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Önkormányzati
Hírek

Megjelenik 10.000 példányban MOHÁCSON, ÚJMOHÁCSON, SÁRHÁTON és MOHÁCS-SZÕLÕHEGYEN

Mohács Város Önkormányzatának hetilapja

Ültetnek, kivágnak,
festenek, nyesnek

(folytatás a 3. oldalon)

Több mint 6.000 egynyári virágot ültetnek el
mostanság a közterületi ágyásokba és edények-
be. Szépek, színesek, ahogy a nevük is: lisztes
szalvia, virágcsalán, kúpvirág, kakastaréj, be-
gónia, büdöske és díszgyertya (virágnév ez is).
A belváros 2007-es, átfogó rehabilitációja, át-
építése óta teszik vonzóbbá a centrumot nagy-
méretû virágtartók.

MEGHÍVÓ TRIANONI MEGEMLÉKEZÉSRE
Mohács Város Önkormányzata nevében

tisztelettel meghívjuk Önöket
az 1920-as, trianoni békediktátum aláírásának 103. évfordulója

és a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartandó megemlékezésre
június 4-én (vasárnap) a Deák térre és a Mohácsi Kossuth Teátrumba

15:30 óra: a Trianon-Maraton békefutás díjátadója (Deák tér)
16:00: a Mohácsi Polgárok Olvasókörének mûsora a Deák téri színpadon
16:32: megemlékezõ beszéd és a Park Utcai Katolikus Általános Iskola mûsora a Kossuth Teátrum
nagytermében. A megemlékezést követõen koszorúzás a Hõsök parkjában álló kopjafánál.
Tárogatón közremûködik: Borsós István
17:45: Dévai Nagy Kamilla, Liszt Ferenc- és Magyarország Érdemes Mûvésze díjas énekes,
elõadómûvész mûsora a Deák téri színpadon

Szerb város a partnerek sorában

Több hónapos elõkészület után Mohács és a
szintén nagymúltú szerbiai Apatin úgy döntött,
együttmûködésüket szorosabbra kívánják von-
ni, kapcsolataik kiteljesítése érdekében part-
nerségüket testvérvárosi szerzõdés aláírásával
emelik hivatalos szintre. A kontraktust múlt
szombaton látta el kézjegyével a Városháza
dísztermében Dubravka Koraæ, Apatin pol-
gármestere és Pávkovics Gábor. A rendezvényt
Mohács testvérvárosainak delegációi és mások
mellett a Szerb Köztársaság budapesti nagykö-
vete, Ivan Todorov és attaséja, Aleksandar

Farkaš is megtisztelte jelenlétével.
Az eseményen – amelyen a Versendi Kovács
Józseffel kiegészült Radost tamburazenekar
adott elõ remek szerb- és magyar blokkot – pol-
gármesterünkön kívül valamennyi testvérvá-
rosi delegáció vezetõje elmondta ünnepi gon-
dolatait. A jelenlévõk egyetértettek abban: a
sokat emlegetett „Európa Ház” ma ingatag lá-
bakon áll, az érintett országok közötti egyetér-
tés terén új fejezetet kell nyitni, a kontinens
minden államának egységesen szükséges a bé-
ke pártján állnia.


