
„Nem mi mentjük meg a népszokásokat, ők mentenek meg minket. ”
30. alkalommal rendezték meg a Pécsváradi Leányvásárt

Leány vásár régen... ... és ma
Bizony, voltak idők, amikor a Leányvásár még nem rendezvény, ha
nem élő népszokás volt, és a kasmír szoknyák, pántlikák és papucsok 
díszességétől nem a minősítőn elért eredmény függött, hanem hogy ta
lál-e magának párt a leány, vagy sem.
Dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, professor emeritus, még élén
ken emlékszik ezekre az időkre: Szekszárdról bicikliztem át, odaállí
tottam a biciklimet a zengővárkonyi nagykocsma falához, és megtán
coltattam a lányokat. - mondja csillogó szemmel. - Mindegyik lánytól 
megkérdeztem, hova valósi. Ok meg elmondták, hogy Mohács, Hidas, 
Decs, Váralja, Belvárgyula... tehát kirajzolódtak ezek az összetartozó 
falvak. A fiatalok itt találkoztak az országos vásár előestéjén tartott bá
lon, hiszen a saját faluban már mindenki rokon volt, máshonnan kellett 
református párt találni.
No de mi történt, ha egy fiú a bál után úgy gondolta, hogy megtalálta 
azt a lányt, akit keresett? Csak követnie kellett az etikettet: másnap a 
vásárban egy mézeskalácsszívet vett a leánynak. Ez adta hírül, hogy a 
legény másodmagával rövid időn belül fel fogja keresni szíve válasz
tottját otthonában. Azért mentek mindig kerten, hogy amíg a fiú barát
ja szóval tartja a háznépet, addig ő válthatott pár szót kedvesével. Ha 
egy-két ilyen találkozó után a legény már nagyszerelmes volt, sokáig 
maradhatott, egészen hajnalig. Ilyenkor hazafelé mindig hajnalodó nó
tákat énekeltek, innen tudta a falu, hogy hamarosan esküvő lesz!

A népszokás azonban abbamaradt. Ám kár lett volna ilyen kedves 
ünnepet veszendőbe hagyni. Ezért 1964-ben, immár rendezvényként 
éledt újjá a hagyomány. Tulajdonképpen megyei kezdeményezésre szer
veztük meg az elsőt - árulja el Dretzky Katalin, aki közel 40 éven át, 
1966-tól 2004-ig volt szervezője az eseménynek -A koncepció az volt, 
hogy terjesszék az úgynevezett szocialista kultúrát, és hogy tömegmeg
mozgató rendezvények szülessenek, Baranyai Vasárnapok címmel. Rá
jöttek, hogy helyi szinten csak úgy valósul meg, ha a saját gyökerünk
höz nyúlunk vissza, hiszen nem lehet Budapestről ideküldeni a kultúrát, 
mert nem találja meg benne a helyi ízt a résztvevő. Ilyen indíttatások
ból született újjá a néphagyomány.
Már az elsőn is sokan voltak, hiszen a megye mozgósított. - folytatja 
Kati - Akkor ez egy óriási dolog volt.

A zengővárkonyi „rokonyoknál" úgy számolják az időt, hogy van 
Lukács előtt, és Lukács után - mondogatta mindig Töttös Sándorné, 
Éva. Mindenesetre egy biztos: Lukács napja október 18-án minden év
ben eljön, magával hozva az egykori kálomista búcsút, és a sárközi 
forgatagot. Az elmúlt 45 év mérlege, ahogy azt a plakát is hirdette: 30 
Leányvásár, 32000 táncos láb, 15 nemzetiség, 463 tánccsoport, 15000 
kg sült gesztenye, 350000 látogató, egy heiyszín... és azt, hogy hány 
szív lobbant szerelemre, csak találgathatjuk.
A három napos rendezvény kiállítás megnyitóval kezdődött október 
14-én. A „ Pécsváradi Leányvásár régen és ma ” valamint a IV. Berekai 
Éva Országos Népi Ékszer Készítő pályázatra beérkezett alkotásokból, 
melyet dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató nyitott meg, aki beszé
dében felhívta rá a figyelmet: „Nem mi mentjük meg a népszokásokat, 
ők mentenek meg minket. ”
Szombaton a kellemesen csípős októberi napsütésben a Pécsváradi If
júsági Fúvószenekar csalogatója után a rendezvényt Horváth Zoltán, a 
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke nyitotta meg, 
majd dr. Bíró Ferenc Polgármester Úr köszöntötte a résztvevőket. A 
menettánc után idén először a „Szerelem-ébresztő" műsor idézte a már 
csak nagyanyáink emlékezetében élő hamisítatlan „Leányvásárok” 
hangulatát. Díszes sárközi viseletbe öltözött lányok és asszonyok, ifjak 
és öregek valósították meg azt, amiről eddig csak dr. Andrásfalvy Ber
talan írásaiban olvashattunk: „A leányok legszebb ruháikban sétáltak 
fel s alá az utcákon nótáztak, karikában „léptek", „futottak", és „ug
rottak" és nem csak a táncosoknak, de a mosolygó közönségnek is a 
rezesbanda ritmusára dobbant a szíve.
A művelődési központ igazgatója, Nagyné Mayer Ágnes elárulta: 
nagyszerű volt látni a két „hazai" tánccsoport, a Pécsváradi Zengő 
Néptáncegyüttes és a Zengővárkonyi Hagyományőrző Néptáncegyüttes 
közös forgataga és szívből jövő tánca már szombat délelőtt adott egy
fajta katarzis a közönségnek.
A továbbiakban több nemzetiség táncait láthatta a nagyérdemű. Felléptek 
Andocs, Báta, Bonyhád, Fadd, Garamszentgyörgy, Gyönk, Hosszúhetény, Ká
sád, Kéty, Magyaregregy, Magyarkeszi, Máréfalva, Mohács, Őcsény, Pörböly, 
Szentlászló, Törökkoppány, Vaskút, Véménd, Zengövárkony és Pécsvárad ha
gyományőrző népi együttesei és dalkörei. Folytatás a 3. oldalon
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Önkormányzati Napló
a képviselő-testület október 24-én tartott üléséről

A Gondozási Központ beszámolóját
Kárpátiné Kovács Zita, a központ vezetője 
tartotta. Elmondta, a dolgozói létszám növelé
sére lenne szükség. Ugyan a férőhelyek száma 
nem nőtt, de az ellátottak egészségi állapota 
súlyosbodott.
Beszámolt az idősek által kitöltött kérdőív 
eredményeiről. Összesen 184 hatvanöt év fe
letti helyi lakos töltötte ki. A kérdőív többek 
között felmérte az idősek szociális ellátásra 
vonatkozó jövőképét. 60 fő jelezte, hogy je
lenleg részesül valamilyen szociális ellátás
ban, és további 97 fő jelezte igényét rá a ké
sőbbieknek, ha azt állapota indokolja.
Az eredményekből kirajzolódott, hogy elége
detlenek a jelenlegi színvonallal, ami nem a 
dolgozóknak, sokkal inkább a körülmények
nek köszönhető. A megoldás az lenne, ha el
különítenék a különböző gondozási igényű 
betegeket. Erre egy TIOP pályázat adhat le
hetőséget, aminek segítségével 10%-al lenne 
bővíthető a férőhelyek száma, és korszerűsíte
ni lehetne az épületet (nyílászárók cseréje, fű
tés felújítása). A pályázható összeg 110 millió 
forint. Polgármester úr megköszönte a beszá
molót, a felmérést, és a színvonalas munkát, 
valamint arra kérte a központ vezetőjét, hogy 
a férőhelyek korlátozott száma miatt a helyi 
lakosoknak kedvezzenek a bekerülésnél.

A Mozgáskorlátozottak Egyesületének
tájékoztatója
A mozgáskorlátozottak beszámolóját Györkő 
Tibomé betegsége miatt dr. Fenyvesi János 
olvasta fel. Az aktív klubélet rendezvények 
sokaságában mutatkozik meg, úgy, mint: far
sangi, nőnapi, városnapi és egészségmegőr
zéssel foglalkozó rendezvények, közös kirán
dulások. A klub következő fontos feladata a 
januárban esedékes vezetőválasztás. A beszá
moló végén a klub köszönetét fejezte ki az ön- 
kormányzatnak, hiszen a klubnapokra a város 
kisbuszával biztosítják a résztvevők szállítá
sát.
Polgármester úr gratulációját fejezte ki 
Györkő Tiboménak a klub hatékony és meg
felelő működéséért, és elmondta, az Önkor
mányzat a lehetőségekhez mérten támogatni 
fogja a klub további munkáját.

A pécsváradi nyugdíjasklub tájékoztatója
Kárpátiné Kovács Zita beszámolót tartott a 
pécsváradi nyugdíjasklub tevékenységéről. 
Elmondta, a szokásos találkozókon 80-90 
fö szokott rendszeresen megjelenni, továb
bá hogy a klub tevékenységei közé tartozik 
a tánccsoport és a kórus működtetése, közös 
kirándulások szervezése, gyógyfürdőhelyek 
látogatása, és az idősek érdekképviselete. 
Megtudtuk, hogy a Duna Televízió felvételt 
készített a június 4-ei táncpróbáról. Ám a klub 
élete nem csak szórakozásból áll. Erre kitű
nő példa az a pályázat, melynek segítségével

kialakították a művelődési központ nagyter
mének konyháját, és amit azóta nemcsak a 
nyugdíjas klub, de sok már civil szervezet is 
használ. Polgármester úr a klubbot közös tán
colásra és mozgásban gazdag életmódra bíz
tatta.

A Pécsváradi Várbaráti Kör beszámolója
Gállos Orsolya, a Pécsváradi Várbaráti Kör 
elnöke beszámolót tartott az egyesület mun
kájáról (melyről bővebben a 8-9. oldalon ol
vashatnak) és a jelenlevőket meginvitálta a 
december 9-én tartandó jubileumi bankettra. 

Pályázati döntések
• A művelődési központ új napkollektorainak 
felszerelése miatt meg kellett bontani a tetőt, 
amiről kiderül, hogy elavult a szigetelése. így 
a kivitelezők nem tudnak garanciát vállalni, 
csak megfelelő szigetelési viszonyok mellett. 
Egy új szigetelés körülbelül 5 millió Forint
ba kerülne, viszont nem sokkal kerülne többe 
(kb. 7,7 millió forint) egy olyan szigetelőrend
szer kialakítása, mint az uszodáé. Ebben az 
esetben 10 cm hőszigetelési réteg is kerülne 
a szigetelőréteg alá, így jelentősen javítaná az 
épület hő háztartását. Benkő László hozzátet
te: a beruházás az intézmény működési költ
ségeit csökkenteni fogja. A testület egyhangú 
igennel szavazta meg a beruházást, melynek 
plusz költségeit a kötvényalapból fogják fe
dezni.

• Kistérségi központok részére írtak ki 
LEADER pályázatot, melyen Bűn lenne nem 
indulni- mondta el dr. Bíró Ferenc polgármes
ter úr. Az első kategóriában a várra pályázna 
az önkormányzat. A megnyerhető 10 millió 
forinttot további 9 millió forinttal kellene ki
egészíteni ahhoz, hogy a vár szállodai szár
nyán kicserélhessék, a nyílászárókat, meg
javítsák a hőszigetelést, a tetőszerkezetet, és 
a bádogozást. Ugyanis helyi vállalkozók na
gyon kedvezményes áron, 15 milliós anyag- 
költséggel vállalnák a felújítást. A testület 
egyhangú igennel támogatta a pályázatot.

• A Nagyboldogasszony templom rekonst* 
rukciója elkezdődött, és az önkormány
zat a 2017-es évfordulóra szeretné a temp
lom teljes külső-belső rekonstrukcióját. 
A szintén LEADER-pályázat költségvetése 24 
millió forint, melyből a pályázható összeg 10 
millió forint. Ilyen magas önrészt az önkor
mányzat nem tud vállalni. Ezért polgármes
ter úr Antal Géza apát úrral együtt felkeres
te a püspökséget, ahol még egyeztetnek a 14 
millió forintos önrész átvállalásáról. A testület 
egyhangúan megszavazta a pályázat benyúj
tását, amit csak úgy tud kivitelezni, ha a püs
pökség átvállalja az önrészt.

• Szintén a LEADER pályázati keretből lehet 
pályázni az Európa tér felújítására. A cél egy

olyan városközpont és közösségi tér kialakítá
sa, ami a városi rendezvények helyszínén túl 
találkozóhely funkciót is betöltene.

• Ugyancsak a LEADER-keretből tervezik 
létrehozni a régóta hiányzó helyi termék üz
letet, praktikusan a vár recepciójával egy he
lyiségben. Az üzlet kialakításának és a kós
toltatás feltételeinek megteremtésén túl a 
pályázat során létrehozzák a „Varadicum” 
márkanevet, meghatározzák a név adományo
zásának feltételeit stb, továbbá megalakítanák 
a Varadicum Egyesületet. A pályázat költség- 
vetése: 1.600.000,- Ft. Gászné Bősz Bernadett 
projektgazda tájékoztatott az „Egészségpiac a 
pécsváradi monostorban” elnevezésű, szintén 
LEADER pályázatról is, mely a bencés gyó
gyító hagyományokat bemutató, családi ren
dezvénynapot takar. A testület a 470.000,- Ft 
költségvetésű pályázat benyújtását egyhangú
lag megszavazta.

• Szintén a LEADER pályázati keretben van 
lehetőség a Vár Kft. telephelyének fejlesz
tésére, ami a vár konyhájának és recepciójá
nak a korszerűsítésére irányul. Ennek önrésze 
860 000 Forint.

Egyéb napirendi pontok
Kézi ároktisztítást tervez az önkormányzat 
jövő év tavaszán, ha az időjárás már lehetővé 
teszi. A tisztítás keretein belül több ember fog
lalkoztatására lesz majd lehetőség.

• Aktív testvérvárosi kapcsolatról számolt 
be Gászné Bősz Bernadett. Október 1-én dr. 
Bíró Ferenc polgármester vezetésével ismét 
Garamszentgyörgyre utaztak a pécsváradiak, 
hogy részt vegyenek a Tökparádé elnevezé
sű. rendezvényen. (Erről részletes élménybe
számoló a 10. oldalon található.) A következő 
hétvégén Ausztriába, Hasumannstáttenbe uta
zott a városi delegáció, ahol a helyi általános 
iskola új épületének avató ünnepségére kap
tak meghívást.

• Október harmadik hétvégéjén, a Leány vá
sár idején házigazdaként fogadták a vendé
geket. Az erdélyi Máréfalváról harminc fős 
delegáció érkezett Dávid Lajos polgármes
ter vezetésével, Garamszentgyörgy magyar 
tánccsoportját Helena Valentova polgármes
ter asszony is elkísérte. Az unterschleissheimi 
vendégek a péntek délutánt töltötték város
unkban, ahol egy fergeteges hangulatú „mini- 
Leányvásáron” mulathattak a várban, másnap 
délután pedig az „igazi” vásári forgatagból is 
ízelítőt kaptak.

Pécsvárad Város Önkormányzata ezúton is 
köszönetét mond mindazoknak, akik gondos
kodtak a vendégekről: a vendégfogadó csalá
doknak, a német klub tagjainak, a környékbeli 
polgármester asszonyoknak és feleségeknek 
és a szervezésben-lebonyolításban közremű
ködőknek!

A következő Önkormányzati ülés november 
28-án, hétfőn lesz 16 órától, melyet a Városi 
Televízió élőben közvetít.
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„Nem mi mentjük meg a népszokásokat, ők mentenek meg minket ”
Leány vásár régen...
Folytatás az 1. oldalról

Plakátok készültek, külön kiadványok, újságokon szórták az újság
árusok, sőt, népviseletbe öltözött táncosok a megyei és a fővárosi in
tézményekben, hivatalokban, minisztériumban, személyesen adták át 
meghívóinkat. Tehát egyből nagy volt az országos visszhangja. Hí
res utcaszínházak jöttek, a csepeli például, vagy Bucz Hunor Utca
színháza, és kikiáltók módjára előző este már járták az utcákat, hívták 
a vendégeket másnapra. De voltak vásári komédiások is, bábosok a 
Kossuth-díjas Kemény Henrik vezetésével, tehát nem csak a tánc volt 
a palettán. Ma már úgy mondanánk, hogy egy összmüvészeti feszti
vál volt. '66-ban még annyira kevés ilyen rendezvény volt, hogy igazi 
kuriózumnak számított. Ha az országban akárhol azt mondtad, hogy 
Pécsváradróljöttél, akkor egyből azt felelték rá, hogy: „Ahol az a nagy 
Leányvásár van?!” Ha valaki végigolvassa a régi műsorfüzeteket, lát
hatja, hogy az ország egész részéről jöttek fellépők, és olyan szakembe
rek zsűriztek, mint például a Kossuth-díjas Rábai Miklós.
Ez mindig egy olyan rendezvény volt, amire büszkék voltunk, amit meg

lehetett mutatni. A testvérvárosi aláírási szerződéseket mindig erre 
az alkalomra időzítették. Amikor a Külsheimiek látták ezt a számuk
ra elképzelhetetlen forgatagot, nagyon megtetszett nekik. Azt mond
ták, csináljunk egy ilyet náluk is. így tehát elmentünk Küsheimbe négy 
busszal, vittünk táncosokat, kórust, zenekart, szövőszéket, szövőasz- 
szonyt, kékfestőt, fazekast..., és leányvásári hangulatot varázsoltunk a 
Külsheimi téren. így történt az ottani aláírás.
Kati még mosolyogva elárulta, hogy a rengeteg emlékezetes pillanat 
közül egyet sem tudna kiemelni. Hiszen amikor itt van 25-30 együttes 
1500 táncossal, és táncházat csinálnak, vagy csak spontán elkezdenek 
zenélni és táncolni, amíg az eredményhirdetést váljak, ami végül lako
dalmi hangulattá fokozódik... az maga a csoda.

... és ma
A más ritmusokra szomjazok a Szentháromság térre települt- „ízek 
tere, Borok tára” kínálatán túl pécsváradi amatőr együttesek kínála
tába kóstolhattak bele. Feliépet az Eurodance Pécsváradi Csoportja, 
Fordán Táncstúdió, Zengő-Várad, Kaláris Zenekar, Pécsváradi Ba
zsarózsa Dalárda, és a Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének tánckara. 
A legkisebbeket a Ládafia és az Óperenciás Bábszínházak előadásai 
varázsolták el, valamint kézműves foglalkozásokon vehettek részt. Az 
összefogásra láthattunk jó példát, szombaton a sárközi csoportok össz
táncában, vasárnap pedig Zengő Rezek előadásán.

Idén első alkalommal választották meg a leányvásár szépét. A versenyre 
viseletbe öltözött lányok és asszonyok jelentkezését várták két kategóri
ában (45 év alattiak, és 45 év felettiek.) mindkét napon. Megbeszéltük a 
lányokkal a csoportból közösen, hogy indulunk - árulja el Mentolai Ma
riann, a Leányvásár Szépe cím újdonsült tulajdonosa, a zengővárkonyi 
tánccsoport tagja. Nekem egy sárközi nagyünneplő lányviseletem van. 
Egy kétpántlikás zöld kasmír szoknya, egy krémszínű selyemköténnyel, pi
ros rosttal, fehér selyemröpikével és egy tornyos bársonnyal. A vasárnapi 
nyertes, Kácsor Klaudia elárulta, hogy a művelődési központ dolgozóinak 
ihletésére nevezett. Talán nem meglepetés, hogy rajta is sárközi ünneplős 
ruha volt, sötét bordó bársonyból. Elmondása szerint nagyon nehéz, így 
igazi kihívás viselni, ám egy ilyen cím után mindenképpen kifizetődő. Az 
új programelem sikerét látva már biztos, hogy jövőre is színesíti a leány
vásár programjainak palettáját.

Egy jubileumi 30. Leányvásár után reméljük, hogy a művelődési köz
pont munkatársainak áldozatos munkája révén még sok hasonlóan si
keres rendezvényben lehet részünk. És bár a szerelemébresztő funkció 
sikerességéről nem szól a fáma, bál idén is volt, a lángra lobbant szívek 
számát találgathatjuk, és egyről biztosan tudunk.

IV. R

A Leányvásár öröksége
A Leányvásár az egész közösséget megmozgatta. Ezt jól tudja Burján István etnográfus is, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának 
főmúzeulógusa, a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Igazgatóságának megyei referense. „Ennyi sok szép viseletbe öltözött lányt, menyecs
két nagyon ritkán lehet látni" - mosolyog, és elárulja ezért is javasolta Pécsváradnak, hogy gondolkozzanak el azon a lehetőségen, hogy a 
népszokást a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékébe terjesszék. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hozzájárul a listára fölvett 
elemek megőrzéséhez, s közülük választják ki azokat, amelyeket az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára javasol
nak. Ezen a listán Magyarországról eddig csak a Mohácsi Busójárás szerepel.
De mi is ennek a menete? Először is a pécsváradi asszonyok, lányok, és az itt élők feldolgozzák ezt a hagyományt, dokumentálják, majd a 
helyi referens előterjeszti a megyei referensnek, az továbbterjeszti a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Igazgatóságához. Burján István 
hangsúlyozta: ez nem egy pályázat, hanem egy hosszú, években mérhető folyamat, amíg tudatosítják az adott hagyományt. A világ szellemi 
örökségének listájára pedig akkor kerülhet fel valami, ha annak közösség megtartó ereje van, „amit az adott közösség magáénak érez, és azt 
a tudást átadja a nem helyieknek. Az lesz a szellemi örökség része. ”
Nagyné Mayer Ágnestől megtudtuk, a városvezetés szakmai bizottsága megvizsgálja az ebben rejlő lehetőségeket, majd döntenek arról, hogy 
szeretnék-e beindítani azt a folyamatot, melynek végén felkerülhet a Pécsváradi Leányvásár a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékébe. 
Természetesen döntésükben a város érdekeit tartják elsődlegesen szem előtt.
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

• Az iskolarendőr október elején az 1-2. évfolyam számára tartott közleke
désbiztonsági foglalkozásokat, amelyen a gyerekek megismerkedhettek a 
rendőrök alapfelszerelésével is.
• Ebben a hónapban ismét elindult a 3-4. évfolyam számára a rendőrség 
szervezésében a D.A.D.A program.
• Október elsejétől beindultak a szakkörök (német-, színjátszó-, rajz-, 
matematika-, és természetjáró-szakkör, úszás és egyéb sportfoglalko
zások) és a levelezős versenyek is, valamint elkezdődtek a fogászati 
szűrések a gyerekek számára.
• Október 6-án, az aradi vértanúk napján szép megemlékezést láthat
tunk a 3. évfolyam előadásában. Köszönjük mind a gyerekek, mind a 
felkészítő tanáruk, Patonainé Link Zsuzsanna munkáját.
• Október a gesztenyeérés ideje. Az alsó tagozat tanulói szorgos mun
kával összesen 90.000 Ft értékben gyűjtöttek vadgesztenyét, mely ösz- 
szeg az osztályok kasszáit gazdagította.
• A gyűjtögető munkát e hónapban az iskolai papírgyűjtés zárta október 
27-én, melynek eredményességéről a következő számunkban tudósítunk.
• 14-én Pécsett, a Koch Valéria Gimnáziumban rendezték a Bolyai ma
tematikaverseny területi fordulóját, melyen 2 csapatunk indult.
• 18-án a művelődési házban hangversenyen vettek részt tanulóink.
• Október hónappal befejeződött a beszoktatási időszak új elsőseink 
számára: óvónőik 19-én győződhettek meg róla, hogy egykori kis ovi- 
saik igazi iskolásokká váltak.
• Az elsősök számára a következő hét is izgalmakat tartogatott: nyílt 
nap keretén belül a szülők különböző tanórákra látogattak el az 1 .a és 
az 1 .b osztályokban.
• A 4. évfolyamos tanulók erdei iskolai foglalkozásokon bővíthették 
környezetismerettel kapcsolatos tudásukat a hónap végén.

Fálh Hedvig, Szabó Gyöngyi

A Kodolányi János AMK Német Nemzetisé
gi Általános Iskolájából 2011. szeptember 
21-én 18 diák utazott Németországba, a part
neriskolánkba. A diákcsoportot Májerné Petz 
Anna tanárnő és Friesz Péter tanár úr kísérte 
el Kiilsheimbe.

Szerda reggel 6 órakor indultunk a művelődési ház 
elől. A 15 órás út nagyon jó volt, sokat énekeltünk, és 
szórakoztunk. Megérkezésünk után bementünk az is
kolába, és mindenki megkereste német partnerét.

Csütörtökön reggel újra az iskolába mentünk. Kaptunk 
egy lapot, melyen különböző feladatok voltak. Ezekre 
kellett válaszolnunk úgy, hogy közben a várost is kör
bejártuk. Délben az iskolai menzán ebédeltünk. Ötfé
le étel közül lehetett választani. A konyha nagyon mo
dem, az ételek finomak. Délután uszodába mentünk, 
ahol nagyon jól éreztük magunkat. Tetszett a hullám
medence, az ugrókő, a csúszda és még sok más is. Az 
időt - bár rövid volt -, igyekeztük a lehető legjobban ki
használni. Estefelé, miután nem volt már semmi prog
ramunk, megbeszéltük, hogy találkozunk egy helyi 

pizzériánál. Mindenki ott volt, és nagyon jól éreztük magunkat.
Pénteken elmentünk a boxbergi kalandparkba. Voltak kötélpályák, és egy 
kb. 15 méteres faoszlop, amiről le lehetett ugrani (természetesen biztosító 
kötelekkel). Sokaknak tetszett, de volt, akinek már meghaladta a tűrőké
pességét, és inkább nem vállalta az ugrást. Délután újra találkozott a csapat.

Szombaton és vasárnap a vendéglátó családok szerveztek nekünk progra
mot. Mindenki oda mehetett, és azt csinálhatta, amit szeretett volna. Sokan 
a vásárlást választották, néhányan búcsúba mentek vagy éppen kenuzni.

Hétfőn megnéztük Külsheim nevezetességeit. Utána, az iskola konyháján 
csapatokba osztva süthettünk, főzhettünk. Az aktuális téma a Grünkem 
(tönkölybúza) volt. Erről a növényről kellett információkat gyűjteni, majd 
projektet készíteni.

Kedden délelőtt az iskolát néztük meg. Nagyon modem épület, a diákok 
kényelmét és biztonságát szem előtt tartva rendezték be. Délután túráztunk 
Uissigheimba, ahol egy helyi múzeumban jártunk. Utána megkezdődött a 
búcsúest, ahol az iskola igazgatója mondott beszédet, mi pedig bemutat
tuk a projekteket. Azt a vacsora és a diszkó követte. Először egy ottani 
diák rappelt, utána már gépről adták a zenét. Mindenki nagyon élvezte, de 
sajnos hamar vége lett, mert a német diákoknak másnap iskolába kellett 
menniük.
Szerda reggel indultunk haza. Nagyon szomorúak voltunk, hogy el kellett 
hagynunk német barátainkat, de azt reméljük, hogy még viszontláthatjuk 
őket, és ezt a szép országot.

Fulter Rebeka Dominika, Jaczkó Noémi 8.b

„Nyílt lapokkal” 
Pécsváradon!

A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat évről 
évre bővíti kapcsolatait különböző ifjúsági 
szervezetekkel, határon innen és a határon túl 
egyaránt. így került sor arra, hogy a nyíregy
házi Mustárház Ifjúsági Iroda, a Csíkszeredái 
és nagybányai partnerei mellett a mi szerveze
tünket kérte fel együttműködőnek az ifjúsági 
demokrácia projektjéhez.

A „Nyílt lapokkal” című projekt során a fiata
lok 4 különböző szervezettípussal ismerked
nek meg (diákönkormányzat Nyiregyházáról, 
ifjúsági önkormányzat Pécsváradról, magyar 
ifjúsági klub Nagybányáról, regionális össze
fogás Csíkszeredáról) és cserélnek tapasztala
tokat. Mindez a Fiatalok Lendületben Prog
ram támogatásával valósulhat meg.

Október 12-1'6. között városunkba érkezett 
több, mint 20 fiatal az öt nap alatt megismer
kedett a helyi intézmények működésével, va

lamint kerekasztal beszélgetésen vettek részt 
városunk polgármesterével és képviselőivel. 
A hét zárásaként pedig a Leány vásár szombati 
napján önkéntes munkát vállaltak a pécsváradi 
fiatalokkal együtt.

Sikerült ebben a pár napban városunk hírnevét 
tovább öregbítenünk, és olyan kapcsolatot ki
alakítani erdélyi barátainkkal, hogy már a kö
vetkező közös programot tervezzük.

Böröcz Lívia, László Miklós

P i F Ö - H í R E K
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Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, 
Óvodája, Általános iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma

"Késő ősz van, november,
Mindjárt itt a december.
Piros alma nincs már fán,
Múlik az ősz, a tél jön már "

Ünnepeink...
Október 6-án ünnepélyes keretek között em
lékeztek meg diákjaink az aradi vértanukról a 
Kossuth téren. A 10-dik osztályosok történel
mi eseményeket felelevenítő műsora után, a 
kicsik kitűzték saját készítésű zászlócskáikat, 
majd a nagyobbak megkoszorúzták a Kossuth 
szobor emlékművét.
Iskolai ünnepség alkalmával emlékeztünk 
az 1956-os forradalom eseményeire. A 
kollégista tanulók csoportja, színvonalas 
ünnepi műsor keretén belül adott betekin
tést a kor történelmi eseményeibe. Felké
szítő tanár: Molnár József

Állatok világnapja
Október első vasárnapja az állatok világnapja. 
Ez alkalomból rajzversenyt hirdettünk a diá
kok számára, ami jó alkalom volt arra, hogy 
beszélgessenek, elmondják véleményüket a 
témában. A gyerekek különféle technikákkal 
készítették el közös, illetve egyéni munkáju
kat. A legjobb alkotások jutalomban részesül
tek.

Rockenbauer Pál 
sírjának gondozása

Az idei tanévben is folytatják a speciális szak
iskola tanulói Rockenbauer Pál sírjának gon
dozását. Az első munkálatokra szeptember 
végén került sor. Ezen a napon gyomirtás, vi
rágültetés és a felállított emléktábla festése 
volt a feladat.

Zeneterápiás foglalkozás

Jó hangulatú szakmai bemutató foglalkozá
son vettek részt a kollégák, amely a zene és 

mozgás alkalmazásának lehetőségeit tárta fel 
számukra. Nichtemé Ruppert Kinga a „Vero
nika zeneprojekt” vezetője, hasznos és kelle
mes órával örvendeztette meg a résztvevőket, 

akik a továbbiakban hatékonyan alkalmaz
hatják a tanultakat a diákok körében.

Szülői klub

Október 6-án rendeztük meg az első szülői 
klubfoglalkozás. Vajda Zsuzsanna, iskolapszi
chológus hasznos információkkal, tanácsokkal 
látta el a megjelent szülőket, nevelési nehéz
ségekkel kapcsolatos problémák témakörében. 
A szülők elmondhatták problémáikat és felte
hették kérdéseiket a témával kapcsolatban. A 
klubfoglalkozások havi rendszerességgel

Papírgyűjtés

A környezettudatos magatartás és a szelek
tív hulladékgyűjtés fontosságát felismerve 
rendezzük meg évente kétszer az iskolai pa
pírgyűjtést. Idén az őszi gyűjtés időtartama 
rövidebb volt, ám így is szép eredmények 
születtek.
A legtöbb papírhulladékot (298 kg) a 6.-7.-8. o. 
tanulói szorgoskodták össze, második az EAK 
tagozat 10.-11.-12. osztálya ( 252 kg), nem 
sokkal maradt le tőlük a 9. osztály (233 kg). 
Minden résztvevőt dicséret illet a környezettu
datos magatartásáért.
Köszönet a Q. P. Kft.-nek, akik már többször 
rendelkezésükre bocsátották a papírhulladékot.

Összeállították: Ecker Katalin, 
Kolmann Éva, Mestérné Magyar Andrea

Az októberi hónap is színes programokat je
gyében telt az oviban. Az egyik jelentős a 
Gesztenyeszüreti mulatság volt, amit idén 
már második alkalommal rendeztünk meg a 
Leányvásár hetében.
Ezt megelőzően kézműves napokat szervez
tünk a gyerekeknek, mely agyagozásból, ne
mezelésből, csuhé figurák készítéséből, vala
mint sütemények sütéséből és gyümölcssaláta 
készítéséből állt. A gyermekmunkákból igazi, 
sátras kirakodóvásárt rendeztünk. Ezt a dél
utánt a Csurgó zenekar fergeteges gyerme
keknek szóló, a népzenén alapuló koncertje 
koronázta meg. Amíg a gyerekek a zenét hall
gatták a szülők segítségével szelídgesztenyét 
sütöttünk. Ezt a szép programot a szülők se
gítségével tudtuk megvalósítani, amit ezúton 
is köszönünk! A munkákhoz az alapanyagot 
és segítséget Deér Amálnak és Fullér Tibor
nak köszönhetjük.
Az Szülői munkaközössége kezdeményezé
sére óvodánk idén első alkalommal szervezi 
meg a Szülők-Nevelők bálját.
Ezúton is szeretnénk meginvitálni minden

ÓVODAI HÍREK
kedves érdeklődőt, 2011. november 19-én 
délután 19 órakor kezdődő ovisok bátyus bál
jába, melynek a Művelődési Központ ad ott
hont. Mindenkit szeretettel várunk.

Breitenbach Antalné
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1956-os MEGEMLÉKEZÉS
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„Én nem tudok Önöknek 
igazabbat mondani, csak azt, 

amit kisgyermekként személyesen átéltem" 
Csizmadia László 1956-os megemlékezésen elhangzott ünnepi beszéde

Tisztelt Ünneplő Közönség!

Engem ért az a megtiszteltetés, hogy az 
1956-os forradalom és szabadságharc idei, 
55-ik évfordulóján elmondhatom önöknek 
gondolataimat azokról a dicsőséges, majd 
tragikus eseményekről, hőseiről, mártírja
iról, és a forradalom máig ható tanulsága
iról.
Szeretném előre leszögezni, hogy én alap
vetően nem szeretem a forradalmakat, mert 
azokban mindig nemzettestvérek gyilkol
ják egymást halomra, pillanatnyi politikai, 
ideológiai, esetleg vallási meggyőződésük 
különbözősége okán. De nem szeretnék 
naiv szépléleknek sem látszani, mert ter
mészetesen tudom, hogy a forradalmakat 
mindig nagy tömegek jogos és súlyos tár
sadalmi elégedetlensége válthatja csak ki, 
és akik ellen irányul, többnyire meg is ér
demlik a sorsukat.

Egyik amerikai elnök ezt így fogalmazta 
meg: „amelyikpolitikai rezsim nem hagyja 
érvényre jutni a békés "forradalmakat”, az 
véres forradalmakat generál. ”
A szabadságharc egy ennél sokkal tisztább 
képlet, mert abban egy nemzet kel harcra 
a szabadságáért, többnyire idegen elnyomó 
hatalmak ellen.

Ha azt mondom Önöknek: „Magyar sza
badságharc” joggal visszakérdezhetnek, 
hogy melyik?
Hát igen, volt belőlük néhány, és ezek 
mindig a legjobbjaink súlyos véráldozatá
val jártak. „Ez a föld, mellyen annyiszor / 
Apáid vére folyt;/ Ez, melyhez minden szent 
neve / Egy ezredév csatolt. ” - írja Vörös
marty Mihály

A sok-sok áldozattal valóban közelebb ju
tottunk az annyira áhított szabadsághoz, a 
forradalmárok által követelt „független, 
semleges Magyarországhoz”?
Miért pont nekünk Magyaroknak kell ál
landóan „szabadságharcolnunk”, már év
századok óta, és vajon meddig még?

„ Földrészek népe nézi, nézi, 
Egyik érti, másik nem érti.

Fejük csóválják, sok ez, soknak. 
Imádkoznak vagy iszonyodnak,

Mert más lóg a fán, nem cukorkák: 
Népek Krisztusa, Magyarország.”.

(írja Márai Sándor 1956-ban)

Ne higgye közülünk senki, hogy napjaink
ban nem zajlik éppen, egy újabb Magyar 
Szabadságharc. Csak ma nem tudhatjuk 
pontosan ki az ellenség, és miért próbál le- 
igázni, minket. Igaz hogy nem fegyverrel, 
hanem pénzzel. De ez a harc is életre-halál- 
ra megy, és ennek is mindannyian a szen
vedő alanyai vagyunk.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
idején 4 éves voltam. Mégis vannak tisztán 
felidézhető emlékeim.

Én nem tudok Önöknek igazabbat monda
ni erről a forradalomról, csak azt, amit kis
gyermekként személyesen átéltem. 
Családunk a sárbogárdi vasútállomás kö
zelében lakott. Szinte ma is hallom, ahogy 
a helyi középiskola diákjai, (mint később 
megtudtam) tanáraik vezetésével éjszakába 
nyúlóan kiabálták-kántálták, hogy „ ruszkik 
kifele, ruszkik kifele". Majd néhány nap 
múlva a szörnyű lövöldözést, tőlünk né
hány száz méteres távolságból.

Az oroszok egyszerre léptek be a nagy vá
róterem két szemközti ajtaján és azt hitték 
egymásról, hogy a másikak az ellenség. 
Egymásra lőttek és néhányan meghaltak 
közülük, de ezt nem merték bevallani felet
teseiknek, ezért azt jelentették, hogy a vas
utasok lőttek rájuk. Erre hajtóvadászat in
dult a vasutasok ellen. Mindezt édesapám 
mesélte el később.

Azt viszont saját szememmel láttam, és 
ma is látom, - mert egyetlen másodperc 
alatt az agyamba égett a kép, mielőtt édes
anyám eltakarta a szememet, - ahogy a kö
zeli szomszédságunkban lakó vasutas, Pol
gár bácsi, (akit én nagyon kedveltem, mert
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1956-os MEGEMLÉKEZÉS
mindig volt hozzánk gyerekekhez egy-egy 
kedves viccelődő szava ha elhaladt a há
zunk előtt,) golyók szaggatta, vérben úszó 
holttestét, hogyan tolják haza a mi egyke
rekű tragacsunkon, amin engem is gyakran 
tolt édesapám játékból. Soha többé nem 
tudtam ráülni.

Ugyanilyen tisztán fel tudom idézni ma
gamban szüleim kezdetben lelkesülten bi
zakodó, később egyre szorongóbb arcát is, 
melyet végül teljesen átrajzolt a rettegés. 
Ezt a kitörölhetetlen gyermekkori emléket, 
ma is fülsértő gyászzeneként festi alá, a 
Dunaföldvár irányából hallatszó szakadat
lan ágyúszó, amelynek minden dörrenésé
től, rémisztőén megremegtek az ablakaink. 
Éppen csak nyiladozó gyermeki elmémmel 
nem értettem, hogy ha ez Magyarország, 
miért itt vannak a „ruszkik”, miért nem 
„ruszkiországban”, és miért lőtték szitává 
a Polgár bácsit, mikor O jó volt.

Nem tudtam továbbá azt sem, hogy vajon 
kik lehetnek azok a „rohadtak”. Akik miatt 
sohasem sikerült igazán a nagymamám ré
tese, mert mindig őket szidta, miközben a 
rétestésztát nyújtotta, ezt mormolva: „mi
óta ezek a rohadtak vannak, nem lehet egy 
normális lisztet kapni”. Emiatt én sem sze
rettem őket, és jobban tetszett volna ne
kem, ha nem ők vannak, mert akkor biz
tosan még ennél is sokkal finomabb lenne 
a rétes.

Ma, felnőtt fejjel úgy gondolom, hogy a 
mi, 56-osok utáni nemzedékünknek át nem 
hárítható erkölcsi és hazafias kötelessége, 
az események teljes körű tudományos és 
büntetőjogi feldolgozása, és a még fogyat
kozó számban köztünk élő forradalmárok 
társadalmi, erkölcsi, és anyagi megbecsülé
se, valamint a harcokban elesett hősök em
lékének, örök megőrzése történelmi em
lékezetünkben, átadva ezt az örökséget az

Az ünnepély végén a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 
a Hazáért Érdemkeresztet adományozott Csizmadia Lászlónak 

hazafias és áldozatos munkájának elismeréséül, melyet a Magyar 
Haza érdekében végzett fáradhatatlan aktivitással. A kitüntetés

hez ezúton is gratulálunk. Továbbá köszönet illeti a Kodolányi Já
nos ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskolájának diákjait a 

színvonalas műsorért, a Magyar Nemzetőrség tagjait a koszorúzás
ban nyújtott segítségért, és a Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekart.

utánunk jövő nemzedékeknek, gyermeke
inknek, unokáinknak.

Itt és most, szólnom kell két atyai 
jóbarátomról, akik már eltávoztak közü
lünk, de nem képzelhető el ötvenhatos 
megemlékezés nélkülük, hiszen Ők a mi 
forradalmáraink voltak. Koncsag Bandi 
bátyám, Várkonyi Imre bátyám, szerintem 
most is itt vagytok, csak egy másik dimen
zióban.

Úgy gondolom, hogy 1956 volt a magyar 
történelemben mindeddig az utolsó olyan, 
szinte üdvtörténeti pillanat, mikor a Nem
zet túlnyomó többsége, fajra, nemre, val
lási felekezetre, életkorra, foglalkozásra 
iskolai végzettségre való tekintet nélkül, 
közös akarattal, képes volt közös cselek
vésre, és akár az életét is feláldozni a közös 
cél érdekében.
A világ népei pedig mind szeretettel és tisz
telettel tekintettek a Magyarokra, bár segít
séget akkor sem nyújtottak.

Vajon mi is képesek lennénk ma erre? Alig
ha! Pedig Wass Albert azt mondja: „Ha 
őseink is elszaladtak volna, valahányszor 
nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az or
szág. ” És még azt is, hogy: „Aki nem tud 
országáért küzdeni, az nem is érdemel or
szágot. ”
Mikor öt évvel ezelőtt a forradalom és 
szabadságharc 50 éves jubileumára tabló
kat készítettem, az egyiknek nem találtam 
megfelelő címet. Egyfajta véletlenszerű 
forradalmi arcképcsarnok volt ez. Ahogy 
hosszasan, tanácstalanul néztem az isme
retlen arcokat, egyszer csak úgy éreztem, 
hogy azok visszanéznek rám időtlenségbe 
merevült tekintetükkel, és én ezt a címet ír
tam:
Tiszta arcok, tiszta szemek, tiszta forrada
lom”

Köszönöm, hogy meghallgattak.
Fotókat készítette: Antal Géza
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A Pécsváradi Várbaráti Kör hírei

30 éve alakult meg
A PÉCSVÁRADI VÁRBARÁTI KÖR

T^erek jubileumhoz érkezett a
J\^Pécsváradi Vár baráti Kör, 
melynek három évtizedes egyesü
leti életéről az alábbi vázlatos át
tekintés próbál ízelítőt adni:

A megalakulás krónikája: 1981. novem
ber 12-én Pécsváradon, a Művelődési Ház 
klubjában alakult meg a Pécsváradi Vár
baráti Kör: Szilágyi Domonkos tartott elő
adást Pécsvárad építészeti értékeiről és a 
műemlékvédelemről. Az estet Gállos Orso
lya szervezte, aki diasorozatot mutatott be 
a város utcaképeiről, szép és értékes épüle
teiről, majd indítványozta az egyesület lét
rehozását.
A Baranya megyei honismereti mozgalom 
is szorgalmazta, hogy a kor szokásának

megfelelően a Hazafias Népfront keretében 
Szigetvár és Siklós után itt is alakuljon vár
baráti kör.
Az előadáson jelen volt 48 személy, közü
lük 33 lépett az egyesületbe és az év végéig 
41-re nőtt a tagság. Ők a Pécsváradi Vár
baráti Kör alapító tagjai. A kört 1983-ban 
jegyezték be Komló Város Tanácsa Igaz
gatási Osztályán, később a cégbíróságon. 
A létszám 1992-ben 200, 1996-ban 270, 
2000-ben illetve az ezredfordulón 321, 
2003-ban 350 fő. (Több mint 400 fő re
gisztráltatta magát az évek során tagjaink 
sorában). Jelenlegi létszámunk 250 fő.

A tagság összetétele a legkülönbözőbb 
életkori, képzettségi, foglalkozási ké
pet mutatja. Pártállástól és politikai irá
nyultságtól függetlenül mindannyiukat a 
Pécsvárad iránti szeretet vezeti.
A Szent István-kultusz kezdettől való

ápolásával a szentistváni, államalapítá
si jubileumok idején (1988, 1996, 2000) a 
tagság és a város lakói is mindinkább rá
ébredtek arra, hogy Pécsvárad milyen mér
tékben azonos az 1000 éves nemzettel, és 
abban milyen előkelő helyet foglal el ki
csisége és vidéki mivolta ellenére, sőt an
nál inkább. Ezen öntudat kialakítása volt 
a kör egyik fő vállalása. Ez a felismerés a 
pécsváradiakban a hazaszeretet, a város 
megbecsülése és a tenni akarás érzéseit 
ébresztette és táplálta.
2011-ben az egyesület létre hozta az Ifjú 
Várbarátok szekciót, amelyet fiatalok, 
gyermekes családok alkotnak.

Az egyesület több tevékenységre mozgó
sította a tagságot:
1. Városszépítés: legismertebb a vár kör

nyékén végzett munka, 1983. március 12- 
től 1988-ig, a vár megnyitásáig a Várbaráti 
Kör 12 alkalommal szervezett társadalmi 
munkát, amelyen 200 pécsváradi vett részt. 
Volt, aki minden, volt, aki több alkalommal. 
Ennek eredménye, hogy a védett műemlé
ki környezet közpark lett, az önkormány
zat tartja rendben. Nehéz ma elképzelni, 
hogy a várkert addig elhanyagolt dzsun
gel, szemétlerakó hely volt. 1991-92-ben a 
templom környékén és a Kossuth téren, 
1992-1994-95-ben a temető kitakarítására 
szerveztek közös munkát. Ma már az ön- 
kormányzat szervezetten tartja rendben a 
köztereket és a köztemetőt.
Részt vettek a rendezési terv vitáiban, 
az ahhoz készült műemléki felmérésben 
1982-83 folyamán. Számos előadáson si
ettek tanácsadással a polgárok segítségére, 
kiállításokon mutatták be a város építésze
ti, táji értékeit. Azóta is hozzájárulnak a

város képének, közösségi tereinek kialakí
tásához. Erről több száz darabos fotó- vala
mint digitális dokumentációt hoztak létre, 
2001-ben kiadványt adtak ki „Pécsváradi 
képeskönyv” címmel.
4. E koncepciót szolgálják kirándulása
ik: évente rendeznek őszi, tavaszi túrákat 
a Mecsekbe. 1986 óta a környező országok 
magyar történelmi vonatkozású helyeit ke
resik fel. Egynapos kirándulásokat rendez
nek Baranya, Dél-Dunántúl területén. Föl
keresték Pannonhalmát, Ópusztaszert, és 
mindenütt a bencés és a Szent Istvánhoz 
kötődő helyeket.
Legsikeresebb rendezvényük kétségkívül 
az 1992 óta hagyománnyá lett december 
30-i óév-búcsúztató Zengőtúra: kezdetben 
150-200 fő vett részt a programon. 
Nemcsak kirándultak a Zengőre, hanem 
1996-ban elsőként kezdeményezték a vé
delmét is. A hegy védelme idején az érdek
lődés és ezzel a túrázók létszáma felkúszott 
800-1000 főre, azóta beállt az 500 fős tú
rákra.
2011-ben emléktáblát helyeztek el a hegy 
csúcsán, megörökítve a Zengő védőinek 
küzdelmeit.
5. Mivel 1981-től dolgoztak különböző fó
rumokon Pécsvárad érdekében, 1990-ben 
majd 1994-ben jelöltlistát állítottak. Ma 
is jelen vannak a testületben, amely magá
énak vallja Pécsvárad szellemi, épített és 
természeti örökségét.
6. A kör 1992-es közgyűlésén támogatták 
Pécsvárad városi rangjának visszaszer
zését, majd tevőlegesen is részt vettek en
nek munkájában. Pl. dr. Kófiás Mihály és 
Gállos Orsolya készítette a szükséges pá
lyázatot, szervezték az ünnepséget. 1992- 
ben dokumentációjuk alapján rekonstruálta 
Csizmadia László Pécsvárad mezővárosi 
címerét és zászlaját.
7. Kiadványokon is bemutatták Pécsvárad 
értékeit:
Archív képeslapok (1983), Öhler Anna: A 
pécsváradi németek (1990), Gállos Orso
lya: Pécsváradi képeskönyv (2000), Ró
zsahegyi Ferenc: Háborús napló (2000), 
2003-as naptár régi képeslapokból (2002). 
Részt vettek Pécsvárad helytörténeti mo
nográfiájának munkálataiban: a szerzők 
számára nyújtott helyi információk, doku
mentumok, több önálló tanulmány szerző- 
jeként.
2008-tól indították útjára a Pécsváradi 
Füzetek sorozatát: itt kerülnek nyilvános
ság elé azok a dokumentumok, írások, me
lyeket a helytörténet elkötelezettjei és a 
Pécsváradi Várbaráti Kör tagjai tártak fel
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városukban, s amelyek hü lenyomatát ad
ják a közel s a régmúlt mindennapjainak. 
Szerzőik itt élő, ide kötődő emberek, akik 
tollat ragadva, egy-egy szeletet tárnak fel 
tulajdon életükből s ezzel Pécsvárad múlt
jából, népcsoportjainak életéből, a hely 
gazdag hagyományaiból.
Vértes Lászlóné Horváth Klára: Egy hu
szadik századi várkisasszony, 2008, Fel
vidékiek Pécsváradon, 2009, Orosz kény
szermunkán, 2010, Dr. Kófiás Mihály: 
Városunk sportja, 2011. Következő kiad
ványunkban egyesületünk történetét sze
retnénk közzétenni.
8. Évente történeti megemlékezésekkel 
majd konferenciákkal készültek 1988-tól 
a bencés rend 1000 éves évfordulójára, 
a millecentenáriumra (1996), Pécsvárad 
1000 éves évfordulójára (1998) továbbá a 
magyar millenniumra (2000). A vár meg
nyitása évében, 1988-ban és főleg a kilenc
venes évek során a Szent István Napokon 
tartott konferenciákra meghívták a bencés 
apátsággal foglalkozó tudósokat Györfiy 
Györgytől a bencés rend kutatóiig. 
Kezdeményezték egyházi méltóságoknál 
az altemplom újraszentelését, egyházi ün
nepségek megtartását a Várban. Ez 1996- 
ban megvalósult.
2009-ben, az Európa Kulturális Fővá
rosa felvezető évében és a Pécsi Püspök
ség 1000 éves évfordulóján vártörténe
ti kiállítást és konferenciát rendeztek a 
pécsváradi várban a téma kutatóival.
9. Helyismereti kiállításokat rendeznek a 
Művelődési Házban a Leányvásárok alkal
mával. Céljuk a városban élő népcsoport
ok, társadalmi csoportok bemutatása a pol
gárok közreműködésével - a Művelődési 
Házzal közösen rendezve.
1982 Nagyapáink lakóhelye - várostör
téneti kiállítás. (1992-ben Külsheimben 
is), 1984 A pécsváradi református ma
gyarság, 1986 Pécsváradi németek. 2007 
Pécsváradi Fehér kerámia, 2009 Geszte
nye és bor.
1990-ben kiállítást és találkozót rendeztek 
a németek beköltözésének 300., 1997-ben 
ugyancsak a felvidékiek idetelepülésének 
50. évfordulója alkalmával.
E kiállítások végcélja, amelyhez 2000-ben 
a város is hozzájárult, a városi helytörténe
ti múzeum megteremtése egy műemléki 
polgárházban, a régi patikában. Ma ennek 
megteremtése képezi fő tevékenységüket. 
Kezdeményezői és társrendezői a Műve
lődési Házzal 1991 óta az augusztus 15- 
20. között tartott Szent István Napoknak, 
amelyekhez konferenciákkal, kiállítások
kal, vendégművészek meghívásával járul
tak hozzá.
10. Emléktáblákat helyeztek el: 
Kodolányi János lakóházán 1984, Hegedűs 
Imre 1988, Dr. Entz Béla 1989, a II. világ
háború pécsváradi áldozatainak emléké
re 1991, Széchenyi István 1992, Dombay

János 1995 valamint Nemes Endre festő
művész és Hetényi Varga Károly egyház
történész emlékére. Helyreállíttatták az
I. világháborús emlékművet és Egry Béla 
1895-ös emléktábláját. 2011-ben avatták 
táblájukat a Zengőn.
II. Fotó-archívumot, dokumentációt 
gyűjtenek, amelynek legszebb darabja
it a Pécsváradi képeskönyv és a 2003. évi

Pécsvárad anno c. naptár teszi közzé. A vá
roslakók és az elszármazottak értékes tár
gyi dokumentumokat juttatnak el gyűjte
ményükbe. Pl. régi képeslapok, céhlevelek, 
helyi részvények, fénvképek.
12. A Pécsváradhoz kötődő személyek 
megkeresésével, a megemlékezésekbe 
való bevonásával sok értékes kapcsolattal 
gazdagították a várost: 1984 Kodolányi- 
család, 1989 Entz Béla családja,
1996 Asztrik főapát és mások tiszte
letbeli tagjai a körnek épp úgy, mint 
pl. dr. Andrásfalvy Bertalan néprajz- 
kutató, a néhai Tüskés Tibor író és 
Györfíy György történész. Kapcso
latban állnak a vár, a város múltját 
kutató levéltárosokkal, történészek
kel, régészekkel és kikérik azok vé
leményét az egyes témaköröknél.
13. Az egyesület intézményi hátte
rét alapításától fogva a Művelődési 
Központ adja, melynek hosszú éve
ken át volt igazgatója, Dretzky Ka
talin a Pécsváradi Várbaráti Kör tit
kára. Munkatársaival pótolhatatlan 
segítséget nyújtanak az egyesületi 
mindennapi életéhez és sokakat meg
mozgató rendezvényeinek, így kirán
dulásainak megvalósításához, azok 
dokumentálására és az archívum el
helyezéséhez. Ezt az intézményi fel
adatkörön messze túlmutató, a város 
érdekében folytatott önzetlen munkát 
Nagyné Mayer Ágnes is folytatja.
A Pécsváradi Várbaráti Kör 30 éven

át hű maradt vállalásaihoz. Tagjai valamint 
a város polgárai, vezetői támogatják- a vá
roskép, az értékes, jellegzetes épületek, a 
közterületi és épületekben lévő műtárgyak, 
a tárgyi és szellemi emlékek védelmét. A 
Pécsváradi Várbaráti Kör és a város érde
kei közösek, hiszen Pécsvárad a jövőben 
is kulturális értékeivel, ezeréves történel
mi emlékhelyével kapcsolódhat a kulturá

lis idegenforgalomba, a turizmusba. Az in
formációs társadalomba való belépés idején 
hallatlan értéke van annak a szellemi és tár
gyi kultúrának, amit apáink, nagyapáink re
ánk hagytak, és aminek mi, mai pécsváradiak 
is tanúi vagy tulajdonosai vagyunk.

Gállos Orsolya 
A Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke

templomtorony új, tört fehér ár- 
e került az új óra is. .4 szentély 
k a vakolat leverésével előkerült 

Ezek a korábban itt 
állt Szent Péter templom 

romjaiból épültek bele 
a 250 éve emelt 

templom falába.
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Tökfesztivál Garamszentgyörgyön
Eltelt egy év és mi október 1-én újra elindul

tunk a Tökfesztiválra Garamszentgyörgyre. 
Kíváncsian vártuk, vajon milyen meglepetés
sel készül a kicsi falu ebben az évben.
A szívélyes fogadtatás után idén is megha
tódva hallgattuk a szlovák és magyar nyel
ven szóló asszonykórust, Mózes Zsófi szép 
szavalatát, a három lelkész emlékező sza
vait, imáját és áldását. A pécsváradi és a

garamsztentgyörgyi polgármester, valamint a 
felvidéki klub képviselői megkoszorúzták az 
I. és II. világháborúban elesettek emlékére, 
valamint a kitelepítések 60-dik évfordulójára 
állított emlékműveket.
A kultúrházba elköltött ebéd közben érte cso
portunkat az első meglepetés: megjelent a 
„chorozzba” és szíves szóval invitált minket 
a lagziba.

Délután szinte el sem 
akartuk hinni, hogy 
őszi termés bemutatóra 
hozzák a helyi kisker
tekben és Pécsváradon 
termett terményeket. 
Megcsodáltuk a tava
lyi győztes pécsváradi 
tök magjából lett óri
ás tököket, és az idén 
Pécsváradról vitt dísz
tököket. Most sem kel
lett szégyenkeznünk, 
két díjat hoztak el 
Réger Viliék.
A szabadtéri színpadon 
megnéztük, meghall
gattuk a leánykérést, a 
leány és legénybúcsúz
tatót, majd az ifjú pár 
elindult a templomba, a

menyecske-kórus dalaival kísérte őket.
Este a kultúrházba érkező vendégeknek a lá
nyok kitűzték a szalaggal díszített bokrétát, 
vártuk az ifjú párt. A fiatalokat helyi szokás 
szerint fogadták „legyen olyan édes az élete
tek, mint ez a cukor”, de sajnos a tányér le
esett, a vőlegény kénytelen volt összesöpörni. 
Kezdetét vette az igazi, hamisítatlan lagzi, 
igazi cigányzenével. A zenészek egyformán 
jól kezelve a hagyományos cigányzenekar és 
a mai zenéhez használt hangszereket nagyon 
jó hangulatot teremtettek. Nagyapjuk, a falu 
egykori híres prímása Rihhoj Józsi bácsi mél
tán büszkén figyelte őket odafentről.
Az igazi lagzi menü minden fogását a 
„chorozzba” verssel hozta le és tette az első 
tálat az ifjú pár elé. Éjfél körül eltűnt a meny
asszony, hogy menyecskeként térjen vissza, és 
kezdetét vette a menyecsketánc. Csoportunk 
férfi tagjai megtáncoltatták az újasszonyt, de 
megszöktetniük nem sikerült, a fiatal táncosok 
jól védték.
Megkóstoltuk az új asszony által összetört 
pörkölt cukor tortát, az újember pálinkáját és 
utána igazi lagzis mulatságnak voltunk része
sei, ki meddig bírta, hiszen idén nem kellett 
haza sieteni, mindenki ott aludt.
Élményekkel tele, valamint egy követke
ző évre szóló meghívással érkezett haza a 
küldöttség Füri Gizi

A Nyugdíjas Egyesület hírei
1991-ben az ENSZ kezdeményezésére rendezték meg először az Idő
sek Világnapját. Azóta minden év október 1-én a figyelem a hatvanon 
felüliekre irányul.
Ebből az alkalomból Kistérségi Nyugdíjas Találkozóra várták a szép- 
korúakat a pécsváradi Művelődési Központba.
A rendezvényt dr. Wekler Ferenc a Pécsváradi Többcélú Kistérségi 
Társulás elnöke nyitotta meg és köszöntötte a 200 fős közönséget.
A térségben működő nyugdíjasklubok gazdag, sokrétű művészeti cso
portokkal rendelkeznek, akik fellépési lehetőséget kaptak. A műsorok 
mellett egészségügyi mérésekkel, előadásokkal tették színesebbé a ta
lálkozót a házigazda szervezők, a pécsváradi Nyugdíjasklub.
A műsort a mecseknádasadi Nyugdíjasklub tagja Marion Widdershoven 
gyönyörű éneke és a tenor furulyán kísérő Vander Knaap Petra nyitot
ta. Zengövárkony képviseletében Csorbáné Szabó Piroska saját versé
vel köszöntötte a hallgatóságot. Ezt követően a mecseknádasdi Nyug
díjasklub asszony táncosai, és igazi kuriózumként férfi tánccsoportja

adott elő kedves műsort, valamint a Bechli házaspárnak tapsolhatott 
a közönség. A pécsváradi Nyugdíjasklub műsorában a Link házaspár 
énekduója, az asszony tánccsoport, Gubik Józsefné szóló éneke és a 
klub vegyes kórusa mutatkozott be.
A rendezvény célja volt, hogy találkozási és szórakozási alkalmat kí
náljon az egymás mellett élő települések lakóinak. Bár nem szorosan 
a kistérséghez tartoznak, de meghívást kaptak a véméndi és a marázai 
Nyugdíjasklubok tagjai is. Ahogy a marázai klubvezető mondta: „Fel
lépő csoportunk még nincs, de sütni jó! tudunk. ” így igaz .
A találkozó fénypontja volt a „Kistérségi Süteményes Asztal”. Ezúton 
is köszönjük a mecseknádasdi, a zengővárkonyi, a berkesdi, a marázai 
és a pécsváradi asszonyoknak a sok finom süteményt, pogácsát, mely
ből jutott a pécsváradi Idősek Otthona lakóinak is.
A nagyon kellemes délután zeneszóval és tánccal zárult. A búcsúzó 
vendégek egymást biztatták: „ Jövőre is találkozunk!”

Kárpátiné Kovács Zita

• November 12: Mozgáskorlátozott vacso
raest a Zengő étteremben 16 órától. Jelentkezni 
Györkő Tiboménál lehet a 30/855-1378-as tele
fonon, vagy személyesen a fogadónapokon.
• November 15. Kedd: Világjáró klub 18 
órától a Művelődési Központban Ezúttal 
Egyiptomba „utazhatnak” a résztvevők..
• November 19. Szombat: Skóciai Szent 
Margit emléktúra a Mecseknádasd - Ré- 
ka-völgy - Pécsvárad útvonalon. Találkozó a 
mecseknádasdi római katolikus templom előtt 
10:20-kor. További információk dr. Novotny 
Ivánnál a 06/30 336-2237-es telefonszámon. 
November 19. Szombat: a Kodolányi AMK 
óvodájának Szülők-Nevelők bálja 19 órától 
a művelődési központban
• November 24. Csütörtök: Aladdin és a 
csodalámpa, a Bajai színház előadáséban 13 
órától a Művelődési Központban.

• November 25. Péntek: Republic koncert 
a sportcsarnokban 20 órától. Jegyek elővétel
ben 2500 forintért, a helyszínen 2900 forintért 
kaphatók (12 éven aluliak számára a belépés 
ingyenes.) További információ a Tourinform 
irodában, (tel: 72/466-487)
• November 26. Szombat: Első advent a né
met klub szervezésében a Művelődési Köz
pontban 9 órától.
• November 28. hétfő: Önkormányzati ülés 
a Polgármesteri Hivatalban 16 órától. Az ülést 
a Városi Televízió élőben közvetíti.

• November 30. szerda: A Világjáró klub 
vendége Erőss Zsolt hegymászó, aki első ma
gyar állampolgárként mászta meg a Mount 
Everestet. Az előadás 18 órától lesz a Műve
lődési Központban.
• December 2. Péntek: 17.30-tól Kórusta
lálkozó a Művelődési Központban.
Zenél a Randy zenekar.
• December 6. Kedd: Karácsonyváró ren
dezvény a Mozgáskorlátozottak Klubja szer
vezésében.
• December 9. Péntek: A Várbaráti Kör 
Bankettje. Baráti esttel emlékezik megalaku
lásának 30. évfordulójára a Pécsváradi Várba
ráti Kör pénteken délután, megalakulásának 
helyszínén, a Művelődési Házban.
• December 9. Péntek: PlFÖ-s Mikulásbuli 
az Uszodafolyósón. Zenél a Trimetrum, kapu
nyitás 21 órakor, a belépő 500 Forint.
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  SPORTHÍREK
LABDARÚGÁS

Megyei I.
Az elmúlt évekhez képest kiemelkedően szere
pel az együttes, sokáig vezette a táblázatot. Je
lenleg is dobogós helyen állnak a fiúk, bár még 
vár ránk pár rangadó (Boly és Ócsárd ellen), re
méljük az őszi szezont jó helyen záija a csapat.
7. forduló. Október.02.
Pécsvárad - Lánycsók 0-1 (0-1)
Pécsvárad, 250 néző. V.: Simon.
Pécsvárad: Nagy - Kollár (Laki J.), Molnár G. 
(Stílét), Tóth M., Dénes G. - Farkas B., Kiss 
J. (Horváth D.), Laki G., Krapecz - Schvedics, 
Tóth A .Edző: Németh Zsolt.
8. forduló. Október.08.
Szigetvár - Pécsvárad 2-3 (0-1)
Szigetvár, 150 néző. V.: Molnár Á.
Pécsvárad: Nagy - Kollár (Krapecz), Molnár 
G. (Stilet), Tóth M., Dénes G. - Farkas B., Kiss 
J. (Spannenberger), Laki G., Czifra (Valkai)- 
Schvedics, Tóth A. Edző: Németh Zsolt.
G.: Kiss (2), Schvedics.
9. forduló. Október. 16.
Pécsvárad - PEAC 1-0 (1-0)
Pécsvárad, 250 néző. V.: Albert.
Pécsvárad: Nagy V. — Kollár, Krapecz, Tóth 

M., Valkai (Kiss J.) - Farkas (Dávid), Dénes 
(Spannenberger), Stilet, Laki G. - Schvedics, 
Tóth A (Laki J.). Edző: Németh Zsolt.
G.: Stilet..

Ifi
Lánycsók - Pécsvárad 0-5
G.: Keszler, Völgyi, Amrein, Schaffer (2). 
Pécsvárad - Szigetvár 2-0 
G.: Hendzsel, Schaffer.

PEAC - Pécsvárad 1-2
G.: Hendzsel, Völgyi.

Serdülő
Lánycsók - Pécsvárad 10-0
Pécsvárad - Szigetvár 2-7
G.: Bayer, Tamás.

Friesz Péter

KÉZILABDA
Folytatta jó sorozatát NB II 1-ban szereplő csa
patunk.
Pécsvárad - Vörös Meteor 31-17 (12-7) 
Pécsvárad: Sándor-Horváth 1, Szemmelrock 6, 
Gál Rebeka 1, Gyenis Patrícia, Gyenis Alexand
ra 16, Brand 5.
Csere: Gebhardt (K), Farkas, Puska, Kis Radó, 
Gál Petra 2, Siska
Bizalom a peremembereknek. Meg kell mutatni 
ebben a szezonban, hogy nagyot dobhatunk. 
Pécsvárad - Szentlőrinc 30-24 (16-9) 
Pécsvárad: Sándor - Kis Radó, Szemmelrock 5, 
Gyenis Patrícia, Gál Petra, Gyenis Alexandra 8, 
Brand 7.
Csere: Gál Rebeka 5, Farkas, Puska, Horváth 
Az első félidő fegyelmezett játéka után, könnyel
mű, figyelmetlen produkciót láthattunk a máso
dikban.
A 6. forduló után csapatunk meglepetésre első 
helyen áll.

Országos Serdülő Bajnokság 
Kozármisleny - Pécsvárad 21-20 (8-10) 
Pécsvárad: Sándor - Kis Radó, Szemmelrock 7, 
Farkas 1, Gyenis Patrícia 5, Puska 1, Brand 5.

Csere: Gebhardt (K), Siska, Lukács 1, Horváth P. 
Könnyelműen ellőtt labdák a végjátékban, a sze
rencsésebb csapat nyert.
Pécsvárad - FGKC Szekszárd 27-27(12-11) 
Pécsvárad: Sándor-Kis Radó 5, Szemmelrock 14, 
Farkas 1, Gyenis Patrícia 2, Puska 1, Brand 4. 
Csere: Gebhardt (K), Siska, Lukács, Horváth P. 
Időntúli 7 m-ből egyenlített a vendég csapat, ismét 
fegyelmezetlen a végjáték.
Tamási - Pécsvárad 30-18 (15-6)
Pécsvárad: Siska - Kis Radó, Szuemmelrock 8, 
Farkas 1, Gyenis Patrícia 2, Puska 1, Brand 5. 
Csere: Gebhardt (K), Lukács 1, Siska, Horváth P. 
Sorozat terheléssel lehet megszerezni a tapasztala
tot, a mentális és fizikai állóképességet, amely az 
ilyen párharcok megnyerését segítheti.
Pécsvárad - UKSE Szekszárd 36-11 (18-7) 
Pécsvárad: Sándor-Kis Radó 3, Szemmelrock 10, 
Farkas 4, Gyenis Patrícia 5, Puska 1, Brand 13. 
Csere: Gebhardt (K), Siska, Lukács, Horváth P.
Van jövőképünk, tudjuk, mit szeretnénk, és türelme
sen építkezünk.

Október első szombatján toborzót tartottunk utánpót
lásunk bővítéséhez. Tizenhét lány jelentkezett, több
ség 8. B osztályos. Köszönet osztályfőnöküknek. 
Külön köszönöm Bánfainé Sarlósi Adrienn, 
Gelencsér János szervezésben való segítségét 
.Továbbra is várunk, elsősorban alsó tagozatos lá
nyokat, szerdánként 16.00-kor a Sportcsarnok
ban.

Valentai Csaba, edző

Október 2-án, ragyogó napfényes időben 
rendezte meg a Pécsváradi Spartacus Sport
kör az első Családi Kerékpártúrát és Ver
senyt Pusztabányára. A rendezvényen kö

Eredmények:
Nők: 1. Szabóné Debreceni Erzsébet Férfiak: 1. Győré Domonkos

2. Halmai Luca 2. Abelovszky Barna
3. Wagner Renáta 3. Wagner Tibor

zel 100 kerékpáros vett részt, és minden 
korosztály képviseltette magát, egy éves
től egészen 75-ig. Borhy István, a sport
kör elnöke indította útnak a mezőnyt. Amíg

a versenyzők gyorsan teljesítették a 
10 km-es távot a nehéz terepen, addig a tú
rázók kicsit lassúbb iramú tekerése az erdei 
úton hosszú kígyózó sorban gyönyörű lát
vány volt. A csodálatos erdei táj minden
kit lenyűgözött. A pusztabányai vadászház
nál ásványvíz frissítette fel a kerekezőket. 
A végig remek hangulatú versenyt az el
maradhatatlan eredményhirdetés zárta, me
lyen a leggyorsabbak megkapták a nekik 
járó érmeket, de a taps megérdemelten 
járt mindenkinek, aki végigtekerte a távot. 
Simor Márton egy remek monociklis produk
cióval szórakoztatta a kerékpárosokat. Ezután 
a sportolók benépesítették a vadászházi tisz
tást és kezdetét vette a családi piknik. A dél
utáni óráktól különböző játékos vetélkedőkön: 
zsákba-futáson, kötélhúzáson és focimeccsen 
vehettek részt a családok, és a legügyesebbek 
ajándékot nyerhettek. A rendőrség munkatár
sa egy technikás akadálypályát építve mérte 
fel a gyermekek ügyességét és feladatlapok
kal tesztelte KRESZ tudásukat. Igazán jó volt 
látni, hogy minden résztvevő kitűnően érez
te magát. Az egybehangzó vélemény szerint 
több hasonló túrára, együttlétre lenne szük
ség, éppen ezért jövőre is megrendezésre ke
rül a kerékpártúra. Köszönjük támogatóink 
(Mecsekerdő Zrt. Pécsvárad, Fullér Ferenc, 
dr. Hutvágner Rozália, Koch Lajos, Mártusz 
Autósbolt, Digistar, Kodolányi János ÁMK, 
Rendőrség, Polgárőrség) és önkénteseink se
gítségét, akik hozzájárultak a sportesemény 
létrejöttéhez.

Fullér Zoltán
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Dr. Kutas Gergely
ügyvéd

7621 Pécs, 
Rákóczi u. 35-37. 
I. em/4-es iroda

Mobil: 70/501-9217
Tel./Fax: (72) 210-473
E-mail: dr.kutas.gergely@gmail.com 
Skype név: kutas gergő

A Felvidékiek Klubja vezetőségi választásokat tart 
november 30-án, szerdán, 18 órától a művelődési 

központban, melyre szeretettel várnak 
minden kedves pécsváradi felvidékit.

További információk 
a www.felvidekiklub.hu oldalon vagy a 

klubtagoknál személyesen illetve telefonon.

PÉCSVÁRADI 
POLGÁRŐRSÉG

Mindenkinek köszönjük, aki most
első alkalommal adója 1% -át 

egyesületünknek ajánlotta.
A kapott összeg 6786 forint.

Haá! Roland István elnök

Ügyeleti telefonszámunk, 
ami éjjel-nappal hívható:

06-70-278-7115
Az esetleges adományokat, támogatói 

befizetéseket a következő 
számlaszámra várjuk: 

50300044-10001428 
Továbbra is várjuk új tagok 

jelentkezését egyesületünkbe!

A Pécsváradi Várbaráti 
Kör jubileumi bankettje

Baráti esttel emlékezik 
megalakulásának 

. évfordulójára az egyesület 
2011. december 9-ikén, 

pénteken délután, 
megalakulásának helyszí

nén, a Művelődési Házban.
Tagjainkat meghívóban 

értesítjük a pontos programról.

A Pécsváradi Várbaráti 
Kör Vezetősége

Pécsváradi Hírmondó
A Pécsváradi Városi Önkormányzat havilapja 

Megjelenik havonta, 1500 példányban.

Felelős kiadó:
Pécsvárad Város Önkormányzata

Szerkesztő:
Weinkraut Rita

E-mail: pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

Hirdetésfelvétet:
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

+36-20/80-68-887
Kodolányi János ÁMK Fülep Lajos Művelődési Központ 

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.
Tel./fax: +36-72/465-123 

E-mail: muvhaz@pecsvarad.hu 
Tördelésszerkesztés:

Nyomdai ötletek Kft., Szekszárd

Nyomdai munkálatok:
V-TESA Bt., Pécsvárad
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