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Szankciókról, Mohács 500-ról,
energiaválságról, fejlesztésekrõl
Vendégünk volt Lázár János miniszter

„Mondjunk nemet a szankciókra!” elnevezéssel országjáró körúton vesz
részt szakminiszterünk, Lázár János. Az építési és beruházási tárca
frissen kinevezett vezetõje nemrég városunkban tartott lakossági fórumot a Selyemgyár Kulturális Negyedben. A szakpolitikus egyebek mellett
hangsúlyozta: bár a szomszédunkban zajló háború miatt alapvetõen változott meg mindannyiunk élete, a kormány legfõbb célja valamennyi
magyar ember biztonságának és létbiztonságának garantálása. Az eseményt megelõzõ sajtótájékoztatón – amelyen Dr. Hargitai János és
Pávkovics Gábor is részt vett – a politikus az alábbiakat mondta:
– Jövetelemnek két oka van: egyrészt találkozni a mohácsiakkal és a környékbeliekkel. Mindig õszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel emlékezem meg Szekó József polgármesterrõl: e város és az itteni közösség
fejlõdése igen jelentõs részben köthetõ az õ munkásságához. Jól ismerem azt a helyzetet, amikor egy közösség elveszti elsõ emberét. Azt is
tudom, hogy a mohácsiak e nehéz szituációban is helyt álltak és összetartottak. Ezen összefogás eredményeként választották meg Pávkovics
Gábort elsöprõ többséggel a település vezetõjévé. És jár az elismerés Dr.
Hargitai Jánosnak is, aki háromezerrel kapott több szavazatot legutóbb e
választókerületben utána következõ vetélytársánál, s aki tevékenységének köszönhetõen itt és országosan egyaránt komoly közmegbecsülésnek örvend.
A kormány tagja a csataévfordulós elõkészületeket is érintette:
– E program esetében jóval többrõl van szó, mint megemlékezésrõl. Túl
a tragikus és sorsfordító eseményeken, s a hõsök iránti tiszteletadáson,
mindez esély Baranya ezen részének és Mohács környékének arra, hogy
igen komoly fejlesztési lehetõséget kapjon az országtól, annak szellemében, ahogyan ezt Dr. Hargitai János és a kormány pár éve eltervezte.
Ez azért is fontos, mert Békés mellett Baranya úgynevezett „tartalékmegye”, hiszen a Viharsarokon kívül ez az a terület, amely még bõven
rejt magában fejlõdési, fejlesztési potenciált.
(folytatás a 3. oldalon)

Áldott, szép Karácsonyt
és békés, boldog új esztendõt kívánunk
kedves Olvasóinknak!
Pávkovics Gábor polgármester
Dr. Csizmadia Csaba alpolgármester
Cserdi Áron alpolgármester
Mohács Város Képviselõ-testülete

LÉNÁRD ÁGNES

Mit szeretnék Karácsonyra?
Visszakapni az ünnepet magát,
Újraélni a fénylõ csodát.
Ámuló szemmel nézni a karácsonyfát,
Beszívni erdõ-üzente illatát.
Érezni a szeretettõl meleg szobát,
Tudni odakint december havát.
Hallani a csengettyû hangját,
Édesanyám kedves hívószavát.
Állni megilletõdötten, némán,
Mint gyermekkorok karácsonyán.
Hinni ajándékhozó Jézuskát,
És sírni, kisírni évek bánatát...

