
A várról van szó
A vár tulajdonjogának 

tisztázatlansága vezetett 
oda, hogy használói a bezá
rását fontolgatták. Pedig jó 
volna, ha nemcsak a köny- 
nyen széthordható állami 
vagyon találna gazdára, ha
nem az olyan nemzeti örök
ség is mint a pécsváradi vár. 
(Fotó: Tóth László)

A téli bezárás csak a 
szállodára vonatkozik, a 
vár többi része látogat
ható lesz -  közölte Sző- 
nyi János a Pécsváradi 
Várbaráti Kör rendkívü
li közgyűlésének részt
vevőivel október 15-én, a 
vár templomában. Hoz
zátette, alacsony hőfo
kon, de fűtik az épület
együttest, hogy azt ne ér
je anyagi kár.

Ez a fó' híradása a Pécsvá
radi Várbaráti Kör rendkí
vüli közgyűlésének, amit a 
vár tervezett téli bezárása 
ellen tartottak. A  mostoha 
időjárás ellenére szép szám
ban eljöttek a pécsváradiak, 
mint mindig, ha a várról volt 
szó. A  kitörő vihar miatt az 
altemplomban zajlott a köz
gyűlés, melynek magneto
fonfelvételét közreadjuk: 

Gállos Orsolya, a Pécs
váradi Várbaráti Kör elnö
ke: Azért jöttünk össze, 
mert hangot szeretnénk ad
ni aggódásunknak a vár 
sorsát illetőleg. Első kézből 
szeretnénk megismerni a 
vár jelen helyzetét, és hogy 
szorgalm azzuk a m éltó 
megoldást. A  pécsváradi 
polgárok nemcsak ünnepel

ni vagy vendégként jártak e 
falak közé, hanem akkor is, 
amikor dolgozni kellett a fel
táráson vagy a várkert szeb
bé tételén. A  várkert ma a 
város gondozásában áll, az 
Erdőgazdaság pedig folya
matosan gazdagítja azt. El
gondolkodtató Scholcz Pé
ter erdész javaslata, aki egy 
botanikuskert kialakítását 
javasolja e területre.

A  vár eredetileg királyi 
birtok volt, onnan került az 
egyház kezébe, onnan tette 
Mária Terézia a Tanul
mányi Alapba és lett köz- 
alapítvány, innen szállt az 
Erdőgazdaságra majd a Ba
ranya Megyei Idegenforgal
mi Hivatal gondozásába. 
Ma ez utóbbi a kezelő, aki a 
vár bezárását fontolgatja. A

vár tulajdonosa a magyar 
állam. A  műemlékegyüttes 
1988. augusztus 19-én nyílt 
meg, felszentelésének s 
egyúttal Szent István király 
halálának 950 évfordulóján. 

Művészeti, 
történeti értékei 
Kárpáti Gábor, a Janus 

Pannonius Múzeum régé
sze: Pécsvárad a magyar ál
lam kezdetét jelenti. Az első 
valódi kitekintést a környe
zetünkre, hiszen a központi 
területekről kivezető út 
mentén alapították. Valószí
nű, hogy Szent István király 
itt vette át Aszúiktól a ma
gyar államiságot jelképező 
koronát. A  középkor folya
mán ez az apátság azonos ha 
nem magasabb rangban állt, 
mint Pannonhalma.

(Folytatás az 5. oldalon) i
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önkormányzati híradó
Lakásrendelet készül
Októberi ülését 25-én tar

totta Pécsvárad város ön- 
kormányzata Kakas Sán
dor elnökletével, Vértes 
László igazolt távollétében.

A rendezési terv 
korszerűsítése

Először az építési hatóság 
munkája került napirendre, 
tekintettel arra, hogy a tes
tület ismét át fogja tekinte
ni a rendezési tervet. Az 
ülésen részt vett Kovács 
György építész, aki a ren
dezési tervet készítette, 
hogy kikéije a város észre
vételeit. Mely területeket 
milyen célra lehet vagy kell 
felhasználni, mit kell véde
lemben részesíteni.

A MEZŐGÉP területét és 
objektumait illetó'en vita 
bontakozott ki: a város kép
viselői nem szavazták meg 
a terület megvételét, mivel 
ez veszélybe sodorta volna a 
sportcsarnok programját. 
Viszont kiemelten kívánják 
kezelni a fontos belvárosi 
területet, kezdeményezik 
ipari tevékenység kitiltását, 
a lakosság számára kedvező 
pl. lakásprogram, kereske
delmi létesítmények elhe
lyezését.

Szociális ellátás
Az egészségügyi és szo

ciális b izottság elnöke, 
drJVIenczer Gábor beszá
molója következett. A  bi
zottság korábbi tevékenysé
géből leadta a péntekenkén- 
ti segélyelosztást, és azt a 
Polgármesteri Hivatal igaz
gatási csoportjára bízta. A 
rutinjellegű feladatokat itt 
látják el, a bizottság csak a 
különleges elbírálásokkal 
fgolalkozik. A kiosztott se
gély összege így valamivel 
csökkent, de így is megha
ladja a hasonló lélekszámú 
és adottságú városokban 
adott támogatásokat. Rá
szoruló családok gyermekei 
kedvezményes vagy ingye
nes étkeztetésben részesül
nek, erről az iskolának van 
áttekintése -  ismertette 
Lórinczi Albertné. Külö
nösnek érzi azonban pedagó
guskollégáival együtt, hogy 
sokszor a segélyezett gyere
kek csinálják a nagy számlá
kat az iskola büféjében.

Menczer doktor és jelenlé
vő orvostársai azt javasol
ták, állandóan legyen orvos

és nővér az Egészségügyi 
Központban, hétköznapo
kon is. Mivel ennek külön 
költségei más településeket 
is érintenek, egyeztetés 
szükséges. Pécsvárad város 
vállalja a költségek reá eső 
részét, viszont nem járult 
hozzá rádiótelefon beszer
zéséhez a hétvégi ügyelet 
gépkocsijába.

Az Egészségügyi Központ 
működési szabályzata vala
mint az ügyvezető orvos ki
jelölésének rendje akkor ke
rül napirendre, amikor az 
érintett orvosi kar egyezteti 
elképzeléseit.

Lakásrendelet
A megszületett lakástör

vény értelmében készíti elő 
lakásrendeletét Pécsvárad 
önkormányzata. Végleges 
kialakításához meg kell 
várni a végrehajtási utasí
tást. Az ülésen résztvettek 
olyan polgárok is, akik laká
suk megvásárlását terve
zik, s ennek lehetőségeiről 
tájékoztatást kaptak.

Működési szabályzat
Pécsvárad Szervezeti és 

Működési Szabályzatán a 
városi státusz következté
ben időszerű módosításokat 
tett a testület. Majd szociá
lis segélyekről hozott dönté
seket.

Idegenforgalom
Idegenforgalmi pályáza

tot nyújtott be Pécsvárad 
város a parkok, a várkert, a 
település csinosításának, 
kommunális fejlesztések
nek érdekében.

Jégeső
Pécsvárad csatlakozik a 

NEPELA Dél-Magyaror
szági Jégesőelhárítási 
Egyesüléshez évenkénti 40 
ezer forinttal.

A középfokú 
oktatásért

ötezer forint egyszeri tá
mogatással járul a Pécsvárad 
középfokú oktatásáért alapít
ványhoz, amit a Mezőgazda- 
sági Szakmunkásképző és 
Gimnázium hozott létre. Tá
mogatja a Nagy-Britanniából 
érkező angoltanár fogadását 
is. Ezzel két angoltanár is 
működne a városban, mivel 
Elisabeth Kungl szeptem
berben már megkezdte mun
káját az általános iskolában.

A

Uj ABC a Gesztenyés úton
Bizonyára sokaknak meg

könnyíti a mindennapi be
vásárlást az új ÁFÉSZ-üz- 
let. A keleti lakónegyedben, 
a Gesztenyés úton október 
18-án nyílt meg az új ABC 
Kasza Tibor, a Baranya 
Megyei ÁFÉSZ Szövetség 
elnökének megnyitó szavai
val. Márciusban kezdett a 
munkához a Pécsváradi 
Építőipari Kisszövetkezet -  
dr.Gyenis László a Pécs
várad és Vidéke ÁFÉSZ el
nöke elégedetten nyilatko
zott munkájuk minőségéről 
és gyorsaságáról is. Hitel 
nélkül, saját erőből alakítot
ták ki a 20 milliós beruhá
zást, Gungl Antal tervei

alapján épült fel az üzlet, 
tetőterében további helyisé
gek, akár iroda, akár egy 
presszó kialakítására van 
lehetőség. A  homlokzatot 
Szép Lehel kerámiái díszí
tik. A Szombat János ve-o
zette bolt 191 m alapterü
leten az ABC profilnak meg
felelő áruválasztékkal, ko
csiparkolókkal, kellemes 
környezetben várja a vásár
lókat.

Az új ABC 6-18 óráig egy
folytában nyitva tart, hétfőn 
6-14, szombaton 6-12 óráig 
várja a vásárlókat -  a Zen- 
gővárkonyhoz csatlakozó út 
elkészültével a szomszéd
ságból és helyből is.

Rövidebb út Zengovárkonyba

Pécsvárad keleti lakótelepén az utcák közel kerültek 
Zengővárkony központjához, ám út híján a megközelítés 
csak kerülővel, a hatos főközlekedési út igénybevételével 
lehet, ami távolságban is 3-4 kilómétert jelent. Zengővár- 
konyból sokan járnak Pécsváradra, iskolába a gyerekek és 
a nagyobb bevásárlásokra a felnőttek. A  Gesztenyés utcától 
Zengővárkony központjáig egy kilométer hosszban 4 méter 
széles aszfaltozott út épült. Mezőgazdasági út építési pályá
zaton a két önkormányzat által elnyert pénzből készült a jó 
minőségű út, aminek bekerülési összege 16 millió forint, 
amit a két önkormányzat saját erőből is támogat. A  mun
kálatokat a Pécsi Közúti Építő Kft. végezte.

(Sántha)

Városi könyvtár november havi 
könyvajánlata

Dr. Volker zűr Linden, 
Helga zűr Linden 
Az immunrendszer erősíté

se természetes módon
Az öngyógyító képesség ter

mészetes módszerekkel és ter
mészetes anyagokkal fejleszthe
tő. A gyakori megfázások, a 
reumás és allergiás panaszok, a 
keringési és emésztési zavarok, 
valamint a daganatos betegsé
gek az immunrendszer erősíté
sével legyőzhetők.

Bevált javaslatok, orvosi ta
nácsok az otthoni kezeléshez.

Bencsik Klára 
ivólevek házilag
A korszerű táplálkozáshoz 

nélkülözhetetlenek az ivólevek. 
Érdemes tehát otthon házilag 
előállítani a kiskert terméséből 
vagy akciókon olcsóbban vett

zöldségekből, gyümölcsökből a 
civillizációs betegségek termé
szetes gyógyszereit.

E könyvecske számos gyógy- 
turmix, egészséges üdítőital ké
szítéséhez és fogyasztásához ad 
tanácsot.

Kiszely István
Am erika népei
Amerika őslakossága Ázsiá

ból származik és a hosszú elszi
geteltség (izoláció) során önál
lóan fejlődött. Ez az idő -  30 
ezer év -  mégsem volt elegendő 
arra, hogy az alapvető jegyeket 
elmossa.

Ez magyarázza azt a közmon
dást: „aki látott egy indiánt, 
mind látta” .

Szeretettel várunk minden 
kedves olvasónkat
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A  G eszten yeszü retről...

Az idén második alkalom
mal rendeztük meg, még 
mindig az „útkeresés” je
gyében, a Leányvásárok kö
zött a Lukács-napi hagyo
mányos búcsú idején.

Tfeljesen kézenfekvő' do
lognál látszott az itt Ősho
nos gesztenyést bemutató 
kiállítás m egrendezése. 
Lantos Miklós fotói a do
kumentumok erejével hat
nak, túl a művészi hatáson, 
megfogalmazáson. Köszön
jük a régi fényképeket és a 
gesztenyeművelés tárgyi 
eszközeit rendelkezésünkre 
bocsátó családoknak, hogy 
segítségükkel, javaslataik
kal megrendezhettük a ki
állítást. (Töttös Sándor és 
Papp Sándor Zengővár- 
konyból, Prohászka Ist
vánná és Gyenes Péter 
Pécsváradról).

Dr. Lehmann Imre, a 
Dél-D unántúli Termé
szetvédelmi Igazgatóság ve
zetője előadásában számos 
érdekes, sokunknak új is
merete hangzott el. Környé
künkön a földtörténet legő
sibb geológiai képződmé
nyeiben is találtak geszte
nyére utaló lenyomatokat. 
Valóban őshonos, nemcsak 
a legutóbbi századokban is
merték. Hallhattunk fajtái

ról, előfordulási helyeiről, 
betegségeiről, pusztulásá
nak okairól és a reményről 
is, hogy fennmarad. Aztán 
Boris Sándor zengővárko- 
nyi polgármester is, részben 
mint szakember és úgy is 
mint a gesztenyés aljában 
élők egyike szólt az itteni 
évszázadokat meghatározó 
páratlan értékű erdőről. 
Kérve, hogy becsüljük, vi
gyázzunk rá, és ami tőlünk 
telhető, óvjuk e kincset, 
hogy még sokáig teljen örö
me, gazdagsága benne utó
dainknak is. A  megnyitón 
közreműködő Érdi minaret 
Férfikar tette még hangula
tosabbá az estet, Székely 
Miklós vezényletével.

A  kiállítás még november 
15-ig látogatható, megis
merkedhetnek a „rigyával, 
köpüfával, köpüvel, ham
vassal, poloznával, ahogy a 
régiek nevezték a gesztenye 
részeit és a művelés eszkö
zeit.

Vasárnap már kora reg
gel a város központjában az 
utca mindkét oldalán felso
rakoztak a kirakodóvásárra 
érkező sátrak, mintegy har
minc vásározó kínálta por
tékáit. Természetesen itt 
füstölgőit Gyenes Péter 
gesztenyesütóje is...

A  programokat szépszá
mú érdeklődő előtt mutat
ják be a hazai és meghívott 
együttesek. Nagy sikere 
volt a BÁ-BO-VI egyórás elő- 
adásának -  nemcsak a 
gyermekek körében.

Első ízben sikerült meg
rendezni a „helyi borok ut
cáját”, -  a vélemények sze
rint nagy sikerrel, számos 
érdeklődővel, kóstolóval. 
Köszönjük a boros-gazdák
nak, hogy elfogadták meg
hívásunkat, reméljük a jö
vőben ezt sokkal többen 
megteszik, hiszen mindig 
az úttörők dolga a nehe
zebb. Öröm volt látni, ahogy 
a családok együtt készülőd
tek, dekorálták sátraikat és 
helytálltak a feleségek, a 
gyermekek is egész nap, 
amíg a gazdák gondoskod

tak az utánpótlásról és 
szakmai eszmecserét foly
tattak.

Sokan hiányolták a hely
beli pecsenyesütőket ... 
már kaptunk ígéretet a jö
vőre vonatkozóan.

Reméljük, hogy a PÉCS- 
VÁRADI BOROK UTCÁJA 
a jövőben egyre hosszabb 
lesz és ahogy a termelők 
mondják, a mecseki borok 
ismét méltók lesznek régi 
hírnevükhöz.

Köszönjük Gódor And
rásnak, Kiss Bocz János
nak, Lancz Antalnak, 
Miilei Sándornak és Wal- 
ter Tivadarnak, valamint 
családtagjaiknak!

Kívánjuk, hogy az idei bo
rokat is megkóstolhassuk 
1994. október 16-án a Le
ányvásáron!

Tisztelettel meghívjuk Építési hatóság, rendezési terv
1993. november 7-én 
(vasárnap) 15 órára 
a művelődési központ 
nagytermébe 
Idősek Napjára.

Ünnepi beszédet mond: 
Zsáli János
önkormányzati képviselő'

Műsort ad:
-  a Pécsváradi 

Ifjúsági Zenekar
-  az általános iskola 

Német Tánccsoportja

Zenét szolgáltat 
a Nyugdíjas Klub 
Mini zenekara.

A Pécsváradi Képviselőtestület 
1993. október hó 25-i 

59/1993. (X. 25.) számú határozata
A képviselőtestület az építési 

hatóság munkájáról adott tájé
koztatót azzal veszi tudomásul, 
hogy felhívja a figyelmet a ha
tósági ellenőrzés fokozására a 
szabálytalan építkezések meg
előzése érdekében.

A képviselőtestület a rende
zési terv felülvizsgálata során 
kiemelten javasolja kezelni a 
volt MEZŐGÉP területét azzal, 
hogy kezdeményezi e területre 
vonatkozóan a lakóterületi kör
nyezetet kedvezőtlenül érintő 
ipari tevékenység tiltását és an

nak kimunkálását, hogy a terü
let milyen célokra használható 
fel.

Ezen rendezési szabályozás 
elkészítéséig, illetve végleges 
elfogadásáig is tájékoztatni kell 
a privataizációt bonyolító szer
vet a várható korlátozásokról.

Felkéri a képviselőtestület a 
képviselőket, hogy a rendezési 
terv felülvizsgálatával kapcso
latos javaslataikat legkésőbb 
november végéig fogalmazzák 
meg és juttassák el a műszaki 
csoporthoz.

Állattartók figyelmébe
Minden egy hónapos kort betöltött ló. szamár, 

öszvér, szarvasmarha és bivaly után az állattartó 
köteles marhalevelet kiváltani, még akkor is, ha 
az állat nem kerül eladásra és csupán tíz istálló
ban tartják.

A marhalevél kiváltásának elmulasztása sza
bálysértés.

Magyar Vöröskereszt helyi szervezete 

Grafika: Ócsai Sándor K örjegyzőség

A Művelődési Központ 
olvasójában 
kiállítás látható
a Pécsváradi Nyugdíjas Klub tagjainak 
kézimunkáiból.
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Ӓltere Menschen Bauen brücken in Európa
Idős emberek hidat építenek 

Európában
Kolping-kongresszus 

Garmisch-Partenkirchenben 
1993. szeptember 10-12-ig

Még sötéten csillogott a 
Duna vize, amikor gyülekez
tünk a parton, szemben a Par
lamenttel, hogy elinduljunk 
egy európai kongresszusra, a 
németorszgi Garmisch-Par- 
tenkirchenbe. A  kongresszus 
mondanivalója: Idős emberek 
hidat építenek Európában. 
Hidat építenek generációk és 
nemzetek között.

A két autóbusz -  melyben 
mintegy nyolcvanan utaztunk 
-  6 óra körül indult Buda
pestről. Már 4 óra is elmúlt, 
amikor az osztrák-német ha
tárhoz értünk. Vezetőnk indu
láskor úgy tájékoztatott ben
nünket, hogy 3-4 óra körül 
érkezünk a szállásunkra, és 
ott rendbehozhatjuk magun
kat, hogy 7 órakor ott lehes
sünk a Bayernhalleban, Gar
misch-Partenkirchenben, ahol 
a kongresszusra érkezőket 
üdvözli k, és ahol megismer
kedhetünk a résztvevőkkel. 
Sajnos, erről lemaradtunk. A 
határon ugyanis jó  órát vára
koztunk valaminő úthaszná
lati díj kiszámítása miatt.

Kilenc óra körül érkeztünk 
meg Garmischba. Az üdvöz
léseket természetesen lekés- 
tük, de kárpótolt bennünket 
az igazi bajor hangulat és a 
vacsora, amiben a Bayernhal
leban részünk volt. Mi a pé
csi régió küldöttei az Ohl- 
stad-i Kolpingházban kap
tunk helyet.

Másnap, szom baton 10 
órakor volt a kongresszus ün
nepélyes megnyitása. Hein- 
rich Festing prelátus, a Kol- 
ping egyházi vezetője imával 
kezdte és áldotta meg a kong
resszus résztvevőit. Ezután 
Heinz Schemken elnök úr ün
nepélyes megnyitó szavai kö
vetkeztek. A helyi polgármes
ter és a bajor miniszter után 
Hannelore Rönsch miniszter
asszony az idősek és a csalá
dok gondjaival foglalkozva 
méltatta a magyarok jelentő
ségét. Külön kiemelte a ma
gyarok érdemeit, miszerint a 
magyarok vették ki az „első 
téglát”  a berlini falból, ami
nek következtében az össze
omlott, leomlott a vasfüg
göny is, és megindulhatott 
Kelet-Európábán a szerkezet- 
átalakulás.

így jöhetett létre ez az eu
rópai kongresszus is, és részt
vevőinek az a feladata, hogy 
hidakat építsenek ebben az új 
Európában, hogy a nemzetek 
közelebb kerüljenek egymás
hoz, és a határok elveszítsék 
je le n tő sé g ü k e t. Tapasz
talataikat adják át a fiatalabb 
generációknak, hiszen ez a 
korosztály -  akad köztük, aki 
két világháborút is megélt -  
építette fel a háború után 
romjaiból az országot. Most

nem országokat, hanem egy 
új Európát kell felépíteni, új 
kapcsolatokat teremteni, egy
séges kultúrát kialakítani. Rá 
kell mutatni a fiataloknak ar
ra, hogy a háborúban szem
benálló nemzetek élhetnek 
később békességben is.

A miniszterasszony hang
súlyozta, hogy az idős embe
rek nagy megbecsülést érde
melnek. Ezért mindent meg 
kell tenni, hogy megfelelő 
nyugdíjat, ellátást kapjanak. 
Legyenek olyan intézm é
nyek, amelyek az ő  problé
máikkal foglalkoznak. Nyújt
sanak ehhez segítséget a ke
resztény egyesületek is. A cél 
az, hogy minden idős embert 
a saját otthonában lássanak 
el, ha erre az rászorult. Ehhez 
pedig megfelelő gondozóhá
lózatokra lenne szükség.

Ebéd után a magunkkal 
vitt hazai, tájjelegű anyagok
ból -  pécsi szőlő, gyümölcs, 
szőttesek, kerámiák -  kiállí
tást rendeztünk. Különösen a 
déli napsugártól érlelt, ízletes 
szőlőnek volt nagy keletje, 
amit a vendégeknek kínál
tunk. A Festing prelátus úr
nak a szilva ízlett legjobban, 
mondván, hogy az a legked
veltebb gyümölcse.

Este hangulatos kultúrmű
sor zárta a napot. Ezen a 
magyarokat a dr. Pécsi Rita 
vezette pécsi Kolping-kórus 
sikeres szereplése képviselte. 
A műsort vezető Zöller úr 
külön méltatta a kórus művé
szi érdemeit, és európai szín
vonalát. Említést tett még 
Zöller úr Rita édesapjának, 
Pécsi Gézának érdemeiről is, 
aki mint régi Kolping-tag so
kat tett a Kolping-család új
raélesztéséért.

Vasárnap Fridrich Wetter 
bíboros, München érseke, 
Festing prelátus úrral és a 
kongresszuson résztvevő pa
pokkal együtt szentmisét ce
lebrált, melyen ismét a pécsi 
Kolping-kórus lélekemelőén 
szép szereplését élvezhettük.

Ebéd után még jutott egy 
óránk arra, hogy megtekintsük 
a síparadicsomként ismert cso
dálatos várost, és néhány fény- 
képfelvétellel szívünkbe zár
juk. Délután 3-kor indultunk 
hazafelé, és másnap hajnalban 
érkeztünk meg Budapestre a 
Déli-Pályaudvarhoz.

Nagyon örülök, hogy ezen 
az európai kongresszuson 
képviselhettem a pécsváradi 
Kolping-családot, és sok szép 
élménnyel gazdagodhattam, 
gyönyörű tájakat láthattam. 
Apró pillére lehettem egy 
hídnak.

Embertől emberig...

Varga Borbáli

Az osztrák konzulátus 
felkérésére október közepén 
együttesünk Grazban sze
repelt két napig. Stájeror
szág fővárosában két ese
mény zajlott egyidóben. Ok
tóber 11-17, között rendez
ték meg a Baranyai Napo
kat, valamint 5 ország fia
taljainak részvételével az 
Ifjúsági Kezdeményezés 
Európa Békéjéért és Bizton
ságáért c. konferenciát.

A  zengővárkonyi hagyo
mányőrzők uteatánccal hív
ták fel magukra a figyelmet 
Graz főterén, majd a tarto
mányi székház előtt táncol

tak. Ezt követték a gálamű
sorok, melyeket a két prog
ram befejezése alkalmából 
szerveztek a házigazdák.

Sajnos, a pécsváradi 
Gesztenyeszüret rendezvé
nye miatt egy nappal ko
rábban kellett csoportunk
nak hazajönnie, így a város
nézés és a vendéglátás el
maradt számunkra. Igaz, 
az osztrákok őszinte elis
merése és kedves köszönő 
szavai ezt a hiányt némileg 
pótolták.

Galambosné Fónai Éva 
egyesületi elnök

„Bízunk az emberi érte
lemben, a kultúra, a közös 
gyökér összetartó és nem 
másokat kirekesztő erejé
ben” -  volt az egyik mottója 
a hagyományteremtés szán
dékával első ízben Pécsett 
megrendezett fesztiválnak.

A hagyományőrző együt
tesek közül vendégeink vol
tak október 22-én a Vágki- 
rályfá-ról (Szlovákia) érke
zett asszonykórus és citera- 
zenekar tagjai, a zengővár- 
konyiak Kórógyi (Horvátor
szág) táncosokat fogadtak. A 
több mint 200 fős közönség 
lelkes tapssal jutalmazta a 
bő egyórás műsort. Nagy si
kerrel mutatkozott be első 
alkalommal a pécsváradi 
Zengő utánpótlás tánccso
portja.

A  kórógyi táncosok 12 fős 
csoportja kölcsönkért ru
háiban szerepelt. Elkísérte 
Őket Kell József a Horvátor
szági Magyarok Demokrati
kus Közösségének alelnöke, 
Kórógy község polgármeste
re. Harmadik éve már, hogy 
a szerbek által megszállt 
1500 lelkes árpádkori ma
gyar település lakói Ma
gyarországon találtak me
nedéket. A  többségük Eszé
ken és Vinkovcin lakik, ő k  
ma azok a táncosok, akik a 
horvátországi magyarság 
kultúrájának képviseleté
ben vállalnak fellépéseket, 
hirdetve őseik gazdag ha
gyományait. (Innen zágrábi 
fellépésre siettek.) Az esten 
sokan itt voltak a Pécsvára-

don élő menekültek közül. 
Sírva borultak egymás vál
lára azok, akik Zánkán vagy 
még otthon látták egymást 
utoljára.

A  Zengővárkonyi Hagyo
mányőrző Művelődési Egye
sülettől 15.000 Ft értékben 
kaptak tartós élelm i
szereket (lisztet, cukrot, ola
jat, kakaót stb.) „praktikus 
ajándékként”. Az est bevéte
lét 8.000 Ftot átadtuk az 
együttes vezetőinek, Boczka 
Szilviának és Kell József
nek az elveszett, megsem
misült gyönyörű viseletek 
pótlására.

A Vágkirályfáról érkezett 
vendégeket a pécsváradi 
Zengősök ill. családjaik lát
ták vendégül, többüket el is 
szállásolták, őket Vincze 
Gábor népművelő, a CSE- 
MADOK képviselője kísérte 
el. A  műsor után jutott idő 
beszélgetésre, a közös gon
dok, problémák megismeré
sére, a kisebbségi létből adó
dó helyzetek elemzésére. Az 
együttesvezetők mellett 
ezen részt vett Bokor Béla, 
a Baranya Megyei Művelő
dési Központ igazgatója, a 
fesztivál szervezője is.

A  terített asztal körül fel
csendültek közös népdala
ink a találkozó zárásaként.

Köszönjük vendégeink
nek, hogy általuk gazdagod
hattunk és köszönjük a be
fogadó családoknak, melyek 
segítettek abban, hogy ven
dégeink kellemesen töltheti 
tek közöttünk pár órát.

Határon túli magyarok
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A várról van szó Német est
Kedves Olvasó!
A Pécsváradi Barátsági Egyesület közismertebb nevén német 

klub szervezésében 1993. november 20-án este 6 órai kezdettel 
„Német est”  címmel rendezvényre kerül sor a művelődési ház 
nagytermében.

A program két részből áll. A kb. 2 órás műsorban fellépnek:
-  a 2. sz. óvoda német csoportja
-  a Kodolányi János Általános Iskola tánccsoportja
-  ének szóló és duó
-  a zeneiskola fúvós együttese.
A hazai fellépőkön túl vendégeink lesznek a görcsönydobo- 

kai gyermek- és ifjúsági tánccsoport, valamint énekkar, szóló- 
harmonikás Geresdlakról.

A műsort követően a program második részében Erzsébet, 
illetve Katalin-napi svábbálon szórakozhatnak tovább az érdek
lődők. A jó  hangulatról a Wágner zenekar gondoskodik.

Mindenkit szeretettel várunk!
Pécsváradi Barátsági Egyesület

Deutscher Abend
Liebe Leser!
In dér Organisation des „Freundeskreises von Pécsvárad”  -  

mit bekannterem Namen Deutschklub -  findet am 20. Novem
ber 1993. um 18 Uhr die Veranstattung „Deutscher Abend” im 
grófién Saal des Kulturhauses statt.

Das Programm besteht aus zwei Teilen. In dem ungefáhr 2 
Stundenlang dauernden ersten Teil treten folgende Gruppén auf:

-  die deutsche Gruppé des Kindergastens Nr. 2.
-  die Tanzgruppe dér Kodolányi János Grundschule
-  Sologesang und Duó
-  die Blaskapelle dér Musikschule
Aufier den einheimischen Gruppén werden auch Gáste auft- 

reten:
-  die Kinder- und Jugendtanzgruppe aus Görcsönydoboka
-  Akkordeonspieler aus Geresdlak.
lm zweiten Teil des Abends können sie sich am Schwaben- 

hall-anláfilich des Elisabeth bzw. Katharina Tages weiter ver- 
gnügen. Für gute Laune sorgt die Wagner-Kapelle.

Allé Interessente sind herzlichst erwartet.
Freundeskreis von Pécsvárad

A „Fülep Lajos" Művelődési Központ
novemberi műsornaptára

(Folytatás az első oldalról)
Ahol most állunk, ez talán 
Magyarország legrégebbi 
templomtere. A  főfalak már 
Géza fejedelem korában áll
tak. Talán Esztergomban 
van még bizonyítottan ha
sonló korú egy-két fal. Mi, 
pécsváradiak valóban büsz
kék lehetünk arra, hogy a 
magyar államiság kezdetei
nek helyén vagyunk.

A történelem önmagáért 
beszél, de fontos volna, ha 
ezt magasabb fórumon is 
megismernék, akár a hon
foglalás 1100. évfordulója 
alkalmából, 1996-ban, akár 
Szent István trónralépésé- 
nek az 1000. éves évforduló
ja kapcsán, 2000-ben. Ezer
éves történelmünk sehol, 
sem Esztergomban, sem 
Székesfehérvárott nem mu
tatható be ilyen konkrétan 
mint ezen a helyen, amely 
nemcsak kiindulópontja tör
ténelmünknek, hanem arra 
is alkalmas, hogy 1000 éves 
ünnepségek helye legyen. 
Nem válhat az enyészetté, 
állandó gondozást igényel, 
amit csak valamennyiünk 
összefogásával lehet elérni.

Itt valamennyi kő önma
gáért beszél: tudjuk, hogy ez 
a boltív eredetileg nem itt 
állt, hogy a központi pillérbe 
épített oszlopok öregebbek 
mint a pécsi Székesegyház 
oszloptól, tudjuk, a freskók 
Magyarország legrégebbi 
bizánci stílusú faliképéi, 
hogy a bejáratnál levő Ma
donna-szobor páratlan Ma
gyarországon. Vagyis párat
lan értéket kell tudatosíta
nunk azokkal, akik tenni 
képesek a pécsváradi vá
rért.

Államra várva
Weller János a Baranya 

Megyei Közgyűlés képvise
letében: Az 1991-es önkor
mányzati törvény már ren
delkezett a volt állami va
gyonról, 1992-ben már ezt 
pontosítva jelezte, hogy kü
lön törvény rendelkezik az 
országos m űemlékekről, 
amelyek állami tulajdonba 
kerülnek, kezelőjük a kincs
tári Vagyonkezelő Szerve
zet. E törvény megszületé
séig 1992 májusában kor
mányrendelet sorolja fel az 
ide eső létesítményeket: 
ezek a szigetvári, siklósi, 
pécsváradi vár, Jakováli 
Hasszán dzsámija, az óke
resztény mauzóleum és Id-

risz baba türbéje. E létesít
mények állami tulajdonban 
m aradnak, pillanatnyi 
használójuk, a Megyei Köz
gyűlés ingyenes használa
tot kérhet.

Tavaly szeptemberben a 
Megyei Közgyűlés áttekin
tette ezen objektumokat, az 
ezekkel járó terheket, elő
nyöket, hasznokat. A  köz
gyűlésnek erre sem akkor 
sem azóta nem volt fedeze
te, ezért lemondott ezen em
lékek ingyenes használatá
ról, hogy azt átadja a Kincs
tári Vagyonkezelő Szerve
zetnek, amellyel külön szer
ződésben lehet rögzíteni a 
feladatokat. Tavaly október 
15-én született határozat, 
átadtuk a Baranya Megyei 
Vagyonátadó Bizottságnak, 
amely illetékes az ügyben 
eljárni. A  VÁB hosszú ideig 
nem foglalkozott az üggyel, 
a KVSZ idén állt fel, és a 
VÁB határozatára vár. A 
VÁB-ot újólag, legutóbb au
gusztus 26-án kerestük meg 
ezzel az üggyel, mai napig 
nincs visszajelzésünk. Jogi
lag tehát teljesen tisztázat
lan a helyzet: a Mecsek Tb- 
urist szándéka, hogy 
továbbadja állami kezelés
be.

Szó'nyi János Baranya 
Megyei Idegenforgalmi Hi
vatal vezetője: -  Próbáltuk 
átadni, de a KVSZ csak a 
VÁB határozatára hajlandó 
átvenni. Pécsváradon kana
dai, amerikai, hongkongi, 
német szakemberek keres
tek bérleti lehetőségeket, 
amiről nem volt jogunk tár
gyalni. Magunknak kellett 
a lehető legkisebb költség
gel az üzemeltetést biztosí
tani. Mecsek Tburist három 
évig még törleszti a Pécsvá
radi várra felvett hiteleket. 
Az államnak éppen a vár 
műemléki értékeinek őrzé
séhez kell majd hozzájárul
nia.

Télen alacsony a forga
lom, s erre rossz hatással 
volt a délvidéki háború, az 
udvari határátkelő lezárá
sa. Mindez nagy vesztesé
get okozott számunkra. To
vábbra is reklámozzuk szál
lásainkat kül- és belföldi vá
sárokon. Ugyanígy hirdet
jük a pécsváradi várat is, de 
mivel gazdálodó szerv va
gyunk, ezért kellett télen 
szüneteltetni a szálloda 
üzemeltetését. A  vár azon
ban látogatható lesz.

2. kedd: 11 órakor APécsi 
Bóbita Bábszínház vendég
játéka „Cini Samu kaland
jai” címmel

3. szerda 18 óra: Biblia 
ismereti tanfolyam indul 
(szerdai napokon)

4. csütörtök 16.30: Angol 
nyelvtanfolyam kezdőknek 
(minden csütörtökön Elisa
beth Kungl vezetésével)

4. csütörtökök 9 óra: If
júsági hangverseny (zeneis
kola szervezésében)

4. csütörtök: Az Ipartes
tület szervezésében Munka 
és Tűzvédelmi oktatás

5. péntek 9 óra: Munka 
és tűzvédelmi vizsgáztatás.

20 óra: Thunder Rock 
Klub 01 óráig.

18 óra: Zengő Néptánc 
egyesület próbája (pénte
kenként)

6. szombat 21 óra: Weiy- 
take-bál 01.30 óráig.

7. vasárnap 15 óra: Idő
sek Napja a helyi Vöröske
reszt szervezésében (lásd a 
részletes programot)

8. hétfő 9 óra: Blumen 
Bt. bálás ruhavására az elő
térben

9. kedd 16 óra: Nyugdí
jas klub e havi összejöve
tele

10. szerda 9-17 óráig: 
Bendex ruhavásár

12. péntek 20 óra: Red 
Petrol és Villon zenekarok
kal Blues Kantán 01 óráig.

13. szombat 21.30 ó:
Asterix-bál
14. vasárnap 15 óra: 

Színházjáró busz indul 
Pécsre 14 órakor a műv. ház 
elől. Ábrahám Pál: Bál a Sa- 
voyban nagyoperett három 
felvonásban.

18. csütörtök 8-14 óra: 
Centrál Bála Bt vására

19. péntek 21 óra: Proli- 
bus koncert az ifjúságnak a 
műv. ház nagytermében.

9-18 óráig: Élker Gmk ci
pő és vegyi áru vására.

20 . szom bat 19 óra: 
Német nemzetiségi nap a 
helyi Német Klub szerve
zésében. Műsort adnak a 
Görcsönydobokai nemze
tiségi csoportok -  zene, 
tánc, kórus.

22. hétfő 9 óra: Blumen 
B t bálás ruhavására az elő
térben.
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A város legyen partner
Kakas Sándor polgár- 

mester: Egyszer sem hang
zott el eddig Pécsvárad ön- 
kormányzatának neve, én 
pedig erről az oldalról sze
retném megvilágítani a dol
got. A  Megyei Közgyűlés 
pénzügyi-ellenőrzési bizott
ságának tagjaként jól isme
rem a megye gondját e vá
rakkal kapcsolatban. Vala
ha mint a várbaráti kör tag
jai, be nem jutván e falak 
közé, elkezdtünk a váron kí
vül dolgozni, hogy megtisz
títsuk Pécsvárad ősi jelké
pének környezetét, a Me
cseki Intézőbizottság pénz
zel támogatta a várkert 
ügyét. Amegyével együtt el
értünk valamit, ennek a 
csúcsa volt az 1988. évi 
Szent István ünnep, amikor 
közel 30 évi helyreállítás 
után e vár Pécsvárad büsz
kesége lett.

Eközben egy infrastruk
turális beruházást hoztunk 
létre a városban önökkel 
együtt, akik a hozzájárulá
sokat kifizették, tettek 
Pécsváradért. Ezek után 
mindnyájan kiáltunk most 
ezért a várért, azok is akik 
itt élünk, akik megyei intéz
m ényekben dolgoznak. 
Nem kérünk olyasmit, ami 
bennünket nem illet meg. 
Most sem akarjuk magunk
hoz ragadni ezt a várat, de 
nem tehetjük meg, hogy ne 
hallassuk a hangunkat, ak
kor is, ha nem kérdeztek 
meg bennünket.

Mi egyszerűen partnerek 
szeretnénk lenni a vár dol
gában. Azt szeretnénk elér
ni e tiltakozással, ne csak 
a könnyen széthordható 
állami vagyon leljen gaz
dára, hanem az ilyen tí
pusú vagyonok tulajdo
nosai is neveztessenek 
meg. Ha a vagyonkezelő a 
megyei hivatalt nem tudta 
helyzetbe hozni e kiemelt 
műemlékek dolgában, ak
kor mi kérjük, ha kell előre 
állunk a sorban ezért a vá
rért, akkor kérjük, álljanak 
mögénk. Mert e váraknak, 
Siklóson, Szigetváron, Pécs- 
váradon nyitva kell állniuk.

Göncz Árpád köztár
sasági elnöknek és dr.Vere- 
bélyi Imre belügyminisz
tériumi államtitkárnak si
került augusztus 20-án be
mutatni ezt a problémát, 
kértem a segítségüket, és 
ezt kellene nekünk most

megerősíteni. Ez a kérés 
kell hogy egyjól funkcionáló 
civil szervezet részéről is 
megerősítést nyerjen. Ezért 
kérjük- a sajtót, mutassa be 
a kérdést. A  Vagyonkezelő 
Szervezet hozza meg végre 
döntését, hogy tudjuk, ki a 
tulajdonos. Oldódjék meg a 
kezelés, az alkalmazottak 
dolga, elképzelhető, hogy 
magán cég által. Nekünk, 
Pécsvárad önkormányzatá

nak nem a tulajdonlás és a 
profitszerzés, a gazdasági 
szervezetekben való részvé
tel a célunk, hanem hogy a 
vár nyitva álljon, hogy akik 
itt élünk, büszkék lehes
sünk a fölöttünk magasodó 
jelképre, a pécsváradi várra.

Botond: Milyen intézke
déseket tettek annak érde
kében, hogy a szálloda és az 
étterem tisztességesen mű
ködjön. A  tapasztalatom 
szerint az árak, a minőség, 
a szervezés nem volt össz
hangban. Aki egyszer itt 
megfordult, nem jött többet 
ide. Pedig ilyen vendéglátó- 
hely nincs minden sarkon. 
Különleges figyelmet kíván 
egy ilyen különleges hely. 
Nem érthető, miért nem le
het üzemeltetni és miért 
kell központi megrendelés.

Szönyi János: Sajnos 
Baranyában nincs téli sze
zon, kevés a vendég. A  dél
vidéki háború nagyon háti 
rávetette a baranyai turiz
must. Drága pénzből fű tjük

olajjal a várat. A  Gesztenyés 
olcsóbban tudja üzemeltet
ni. A  központi szállásértéke
sítéssel, ha itt a portás be
kapcsolódik a nyilvántar
tásba jobban tudjuk értéke
síteni a szálláshelyeket.

Külföldi kiállításokon, 
vásárokon reklámozzuk a 
pécsváradi várat, és fogjuk 
továbbra is. Sajnos, ha cso
port jön, alig marad szoba, 
az egyéni vendéget nehezen

tudjuk fogadni.
Botond: A közigazgatás

sal, a várossal közös tervek
ről nem gondolkodtak-e?

Szonyi János: E közgyű
lés előtt beszéltünk arról a 
polgármester úrral, hogyan 
tudnánk előre lépni: ez csak 
akkor volna lehetséges, ha a 
tulajdonos, az állam, neveze
tesen az Állami Vagyonkezelő 
Szervezet leülne velünk tár
gyalni. Aztán együtt kialakí
tani, ki mit vállal, és a külön
leges műemléki kezdés céljai
ra megszerezni a szükséges ál
lami támogatást. 2800 Ft egy 
kétágyas szoba, és azért is ke
vesebb a vendég, mivel keve
sebb a pénz ilyen célokra.

I*j .Riszt Viktor: Ez a vár 
nemzeti kincs. A kereske
delmi oldala a dolognak 
igen fontos, de most itt nem 
ez a legfontosabb, hogyan 
üzemel egy szálloda. Ezt 
menedzselni kell.

Walter Tivadar:
Ahol nem kap megfelelő 

ellátást, oda nem megy töb

bet a vendég. Centrális volt 
ennek a szállodának a mű
ködtetése. Itt kellett volna 
vezetni, olyan vezetőt alkal
mazni, aki itt szervezi a for
galmat, nem pedig a köz
pontból. Az önkormányzat
tal és a várbaráti körrel kö
zösen kellene megkeresni a 
tulajdonost, felhasználni 
Pécsvárad kapcsolatait, és 
megkeresni a megoldást.

A közgyűlés állásfogla

lása: a Pécsváradi Várbará
ti Kör felemeli aggódó sza
vát a pécsváradi vár sorsá
ért. Tudomásul veszi, hogy 
a Baranya Megyei Idegen- 
forgalmi Hivatal csak az 
István Király Szállót zárja 
be, a vár télen is látogatha
tó lesz. A  kör a várossal, a 
jelenlegi üzemeltetőkkel 
együtt szorgalmazza, hogy 
mielőbb tisztázódjék a vár 
tulajdonlása és kezelése. Az 
egyesület Pécsvárad város 
kezében látná jó hdyen a vár 
kezdését. Erre a garanciát a 
város fejlesztése, értékeinek 
eddigi gondozása adja.

(Azóta már ismét zárt ka
pukra talált a pécsi Nagy 
Lajos Gimnázium bejelen
tett csoportja, holott még 
csak október volt. Kéijiik ol
vasóinkat, ilyen tapasz
talataikat dátumszerűen 
közöljék egyesületünkkel, 
hogy azt az üzemeltetőnek 
továbbíthassuk).

Pécsváradi Várbaráti Kör 
Gállos Orsolya elnök

„Kulturált települési környezetért”
A Baranya Menyei Közgyűlés által ez évre kiírt pályázatán a Pécsváradi Várbaráti Kör a VÁRKERT 

HELYREÁLLÍTÁSÁÉRT a „Kulturált települési környezetért”  díjban részesült. A 100 ezer forinttal 
járó díjat október 25-én dr. Szűcs József, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke adta át Gállos Orsolyának, 
a Pécsváradi Várbaráti Kör elnökének.
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SZERETTE EZT A TÁJAT
Ajándék Biz.se János hagyatékából

A képzőművészek szere
tik Pécsváradot. E régi igaz
ságot erősítette Zs.Kovács 
Diána textilművész, aki 
félje, Bizse János: Szep
tember című 130x180 mé
retű olajképét ajándékozta 
Pécsváradnak a várossá vá
lás alkalmával. A műalko
tást Kakas Sándor polgár- 
mester vette át (képünkön), 
egy csokor virággal és né
hány keresetlen szóval kö
szönve meg Diána asszony 
adományát, továbbá dr. 
Kófiás Mihály körjegyző. 
A  kép a Városházán kerül 
elhelyezésre, tovább gazda
gítva az ott összegyűjtött 
képek sorát.

Az adományozás majd az 
áldomás a Bekében történt, 
ahol a Bizse-házaspár mű
terme 1971-ben felépült. Bi
zse János csak tíz éven át 
élvezhette a gyönyörű táj, a 
jó levegő áldásait. 1981-ben 
meghalt, s azóta felesége, 
Zs.Kovács Diána tölti itt a 
nyári hónapokat. Úgy 
mondja, ez tartja egész
ségben. A  jószomszédok, így 
Tóth József, Müller La
jos mindig sokat segítettek.

-  Hogyan találtak rá az 
Öreg Bekére, miért itt 
építettek műtermet?

-  Mecseknádasdon a mai 
tájházban szervezett mű
vésztelepet 1949-ben 
Martyn Ferenc, és a tele
pet Bizse János vezette. 
Olyan festőművészekjártak 
oda és a környékbe dolgozni

mint Cseh László, Erdős 
János, Lantos Ferenc, itt 
élt Platthy György, Curi- 
lovic Ottokár. Kardos Jó
zsefnek, akihez sokszor el
jöttünk, itt volt pincéje 
ugyancsak a Bekében. Bi
zse János sokat járt ide, 
vázlatokat, pasztelleket ké
szített, aztán otthon szület
tek ezekből a nagy olajképek.

1970-ben vettük a tsz-től 
a telket, egy őserdőt, egy bo
zótost, amit részint kiirtot
tunk barátinkkal, részint 
így hagytunk meg vad szép
ségében. 1971-ben épült fel 
a ház: fent a féljem műter
me, lent az enyém a szövő
székkel. ő t  a táj érdekelte, 
annak fenséges léptékei, 
mindig újra és újra felfedez
te magának -  engem a vad
virágok, a növények játéka. 
Mindketten rengeteget dol
goztunk itt, és a férjem 
annyira szerette mindig 
Pécsváradot, hogy úgy gon
doltam, ezt egy képével erő
sítem meg a várossá válás 
alkalmával.

A  "Szeptember" című olaj- 
kép azt az őszi tájat idézi 
elénk Bizse János jellegze
tes eszközeivel, amelyben 
ott állunk, ahol egykor az 
alkotó is. A  Bekéből nagy 
lendülettel kinyíló völgy- 
teknőt, az egészet koszorú
zó erdőt, az őszi Zengő-vi- 
dék színeit, hangulatait.

Zs.Kovács Diána szövő
székén ezen a nyáron is ké
szült egy különös szépségű

virágm otívum os textil. 
Munkái sokfelé elkerültek. 
Legbüszkébb arra, amelyi
ket Rómába vitte 1972-ben 
dr.Cserháti József püs
pök Vl.Pál pápának. Az 
Eszéki Színházban, a Ívovi 
városházán és Lahtiban -  
Pécs testvérvárosaiban is 
őrzik munkáit. Magángyűj
temények, galériák, múzeu
mok szerte a világon. Diána 
asszony magánmegrendelé
seket is teljesít: -  Ezekből 
utazom a Szentföldre, Spa
nyolországba, Amerikába -  
fűzi hozzá.

Az ajándékozási aktus a 
régi jó  szomszéd, Tóth Jó
zsef pincéjében s borával 
zárult, az ajándékozó mű
vész és a város vezetőinek 
koccintásával.

g.o.

1943. július 7. Debrecen -  
1984. október 30. Pécsvárad 

Kígyós Sándor születésének 
50. évfordulója alkalmából a 
művész barátai létrehozták a 
Pécsváradért Alapítvány Kígyós 
Emlékkörét, amely köztéren 
szeretné felállítani a fiatalon el
hunyt művész alkotásait. Első
ként Pécsváradon, a Művelődési 
Ház előtt, 1994 októberében, 
Kígyós Sándor halálának 10. 
évfordulóján.

A szobor másolatának elké
szítése és felállítása mintegy 
800 ezer forintba kerül, amit 
adományok formájában szándé
kozunk előteremteni. Ehhez 
kérjük az Önök szíves anyagi 
támogatását, amelyet az 

592-678 számla javára 
5 9 2 -0 0 0 3 3 5  h iv a tk o z á s i 

számmal az OTP Rt Pécsváradi 
fiókja közös csekkszámlára 

(kapható a Polgármesteri Hi-

Kígyós Sándor
vatalban és a Műv.Házban) tör
ténő befizetéssel illetve átuta
lással lehet megtenni. Kérjük, 
hogy az átutaláson szíveskedjék 
megjelölni a támogatás célját:

K Í G Y Ó S

"Kígyós Emlékkor". A 25 ezer 
forint felett adományozók nevét 
feltüntetjük a szobor talapzatá
ra helyezett táblán, de aki úgy 
óhajtja, az névtelenségben ma
rad.

A z adományozás lényéről

az alapítvány kezelői igazolást 
küldenek a személyi jövede
lemadó alap illetve gazdasági 
szervek esetében az adóalapból 
történő levonás céljára.

Kígyós Sándor fiatal népmű
velőként érkezett Debrecenből 
Pécs váradra. 1967-től itt kezdte 
faragni első köveit, itt bontako
zott ki s tört ketté szépívű 
pályája. Közben vezette a helyi 
művelődési házat; zeneiskolát, 
klubokat, szellemi műhelyeket 
alapított, tanított az egyetemen. 
Kígyós Sándor rövid pályafutá
sa alatt figyelemre méltó szob
rász-életművet alkotott, amely 
érdemes arra, hogy közterüle
ten, nevezetesen Pécsvárad köz
pontjában is jelen legyen, ott, 
ahol első alkotásai megszület
tek.

Pécs, 1993.10.27.
Pécsváradért Alapítvány 

Kígyós Emlékkőre

A reformáció 
hetében...

Luther Márton 1517. 
október 31-én tűzte ki a 
wittembergi vártemplom 
kapujára 95 tételét. Erre 
az eseményre és mind
azokra a reformátorokra 
emlékeztek Pécsváradon 
is az október 25-tól 31-ig 
tartó evangelizációs es
teken, amelyeket Kissné 
Szabó Mária szervezett.

Estéről estére sokan 
hallgatták a meghívott 
előadókat, lelkészeket, 
akik megemlékeztek az 
elmúlt századok kiemel
kedő neves és névtelen 
alakjairól, akik sok eset
ben a magyarság fenn
maradásának, összetar
tásának voltak letétemé
nyesei. így a már emlí
tett Luther mellett meg
emlékeztek a 40 magyar 
prédikátorról, Kálvinról, 
Sztárairól, Szenei Mol
nár Albertról. Achs Ká- 
rolyné Kiss Gizella be
szélt édesapjáról a káki- 
csi lelkészről, Kiss Gézá
ról, akinek a 400 lelkes 
ormánysági településről 
az egész országba hallat
szott jajszava a pusztuló 
magyarságért a két vi
lágháború között. Jo- 
hann Gyula pécsi evan
gélikus segédlelkész, volt 
pécsváradi lakos, a pro
testáns egyházak mai 
szerepéről, az örökösen 
megvy uló, a reformokat 
kereső egyházakról, a re
formáció mának szóló 
üzenetéről beszélt. Szol
gált a Pécs-Vasasi bap
tista gyülekezet is, lelké
szük Tenkely Béla, az 
ugyancsak Pécsváradról 
odaköltözött Bódis Mi
hály által szervezett fii- 
vószenekaruk is nagy si
kerrel mutatkozott be. 
Vendégek voltak a pécsi 
gyülekezet, a fülöpszállási 
és a komlói közösségek 
lelkipásztorai, valamint 
szolgáltak tagjai és ének
karok és végezetül vasár
nap a pécsi református 
gimnázium növendékeit 
is hallhattuk a délelőtti is
tentiszteleten.

Több alkalommal vol
tak az estek vendégei a 
zengővárkonyi egyház- 
közösség tagjai, Kiss Er
vinné lelkészasszonnyal.

D. K.
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TÖKjó
Szeptemberben újjászer

veztük a tanulói önkormány
zatot, am elyet röv id ítve  
TÖK-nek neveztünk el. Az 
önkormányzatban minden 
osztály egy-egy képviselője 
vesz részt, aki „tök jó  fej” . 
Négy csoportot alakítottunk 
ki, akiknek az a feladata, 
hogy összegyűjtsék a tanulók 
kéréseit, javaslatait, szervez
zék, irányítsák és értékeljék 
a k ü lö n b ö ző  program o
kat.Megpróbáljuk az iskola
rádiót működtetni rövid hí
rekkel, inform ációkkal és 
sok-sok zenével.

A TÖK megszervezte az 
őszi akadályversenyt, ame
lyen jó l éreztük magunkat. A 
napokban hulladékot gyűjtöt
tünk, a pénz felhasználásáról 
majd szintén a képviselők 
döntenek.

Az elképzelt programok meg
valósításához szükségünk van 
a felnőttek segítségére. Egy 
igen nagy kérésünk van!

Szeretnénk, ha a Művelődési 
Házban legalább havonta egy 
alkalommal lenne Tini-diszkó, 
amelyen csak mi, általános is
kolások szórakozhatnánk. 
Péntek délutánra gondoltunk. 
Kívánságunkat az egész iskola 
támogatja, szeretnénk, ha a 
Művelődősi Ház vezetősége 
ezt biztosítaná számunkra.

A TÖK-fejek nevében:
Kelemen Marianna 

diákpolgármester

Az angol, mint 
2. idegen nyelv

Az idei tanévben új tan
tárgyként bevezetésre került 
az angol nyelv. Azt gondo
lom, mindenki számára nyil
vánvaló, mennyire fontos 
napjainkban az idegen nyel
vek ismerete. A mostani tan
évtől lehetőség nyílik a né
met mellett egy másik nyelv 
elsajátítására, amit választha
tó tantárgyként, heti 2 órában 
tanulhatnak a 4.b, 5.a, 5.b, 
6.a, 6.b osztályok.

Az iskola fakultáció formá
jában lehetőséget biztosít a 6- 
7-8. osztályosok számára is, 
akik Elizabeth Kungl vezeté
sével, szintén heti 2 órában 
tanulják az angolt.

Délutáni, szakköri foglal
kozásokon a 2-3. osztályo
soknak is módjukban áll

m egism erkedni az angol 
nyelvvel.

Az életkori sajátosságokat 
is figyelembe véve a cél eb
ben a korosztályban elsősor
ban a nyelv megszerettetése. 
Ennek érdekében sok éneket, 
mondókát, játékot tanulnak a 
gyerekek, ami változatossá 
teszi a tanulást.

A felső tagozatosok eseté
ben, a középiskolában to
vábbtanulók számára jelent 
majd könnyebbséget egy 2. 
nyelv ismerete.

Cserni Erika

A Kodolányi János 
Általános híreiből

A Kodolányi János Általá
nos Iskola felső tagozatosai
nak október 25-én tartottuk 
meg a már hagyományos 
egészségnevelési napot.

Ezen a napon a tisztálkodás
ról, a hajápolásról, a fogak 
épségének megőrzéséről, a 
serdü lőkor egészségügyi 
problémáiról beszéltek a gye
rekeknek a védőnők, a re
formtáplálkozás szakértője, 
az iskolaorvos és a fogorvos.

A fodrász iskoláskorúaknak 
illő frizurákat készített, a tor
nateremben zenére ment az ae- 
robicozás, esztétikus látványt 
nyújtottak az ünnepi alkalmak
ra megterített asztalok.

A videófilmek a fogápolás
ra, a mozgás, a sport fontos
ságára, a kábítószerélvezet 
veszélyességére hívták fel a 
tanulók figyelmét.

Reméljük, ez a néhány órás 
program is hozzásegít ahhoz, 
hogy a gyerekek megértsék, az
egészséget óvni, védeni kell*

Kungl János vállalkozó 
kisiparos 2 db szemétgyűjtőt 
ajándékozott iskolánknak, 
melynek értéke 12.000 Ft. 
Köszönjük! *

A DÉDÁSZ dolgozói az új 
számítástechnika terem sze
relési munkálatait végezték 
térítésmentesen. Mindannyi- 
uknak köszönjük a segítsé
get!

*

Az alsó iskola épületében 
megkezdődött a tetőtér be
építése, melynek kivitelezé
sét az Építőipari Kisszövet
kezet nyerte el. Az építkezés 
alatt a tanítás zavartalanul 
folytatódik.

A Kisszövetkezet állandó

segítséget nyújt a technika ta
nításához szükséges faanyag 
feldolgozásában is, melyet
ezúton köszönünk.*

A gesztenyeszüret rendez
vényén nagy sikerű bemuta
tót tartott az iskola német 
nemzetiségi tánccsoportja, 
m elynek  v e ze tő i Tóth
György és Poller György.★

Október 21-én Pályaválasz
tási szülői értekezletet tartot
tunk a Művelődési Központ
ban, melyen a szülők és gyere
kek szép számmal jelentek 
meg.

Bedő Zsuzsa a Pályaválasz
tási Intézet munkatársa, 
Mesterné Hegedűs Éva az 
506-os, Füri Ferenc az 508- 
as intézetek képviseletében, 
valamint Papp Gyula a helyi 
középfokú iskola igazgatója 
tartott tájékoztatót a beisko
lázási lehetőségekről. Egy
ségesen hangsúlyozták a ta
nulmányi eredmény fontos
ságát, ism ertették  az 
1993/94-es tanévtől várható 
újdonságokat, hasznos taná
csokat adtak a pályaválasztás 
gondja előtt álló fiataloknak 
illetve szüleiknek. A szakmát 
választó tanulóknak a hely
beli ipartestület is segítséget 
fog nyújtani.

Labdarúgás
Ebben a tanévben benevez

tünk a „Pécsi Football Club” 
kispályás bajnokságába fiú és 
leány csapattal. Az első mérkő
zéseket október 25-én játszot
tuk Vasason. A lányok a Neve
lési Központ csapatát 3-0-ra, a 
Kertvárosi Általános Iskola csa
patát 1-0-ra győzték le. A leg
jobb játékos Keresztúri Tóth 
Kinga volt. A fiúk 3-1-re kikap
tak a Nevelési Központtól és 
3-0-ra legyőzték a Kertvárosi

Vezuvio
Pizzéria

IIsmét új színfolttal | 
| gazdagodott Pécsvárad. § 
| AKossuth Lajos utca 22. | 
| szám alatt a volt virág- 1 
p üzlet helyén október ele- | 
I jén megnyílott a Vezuvio 1 
| Pizzéria, ahol 8-10 féle § 
| különleges pizzát készí- 1 
| tenek, de kínálnak ham- 1 
| burgert és meleg szend- § 
| vicseket is. A különleges | 
| ételek mellé kitűnő ita- | 
| lókat, üdítőket és kávét | 
| is kérhet a vendég. A 20- | 
| 25 főt befogadó helyiség | 
1 igen ízléses és meghitt 1

I hangulatot áraszt és | 
mint az azt üzemeltető | 
Lak-Trade Betéti Társa- | 
ság vezetője Vavika Ti- | 
bor elm ondta, máris | 
kedvelt helye lett külö- | 

1 nősen- a fiataloknak, | 
| akik itt jönnek össze ba-| 
p ráti találkozókra, meg- § 
| hitt beszélgetésekre. A | 
| nyitvatartás is kedvez a | 
| vendégeknek, mert 11 § 
| órától 22 óráig tartanak |

■ nyitva, de ha a vendég § 
jól érzi magát a nyitva- | 

| tartást megnyújtják a | 
| vendég igénye és kíván- | 
| sága szerint -  mondja | 
I mosolyogva Vavika úr.

I S.L . |

Általános Iskola csapatát. Leg
jobb játékos Takács Attila volt.

Asztalitenisz
Az iskolai bajnokság győzte

sei 5. osztályban Őry Levente, 
6. osztályban Kopp Gábor, 7-8. 
osztályban Koch Róbert. Tanu
lóink az utóbbi években ered
ményesen szerepeltek Pécsen a 
Bártfa-Kupa asztalitenisz verse
nyen. Ebben a tanévben Koch 
Róbert és Takács Attila képvi
seli iskolánkat.

Képünkön az iskola német nemzetiségi tánccsoporlja a 
Gesztenyeszüret műsorán.

Fotó: Patonai Attila

Iskolai sportesemények
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RENDŐRSÉGI HIREK 
1993. október

-  1993. szeptember 27-
én ismeretlen tettesek be
hatoltak Erdó'smecskén egy 
családi házba, ahonnan 
készpénzt, valamint arany
ékszereket tulajdonítottak 
el. A bejelentést kővetően a 
rendőrség két órán belül el
fogta a cselekmény elköve
tésével alaposan gyanúsít
ható B. P., T. J. és K  B. pécsi 
lakosokat. Ügyükben az el
járás folyamatban van.

-  1993. szeptember 29- 
én Erdó'smecskén ismeret
len személy eltulajdonította 
a MEFAG tulajdonát képe
ző MTZ 82. típusú traktort. 
A bejelentést követőén rövid 
időn belül az elkövetőt a 
rendőrség elfogta, ellene az 
eljárás folyamatban van.

-  1993. szeptember 23. 
és 29. között ismeretlen tet
tesek eltulajdonítottak 1 db 
Husquarna 61-es típusú 
láncfűrészt, a Mecsekná- 
dasdi önkormányzat raktá
rából. A rendőrség a tettese
ket elfogta, ellenük az eljá
rás folyamatban van.

-  1993. október 1-re vir
radóra ismeretlen tettesek 
behatoltak a Pécsváradi 
ÁBC-be, ahonnan kozmeti
kai cikkeket, trafikárut, és 
reklámszatyrokat tulajdo
nítottak el.

-1993. október 11-re vir
radóra ismeretlen tettesek 
behatoltak a Mecsekná- 
dasd, Ttemető dűlőben két 
présházba, ahonnan takaró
kat, poharakat, evőeszköz
készleteket tulajdonítottak el.

A  fenti ügyekben a ren
dőrség kéri a lakosság segít
ségét.

Az elmúlt hónap során a 
rendőrség négy, bűncselek
mény elkövetésével gyanú
sítható személyt fogott el.

Felhívjuk a lakosság fi
gyelmét, hogy az őszi idő be
álltával, az út és látásviszo
nyok jelentősen megváltoz
hatnak, ezért kéijük, óvato
sabban vezessenek.

Rendőrállomás, 
Pácsvárad

Egészséges Életért Egyesület 
novemberi programjai

November 8-án 15.30-kor dr. Győrffy Sándor előa
dása „A bioművelésű kert minősítésének feltételei, an
nak módja, a bioveteményes alapvető munkái” címmel.

November 10, 17, 24-én (szerdai napokon) 18 órai 
kezdettel Dianetikai személyiségfejlesztő előadás-soro
zatot rendezünk a művelődési házban.

Az előadások az emberek mindennapos problémáival 
és megoldásuk lehetőségével foglalkoznak.

Néhány címszó: Miért érzi rosszul magát a bőrében 
valaki? Mitől megy tönkre egy házasság? Miért érzi 
időnként nagyon rosszul magát házastársa társaságá
ban? Miért van a gyereknek problémája a tanulással?

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
***

COMPUTERES SZEMVIZSGÁLAT
November 19-én 10-17 óra között a művelődési ház 

előtt a budapesti Visoker Kft. Látásvizsgáló autóbuszán 
computeres látásvizsgálat és szemüveg készítés törté
nik azonnali határidővel.

Egyházaink életéből
Római katolikus egy

ház hírei:
november 1. Mindenszen

tek napja. A Mindenszentek 
kápolna búcsúja -  reggel 8 
órakor szentmise a kápolná
ban.

novem ber 2. H alottak 
napja, reggel 8 órakor szent
mise a kápolnában.

november 7. Szent Imre -  
Apátvarasdon a templom
búcsú napja.

november 14. Szent Már
ton -  Lovászhetény -  temp
lombúcsú.

A katolikus és református 
közösség számára novem
ber 28-án Advent első va
sárnapja.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
október 2-án Schmidt Zol

tán és Nagy Veronika, októ
ber 9-én Tököli József Ist
ván és Pusch Terézia, októ
ber 28-án Fullér Róbert és 
Keszler Bernadett, október 
30-án Fekete János és Szi
lágyi Andrea.

Házassági évfordulók:

25 éves:
november 6-án Bencze 

János Tibor és Pifiiyuk Zsu
zsanna, novem ber 9-én 
Dénes József és Ripszám 
Erzsébet, november 30-án 
Fullér Sándor és Simon Te
rézia, valamint Szirmai Jó

zsef és Schmidt Mária.
Gratulálunk az ünnepei

teknek és kívánunk még 
sok örömben, boldogságban 
gazdag éveket.

Elhunytak:
október 6-án Schillinger 

Ferenc (1914), október 10- 
én Gedő Pál (Lovászhetény, 
1944.), október 18-án Fin- 
gelnágel Kálmánná szül. 
Markovics Ilona (1915), ok
tóber 19-én Völgyes József- 
né szül. Althammer Mária 
(1907), október 21-én Szo- 
mor Jánosné szül. Csuma 
Éva (1903), október 7-én 
Hancz Rezsőné szül. Várko- 
nyi Anna (19225).

Moziműsor
1993. november

1 -jén: Egyedülálló nő megosztaná...
Színes, feliratos amerikai film.

4-én: Volt egyszer egy gyilkosság.
Színes, magyarul beszélő amerikai filmvígjáték. 

8-án: A dzsentlemanus.
Színes, feliratos amerikai filmvígjáték.

11-én: Hiába futsz. Színes feliratos amerikai akciófilm. 
15-én Benny és Joon. Színes feliratos amerikai film. 
18-án: Jó zsaru kisebb hibákkal

Színes feliratos amerikai krimi.
22-én: Hideg, mint a kő. Színes amerikai akciófilm
25-én: Síró játék. Színes feliratos angol film.
29-én: Interceptor.

Színes feliratos amerikai repülős akciófilm. 
December 2-án: Összeomlás.

Színes feliratos amerikai pszicho-thriller.

Az előadások 19 órakor kezdődnek.

Kiállítás
Kiállítás nyílik no

vember 16-án 18 óra
kor a Művelődési Ház 
emeleti kiállító helyi
ségében PÁLFY IST
VÁN festőművész, gra
fikus munkáiból. Pálfy 
István tagja a Kárpát
aljai Magyar Képző- és 
Iparművészek Révész 
Imre Társaságának. 
Jelenleg hosszabb időt 
tölt hazánkban Bara
nyában az ungvári 
m űvész, ism erkedik 
környékünkkel, Pécs- 
váradon is dolgozott. A 
kiállított művek meg
vásárolhatók. A  kiállí
tás megtekinthető na
ponta 8-18 óráig, no
vember 30-ig.

Ifjúsági
hangverseny

1993. novem ber 4- 
én , c s ü tö r tö k ö n  9 
órától a Művelődési 
Központban „Levél- 
töred ék ek  Magyar- 
ország  rom lásáról” 
(Megemlékezés a 900 
éves M ohácsról) 

Közrem űködik 
a Mecsek Fúvósötös 
Szkladányi Péter
-  fuvola
Deák Árpád -  oboa 
Paláncz Tamás
-  klarinét 
Tolnay Gábor- kürt 
Várnagy Attila
-  fagott és 
Sólyom Katalin
-  eló'dóművész. 
M űsoron: XVI. szá

zadi zene és irodal
mi szemelvények.
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Jakab-hegy, Zsongor-kő, Babás-szerkövek

A Pécsváradi Várbaráti kör 
40 tagja a 3 évestől (Wilheim 
András) a 70 évesig (Dretzky 
Félixné) október 22-án, szom
baton a Mecsek tőlünk legtávo
labbi, 592 m magas pontját ke
reste fel. Kárpáti Gábor régész 
vezetésével Kővágószőlős fölött 
a nyergen autóbuszunkból ki
szállva gyalog folytattuk utun
kat. Nagy érdeklődéssel hallgat
tuk az évezredekkel ezelőtt itt 
élt emberek urna-temetőjének 
sírhalmai között haladva a rég
múlt korok történelmét, csodál
va a még ma is megtalálható 
nyomaikat.

Szinte összefüggő gom ba
szőnyegen haladva, senki nem 
tudott ellenállni az őzlábúak 
csábításának. Még szerencse, 
hogy Kárpátiné, Szomorú Vali 
vizsgázott gombaszakértő, át
nézte szatyrainkat, így senki 
nem került az orvosi ügyeletre.

Áthaladva az évezredes föld
sáncokon, ma is résnyi „kapu
kon”  érkeztünk a fennsíkra. 
Először az őstengerből 80 mil
lió évvel ezelőtt ittmaradt Zson- 
gor-követ tekintettük meg, 
ahonnan páratlan kilátás nyílik 
egészen a Dráváig.

Miután a hátizsákok tartalma 
erősen megfogyatkozott, rövid 
pihenő után ragyogó, meleg 
napsütésben hallgattuk Gábort a 
pálos kolostor romjai között. Az 
egyetlen magyar alapítású szer
zetes rend itteni megtelepedésé
ről, a kolostor és a hajdanvolt 
falu életéről a legavatottabbak- 
tól, a feltárást vezető régésztől 
kaptunk tájékoztatást. Végigjár
tuk a cellákat, a kerengőt, a 
kápolnát, a konyhát még meg
lévő kemencéjével, a kolostor 
illemhelyét, pincéjét. Megcso
dáltuk víz és fűtésrendszerük 
maradványait.

Az embertpróbáló meredek

déli lejtőn ereszkedve egyen
ként csodáltuk meg a Babás- 
szerköveket, melyek szintén 
geológiai csodaként, évmilliók 
tanúiként állnak a Mecsek lej
tőjén, ámulatba ejtve szakem
bert és turistát egyaránt. Kővá
gószőlősön a falu tudós plébá
nosa, Tímár György fogadta 
csapatunkat. ízes előadásában 
ismerkedtünk a hely és templo
ma történetével.

Az időjárás „türelme” elfo
gyott, Cserkútra már esőben ér
keztünk. Az egyutcás falu köz
pontjában álló, freskóiról híres, 
piciny középkori templomot 
szintén Kárpáti Gábor mutatta 
be nekünk.

Felejthetetlen szép és gazdag 
napot töltöttünk együtt ismét. 
Köszönjük Kárpáti Gábornak, 
aki nélkül szegényebb lett volna 
túránk.

D.K.

Kedves Olvasó!

Közeleg az új év, s reméljük, ö n  a Pécsváradi 
Hírmondó 4. évfolyamát is megtiszteli figyelmével. La
punk 1994. évi számaira a Művelődési Házban lehet 
előfizetni. Az egyes lapok ára 20 Ft, előfizetőink az 
évente megjelenő 11 számot 120 forintért otthonukban 
megkapják. 1994-ben is szíves figyelmükbe ajánlja a 
polgárokat érintő közérdekű tájékoztatást, a város hí
reit

A  PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

FIGYELEM!
FÖLDÁRVERÉS Pécsett, a Megyei Kárrendezési Hiva

tal Bajcsy-Zs. u. 14-16. számú helyiségében: 1993. novem
ber 25-én 10 órakor.

Árverésre kerül a termelőszövetkezet pécsváradi terüle
teiből összesen 20 hektár gyep, szántó és erdő összetételű 
ingatlan 313 AK értékben.

Bővebb felvilágosítás a polgármesteri hivatalban kapható.

Éleslövészet
Értesítjük a lakosságot, hogy november 23-24. és novem

ber 29-30-án a város fölött levő lőtéren ÉLESLÖVÉSZETET 
tartanak. Kéijük ezt figyelembe venni a jelzett időpontban!

Dr. RÉDLING TIBOR
fogszakorvos

magánrendel hétfőn 15-17 óráig.

Cím:

PÉCSVÁRAD,
Pécsi út 1.

(Zengőalja MGTSZ irodaháza)

„Boldog, aki olvassa...”
A Bibliaiskolák Közössége előadás-sorozatot indít a 

pécsváradi Művelődési Központban. Az előadások té
mája a Biblia tanítása Istenről, a megváltásról, az 
emberi élet és a történelem fontosabb kérdéseiről.

A rendezők szeretettel várnak minden érdeklődőt 
november 3-tól kezdődőén minden szerdán 18 órakor, j

Fűben-fában az orvosság!
Itt az ősz, fertőzések, megfázások időszaka! 
Készüljünk fel a megelőzésre, alapozzuk 
meg egészségünket!

Keresse fel a pécsváradi 
GYÓGYNÖVÉNYBOLTOT, ahol 
gyógyteák és gyógytermékek 
széles skálájából vásárolhat, 
és egyidejűleg szakszerű felvilágosításban 
részesülhet!

Vendita Bt

Pécsváradon háromszobás

családi házat 
keresünk.
Címeket kérgük leadni 

a Művelődési Központban, 
illetve érdeklődni 

a 06/46-360-210~es telefonon.

Pécsváradi Hírmondó
a Pécsváradi önkormányzat havi lapja 

Felelős kiadó: Kakas Sándor polgármester

Szerkesztő: Gállos Orsolya 
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, terjesztés:
Műv. Központ Pócsvárad, Kossuth u. 31. 

Telefon: 456-123

Tipográfia. Ferlingpress Kft.
Nyomási munkálatok: Molnár Csaba nyomdája, Pécs


