltó kiállítási helyiséget alakítsunk ki. Az itt 
kialakítandó klubhelyiség lehetőséget biztosíthat arra, hogy 
az itt élő nemzetiségieknek állandó találkozási helyet biz
tosítson.

Több képviselőjelölt felvállalta, hogy a képviselőtestü
letben a nemzetiség érdekeit képviseli. Baumann Mihály 
megalakulása óta aktív tagja egyesületünknek. A nemzeti
ség gondjait, problémáit jól ismeri, és a Megyei Közgyűlés 
nemzetiségi képviselői listáján is szerepel. Galambos Je- 
nőné Fónay Éva a Kodolányi J. Általános Iskola igazga
tóhelyettese, aki a nemzetiségi nyelvi oktatás és nevelés 
gondjainak jó ismerője. Apaczeler József, a zeneiskola igaz
gatója, aki a német nyelvterületen működő zeneiskolákkal 
való kapcsolattartással segíti a gyerekeket a nyelvhasználat 
gyakorlásában. Arató Márton és Vértes László származá
suk, nyelvismeretük révén a nemzetiségi lakosság széles 
rétegeinek problémáit segíthetik megoldani. Célunk az, 
hogy a felsorolt személyekből legalább 3 fő bejusson a 
képviselőtestületbe, mert akkor megalakíthatják a kisebb
ségi önkormányzatot, amely a nemzetiségi kérdésekben 
önállóan hozhat döntéseket.

Végezetül szeretnénk hangsúlyozni, hogy programunk 
megvalósításánál legfőbb jelszavunk a mértékletesség. Nem 
kívánunk többletjogokat, csupán azt kívánjuk biztosítani a 
nemzetiségi lakosságnak, hogy nyelvét és a még fellelhető 
hagyományokat gyakorolni, ápolni tudja. Szeretnénk fenn
tartani azt az állapotot, ami ma Pécsváradot jellemzi, itt 
ma békésen élnek egymás mellett a különböző nemzeüsé- 
gűek.

Bognámé Auth Mária, az egyesedet elnöke;
Bauman Mihály, képviselőjelölt
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Kellemes
karácsonyi
ünnepeke t

kívánunk
minden kedves
olvasónknak!

Advent ideje
Maga a szó jelentése: az Úr eljövetelét idézi (a latin 

adventus: eljövetet jelent). Ezt az időszakot, a kará
csonyt megelőző négy hetet a keresztény világ számára 
három fő vonás jellemzi:

Advent, mint bűnbánati idő, az imádság ideje. A 
szentleckében Pál apostol önmegtagadásra, bűnbánatra, 
böjtre, imádságra és az erények gyakorlására figyelmeztet. 
Ez a bűnbánati idő azonban tele van reménnyel és biza
lommal.

Advent az Úr eljövetelére való várakozás ideje. Az Úr
nak hármas eljöveteléről szól a liturgia: történelmi eljöve
teléről, kegyelmi eljöveteléről (ma, a jelenben minden em
ber lelkében), valamint az utolsó eljöveteléről, az ítélet 
napján.

A történelmi eljövetel különösebb gondot, azt hiszem, 
senkinek sem okoz, hiszen Jézus Krisztus valóban megszü
letett, és emberként (Isten-emberként) élt és növekedett az 
emberek között. Ez mégcsak nem is hit kérdése, ez törté
nelmi tény.

A második eljövetel sok hívő ember számára is nehéz 
próbát jelent. „Életszentség nélkül senki sem láthatja meg 
az Urat” (vö. Zsid 12,14). A kegyelmi eljövetel, mely csak 
akkor történhet meg életedben, ha az Úr útját elkészíted!

Az advenü koszorúban levő gyertyákat meggyújtó em
ber sok-sok gondolata lehet ezerféle.

Személy szerint te valóban várod, hogy jöjjön?
Egyengeted az Úr útját? Ki neked Jézus JO-isztus?
Tudod, hogy személyesen ismer téged? Előbb ismert, 

mielőtt megszülettél volna.
Tudod-e, hogy szeret? Hogy előbb szeretett téged, mi

előtt bárkit is szerethettél volna?
Tüdod-e, hogy vágyik rá, hogy viszont szeresd őt? 

Olyannak fogad el, amilyen vagy, de azt is látja, benned, 
amivé tenni akar! Mindehhez a szabadságodat is meghagy
ja, magad választhatod a hegymászáshoz az utat. Meg-meg-

szólít. Meghallod? Ki is kerülheted a hegyet, hogy nehogy 
„elfáradj”. De vele nem találkozol! Jézus él! Találkozni 
akar veled is, élni akar benned is, ha hagyod. Örömöt és 
békét akar adni a szívedbe, ha te is akarod.

Nem azért Megváltó ó , hogy rettegj Tőle!
ö  az Út, az Igazság s az Élet.
A te szívedbe milyen út vezet? Hogyan várod te személy 

szerint Jézus Krisztust?
Az utolsó ítéletre eljövő Úrról a keresztény ókorban 

ugyanúgy gondolkodtak, mint a középkorban, az újkorban, 
de a legújabb időkben is; félve és remegve az igazságos 
bírótól, de egyúttal mint a győzelem és az öröm boldogító 
napját, várták, várhatják Krisztus dicsőséges eljövetelét. így 
tehát egész földi életünk nagy advent, melynek karácsonya 
lesz az Úr Jézusnak színről színre látása. Ilyen szempontból 
az egész egyházi év is tulajdonképp advent.

Advent, mint a leggyengédebb Mária-tisztelet ideje.
Hogy is ünnepelhetné Isten népe az advent idején az 

Üdvözítőt, hogyne gondolna a Szűzanyára, aki szíve alatt 
hordozta, akit az egész világ várt. Ilyen módon advent 
Mária hónapja is.

A te advented milyen?
Békés, örömteli, boldog, kegyeletteljes karácsonyi ün

nepeket kíván:
egy keresztény testvéred
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