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Hogyan lehetünk büszkék a sikertelenségre?
A múlt század egyik legnagyobb vívmányaként vonult be a ma

gyar gazdaságtörténetbe a honi vasúthálózat kiépítése.
Hosszú távon gazdasági haszna meghaladta a Duna szabályozását 

követően szárnyrakapott Duna-Gőzhajózási társaságét is, így vált szép 
lassan az évtizedek során egyre izmosodó magyar vasút az ország leg
nyereségesebb személy és teherfuvarozó iparágává.. Ez mind igaz 
VOLT! -  egészen a közelmúltig.

A követhetetlen és kapkodó átgondolatlan kormányzati intézkedé
sek nyomán az elmúlt négy esztendőben a MÁV soha nem látott észér
vekkel nem indokolható krízisbe került. Ennek az áldatlan állapotnak a 
levét nem csak a MÁV és az alkalmazásában álló vasutasok itták meg, 
hanem jócskán kijutott a Jóból” a lakosságnak is.

Ennek a saranyú állapotnak egyik legelkeserítőbb példája a Pécsvárad, Nagypall, Lovászhetény, Szebény, 
Erdősmecske, Feked, Somberek, Véménd, Palotabozsok, Bátaszék vasútvonal megszüntetése volt a közelmúltban. 
Azt mondják majd fel kell újítani a pályaszakaszt. De mikor? Gondolom az illetékesek a választ a választások 
utánra tartogatják -  nem véletlenül.

Természetesen a történetekről meg van a véleménye a környéken élőknek is, csak éppen el kellene menni kö
zéjük, meg kellene hallgatni őket. Én megtettem. Ezért bizton állíthatom, hogy nem beszélek a levegőbe akkor, 
amikor azt állítom, hogy nincsenek az emberek elragadtatva a gondolattól, hogy munkába, iskolába, ügyeket intéz
ni ezentúl hosszú távon a jóval drágább autóbuszt lesznek kénytelenek igénybe venni. A térség jelenlegi ország- 
gyűlési képviselői nyilvános fórumokon és a sajtó hasábjain egyaránt arra büszkélkednek, hogy nekik sikerült ki
vitelezniük az autóbuszos megoldást.

Mindenfajta hátsó szándék nélkül, mondhatni önkéntesen merül fel bennem a kérdés, hogy ezek az urak tisz
tában vannak e azzal, hogy amikor egy keményebb, jéggel, faggyal járó tél köszönt a dimbes-dombos vidékre, ak
kor gyakorta egyszerűen napokra -  hetekre megbénul a közúti közlekedés ezen a tájon. Ok a rossz megoldást, most 
a választások előestéjén mégis sikerként próbálják eladni. A kérdés csak az, hogy jól becsomagolt árujukra meny
nyire vevők az emberek. Az esethez minden kommentár nélkül csak annyit kívánnék hozzáfűzni, hogy megválasz
tásom esetén nem csak a térség parlamenti képviselete, hanem a sokak által hőn áhított személyvonatok is újra in
dulnának.

Az MDF megyei elnökeként Lezsák Sándor segítségével minden létező fórumot végigjártam, hogy a 
Pécsvárad - Palotabozsok vasútvonalat minél hamarább felújítsák. Kormánypárti falakba ütköztem.

Az Önök segítségét és támogatását kérem, hogy ezek a falak leomolhassanak.
Habjánecz Tibor 

MDF Pécsvárad, Mohács, Boly 
térségének képviselőjelöltje

Pécs, 1997. X. 2.
Lezsák Sándor és Dr. Kádár Béla



Mi lesz a vasútvonalainkkal?
Az MDF parlamenti képviselője, Lezsák Sándor kérdést intézett Lotz Károly Közlekedési, hírközlési és vízügyi mi

niszterhez, a Pécsvárad, Nagypall, Lovászhetény, Szebeny, Erdősmecske, Feked, Somberek, Véménd, Palotabozsok és 
Bátaszék közti vasútvonal felújításáról. A konkrét kérdésre azonban konkrét válasz helyett a miniszter a következőt 
mondta:

A vasúti árufuvarozási és személyszállítási igényeknek a 90-es évek elején bekövetkezett visszesése 
miatt nem képződik elég árbevétel arra, hogy egyformán fejlődhessen a teljes vonalhálózat. A MÁV 
Rt. Pályahálózatára fordítható pénzek az országgyűlés által elfogadott közlekedéspolitikai koncepció 
szerint is csak szelektív felhasználást tesznek lehetővé, vagyis a nagy forgalmat lebonyolító vonalakra 
tudunk koncentrálni. Ennek jegyében ez év április 29-én dr. Medgyessy Péter pénzügyminiszter úr 
szándéknyilatkozatot írt alá az Európai Beruházási Bankkal néhány fontos fővonal rehabilitációjáról 
szóló feltételekről. A fővonalról elbontott anyagok felhasználhatók lesznek a kisebb forgalmú mellék
vonalak felújítására. A mellékvonali rehabilitációs program kidolgozása megkezdődött, azonban a vo
nal újjáépítésére csak a fővonali rehabilitációs munkákat követően 2-3 éven belül kerülhet sor.

Hogy mit jelent ez valójában? A válaszban burkoltan bennefoglaltatik Baranya megye ezen belül a mohácsi kistérség halálraítélése. 
Stratégiailag jelentéktelen harmadrangú térségként 5-6 évig kell vámunk a jelenlegi kormányzat szerint. A térségnek azonban nincs 
ennyi ideje. Reményeink szerint a kormányzatnak sem lesz. Az MDF Baranya megyei választmánya tiltakozik az ellen, hogy a kulcs- 
fontosságú infrastrukturális fejlesztések elodázásával az amúgy is leszakadóban lévő megyét teljesen ellehetetlenítsék.

Pécs, 1997. július 8.

Baranya aggályai és reményei
Európai folyosó, avagy visszafejlesztés

Lezsák Sándor, az MDF elnöke nemrégiben kérdést intézett a parlamentben Lotz 
Károly közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterhez a Pécsvárad, Nagypall, 
Lovászhetény, Szebény, Erdősmecske, Feked, Somberek, Véménd, Palotabozsok és 
Bátaszék közti vasútvonal megszüntetésével kapcsolatban, amit a MÁV a szakasz idősze
rű felújításával magyarázott.

Jó lesz vigyázni!
A kormányszolgálati Kossuth rádió mai híradása szerint (04.20.) az angol befektető visszavonta 19 milliárdos ajánlatát a 

POSTABANK megerősítésére. Miután kellőképpen tájékozódott és beszerezte a háttérinformációkat is, rájött, hogy nem előnyös ha 
hülyének nézik és fejőstehénnek. Ily módon majd az Állami Fejlesztési Banknál kell a zsebébe nyúlnia (talán inkább a zsebünkbe), 
hogy a Horn Kormány által a kishercegnek (Princz G. elnök vezérigazgató) beígért segítséget realizálni lehessen. Nem véletlen az 
újabb 25 milliárdos injekció. Mit gondolnak ki építette Horn közel 500 m2-es remetehegyi villáját, mely több mint százmilliós érték? 
Hármat találhatnak, de már elsőre biztosra mehetünk: A Postabank Invest. Most benyújtották a számlát. Csupán egy kis adalék a négy 
esztendeje ígért tiszta kezek politikájához. Lehetne itt végnélkül sorolni a be nem váltott ígéretek halmazát. Egy sem lett betartva! 
Közbiztonság, egészségügy, korrupció megállítása, stb. Vegyük pl. A „népakarat” figyelembe vételét. Sem a földkérdésben, sem a 
halálbüntetés ügyében nem engedte a kormánytöbbség a népszavazás megtartását. Hiába volt a többszázezer támogató aláírás. Na és? 
Az alkotmánnyal ellentétesen jártak el. Na és? Egy valami viszont bejött az utóbbi 4 évben, a totális kiárusítása az országnak és a tel
jes lerablása. Jelenleg kb. 200 büntetőeljárás folyik a sajtó szerint a kormányközeli szimpatizánsok és vállalkozásaik törvénytelensé
gei miatt. De a miniszterelnök jó példája -  a „NA ÉS” -  mentalitás táplálja az egész morális gondolkodásukat. Pl. Boldvai elvtárs 
újra képviselőjelölt annak ellenére, hogy büntetőeljárás van folyamatban a TOCSIK 800 milliók forgalomirányítása miatt. Na és? Te
rületfejlesztési alap százmilliós pénzeinek egymásnak való osztogatása, na és? (Zsurki vodkagyár)

Édes jó Istenem, hát hányszor hagyja magát ez a nép palira venni? Most is az utóbbi egy hétben vették át az ellenzéki pártok 
programjából a családokról való gondoskodás régóta nélkülözött terveit. Mást sem harsog az új választási hazugság ígéretük. Lett 
volna idejük 4 évig erre is fordítani némi támogatást az elvonások helyett.

Évek óta fogy a magyarság egy-egy kisvárosnyi lélekkel (35-40.000 fo/év) statisztikai elemzők szerint 2020-2025 körül 6,5 mil
lióan leszünk ha nem fordul meg ez a trend. És innen már nincs visszaút!

Emberek össze kell fognunk mindenkinek, hogy ez a tragédia ne következzen be. Minden józanul gondolkodó, felelősséggel bí
ró, tisztességes választópolgárt kérünk MENJEN EL választani mindkét fordulóban. Támogassa azokat akik nem csak országot és ál
lamot, hanem NEMZETET is akarnak formálni a sajnos széteső magyarságból.

Azt hisszük ez most az utolsó alkalom a kikapaszkodáshoz, hogy ne süllyedjünk vissza a már megtapasztalt diktatúrába, amit 
ezúttal a pénz, a bankok és a mindent kiszolgáló pökhendi régi új elit diktatúrája lehet.

Többet ésszel mint ész nélkül!!

Habjánecz Tibor 
megyei elnök

A nyerő páros
Orbán Viktor és Habjánecz Tibor 

az MDF képviselőjelöltje

MDF Pécsvárad
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Tisztelt Olvasók!
Úgy gondolom, hogy a legtöbb olvasó számára nem ismeretlen a személyem, de aki nem ismer, azok számára 

engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam.
Szendrő Annamária 38 éves vagyok, születésem óta Pécsváradon lakom, őseim több generációval előttem itt 

telepedtek meg és mint felmenőim, én is csak helyben kezdtem, majd szülőföldemtől távolabb folytattam, Debrecen
ben és Szentendrén. Munkahelyre, mint sok más sorstársam én is hosszú éveken át Pécsre utaztam.

Jelenleg itt helyben egy saját betéti társaságban tevékenykedem, immár 4 éve. Van egy 16 éves fiam, aki Sely- 
lyén mezőgazdasági iskolában tanul. A Magyar Igazság és Elet Pártjának a helyi szervezet alakulása óta vagyok a 
tagja és egyben a Pécsváradi Szervezet vezetője is.

Itt szeretném megragadni az alkalmat és mindazoknak megköszönni, akik megtiszteltek azzal, hogy a MIÉP-re 
így ezáltal személyemre adták át azt a nagy mennyiségű kopogtatócédulát, amellyel lehetővé tették, hogy az 5. sz. 
választókörzetben a pártom színeiben megmérettesem magam.

Jelenleg Magyarországon szerintem nincs párt, amelyik egyik napról a másikra kirántaná az országot ebből a 
kátyúból. Aki gyors javulást ígér, az hazudik. És ígérnek a pártok, mert aki nem ígér, azt nem választják meg. Az 
biztos, hogy a mostani választások ígéreteit -  mivel fogytán van a türelem -  a nemzet, a választópolgár ezúttal szá

mon fogja kérni. Én ígérni csak egyet tudok -  és ezt vállalom is: -  a becsületes helytállást. A magyarság sorsa csak egyféleképpen javítható: igazsá
gos elosztással, a kis- és középvállalkozások kedvező hiteltámogatásával és mértéktartó adóztatásával. A MIÉP a parlamentben megítélésem szerint 
az a párt lesz, amely a lakmuszpapír érzékenységével rögtön jelzi, ha bármilyen visszaélés történik a közember, a közélet, vagy a nemzet sérelmére. 
Pállunk a mérleg nyelve lesz az Országgyűlésben.

Ez az év a Magyar Igazság és Élet Pártja számára különleges jelentőséggel bír. Ötéves megalakulása óta egy botrányokkal tarkított és a nép el
szegényedését eredményező országgyűlési ciklus „vonult el” a fejünk felett. A MIÉP születésnapjára nagyon szép ajándékot kapott a híveitől, támo
gatóitól: 350 000 személyes jókívánság érkezett ajánlószelvények formájában. Ez alatt az év alatt a taglétszámunk, szimpatizánsaink száma és is
mertségünk jelentősen nőtt, dacára annak, hogy ellenfeleink a kezükben lévő hatalommal élve mindent megtettek annak érdekében, hogy a népszerű
ségünket aláássák és azokat is elidegenítsék tőlünk, akik érdekeiért szavunkat felemeljük. Nincs illúziónk azzal kapcsolatban, hogy a választási
kampány idejére ez a tendencia megváltozna.

Már eleve gyanús, hogy 56-ban leszerepelt kormányfőnk „kulturált kampányra” és a „gyűlölködés elutasítására” szólította fel a pártokat. Még 
jó, hogy van kitől tanulni!

Megfogadjuk H. Gy. tanácsait visszafogjuk magunkat, csak a tények leírására szorítkozunk. Mert aki eddig nem ismerte meg őket félő, hogy 
nem csak a nemzeti pártok, de önmaga részére is elveszett. Aki ért minket, annak csak a hitét megerősíteni kívánjuk, de most az ingadozókhoz szó
lunk elsősorban:

A MIÉP fejlődése és politikája minden ártó szándék ellenére töretlen. A magyarság érdekeit minden más önös érdek elé helyezi. Az önét is.
-  Csurka István -  a magyar drámaírás kiemelkedő alakja -  személyisége bármely pillanatban 150-2000 000 embert vonz ki békés megmozdulás

ra a térre. Ez a létszám más pártoknál 1-200.000 főben tetőzik. Március 15-én ez beigazolódott.
-  A Magyar fórum (a Demokratával együtt) a legnagyobb példányszámú, legolvasottabb hetilap. Ezek az újságok, ami a magyar lapkiadásban 

nagyszó - önellátók.
Időközi helyhatósági választásokon a MIÉP 9,5 % feletti átlagszavazatot kapott. Erről a médiák „bölcsen” hallgattak. -

-  A MIÉP mellett politizálók erkölcsi tisztaságát bizonyítja, hogy nem anyagi és pozícionális érdekekért fáradoznak, hisz megjelenésük költsé
geit („hála” a mai párttámogatási rendszernek) maguk állják.
Nincs kétségünk afelől, hogy a MIÉP parlamenti párttá válik, ehhez azonban az Ön tisztánlátására is szükség van.

A MIÉP az 1998-as választásokon 173 egyéni képviselőjelöltet tud indítani, 20 területi listát. Országos listát és fővárosi listát tudott állítani.

Ezek a számok tények. Azt jelentik, hogy a MIÉP a következő Országgyűlés meghatározó pártja lesz. Van esély rá, hogy az ellenzéki pártok a kor
mánykorrupciós üzelmeinek feltartásával 50 százalék alá szorítsák a rablópárost. Ebben az esetben a MIÉP gyökeres változást, nemzetépítő államot, 
magyar Magyarországot követelő programja végre útjára indíthatja azt, amit milliók kívánnak.
Újra van esély, hogy megmentsük Magyarországot! (Magyar Fórum 1998. 04. 23. szám)

Befejezésül csak egy kis emlékeztető:
Az ígéretek éve 1994 volt. 
M ese a 3 ,60-as kenyérről:

1994. 1998.
1 kg kenyér ára 48,- Ft-ról 115,-Ft-ra emelkedett
1 liter tej ára 44,- Ft-ról 104,- Ft-ra emelkedett
1 korsó világos sör ára 60,- Ft-ról 160,- Ft-ra emelkedett
1 kg sertéskaraj ára 420,- Ft-ról 920,- Ft-ra emelkedett
1 liter benzin ára 84,- Ft-ról 165,- Ft-ra emelkedett
1 köbméter földgáz ára 8,- Ft-ról 27,- Ft-ra emelkedett
1 kW/h áram ára 3,70- Ft-ról 11,40,- Ft-ra emelkedett

Miközben ismertté vált súlyos bűncselekmények száma 390 ezerről 515 ezerre nőtt.
A főiskolákon, egyetemeken bevezették a tandíjat.
Európa legdrágább útdíját szedik az autópályáinkon 
Megszűnt a kedvezményes fogászati kezelés.
Megismerkedtünk Tocsik Mártával, Bokros Lajos és Horn Gyula 120 millió forintos villájával.

Ezt hozta számunkra a HORN-KORMÁNY négy éve!
Az MSZP és SZDSZ vezetőinek soha nem látott felemelkedést, milliók számára pedig nyomort és nélkülözést. Ez az igazi MSZP. SZDSZ-es 
„sikertörténet”.

Szendrő Annamária 
A Magyar Igazság és Élet Pártjának 

Baranya m-i 5. sz. választókörzet 
képviselőjelöltje
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Te kit választanál?

Az 1998. május 10-i választások előtt, e lap hasábjain 
utólszor „Ébreszt” a KDNP.
A választópolgárok több párt, képviselőjelölt programjával 
találkoztak a reklámanyagokból, értesültek a médiákból. A 
TV rendszeresen statisztikát közöl a pártok 
„népszerűségéről”, befolyásolva a nézőt ahogy akarja.
A KDNP választási jelmondata: HIT, TISZTESSÉG, ERŐ. 
Abból a bölcsességből indul ki, hogy minden ország alapja és 
talpköve a tiszta erkölcs, mely ha megdől, Róma elvész, rab
igába görnyed. A történelem igazolta, jelenlegi utunkon mi is 
arra tartunk.
A KDNP újat mutat fel, és ez a tiszta erkölcs igénye. 
Valamennyi párt programjában szerepel a család, ami termé
szetes és kívánatos. Az Alkotmányunk is deklarálja, hogy védi 
és támogatja a család intézményét. Viszont mindannyian 
tudjuk, hogy az ígéretekkel, a választási fogásokkal, 
jószándékokkal „a családok poklához vezető út” van kikövez
ve.
A KDNP a Zsoltárost idézi: „Hiába építed házadat, ha azt az 
Úr nem építi”.
A családoknak az Úrba, a Gondviselő Istenbe vetett hite. Aki 
a hozzá hűségeseket, hívőket, erejével az Életre, az életben 
segíti, erősíti, szolidárissá formálja embertársai iránt.
Most a családok nagy része elszegényedik, nehezen fedezhe
tők fel a testvériség, a szolidaritás cselekedetei. Az állam te
hetetlenül veszi tudomásul az emberek közötti túlzott létkü
lönbségeket.
Az igazi kereszténydemokrata vallja, hogy a 18. századi fel
világosodás eszméit: szabadság, egyenlőség, testvériség, sok
kal azelőtt kinyilatkoztatta, és tudtunkra adta. Az Aki tiszte
letben tartotta az ember szabad akaratát, Aki előtt személy
válogatás nélkül egyenlő szavazattal rendelkező ember testvé
rei vagyunk egymásnak, felelősek, szolidárisak vagyunk egy
másért.
Felelősségünkből következik, hogy bármilyen gondolkodású, 
vallású, bármelyik kisebbséghez, etnikumhoz tartozó ember
társunkkal készek vagyunk a haza javáért együtt cselekedni.
A KDNP és az Egyházakhoz való viszonyának is ez a felelős
sége az alapja, kiemelten nagytiszteletben tartva Azok sajátos 
„emberszelídítő” „nemesítő” növelő tanítását, áldozatát, szo
ciális munkáját stb.
A KDNP tudatában van annak, hogy hatalomra jutása esetén 
alapvető feladata a közerkölcsök írott és íratlan szabályainak 
betartása és betartatása, az egyes embertől az állami intézmé
nyekig, a társadalom minden szintjén. Anélkül nincs közbiz
tonság, gazdasági előrelépés, integrálódás az EU-hoz.
A KDNP a saját pecsenyéjüket sütögető, köpönyegforgatóktól 
megtisztulva egységes és tettrekész.
A választáson, 1998. május 10-én a felnőtt lakosság fog sza
vazni. A KDNP képviselőjelöltje a körzetünkben DR. HEIM 
GÁSPÁR ügyvéd. Felnőtt felelősségük tudatában szavazza
nak Dr. HEIM GÁSPÁR-ra és a KDNP-re.

Pécsvárad, 1998. április 20.
Hesz Antal

KDNP pécsváradi elnöke

A KDNP Pécsváradi Szervezete és a Magyar Máltai Szeretet
szolgálat Pécsváradi Szervezete gyászolja és búcsúzik Nékám 
Paulette nyugdíjas Zeneiskolai igazgatótól. A KDNP veterán 
alapító tagjától, a helyi MMSz volt buzgó tagjától.

Emlékét megőrizzük!
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ÉBRESZTŐ
Fontosak lettünk

Mint a most folyó kampány résztvevője és mint vá
lasztó polgár úgy vélem, hogy az utóbbi időben rendkívüli
en felértékelődtünk. Nagyon fontosak lettünk azok számá
ra, akik a hatalomban maradásért küzdenek. Meghívásukra 
egyre sűrűbben látogatják városunkat és környékét a hie
rarchia csúcsán levő közismert személyiségek szakmai elő
adásoknak minősített, de valójában kampánycélokat szol
gáló programokkal. Erre természetesen lehetőségük van és 
az ebben rejlő hatalmas előnyöket kihasználhatják. A meg
döbbentő viszont az, hogy ezt a nyüzsgést az elmúlt négy 
évben nem tapasztaltuk és félő, hogy a lendület megint 
csak megtörik adott pillanatban. A helyi képviselőknek vi
szont önmaguknak kéne sikereseknek lenni választóik 
előtt. Nem kell ehhez a külső segítség, kétes értékű mélta
tás és ajánlás sem. Eredményességüket az érintett lakos
ságnak kellene érezni életkörülményeik javulásán. Termé
szetesen a kapcsolatokat, legyenek azok gazdasági vagy 
más jellegűek, fel kell tudni használni -  a megszerzett el
méleti tudás sem elhanyagolható -  de nem saját, hanem a 
köz érdekében. így lehet valós sikereket elérni, gazdasági 
fejlődést indukálni, munkalehetőségeket teremteni. A tör
vények megszavazása alkalmával figyelemmel kell kísérni 
a helyi érdeket és nem utólag, külső felhívásra valamint ja 
vítani azokon a méltánytalan korlátozásokon, alapozva a 
választók hálájára.

A felelősség vállalásáért folytatott küzdelem valóban 
nem karitatív tevékenység, de a befolyásolás eszközeinek 
mértéktartónak és objektívnek kell lenni. A végső döntést 
úgyis a választópolgárok hozzák meg a demokrácia sza
bályai szerint, mely előtt meg kell hajolni.

Pécsvárad, 1998.
a Mgi i

bltán
FKgP képviselőjelölt
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