2014.
Január
1. Párás, ködös, csendes, enyhe idővel köszöntött be az újesztendő,(ugyanúgy, ahogyan
búcsúzott a 2013-as év.)
3. Enyhe, napos időben vettünk végső búcsút Hohmann István volt alpolgármestertől, aki több
cikluson át a képviselő-testület tagja volt. Mint vállalkozó, mint pénzügyi szakember, mint
zenész, mint jó humorú barát, mint édesapa egyaránt óriási űrt hagyott maga után. Hirtelen és
váratlan halála mindenkit megrendített. Az önkormányzat saját halottjaként temette el.
5. A 15 éves Big-Band szokásos újévi koncertjét élvezhette ma a szép számú közönség.
dr. Bíró Ferenc polgármester köszöntötte a jubiláló együttest. Műsoruk idén is fergeteges
volt,(és Wágner József karnagy úr idén sem hagyta ki a poénokat!)
6. Az év első teljes hete ragyogó napsütéssel és egy új létesítmény avatásával kezdődött: az
uszoda galériáján konditerem nyílt! Eddig sem voltunk híján a sportolási lehetőségeknek, de ez
a szín már jó néhány éve hiányzott a palettáról. Fullér Zoltán, a „szülőatya” és dr.Bíró Ferenc
polgármester vágta át a szalagot, majd Major Zsolt háromszoros testépítő világbajnok, Mr.
Universe és csinos segítője tartott bemutatót a gépek helyes használatáról.
7. Sűrű köd szállt ma a városra.
Ülést tartott az Értékbizottság. Feladatuk, hogy lakóhelyünk értékeit (természeti adottságok,
épített környezet, műalkotások, emberek, stb.) összegyűjtse, és helyi, megyei, országos
jelentőségű kategóriákba sorolja.
9. Harmadik napja borít sűrű köd mindent.
14. A Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete tartotta ma szokásos éves közgyűlését. Beszámoló
hangzott el az előző év eseményeiről, az egyesület költségvetéséről, és megtervezték a 2014 év
programjait.
Vállalkozói fórumot szervezett ma a Zengővidék Családi Erőforrás Központ. Hogyan lehet
sikeres egy vállalkozás? Hogyan bővíthető a tevékenység? Milyen állomásai vannak a sikerhez
vezető útnak? – ilyen és ehhez hasonló témákról esett szó.
15. Kaja-klub alakult ma a művelődési házban. Mottójuk: Ételed az életed! Megismerkednek
az egészséges ételekkel, elkészítési módjukkal, a különböző alapanyagok hatásaival, sőt
főzőcskéznek és kóstolgatnak is.
Szöszmötölő elnevezéssel kiscsoportos, népi jellegű kézműves foglalkozásokat tart mától a
művelődési házban Tamás Lőrincné, Erzsi óvó néni.
Az óvodák báljával indul az idei szezon írja ma a Dn. A befolyt összeget egyenlő arányban
osztják szét a 6 óvodai csoport közt, melyet játékok vásárlására és a kültéri játékok felújítására
fordítanak.
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16. A művelődési házban mától heti rendszerességgel Drámajáték foglalkozáson vehetnek
részt alsó tagozatos gyermekek. A játékos fejlesztő foglalkozásokat Bősz Zoltánné vezeti.
18. Az Óvoda Szülői Munkaközössége idén is megrendezte szokásos Batyus bálját. Az óvoda
dolgozói Hófehérke történetét adták elő (igen érdekes megközelítésben). A szép számú bálozó
a Kreszits-Poller duó zenéjét élvezhette. A bevétel az óvoda alapítványát gyarapította. Az
eseményről ismét hírt ad a DN is.
20. Kopa Adrienn fejlesztő pedagógus IQ-kuckó címmel képesség fejlesztő foglalkozásokat
indít több csoportban óvodások és kisiskolások részére.
21. A Családi Teaház mai programja az emlőrákról, az önvizsgálat módszereiről szólt. A nőket
jó
tanácsokkal
Fischerné
Virág
Éva
védőnő,
egészségfejlesztő
látta
el.
A Dn. részletes programot közöl a holnapi, Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett
ünnepségünkről.
22. A Magyar Kultúra Napján ünnepi beszédet mondott Bognár Gyöngyvér, a művelődési ház
vezetője és az összeállított műsor jól „rímelt” mondanivalójához: az óvoda Süni csoportja
népmesét adott elő, s a többi csoport képviselőitől verseket, dalokat hallhattunk. Az iskolás
korosztályt Szabó Tamara verssel, Emeneth Petra népdallal képviselte. A fiatal felnőtteket
pedig Rosenberger Ramóna és Arató Gergő, akik saját szerzeményeiket adták elő.
A Dn ma hírt ad arról, hogy játékos fejlesztő foglalkozás indul a művelődési házban Bősz
Zoltánné vezetésével, mely a résztvevők számára ingyenes.
Ugyancsak a Dn-ben nagy cikkben mutatják be a II:Béla Középiskolát. A cikk címe és alcímei:
„Pécsvárad: piacképes képzések” „ Belügyi és katonai szakirányok” „ Megyén kívül is
népszerű az intézmény”
24. Reggel esni kezdett az eső, majd havas esőre váltott, később havazásra, melyet viharos szél
kísért. Így meglehetősen kedvezőtlen időjárás „köszöntötte” a II. Béla Középiskola végzőseit,
akik ma tartották Szalagavató báljukat.
25.-26. Reggelre több, mint fél méteres hó borított mindent és továbbra is folyamatosan esik. A
körülmények így tehát adottak voltak a II. Hóember-, és hószobor- építő versenyhez a
Szentháromság téren.
27. A Dn már ma felhívja a figyelmet Közbiztonsági Fórumunkra, melyet jövő héten
rendezünk, s melynek vendége lesz Váczi István alezredes, komlói rendőrkapitány.
Egy másik cikk a Nemes Endre emlékszobáról ír, megemlítve, hogy az 1985-ben
Svédországban elhunyt művész Pécsváradon született.
Az év első testületi ülése Fűri Ferenc képviselő eskütételével kezdődött, aki Hohmann István
sajnálatos halála miatt megüresedett képviselői székét foglalhatta el. Ezután rendeletet
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alkottak az önkormányzat 2014 évi költségvetéséről, majd az aktuális pályázatokról hangzott
el tájékoztató
29. Összejövetelt tartott ma a Felvidéki klub.
A Kalandozó magyarok sorozat mai előadásában Baumann Mihály vetítéses előadását
tekinthetik meg az érdeklődők. Címe: Beszél ön franciául? Ha nem, akkor is szívesen látjuk!
31. Ónos eső kezdett esni ma este, az utak jégpályává változtak.
Főzőklub, svábbál, közbiztonsági fórum a címe a mai Dn-ben megjelent cikknek, mely arról
szól, hogy a téli időszak is gazdag programokat kínál városunkban.

Február
1. Svábbált rendezett ma a német kisebbségi önkormányzat, hagyományosan a Bravi Buam
zenekar közreműködésével, hagyományosan jó hangulatban.
3. Mackónapot tartottak az óvodákban. A több száz mackót idén a sport jegyében helyezték el,
készülve a labdarúgó világbajnokságra. Egész héten látogatható a kiállítás.
4. Közbiztonsági fórumot tartottak ma a művelődési házban a sorozatos betörések kapcsán. A
fórum vendégei dr. Váczi István alezredes, a komlói rendőrkapitányság vezetője és Sárosdi
Péter őrnagy, a helyi rendőrőrs parancsnoka.
Dohányzásról való leszokást segítő csoport indul ma a Városháza épületében.
5. Nagy, fényképes cikket közöl ma a DN Lutz Jakabról, aki városunk szülötte. 1974-ben
igazolt a PMFC labdarúgó csapatába, ahol csaknem 300 NB I-es mérkőzésen szerepelt.
(Édesapja minden mérkőzésén jelen volt!) A cikk abból az apropóból készült, hogy 57 éves
korában visszavonul a labdarúgástól, már edzőként sem dolgozik tovább.
Az általános iskolában a német nyelvű szavalóverseny elődöntőjét tartották ma, több mint 50
tanuló részvételével.
A Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete ma Marázára látogatott, farsangi buliba hívták őket a
helyiek.
6. A szombati jótékonysági batyus bálra hívja fel a figyelmet a DN, melyet a Zengővárkonyi
Hagyományőrző Egyesület rendez.
Másik cikkében a konditerem nyitásáról ír.
A Tudás-Várad mai beszélgetésének címe: Mondd, te kit választanál? Előadók: Dr. habil
Kákai László tanszékvezető, egyetemi docens és Dr. Horváth Csaba egyetemi docens.
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7. Az általános iskola felső tagozata ma tartotta farsangi mulatságát a művelődési házban.
8. Sváb és egyben felvidéki disznóvágás Pécsváradon című cikkében a DN a mai Dombay tavi
„disznólkodásról” ír. Megemlíti, hogy a Pécsváradi Németek Baráti Köre és a helyi
Felvidékiek Klubja között évek óta jó az együttműködés, ma is közösen dolgoznak majd és
mindkét csoport a maga szokása szerint készíti a menüt, hurkát, kolbászt, stifoldert.
Isten katonája leszek címmel a DN egy felháborodott pécsváradi apukát szólaltat meg, aki az
óvodai
hitoktatás
kapcsán
fejti
ki
nézeteit
a
témáról.
Egy másik cikk Az önéletrajz írását is gyakorolják címen a munkaerő-piaci
kompetenciafejlesztő tréningről szól, melyet a Zengővidék Családi Erőforrás Központ szervez.
A
negyedik
cikk
a
vár
elkezdődött
felújítási
munkálatairól
szól.
Szokásos jelmezbálját tartotta ma a Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület. A tombolán
kívül a jelmezekkel is nyerni lehetett, díjazták a legjobb ötleteket.
10. A DN a holnapi Családi Teaház programját ajánlja, mely a kamaszkor és a drogfogyasztás
kérdéskörét boncolgatja majd.
Egy másik írás a művelődési ház új klubjairól, programjairól szól Az egészséges életmódot
helyezik most előtérbe cím alatt.
11. Egy csésze tea melletti beszélgetésre várta ma a Zengővidék Családi Erőforrás Központ az
érdeklődőket. Vendég: Kovács Attila, a pécsváradi Változóház vezetője és Szabó András, az
INDIT Közalapítvány vezetője.
A legaktívabb civil „szerveződés”, a nyugdíjasok tartották ma farsangi mulatságukat. Zenészek
adták a talpalávalót, a vacsorát 130 főre készítette Becker Józsefné. A vendégek, a szederkényi
nyugdíjasklub tagjai vidám színpadi jelenetet adtak elő.
12. A mai DN Közbiztonság: a lakókra is számítanak címen a minap megtartott közbiztonsági
fórumról ír.
14. A DN nagy,sok fényképes cikkben hívja fel a figyelmet a holnapi Zengő emléktúrára,
felelevenítve a 10 évvel ezelőtt történteket A Zengő csatára emlékeznek címmel.
15.Tíz évvel ezelőtt a pécsváradi és hosszúhetényi civilek és a környezetvédők
megakadályozták a fák kivágását és ezzel meggátolták a Zengőre tervezett katonai lokátor
építését. Több, mint százan gyűltek össze ma a hegycsúcson, köztük Sólyom László, volt
köztársasági elnök, (aki 10 évvel ezelőtt is velünk volt!) Illés Zoltán, környezetvédelmi
államtitkár, Lányi András író, környezetfilozófus és még sokan mások, hogy emlékezzenek.
Majd Hosszúhetényben emlékkonferenciát tartottak, amelyet az előadások mellett vetítések is
színesítettek.
A Zeneiskola farsangi bálján a Kreszits-Poller duó zenéjére mulatott a szépszámú résztvevő.

17. A DN cikket és színes fényképeket is közöl a szombati Zengő-csata emléktúráról.
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A
1.
2.
3.
4.
5.

képviselőtestület mai ülésén az alábbi napirendi
A város kamera rendszerének kialakítása
Óvodai körzetek meghatározása
Szavazatszámláló bizottságok megválasztása
Pécsváradi
Értéktár
Bizottság
beszámolója
A képviselőtestület 2014 évi munkaterve

pontokat tárgyalta meg:
dr. Bíró Ferenc polgármester
dr. Fenyvesi János jegyző
dr. Fenyvesi János jegyző
Bognár
Gyöngyvér
dr. Bíró Ferenc polgármester

A Vár utcai óvodában elsősegély bemutatót tartottak ma, melynek az alcíme: Gyermekek
újraélesztése, lázgörcs – minden, ami vészhelyzetben jól jöhet.
18. A Családi Teaház mai programja a kisgyermekes anyukáknak szól elsősorban. Vendég:
Gellén Nóra, az IMAMI kitalálója, a PÉCSIMAMI főszerkesztője. Téma: Hogyan tudnál
érvényesülni kisgyermekes anyukaként?
19. Hulladékudvar nyílik jövő héten a Zengőalján írja a DN. A 6-os út szilágyi elágazójánál
nyíló hulladékudvarban térítésmentesen elhelyezhetők a gumiabroncsok, papír, karton,üveg,
műanyag,fém, bútorok,elektromos berendezések, stb. Az építési törmelék, a veszélyes
anyagokkal
szennyezett
hulladék
lerakása
is
lehetséges,
térítés
ellenében.
A Kalandozó Magyarok mai előadása az Egy másik Amerika – kulturális intimitások Előadó:
Horváth Miklós angol-magyar szakos tanár.
24. Munkaerő-piaci kompetenciafejlesztő tréning indult ma a művelődési házban a
Zengővidék Családi Erőforrás Központ szervezésében. Az öt napos tréning elsősorban
azoknak szól, akik pályakezdők, vagy hosszabb ideig munka nélkül voltak. A
csoportfoglalkozásokon feltérképezik a személyes és kapcsolati erőforrásokat, fejlesztik a
kommunikációs és önérvényesítő képességeiket és megtanulnak önéletrajzot írni.
25. Az általános iskola könyvtárában rendhagyó történelem órát tartott „Csizi, azaz Csizmadia
László grafikusművész. A vetítéses előadás során a gyermekek megismerkedtek a kora
középkorral, lovagokkal, várakkal, fegyverekkel. A fénypont az volt, amikor korabeli viseletbe
öltözhettek.
A Dn Pécsváradi fórumok nyugdíjról és egészségről címmel a közeljövő programjait ajánlja.

Március
3. A Tudás-Várad mai beszélgetése a Lesz-e nyugdíjam? Lesz-e unokám? címet viseli.
Vendégeink: Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár és Zentai László az
Országgyűlés Népjóléti Kabinetvezető titkára.
Már elkészült a zarándokszállás a pécsváradi várban írja a DN, megszólaltatva Gászné Bősz
Bernadettet, aki a jelenleg folyó munkákról is beszélt.
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4. A Mozgáskorlátozottak Klubja mai vendégei a Paradance Company kerekes székes
tánccsoport. Műsoruk bárki számára nyitott, ingyenes.
7-9. Az Élményvár is képviselte városunkat a Pécsi Utazás Kiállításon, ahol a játszóházat és a
kézműves foglalkozásokat is a vár biztosította, Kempfné Mayer Szilvia irányításával.
8. A DN mai cikkében a Pécsváradról induló Tüzeskerék túrára hívja fel a figyelmet. Immár
tizedik alkalommal indul a túra Óbányára, a táv 10 km., a szintemelkedés 330 m.
9. Tüzeskerék túra.
10. A Családi Teaház mai előadását tartja és a beszélgetést vezeti Fischerné Virág Éva. A téma
az egészséges életmód és az egészséges táplálkozás. A programról a Dn is hírt ad.
A Képviselőtestület mai ülésén megtárgyalta:
1. A 2014 év programjai, városi rendezvények
2.Külföldi partnerkapcsolatokkal összefüggő teendők
3.Városmarketing
4.Közterületfelügyeletről szóló rendelet
5.Közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet
6.Iskola telephelyének meghatározása
7.A Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosítása
8.A Pécsváradi Óvoda SZMSZ-ének elfogadása majd zárt ülésen egy szociális ügyben
érkezett fellebbezést vitattak meg.

11. A művelődési ház ma esti programjáról ír a Dn, Nyissuk meg a Bibliát húsvét előtt! című
cikkében. Az ingyenes előadás sorozat az evangélium üzenetét közvetíti a mai kor emberének.
A mai rendezvényen arról lesz szó, hogy Jézus élete és szolgálata miként javít mai
életminőségünkön, egészségünkön, anyagi helyzetünkön.
Nőnapi ünnepséget tartott a nyugdíjas klub. A műsort a férfi tagok szervezték, a vacsorát a
Gesztenyés vendéglőből hozatták.
14.-15.-16. Nagyatádra utazott 3napra a nyugdíjas klub. Táncukkal nyitották meg a „Tavaszi
zsongás” elnevezésű ünnepséget, de átruccantak Csurgóra is, ahol borkóstolón is részt vettek.
15. Ragyogó napsütésben, kellemes időben került sor a március 15-i ünnepségre a Kossuth
téren. Ünnepi beszédet Fűri Ferenc képviselő mondott, a műsort a Kodolányi János általános
iskola tanulói adták. Felkészítő tanáraik: Friesz Péter, Oszbach Rita és Boris Sándorné.
Közreműködött az Ifjúsági Fúvószenekar Wagner József vezetésével.
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16. A húsvéti készülődés jegyében egy hónapon keresztül várja tojásírásra Ömböli Béláné
Annuska az érdeklődőket, hétköznap 16 órától, hétvégén egész nap. Helyszín a „Vendégház a
Zengőhöz”közösségi helyiségében.
17. Szívességbank szerveződik városunkban. A Családi Erőforrás Központ felhívására máris
többen jelentkeztek, akik értenek valamihez, ill. van valamijük, amire esetleg másoknak
szükségük lehet, ugyanakkor ők is szívesen vennének segítséget más témában. A lényeg, hogy
a folyamatban pénz nem szerepel, csak szívesség!
20. A Kalandozó Magyarok sorozat mai témája Kárpátalja, előadója dr. Novotny Iván.
22.-23. Szegeden, az Utazás Börzén mutatkozik be a vár.
26. A Felvidéki Klub mai klubnapján a legfontosabb téma a Felvidéki Nap programjának
megbeszélése volt.

Április
1. Ma a mozgáskorlátozottak fogadóórája után klubnap a művelődési házban.
Az evangélium üzenete beszélgetés sorozat mai témája: Isten terve személyes életünkre
nézve.
Szomorú esemény: eltűnt otthonából Harka László, mindenki „Lacikája”. A család
fényképes plakátokon kéri felkutatásához a lakosság segítségét.
2. A Dn Élményvár, Vak Béla király trónjával, kovácsműhellyel című cikkében nem csak a
vár felújításáról, hanem programjainkról is beszámol.
4. Visszavonhatatlanul itt a tavasz: ma muskátli és egynyári virágok vására volt.
8.
A nyugdíjasok tartották ma klubnapjukat a művelődési házban. Vendégük volt
Kővágószőlősről a helyi nyugdíjasklub vezetője, aki verssel és énekkel köszöntötte a
házigazdákat, majd bemutatta és dedikálta „Édesanya nélkül” c. megrendítő életrajzi regényét.
12. Használt ruha börzét tartottak ma a helyi anyukák az Európa téren. (Egy lelkes kis csapat,
kisgyermekes anyukák szervezik, először csak gyermekruháikat adták, csereberélték, ám igény
mutatkozott játékra, könyvekre is.)
11. Rendhagyó elemmel bővült a Költészet Napja alkalmából minden évben megtartott
megemlékezés: a művelődési házban bárki felírhatta kedvenc versét, versrészletét, amit mások
elolvashattak. (e-mailben is elküldhette bárki, a ház dolgozói kinyomtatták és kihelyezték a
többi közé). Az eseményről a Dn is hírt ad Különleges ünneplést szerveztek címmel.
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Civilek együtt Pécsváradért mottóval ma több szervezet dolgozott együtt a „nagyjátszótér”
szépítésén. Fákat ültettek és felújították, lefestették a játékokat.
12. A hétfői Családi Teaház alkoholizmusról szóló beszélgetésére hívja fel a figyelmet e Dn.
14. A Családi Teaház mai programja az alkoholizmussal és általában a függéssel foglalkozott.
A beszélgetésben a Családsegítő Szolgálat szakemberei és Jagados Gábor, a hosszú évek óta
sikeresen működő „AA” klub vezetője is részt vett.
A Képviselőtestület mai ülésén tájékoztató hangzott el a közbiztonság helyzetéről, dr. Váczi
István komlói rendőrkapitánytól, majd rendeletet alkottak a 2013.évi zárszámadásról.
15. A „Kalandozó Magyarok „sorozatban” ma dr. Bíró Ferenc, Bognár Gyöngyvér, Fűri
Ferenc és Bayerné Sipos Mónika számoltak be kárpátaljai látogatásukról „Otthon – határon
túl” címmel.
18. A várban folyó munkálatok miatt a Húsvétváró programjait a régi hegyi iskolában, azaz a
Samu Géza Múzeumban rendezték meg.
A Dn ma fényképes cikket közöl a három hete eltűnt Harka Lászlóról, kérve az olvasók
segítségét. A családnak még mindig semmi információja nincs a fogyatékkal élő, több
betegségre is gyógyszert szedő férfiről.
20. Húsvéti bált tartottak ma a művelődési házban, a Millich zenekar közreműködésével.
25. A szokásos Szentgyörgy-napi borverseny és borbál a művelődési házban. Az ízletes
pörköltet Kreutz András főzte, zenélt Hock Norbert.
26. Országos Német Nemzetiségi Fúvóstalálkozó vette kezdetét – immár hagyományosan –
városunkban. A látványos zenés összejövetel térzenével indult, majd megkezdődött a szakmai
megmérettetés, melyet gálaműsor követett, a Nagymányoki, a Véméndi, a Villányi és a
Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar fellépésével.
Peónia-túra indult ma a Várbaráti Kör szervezésében, Kelemen László erdész vezetésével a
Réka-kunyhó és a Rókadomb érintésével.
Kilencedik alkalommal adták át a Káplán László emlékére alapított Jó Ember Díjat, mely
díjátadó ünnepségnek kezdettől fogva a pécsváradi vár ad otthont. Az idei díjazott H.
Csongrády Márta debreceni fotó-és képzőművész, muzeológus, etnográfus, akit 15 jelölt közül
választottak ki.
Egy veszprémi kórus volt a vendége a Női Kamarakórusunknak, akik a katolikus templomban
adtak igen szép koncertet, holnap pedig részt vesznek a Város Napján is.
Nyugdíjas tánccsoportunk sikeresen szerepelt ma Pécsett a Vasutas Művelődési házban.
27. A Város Napja az évek során a pécsváradiak legkedveltebb, leglátogatottabb ünnepévé
vált. Az idén ismét kedvezett az időjárás is mind a szép számú futónak, mind a főzőcskéző
társaságoknak. Délután a helyi csoportok műsora mellett a küzdősportoké volt a főszerep:
bemutatókat láthattunk különböző keleti harcművészetet gyakorló csoportoktól. Rekordszámú
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nevezés volt a III. Várad-futásra is. Családok, baráti társaságok futották le együtt 2000 méteres
távot, a legkisebbektől az 50 feletti korosztályig.
30.A felvidékiek tartották ma klubnapjukat művelődési házban.

Május
1. A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Német klub szervezésében idén is Maifest az
Európa-téren. A műsorban szereplő óvodások és iskolások díszítették fel a fát, mielőtt az
helyére került. ( Az idén könnyebben sikerült!) Az óvodások magyar és német táncai után
Ottlakán Amira énekelt, majd Kleisz Ottó és Zsáli Zsombor mondott prózát. Mindhárman
német „versenyszámukat” adták elő, mellyel a mohácsi területi döntőn sikert arattak.
Este ünnep a művelődési házban, 50 éves jubileumát köszönthették a résztvevők. Ünnepi
beszédet mondott dr. Újvári Jenő. Az ünnepi műsorban közreműködött a Pécsváradi Női
Kamarakórus, az Ifjúsági Fúvószenekar és a Nyugdíjas Egyesület Tánc- és Énekkara.
1.-2.-3-4. Élménydús Családi hétvége a várban, hivatalos szezonnyitó. Egyéb programok:
Stekly Zsuzsa kiállításának megnyitója, Anyák napja, várvásár, peonia túra.
Százmilliókat költöttek a vár felújítására írja a Dn, részletezve a projekt tartalmát.
6. A Mozgáskorlátozott Egyesület fogadóórája és klubnapja a művelődési házban.
7. Vádemelési javaslattal zárta le a Komló Rendőrkapitányság egy pécsváradi fiú ügyét, aki az
ABC mögött verekedett. Sajnos, a Dn-ben is olvashatjuk.
12. A Dn a vállalkozói fórumról ír, melyet holnap tartanak a művelődési házban.
Az önkormányzat mai ülésén 1. Az önkormányzat érdekeltségével működő gazdasági
társaságok beszámolóit hallgatták meg a képviselők, majd 2. A Pécsváradi Közös
Önkormányzati Hivatal számolt be munkájáról, ezt követően 3. A közbeszerzési statisztika
összegzése következett, 4. módosították a Cikói Társulás alapító okiratát, végül 5. Közterület
elnevezés következett. A 1837 hrsz. önkormányzati tulajdonú út – az érintettek kérésére – a
Várdomb dűlő nevet kapta.
13. A mai vállalkozói fórumon helyi és környékbeli vállalkozók beszéltek a sikerhez vezető
útról és a buktatókról.
A nyugdíjasok szokásos havi klubnapját színesítette, hogy férfinapot szerveztek. Az asszonyok
hagyományos és modern táncokkal szórakoztatták az első sorba ültetett férfiakat, a műsor után
Fűriné Gizi finom mézes pálinkát kínált nekik, és egy igazán szívhez szóló, elgondolkodtató
köszöntést is hallhattak…
A Dn az Országos Hermann Ottó Biológia Verseny megyei döntőjéről tudósít, melyet a
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pécsváradi Zsáli Zsombor nyert, így ő képviseli Baranyát az országos döntőben, melyet
Kisújszálláson rendeznek.
15. A napok óta tartó hideg, szeles esős idő – az YVETTE ciklon - ma tetőzött. Az egész héten
esőben ázó talaj már nem tudta befogadni az újabb csapadékot s a felázott földből több helyen
is kidőltek fák, melyek egy része az elektromos vezetékre esett, szakadást és áramszünetet
idézve elő több utcában is. Sajnos, az Erzsébeti úton is, nagy károkat okozva a COOP
áruháznak. Nem csak a kiesett forgalom, hanem a hűtés hiányában tönkrement árukészlet miatt
is.
16. Civil kezdeményezésre és szervezésben jótékonysági előadást tartottak ma a műv.házban,
melyen iskolánk hajdani tanulója Ribizli bohóc, alias Tormási Attila közreműködésével
adománygyűjtés indult Szentirmai Fanni gyógykezelése céljából.
16. – 17. „ Csakanyu” a várban. Anyák napja apropójából először rendezték meg ezt a
programot. A résztvevő hölgyek önismereti játékok és beszélgetés után frizura-tanácsadáson,
sminkelésen vehettek részt, de finom illóolajos masszást is kaptak, fűzőket próbálhattak,
ékszereket készíthettek. A különleges vacsora közben Walter Gyula tartott borkóstolót, minden
fogáshoz más-más bor dukált. Vacsora után folytatódott a kényeztetés, majd a toronyszobában
lehetőség volt romantikus filmet nézni, és hajnalig beszélgetni. Másnap tea-, és gyógynövény
bemutató, kóstoló az egészséges életmód jegyében. Remélhetőleg feltöltődve értek haza ebédre
az anyukák.
17. Felvidékiek Napja
A nyugdíjas klub tagjai Budapestre látogattak a Parlament és a Szeuzó kincsek megtekintésére.
A Dn nagy fényképekkel ellátott cikkben ír a holnapi holokauszt emlékkő leleplezéséről,
szimbolikus jelentőségűnek tartva, hogy az Európa téren kerül erre sor, a másik két kő mellett,
melyek a német-, és a felvidéki kitelepítésekre emlékeztetnek. Megszólaltatja Fűri Ferencet, a
Felvidéki Klub vetetőjét, Gászné Bősz Bernadettet a Német Nemzetiségi Önkormányzattól és
dr. Bíró Ferenc polgármestert, aki a pécsváradi zsidóságról beszélt.
18. Holokauszt emlékkő avatás az Európa téren, a 70 éve elhurcolt zsidó családok emlékére.
Beszédet mondott dr.Bíró Ferenc polgármester, imát mondott Schőnberger András rabbi a
pécsi zsidó hitközségtől.
19. Öt napos munkaerő-piaci tréning kezdődött ma a Tett-Hely Ifjúsági Egyesület
szervezésében, munkanélküliek számára. A csoportfoglalkozásokon a résztvevők
önértékelését, kommunikációs és önérvényesítő képességeit fejlesztik, de azt is
megtanulhatják, milyen a jó önéletrajz,és különböző álláskeresési technikákat is
elsajátíthatnak. A kisgyermekeseknek sem kell távol maradniuk, a gyermekfelügyeletet a
szervezők biztosítják.
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20. A tegnap kezdődött munkaerő-piaci tréningről ír a Dn.
Filharmónia Ifjúsági Hangverseny a művelődési házban.
A Dn fényképes felhívást közöl az április elsején eltűnt Harka László adataival.
A Kalandozó Magyarok mai előadója László Miklós, cím: Világjáró PIFÖsök.
23. -24. A legkeresettebb tematikus hétvége: Rapunzel éjszaka a várban, immár harmadszor!
23. Nyílt nap a könyvtárban, melynek mottója: „A könyv szeretetet ad és szeretni tanít.” Itt
mutatta be Vogl Jakabné, Marika néni „Életcseppek, lélekcseppek” című életrajzi írásának
második és harmadik részét.
24. Jubileumi ünnepséget tartott városunkban a Baranya Megyei Nyugdíjasok Szövetsége,
megalakulásának 25. évfordulóján. A megye minden pontjáról érkezett csoportok kalauzolása,
„etetése”, a rengeteg műsorszám élvezhető, változatos műsorba rendezése a mi nyugdíjas
klubunk feladata volt, akik szervezésből, vendéglátásból ismét jelesre vizsgáztak.(A tortát
Beckerné Erzsike készítette.) Az eseményről a Dn is beszámol, részletesen felsorolva a
résztvevőket és az ünnep forgatókönyvét.
25. A vár és a Dombay tó a helyszíne a játékoknak, programoknak, melyek a gyermeknapon
várták a kicsiket.(Dombay tónál a PIFÖ szervezésében.)
26. A Tudásvárad mai előadója Kertész Attila, címzetes egyetemi docens, Liszt Ferenc-díjas
karnagy. Címe: „Gyógyítsunk zenével”
29. Kárpátaljára indult 5 napos kirándulásra a nyugdíjas klub.
30. Városunk legfiatalabb civil szervezete, a Határon Túli Magyarok Egyesülete tartotta ma
összejövetelét a műv.házban.
31. Májusfa kitáncoló bált szervezett ma a PIFÖ.

Június
2.A Pécs Expó rendezvényeiről ír a Dn, de megemlíti a 13-án városunkba érkező Alma
koncertet is.
3. Mozgáskorlátozottak fogadóórája és klubnapja a műv.házban.
4. Trianoni megemlékezés a Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete szervezésében.
6.-7. Lovagok éjszakája a várban. A kisfiúk és apukáik számára szervezett programot már
második alkalommal rendezték meg.
A nagyobbaknak Nyárnyitó party a PIFÖvel az uszifolyosón.
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9., „Levendulaillatos pünkösdi királyság”, várvásár, kerékpáros találkozó és Apák Napja a
várban, (Ez utóbbit tavaly rendezték meg első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal.)
Skóciai Szent Margit óbányai szobrának avatására hívták ma az érdeklődőket. A zarándoklat
Mecseknádasdról indult, majd születési helyénél, a Réka vár aljában álló keresztnél a
mecseknádasdi Skóciai Szent Margit Kórus énekelt. Az óbányai katolikus templomban
szentmise következett, majd a szobornál köszöntők, megemlékezések hangzottak el – életéről
dr. Novotny Iván beszélt. Skóciai vendégek közreműködésével a megszentelte a szobrot a
mecseknádasdi plébános, énekelt a Pécsváradi Női Kórus.
10. Nyugdíjas klubnap a művelődési házban. Vetítéses beszámoló a kárpátaljai kirándulásról.
11. Újra induló civil szerveződéssel bővült az eddig is sokszínű paletta. Ez évben újjá alakult a
Zöld Zengő Egyesület ma rendezi első Ökoteregetését. A kiszemelt árukért nem pénzzel,
hanem pécsváradi dénárral lehet fizetni. (Az egyesület a környezettudatos magatartást, a
közösségért tenni akarást tartja legfőbb értékének, e gondolatok köré szervezi programjait.)
12. A Zeneiskola tanévzáró ünnepsége – mindjárt itt a vakáció!
13. A várban kicsik (és nagyok!) kedvence, az Alma együttes adott ma koncertet. A koncert
után Végre vége! címmel vakáció-köszöntő diák buli a várudvaron, zenével, alkoholmentes
koktélokkal.
16. A képviselőtestület mai ülésén beszámolókat hallgatott meg: Bognár Gyöngyvér vezető a
Művelődési Ház feladatellátásáról, Borhy István elnök a Spartacus Sportkör tevékenységéről,
Takács Andrea ifjúsági polgármester a PIFÖ tevékenységéről tájékoztatta a képviselőket. Ezek
után döntöttek az önkormányzati kitüntetésekről.
21. Nyitott szemmel és zseblámpával a címe a Szent Iván Éjszakára szervezett programnak a
várban. Illetve a feladatok megoldásához a város kiállításai közt körutat kellett tenni, ezek után
kezdődött a tea-és gyógynövényes italok kóstolója, felnőtteknek borkóstoló. Sötétedés után
zseblámpás vadászat, tűzugrás, fényfestés, zene, tánc, beszélgetés, jókedv várta a résztvevőket.
25. Felvidékiek klubja a műv.házban.
Bükfürdőre utazott a nyugdíjasklub. A három nap nem csak a fürdőzésről szól majd.
Hajókirándulást tesznek a Fertő-tavon, át Ausztriába, ahol megtekintik a mörbischi
tószínpadot, kirándulnak Ruszt városába (gólyák városa) mely a Világörökség része. Egy
délutánt pedig Csepregen töltenek, a helyi nyugdíjasklub meghívására. A hazaúton
Szombathely és Ják megtekintése lesz a program.
26. A Dn „Postabontás” rovatában Dombay-tavi szemétügyek címmel egy elégedetlen olvasó
levelét közlik, amelyben a díj igazságtalan megállapításáról panaszkodik.
27. Határon Túli Magyarok Egyesülete klubnapja a műv.házban.
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30.Színes programok a Szent István Napokon címmel júliusi rendezvényeinket ajánlja a Dn.
Megemlíti, hogy megkezdődött a jegyárusítás a Magánszínházak Országos Színházi
találkozójára, melyet első ízben rendeznek városunkban július 28 – augusztus 2 közt.
Ma indul az első turnus a Samu Géza Múzeumban az egyhetes napközis táborokból, melyet
először hirdetett meg a vár „belevaló kisiskolásoknak”. Az ötlet nagyszerű, a program jó, az ár
igazán méltányos, mind a négy turnus betelt!

Július
1.A Dn. egy mai cikke szerint az automatás tej vásárlási lehetősége megszűnt. „ Az üzemeltető
pécsváradi agrárcég’” ötéves üzemeltetési kötelezettsége lejárt, és a folytatáshoz kb. 20%-kal
emelni kellene az árakat.
7. A Magánszínházak Országos Színházi Találkozójáról a Dn, melynek városunk ad otthont
július 29-e és augusztus 2-a közt. Ír a programokról, felsorolva az országos ismertségnek
örvendő színművészek nevét is, akik láthatóak lesznek Pécsváradon.
Egy másik cikkben Szép Tamással beszélgetnek, aki évek óta városunk lakója és 5 gyermeke
iskolánk, zeneiskolánk és óvodánk növendéke.
Indul a második turnus a napközis táborból a Samu Géza Múzeumban.
A Dombay-tónál a PIFÖ szervezésében VEB tábor indul.
12.-13. Enyém a vár, tiéd a lekvár! elnevezéssel Mesterségek Napja a Várban. Kézműves
bemutatók: gyöngyfűző, mézeskalácsos, tojáspatkoló, tojáshímző, fazekas, csuhéfonó,
ékszerkészítő, kézimunkázó. Lekvár főzés, lekvárok versenye, a zsűri elnöke Wirth Gyula a
Sparhelt vezetője. Befőtt és savanyúság cserebere és vásár.
14. A harmadik turnus indul a Samu Géza Múzeumban a napközis mesetáborból, amelyet a vár
hirdetett meg.
15. A Dn mai cikkében – melyet Koltai Róbert fényképével láthatunk – a július 28-a és
augusztus 2 - a közt zajló MOSZT (Magánszínházak Országos Találkozója) rendezvényeiről
közöl előzetest Színház, de a hagyományos kereteken túl címmel.
16. Jó bulit ígér a Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál idén is – írja ma a Dn. Részletesen közli a
tizenötödik alkalommal megrendezendő fesztivál mindkét napjának fellépőit és a kísérő
programokat is.
18.-19.Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál! –immár a XIV.!
19. A nyugdíjas klub a Krisna-völgyi búcsúba látogatott.
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20. Régerné Hegedűs Andrea vezetésével történelmi tábor indul a Dombay-tónál.
Pécsváradra jönnek a magánszínházak Ebben az évben valóban egyedülálló műsort láthatnak
az érdeklődők írja a Dn, s nem csak az idei produkciókról szól, hanem sorra veszi az elmúlt 13
évet, mióta a Várszínház létezik.
21. Kezdődik a Szobrász alkotótábor a Samu Géza Múzeumban. 2002-ben rendezték meg
először, és mint minden alkalommal, idén is kiállítás zárja a művelődési házban.
Szervezőmunka István király intelmeivel címmel nagy, fényképes cikkben mutatja be a Dn
Bognár Gyöngyvért, a Fülep Lajos Művelődési Központ vezetőjét.
23. Már beköltöztek a lakók a felújított idősgondozási központba írja a Dn, megemlítve, milyen
sokat javult az idős emberek életminősége a modernebb, kényelmesebb és szebb otthonban a
fejlesztésnek köszönhetően. A beruházás során elvégezték az épület teljes körű energetikai
megújítását: hőszigeteltek, kicserélték a nyílászárókat, napkollektorokat szereltek fel,
kicserélték az elektromos vezetékeket, korszerűsítették a fűtést, a víz- és csatornahálózatot,
akadálymentesítettek, kialakítottak egy modern kamera- és nővérhívó rendszert is.
28. A Hétről hétre című hirdetőlap részletes programot közöl a Szent István Napok
eseményeiről.
Különleges csemegét kínált ma a Zeneiskola: Krebsz Nikolett és Kiss Fülöp fiatal növendékek
társaságában Londonból érkezett vendégektől (Eugenenia Statseva és Yuri Paterson-Olenich)
hallhattunk Beethoven, Medtner, Brahms, Muszorgszkij darabokat.
29. Ma kezdődött a MOSZT versenyprogramjainak sora. Elsőként a Hadart Társulat
mutatkozott be Claude Magnier: Oscar című darabjával. A Várszínház deszkáin kívül is
zajlanak az események egész héten: a művelődési ház előtti téren minden nap izgalmas és
ingyenes produkciókban gyönyörködhet az érdeklődő.
30. A Vár színpadán ma a Fregoli Színészegylet. Versenydarabjuk: Michael Stuart: Szeretem a
feleségem.
31. Ma a Budapesti Bulvárszínház –Fogi Színház mutatta be Vaszary - Fényes Sz. - Szenes I.:
Az ördög nem alszik c. darabját.

Augusztus
1. Folytatva a MOSZT programjait ma a Bánfalvy Ági International Stúdió mutatta be Bernard
Slade: Jövőre veled ugyanitt című, a világ színpadain és filmen is óriási sikert arató darabját
délután a művelődési házban, este pedig a várban A Körúti Színház előadásában láthattuk a
fesztivál későbbi közönségdíjasát: Soóky – Galambos: Katyi !
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2. Ismét súlyos veszteség érte városunkat: Gebhardt Csaba, a Vár Kft. vezetője halálos
autóbalesetet szenvedett Martonfánál. Csaba munkamorálja, legendás teherbírása, a tűz,amellyel munkaidőt, pihenőnapokat nem ismerve, szó szerint éjjel-nappal Pécsváradért
dolgozott- iszonyúan fog hiányozni…
A MOSZT záró előadására érkező nézőket is Csaba balesete és halála körülményei
foglalkoztatták, így hát a tragédiáról nem tudó Koltai Róbertnek igen nehéz dolga volt…
„Lerajzolom percek alatt”című, önéletrajzi kabaré-esttel készült ma hozzánk…
4. A negyedik – utolsó - turnus indul a vár által szervezett napközis táborból.
A Dombay tónál is újabb tábor indul: az Életmód tábort Mesterné Magyar Andrea vezeti.
A Dn rövid hírt közöl a szombati, Martonfánál bekövetkezett balesetről, melynek halálos
áldozata Gebhardt Csaba, s melynek még hat súlyos és egy könnyebb sérültje is volt.
Ugyancsak ebben a számban olvashatunk a vár programjairól Színház után sok zene és tánc a
pécsváradi várban címmel.
Egy másik cikk a tavaly augusztus elején elindult, egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramokról közöl értékelést, Egyre többen választották a mozgást, a sportot cím
alatt.
Egy másik rövid hír – ennek kissé ellentmondva – az uszoda nyári zárva tartásáról tudósít.
7. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai lakossági fórumon adtak ma tájékoztatást az új,
városunkban létesülő mentőállomás építésének üteméről.
A Dn mai számában jelent meg Gebhardt Csaba gyászjelentése. A 48 éves korában tragikus
baleset következtében elhunyt férfi nem csak a Vár Kft. vezetője, hanem a Mecseknádasdi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja és a Baranya Megyei Tűzoltó és Katasztrófaelhárító
Szövetség elnöke is volt.
8. A Dn mai számában a Dombay Sound rendezvényre hívja fel a figyelmet. Negyedik
alkalommal kerül sor erre a fiataloknak szóló programra. Idén elsősorban az elektronikus zene
kedvelőit várják.
Egy másik cikk az új mentőállomás alapkőletételéről tudósít Negyed órán belül jön a mentő
címmel.
A harmadik cikk –mely a Gazdasági és Vállalkozási Intézet mikro térségeket vizsgáló
publikációját taglalja - megemlíti a baranyai járások közt Pécsváradot is. Az országos listán
Pécs a 22., Bóly a 83., Pécsvárad a 87. (De pl. Szigetvár a 126., Sellye a 171., Sásd a 172.
helyen található.)
Este a közkedvelt Big Band adott koncertet, a vár teraszán.
9. Tánc Zengővárkonyról, de készülnek a Vár Napjára is a címe a Dn cikkének, mely a tegnapi
koncertről is tudósít, de felsorolja a következő napok programjait is.
Dombay-Sound- azaz könnyűzenei fesztivál a tónál. Szervezi a PIFÖ.
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10. Mindig nagy siker a zengővárkonyi táncosok fellépése a Várszínházban. Fergeteges
verbunkosuk idén is lenyűgözte a nézőket. Előadásuk címe: Az Égei tengertől az Atlanti
óceánig.
11. Kompetencia tábor indul a Dombay-tón László Miklós vezetésével.
A Dn egy helyütt a szombati zarándoklatról ír, másutt a holnapi Várszínházi előadásra hívja fel
a figyelmet.
13. Először adott otthont a Várterasz a nagy sikerű Kalandozó Magyarok sorozat mai
bemutatójának, mely a Korzika, a szépség szigete címet viseli. Előadó: Baumann Mihály.
12. Egész oldalon, fényképekkel mutatja be városunkat ma a Dn. Néhány alcím az oldalról:
Milliárdos fejlesztések – 4év alatt megújult az intézményrendszer,
Vendégcsalogató látványelemekkel gazdagodik a Pécsváradi Vár,
Jövőre újra megrendezik a magánszínházak találkozóját
Otthonra leltek a civilek a művelődési központban
Másutt a Pannon Várszínházat méltatva ír a mai előadásunkról Egy csók meg egy s más, ma a
pécsváradi várban címmel.
15. A Dn így kezdi: Német mulatság, lovas fesztivál, vár napja című cikkét: „Három
programokkal teli, húzós nap következik Pécsváradon.”majd részletes leírást ad.
Másik írása címe: Szeptemberben kezdődik a mentőállomás építése melyben dr. Bíró Ferenc
nem csak polgármesterként, hanem orvosként is nyilatkozik.
16. A holnapi Vár Napja rendezvényünket ajánlja fotóval a Dn.
A Nemzetközi Zarándoknap alkalmából szervezett mai túra a Magyar Zarándokút egy baranyai
szakaszát, a Skóciai Szent Margit utat érinti. A 12 km-es zarándoklat az Aranypatkó
lovaspanziónál levő Szt.Margit képtől indul, érinti a Szt. Margit keresztet, Réka-várat, Réka
völgyet, Antal képet, s a Büdös kutat, utána a vár ezeréves kápolnájában záró imádság lesz,
kb.14 órakor, s tisztelegni lehet a Szentkorona előtt. Az érdeklődőknek bemutatják a várban
kialakított zarándokszállást. Túravezető: dr.Novotny Iván.
A Szentháromság-téren a szokásos Német Nemzetiségi Nap, „Spätschoppen” melyen helyi és
környékbeli települések együttesein kívül egyik testvérvárosuk, Hausmanstetten is
bemutatkozott.
17. Vár Napja ismét, lovagokkal, íjászokkal, kézművesekkel, tűzzsonglőrökkel, várkarolással,
este csillagfényes retro partival. Újdonság, hogy Csizi jóvoltából korabeli ruhákban
fényképezkedhetett akár az egész család, és ma választották meg a pécsváradi járás szépét is.
Öröm számunkra, hogy első helyezett helyi szépség, Reith Alexandra lett.
18. Kézilabda tábor kezdődik a Dombay tónál,
A Dn fényképes leírást közöl a vasárnapi programjainkról.
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Valentai

Csaba

vezetésével.

19. A Dn mai címlap fotója a Pécsváradi Aranycipóban készült, pécsváradi fiatalemberről. A
hír kevésbé örömteli: „Miközben az Aranycipó pécsváradi üzemében már tegnap is készültek a
nemzet kenyere megsütésére, az átlagosnál rosszabb termés és a kedvezőtlen minőség miatt a
szakemberek a kenyér drágulására számítanak.” A megye jelentősebb ünnepi megemlékezései
közt városunk holnapi programja is szerepel. A város kitüntetéseit is ezen a napon adják át,
hosszú évek óta. A hagyományos polgármesteri köszöntőn kívül, ugyancsak hagyományosan,
a Női Kamarakórus ad ünnepi koncertet. Johann Lendl, Helena Valentova, Kárpátiné Kovács
Zita és a Fülep Fajos Művelődési Központ a Pécsváradért kitüntetést, Feil Ágnes és Schäffer
József A köz szolgálatáért kitüntetést vehette át. Emlékplakett elismerésben részesült:
Katona Imréné, Papp Jánosné, Pócsi Imréné, Somogyi Bernadett, Szilágyi Kemál, Zakk Anna.
Elismerő oklevelet a Pécsváradi Spartacus Sportkör tömegsport szakosztálya kapott. A
Német Nemzetiségért díjat Baumann Mihályné vehette át.
20. Az ünnep forgatókönyve a megszokott: 9 órától ünnepi szentmise, 10 órától ünnepi
megemlékezés, koszorúzás, az új kenyér megszegése, a Szent Korona hiteles másolatának
megtekintése a Várban, majd 15 órától népünnepély, utcabál a Szentháromság téren.
21. Izgalmas, élménydús vártúra a déli végeken – írja a Dn, Pécsváraddal kezdve a négy vár
bemutatását.
22. A Dn fényképet és rövid tudósítást közöl a Baranya Megye Szépe 2014 pécsváradi
elődöntőjének nyerteseiről.(A szépségek mögött szépséges várunk is látható…) Egy másik írás
a munkanélküliek számának alakulását vizsgálja, ahol – nagy örömünkre – a pécsváradi járás
vezet. Nálunk csökkent a legnagyobb mértékben:12,5%-kal a nyilvántartott álláskeresők
száma!
23. Határon túli magyarok napja –kulturális kavalkád, melyen nem csak helyi, hanem határon
túli magyar együttesek is felléptek, Várdaróc,Garamszentgyörgy, Nagybereg, Máréfalva
Jóga
tábor
a
Dombay
tónál,
vezeti
Keresnyei
Klára.
A Dn rövid hírt ad a mai emlékműsorról, melyet az első világháború kirobbanásának 100.
évfordulója alkalmából szerveznek, tisztelegve Pécsvárad hősi halottai előtt.
27. A Dn a szeptemberi családi kerékpártúráról ír.
28. A Zöld Zengő – Egy Élhető Életért Egyesület szombatra tervezett Ökopiac börzével és
garázsvásárral rendezvényéről ír a Dn.
30. A Zöld Zengő Egyesület mai Ökopiacára 150 Ft-ért és egy felajánlott termékért lehetett
asztalt foglalni, illetve pécsváradi dénárt kapni, mely komoly vásárlóerővel bírt a mai napon!
Persze, csereberélni is lehetett, baba-, felnőtt-, és gyermekruhákat, játékokat, könyveket,
lekvárokat és befőtteket is.
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Szeptember
1. A naptári ősz kezdetével nem csak a tanítás kezdődött, de elindult a helyhatósági
választásokra való készülődés is. Zádori János függetlenként indulni kíván a polgármesteri
posztért. Ő hívta ma fórumára Pécsvárad polgárait a művelődési házba.
3.Segítség több, mint ezer kisgyermekes családnak címmel ad hírt a Dn arról, hogy másfél éves
projekt zárult a Zengővidék Családi Erőforrás Központ szervezésében, mely során hasznos
információkat, komplex szolgáltatást, új klubokat „kaptak” az érintettek, valamint létrejött az
un. Szívességbank is.
4. Kárpátiné Kovács Zita „Kitüntető Díszoklevelet” vehetett át ma Budapesten, az Életet az
éveknek Országos Szövetség jubileumi emlékülésén.
5. A Dn már a 14-én tartandó Családi kerékpártúra és verseny elnevezésű, immár
hagyományosnak mondható rendezvényünket ajánlja.
9. Nyugdíjas klubnap.
12.-13. Ismét Rapunzel éjszakája a várban, immár negyedszer!
13. Eső miatt átszervezett hétvégi kultúrműsorok című összeállításában a Dn ír a Várvásárról, a
Kulturális örökség napja alkalmából szervezett városnéző-, és vártúráról, megemlítve, hogy az
eredetileg holnapra tervezett Családi kerékpártúra viszont a felázott talaj miatt mindenképpen
28-ára tolódik.
14. A mai Várvásárban nem csak a kézművesek, őstermelők,háziasszonyok portékáit lehetett
megvásárolni, de a Kulturális Örökség Napjai alkalmából játékos feladatok és rajzverseny volt
a gyerekeknek Várunk a bencések korában címmel, és érdekes vezetett túrákat is hirdettek, pl.
Pincétől a padlásig-múltból a jövőbe,vagy templomjárást Ismerjük a Nagyboldogasszonytemplomot? és Felsővárosi bújócska. Egész nap mézes manna kóstoló volt, ugyanis mézből,
gyümölcsökből,gabonafélékből a középkorban is készítettek édességet.
Nyugdíjas táncosaink nagy sikerrel szerepeltek ma a pécsi Sétatéren, a „Mediterrán Ősz”
programsorozat keretében.
15. Helyesbítést közöl ma a Dn. Pénteki számukban összeállítást közöltek a megye
polgármesterjelöltjeiről. Tévesen azt írták, hogy városunkban csak dr.Bíró jelenlegi
polgármester indul, nem említették Zádori János jelöltet.
Az önkormányzati ülés mai témái: 1. Féléves pénzügyi beszámoló 2. A 2014. évi költségvetés
módosítása 3. A Szent István napi programok értékelése 4. Tájékoztató a tanévkezdésről a
nevelési-oktatási intézményekben 5. Az óvoda munkatervének elfogadása
16. Bedő Anikó keramikus kiállítása nyílt ma a művelődési házban.
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17. Újra indul a Szöszmötölő gyermekeknek Tamás Lőrincné „ Erzsi óvó néni „ vezetésével.
19. Nyugdíjasaink részt vettek Csurgón a helyi klub 25 éves évfordulójára rendezett
ünnepségen.
20. Először vehettünk részt Szüreti Fesztiválon, melyet hagyományteremtő szándékkal
rendezett meg a PIFÖ. Köszöntőt mondott dr.Bíró Ferenc, polgármester és Takács Andrea,
„ifjúsági polgármester.” Bár a szervezésben akadt némi hiányosság, jól szórakoztak a
jelenlevők. A zengővárkonyiak „felvezetésével” a lovas kocsikázás át a városon a várig
felejthetetlen volt! A várban a talpalávalót a Randy húzta.
22. Ünnepélyes keretek között költözött be a Zeneiskola az általános iskolában kialakított
termeibe. A szülők örömmel fogadták, hogy ezentúl nem kell kísérgeti gyermekeiket a
forgalmas főutca mentén a délutáni órákra és vissza a napközibe.
24. Dézsmanapok, séták és kerékpártúra Pécsváradon a címe a Dn cikkének, mely szól a
Tudás-Várad holnapi előadásáról,”Fűben-fában orvosság”, a teagyártás szakmai hátterét is
bemutató ismerkedésről a Mecsek-teával, a várban szervezett „Dézsmanapok” programjairól, a
Várbaráti Kör által szervezett „őrtüzek” gyújtásáról a Zengőn, valamint a vasárnapi „Családi
kerékpártúráról”.
25. A Tudás-Várad mai előadása a teáról szólt, „Fűben, fában orvosság” címmel.
Városunkban már a bencések ispotálya is használta a gyógyfőzeteket. Ezt a hagyományt viszi
tovább a Mecsek tea. Történetéről Kakas Sándor, a teaüzem ügyvezetője beszélt. dr.Halász
Zsuzsa gyógyszerész a teagyártás szakmai hátterét mutatta be, prof. emeritius dr. Szabó
László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora pedig arról beszélt: mitől lesz egy növény
gyógyító? Közreműködött: Fábián Evelin, a II. Béla középiskola tanulója.
26.-27. Vendégeskedj az uradalomban! azaz Családi dézsmanapok a pécsváradi várban ahol a
szüret alkalmából versengéssel egybekötött ünnepi lakomára hívták a „nemes urakat, bájos
hölgyeiket és méltó utódaikat.”
26.A jelenleg működő képviselőtestület és dr. Bíró Ferenc polgármester tart ma fórumot a
ciklusban elvégzett munkájukról és a következő ciklusra vonatkozó terveikről a művelődési
házban.
Egész Baranya megye képviseltette magát ma Pécsváradon, nálunk rendezték ma a megyében
működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok idei találkozóját. Évek óta találkoznak a
munkatársak, megismerik egymást, egymás települését, jó hangulatban, vicces feladatokkal,
jóízű ebéddel és jóízű beszélgetésekkel. A csapatok a várból indultak, ahol Bősz Zoltánné
mesélt ezeréves történelmünkről, majd keresték a város kulcsát Mayerné Kempf Szilvia
útmutatásával (és térképével.) Az ügyességi játékok a Dombay tavi táborban folytatódtak, ahol
a vár egyik szakácsa (Dezső) már kavarta a bográcsban a vegyes pörköltet. Ebéd után már csak
egy kötelező feladat volt hátra: környékünkre jellemző szavakat kaptak a csapatok, melyek
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felhasználásával kellett „fellépő produkciót” kreálniuk. A díjakról zsűri döntött, melynek
elnöke Gászné Bősz Bernadett volt.
27. A Turizmus Világnapja alkalmából - mondhatni, már hagyományosan – szívhez szóló,
szép gondolatokat válogatott Gászné Bősz Bernadett. A látogatók a várban és a Tourinform
irodában húzhattak az idézetek közül, melyek mind az „utazás” témáját járták körül, átvitt
értelemben is. A betérőknek kis ajándékkal is kedveskedtek.
30. A nyugdíjas klub ma fonyódi vendégeket fogadott. Bősz Zoltánné és Dolha Boldizsárné
kísérte őket a nap folyamán. Zengővárkonyban a tájház, a tojásmúzeum, a szalmakincstár
lenyűgözte őket. Az egyébként nem működő Fülep Lajos emlékszobát és a felújítás alatt álló
templomot is kinyitotta kedvükért Györfi Bálint tiszteletes (és igen lebilincselően be is mutatta
azokat!) Visszaúton megkoszorúzták Rockenbauer Pál sírját, ismerkedtek városunkkal, a
várral, ahol ebéd is várta őket. Meghívták a klubot hozzájuk, de ők is visszatérést ígértek.

Október
2. A két polgármester-jelölt nyilvános vitán ütközteti nézeteit és válaszol a kérdésekre ma 18
órától a művelődési házban. A vitát a Városi Tv egyenes adásban közvetíti.
Gászné Bősz Bernadett mutatta be városunkat ma Bécsben egy konferencián, ahol a DélDunántúli régió mutatkozott be a kint élő magyaroknak, utazási irodáknak, egyesületeknek.
3. A Dn a Nyitott Egyetem előadásait kínálva dr. Nagyváradi László csillagásszal beszélget,
aki mint tudjuk, pécsváradi gyökerekkel rendelkezik, itt született, itt járt iskolába, bár évek óta
Pécsett él.
3.-4. Rapunzel éjszakája a várban, ötödik alkalommal.
5. Polgármester úr és a képviselőtestület több tagja is elkísérte a Felvidéki klub küldöttségét
Garamszentgyörgyre, ahol részt vettek a hagyományos tökfesztiválon.
6. A Dn ma arról az együttműködési megállapodásról ír, melyet a megyei rendőrkapitányság, a
katasztrófavédelmi igazgatóság írt alá a II. Béla Középiskolával. Másik híradásuk címe:
Térfigyelő kamerák nézik az utakat Pécsváradon, mely megemlíti, hogy bár aZengőalján
történik a legkevesebb betörés, lopás és rablás, a lakosság biztonságérzetének fokozása miatt
mégis kilenc térfigyelő kamera került a város különböző pontjaira. Ezek megkönnyíthetik a
rendőrség dolgát a rongálások, vandalizmus, erőszakos cselekmények felderítésében is.
dr.Bíró Ferenc polgármester a választások előtti utolsó testületi ülésre hívta össze a
képviselőket.A napirenden a 2010-2014. évi ciklusprogram értékelése, valamint a tüzifa
pályázat szerepelt.
7. Mozgáskorlátozottak fogadóórája, majd klubnapja a műv.házban.
Újra indult ma Drámajáték foglalkozás Bősz Zoltánné vezetésével a műv.házban.
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8. „Magyarok Nagyasszonya”zarándoklaton vettek részt a pécsváradiak is Máriagyűdön.
9. A zengővárkonyi református templom javára tartottak ma jótékonysági előadást a
művelődési házban, „Hallhatatlan élet” címmel. Nyírő József regénye alapján készült az
összeállítás, melyet Kulcsár-Székely Attila székelyudvarhelyi színész adott elő.
10. Zeneiskolánk fuvolatanára, Beck Angéla ma megmutatja az érdeklődő szülőknek és a 3 év
alatti kisgyermekeknek, mi is az a Ringató ?
Új, gyönyörű kiadványt vehettünk ma kézbe. Nagyváradi László és Szebényi Anita ma
mutatták be könyvüket, mely a Pécsvárad – ezer év a Zengő alján címet viseli.
11. A Várbaráti Kör igen érdekes sétát szervezett ma: „ A régi pécsváradi szállások és a
Gesztenyés” A régi életről Böröcz Péterné Bódis Erzsébet, mindenki Örzsike nénije mesélt.
Kempf József jóvoltából gesztenyesütéssel ért véget a séta a Kempf tanyán.
Teljesen más jellegű program: az „uszifolyosón” Electronic Music Party.
A várban pedig Tinilányok éjszakája.
12. A mai helyhatósági választások igen érdekes eredményt hoztak Pécsváradon: dr.Bíró
Ferencet, aki 7 éven keresztül volt városunk polgármestere, nem választották újra. Nagy
fölénnyel Zádori János győzött, miközben a képviselőtestület tagjai újra bizalmat kaptak a
szavazóktól, egyetlen változással. Gállos Orsolya betegsége miatt nem indult, helyette László
Miklós volt ifjúsági polgármester került be a testületbe.
14. A váltás mellett döntöttek címmel Zádori Jánost, városunk új polgármesterét szólaltatja
meg a Dn, aki szerint a minőség, a korrektség a legfontosabb számára és ezeket szeretné az
önkormányzati munkában is érvényesíteni.
A művelődési ház ma a Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete klubnapjának adott otthont.
16. Ismét Leányvásár lesz a hétvégén a Zengőalján írja a Dn és részletesen közli a három nap
programjait.
Két kiállítás is nyílt ma. A Népmesék című a könyvtárban, a Levelek című pedig, -melyet a
pécsváradi tankerület felső tagozatosainak munkáiból rendeztek, - a művelődési házban.
17. Újabb kiállítás: Egy tanár ékszerei. Vargha Éva kiállítását Polák Judit textilművész nyitotta
meg a művelődési házban.
18. Megkezdődött a Leányvásár! Térzenét adott az Ifjúsági Fúvószenekar, majd a
polgármesteri köszöntő következett. A hagyományőrző néptánc együttesek, népdalkörök, kis
táncosaink (nép-, és modern tánc) a művelődési ház előtt és a Szentháromság téren felállított
színpadon is bemutatkoztak. A gyerekek bábelőadást is megtekinthettek a Kerek Perec
Társulat előadásában, A furfangos királykisasszony címmel. Zenéltek Wagner Balázs és
barátai, a Mecsek Rallye pedig áthaladt a Vár utcán. Este, a leányvásári bálon a Karawanka
játszott.
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19. Menettánccal indult az ünnep második napja. A két téren egymást érték a fellépők, a
kicsiknek ma is volt bábelőadás, Prücsök címmel. Benedek Elek meséjét a Galóca Bábtársulás
hozta el nekünk. A művelődési ház mellett egész nap működött a Mocorgó Játszópark.
Idén is volt viselet bemutató és megválasztották a Leányvásár Szépét és a Leányvásár
Legszebb Párját is. Hatalmas siker volt a Sárközi össztánc és a Zengő Rezek fellépése.
Az István király Étterem három-három fogásos menükkel készült az ünnepre, minden egyes
ételben szerepelt a gesztenye, mandula, sütőtök. (Sokan tanúsíthatják, mindegyik nagyon
finom volt!)
20.Ezrek a pécsváradi Leányvásáron írja a Dn a címlapon és szép, színes képén a
zengővárkonyiak menettánca látható.
Alakuló ülést tartott ma a régi-új képviselőtestület. Sem a bizottságok számában, sem az
alpolgármester személyében nem sikerült megegyezésre jutni. Zádori János polgármester
minden javaslatát 4-3 arányban leszavazták.
Komlón jártak ma a nyugdíjas klub énekesei és táncosai. Gyümölcskosarat, oklevelet kaptak,
valamint elnyerték a „Legszebb műsorszám” különdíjat a Generációk egymás közt, egymásért
elnevezésű rendezvényen.
21. Úgy tűnik, véget ért a nyárias idő, hidegfront tört ránk, erős széllel, letört ágakkal.
23. A rossz időjárás miatt a nemzeti ünnep alkalmából szervezett műsor a Kossuth tér helyett a
művelődési házba szorult, és csak az elszántak mentek fel az 56-os emlékműhöz, hogy
elhelyezzék az emlékezés virágait Szabó László alkotásánál.
A várba érkezett nyíregyházi csoport viszont a rossz idő ellenére is ragaszkodott a tervezett
városi sétához.
27. ŐSZÜLŐ Szünidei gyereknapok az Élményvárban! Általános iskolások számára hirdetette
az őszi szünet idejére a témanapokat a vár. A különböző foglalkozások mellé ebéd és
gyümölcsasztal
is
jár
egész
héten.
A Dn a szokásos őszi lomtalanításról ír, melyet szerdán és csütörtökön tartanak városunkban.
A Magyar Művészeti Akadémia 20 fős delegációja – köztük Kő Pál Kossuth-díjas
szobrászművész és Samu Géza özvegye, Márta asszony – volt ma városunk vendége. Bősz
Zoltánné kalauzolta őket a városban és a várban, a Samu Géza Múzeumban Zsáli János volt
polgármester, a várban elfogyasztott ebédnél Zádori János jelenlegi polgármester köszöntötte
őket.
28. A Dn ma bemutatja az új megyei közgyűlést, melynek örömünkre pécsváradi tagja is van,
Bayerné Andrics Alíz személyében.(A Jobbik színeiben.)
29.
Ma
a
Felvidéki
Klub
tartotta
találkozóját
a
művelődési
házban.
Új előadás sorozat indul A végidő elkezdődött címmel. Az előadásokat tartja, a beszélgetéseket
vezeti Pongrácz Róbert katolikus és református teológiát végzett lelkész, számos bibliai témájú
cikk és két könyv szerzője (és öt gyermek édesapja!)
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30. A holnapi megemlékezésről ír a Dn Pécsváradi emlékezés az utódok okulására címmel.
31. A hónap utolsó hétvégéjén ismét gyermekek és apukáik „szállták meg” a várat: Lovagok
éjszakája – apródképző és bátorságpróba immár harmadik alkalommal.
A kitelepítésekre, a „málenkij robotra” hívta fel a figyelmet a mai nap. Az Európa téren
kezdődött az ünnepi megemlékezés, az elhurcolt és kitelepített családok emlékkövénél. A
koszorúzás és a mécsesek elhelyezése alatt a zeneiskola növendékeinek muzsikáját
hallgathattuk, majd a művelődési házban Zarándokút a szovjet lágervilágban című
dokumentumfilmet nézhették meg a jelenlevők, a rendező szavaival kiegészítve. A film után
további beszélgetésre is sor került dr. Havasi Jánossal az MTVA kabinetvezető helyettesével.

November
1.Hagyományosan gyertyagyújtással róhattuk le kegyeletünket a két világháborúban elesettek
emlékére, valamint az 56-os emlékműnél a VBK szervezésében.
4. Mozgáskorlátozottak fogadóórája és klubnapja.
5. „A végidő elkezdődött” sorozat második előadása.
A Dn a közeljövő programjaira hívja fel a figyelmet Várvásár és Márton-nap a hétvégén a
Zengő alján című cikkében.
A nyugdíjas klub ma a Zsolnay negyedbe látogatott. A különböző kiállítások, a Zsolnay
mauzóleum megtekintése után a Planetáriumban előadást láttak „Helyünk a világegyetemben”
címmel. Külön öröm volt számukra, hogy a Pécsváradról elszármazott dr.Nagyváradi László
csillagász kalauzolta őket a csillagok világában.
7. Ismét női program a várban: a közkedvelt „Csakanyu” résztvevői Tolna megyéből érkeztek.
8. Hagyományteremtő szándékkal rendeztek ma Határtalan lakomát a várban. A Kárpátaljáról
érkezett Bayerné Sipos Mónika fantasztikus borscsot főzött. Becker Erzsike sváb Saurest
(savanyút) készített, a Felvidéket Fűri Gizi csodás töltött keltgombócai képviselték, és az
Erdélyből ide települt Kovács György és neje, Csilla isteni kürtös kalácsot sütött.
Este nyolc órától Magyar bálban mulathatott mindenki, melyen a Harold zenélt. A vár István
király étterme egész hétvégén Márton-napi libás lakomákkal várta vendégeit.
Műemléki sétát szervezett a Várbaráti Kör. Megtekintették a felújított Árpád kori
temetőkápolnánkat, majd Gere László régész, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kutatója
tartott vetítéses előadást a várban a falkutatás eredményeiről. A Dn megyei körképet ad a
Márton-napi programokról, melyben Pécsvárad is szerepel.
9. Délelőtt várvásár, közben a gyerekeknek lampionkészítés, majd a sötétedés táján
Libajátékok Zsuzsa nénivel és 17 órakor indulhatott a lampionos felvonulás a templom körül.
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Közben a művelődési házban a 65 év feletti polgártársainkat köszöntötte Kárpátiné Kovács
Zita, Zádori János polgármester, a vár utcai óvoda nagycsoportja a hagyományos Idősek napja
alkalmából.
10. A mai testületi ülésen végre sikerült konszenzusra jutni a két részre szakadt
képviselőcsoportnak. Megválasztották a bizottságokat, Benkő László és Gászné Bősz
Bernadett alpolgármestereket. A polgármester Gásznét nevezte meg általános helyettesének.
11. Nyugdíjasok körzeti egyesületének klubnapja a műv.házban, melyen tisztújítás is történt.
Az új vezetőség: Kárpátiné Kovács Zita elnök, Fullér Sándor helyettes, Dolha Boldizsárné
titkár, Vörös Irma, Morshauser Józsefné vezetőségi tagok, Fullér Sándorné, Áman Pálné
póttagok.
Az óvodások Márton napi felvonulása minden kicsinek a saját óvodájában kezdődött, ahonnan
a művelődési ház elé vonultak. A találkozás, közös éneklés után Koncsag András lóháton
vezette a menetet a Gesztenyési úti oviba, ahol dolgozók színdarabbal, teával, forralt borral,
zsíros kenyérrel kedveskedtek a gyermekeknek és kísérőiknek.
12. „Csakanyu” és esküvőnap a pécsváradi várban címmel ad programajánlót a következő
hetekre a Dn.
A Tudás-Várad mai előadója Baumann Mihály, a PTE adjunktusa, mb. tanszékvezető, aki az
alternatív energiákról és felhasználási lehetőségeikről beszélt.
„A végidő…” sorozat harmadik előadása.

15. Skóciai Szent Margit túra – immár a 26.! Ezúttal más útvonalon: Pécsvárad erdei műút –
piros kereszt – Réka kunyhó – kék négyzet – Kisújbánya – kék sáv – pisztrángos tavak – Szent
Margit szobor – Óbánya – Mecseknádasd. A táv kb. 25 km., a szintemelkedés kb. 300m.
A visszaérkezés után Skót vacsoraest a várban. A vendégeket a négyfogásos ínyencvacsorán
kívül mindig érdekességek, történetek is várják. Idén Mártusz Antalné tartott vetítéssel kísért
élménybeszámolót Skóciáról.
Napközben a 15 – 30 év közöttieket várta a PIFÖ, hogy a következő két esztendő
vezetőségéről szavazzanak. Újabb megbízatást ismét az eddigi ifjúsági polgármester Takács
Andrea kapott.
16. Az 5. Pécsváradi Esküvő Élménynapon ma is láthattak-hallhattak, bemutatókat, lakodalmas
zenét, kóstolhattak lagzis ételeket, találkozhattak, fodrászokkal, sminkessel, fotóssal,
videóssal, anyakönyv-vezetővel és kedvezményesen foglalhattak időpontot és helyszínt az
érdeklődő párok. A belépőjeggyel értékes nyereményeket nyerhettek.
19. ”A végidő…” utolsó, negyedik előadása.
22-23. Ismét „Csakanyu”, azaz édesanya-kényeztető program a várban.
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22. Jótékonysági batyus bál az Óvoda javára a Randyval.
24. Ma két cikk is rólunk szól a Naplóban. Az egyik a rászoruló családok számára nyújtott
szociális tűzifa támogatásról szól, a másik pedig a hétvégi programjainkat népszerűsíti: a
szombati jótékonysági batyus bált, melyet az óvoda javára rendeznek, a német klub betlehem
állítását, az XY faktort, a bált.
25. Amint azt kampánya során megígérte, lakossági fórumot tartott ma Zádori János
polgármester az eddig elvégzett munkákról.
28. Pécsváradra érkezett a Paksi Atomerőmű interaktív tájékoztató kamionja. A látogatók
olyan kérdésekre kaphattak választ, hogy hogyan működik az atomenergia? mi lenne, ha nem
lenne az atomerőmű? hogyan őrizhetjük meg egészséges környezetünket? Az ehhez hasonló
kérdések megértését filmvetítés és szimulátor is segítette.
29. Az évek óta megszokott módon kezdődött ma az adventi készülődés: a német klub idén is
felállította betlehemét a művelődési házban, és vendégül látta a résztvevőket sütire, sült tökre,
meleg teára. Meggyújtották a hatalmas adventi koszorún az első gyertyát. Az általános iskola
német szakköröseinek műsora után kézműves vásár, de készíthettek ajándékokat a gyerekek is
. A Márkus színház „Betlehemi történet”et hozott nekik.
Este a PIFÖ szervezésében XY-faktor, vagyis könnyűzenei tehetségkutató értékes pénzdíjakkal,
majd Erzsébet és Katalin bál, a ShowHaj zenekarral.

December
2. Mozgáskorlátozottak fogadóórája és klubnapja a művelődési házban. Mint minden évben,
idén is ők az elsők a karácsonyra hangoló ünnepségek szervezésében.
A Dn színes, képes cikkben ír a vár felújításáról, a megújult épületrészekről, a várható
attrakciókról Megújul a pécsváradi vár – A bencések korába kalauzolják a látogatókat címmel.
5. Szimfonikus varázslatok a címe a mai ifjúsági hangversenynek, melyet Stauróczky Balázs
vezényelt, moderátor dr. Lakner Tamás.
Klubnapot tartott a Határon túli magyarok egyesülete.
A kicsikhez megérkezett a Mikulás a várba. Mint az elmúlt két évben, ezen a napon játékkal,
kézműveskedéssel, mesével, habos kakaóval, kaláccsal várták mindazokat, akik találkozni
szerettek volna a Télapóval.
A város legaktívabb egyesülete, a nyugdíjasok ma Budapestre utaztak a Nyugdíjas Expora.
6. A Mikulás nap sok sportot „hozott” városunkba. A sportcsarnokban évek óta megrendezik a
foci szerelmesei a Mikulás-kupát, idén azonban - e mellett – kondi-versenyt is szerveztek a
jeles nap alkalmából.
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7. Tavaly vehettünk részt először az Adventi Várvarázslat elnevezésű rendezvényen, amely
ajándékvásárlási lehetőség mellett az ünnepre való ráhangolódást is segítheti. A forró tea,
puncs, forralt bor illata, az óvódások, zeneiskolások műsora mellett a jelentkező közösségek,
civil szervezetek, családok, baráti társaságok vállalkoztak egy-egy ablak díszítésére, és az est
leszálltával a jelenlevők megcsodálhatták a kész műveket. A közös éneklés az ezeréves
kápolnában, gyertyafényben pedig igazán adventi hangulatba varázsolt mindenkit.
8. A mai testületi ülésen esküt tettek a bizottságok kültagjai.
9. A klubok karácsonyi ünnepségei közt ma a nyugdíjas klub került sorra. Ének, vers, zene,
ajándékosztás után a beszélgetés, a következő programok tervezgetése volt a téma.163 főnek
adtak át ajándékcsomagot.
11. A Tudás-Várad mai témája: Bencések a középkori Magyarországon – különös tekintettel
Pécsváradra. Vendégünk Csóka Gáspár atya, bencés és nyugalmazott levéltár igazgató.
A városi kisbusz ma gyerekeket vitt a Zsolnay negyedbe. Bősz Zoltánné szervezésében a
Bóbita Bábszínház Hókirálynő című előadását látták, megnézték a bábkiállítást, játszottak az
interaktív szobában, és –hála a kellemes időnek – mindhárom játszótéren is.
12. Véradás volt ma a művelődési házban.
13. Mint sok-sok éve mindig, idén is megrendezte az általános iskola szokásos karácsonyi
vásárát
az
„uszifolyosón”. A bevétel az osztályok kasszáját gyarapította.
Először ébredtünk igazán fagyos, deres reggelre. Bár 1-2 óra alatt nyoma sem maradt
,emlékeztetett bennünket: mégis csak december közepe van…
14. Női kamarakórusunk ma az Irgalmas Rend pécsi templomában adott adventi hangversenyt.
Rajtuk kívül közreműködött még a Mohácsi Bartók Béla Vegyes kar és a Pécsi Református
Kollégium Vegyes kara.
A
vár dolgozói Gödöllőre látogattak. A város, az egyetemi negyed megismerése után
természetesen a kastély volt fő úticéljuk. A több, mint egy órás vezetett séta során
találkozhattak (és szót válthattak !)a magyarok királynéjával, Sissivel és udvarhölgyeivel.( Az
adventi vásár miatt megnövekedett látogatók számára két napon keresztül volt erre lehetőség.)
Míg nekik borongós, hideg időben volt részük, itthon ragyogó napsütés és 12-14 fok volt.
15. A Dn ma beszélgetést közöl Zádori János polgármesterrel az uszoda jelenlegi állapotával
illetve a várható nyitással kapcsolatban.
16. Évtizedes szokás, hogy az általános iskola negyedik osztályai karácsonyi műsorral
készülnek társaik örömére. Ma délután az érdeklődők (nem csak szülők, nagyszülők, testvérek)
nézhették meg műsorukat.
17. A felvidéki klub tartotta ma karácsonyváró ünnepét a művelődési házban.
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18. Remek hangversenyt adott ma a Zeneiskola szokásos karácsonyi koncertjén.
19. Az általános iskola negyedikesei ma délelőtt mutatták be karácsonyi műsorukat társaiknak.
20. Már eseményszámba megy, amire készülnek és várják a nézők, amikor a Zengővárkonyi
Hagyományőrző Egyesület évadzáró estet ad a művelődési házban. Az idei előadásuk címe:
Jobb adni, mint kapni.
21. Női kamarakórusunk ma itthon adott csodálatos koncertet a református gyülekezeti
teremben az istentisztelet „részeként”, melyet a parókián szeretetvendégség követett.
22. Egész oldalt szentel ma a Dn városunknak. Néhány cím az oldalról: Hazavárják a
fiatalokat, Átfogó fejlesztéseket terveznek több helyszínen, Az apátság ezeréves jubileumára
készülnek, A várat, a várost is megtöltötték látványos programokkal.
24.A Dn mai számában a Várbaráti Kör hagyományos Zengő-túrájára invitál.
27. Igazi télies, hideg, fagyos idő köszöntött ma ránk.
A közkedvelt, 25 éve alakult „eredeti” Randy együttes tartott jótékonysági bált Szentirmai
Fanni gyógyításának elősegítésére..
30. Ez évben is rengeteg résztvevője volt a hagyományos szilveszteri Zengő túrának. A
Kossuth téri indulás előtt volt polgármesterünk, dr.Bíró Ferenc köszöntötte a nagyszámú
résztvevőt. A túra után a vár István király étterme babgulyással, forró teával, forralt borral
várta a megfáradt túrázókat.
31. Az idén mintha sokkal többen érezték volna úgy, hogy feltétlenül petárdával, tűzijátékkal
kell búcsúztatniuk az elmúlt esztendőt… Kora délutántól hajnalig szinte folyamatosan szólt,
pattogott, világított valami. A PIFÖ a Póker zenekarral búcsúztatta az óévet hagyományos
szilveszteri batyus bálján.

Éves rövid
Január
3.
Hohmann István temetése
5.
Big-Band koncert
6.
konditerem nyílik
7.
ülésezik az értékbizottság
14. Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete közgyűlése
15. Kaja-klub alakul
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16.
18.
20.
21.
22.
24.
25.
27.
29.

Népi jellegű kézműves foglalkozás indul. (Szöszmötölő)
Drámajáték indul
Óvodai batyus bál
Fejlesztő foglalkozás indul (IQ kuckó)
Családi teaház (téma:emlőrák)
Magyar Kultúra Napja
II. Béla Középiskola szalagavató bálja
II. Hóember-, és hószoborépítő verseny
Testületi ülés
Felvidéki klub
Kalandozó magyarok

Február
1. 1.
Svábbál
3.
Mackónap az óvodákban
4.
Közbiztonsági fórum
Dohányzásról való leszokást elősegítő csoport indul
5.
Német nyelvű szavalóverseny ált iskolában
Nyugdíjasok Marázán
6.
Tudás-Várad
7.
Felsős farsang
8.
Sváb és felvidéki disznóölés
Zengővárkonyiak jelmezbálja
11.
Családi teaház (függőségek)
Nyugdíjas farsang
15.
Zengő emléktúra
Zeneiskola farsangja
17.
Testületi ülés
Elsősegély bemutató az óvodában
18.
Családi teaház (érvényesülés kisgyermekkel)
19.
Kalandozó Magyarok (Egy másik Amerika)
24.
Munkaerő-piaci kompetencia-fejlesztő tréning indul
25.
Rendhagyó történelem óra az ált iskola könyvtárában
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Március
2. Tudás-Várad (Lesz-e nyugdíjam? Lesz-e unokám?)
Mozgáskorlátozottak klubnapja (vendég: Paradence Company)

4.

7. – 9. Utazás kiállításon a Vár
Tüzeskerék túra

9.

10.
Családi teaház (egészséges életmód és táplálkozás)
Testületi ülés
11.
Bibliai előadássorozat indul
Nyugdíjas nőnap
15.

Ünnepség a Kossuth téren

20.

Kalandozó magyarok ( Kárpátalja )

22-23. Szegedi utazási börzén a Vár
Felvidéki klubnap

26.

Április
1.
Mozgás korlátozottak fogadóóra és klubnap
Biblia előadás
4.

Virágvásár

8.

Nyugdíjas klubnap

11.

Költészet Napja

12.

Ruhabörze Európa tér

14. Testületi ülés
Családi teaház (Alkohol)
15.

Kalandozó Magyarok (Kárpátalja)

18.

Húsvétváró a Samu Géza Múzeumban20. Húsvéti bál

25.

Szent György napi Borverseny és borbál

26. Országos Német Nemzetiségi Fúvós Találkozó
Peónia túra
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Jó ember díj átadása
Koncert a katolikus templomban
27.

Város Napja, III. Várad-futás

30.

Felvidéki klub

Május
Maifest 50 éves a művelődési ház

1.

1-2-3-4. Élménydús családi hétvége a Várban
Mozgáskorlátozott fogadóóra és klubnap

6.
12.

Testületi ülés

13.
Vállalkozói fórum
Nyugdíjasok férfinapja
15.

Tetőzik az Yvette ciklon: károk, áramszünetek

16.

Jótékonysági előadás

16-17. „Csakanyu” a várban
17.
Felvidéki nap
Nyugdíjasok Budapesten (Parlament és Szeuzó kincsek)
18.

Holokauszt emlékkő avatás

19.

Munkaerő-piaci tréning

20.

Filharmónia Hangverseny

23 -24.

Rapunzel éjszaka a Várban

24.

Jubileumi ünnepség (Baranya Megyei Nyugdíjas Szöv.)

25.

Gyermeknap a Várban és a Dombay tón

26.

Tudás-Várad (Gyógyítsunk zenével)

29.

Nyugdíjas klub Kárpátaljára

30.

Határon Túli Magyarok Egyesülete klubnap
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Májusfa kitáncoló bál

31.

Június
3. Mozgáskorlátozott fogadóóra és klubnap
4. Trianoni megemlékezés
6.

Nyárnyitó party

6-7. Lovagok éjszakája a Várban
9. „Levendulaillatos pünkösdi királyság” a Várban
Skóciai Szent Margit zarándoklat Óbányára
10. Nyugdíjas klub
11. Ökoteregetés
12. Zeneiskolai tanévzáró
13.

Alma koncert és „Végre vége” buli a Várban

16.

Testületi ülés

21.

Szent Iván éjszaka a Várban

26.

Nyugdíjasok Bükfürdőre és Ausztriába

27.

Határon túli Magyarok klubnap

30.

Napközis tábor indul a Samuban

Július
7.

WEB tábor Dombay tó

12.-13. Mesterségek Napja Vár
14.

Mesetábor (3. turnus Vár)

18.-19.

XIV. Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál
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19.

Nyugdíjasok Krisna-völgyben

20.

Történelmi tábor Dombay tó

21.

Szobrász alkotótábor (Samu)

29.

MOSZT Hadart társulat

30.

MOSZT Fregoli Színészegylet

31.

MOSZT Budapesti Bulvárszínház

Augusztus
1. MOSZT Bánfalvy Stúdió, Körúti Színház
2. MOSZT Koltai Róbert
Gebhardt Csaba halála
4

Mesetábor (4. turnus Vár)

7.

Fórum Országos Mentőszolgálat

8.

BigBand koncert Vár

9.

Dombay Sound

10.

Zengővárkony Vár

11.

Kompetencia tábor Dombay tó

13.

Kalandozó Magyarok Várterasz (Korzika)

16.
Nemzetközi Zarándoknap
Német Nemzetiségi Nap
17.

Vár Napja

18.

Kézilabda tábor Dombay tó

19.

Kitüntetések átadása Vár

20.

Szent István Nap

23.
Határon Túli Magyarok Napja
Jóga tábor Dombay tó
Emlékműsor ( I. világháború 100 éve)
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30.

Ökopiac (Zöld Zengő)

Szeptember
1. Zádori János fóruma
4.Kárpátiné Kovács Zita kitüntetése Budapesten
9. Nyugdíjasok klubnapja
12-13.Rapunzel éjszaka Vár
14. Várvásár, Kulturális örökség napja Vár
Nyugdíjas tánccsoport fellépése Pécs Sétatér
15.Önkormányzati ülés
16. Keramikus kiállítás megnyitója Művelődési Központ
17. Szöszmötölő újra indul
20. Első Szüreti Fesztivál Európa tér, Vár
22.Zeneiskola beköltözik az általános iskolába
25.Tudás-Várad (Fűben-fában orvosság)
26-27. Családi Dézsmanapok Vár
26. dr .Bíró Ferenc fóruma
Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálatok megyei találkozója Vár, Dombay-tó
27. Turizmus Világnapja Tourinform iroda, Vár

Október
2. Polgármester jelöltek vitája
Városunk bemutatkozása Bécsben
3-4.Rapunzel éjszaka Vár
5. Küldöttség Garamszntgyörgyre
6. Testületi ülés
7. Mozgáskorlátozottak fogadóórája és klubnapja
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8. Zarándoklat Máriagyűdre
9. Jótékonysági előadás Művelődési Központ
10. „Ringató” bemutatása
Könyvbemutató „Pécsvárad – ezer év a Zengő alján”
11.Várbaráti kör sétája
Koncert az uszodafolyosón
Tinilányok éjszakája Vár
12.Helyhatósági választások
14. Nyugdíjasok klubnapja
16. Kiállítás megnyitó Művelődési Központ Könyvtár
17. Kiállítás megnyitó Művelődési Központ
18 -19.Leányvásár
20.Az új képviselőtestület alakuló ülése
Nyugdíjasok sikere Komlón
23. Nemzeti ünnep a Művelődési Központban
27. Szünidei gyermeknapok Vár
Magyar Művészeti Akadémia küldöttsége Vár, Samu Géza Múzeum
29.Felvidéki Klub
„Végidő…”sorozat indul
32. Lovagok éjszakája Vár
Ünnepi megemlékezés ( kitelepítések, málenkíj robot)
November
1. Gyertyagyújtás emlékműveinknél
4.Mozgáskorlátozott fogadóóra és klubnap
5.” Végidő…” sorozat
7. „Csakanyu” Vár
8. Határtalan lakoma Magyar bál Vár
Várbaráti kör műemléki sétája
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9. Várvásár, lampionkészítés, Márton-napi felvonulás
Idősek Napja

Művelődési központ

10.Testületi ülés
11. Nyugdíjas klub tisztújítás
Óvodák Márton napi felvonulása
12.”Csakanyu” Vár
Tudás-Várad alternatív energiák
„Végidő…”
15.Skóciai Szt.Margit túra
Skót vacsoraest Vár
PIFÖ választás Művelődési ház
16. V. Pécsvárad Esküvői Élménynap Vár
19. „Végidő…” utolsó előadása
22. „Csakanyu” Vár
25. Polgármesteri fórum
28. Paksi Atomerőmű kamionja
29. Első advent – Német klub betlehem állítása
XY faktor, majd bál uszodafolyosó

December
2. Mozgáskorlátozott fogadóóra, klubnap
5. Ifjúsági hangverseny
6. Mikulás kupa
Kondiverseny
Jön a Mikulás Vár
Nyugdíjasok Budapesten
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Vár

7. Adventi Várvarázslat
8. Testületi ülés
9. Nyugdíjas karácsony
11. Tudás-Várad
Gyermekcsoport Bóbita Bábszínházba
12.Véradás
13. Karácsonyi Vásár általános iskola
14. Kamarakórusunk karácsonyi hangversenye Pécsett
A Vár dolgozói Gödöllőn
16. Általános iskola karácsonyi műsora
17 Felvidéki klub karácsonya
18. Zeneiskola karácsonyi hangversenye
20. Zengővárkonyiak estje
21. Kamarakórusunk karácsonyi hangversenye Református gyülekezeti terem
27. Jótékonysági bál
30. Zengő túra
31. Batyus bál

Civil szervezetek beszámolói

Várbaráti Kör

2014. április 7-én a Pécsváradi Várbaráti Kör vezetőségi ülése állította össze az éves
programot, amit a közgyűlés elfogadott.
Május 10.17 óra közgyűlés a vár dísztermében volt vacsorával egybekötve.
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Április 26. Peónia túra Kelemen László erdész vezetésével. Kevesen voltak. Határozottan,
időben kell meghirdetni. Indulás 10 órakor a Kossuth térről. Útvonal: Réka, Fuchsberg – haza
Április 27 a város napja – majális a várkertben. Közös főzés, részvételi díj 1000 Ft. Kevesen
voltak, csökken az érdeklődés. Folytatni szeretnénk.
Május 7. Kirándulás: Pápa, Celldömölk. Balogh Istvánné szervezése, kedvező volt a
visszhangja. Amíg egészségi okból magunk nem tudunk országjárásokat szervezni, addig
csatlakozunk a városban meghirdetett többi kiránduláshoz.
Leader pályázaton vettünk részt, készítettük az egyesületünket bemutató kötetet.
Kirándulás Pécsre: városnézés Tillai Gábor vezetésével, kisvonaton, Leonardo kiállítás
megtekintése Tillai vezetésével. Június 16. 31 fő.
Könyvbemutató július 14. 110 fő : Pécsváradi Füzetek 5. Gállos Orsolya:A Pécsváradi
Várbaráti kör 30 éve. 1981- 2011.
Őrtüzek a Mecsek csúcsain. Szerveztük, részt vettünk. Szept. 27.
Régi szállások és a gesztenyés – honismereti séta okt. 11.
Amiről a Mindenszentek kápolna kövei mesélnek – Gere László régész a falkutatása
eredményeiről a kápolnánál és a várban. 70 fő.
Zengő túra, december 30. 350 fő
Állandó programok: részvétel, koszorúzás nemzeti ünnepeinken. Gyertyagyújtás halottak
napján világháborús és 1956-os emlékhelyeinken.
Gállos Orsolya
A Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke

Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete

Taglétszám: nyitó létszám 2014-ben: 160 fő (140 fő Pécsvárad, 20 fő Maráza)

37

Kilépett: 4 fő (Kőberling Jenő, Lauer József és Lauer Józsefné, Müller Jánosné)
Elhunyt: Brém Ferenc, Hering Sándor, Nagy Istvánné
Új belépők: 10 fő
Adószegi Károlyné
Bátai Sándorné
Frick Miklósné
Matesz Bálintné
Rosenberger Ferenc
Rosenberger Ferencné
Simó Attila
Takács Jánosné
Torma György
Vagyon József
+ 1 fő pártoló tag: Sótér Istvánné (Nagyatád)

Összefoglaló a 2014-es év programjairól, eseményeiről
Minden hónap második keddjén KLUBNAP, születésnaposok köszöntése.
Január 14-én volt a közgyűlésünk, ahol számot adtunk az előző év eseményeiről, beszámoló
hangzott el az egyesület költségvetéséről, valamint megterveztük a 2014-es év rendezvényeit,
programjait.
Február 5-én Marázán jártunk, ottani kedves klubtagjaink meghívására.
Február 11-i klubnapi összejövetelünk egyben farsang is volt, ahol a zenészek adták a
talpalávalót, a vacsorát pedig szokásosan klubtársunk, Becker Józsefné készítette, ezúttal 130
főre.
Az est vendégei a szederkényi nyugdíjasklub tagjai voltak, akik vidám színpadi
jeleneteket adtak elő.
Március 11-én tartottunk klubunk Nőnapi ünnepségét, ahol a férfiak által összeállított
műsorban Németh János verset mondott, úgy szintén Hegedűs Tibor is a maga által írt szép
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verssel köszöntötte a hölgyeket, valamint egy nosztalgia jelenetet adtak elő, majd a dallal
történt levonulásuk után elfogyasztottuk a Gesztenyés vendéglőből hozatott hagyományos
Zengővárkonyi tekercset.
Március 14-15-16, péntek-szombat- vasárnap egy kisebb csoport elutazott Nagyatádra. ahol a
résztvevők közül 5 hölgy táncával (Bartos Józsefné, Bayer Béláné, Keszler Mátyásné, Rácz
Istvánné, Péter Jolán) megnyitotta a „Tavaszi Zsongás” címmel megrendezett ünnepséget,
majd másnap átruccantak Csurgóra, ahol a Csokonai pincészetben borkóstolón vehettek részt.
Április 8-i klubnapunk vendége volt Dani Béláné, Hetesi Erzsébet, a kővágószőlősi Nyugdíjas
Klub volt vezetője, aki verssel és énekkel köszöntötte a résztvevőket, majd dedikálta az
„Édesanya nélkül” c. megrendítő életrajzi regényét.
Április 26-án Táncos asszonyaink Pécsett a Vasutas Művelődési Házban kórustalálkozón
vettek részt, ahol sikeresen szerepeltek.
Május 01-én a Művelődési Központ megalakulásának 50 éves jubileumán szerepeltek a táncos
asszonyok.
13-i klubnapunk bemutattunk egy új, segélyhívó mobiltelefont.
Egyben rendkívüli közgyűlés volt, tekintettel a civil törvény változására, az alapszabály
módosításra került sor.
A májusi klubnap egyben „Férfi nap” is. Erre az alkalomra a hölgyek készültek műsorral,
melyben sor került a „Sűdő banyák” táncára, valamint az asszonyok kórusa népdalokat énekelt,
Vörös Irma és Novotny Ivánné egy-egy szép köszöntő verset mondott, végezetül a
népviseletbe öltözött asszonyok régi, hagyományt felelevenítő csúfolódó táncot mutattak be.
17-én Budapestre utaztunk 44 fővel, ahol megtekintettük a Parlamentet és a SZEUZÓ
kincseket, majd a vár- negyedbe látogattunk. A kellemes napot hazafelé vacsorával zártuk a
Szalma csárdában.
23-án a pécsváradi könyvtárban tartott családi délután vendége volt Vogl Jakabné, Marika
néni, ahol bemutatta az „Életcseppek, lélekcseppek” második és harmadik részét.
24-én mi voltunk a házigazdák a 25 éves Nyugdíjas Klubok és az Idősek „Életet az
Éveknek” Országos Szövetsége Baranya megyei jubileumi rendezvényének, melyre 23
településről
jöttek
szereplők.
Igen
színvonalas
műsort
láthattunk.
Az ünnepi tortát Becker Józsefné készítette.
Május 29 és június 2. között lezajlott kárpátaljai kirándulásunk, mely hatalmas élményt
nyújtott valamennyi résztvevőnek.
Június 10. Klubnap. Vetítéses beszámoló a kárpátaljai útról
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Június 25-28. között nagyon kellemes kiránduláson vettünk részt Bükfürdőn. Ottlétünk alatt
látogatást tettünk Csepregen, ahol a helyi nyugdíjasok vártak bennünket. Bemutatták a
templomukat, majd a csepregi szőlőhegyen 5 fajta bort kóstolhattunk. Részt vettünk a Fertőtavi hajókázáson, melynek alkalmával megtekintettük a mörbischi tószínpadot, valamint
megnéztük a Világörökség részeként nyilvántartott Ruszt városát is.(Gólyák városa)
Bükfürdőről hazafelé betértünk Szombathelyre, ahol egy belvárosi séta után kellemes
környezetben kávéztunk és fagyiztunk. Onnan Jákra mentünk, ahol megnéztük az ország
legszebb templomát és a Helytörténeti Múzeumot.
Július 19-én egy kisebb csoport részt vett a Krisna-völgyi búcsúban.(18 fő)
Augusztusi klubnapunk a Művelődési Otthon színháztermének parkettázása miatt elmaradt.
Szeptember 4-én egyesületünk elnöke ”Kitüntető Díszoklevelet” vehetett át Budapesten a
Nyugdíjasklubok és Idősek Életet az éveknek Országos Szövetsége 25 éves jubileuma
alkalmából rendezett emlékülésen
9-én tartottuk egyben az augusztus-szeptemberi klubnapunkat.
14-én Pécsett, a mediterrán ősz programsorozat keretén belül a Sétatéren szerepeltek táncos
asszonyaink nagy sikerrel.
19-én tartotta a csurgói Nyugdíjas Klub 25 éves évfordulóját. Ezen ünnepségen 5 fő, Kárpátiné
Kovács Zita elnök asszony, a Fullér és Dolha házaspár vett részt.
20-án a PIFŐ (Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat) szüreti fesztivált rendezett az Európa téren,
ahol szintén felléptek táncos asszonyaink, valamint segítettünk a szendvics készítésben.
29-30-október 1-én 3 nap 2 éjszakára Nagyatádra látogattunk és kellemes pihenős- fürdőzős
3 napot töltöttünk el.
30-án a fonyódi nyugdíjas klub is ellátogatott Pécsváradra, akiket Bősz Zoltánné és Dolha
Boldizsárné fogadott és kalauzolta őket, valamint a Link házaspár is megvendégelte őket.
Október 14-i klub napunkon a novemberi tisztújító választásra tekintettel sor kerül a Jelölő
Bizottság megválasztására, Szabó Gyula elnök, Fullér Ferencné és Buszlauer Miklósné
Bizottsági tagok személyében.
18-19-én a Leányvásári rendezvényen
készítésben, asszonyaink pedig énekeltek.

nyugdíjas asszonyaink segítettek szendvics

20-án táncos asszonyaink és énekkaruk részt vettek Komlón „A Generációk Egymásközt
Egymásért, Nosztalgiázzunk Együtt” Generációs Táncház c. rendezvényen, ahol
gyümölcskosarat és oklevelet kaptak, valamint elnyerték a legszebb generációs műsorszám
különdíjat.
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November 5-én ellátogattunk a Zsolnay negyedbe., ahol gyönyörű őszi napsütésben jártuk
végig a kulturális negyedet és megtekintettünk egy csillagászati előadást is.
9-én került sor az „Idősek Napja” városi rendezvényre.
Novemberi klubnapunkon 11-én került sor Egyesületünk tisztújító közgyűlésére, ahol az
előző ciklus tisztségviselők lemondtak, majd megválasztásra kerültek az új tisztségviselők.
Kárpátiné Kovács Zita elnök, Fullér Sándor elnökhelyettes, Dolha Boldizsárné titkár, Vörös
Irma és Morshauser Józsefné vezetőségi tagok, valamint Fullér Sándorné és Áman Pálné
póttagok.
December 5-én részt vettünk a Budapesti Nyugdíjas EXPO-n. ( 6. alkalommal)
9-ei klubgyűlésünk egyben Karácsonyváró ünnepségünk is volt, ahol az ünnepi műsort a
pécsváradi Zeneiskola növendékei adták, valamint Vörös Irma és Hegedűs Tibor mondott egyegy szép verset, a Link házaspár pedig németül énekelt nekünk.
163 főnek adtuk át karácsonyi csomagot.
Így zártuk a 2014-es évet.
Egyebek.
-

Egészségfejlesztő előadások nyugdíjasoknak február 19-től szerdánként

-

Minden hónapban a klubnapokon megtartottuk tagjaink születésnapját.
-

-

alkalommal.

Művészeti csoportok működése, próbák
Senior torna folytatódott
Érdekképviselet: SZÉP kártya, (Széchenyi Pihenő Kártya) és az Erzsébet utalvány
o méltányossági nyugdíj, egyszeri segély 2014-ben 2 fő kért
o Európai Egészségbiztosítási Kártya
o Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása
Gyógycipő készítés
Leányvásári szendvics készítés, (önkéntes munka a városért)
KONYHA egész évben segítette a pécsváradi civil szervezeteket, csoportokat
Koszorúzás az állami ünnepségeken (márc.15., aug.20. okt.23.)
Üdülés szervezés Életet az Éveknek Országos Ny.szöv. kedvezményes gyógyüdüléseit
közvetítettük.
Körzetben lévő Nyugdíjasklubok támogatása
Rendszeresen részt veszünk a megyei szövetség összejövetelein.
1%

Kárpátiné Kovács Zita elnök
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Mozgáskorlátozottak Pécsváradi Tagcsoportja

Létszám:

107 fő

2014-ben új belépő: 8 fő

elhunyt: 2 fő

kilépett: 7 fő

A klub nyitott, nem csak mozgáskorlátozottak tagjaink.
Rendszeresen havonta jövünk össze, ekkor vannak rendezvényeink is.
Január:

Újév köszöntő

Február:

Télűző farsangi bál

Március:
Nőnapi ünnepség, melyen idén a Paradence kerekes székes tánccsoport is
szerepelt. Fellépésüket a Városi TV is közvetítette.
Április:

Egészségügyi szűrés

Május:

Férfinap Szigetvári tagcsoport látogatása

Június:

Szászvár: a MEOSZ által meghirdetett sportnap

„Pincebuli”

Augusztus: ”Para-fesztivál” Pécsett, a Kodály központban
Szeptember: Családi esttel egybekötve tartottuk meg csoportunk 20 éves jubileumát!
Vendégeink voltak a város, valamint a MEOSZ vezetői és a mohácsi, szigetvári, komlói
csoportok.
Fellépett
Arató
Gergő
és
Rosenberger
Ramóna.
Ebben a hónapban részt vettünk a Komlói Napok rendezvényén is.
Október:

Segédkeztünk a Leányvásár lebonyolításában.

November:

Geresdlakra kirándultunk. Ebben a hónapban Komlón is voltunk, Katalin bálon.

December:
Karácsonyváró ünnep, melyen tagjaink adtak műsort, majd ajándékozás
következett. Hónap közepén hasonló programon vettünk részt Mohácson, meghívásukra.
Gungl Jánosné titkár
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Család és Közösség Alapítvány
Az alapítványban stabilan hozzávetőleg 50 fő aktivizálható az alapítvány céljait illetően.
Adományboltot működtetünk folyamatosan,melynek bevételéből gyermekprogramokat
támogatunk.Az Adománybolt működését segítendő megállapodást kötöttünk a Royal Intertrans
Kft-vel ruha-cipő utánpótlás biztosítására.Sok adományt kaptunk a Pécsi Gyárvárosi
Plébániától is.
2014-ben a Könyvek könyve Klubot,nyári táboroztatásban résztvevő gyermekeket
támogatottunk.
Az év végi karácsonyi karitatív ajándékozási akcióban az
önkormányzattal,képviselőkkel,Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal,lakossággal
karöltve 90 családot ajándékoztunk meg.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett nyári gyermekprogramot
támogattuk adománnyal.
20 rászoruló családot láttunk el vetőmaggal tavasszal.
Szentirmai Fanni részére folyamatos gyűjtést szerveztünk szponzorok támogatásával illetve
akció-szerűen.
Egy főt támogattunk mosógéppel.
Pályázatban nyugdíjas apartmanház építésére közel 50 millió forintot nyertünk az
önkormányzattal együttműködve ennek építése folyamatban van.Az új Ptk szerint a
közhasznúsági címet újra megkaptuk.
dr. Hutvágner Rozália a kuratórium elnöke

Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat
A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat egy 15 éve működő önkéntes szervezet. Tagjai két
éves mandátummal rendelkeznek, melyet szavazás útján lehet megszerezni. Ifjúsági képviselő,
vagy polgármester minden 15 és 30 év közötti pécsváradi fiatal lehet.
A jelenlegi testület 2014. november 15-én állt fel. Kilenc képviselőből és egy
polgármesterből áll a szervezet. A legnagyobb feladata az ifjúsági önkormányzatnak az
érdekképviselet, valamint hogy helyi szinten kapcsolatot tartson a fiatalok és az önkormányzat
között. További vállalt feladata a szervezetnek, programok szervezése. Ilyen éves fix
programnak számít az Ifjúsági Fesztivál, a Szüreti Fesztivál, a VEB tábor, a Disputa tábor, a
Dombay Sound, az XY faktor és az év végi PIFÖ Szilveszteri Bál. A PIFÖ megpróbál
partnerségben lenni más Pécsváradi szervezetekkel, mint például a Pécsváradi
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Önkormányzattal, a Pécsváradi VÁR Kft.-vel, a Fülep Lajos Művelődési Központtal, a
nyugdíjas klubbal, stb… Annak érdekében, hogy az ifjúsági önkormányzat és tagjai
folyamatosan tudjon fejlődni, minden évben részt vesz a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
(GYIÖT) által szervezett országos találkozón, ahol valamilyen új képességet sajátíthatnak el a
résztvevők, miközben bővülhet kapcsolatrendszerük. Működését tekintve a PIFÖ kéthetente
szokott ülésezni, melyeken a napirendi pontokat tárgyalják meg.
A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat (PIFÖ) egy már múlttal rendelkező, de jövőbe
tekintő szervezet, mely lendületes, fiatalos és kitartó.
Takács Andrea ifjúsági polgármester

Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete
A Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete 2013 májusában alakult meg Pécsváradon,
a Pécsi Törvényszék 2013. október 19-én jegyezte be hivatalosan. Az egyesület rendes
tagjainak száma jelenleg 14 fő.
Az egyesület alapító tagjai:
Bajkó Attila (kilépett)
Bayerné Sipos Mónika
Bárdos Judit
Bárdosné Volkó Gabriella (kilépett)
Ilijin Petár
Kovács Magdolna
Kovács György
Krebsz-Molnár Mónika (kilépett)
Péter Jolán (kilépett)
Sásné Tamás Erzsébet
Tihi-Sándorka Lívia (kilépett)
2014-ben újabb tagok csatlakoztak az egyesülethez: Dárda Lőrinc, Ilijinné Várkonyi Márta,
Marján Zoltán, Marjánné Varga-Pál Zsuzsanna, Piszmán Károly, Piszmán Károlyné, Szabó
Jánosné. Tisztségviselők:
Bayerné Sipos Mónika – az egyesület elnöke
Kovács Magdolna – az egyesület alelnöke (2013-2014)
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Bárdos Judit – az egyesület pénzügyi vezetője (2013-2014)

Kulturális, kisebbségi és érdekvédelmi egyesület. Célja: Pécsvárad testvértelepülési
kapcsolatainak ápolása, bővítése, a határon túli magyarok által lakott régiók kultúráinak
megismerése, anyanyelvi kultúra megőrzése, ápolása, határokon átnyúló kulturális és
társadalmi együttműködések létrehozása, az anyaországi és a határon túli magyarok közötti
kapcsolatok javítása, egymáshoz való közeledése.
Állandó kapcsolatot tart fenn a civil szférát segítő állami, önkormányzati, gazdasági és civil
szervezetekkel, intézményekkel, személyekkel, valamint a Kárpát-medencei magyarság
szervezeteivel és mozgalmaival. Együttműködik minden olyan hazai és külföldi szervezettel,
amely elősegíti a céljainak megvalósítását.
Egyesületünk figyelemmel kíséri a határon túli többségi nemzetek, politikai, gazdasági és
kulturális életének alakulását, arról a közvéleményt tájékoztatja, ösztönzi és támogatja az
egyenjogúságon alapuló együttélésre irányuló és előremutató törekvéseket.
Nemzeti hagyományaink őrzéséhez, a magyarságtudat erősítéséhez, különféle rendezvényekkel
járulunk hozzá.
2014 áprilisában egyesületünk kezdeményezésére nagy társadalmi összefogás bontakozott ki a
pécsváradi Honvéd utcai játszótér csinosítása körül. Településünk civil szervezetei,
(Felvidékiek Klubja, Mozgáskorlátozottak Klubja, Német Barátság Egyesület, Székely Kör,
Várbaráti Kör, Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete) közösen láttak hozzá a
játszótér rendbetételéhez. Tagjaink fát ültettek, ástak, csiszoltak, festettek. Az összefogás
eredménye a szépen rendezett tér, a frissen festett játékok, az új fák.
2014. június 4-én Trianoni megemlékezést szerveztünk Pécsváradon. Egyesületünk tagjai egy
rövid történelmi műsort mutattak be.
Egyesületünk partnerként részt vett a XXIII. Határon Túli Magyarok Fesztiváljának
megvalósításában, amelyet a pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvány
szervezett.
2014. Szeptember 16-án, városunkban, a Fülep Lajos Művelődési Központban tartották Bedő
Anikó keramikusmester kiállítását, a rendezvény szervezésében az egyesületünk is
közreműködött.
2014. október 9- 12 között egyesületünk is bekapcsolódott a „72 óra kompromisszumok
nélkül” háromnapos önkéntes ifjúsági akcióba, melynek során más pécsváradi civil
szervezetekkel közösen a várkertben lévő fa szobrok rendbe tételét vállaltuk.
2014. novemberében hagyományteremtő céllal csatlakoztunk a „Határtalan Lakoma”
elnevezésű pécsváradi programhoz, melynek keretében a Pécsváradon élő határon túlról
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származó, valamint a településen élő más nemzetiségek megismertették egymással nemzeti,
hagyományos ételeiket. Közös lakoma keretében bővítettük ismereteinket, megosztottuk
egymással tapasztalatainkat.
2014 szeptemberétől a Nemzeti Művelődési Intézet partnereként részt veszünk a kulturális
közfoglalkoztatási programban, jelenleg 2 főt foglalkoztat egyesületünk.
Bayerné Sipos Mónika
az egyesület elnöke

Zöld Zengő Egyesület
Tagok száma: 10 fő
Programok: Ökobutik, Ökopiac, "Beszéljünk Zöldeket" fórum, "Készítsünk Zöldeket" kreatív
műhely, Váradi Dénár csere-program

Simara-Dallos Renáta

Cégek, vállalkozások beszámolói

Vízmű
Vízbekötések száma Pécsváradon: 1955 db
ebből lakossági: 1734 db
ebből közületi: 221 db
Szennyvízbekötések száma: 1515 db
(összes új bekötés 6 db)
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ebből lakossági: 1365 db
ebből közületi: 150 db
Éves vízfelhasználás Pécsváradon: 174.194 m3
ebből lakossági: 108.463 m3
ebből közületi: 65.731 m3
Éves tisztított szennyvíz mennyisége: 130.158 m3
Fejlesztések 2014.:
víz ágazat: 5.023.383 Ft
szennyvíz ágazat: 3.447.055 Ft

Az Önkormányzat által megrendelt beruházási,
felújítási munkák:
Tűzcsap csere Pécsvárad, Hegedűs-Jókai u. sarok
Pécsvárad MOL kútnál út alatti átvezetés csere 26 m
Pécsvárad szennyvíztelep frekvenciaváltó csere ABB
ACS355-03E-15A6-4 7,5 kw
Pécsvárad szennyvíztelep Flygt CP 3102 tartalék
átemelő szivattyú felújítás
Pécsvárad szennyvíztelep Flygt CP 3085 1,3 kw
szippantott szennyvíz feladó szivattyú felújítás
Pécsvárad szennyvíztelep Flygt NP 3102 180 MT 461
szivattyú felújítás
Pécsvárad
szennyvíztelep
Flygt
iszaprecirkulációs szivattyú felújítás

CP

3085

Pécsvárad szennyvíztelep Flygt CP 3085 tartalék
iszaprecirkulációs szivattyú felújítás
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Frekvenciaváltó csere (szennyvíz)
Keverő alkatrészek Flygt 4620.410 (szennyvíz)
Szivattyú alkatrészek Lowara SV 1606 (víz)

dr. Hanol János
szervezési és kommunikációs osztályvezető

Pécsváradi Aranycipó Kft.
Létszám: 153 fő, ebből fizikai: 120 fő
Szakmunkástanulók száma: 32 fő
Jellemző napi termelési adat: kenyér 13 tonna, péksütemény 7,5 tonna
Új termékek: lágy tésztás bagettek, leveles édes péksütemény,hajdinás kocka
Termelési érték 1 főre: 14.905 eFt
Árbevétellel arányos jövedelmezőség: 2%
Éves nettó árbevétel: 2.280.526 eFt
Átlagkereset ft/fő/év: 2.385.402 Ft/év
Géppark bemutatása: 28 db. Toyota típusú tehergépkocsi
Alapvető termelő
csomagoló

berendezések:

hűtőkamra,
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sokkoló,

jégkása

készítő,

kemencék,

Intézmények beszámolói

Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

Bölcsődei csoport: 14 gyermek
2 fő gondozónő, 1 fő közfoglalk. gondozónő, 1 fő közfogl. technikai

Óvoda:

126

gyermek

6 csoport

1 fő vezető óvónő,

12 fő beosztott óvónő ( 2fő GYES)
6 fő dajka,
4 fő konyhai dolgozó
2 fő
pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár, 1 fő élelmezésvezető

Kodolányi János Általános Iskola

Tanulók száma:
Tanulócsoportok:
Napközis csoport:

alsósok 162 fő
„

8
7

Étkezésben részesül: 251 fő
Bejáró:

felsősök 167 fő
„

9

létszámuk: 193 fő
ebből csak ebédel: 53 fő

101 fő

Német nemzetiségi nyelvet tanul: 314 fő
A

végzett

30

fő

40%-a

34%-a
26%-a szakiskolában tanul tovább.
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gimnáziumban,
szakközépiskolában,

Pedagógusok száma: 31 fő, +tartósan távol 3 fő.
Alkalmazottak:

iskolatitkár: 1 fő
élelmezésvezető: 1
takarító: 5 fő
uszodai dolgozó: 3 fő

Szakosellátás 100%
pedagógiai asszisztens: 2 fő
karbantartó:
2 fő
konyhás:
10 fő

fő

2014-ben a zeneiskola a Rákóczi utcai épületből átköltözött, ezért a tetőtér átalakítása szükséges
volt.
Az uszoda januártól júniusig üzemelt.
A külsheimi partneriskola tanulói látogatást tettek ez évben.
Az SZJA bevételekből az alapítvány 215.000 Ft-tal gazdagodott, egyéb bevétel 30.000Ft volt.
Az iskola tanulói nyelvi-, matematikai- természettudományi-,,szavaló-, sport-, rajz-, meseíró
versenyeken
szerepeltek
igen
szép
sikerrel,
az
alsó
tagozatosok
63
érmet
és
helyezést,
a felsősök 97 érmet és helyezést értek el.
A pedagógusok közül 16 fő vett részt továbbképzésen.

PÉCSVÁRADI II. BÉLA KÖZÉPISKOLA

Tanulólétszám szept. 1-jén
- gimnázium

102 fő

- szakközépiskola

105 fő

- húsipari termékgyártó

77 fő
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- pék-cukrász

88 fő

- esti gimnázium:

22 fő

Állományi létszám megoszlása:
- tanár
- adm.és technikai dolg
- ebből részfoglalk.

34 fő
3 + 8 fő
2 fő

Kollégiumi elhelyezettek száma:
- középiskola

50 fő

- szakiskola

27 fő

Felhasznált évi költségvetési pénzeszköz: nincs külön költségvetésünk.
Esetleges személyi, szervezeti változás és annak időpontja: 2013. április 1-jétől a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozunk.

Beruházás, felújítás, jelentősebb beszerzés…: nem volt beruházás, korszerűsítés.

Versenyek, programok, kirándulások:
Húsipari Országos Szakma Kiváló Tanulója Verseny, Szeged
Mészáros Krisztán 12. helyen végzett, Deér Lóránt 14 helyet szerezte meg, így mindkettőjük
felszabadult.

51

Megyei Katasztrófavédelmi Versenyen az I.-II-III. helyen végeztünk.
Országos Rendészeti Csapatversenyen 17. helyen végeztek tanulóink.
Országos Rendészeti Tanulmányi Versenyen 24. helyezést érte el Martinek Lajos.
A Rákóczi Szövetség Diákutaztatási Program keretében októbere 9-én Eszékre látogattunk, kb.
40 fővel (gimn. 9., gimn. 10., gimn.12.), 1 napos kirándulás a horvát-magyar iskolaközpontba
az október 23-i emlékműsorra. Megtekintettük továbbá az ’56-os emléktáblánál tartott
ünnepséget és Eszék nevezetességeivel megismerkedtünk.
Színházlátogatás
A Pécsi Nemzeti Színházban az iskolának 25 db bérlete van, amit az iskola kulturális alapja
vásárolt. A diákok 6 alkalommal látogattak el a színházba, ahol az alábbi előadásokat
tekinteték meg:
- 39 lépcsőfok
- A padlás
- A dzsungel könyve
- Indul a bakterház
- Carmen
- Billy, a kripli
Az Operakaland keretében 50 tanuló Bp-re látogatott, a Magyar Állami Operaház Márió és a
varázsló című előadására, amit az Erkel Színházban játszottak.
A színházlátogatás pályázat útján valósult meg.
Bábszínház látogatása: A dráma tantárgy keretében iskolánk tanulói (gimn.9.o.) a Zsolnay
Negyed Bóbita Bábszínházában megtekintették Madách Imre: Az ember tragédiája című
előadást.
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Sport:
2014. márc. 21-én iskolánk tanulói Pécsett a Gandhi Csarnokban vettek részt a Decathlon B33
Tour elnevezésű streetball versenyen. Két fiú és egy lány csapattal képviselték iskolánkat
(Bayer Krisztián szakk.11., Berta Zsolt gimn. 11., Hegedűs Péter gimn. 11., Székely Viktor
gimn. 11., Galuska Levente szakk.10., Horváth Dávid szakk. 10., Papp Levente gimn. 10.,
Tamás Martin szakk. 10., Scheffer Petra szakk. 10., Agócs Nikolett szakk. 11., Kovácsevics
Nikolett gimn. 9., Kovács Ottília gimn. 11.). A csapat edzője: Sramó Péter tanár volt.
Csapataink a IV. helyezést érték el.

Egyéb, utókor számára érdemleges adat, esemény:
Január 17-én I. félév zárása
Január 18-án Központi felvételi vizsga
Jan. 23-án

Pótfelvételi

Jan. 24.

Szalagavató ünnepség

Febr-márc.

Kisérettségik magyar, történelem, matematika, német, angol nyelv tantárgyakból.

Szakiskolai kisvizsgák
Márc. 14.

Iskolai ünnepség

Április 30.

Ballagás

Május 5-től Érettségik, szakmai vizsgák
Június 16-tól Szóbeli érettségi vizsgák
Június 25-26. Beiratkozás
Augusztus 29.

Tanévnyitó értekezlet

Szeptember 1.

Tanítás megkezdése, beszoktató program a 9. tanulóknak
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Októberben Szecskaavató, kirándulások osztályszinten
November 26.

Nyílt nap - középiskola

December 3. Nyílt nap - szakiskola
December 4. Iskola dolgozóinak, gyerekeinek Mikulás-nap műsorral, ajándékokkal
December 19.

Karácsonyváró nap – Teaház, kézműves foglalkozás, filmvetítés, Stand-

up, asztalitenisz.
Papp Gyula
igazgató

FÜLEP LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Kiállítás száma:
Ismeretterjesztés száma:

látogatók:

8

résztvevők: 15309

178

Tanfolyamok száma:
Klubok száma:

résztvevők:

16

131

tagok száma: 897

21

Színházi előadás, hangverseny, irodalmi est száma:
táncos rendezvények száma:

3025

résztvevők:

38

néző: 4220

19
7410

Esetleg megszűnt forma, klub stb.
Új művelődési forma klub, stb.
- Borbarátok Egyesülete
KÖNYVTÁR új beszerzései db.
Össz állomány:

– Határontúli Magyarok Egyesülete
Ft. érték:
43692
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Egyéb kiadványok, lapok száma:

58

Beiratkozott olvasók száma:
Kikölcsönzött kötetek száma:
Gyermekfoglalkozások száma:
rendezvény 26
könyvtár
14
résztvevők száma : 753

782 ebből 14 év alatt: 281
18196
41 jellege:kiállítás

1

Esetleges szervezeti, stb. változás megnevezése és időpontja:
Beruházás, korszerűsítés, jelentősebb beszerzés megnevezése és annak Ft. értéke:
-Elázott a nagyterem parkettája , cseréje 2,5 M Ft volt.
Egyéb, az utókor számára érdemleges adat, eredmény, új profil, megszűnés stb. időpontja:
- Az elmúlt évben elkészült az olvasó aljzatburkolata ezáltal lehetőség nyílt egy újabb
központi tér nyerésére.
- Kulturális közfoglalkoztatott II. Programhoz 3 fő csatlakozott ( 2fő műv.ház , 1fő
könyvtár)
SPORTCSARNOK üzemelésével kapcsolatos főbb események:
KLIK-hez tartozik 2013.01.01. –től.
Bognár Gyöngyvér műv.kp.vezető
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