Krónika 2013

Január

1. Ahogy az előző évben,úgy az idén is csendesen teltek az óév utolsó, ill. az új
év első órái. Csak a PIFÖ szervezett batyus bált, egyéb rendezvény nem volt.
Éjfél körül megsűrűsödtek a petárdadurranások, majd ismét elcsendesedett
város.

4. A Dunántúli Napló nagy, fényképes cikket közöl Márciusban költözhet az
iskola Befejezés előtt áll az új létesítmény Pécsváradon címmel. Bár eredetileg a
második félévet már az új épületben kezdték volna a felső tagozatosok, de ez a
határidő több ok miatt kitolódott. dr. Bíró Ferenc polgármester nyilatkozata
szerint a kivitelező jelenleg a szerelvények beszerelését, burkolást, festést végez,
így a hó végén megkezdődhet a műszaki átadás-átvétel folyamata, február 28-ig
pedig teljesen berendezik az új iskolát.

10. Délelőtt megsérült egy gázvezeték az új iskola építési munkálatai közben.
Szerencsére a munkagép által megrongált vezetéket néhány percen belül sikerült
elzárni, így csak csekély mennyiségű gáz került a levegőbe. A katasztrófa védelem kivonuló egységei szerint veszélyhelyzet nem alakult ki a környéken.
Az EON szakemberei egy órán belül helyreállították a megsérült vezetéket és a
szolgáltatást.

11.
A
tegnapi
gázvezeték
sérülésről
tudósít
a
DN.
Lezárult a tanév első féléve. Az értesítőket január 18-án viszik haza a tanulók.
Egerbe utazott ma iskolánk három 8.a osztályos tanulója: Bencze Renáta,Hédl
Vivien és Solti Réka. Beküldött munkáik alapján őket hívták meg az országos
döntőre. (A feladat az Egri Csillagok című regény illusztrálása volt, a versenyre
egyébként 175 pályamű érkezett) Felkészítőjük Kárász Rózsa.

13. Sűrű hóesés köszöntött ránk, késő délutánra már a közlekedés is nehézkessé
vált.

14. Az év első képviselőtestületi ülésén 1. tájékoztató hangzott el az év eleji
változásokról, mint járási hivatal, iskola működése, előterjesztő mind a négy
napirendi pontnál dr. Bíró Ferenc. 2. és 3. pontban rendeletet alkottak a szociális
célú tűzifajuttatásról, majd a térítési díjakról. A 4. pontban az iskolai eszközök
közbeszerzési eljárásának eredményéről, az egyebekben pedig szó esett az iskola
átadásáról, az uszoda működési rendjéről, a Hírmondó terjesztéséről és a
közvilágításról.
Több hónapos kényszerű szünet után ma újra kinyitott a tanuszoda! Egyelőre
csak a diákok számára, de hamarosan a város lakói is újra használhatják, az
egyeztetések már folynak. A sportcsarnok iskolai tornateremként funkcionál,
egy pályázatnak köszönhetően középen elválasztható, így egyszerre két osztály
is használhatja. Az uszodával együtt így a mindennapos testnevelés helyszínei
adottak.

15. Címlapon, színes fotóval tudósít a DN nyertes pályázatunkról Megújul a
pécsváradi vár címen. Olvashatunk a zarándokszállás kialakításáról, a gépészeti
felújításról és a várható programokról is.

17. Német nyelvű vers és prózamondó verseny zajlott ma az általános iskolában.
A nyertesek képviselik iskolánkat a megyei döntőn, Mohácson.
5. oszt. I. Szabó Tamara 6. oszt. I. Marton Zita 7.-8.oszt.I.Weigert Klaudia
II. Pere Gergő
II. Bayer Bojána
II. Farkas Gergő
III. Brand Diána és
III. Kempf Amélia
III. Fuller Botond
Nyelvjárásban előadott humoros történeteiket mutathatják be Mohácson Papp
Marcell, Gungl Patrik és Kleisz Ottó.

18. Nem ért véget a tél! Havazás, erős szél jellemzi a mai napot.

22.
Immár harmadik éve köszöntjük a Magyar Kultúra Napját a
népdaléneklési versenydöntőjével. Ebben az évben 62 tanuló vállalkozott a
megmérettetésre, nyolc településről. (Örvendetes, hogy egyre több közöttük a
fiú!) 29 fő jutott tovább az elődöntőből az ünnepi napon tartott döntőbe. A zsűri
elnöke Deáky Péter, a Pöndöly együttes vezetője, zenepedagógus, tagjai:
Lakatos Judit zenepedagógus, Józsa-Papp Éva pedagógus, a Zengővárkonyi
Hagyományőrző Egyesület elnöke, az utánpótlás csoport vezetője, Szondi
Józsefné nyugalmazott ének-zene tanár és Mohácsi István, a Zengővárkonyi
Hagyományőrző Együttes vezetője voltak. A nehéz döntés után dr.Bíró Ferenc
polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a zsűri elnökével átadták a
helyezetteknek a díjakat.
1-2. oszt.

I. Ruppert Luca
II. Zsáli Zoé
III. Zsifkó István

3.-4. oszt.

I. Rózsa Viktória
II. Boris Bálint Bánk
III. Ottlakán Amira

5.-8.oszt.

I. Busa Enikő, Marton Zita
II. Laki Anna
III. Dobszai Dorina, Topor Szelina

Az ünnepi beszédet dr. Sári Mihály, a kulturális bizottság tagja mondta.
Vetítéssel kísért előadásában a magyarság sokszínű kultúrájának kialakulásáról,
a Himnusz megszületésének körülményeiről beszélt, igen lebilincselően. Az
ünnepi műsor ez évben verses-zenés összeállítás volt, melyet a művelődési
központ munkatársai, valamint Borisné Link Ibolya, Bősz Zoltánné és Árvai
Dorottya adott elő. A Himnuszt Farkas Gergő 7.b oszt. tanulótól hallhattuk.
A Dunántúli Napló a februári tüzeskerék túrára hívja fel a figyelmet, mely
városunkból indul.

23. A Magyar Kultúra Napjáról emlékeztek meg ma a kisegítő iskolában.
Hagyományosan szavalóversenyt tartottak, melyre az alsó tagozatosok
tavaszköszöntő, a felsősök pedig forradalmi versekkel készültek.

25. Szalagavató bált tartottak a művelődési házban és a sportcsarnokban a II.
Béla középiskola végzősei.

31. Fél év kényszerszünet után újra működik az uszoda írja a DN. Dr. Bíró
Ferenc polgármester elmondja, hogy tavaly nyáron anyagi okok miatt zárták be
az intézményt. A város költségvetése kritikus helyzetbe került, ezzel a lépéssel
azonban 15 millió Ft-ot tudtak megtakarítani. Az uszoda az általános iskolával
együtt átkerült a Klebersberg Intézményfenntartó Központhoz. Az újonnan
megalakult járásban ez az egyetlen ilyen intézmény, így a környező
településekről is ide járnak a diákok. Hamarosan a város lakói is újra
használhatják a létesítményt.

Február

1. Az általános iskola felső tagozata kezdte a farsangi szezont, ma tartották
hagyományos jelmezes báljukat.

2. Ünnepre, visszaemlékezésre hívták a régi kollégákat is a Gesztenyési úti
óvodába abból az alkalomból, hogy 35 évvel ezelőtt, 1978-ban ezen a napon
nyitotta meg kapuit az akkori „új ovi”.

4. A várról olvashatunk ma DN-ben. Részletesen ír a március 14-i
szezonnyitóról, a várható programokról, különösen a nagyrendezvényeken
kívüli „csemegékről”, mint a nyílt nap, bakancsos bál, őstermelői piac,
lekvárverseny, stb.

11. A jövő szombati Valentin-naphoz kapcsolódó várbéli programunkról közöl
előzetest a DN.
Pécsvárad Város Képviselőtestülete mai ülésén
1. Elfogadta az önkormányzat 2013.évi költségvetését.
2. Elfogadta a Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal működési szabályzatát.
3. Döntött a járóbeteg ellátás fenntartásáról. Majd zárt ülésen egy szociális
ügyben benyújtott fellebbezést vitatta meg.

12. A DN a városunkból induló vasárnapi Tűzkerék túrára invitálja az olvasókat.

13. Egy nap telt ház – írja a DN és beszélgetést közöl Kollár Sándornéval, a
Tanya Csárda tulajdonosával a Torkos Csütörtök kapcsán.

16. A szerelem és a házasság volt ma a központban a pécsváradi várban. A
különleges menüben még szerelmi bájitalt is felszolgáltak! Vendégségbe hívták
a mai rendezvényre azokat a párokat is, akik tavaly itt mondták ki a boldogító
igent. Akik még a jeles nap előtt állnak, megtekinthették a lehetséges
helyszíneket,
köztük
a
nászutas-lakosztályt
is,
találkozhattak
szakemberekkel,(az anyakönyvvezetőtől a sminkesig) és bállal zárult a nap a
Kreszits-Poller duó közreműködésével.
A DN-ben A falvakba is negyedóra alatt kiérhetnek a mentők címmel arról
olvashatunk, hogy az OMSZ uniós forrásokból új létesítményeket hoz létre, ill.
korszerűsíti a már meglevő létesítményeit. A kialakítandó hét új állomás egyike
Pécsvárad! (Megyénkben városunkon kívül még Sásd és Szentlőrinc)

17. Nem csak helyiek vettek részt a már hagyományos Tűzkerék túrán, mely
során kb. 10 km-es sétával Óbányát keresték fel a bakancsosok. Idén különféle
látnivalókkal várták a vendégeket, akiket természetesen idén is a látványos
termésjósló szokás, a sötétedés és az esti harangszó utáni tüzes kerék gurítása
varázsolt el.

22. Az általános iskola felső tagozatosai vehettek részt azon a szemléletformáló
tematikus napon, melyen a környezetvédelemmel kapcsolatos filmeket
nézhettek, előadásokat hallgathattak a gyerekek. Szóba került a Föld
ökoszisztémája, az elképesztő méretű környezetszennyezés, a szelektív
hulladékgyűjtés, a környezettudatos vásárlás, a megújuló energiák, az ökológiai
lábnyom és még sok egyéb érdekesség. Gyakorlati feladatokat is meg kellett
oldaniuk és számos egészséges, hazai termesztésű ételt is kóstolhattak.
Pécsvárad idén második alkalommal csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez,
mely Székelyudvarhelyről indult 2009-ben, s melyen tavaly 7 ország 115
településén több, mint 16 000 lelkes olvasó vett részt, ez a Felolvasó-maraton .
Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulóján az ő művei kerültek sorra.
Reggel az iskolában kezdődött a felolvasás, délután a művelődési házban, végül
este a könyvtárban fejeződött be a program, melyen mintegy 120 fő olvasott fel.

Március

2. A művelődési házban ma a Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület tartotta
szokásos farsangi jelmezbálját, a szokásos fergeteges hangulatban.

3. Remek időben került sor az év első nagyszabású sporteseményére, a 25 km-es
Pécs – Harkány Országúti Futóversenyre. A több, mint 900 indulóból sokan
pécsváradiak voltak. Sőt, a Digistar Kft.-t képviselő csapat – Fullér Zoltán,
Wagner Tibor és Szabó Tamás – céges váltó kategóriában 5. helyezést ért el
1óra 56 perces időeredménnyel. Fullér Zoltán – aki 22. alkalommal teljesítette a
távot! – Scheich Tamással együtt egyéniben is az első harmadban végzett.

5. A vasárnapi Szezonnyitó családi vasárnapra hívja fel a figyelmet a DN mai
számában. Kiemeli a sok programot, a tematikus várvezetéseket, az
ingyenességet.

6. Két héten belül költözhetnek az új pécsváradi iskolába adja hírül DN. dr.Bíró
Ferenc polgármester az interjúban elmondja, hogy az új bútorok,
eszközök,berendezési tárgyak folyamatosan érkeznek és kerülnek a helyükre.
Eközben az új óvodánál is az utolsó simításoknál tartanak a kivitelezők. –
Áprilisban tervezzük az új iskola és óvoda ünnepélyes átadását, ekkor már az
első tapasztalatokról is beszámolhatunk – fejezi be a beszélgetést polgármester
úr.

8. Somogy, Tolna, Baranya és Zala megye tanulásban és értelmileg
akadályozott gyermekeket nevelő intézményei vettek részt azon a területi KI
MIT TUD versenyen, ahol a BMÖ EGYMI Pécsváradi tagintézményének
tanulói színdarab kategóriában és tánc kategóriában is első helyezést értek el és
továbbjutottak a kiskőrösi országos versenyre.
Az óvoda vendégeket fogadott: a Budapesti Német Kisebbségi Önkormányzat
szervezésében 55 fős pedagógus csoport járt nálunk. A gyermekek német nyelvű
műsora és az óvoda megtekintése után tapasztalatcserére került sor a
nemzetiségi munkáról, programokról, a még élő hagyományokról. A
vendéglátás helyi vállalkozók termékeit dicsérte: friss kalács, pogácsák, finom
teák. A vár megtekintése után Geresdlakra indult a csoport.

9. Nyitnikék! – ingyenes nap a pécsváradi várban hívja fel ismét a figyelmet a
holnapi szezonnyitóra a DN.

10. A mai Várvásárral Újra nyitott a vár. A kellemes időben sok ember fordult
meg az udvaron és a múzeumban is, mely a mai napon ingyen volt látogatható.
10 órakor zenés köszöntő volt az ezeréves kápolnában, 10óra 15 perckor már
indult az első csoport vártúrára, melyet a felnőtteknek dr. Novotny Iván, a
gyerekeknek Bősz Zoltánné vezetett, s amelyet több turnus vett igénybe.

11. Önkormányzati ülést tartott a képviselő testület, melyen 4 napirendi pontot
javasolt dr. Bíró Ferenc polgármester megtárgyalásra, melyhez további 4
javaslat érkezett Tóth Györgyi és Benkő László képviselőktől.

1.Gyermekétkeztetés. Az általános iskola működtetését és fenntartását ugyan
átadtuk a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak, ám a gyermekétkeztetés
kötelező önkormányzati feladat lett. Ez esetünkben nem csak az általános
iskolásokat, hanem a II. Béla Középiskola és a BMÖ EGYMI tanulóit is jelenti.
Több egyeztetés után a középiskolások az új iskola 500 adagos konyháját veszik
igénybe, az EGYMIben marad a saját konyha, a Vár utcai ovi melegítőkonyhája
pedig a Gesztenyési úti oviból kapja az ételt. Gondos szervezést igényel azonban
az általános iskolások és a középiskolások együtt étkeztetése. Felvetődött még
az egészségesebb étkezés szükségessége több képviselő részéről.
2. A Pécsváradi Vízmű Kft. további működése Törvényi változás miatt hónapok
óta folynak a tárgyalások megyénk önkormányzatai között, hogy tulajdonukban
maradhassanak a vízművek. Végül a paksi székhelyű Mezőföldvíz Kft. nagyon
kedvező ajánlattal kereste meg önkormányzatunkat: 3 év alatt kifizetik a
működtető eszközök értékét, a föld alatti víziközművek bérleti díját, a közműadó
éves díjának időarányos részét. További előny, hogy a helyi vízmű változatlan
létszámmal üzemmérnökségként működhetne tovább. Mivel mind a Mohácsvíz,
mind a Tettye Forrásház, mind a DRV ajánlata több ponton is sokkal
kedvezőtlenebb volt, a képviselő testület egyhangúan a Mezőföldvíz mellett
döntött.
3. Az óvodai körzethatárok megállapítása Miután szeptembertől mindkét óvoda
3 – 3 csoporttal működik, a buszos szállítás pedig megszűnik, a Dózsa György
utca
tengelye
lesz
az
óvodai
elhelyezés
határvonala.
4. Módosították a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási
megállapodását.
A lakosság létszámához kötött degresszív tagdíj fizetés 20
Ft/fő/évre
változott.
Egyebekben szóba került a sportpálya előtti parkoló helyzete, a Szentháromság
tér forgalmi rendje és tájékoztató hangzott el a Szent István Napok tervezett
programjairól.

11. Fényképes cikket közöl a DN a tegnapi szezonnyitó Várvásárról.

.12. Sepsiszentgyörgyi csoport járt ma a várban.
Nőnapi öttusa volt ma az EGYMI tagintézményében. Az immár
hagyományosnak mondható versenyen fiúk és lányok egyaránt számot adhattak
arról, hogy milyen ügyesek a házimunkában. Volt gyorsasági ruhateregető

verseny, ügyességi asztalterítési verseny és még sok háztartási munkákhoz
kapcsolódó ötletes feladat. Az öttusát egy fiú nyerte meg!
A Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete hagyományos nőnapi vigasságát tartotta ma
a művelődési házban. A műsort természetesen a klub férfi tagjai adták, és a
vacsora után idén is szólt a zene, az énekszó és táncra is perdültek az örökifjú
nyugdíjasok.

13. Az új iskolában várták ma az érdeklődőket, hogy az igazgató és a két
helyettes vezetésével megmutassák a már berendezett épületet. Sokan voltak a
kíváncsiak, így folyamatosan, több csoportban indultak egész délután a
„felfedezők”. Bár az iskola tanulóinak külön időpontra szerveztek „bejárást”,
mégis sokan eljöttek most is szülőkkel, nagyszülőkkel.
Iskolánk névadója Kodolányi János születésnapján a tanulók évek óta virágot
helyeztek el a Vár utcai óvoda falán elhelyezett emléktáblánál. Az idén a
szokásostól kicsit eltérő módon kellett emlékezniük: részleteket olvastak fel az
író műveiből az iskola udvarán, népdalokat énekeltek, körjátékokat játszottak és
a megemlékezés virágait az író képénél helyezték el.
A 2. órától kezdődően nyílt napot tartottak, mely során a szülők, hozzátartozók
bármely osztályba, bármely órára, sőt a délutáni foglalkozásokra is
betekinthettek. (Sajnos, a fölső tagozatban igen kevés szülő élt a lehetőséggel.)
Négy raklapnyi, közel három tonna élelmiszert hozott a COOP segélykamionja a
November 29. utcai lakásotthonba. Az állami gondozott, sérült gyermekeket
nevelő intézmény nem egyedül részesül az adományból, a Baranya Megyei
Gyermekvédelmi Központ gondoskodik a szétosztásról, mintegy 250 gyermek
örömére. A hírt a DN is közli.

14. Hajnalban havas eső kezdett esni, majd fokozatosan havazásra váltott. A
rendkívül erős, 80 – 100 km/ó. sebességgel tomboló szél, a rengeteg lehullott hó
miatt óriási káosz volt országszerte. Az utakat –még az autópályákat is- lezárták,
emberek ezrei rekedtek az utakon tájékoztatás nélkül. Mind a rendőrség, mind a
katasztrófavédelem későn reagált. Súlyosbította a helyzetet, hogy sok helyen
maradtak hosszabb időre (néhol napokra!) áram és víz nélkül a települések.
Pécsváradon szerencsére csak néhány órán át volt áramhiány.

Még havas esőben indult útra a II. Béla Középiskola 40 diákja és kísérőik:
Ruppert Beáta, Fenyvesi Jánosné, Bálint Olja, Ujj Zoltán tanárok Segesvárra a
Határtalanul
program keretében. Jártak
Aradon, Székelyderzsen,
Székelykeresztúron, Székelyudvarhelyen, Szejkén, Fehéregyházán, Brassóban,
Vajdahunyadon, és természetesen Segesváron, a vendéglátóik ugyanis az ottani
Mircea Eliade Főgimnázium magyar tagozata volt.

15. Viharos szélben, hatalmas hóviharban maroknyian helyezték el koszorúikat
a Szentháromság téren, Hegedűs Imre emléktáblájánál, majd a Kossuth téri
szobornál. Az ünneplők –a Pilvax helyett - a Zengő cukrászdába invitálták Jéhn
Márkot, a PIFÖ tagját, hogy mondja el ott ünnepi beszédét. A közlekedési káosz
miatt a műsor elmaradt. Az extrém időjárásra tegnap még meglehetősen késve
reagáló országos szervek ma mindenkit felszólítottak az otthonmaradásra.

16.Végre elállt a mi vidékükön a több napja tartó hóesés, s a szél is mérséklődött
valamelyest, de igen hideg van. Éjszaka mínusz 10 fok/C volt!
A polgármesteri Hivatal dísztermében dr. Jászberényi Gábor, a Baranya megyei
Kormányhivatal igazgatója, dr. Gáspár Jenő, a hivatal Hatósági Főosztályának
vezetője, dr. Garadnay Kinga, a Kormányhivatal Ügyfélszolgálati osztályának
vezetője jelenlétében írta alá Erzsébet, Geresdlak, Hidas, Mecseknádasd,
Nagypall polgármestere és jegyzője a szerződéseket, melyek meghatározzák
azokat a feladatokat, melyeket a járás lát el a közös hivatalok ill. kirendeltségek
településein ügysegédek útján.

17. A pécsváradi járás vezetője, dr. Emődy Balázs kezdeményezésére egyeztetés
zajlott, melyen részt vett az érintett 17 település polgármestere valamint a
megyei munkaügyi központ vezetői. Járásunkban nincs önálló munkaügyi
kirendeltség, a térségben regisztrált mintegy 700 fő álláskereső ezt nem
indokolja. Felmerült, hogy az eddig Komlóhoz tartozó települések a pécsi
területhez kerüljenek, de az érintettek két harmada ez ellen levélben tiltakozott.
dr. Emődy Balázs javaslatára konszenzus született, mely szerint a Pécsváradi
Járási Hivatalban a Komlói Munkaügyi Központ tart ügyfélfogadást a járás
lakosainak olyan kiadmányozási jogkörrel, mely révén Pécsváradon lehet intézni
az ügyek legnagyobb részét.

18. Ünnepélyes keretek közt avatták fel a Spartacus Sportkör felújított
öltözőépületét, melyre 5 millió forintot nyertek. dr. Bíró Ferenc köszöntője után
Borhy István sportköri elnök beszélt a sportolók nevében, s vágta át a szalagot
polgármester úrral együtt. Ezután Gász Zoltán, a kivitelező Architekt Kft.
vezetője mutatta be a vendégeknek a felújított épületet. Szó esett a további
sportfejlesztési tervekről is.
Női Kamarakórusunk a Pécsi Dalos Nap meghívott vendégeként fagyos szélben,
hidegben koszorúzta meg Kodály Zoltán emléktábláját, majd szobrát Pécsett. A
Pécs-Baranyai Kórus és Zenekari Szövetség által szervezett találkozón koncertet
is adtak a Komlói Munkáskórus és a Pécsi „Leöwey Klára” Női Kar
társaságában.

19. Iskolánk egykori legendás tanáráról, Szondi Józsefről elnevezett területi
matematikaversenyt tartottak ma, melyen az alábbi eredmények születtek:
Hideg Kata (4.b) I. hely,
Resch Dávid (4.a) III. hely,
Horváth Ákos (6.b)I. hely,
Börcsök Erik (7.b) III. hely ,

Rejtő Olivér (3.b) II. hely ,
Laki Anna (5.b) II. hely,
Poller Péter (7.b) I. hely
Brandt Bálint (8.b) II.hely

20. Az iskolában a leendő első osztályosok szüleinek tartott német bemutató
órát Flódung Anita.
Programegyeztető megbeszélést tartottak ma a művelődési házban a különböző
intézmények és szervezetek, hogy összehangolják terveiket.

21. Fényképes cikket közöl a DN Megindult a pécsváradi várba a
turistaforgalom címmel.
Barátom a labda elnevezésű játékos sportvetélkedőt tartott a BMÖ EGYMI.
Különféle labdákkal különféle ügyességi feladatokat kellett végrehajtani.
Győztesek: a fiúknál Ofcsák Krisztián 10.o, a lányoknál Bogdán Alexandra 7. o.

23. Telt házzal ünnepelte a Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete a klub
megalakulásának 20 éves jubileumát. Megtisztelte jelenlétével az összejövetelt
mindhárom polgármester, akik hivatalban voltak-vannak a klub működése óta:
Kakas Sándor, Zsáli János és dr. Bíró Ferenc. Az Asszonykórus köszöntő éneke
után Kárpátiné Kovács Zita, a klub vezetője mondta el beszédét,
visszaemlékezve a kezdetekre és az elmúlt 20 év számtalan programjára. Majd a
jelenlegi polgármester, dr. Bíró Ferenc köszöntötte az egybegyűlteket, méltatva
azt az agilitást, melyet a nyugdíjasok mutattak az eltelt években, s biztosította
őket mind a maga, mind a képviselőtestület nevében a további támogatásról.
Ezek után az alapító tagokat köszöntötték, akik szerencsére még szép számmal
jelen
voltak,
jó
páran
80-on
felül!
Sokan jöttek el a különböző megyei és regionális szervezetek, más települések
nyugdíjasainak képviseletében köszöntő szavakkal, ajándékokkal, több
gyönyörű
és
finom
tortával.
Hegedűs Tibor klubtag erre az alkalomra írt Ünnep c. versét Bősz Zoltánné
mondta el, majd a gyönyörű hangú Link házaspár német dalokat énekelt.
.
A tánckar fergeteges verbunkja után vacsorával, zenével, tánccal és jóízű
beszélgetéssel folytatódott az ünnepség. A művelődési ház előterében kiállítás
nyílt a 20 év alatt készült fotókból, és a vendégek kezükbe vehettek egy szép
kiadványt is, mely erre az alkalomra készült.

24. Tovább késik a tavasz: ma reggelre ismét fehérbe borult a világ, hatalmas
mennyiségű
hó
esett!
Szakmák és esélyek a címe annak a kiállításnak, mely egy hétig látható a
művelődési házban a BMÖ EGYMI tanulóinak munkáiból. A virágkötők,
faművesek és porcelánfestők alkotásai igen nagy sikert arattak. A szervezés és
rendezés Kolmann Gáborné és Borsós Barbara tanárnők munkáját dicséri.

25. A déli órákra már nem lehetett közlekedni a folyamatos hóesés és szél miatt.

26. Még mindig esik a hó.

27. Új iskolában folytatják a tavaszi szünet után jelenti a DN, és polgármester
úrral beszélgetnek az új létesítményekről és arról, hogy bár az óvoda is
elkészült, ebben a fűtési szezonban már nem költözik a három csoport. Nyáron
egyébként is csak egy óvoda működik, mert ennyire van igény. Az új épületet
szeptemberben,
a
tanévkezdéskor
lakják
be
a
gyerekek.
A Pécsi Nevelési Központban tartott Megyei Német Népdaléneklési versenyen
duett
kategóriában
indultak
tanulóink.
Az
eredmények:
Ottlakán Amira és Boris Bálint Bánk (4b.) arany-,Laki Anna(5.b) és Peck
Borbála(6.b) ezüst-, Marton Zita és Benkő Alexandra (6.b) bronzminősítést
szereztek.

28. Első foglalkozását tartotta ma a várban a Disputa csoport. A program a
Demokratikus Ifjúságért Alapítvány segítségével, a PIFÖ szervezésében jött
létre. A fiatalok tapasztalatokat, önbizalmat szerezhettek, fejleszthették
szókincsüket, vitakészségüket, retorikai eszközeiket. Iskolánkat a 8./b tanulói
képviselték: Hertrich Adrienn, Panta Kamilla, Schnell Bianka és Fuller Botond.

29. A havazás ma esőre váltott, s az egész napos eső, az olvadó hó mind a
talajban, mind az utakon jelentős károkat okoz.

30. Az idő még mindig nem tavaszi, ködös, párás, de az előző napoknál 1-2
fokkal enyhébb.

31. Húsvétkor a gyermekeknek idén is szerveztek tojáskereső játékot a várban.
A felnőttek pedig az éves program elemeit lelhették meg és állíthatták össze egy
hatalmas programnaptárrá. Persze a nyuszi simogatás sem maradt el.
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3. Gászné Bősz Bernadettel, a városmarketing munkatársával közöl interjút a
DN Vendégkártya-program: egyre több a csatlakozó címmel. A Pécsváradi
Vendégkártya kedvezményekre, ajándékokra jogosító kártya, mellyel minden
nálunk megszálló, városunk szálláshelyein legalább 1 éjszakát eltöltő
vendégünket ajándékozzuk meg. Egyelőre igen kevés kisváros büszkélkedhet
hasonló kedvezménnyel.

5. A DN szombati rendezvényünkről tudósít: Segesvár-Pécsvárad címmel
rendeznek közös táncházat holnap 18 órától a várban. A „Határtalanul” program
keretében a segesvári Mircea Eliade Főgimnázium magyar tagozatának diákjai
vendégeskednek a II. Béla Középiskolában, viszonozva a mieink márciusi
látogatását.
12 tanulónk vett részt Mohácson anyanyelvi versenyen. Pongrácz Dávid 4./a,
Laki Anna és Molnár Máté 5./b oszt. tanulók egyaránt harmadik helyezést értek
el.

6. A tegnap beharangozott program a rossz idő miatt a vár Szent Gellért termébe
„szorult”, ám ez cseppet sem rontott a hangulaton! Először a vendégek tanítottak
lépéseket, majd a Zengővárkonyi Hagyományőrző Együttes néhány tagjának
segítségével a mi vidékünk zenéje csendült fel, fergeteges verbunkra hívva a
jelenlevőket.
Három héten át láthatják az érdeklődők a tehetséges helyi fiatalok műveiből
készült kiállítást a művelődési házban, melyet Tóth Györgyi képviselő,
iskolaigazgató nyitott meg. Beszédében megemlítette, hogy e nagyszerű
kezdeményezés az elmúlt évben indult Kreszits Margit ötlete nyomán.

7. 800 sportoló – köztük Kovács „Koko” István is! – teljesítette a 28 km-es
távot a Velencei tó körül. Városunkat két remek futó: Fullér Zoltán és Scheich
Tamás képviselte. Helyezéseket nem osztottak, a cél az volt, hogy ne az idővel,
„csupán” a kilométerekkel küzdjenek meg a versenyzők. Minden célba érkező
emlékérmet kapott.

8. Szinte pécsváradi különkiadásnak is nevezhetnénk a mai Dn-t! A címlapon
nagy, színes fotó Belakják az új iskolát címmel az emeleti zsibongóban
becsengetésre váró diákokról. A harmadik oldalon újabb kép, immár az
osztályteremben órát tartó Friesz Péter tanár úrról és osztályáról, a 8/b-ről. Az
újságíró beszélget Tóth Györgyi igazgatónővel, aki többek közt elmondja, hogy
az 580 milliós beruházással végre egy helyre költözhetett mindkét tagozat, hogy
az új szárnyban hét osztályterem, három szaktanterem, fejlesztőtermek, irodák,
új, 500 adagos konyha és étterem kapott helyet. „ Szép a környezet és újak a
bútorok
is”mondta
az
intézményvezető.
Egy másik írás egy jótékonysági estről szól, melyen Nagy Bandó András és
Weisz Fanni is közreműködött, és Kopa Marcell vakvezető kutyájának
kiképzésére
gyűjtöttek.
Munkaértekezletet és fogadóórát tartottak az általános iskolában. Ma kezdődött
a leendő első osztályosok beíratása is.

9. Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének klubnapja a művelődési házban.

11. Költészet napi szavalóverseny – immár sok éve hagyományosan - a
művelődési házban. A körzeti versenyre iskolánkból 12 alsó, 14 felső tagozatos
diák jutott tovább. Vers kategóriában - az adott évi jubileumokat figyelembe
véve – Romhányi József és Weöres Sándor, próza kategóriában Janikovszky
Éva
és
Gárdonyi
Géza
műveiből
választhattak
.
Eredmények:
1-2. évfolyam: I. Zsáli Zoé 2./b II. Vörös Boglárka 2./b
III. Kis Fülöp 1./a
és
Buzádi
Hanna
1./b
3-4. évfolyam: I. Boris Bálint Bánk 4./b II.Kőszegi Luca III:Fuller Darina 3./b
5-6. évfolyam: I. Szabó Tamara 5./b
II.Kovács Bálint 5./ III.Domokos
Tamás
7-8. évfolyam: I. Vörös Blanka 8./b
II. Ömböli Gréta 8./b
III.Farkas
Gergő 7./b
A zsűri tagjai Bognárné Auth Mária, Bősz Zoltánné, Galambosné Fónai Éva,
Lantos Istvánné, elnöke Fenyvesi Jánosné volt.

Olvasási vetélkedőn vett részt Bayer Bojána, Gungl Patrik, Kálmán Dalma és
Marton Zita Mohácson. A 22 részt vevő csapat közül az 5. helyezést hozták el,
valamint a különdíjat a regényből vett részlet alapján kreált jelenetük miatt,
melyet maximális pontszámmal értékelt a zsűri.

12. Pécsett rendezték meg a Nyelvész Anyanyelvi Verseny megyei fordulóját,
melyre 5 diákunk jutott be: Kiss Fülöp és Zsifkó Luca 1./a
Zsifkó István 2./a
Horváth Zsófia 2./b és Pongrácz Dávid 4./a
Szintén Pécsett került sor az Országos Kaán Károly Természetismereti
Verseny megyei döntőjére, ahol Zsáli Zsombor 6./b, megismételve tavalyi
eredményét, ismét első lett, és ismét ő képviselheti Baranya megyét az országos
döntőben!
Ma vihették haza elsőseink a harmadik negyedéves szöveges értékeléseket.

13. Gyermekfejjel a hortobágyi munkatáborban – címmel Badi Györgyi tartott
vetítéssel kísért előadást a művelődési házban. 1950 júniusa és 1953 októbere
közt élt családjával – s még 630 emberrel együtt – kényszermunkatáborban.

14. Ismét Vár – Vásár!

15.
A
mai
képviselőtestületi
ülésen
1. Tájékoztató hangzott el a közrend és közbiztonság helyzetéről, melyet Váczi
István
komlói
rendőrkapitány
tartott,
majd
rendeletet
alkottak
2.a
2012.
évi
zárszámadásról
és
3.
az
önkormányzat
szervezeti
és
működési
szabályzatáról.
Egyebekben egy földterület eladása, valamint egyesületi székhely bejegyzéséhez
való hozzájárulás volt a téma.

17. A holnapi rendezvény kapcsán A Zengőaljára kerül a szent korona másolata
című cikkben mind a beszélgetéssorozatról, mind a koronamásolat várható
elhelyezéséről
szó
esik
a
DN.
mai
számában.
Történelmi verseny színhelye ma a pécsváradi vár , melyet felső tagozatos

tanulóknak
szervezett
Friesz
Péter
tanár
A Pécsváradi Spartacus SE tartotta ma közgyűlését a műv.házban.

úr.

18. Ma indul útjára az a sokszínűnek ígérkező, civil kezdeményezésű
programsorozat, mely a Tudás-Várad nevet viseli. A szervezők célja, hogy
városkánkat érintő témákról és/vagy városunkban élő emberekkel beszélgetve új
közösségi-kulturális lehetőséget hozzon létre. Az első összejövetel a koronáról
szól, melyet a hiteles másolat készítője, Rónai Attila ötvösművész mutat be.
Meghívott vendég dr. Tóth Zoltán József. Megtekinthető Csizmadia László
tablósorozata is, mely a koronát, a rajta levő különböző ábrákat, motívumokat
mutatja be. A „mű” azután visszakerül az ötvösműhelybe, teljes elkészülte után
valószínűleg augusztus 20-án veszi át a város. Közreműködött a Pécsváradi Női
Kamarakórus, Kutnyánszky Csaba vezényletével.

19. A DN ír a tegnapi Tudás-Várad rendezvényről, a mai kiállítás megnyitóról
és a holnapi iskola - óvoda avatásról, de említést tesz a Német Nemzetiségi
Ifjúsági Fúvószenekarok 6.Minősítőjéről is, melyet 27-én rendezünk
Pécsváradon.
Kiállítás nyílt ma a vár Szent László termében, melyen Tarr Lajos festőművész
alkotásai láthatók. Főleg akvarelleken csodálhatjuk meg a nagy természetszerető
művész látásmódját. Személyes ismeretség fűzte Fekete István íróhoz, sok kép
az ő műveihez készült. Láthatjuk Vukot, Vahurt, Bogáncsot és még sok kedves
figurát. A kiállítást Arnold Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője nyitotta meg,
közreműködtek a zeneiskola növendékei, valamint Emeneth Petra, aki Fekete
István műveiből olvasott fel részleteket. A kiállítás támogatója a Mecsekerdő
Zrt. A hivatalos megnyitó után vadvacsora az István Király étteremben!

20. Az elmúlt hetek télies időjárása után végre igazi tavasz köszöntötte a rég várt
napot: az új iskola és óvoda ünnepélyes átadását. A Vár utcai óvoda épületénél
Tóth Györgyi, az ÁMK igazgatója üdvözölte a megjelenteket, majd Pintér
Zsuzsi, Szabó Andor, Józsa Réka, Bedegi Nóri és Ottlakán Zelina mondtak
verset magyar és német nyelven. Egyik testvérvárosunk, Hausmanstätten
polgármestere és alpolgármestere hatalmas zsák ajándékot adtak át a kicsiknek,
majd Antal Géza apát úr áldása után dr. Bíró Ferenc polgármester Tamás

Lőrincné és Kroh Adrienn óvodavezetőkkel együtt vágta át a szalagot és adta át
az épületet, melyet óvodapedagógusaink mutattak be az érdeklődőknek.
Az iskola udvarán folytatódott az ünnep: a Himnusz eléneklése és Tóth Györgyi
szavai után vidám műsorban adtak ízelítőt az iskolai életről Gungl Gréta, Bayer
Maja, Burzán Bendegúz, Bayer Bojána, Marton Zita, Gungl Patrik, Horváth
Ákos és Zsáli Zsombor. Felkészítőik Szabó Tamásné Gasteiger Eszter, Kárász
Rózsa
és
Szabó
Gyöngyi
tanárnők
voltak.
Ünnepi köszöntőt dr. Hargitai János kormánymegbízott, országgyűlési
képviselő, majd dr. Bíró Ferenc polgármester mondott, aki köszönetét fejezte ki
a két helyi műszaki ellenőrnek, Vértes Lászlónak és Winkler Györgynek,
valamint az előző polgármesternek, Zsáli Jánosnak, méltatta az előző és
jelenlegi képviselőtestület munkáját, amellyel mindig az iskola ügye mellé
álltak.
Kófiás Endre Zsolt, a KIK Pécsváradi Tankerületének vezetője, majd Peresztegi
Imre, a ZÁÉV vezérigazgatója rövid beszéde után jelképesen átadták az
intézmény
kulcsait.
A testvérvárosok küldöttségei átadták ajándékaikat, majd az iskola épületét is
megáldotta apát úr. Vörös Blanka 8./b oszt. tan. elmondta Reményik Sándor:
Templom
és
iskola
c.
versét.
dr. Hargitai János, dr. Bíró Ferenc és Peresztegi Imre átvágva a szalagot,
felavatták, átadták az épületet használóiknak.

23. Fúvóstalálkozó lesz hét végén a Zengőalján írja a DN. Felsorolja a
szervezőket, a résztvevőket, csábítva az egy órakor kezdődő térzenére és az öt
órakor tartandó gálára.

24. Nagy Bandó András nyílt levelét közli a DN, Egy pécsváradi vak fiúnak
most segítségre van szüksége címmel. A néhány napja tartott jótékonysági esten
kb. 400 ezer Ft. jött össze, a kutya kiképzése viszont másfél millióba kerül.

25. Az ünnepélyes iskola-, és óvodaavató rendezvényről ír a DN.

26. A város napja: családi vasárnap a Zengőalján címmel hívja fel a figyelmet
a DN rendezvényünkre: a fél 11-kor kezdődő III. Várad-Futásra, valamint a
délutáni műsorban fellépő csoportokra: Nyugdíjas Asszonyok Énekkara és
Tánckara, Eurodance Táncstúdió pécsváradi csoportja, a Szivárvány Német
Nemzetiségi Óvoda csoportjai, a Fordan Táncegyesület pécsváradi csoportja. Ír
a társastánc-bemutatóról, zumba-, és harcművészeti bemutatóról, a LovasJátékról, lovaskocsikázásról.
Ugyancsak ebben a számban olvashatunk az Országos Kaán Károly
Természetismereti Verseny megyei döntőjéről, melyet Zsáli Zsombor, iskolánk
hatodik osztályos tanulója nyert meg, így ő képviseli Baranya megyét májusban
az országos döntőn, melyet Mezőtúron rendeznek. Felkészítő tanára Major
Józsefné volt.

26. Ebben az évben 99 minta érkezett a hagyományos Szent György napi
Borversenyre. A borbírák értékelése szerint a fehérborok szempontjából nagyon
jó, a vörösborokat tekintve kevésbé jó volt a 2012 évjárat. A város
legeredményesebb termelője Kreutz András lett, a leadott 8 mintájából négy
arany, három ezüst, egy bronz minősítést ért el. A legjobb fehérbor is az övé:
chardonayja kapta a legmagasabb pontszámot. A legjobb olaszrizling Gungl
László, a legjobb vörösbor Mészáros Levente munkáját dicséri.
A díjkiosztást követő vacsorát idén is Kreutz András készítette, (babgulyás és
rétes) majd a Hohmann-Millich duó zenéjére táncoltak hajnalig.

27. Ismét Jó Ember Díj átadására került sor ma. A díjat a Káplár László
emlékére Kulturális Alapítvány hozta létre, és megtisztelő, hogy
rendezvényeiket kezdettől fogva a pécsváradi várban tartják. Az eseményről a
DN is beszámol.
Hatodik minősítő versenyükre gyülekeztek a Magyarországi Német Nemzetiségi
Ifjúsági Fúvószenekarok. Egy órakor térzenével köszöntötték egymást és a
várost, majd dr. Bíró Ferenc polgármester, Baumann Mihály, a Német
Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Szugfil József, a Baranya Megyei Német
Önkormányzatok Szövetségének elnöke és Kreisz László, a Magyarországi
Német Ének- Zene- és Tánckarok Országos Tanácsának elnöke szavai után a
művelődési házban került sor a szakmai bemutatkozó programokra. A

rendezvényt záró gálaműsoron fellépett a beremendi, a szekszárdi, a bátaszéki, a
nagymányoki, a villányi együttesek mellett az aranyminősítést nyert Pécsváradi
Ifjúsági Fúvószenekar is.

28. Tizedik alkalommal A Város Napja a Várkertben, a megszokott
programokkal: az immár III. Várad -futással, baráti társaságok sütés-főzésével,
a Nyugdíjas Dalkör „jó ebédhez szól a nóta”elnevezésű szerenádjával, a
színpadon helyiek fellépései az óvodásoktól a nyugdíjasokig, a felnőtteknek
hideg sör, találkozások, beszélgetések, a gyerekeknek ingyen körhinta, ugráló
várak, lovag játék – szóval, ahogy a szlogen szól: Inni – enni – együtt lenni! S
ehhez idén is remek időt kaptunk! Több, mint kétszázan rajtoltak el a nevezésért
kapott egyen pólókban a 2 km-es távra!
Eredmények:
1994 előtt születettek, férfiak:1.Abelovszky András
nők: Lovas Ágnes
2. Abelovszky Barna
Kröhnung Helga
3.
Mazil
Zsolt
Szabóné Debreczeni Erzsébet
1995 -98-as korcsoport: 1. Bayer Krisztián
Vági Alexandra
2. Scheich Richárd
Borhy Kinga
3. Gász Bálint
Brand Réka
1992 – 2002-es csoport: 1. Szendrő Bence
Wagner Renáta
2. Bánfai Attila
Borhy Anna
3. Kovács Bálint
Bereczki Dzsenifer
2002 után születettek
1. Gottvalcz Dániel
Görcsi Alexandra
2. Rejtő Olivér
Halmai Gerda
3. Bősz Norbert
Tóth Emese
A verseny abszolút nyertesei: Bayer Krisztián és Wagner Renáta. Legidősebb
indulók: Fuchs János, Horváth Vincéné. Legfiatalabbak: Ritter Márk és Gonda
Jázmin.

30. dr. Bíró Ferenc polgármester nyitotta meg azt a Családi és Ifjúsági
Szolgáltató Irodát, amely a Tett-Hely Ifjúsági Egyesület projektje keretében
komplex szolgáltatással várja a térségünkben élő fiatalokat és kisgyermekes
családokat. Az irodában Bayerné Sipos Mónika és László Miklós várja az
érdeklődőket.

Május
1. A Német Kisebbségi Önkormányzat szervezésében idén is Maifest az Európa
téren. Az óvodások kötötték fel – kis műsoruk után - a szalagokat a fára, mely az
idén sehogy sem akart a helyére kerülni… Végül jelentős darabot le kellett
fűrészelni az aljából, (amihez persze előbb fűrészt kellett szerezni) és nagy
erőfeszítés után állt a fa! A jelenlevő hölgyek és gyerekek nagy tapssal
köszöntötték a férfiakat, akik addigra már mindannyian a fa körül sürgölődtek.
Délután ezen a napon, mint 12 éve mindig, sok pécsváradi autózott vagy
gyalogolt át Nagypallba, hogy részt vegyen a Pincegaléria megnyitóján. Az idei
kiállítás címe: Jó társaságban - Művészek mellettünk. Kistérségünk művészei
állították ki műveiket fából, kőből, bronzból, de szerepel tojásdíszítés és fotók
is. A kiállítás megnyitására városunk polgárát, Gászné Bősz Bernadettet kérte fel
a tulajdonos holland pár és műveivel képviseli Pécsváradot Szabó László
szobrászművész.
3. Bazsarózsa Napok összefoglaló elnevezéssel programsorozat indult ma
várban. Első este a bor és a nótázás volt központban a Bazsarózsa Borozóban. A
belépődíj kiváltható volt egy üveg borral is.(Akár vásárolt, akár házi kedvenc)

4. 10 és 16 órától vezetett túrák és séták indultak a vártól gyalog, kerékpáron,
fényképezőgéppel több útvonalon, minden korosztálynak. Irány a bazsarózsák és
a virágzó természet!
13 – 18 óra közt virágvásár a várban.
20 órától Bakancsos bál a Wery-Take zenekarral, szintén a várban.

5.
Egész
nap
folytatódik
a
virágvásár
a
várban.
10 órától Anyák Napja ajándékkészítéssel, virágültetéssel, uzsonnával és
Kalácska csodaszép mézeskalácsaival a várban. Köszöntőhelyet is kialakítottak
a kápolnában, ahol az édesanyákat, nagymamákat, dédiket igazán különleges
„díszletben”
köszönthették
a
gyermekek.
15 órától a II. Egészségpiac várta az érdeklődőket az egészségtudatos életmód és
a természetes gyógymódok jegyében, a várban működő ispotályra és a bencések
gyógyító tevékenységére emlékezve. Szakmai előadások, szűrővizsgálatok

mellett kóstoló és vásár színesítette a délutánt: házi lekvárok, természetes
szappanok, teák, mézek, só párnák, biotermékek, ágymatracok, stb.
„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell” – volt gerinctorna, jóga, tánc.
Egészségsarok működött csak gyerekeknek, de óriástablón lehetett egészségről,
gyógyításról szóló közmondásokat, szólásokat, népi bölcsességeket gyűjteni.
Akárcsak tavaly, idén is sorsoltak értékes ajándékokat a kerékpárral érkezők
között.

9. Gobelin kiállítást nyitott meg Galambosné Fónai Éva nyugdíjas rajztanár a
művelődési házban, pécsváradi, pécsi, komlói asszonyok (és egy férfiú !)
munkáiból. Mint évek óta mindig, a „motor” idén is Gungl Lászlóné Lukács
Marika volt. A zsűri értékelve a témát, a színválasztást, az elkészítés nehézségét,
kidolgozottságot,
a
következő
döntést
hozta:
I. Baumann Lászlóné Pécs, II. Kaiser Józsefné Pécsvárad, III. Cifra Imréné
Komló. Közönségdíj: Moschnitzka Zsuzsanna.
Dakos József rendőr dandártábornok, megyei főkapitány tartott tájékoztatót a
járás polgármestereinek a hivatal épületében. A közbiztonságot, a rendőri
munkát jónak ítélte, hisz 2007 óta minden emberölés tettesét elfogták, 50
bűnmegelőzési programot indítottak a megyében, nyomozati eredményesség
tekintetében 4. helyen állunk az országban, pedig Baranyában 300 település
található más megyék 70, 80 településével szemben. A pécsváradi területhez 11
falu és egy város tartozik, ebből kettőben (Erdősmecske és Óbánya) nem történt
az elmúlt évben bűneset. A komlói kapitánysághoz 141 fő tartozik, Pécsváradon
14 rendőr és egy közalkalmazott teljesít szolgálatot.

8. Felvidéki Napot tartanak Pécsváradon írja a DN. A szombati rendezvényre
hívják fel a figyelmet, hiszen nem csak városunkban, hanem a környéken is
sokan élek felvidéki magyarok és leszármazottaik.

11. A Pécsváradi Felvidéki Klub szervezésében ma a Felvidéki Napon
emlékeztek meg a kitelepítésekről. 16 órakor koszorúzás volt az Európa téren
felállított emlékkőnél. Beszédet mondott Lancz István, a szlovákiai Nagymácséd

polgármestere, majd a művelődési házban a Bátaszéki Felvidéki Néptánccsoport
mutatta be műsorát, a felvidéki gyökerekkel rendelkező Sárosi Ármin klarinéton
játszott (Kotasz néni dédunokája), Fűri Gizi pedig a megalakulás óta eltelt 15 év
történéseit foglalta össze. A nap közös vacsorával, sok beszélgetéssel,
emlékezésekkel zárult.

12. A szokásos havi Várvásár amely egyrészt vendégcsalogató program,
másrészt a helyi hagyományok őrzőinek kíván bemutatkozási – értékesítési
lehetőséget teremteni.

13. A DN Hőspróbával, bajvívással, lányszöktetéssel készülnek váraink című
cikkében a hét végén Budapesten, a Vajdahunyad-várban bemutatkozó három
baranyai várról: Siklósról, Szigetvárról és Pécsváradról ír. Kiemeli, hogy
mindhárom vár kiemelkedő szerepet vállal a Dél-Dunántúli Várklaszterben.

14. Családi szolgáltató iroda nyílt a Zengőalján írja a DN és a közelmúltban
megnyílt
iroda
szolgáltatásairól
ad
tájékoztatást.
A KápolnaKultúra sorozat mai előadása az „ Amiért a hollandok évről évre
visszajárnak” címet viseli. Ennek oka pedig az, hogy egy utazási iroda évek óta
hoz holland vendégeket, akik egy jó kávézás és a vár történetének megismerése
után mini koncertet hallgathatnak meg a kápolnában a zeneiskola kis
növendékei, valamint Papp Gyuláné és Kreszits Margit közreműködésével, és
amely mindig hatalmas sikert arat! Ezt repertoárt élvezhetik ma az érdeklődők.

17. „Egyre több programot kínálnak az élményvárban a családoknak, legújabb
kezdeményezésük az élménykupon” –kezdi cikkét a DN. Részletes tájékoztatást
ad a lehetőségekről a mesés kakaódélutántól az éjszakai várnézésen át a családi
uzsonnáig, de a felnőtteknek szóló romantikus, gyertyafényes vacsorát vagy a
kamarakoncertet is említi.

18. A DN-ben gyakran közölnek interjút külföldön élő vagy kint dolgozó
emberekkel, a mai számban a hat éve Münchenben dolgozó pécsváradi

Böröczné Papp Ibolyával.
Ma érkezett meg a művelődési ház kéményére Kelep, „a mi gólyánk”. 20 éve
folyamatosan „lakott” a fészek, de először érkezett behavazott otthonba a fáradt
vándor. Sokan aggódnak, lesz-e élelme e késői télben…

20. 11 órakor fúvószene köszöntötte a vár bejáratánál a pünkösdhétfői
Kerékpáros Találkozó résztvevőit. A köszöntő és vár látnivalóinak megismerése
után következett a Kerekes 7 Próba elnevezésű vidám vetélkedő sorozat,
melyben a legtöbb pontot szerzők értékes jutalmat kaptak. A Vár–étterem hideg
sörrel, olcsó „bringás” ebéddel várta a pedálforgatásban és vetélkedésben
elfáradt kerékpárosokat.

21. Egy hetes tanfolyam indult ma a művelődési házban munkanélkülieknek és
pályakezdőknek. A húsz órás tréningen többek között megtanulják, hogyan
írjanak jó önéletrajzot, hogy készüljenek fel egy állásinterjúra és különböző
álláskeresési technikákat sajátítanak el. A Családi és Ifjúsági Szolgáltató Iroda
megnyitásáról,
céljairól
és
feladatairól
ad
hírt
ma
a
DN.
A
havi
testületi
ülés
mai
témái:
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt
eseményekről.
2. Összefoglaló az önkormányzat gyermekjóléti tevékenységéről, a szolgálat
szakmai
programjának
elfogadása.
3.Javaslat az önkormányzat gesztorságával működő társulások átszervezésére.
4.
Vagyongazdálkodási
terv
elfogadása
5.Óvodavezetői
pályázat
kiírása
6. Közbeszerzési eljárás kiírása , majd zárt ülésen szociális ügyben benyújtott
fellebbezést bíráltak el.

22. „ Álláskeresési technikákat tanulnak” a címe a DN cikkének, melyben a
Zengővidék Családi Erőforrás Központról, különösen a tegnap indult
tanfolyamról ír.

24-25. Igen nagy sikerű rendezvény volt a várban, mely a Rapunzel éjszakája
elnevezést kapta. A szobák megteltek, a folyosók gyerekzsivajtól voltak
hangosak. Az 5-10 éves kislányok és anyukáik sokféle játékban vehettek részt,
mely mind egy mese köré épült. Volt kincsvadászat, korona és legyezőkészítés,
gyertyás várnézés, daltanulás a kápolnában, tündérek tánca, királylány
szépségszalon, fotózás a gyönyörű ruhákban, tündérvacsi és még sorolhatnánk.
Este „pizsiparty” a toronyszobában, filmnézéssel, pattogatott kukoricával.
Másnap a mesereggeli után a hölgyek kikocsikáztak lovas kocsikon, majd volt
lehetőség lovagolni is. Nehezen indultak haza – és nem csak a kicsik…

31. Bár a tanév még két hétig tart, ma elkezdődött az óvodában az évzáró
ünnepségek sora. Ma két csoport is búcsúztatta a „nagyokat” és mutatta meg a
szülőknek, nagyszülőknek, mennyit okosodtak, ügyesedtek ebben az évben.
A DN Jól szerepeltek a baranyai nyugdíjasok című cikkében hírt ad a második
alkalommal megrendezett országos nyugdíjas Ki-Mit-Tud döntőjéről, melynek
több, mint 750 résztvevője volt, megemlítve a pécsváradi néptáncosok ezüst-, a
fúvószenekar kiemelt arany minősítését.

Június
1. LÓ -LOVAS –LOVAG nap a várban! Lovas felvonulás nyeregben és
fogatokon az Európa tértől a várig, ahol lovas íjászat, lószerszám-vásár, ló
patkolás, körmölés, lóismereti és ügyességi verseny, valamint lovagi torna is
várta az érdeklődőket. Lehetett pónin lovagolni, kocsikázni, de volt nyereg
kiállítás, kézműves vásár, bemutatók. Az étterem bográcsgulyással és zsíros
kenyérrel várta a látogatókat. Vendégeink voltak az Apró Paták Lovas Sport
Egyesület Íjász Szakosztálya.

6. Az Erzsébeti úti Coop áruház parkolója ma zsúfolásig megtelt: hozzánk
érkezett a Coop Üzletlánc „Együtt az egészségért” országos programja. Célja az
egészséges táplálkozás, a mindennapos testmozgás és a megelőző
szűrővizsgálatok népszerűsítése. dr.Bíró Ferenc nem csak polgármesterként,
hanem orvosként is üdvözölte a rendezvényt, akárcsak dr.Emődy Balázs, a
Pécsváradi Járási Hivatal vezetője. Itt adta át Nagy Lajosné, a Mecsek Füszért
Zrt. kereskedelmi vezérigazgatója a februárban meghirdetett rajzverseny díjait

és vendégünk volt Vári Attila kétszeres olimpiai és világbajnok, valamint Fülöp
Bence ifjúsági Európa-bajnok vízilabdázók is.

7. A Dn hírt ad a Mezőtúron rendezett Kaán Károly Természetismereti Verseny
3 napos országos döntőjéről, melyen Baranya megyét a pécsváradi Zsáli
Zsombor 6. osztályos tanuló képviselte és 3. helyezést ért el.

8. A csütörtöki Coop rendezvényről közöl részletes fényképes cikket a DN.

8.-9. A nagy sikert aratott „hercegnős” program után ma 5-10 éves kisfiúk és
apukáik vették birtokukba a várat: Lovagok éjszakája apródképző és
bátorságpróba, mesékkel, íjászkodással, kézműveskedéssel, sok játékkal,
sárkányok vacsorájával és óriások reggelijével. Lehetett családi pecsétet és
pajzsot készíteni, volt gyertyás várlátogatás és éjszakai vadles, majd móka és
filmezés a „bagolyvárban”. Másnap a várvásár forgatagában a kis lovagok
fáradhatatlanul folytatták a játékot, míg az apukák kissé megviseltebb állapotban
inkább a teraszról nézték csemetéiket…De az Apák Napja végül is közös
játékról szólt, s csak azután jöhetett a „papauzsi”.

10. Energiatakarékos kazánokat helyeznek üzembe Pécsváradon írja a DN. Mint
dr.Bíró Ferenc polgármester elmondja, másfél éve kapcsolták rá a
villamosenergia-hálózatra a művelődési ház tetején megépített 50 kw.
teljesítményű napelemes rendszert, mely 4,5 – 5 millió Ft. értékben termel
áramot. Így két év alatt megtérül a beruházásba fektetett önkormányzati
támogatás. Az energiahatékonysági program folytatódik, két nagy teljesítményű
faapríték tüzelésű kazán üzembe helyezésével, melyben a városban keletkező
nyesedékeket,
faágakat,
erdészeti
hulladékot
tüzelik
el.
A Dn sport rovatában nagy, fényképes cikk jelent meg: Pécsvárad: nincs
megállás címmel. Beszélgetnek Pécsvárad (siker)edzőjével, Németh Zsolttal.

12. A DN nagy, fényképes beszélgetést közöl a POSZT kapcsán Béres Ilonával,
aki megemlíti városunkat is:” fantasztikus itt a hangulat, és nem csak Pécsé,

Pécsváradon is kitűnően éreztem magam, amikor a várban a Boldog Asztrik
küldetésében játszottam”

13.-15. Finomságokkal és Végre vége! programokkal várták az osztályokat a
tanév utolsó napjaiban a várban. Nyárköszöntő játékok, „hurrápalacsinták”,
„nemuncsilimcsik” több ízben várták a diákokat (és mindenkit)

15. A Fordan Táncklub tanévzáró gálája után, (melyet a pécsi Gandhi
Gimnázium sportcsarnokában tartottak) siettek haza a pécsváradiak, mert az
Európa tér avatási ünnepségén is felléptek. A megszépült tér a Vár Kft.
munkáját dicséri. dr. Bíró Ferenc polgármester köszöntője után a Fordan pécsi
és pécsváradi csoportjain kívül az Eurodance táncosai, a Ritmus és Mozgás
csoport, Zen Bu Kempo harcművészeti bemutató és kerékpáros ügyességi
bemutató is volt. Az eseményen tovább folytatódott a gyűjtés Kopa Marci
vakvezető kutyájáért.

16. Évzáró partyn búcsúztatták a tanévet az angol nyelvet tanuló kicsik. Mint
ismeretes, a babáktól az óvodás korúakon keresztül minden korosztálynak van
lehetősége a nyelvtanulásra a Firsteps és Czirok Réka jóvoltából.

17. Alig fejeződött be a tanítás, máris elindult az első tábor, a táncosok napközis
tábora a művelődési házban. A sok gyakorlás mellett játékra is jutott idő. A
tábort
Jagados
Diána
és
Dominika
vezette.
A
képviselőtestület
ülésének
mai
napirendi
pontjai:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt
eseményekről.
előterjesztő:
dr.
Bíró
Ferenc
pm.
2. A Pécsváradi Gondozási Központ alapító okiratának módosítása dr. Fenyvesi
János
jegyző
3. A művelődési ház feladatellátása, tájékoztató a települési értéktár
létrehozásának
lehetőségéről
Bognár
Gyöngyvér
műv.ház
vezető
4. Tájékoztató a Spartacus sportkör tevékenységéről.Borhy István sportkör elnök
5. Rendőrőrs parancsnok kinevezésének véleményezése dr. Bíró Ferenc pm.
6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról nyilatkozat. dr. Fenyvesi János jegyző

7. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosítása. dr.Fenyvesi János jegyző. Végül zárt ülésen döntöttek a 2013 évi
kitüntetésekről.

18. Felújítják a gondozási központot Pécsváradon írja ma a DN. Elismeréssel
szól arról, hogy az iskolaépítés után máris újabb nagyberuházásba kezdtünk, a
csaknem 80 milliós felújításba. A program során felújítják a az épület
energetikai rendszerét, hőszigetelést, nyílászáró cseréket, új burkolatokat, új
kazánokat, új gépészeti teret,(mely napenergia hasznosítására is képes forró víz
tárolókat is tartalmaz) felújított víz-, fűtés-,csatornahálózatot és teljes
akadálymentesítést jelent, ezáltal nagy mértékben javul az itt élők életminősége.

21. A tánctábor záró foglalkozására került sor a művelődési házban.
A Tudás-Várad című előadás-, és beszélgetés sorozatban két közgazdász, Bogár
László és Mellár Tamás beszélget a jelenlevőkkel arról a pénzügyi útról, melyen
az ország elindult, hitelekről és eladósodásról. A programról a DN is hírt ad.

22. A Szentháromság tér árnyas fái alatt került sor az általános iskola évzáró
ünnepélyére és a nyolcadikosok ballagására. Az új helyszín – mert évnyitót már
tartottak itt, de ballagást még nem – jól vizsgázott, kellemes volt a szokatlanul
nagy melegben és az ünneplő tömeg is kényelmesen elfért, sőt a hangosítással
sem
volt
probléma.
Levendulaillatos Múzeumi Éjszakára hívta az érdeklődőket a vár. A levendula
szüret mellett kalandok is várták a résztvevőket a gyertyafényes-muzsikás
altemplomban. Minderről a DN is hírt ad, megemlítve még az ifjú tehetségek
gálakoncertjét, Rapunzel éjszakája és a Lovagok éjszakája elnevezésű
rendezvényeinket.

23. Immár második alkalommal került sor a várban az Ifjú Tehetségek
Gálakoncertjére .

24. Indul a táborok sora a Dombay-tónál. Ezen a héten a kézműveseké a terep, a
tábor vezetője Kempfné Mayer Szilvia.

25. Négy napos kirándulásra indult ma a nyugdíjasok csoportja. Az úti cél
Gyula, de a könyék nevezetességeit is megtekintik, Makótól Szegedig.
Ifjú lovagok és hercegnők hétvégéje a Zengőalján címmel beszélgetést közöl a
DN Gászné Bősz Bernadettel a vár programjairól.

27. Erősíteniük kell, mert így tényleg nincs sok értelme címmel jelent meg a DNben beszélgetés Valentai Csabával a női kézilabda-csapat igen rosszul sikerült
szezonjáról, az okokról és a teendőkről.

29.-30. A nagy érdeklődésre való tekintettel újabb Rapunzel éjszakája a várban!
Az előző program hírére igen sokan jelentkeztek, nem csupán környékünkről:
budapesti és diósdi családok jöttek a legmesszebbről. Mindkét turnus résztvevői
„követelik” a folyatást!

Július

1. Ez a hét a média táboré a Dombay tónál. Vezetője Fűri Ferenc.
A DN az uszoda bezárásáról ad hírt, mely augusztus 21-ig tart.

2. Szent István Napok bő egy hónapon át írja a DN, és részletes programot közöl
július 19-től augusztus végéig.

8. Indul a IX. német tábor a Dombay tónál. Vezetője Gászné Bősz Bernadett.
A DN már a két hét múlva rendezendő XIII. Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál
rendezvényeit sorolja cikkében.

9. Három új mentőállomás is épülhet jövő nyárig Baranyában írja a DN. A cikk
szerint Szentlőrinc és Sásd mellett Pécsváradon épül a harmadik.
A másik cikk nem ilyen örömteli: fénykép mutatja a szétvert padokat A
Dombay-tavat sem kerülik a vandálok című cikkben.

10. A hagyományos kiránduló napon ma is színes program várta a német tábor
lakóit. Először Dunaföldváron nézték meg a várat, a kiállításokat, belebújhattak
kuruc ruhákba, borzonghattak a várbörtönben, majd átkelve a Dunán Hartán
nézték meg a tájházat, hazai németség különleges, egyedülálló
díszítőművészetét. Kalocsa következett, több nevezetesség megtekintése után a
Porcelán Manufaktúrában fejeződött be a nap. Itt nem csak a folyamat
mozzanatait ismerhették meg, de maguk is festhettek kis vázákat, melyeket
égetés
után
postázott
a
Manufaktúra
Pécsváradra.
A DN Mini Morrisok és hőspróba Pécsváradon címmel csalogatja a vendégeket
hozzák a hét végére.

14. Talán az idei leglátogatottabb Várvásár!

15. Baglyok a várban hívja fel a figyelmet a DN a cikke a szombati kiállítás
megnyitóra.
A Dombay tavi táborban a Zeneiskola fúvósai táboroznak a héten, vezető
Kreszits Margit.

19. Halász Judit Cipő-dalokat is énekel Pécsváradon csalogatja a DN augusztus
4-re városunkba az érdeklődőket, megemlítve a gyermek játszóházat, légvárat,
trambulint
is.
A PIFÖ szervezésében ma kezdődik a két napos XIII. Pécsváradi Ifjúsági
Fesztivál.

20. A tanuszoda bezárásáról és várható, augusztus végi nyitásáról ad hírt a DN.
Egy másik cikk a XIII. Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál mai programjait –

mentőcsapat, tűzoltók, akrobatikus táncosok, thai-boxosok bemutatója és este
Animal Cannibals koncert – ajánlja.
Délelőtt igen érdekes kiállítást nyitott meg dr. Vígh Árpád egyetemi tanár. A
mindössze két napig látható tárlat elképesztő gazdagsággal bír, és a Baglyok a
háztartásban címet viseli. Több ember hozta el kincseit, akik szerint „ Pallasz
Athéné szent állata a bagoly volt, mely azóta is a bölcsességet szimbolizálja”

22. A Dn Fotópályázatot hirdettek Pécsváradon című cikke elmondja, hogy
három képet kell készíteni különböző programjainkon, melyeket augusztus 30-ig
kell beküldeni. A nyertesek értékes ajándékokkal gazdagodnak.
Fényes Középkor tábor indul ma a Dombay tónál, vezetői Csizmadia László és
Réderné Hegedűs Andrea.

26. Kezdődnek a Szent István Napok a címe a DN írásának, melyben Gászné
Bősz Bernadettet szólaltatják meg, aki a másfél hónapos sorozat rendezvényeiről
beszél.

27. Jövő héten Pécsváradon csendül fel a Micimackó írja a DN, kiemelve a
helyszínt: „ a csodálatos akusztikájú vár ódon falai” és a kísérő programokat:
légvár, trambulin,arcfestés, lufihajtogatás.

28. Az első idei előadás a Várszínházban: Szabó Magda: Abigél! A budapesti
Bánfalvy Stúdió produkciója.

29. A rekkenő hőségben már az éjszakák sem hoznak enyhülést: ma hajnalban
sok éves melegrekord dőlt meg.
Hátrányos helyzetű gyermekek táborozhattak a héten a Dombay-tónál, a
művelődési ház egy pályázatának köszönhetően. A tábor vezetői: Mesterné
Magyar Andrea, Weintrautné Benács Zsuzsa

Augusztus

1. Halász Judit a vasárnapot varázsolja majd el teljesen írja a Dn,és hívja az
olvasót a vasárnapi koncertünkre.

2. A Várszínház színpadán ma a Pécsváradi Big Band adott koncertet.

4. Halász Judit koncertje a Várszínházban „Csiribiri” címmel.

6. DN beszélgetést közöl Gászné Bősz Bernadettel, mely a Szent István
Napokról, különösen a vasárnapi Vár Napja rendezvényről szól.

7. A Várszínház második előadása A bolond lány a budapesti Körúti Színház
produkciója,akik szinte „hazajárnak” hozzánk.

8. Nyáron zárva a tanuszoda ad hírt a DN.

9. Nemzetközi szalmaművészeti szaktábor dolgozott egész héten a művelődési
házban Tüskés Tünde vezetésével. Munkáikból ma nyílt kiállítás Szalmacsodák
címen. Vendégünk volt Maria Kravchuk Ukrajnából, és Larisza Gurzsij
Oroszországból. Az ő munkáik mellett szerepeltek még a kiállításon a Mi a
magyar – szalmából? című pályázatra érkezett művek.

10. A Várszínházban ma a Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület lép fel,
műsoruk címe: Páros Csillag.
Erről is, a szalmatáborról is, a holnapi Vár Napja rendezvényről is ír a DN Népi
táncosok, szalmafonók és piac a pécsváradi várban című cikkében.

11. Vár Napja – harmadik alkalommal! Várvásár, színes családi programok:
palackposta, élménygyűjtögető, gabonajátszó, dézsmaszedés Erzsébet, Nagypall,
Óbánya és Zengővárkony települések részvételével. Vendégeink voltak a siklósi
Sárkányos Lovagrend tagjai, akik párbajt, lovagi tornát, fegyverbemutatót
tartottak, az Apró Paták lovas íjászai, akik kelevézelést, fúvócsövezést, vívást is
bemutattak. Koncsag-Both András lovas íjász pedig a „mi fiunk”! Voltak nem
mindennapi várvezetések, Gászné Bősz Bernadett „Pincétől a padlásig” mutatta
be az egyébként nem látogatható helyeket, Bősz Zoltánné gyerekeknek vezetett
„mesés-játszós”vártúrát, este Novotny Iván gyertyás múzeumlátogatást tartott.
Volt élő sakk, várkarolás, tűzzsonglőr bemutató, családi csillagfényes várbál a
Randy zenekarral. (Szállóvendégeink is igen jól érezték magukat!)

12. László Miklós vezetésével a PIFÖ szervezésében a Disputa csoport
táborozott
a
héten
a
Dombay
tónál.
Igazi pécsváradi „különkiadás”lehetne a mai DN. Egy cikk a fotópályázatról,
egy másik a holnapi várszínházi előadásról, egy harmadik, fényképes a tegnapi
Vár napjáról, és a negyedik a tanuszoda újranyitásáról szól.

13. A Várszínház mai előadása is igazi sikerdarab: Sose halunk meg! A Pannon
Várszínház Veszprémből szintén évek óta visszatér, s mindig rendkívül
látványos mozgalmas, élvezetes előadásokat hoz.

15. Ünnepelni hívta ma a várba az önkormányzat és a Várbaráti Kör
polgárainkat abból az alkalomból, hogy 15 éve kapta vissza Pécsvárad a városi
rangját. Emlékülést rendeztek, melyen Kőfalvi Tamás, a szegedi József Attila
Tudományegyetem docense és Bodó Balázs régész, a Nemzeti
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ munkatársa is előadást tartott.

16. A szerdai BorCanto koncertre hívja fel már ma a figyelmet a DN.

17. Német Nemzetiségi Esttel folytatódott a Szent István Napok
rendezvénysorozata a Szentháromság téren. A helyi csoportok műsora után
utcabál!

19. Az ünnepi önkormányzati ülésen – hosszú évek hagyományai szerint – a
polgármesteri köszöntő előtt a Női Kamarakórus énekelt, majd kiosztották az ez
évi kitüntetéseket. Díszpolgár lett Gállos Orsolya , Pécsváradért kitüntetést
kapott Novotny Iván, Tóth Györgyi,A Köz Szolgálatáért kitüntetésben
részesült: Kisztné Bayer Márta, Endrődiné Hornyák Mária, Tamás Lőrincné.
Emlékplakett elismerést kapott: Németh Zsolt,Böröcz Péterné, Ilijin Petár,
Kopa Marcell, Szenes Zoltán, Sántha Lászlóné, Podolszki Józsefné, Varga
Sándorné,Vaszner Jánosné, Bognár Gyöngyvér .Elismerő oklevelet
adományoztak a Felvidékiek Klubjának, a Német Klubnak, a Nyugdíjas
Klubnak. A fogadás után, mely a kitüntetetteket köszöntötte, szintén
hagyományosan az UniCum Laude ének együttes koncertje következett, mely az
időjárás miatt a palotaszárny termeibe „szorult”, s e termek bizony szűknek
bizonyultak…
A DN részletes tájékoztatást adott a mai programokról a Pécsváradi ünneplés a
Szent Koronával című cikkében.(Egy mondat a cikkből: De hát hol is lehetne
méltóbban ünnepelni Szent István napját, mint az általa alapított egykori bencés
monostorban?)

20. 9 órakor szentmisével kezdődött az ünnep városunkban, majd ünnepi
megemlékezés, műsor, az új kenyér megáldása és megszegése, Szent István
szobrának megkoszorúzása a Várban – a megszokott rend szerint. Ami eltért az
előző évek „rutinjától”, hogy mindez a Szent Korona hiteles másolata előtt
történt. Az ünnepség befejezése után a cserkészek és Koncsag-Both András
őrizete mellett bárki megcsodálhatta, fényképezhette az ezeréves kápolnában
még órákon keresztül. Nagyon sokan éltek a lehetőséggel, pl. a
gimnáziumunkban 1970-ben érettségizett osztály (of. Pukli házaspár) is erre a
napra
szervezte
43
éves
találkozóját.
Délután három órától a Szentháromság téren műsor, népünnepély, utcabál, mint
azt már évek óta megszokhattuk. Fellépett egy bolgár néptánccsoport, a
Candado tánciskola hastáncosai, a Eurodance és a Fordan Táncstúdió táncosai, a

Ritmus és mozgás Szakkör kis táncosai, több mazsorett csoport, a Fúvós
zenekar és a Big Band. Az utcabálon a Harold zenekar zenélt.

21. Két tehetséges, fiatal tenorista (Horváth István és Csajághy Szabolcs) és dr.
Lakner Tamás egyetemi tanár, karnagy, a zeneirodalom legszebb bordalait
szólaltatják ma este a Várszínházban. A nem mindennapi élmény mellé 2 dl
helyi bor is jár ajándékba! A BorCanto együttesről a DN is ír.
A DN fényképes összefoglalót is közöl Így ünnepelt a megye címen, a rólunk
közült fotón a Szent Korona hiteles másolata látható Borsos Miklós szobránál a
cserkészekkel
és
Koncsag-Both
Andrással.
Más helyütt Díjat kapott mindenki Iván bácsija írja a lap, és nagy, fényképes
cikkben mutatja be dr. Novotny Ivánt, alcíme: A történelmi emlékek önkéntes
hírnöke és legendás túrák vezetője.

22. A DN a holnap nyíló Csak a fák című kiállításról ír, mely a Freund család
munkáiból készül. Érdekessége, hogy az édesapa, az édesanya, gyermekük és
unokájuk is szerepel a tárlaton.

23. Igen érdekes és szép kiállítás nyílt ma a művelődési házban. Freund János,
akit gyönyörű fafaragásairól, humoráról, lokálpatriotizmusáról, kedvességéről
mindnyájan ismerünk, nem akármilyen „társaságban” állította ki műveit:
felesége kézimunkái mellett leánya, Freund Zsuzsa és unokája Bognár Márton
fotói is szerepeltek a kiállításon, mely a Csak a fák címet viseli

24. Ma tartotta szokásos éves ülését a Kígyós Sándor Emlékkör.

27. A DN két helyen is említi ma Pécsváradot. Az egyik Gászné Bősz
Bernadettet szólaltatja meg, címe Sok élményt adtak a Szent István-napok. A
másik a „Száz éve a Pécsi Naplóban” rovatban jelent meg Pusztuló vártorony
Pécsváradon cím alatt, s a szomorú helyzetet mutatja be, hogy „omladoznak a
falak, a csupasz és korhadó gerendák, amelyek a középkori kupolát tartják,

roskadoznak.” Majd ír Pécsvárad történelmi nevezetességéről, „méltó tehát,
hogy e középkori épületmaradványa fönntartassék”

30. Nagy, fényképes cikk a DN-ben a két Kurucsairól, akik mindketten futball
csapatunkat erősítik: az apa játékos-edző,(mert 41 évesen még véd a megyei I.
osztályban!), fia pedig csapatunk csatára.

31. Ma a DN is ír arról a szomorú esetről, ami miatt az országos média is
foglalkozott velünk: a hosszú hétvégén tartott lakodalom végeztével egy ittas
vendég leesett a mellvédről a várkertbe és súlyos, életveszélyes állapotban vitték
kórházba.

Szeptember

8. Már ma, csütörtökön a vasárnapi Várvásárra hívja fel a figyelmet a DN.

9. Holnaptól ingyenes Baba-Mama torna indul a művelődési házban, melyre 318 hónapos kicsiket várnak édesanyjukkal együtt. Erről a DN is hírt ad.

10. A DN Az új tanévben az uszoda is kinyitott címmel arról ír, hogy az
iskolával együtt az uszoda is állami működtetésbe került, s hogy délelőttönként
az iskolai testnevelést szolgálja, 14 órától azonban a település lakói is
használhatják. Úszásoktatást is szerveznek továbbra is, és biztosítják az edzés
lehetőségét is.

14. Rendkívül hangulatos délutánban volt részük azoknak, akik a várban
tartózkodtak délután. Egy norvég zenekar, a Stabeck Concert Band adott
ingyenes hangversenyt az udvaron, a hatalmas hársfák alatt. Majd az éppen
nálunk tartózkodó burgenlandi citerazenekar lépett színre, s ha lehet, tovább
fokozták a hangulatot. Ők a Határon Túli Magyarok Fesztiváljára érkeztek

Baranyába.
Az eseményről a DN is ír, a holnapi családi kerékpártúrát is ajánlva az
olvasóknak.

15. Pusztabányára indul 10 órakor a Családi Kerékpártúra, melyet nem először
szervezett meg Fullér Zoltán és Wagner Tibor.

16.
A
képviselőtestület
mai
ülésén
tárgyalta
1. A féléves pénzügyi beszámolót és módosította a 2013. évi költségvetést.
2.Értékelték
a
Szent
István-napokat
3.Tájékoztató hangzott el a tanévkezdésről és az intézményi működésről

18. A Kalandozó magyarok
hallgathattuk.

sorozatban ma Baumann Mihály előadását

19. Somody Péter festőművész nyitotta meg a művelődési ház kiállítását, mely a
PTE Művészeti Kar festőművész hallgatóinak alkotásait mutatja be. A kiállított
művek itt készültek, a Samu Géza Múzeumban tartott Művésztelepen. A
hallgatók munkáját Valkó László Munkácsy-díjas képzőművész irányította, aki
évek óta városunk lakója (is).

20. A Kulturális Örökség Napja alkalmából a legújabb kutatásokat mutatta be
Bodó Balázs régész „Domoszló herceg és Pécsvárad – egy rejtély a XI.
századból és dr. Kiss Gergely történész, a JPTE egyetemi docense „Az ezeréves
pécsváradi alapítólevél” címmel.
Rendőrségi nyílt napot tartottak ma a Baranya Megyei Rendőr főkapitányság, a
Komlói Rendőrkapitányság és a Pécsváradi Rendőrőrs segítségével, melyen a
gyerekek kipróbálhatták az ujjlenyomatvételt, hallhattak szabálykövetésről,
büntethetőségről, nyomozókutyák bemutatóját tekinthették meg, de volt
kerékpáros ügyességi pálya és kerékpár gravírozás is.

27. A Zenei Világnap alkalmából a Zeneiskola növendékei és tanárai tartottak
előadést „Mackó mesék” címmel.

28. A nyaralási időszak végével „Itthon vagy! című borkóstoló várta a
vendégeket a várban.

29. Folytatódik az „Itthon vagy!” A borok után ma az egészséges ételek
„kerültek terítékre”, majd este –dacolva az esővel- Szent Mihály napi tűzgyújtás.
A PIFÖ szervezésében túrázhattak ma a mozogni, játszani vágyók a Rékavárhoz, ahol számháború várta őket.

Október

1. Nagy, fényképes cikket közöl a DN Molnár Jánosról, abból az alkalomból,
hogy Városháza Emlékérmet kapott Pécsett. Kimagaslót alkotott a néptánc
oktatásában, a táncszínház megalkotásában. 50 éve táncol, 20 éve a Mecsek
Táncegyüttes művészeti vezetője. Fia, Péter a régió legjobb néptáncosa. (Nem
mellesleg édesanyja, Böröcz Örzsike néni még 80 éven felül is táncol „itthon” a
Nyugdíjasok
Körzeti
Egyesülete
néptánc
csoportjában!)
A Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódva több érdekes, rendhagyó
programmal ajándékozza meg a kíváncsi vendégeket a vár. Ma a Múzeumok
délidőben – Az én váram elnevezéssel kamarakoncert és személyes „várélmény-beszámoló” várja az ezeréves várkápolnában a nyugdíjasokat,
kismamákat és bárkit, akinek van délben szabad félórája.

5. Kerékpáros malom-túrával folytatódott ma múzeumi fesztivál-program.
Pécsváradon valaha 20-nál is több malom működött. Ezek helyét, romjait
fedezhették fel „drótszamáron” a Pécsváradi Spartacus Sportegyesület
segítségével, majd a várban vetítéses előadás és egykori malomlakók élményei
következtek.

6. Nem egy szokványos városnéző séta keretében ismerkedhettek Pécsváraddal
azok a csapatok, családok, akik a Keresd a város kulcsát! játékra jelentkeztek. A
vártól indulva térkép és egy „régi kódex szétszóródott lapjai” segítségével kellett
megtalálni a nevezetességeket, ahol újabb feladatok és iránymutatás várta a
megfejtőket.

7. Lehet vinni rossz tévét, barkácsgépet írja a DN, üdvözölve az önkormányzat
komoly figyelmét, melyet a környezetvédelemre fordít.

9. A Kalandozó Magyarok sorozatban ma dr.Bíró Ferencet és Baumann Mihályt
hallgathatták, akik Dél-Amerikáról meséltek.

11. „A lámpás én vagyok” – Tanárcsalogató várta ma a „diáklelkű”
pedagógusokat a várba, ahol ízelítőt kaptak osztálykirándulásokhoz összeállított
programcsomagból,megtapasztalhatták, milyen a élő tanóra, a Hőspróba, a
kézműves foglalkozás, táncház és még sok más!( A diákmenüt is
megkóstolhatták!)
Este elsősorban középiskolásokat vártak a Bencések, bor, buli nevet viselő
rendezvényre, amely a múzeumban az alapító oklevél tanulmányozásával
kezdődött, majd a gyertyafényes kápolnában a bencések életét elevenítették fel.
Pécsváradi borászok segítségével ismerkedhettek a borral, a kulturált
borfogyasztás szabályaival. Az alkohol veszélyeire, a bulik trükkjeire pedig a
helyi rehabilitációs intézmény lakói és mentorai hívták fel a figyelmet.
A DN Veterán autókkal lesz tele hétvégén a megye című cikkében a holnap
délutáni programról tesz említést, délután a várban lesznek az Oldtimer
Világnapra érkező autócsodák.

12. A Vár palotaszárnya ma ismét Esküvő Élménynapnak adott otthont. A
partnertalálkozót, bemutatókat, kóstolókat az Oldtimer Világnap is színesítette.
(A szebbnél szebb fűzőkben felvonuló gyönyörű fiatal lányok és mellettük a
szintén
gyönyörű
öreg
autók
igen
nagy
tetszést
arattak!)
A lakosság ma a polgármesteri hivatalnál ingyen leadhatja az összegyűlt ehulladékot: háztartási kis-és nagyberendezéseket, szórakoztató elektronikai

cikkeket, számítógépeket, barkácsgépeket. A program célja, hogy az e-hulladék
minél nagyobb mértékben hasznosuljon, s a készülékekben levő mérgező
anyagok ellenőrzött körülmények között kerüljenek ki a lakókörnyezetből.

14.
A
képviselőtestület
mai
ülésén
1. A Pécsváradi Gondozási Központ beszámolóját hallgatta meg, majd
2. A Család és Közösség Alapítvány pályázatának támogatásáról döntött,
3. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatában való részvételt vitatta
meg.

15. Részletes leányvásári programot közöl a DN Ismét lesz Leányvásár a
Zengőalján című cikkében.

17. A Leányvásár rendezvénysorozata már ma elkezdődött koszorúzással a
német emlékkőnél. Ünnepi beszédet mondott Markovits Kretz Eleonóra,
Baranya Megyei Német Önkormányzat képviselője, közreműködtek a
Zeneiskola növendékei.

18. Kiállítás nyílt ma a művelődési központban „Lényeges Részletek” címmel a
térség népviseleteinek kiegészítőiből, valamint „Ősz” címmel a pécsváradi
tankerület felső tagozatos tanulóinak munkáiból, megnyitotta Kutas Éva
néprajzos.

19. A Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében ma a Baranya Megyei
Gyermek Néptánc Csoportok Találkozója zajlott. Köszöntőt mondott Tóth
Györgyi, a kulturális bizottság elnöke. A rendezvényt dr. Emődy Balázs, a Járási
Hivatal vezetője nyitotta meg. Közben –kísérő programként – a Míves Mag
Műhely
kézműves
foglalkozása
zajlott.
Az ünnepélyes megnyitó után a Baranya Vadászkürt Együttes, valamint
hagyományőrző
néptánc
együttesek és népdalkörök
műsorában
gyönyörködhettünk a Szentháromság téren és a művelődési ház előtt is.
A gyerekeknek a Grimaszk Színház bábelőadása, a felnőtteknek Ízek tere –

Borok Tára, később táncházi zene az Üzenet a kertből zenekarral. Este
leányvásári bál a Harold zenekarral.

20. A Pécsváradi Városi Fúvószenekar ébresztője után indult a menettánc a
könyvtártól a művelődési házig, majd folytatódott a színes program a
Szentháromság téren és az Európa téren is. „Hajts kocsisom szép hazámon át” a
Kákics együttes műsora, majd délután a Leányvásár szépe és Leányvásár
legszebb párja választás, és a leglátványosabb programpont: a Sárközi Össztánc!
A környék fúvószenészeiből alakult 100 tagú zenekar Zengő Rezek szintén óriási
sikerű műsora zárta a leányvásár idei, igen gazdag program kínálatát.
Természetesen mindkét nap folyamatosan voltak kézműves bemutatók és
foglalkozások, és a Vár is kedvezményekkel és ünnepi gesztenyés menü
ajánlattal
várta
a
vendégeket.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvénysorozatához kapcsolódva rendhagyó
vársétát szerveztek ma a várban, melyen a közönség elől elzárt tereket
tekinthették meg az érdeklődők, „pincétől a padlásig”. A mottó: Vigyázz:
pókhálós leszel!

21. A mai DN a zengővárkonyiak menettáncáról készült nagy, színes fotóval a
címlapján jelent meg. A cikk címe: Ezrek a Leányvásáron –Hagyomány, jókedv,
gesztenye, menettánc, zene

23. Nemzeti ünnepünkön a Kodolányi János Általános Iskola tanulói adtak
műsort, felkészítésükről Oszbach Mónika és Friesz Péter gondoskodott. Ünnepi
beszédet mondott Bognár Gyöngyvér, a művelődési ház vezetője.
Közreműködött az Ifjúsági Fúvószenekar, Wagner József vezetésével.

November

6. A holnapi előadásra hívja fel a figyelmet a DN.

7. A Tudás-Várad előadás és beszélgetés sorozat mai témája: A szerelem
pszichológiája – Amikor Ámor nyila célba talál Előadó: prof.dr.habil Andreas
Hejj, a Pécsi Tudományegyetem és a müncheni Ludwig Maximilians Egyetem
professzora. Közreműködtek a II. Béla Középiskola tanulói és magyartanáruk,
dr. Fenyvesi Jánosné.

10. 17 fiatal bérmálkozott ma településünkön. Az ünnepi alkalommal
felszentelték megszépült templomunkat, püspök úr köszönetet mondott a
felújításban részt vevőknek. Az ebédre, melyet az uszoda folyosóján tartottak,
meghívást kaptak mindazok, akik e nagy munkában részt vettek. Gállos Orsolya
alpolgármester köszöntötte az építőket és az egyház részéről jelen levőket.
Sok éves hagyomány településünkön az Idősek Napja, ahol a 65 éven felülieket
köszöntik. Sajnos, már második esztendeje nem kapnak meghívót, csak
interneten és a kábeltévén keresztül értesülhetnek az érintettek az ünnepről. Ezt
sok idős ember nehezményezi, számukra ezek nem elérhetőek, nem olvashatóak,
sokszor csak utólag szereznek tudomást (pl. a városi tv adásából, ismerősöktől,
stb.) Az ünnepségen Tóth Györgyi képviselő, iskolaigazgató mondott ünnepi
beszédet, műsort adtak az óvodások, zeneiskolások, és a nagykozári nyugdíjas
klub.
Ma a vár is várta a látogatókat: a szokásos havi várvásár mellett lampion
készítést is szerveztek a gyermekeknek, majd 16 órától közös játék és éneklés,
majd a sötét beálltával indult a Márton napi lampionos felvonulás, igen
kellemes, szélcsendes, enyhe időben.

13. Huszonötödször indul el az emléktúra a címe a DN cikkének. Részletes
programot ad a napról, melyet a skóciai - magyar szent halálának 920.
évfordulójára
szerveznek
16-án,
szombaton.
Újabb lehetőség a mozogni, sportolni vágyóknak: ingyenes, bemutatkozó edzést
tart ma a Kangoo Jumps.A különleges kialakítású cipőben végzett mozgást
egyaránt ajánlják nőknek és férfiaknak, túlsúlyosoknak, ízületi problémákkal
küzdőknek. Aerobik lépésekkel, izomláz nélkül, 14 – 100 éves korig.

14. A DN ma a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatról ír, A Zengőalján is pályázhatnak az egyetemisták címmel.

16. Szép, csendes őszi napsütésben volt része mindazoknak, akik a 25. Skóciai
Szent Margit Emléktúra résztvevői voltak. Idén „fordított” rendje volt a túrának:
Mecseknádasd nem a cél, hanem a kiinduló pont, 10 órakor szentmisével
kezdődött a plébániatemplomban. Majd indult a gyalogtúra a Réka-vár, a Rékakunyhó érintésével Pécsváradra. A szent születési helyén, a Réka-várban
megkoszorúzták az emlékkövet. A táv kb. 15 km., a szintemelkedés 400 m. volt.
A várban folytatódott a program. dr. Novotny Iván túravezető, a Skóciai Szent
Margit-túra alapítója az ezeréves kápolnába vezette a résztvevőket, közös
imádságra a Szent Korona hiteles másolata előtt. Majd Skót vacsoraest az
étteremben, különleges menüvel, történetekkel, rejtvényekkel. Minderről ma
ismét olvashatunk a DN-ben.

18. XY-faktor címmel mini rock fesztivált szerveznek Pécsváradon csalogatja a
DN az érdeklődőket, megemlítve, hogy csapatok és egyéni jelentkezők
nevezését
is
várják.
A másik (hosszabb!) cikk a két pécsváradi fiatalember jogerős ítéletéről szól,
akik még 2010-ben megerőszakoltak egy helyi lakóotthonban élő, értelmi
fogyatékos kislányt. Hat, ill. öt évet kaptak.

21. Téli programok a pécsváradi várban írja a DN, különösen kiemelve az
Adventi Várvarázslatot, és a vár kápolnájában tartandó hajnali miséket.
23. Majorosék a címe annak a kiállításnak, mely ma nyílt a művelődési házban,
s melyen Gábor épületeit, Hédy és János kerámiáit csodálhatták meg az
érdeklődők.

25. Az önkormányzat e havi ülésén megvitatta
1.2013 harmadik negyedévi pénzügyi tájékoztatóját, és módosította a 2013. évi
költségvetésről szóló rendeletet

2. megvitatták a2014-es év pénzügyi koncepcióját
3. tervezték a2014. évi adókat
4. Háziorvosi feladatellátási szerződéseket kötöttek
5. Beszámoló hangzott el a Leányvásárról
6. Szilágypusztáról szólt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
tájékoztatója
7. Rendelet született a közterületek filmforgatási célú hasznosításáról
8. Rendelet a szociális célú tűzifa juttatásról
9. Felülvizsgálták néhány közterület elnevezését
Leesett az első hó.

28. Nyílt napot tartott ma a Járási Hivatal. Délelőtt gimnáziumi,
szakközépiskolai osztályoknak mutatták be az államigazgatást, benne a
kormányhivatalok valamint a járási hivatalok szerepével, feladataival, majd
pályaorientációs előadást hallgathattak a fiatalok. Később az általános iskolások
vehették szemügyre a hivatalt és a számukra kiírt rajzpályázat díjkiosztója
következett. 14 órától a felnőtt lakosságnak tartottak előadásokat, fórumot és
körbe is vezették az érdeklődőket: mi hol található, hogyan „lakták be” a járás
számára
biztosított
irodákat.
A művelődési házban előadást hallgathattak Mérgek a fürdőszobában” címmel.

30. Zenei tehetségkutatóval színesített Mini-Rock-Fesztivált
Pécsváradon írja a DN a mai rendezvényről.

rendeznek

December

3. A Mozgáskorlátozottak Egyesülete kezdte a karácsonyi ünnepek sorát. Az
egyesület elnökének köszöntő szavai után a zeneiskolások fergeteges műsora
következett. Végül egy igazán rendkívüli produkció: Stolcz Hajni,( aki születése
óta tolószékben él) remek táncot mutatott be párjával - kerekes székben !

6. A Tudás-Várad mai estéjén először Antal Géza apát-plébános beszélt a
magyarországi szerzetesrendekről, majd a Pálos-rendről mesélt vendégünk,
Fülep Dániel Ágoston szerzetes.

7. Megkezdődött a vár felújítása Pécsváradon írja a DN, beszámolva a szállodai
szobák, a palotaszárny rendezvénytermei, a kőtár, valamint a múzeum
felújításáról.

8. Az Adventi Várvásár a kézművesek gyönyörű portékáin kívül még sok
mindent kínált: családok, osztályok, szervezetek vállalhatták a vár egy-egy
ablakának feldíszítését, de díszíthették a belépőjegy mellé kapott mézeskalácsot,
lehetett madáretetőt és madárkalácsot is készíteni, Mecsek teát, puncsot, forralt
bort kortyolgatva.
11 órakor Kicsik éneke szórakoztatta a jelenlevőket,( óvodásaink karácsonyi
dalai), majd
11,30-tól a Remekműhely Papírszínház Advent című meséjét láthatták.
14 órától Madarak télen címmel tartott vetítéses előadást Szekeres Tibor,
15 órától Muzsikáló gyerekek következtek: a zeneiskolások játszottak több
helyszínen,
16,30-kor Várvarázslat: a vár ünneplőbe öltöztetett ablakaiban felragyog a
fény,
17 órától Ajándéksorsolás a belépők alapján, és
17,30-kor Ünnepi gyertyagyújtás és közös éneklés az ezeréves kápolnában
Az étterem háromféle menüben kínált óbányai pisztrángot.

9. Fórumra várta ma városunk polgárait dr.Bíró Ferenc polgármester. Főbb
témakörök: .2010 – 2014. A ciklusprogram megvalósult elemei . 2014 év
költségvetése . Aktualitások. Természetesen volt alkalma mindenkinek kérdési
feltevésére is, akár a helyszínen, akár előre leadva a művelődési házban.

10. Rendezvényekkel hangolódnak a karácsonyi ünnepekre címmel részletes
programot közöl a hónap hátralevő napjairól a DN.

11. Délelőtt az iskola könyvtárában Majoros Nóra meseíróval találkozhattak a
gyerekek, aki személyes beszélgetés során mutatta be könyveit, válaszolva a
kicsik
kérdéseire
is.
Este a Kalandozó Magyarok sorozatban a felnőttek találkozhattak vele és
Majoros Gáborral. Oroszországi, dubai, amerikai élményeikről meséltek.

12. Megújul a pécsváradi vár – A bencések korába kalauzolják a látogatókat
címmel színes, fényképes cikkben a felújításról, tervekről olvashatunk ma
DNben.

13. A DN nagy, fényképes cikket közöl Szőke Ferencről, a hosszúhetényi
körzeti megbízottról, aki 3 évig nálunk dolgozott járőrként

14. A Zengővidéki Határon Túli Magyarok voltak a házigazdái a mai –
harmadik- adventi hétvégének. A színes, gazdag programmal bemutatkozó
„fiatal” egyesület igazán jól vizsgázott szervezésből és lelkesedésből. Bayerné
Sipos Mónika köszöntőjében bemutatta az új egyesületet, beszélt céljaikról. A
műsorban a Női Kar,a nyugdíjas énekkar, a Ritmus és mozgás szakkör kis
táncosai, a zeneiskola növendékei után az egyesület tagjai (és gyermekeik) igen
szép és látványos betlehemes játékot adtak elő. Kézműves vásár és játszóház is
színesítette a programot.

16. Az év utolsó testületi ülésén
1.Elfogadták a városi krónikát
2.Rendeletet fogadtak el a szociális ellátásokról
3. Megállapították a központi ügyeleti díjakat
4. dr. Bíró Ferenc polgármester ismertette a polgármesteri fórumon felvetett
problémákat

17. A Metropol nevű országos terjesztésű lap Felújítás Pécsváradon című
cikkében ír a vár felújításáról, megemlítve a zarándokszállás, a bencés életmódot
bemutató interaktív tér, a látványkonyha, az íjászpálya, a kovácsműhely

kialakítását.
A helyi Vöröskereszt szervezésében véradás volt ma városunkban.

20. Az általános iskola alsó tagozatának karácsonyi műsorát délelőtt, a
zeneiskola karácsonyi hangversenyét este láthatták az érdeklődők.

21. Az év utolsó tanítási napján a diákok árulták portékáikat a karácsonyi
vásáron.
A
befolyt
összeg
az
osztálypénzt
gyarapítja.
A Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete ma Berkesdre látogatott, a helyi nyugdíjasok
meghívására, ahol műsorral, finom ebéddel, jóízű beszélgetéssel várták a
találkozó résztvevőit. Kapitány Zoltánné polgármester asszony és Hoppál Péter
országgyűlési képviselő is szólt az egybegyűltekhez.

24. Két cikk is „rólunk” szól a mai DN-ben. Szilveszter: pezsgőbontás a Zengőn
idén is a hagyományos túránkat ajánlja mindenkinek, valamit egy hosszabb,
fényképes írás szól Kopa Marciról és vakvezető kutyájáról, Maxról , Nem csak
kutyát,társat kapott ajándékba az emberektől címmel.

27. Megdőltek a melegrekordok! Több, mint 50 éve nem volt ilyen enyhe hajnal
az év ezen szakában. Nálunk 9,3fok hajnalban!

30. 10 órakor a Kossuth téren köszöntötte a több száz túrázót dr. Bíró Ferenc
polgármester a Zengő megmászása előtt. Idén ugyanis nem tudott részt venni a
túrán, így itt kívánt mindenkinek boldog új évet, majd dr. Novotny Iván
túravezetőre bízta a megjelenteket és azt, hogy délben a csúcson, a szokásos
pezsgőbontáskor nevében is köszöntőt mondjon.

31. A PIFÖ szervezésében batyus bálon búcsúztathatták az óévet a művelődési
házban, a JOKER zenekarral.

Összegzés

Bár a foglalkoztatottság romlott az AGROVER külföldi tulajdonosának döntései
miatt, a 2013-as év mégis a gazdagodás évének mondható…
Az általános iskola 10 tantantermet, tanárit, vizesblokkot, könyvtárt, szertárt,
500 adagos új konyhát, vadonatúj, korszerű berendezéseket kapott, és sok-sok
évtized után ismét egy épületben működhet az alsó és felső tagozat.
Felépült a Vár utcai óvoda, és bár mind az épülettel, mind az udvarral
kapcsolatban vannak jogos szülői kifogások, de mégis egy akadálymentesített,
727m2 alapterületű , három csoportszobát, tornatermet, tálaló helyiséget,
logopédiai és egyéb fejlesztőhelyiségeket nyertünk vele.
Befejeződött az Európa-tér felújítása, a kihelyezett padok, a felállított
lámpaoszlopok, a sétány kialakítása, valamint a falba rejtett világítás, a megújult
növényzet vonzza a lakosságot, nem csak a művelődési ház itt tartott
programjain, hanem közönséges hétköznapokon is… Nyugdíjasok,
kisgyermekesek kedvelt helyévé vált rövid idő alatt.(Hogy az ifjú szerelmeseket
ne is említsük…)
Sikeres pályázat folytán, a szezonzárás után rögtön elindulhatott a munka a
Várban,287 millió forintból megújul a palotaszárny, a fűtési és világítási
rendszer, internet, televízió kerül a felújított szobákba, megújul a
gyógynövénykert, a múzeumi kiállítás, új kőtár, kovácsműhely, interaktív tér és
látványkonyha is kialakításra kerül.
Megújult katolikus templomunk után megújulhat a Mindenszentek kápolnája a
temetőben, egy 2013-ban elnyert pályázatnak köszönhetően. A munka már el is
indult…
Egy másik pályázat az idősebb korosztály igényeihez igazodó lakópark
kialakítását teszi lehetővé. A házi gondozás és a bentlakásos szociális otthon
közti átmenet egyedi elhelyezést tesz majd lehetővé, az önálló élet mellett
biztosítja
a
megfelelő
ellátást
is.
Ugyanakkor elindulhat a jelenlegi épület korszerűsítése, felújítása is.

A konditerem kialakítása mellett (mely ünnepélyesen 2014 januárjában nyílik)
több kisebb volumenű pályázatnak köszönhetően babamama-,nyugdíjas-, gerinc,vízitorna és ping-pong szélesítette a tömegsport lehetőségeit.
Megújult a sportpálya öltözője is.
A művelődési házban pedig számos új szakkör, életviteli és kézműves
foglalkozások, valamint táborok szervezésére nyílt mód a pályázatoknak
köszönhetően.
Természetesen a megszokott programjaink, régi szakköreink ez évben is tovább
színesítették a kínálatot, a civil szervezetek a tőlük megszokott magas
színvonalon
működtek.
Új civil szerveződés is alakult ebben az évben: a Zengővidéki Határon Túli
Magyarok Egyesülete. 2013 májusában alakult 11 fő alapító taggal. (Létszámuk
év végére 14 főre növekedett.) Céljaik között szerepel többek közt a testvér
települési kapcsolatok ápolása és bővítése, a határon túli magyarlakta régiók
megismerése, a határokon átnyúló kulturális és társadalmi együttműködések
létrehozása, anyaországi és határon túli magyarság közötti kapcsolatok
elősegítése,
javítása.
Decemberben széles körű összefogással fantasztikus adventi műsort szerveztek
és a következő évre is vannak ötleteik…

Éves rövid
Január
10. Megsérül egy gázvezeték az új iskola építésénél
14.Több
hónapos
„kényszerszünet”
Az új év első testületi ülése
17. Német
iskolában

nyelvű

vers-,

és

után

prózamondó

kinyitott
verseny

a
az

tanuszoda
általános

22. Magyar Kultúra Napja - Területi népdaléneklési verseny döntő
23. Szavalóverseny a BMÖ EGYMI iskolájában
25. Szalagavató a II. Béla Középiskolában

Február
1. Az általános iskola felső tagozatának farsangja
2. 35 éves a Gesztenyési úti „új” óvoda
11. Testületi ülés
16. Esküvő Élménynap a Várban
17. Tüzes-kerék túra Óbányára
22. Szemléletformáló tematikus nap az általános iskolában: téma a FÖLD

Március
2. Zengővárkonyiak farsangja
8. Budapesti Német Kisebbségi Önkormányzat 55 fős pedagógus csoportja az
óvodában

10. „Nyitnikék!” Ingyenes nyitónap a várban

11. Testületi ülés
12. Nőnapi öttusa a BMÖ EGYMI-ben
Nőnapi ünnepség a nyugdíjas klubban
13. A már berendezett új iskola megtekintése
COOP segélykamion a lakásotthonoknak
14. Segesvárra indul 40 diák az I. Béla Középiskolából
15. Viharos szél, hatalmas hóvihar, közlekedési káosz : az ünnepség elmarad
16. Ügysegédi szerződések aláírása (járás)
17. Egyeztetés a munkaügyi központtal helyi ügyfélfogadásról
18. Spartacus Sportkör felújított öltözőépületének felavatása
19.„Szondi József” matematika verseny az általános iskolában
20. Programegyeztetés a műv.házban
21.Játékos sportvetélkedő a BMÖ EGYMI-ben
23. 20 éves a Nyugdíjasklub
24. Kiállítás a műv.házban a BMÖ EGYMI munkáiból

Április
6. Táncház a segesváriakkal a várban
Kiállítás a műv.házban tehetséges helyi fiatalok munkáiból
11. Költészet napja – szavalóverseny
13. Előadás: „Gyermekfejjel a hortobágyi munkatáborban”
14. Vár-vásár
15. Testületi ülés

17. Történelmi vetélkedő a várban
18. Tudás-Várad : A korona
19. Tarr Lajos festőművész kiállítása a várban
20. Az új iskola és óvoda ünnepélyes átadása
26. Szent György napi Borverseny
27.
„Jó
ember
díj”
átadása
a
várban
Magyarországi Német Nemzetiségi Ifjúsági Fúvószenekarok VII. minősítő
versenye
28. X. Város Napja III. Várad-futással
30. Családi és Ifjúsági Szolgáltató Iroda ünnepélyes megnyitása

Május
1.

Maifest az Európa-téren

3-4-5. Bazsarózsa-napok a várban
9. Gobelin kiállítás a műv.házban
Dakos József dandártábornok tájékoztatója a járás polgármestereinek
11. Felvidéki nap
12. Várvásár
14. Kápolnakultúra
20. Kerékpáros találkozó a várban
21.
Tanfolyam
Testületi ülés

indul

munkanélkülieknek

24. – 25. Rapunzel éjszaka a várban

és

pályakezdőknek

Június
1. Ló-Lovas-Lovag nap a várban
2. COOP „Együtt az egészségért” program
8. -9. „Lovagok éjszakája a várba
13.-15. „Végre vége” program a várban
15.
Testületi
Indul a tánctábor

Európa-tér

avatása
ülés

21. Tudás-várad (Bogár László- Mellár Tamás)
22.
Évzáró
és
ballagás
az
„ Levendulaillatos múzeumi éjszaka” a várban
23. „Ifjú tehetségek gálakoncertje„ a várban
24. Kézműves tábor indul
29.-30. Rapunzel éjszaka a várban

Július
1. Média tábor indul
8. Német tábor indul
14. Várvásár
15. Zene tábor indul
19.-20. XIII. Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál
20. „Baglyok” kiállítás a várban
22. „Fényes középkor” tábor indul
28. Várszínház (Abigél)
29. Hátrányos helyzetű gyermekek tábora indul

általános

iskolában

Augusztus
2. Várszínház
4. Várszínház (Halász Judit)

(BigBand)

7. Várszínház (A bolond lány)
9. „Szalmacsodák” kiállítás
10. Várszínház („Páros csillag” – Zengővárkony)
11. Vár Napja
12. Disputa tábor indul
13. Várszínház (Sose halunk meg!)
15. Emlékülés a várban a visszakapott városi cím 15. évfordulóján
17. Német Nemzetiségi Est
19. Ünnepi önkormányzati ülés + koncert
20. Ünnepség a Szent Korona hiteles másolatával + műsor, utcabál a téren
21. Várszínház (BorCanto)
23. Kiállítás (Freund család)
24. „Kígyós Sándor Emlékkör” éves ülése

Szeptember
14. A norvég Stabeck Concert Band és egy burgenlandi citera együttes
koncertje a várudvaron
15. Családi kerékpártúra Pusztabányára
16. Testületi ülés
18. Kalandozó magyarok (Baumann Mihály)
19. Kiállítás a művésztelep alkotásaiból

20. Kulturális Örökség Napja a várban
27. Zenei világnap (zeneiskola)
28. „Itthon vagy” borkóstoló a várban
29. „Itthon vagy” egészséges ételek, Szent Mihály napi tűzgyújtás a várban
Túra és számháború a Réka várnál (PIFÖ)

Október
1. Múzeumok őszi fesztiválja (Az én váram)
5. Múzeumok őszi fesztiválja (Kerékpáros malom túra)
6. Múzeumok őszi fesztiválja (Keresd a város kulcsát)
9. Kalandozó magyarok (dr. Bíró Ferenc, Baumann Mihály, Dél-Amerika)
11. „A lámpás én vagyok” és „Bor, bencések, buli” a várban
12. Esküvő élménynap és Oldtimer Világnap a várban
14. Testületi ülés
17. Koszorúzás a német emlékkőnél
18. Kiállítás a műv.házban (Lényeges részletek)
19. Baranya megyei Gyermek Néptánccsoportok Találkozója)
20. Leányvásári forgatag
23. Ünnepi műsor, koszorúzás

November
7. Tudás-várad (A szerelem pszichológiája)
10.
Idősek
Várvásár, lampionkészítés, este lampionos felvonulás

Bérmálás
napja

16. 25. Skóciai Szent Margit Emléktúra
23. „Majorosék” kiállítás
25. Testületi ülés
28. Nyílt nap a Járási Hivatalban

December
3. Mozgáskorlátozottak Egyesületének karácsonya
6. Tudás-várad (A szerzetesrendekről)
8. Advent a várban
9. Polgármesteri fórum
11.
Író-olvasó
találkozó
az
általános
iskolában
Kalandozó magyarok (Majoros Nóra és Gábor: Oroszország, Dubai,Amerika)
14. Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesületének karácsonyi műsora
16. Testületi ülés
17. Véradás
20.
Általános
iskola
Zeneiskola karácsonyi hangversenye
21. Karácsonyi vásár az általános iskolában
30. Szilveszteri Zengő-túra
31. Szilveszteri bál a művelődési házban

karácsonyi

műsora

Intézmények

Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
Bölcsőde :

csoport: 1. bölcsődések száma:

12 fő,

gondozó: 2 fő

Óvoda:
1. sz. (Vár u.): csoport: 3. óvodások száma:
2. sz. (Gesztenyési u.)
3.
„

71 fő
64 „

Dolgozók: vezető: 1 fő, beosztott óvónő: 12 fő, mindkét óvodában 6-6 fő
dajka:

6 fő,

pedagógiai asszisztens: 2 fő

„

3-3 „

„

1-1 „

konyhai dolgozók: 5 fő, Vár u. : 1, Gesztenyési u.: 4 fő.
egyéb: élelmezésvezető: 1 fő, óvodatitkár: 1 fő, kisegítő: 1fő
A 2013. év legnagyobb eseménye, hogy április 20.-án átadták a Vár utcai óvoda
új
épületét.
Hagyományos ünnepeiket (pl. Mackónap, Anyák napja, ballagás, Sommerfest,
gesztenyeünnep, Márton nap, stb.) ebben az évben is rendre megtartották, mint
ahogy a város különféle rendezvényein is mindig felléptek idén is.

Kodolányi János Általános Iskola
Tanulók száma év végén:

alsósok:

152

felsősök: 178
Tanulócsoportok száma:

Napközis: 159 fő,

alsósok:

8

felsősök:

10

akik 6 napközis csoportban tanulnak.

Étkezésben részesül 208 diák, ebből csak ebédel 49.
Bejáró: 97

Német nemzetiségi nyelvet tanul: 321 (két tannyelvű: 149, nemzetiségi:172)
2013-ban 50 nyolcadikos végzett, továbbtanult gimnáziumban:

25

szakközép.ben:

9

szakmunkás.:
Pedagógusok száma: 33 + 1 mentortanár,
nélküli nincs.
Alkalmazottak:

iskolatitkár:

16

szakos ellátás 100 %, képesítés
1 fő

pedagógiai asszisztens: 2 fő
élelmezésvezető:

1 fő

karbantartó:

1 fő

takarító:

4 fő

konyhás:

8 fő

uszodai dolgozó:

4 fő

Alapítványi eredmények, pályázatok: 258 000 Ft.
A 2013-as év legnagyobb eseménye: 04.02.: beköltözés az új iskolába és a
04.20-án tartott iskolaavató ünnepség!
Természetesen programjaikat, versenyeiket ebben az évben is megrendezték, sőt
területi és országos versenyeken is előkelő helyezéseket hozta haza.
Rajzpályázatok, matematika, természetismeret, német, ének, olvasási
vetélkedők, versmondás, sakk, különféle sportágak: összesen 31 versenyen
öregbítették eredményeikkel Pécsvárad hírnevét!

Uszoda
136 eladott bérlet mellett az átlagos napi forgalom : tanulók:

65,53 fő

egyéb fürdőzők: 19,08 fő
ez az évben 12 714 tanulót és 3 244 egyéb fürdőzőt jelent.

II. Béla Középiskola
Tanulói létszám 2013.szeptember elsején:

gimnázium:

110

szakközép.:

114

szakmunkás:

144 (ebből pék

70, húsipari termékgyártó: 74)
Állományi létszám: tanár

34

adm. és techn. dolgozó 8
Kollégiumi elhelyezettek:

(közülük 3 fő részmunkaidős)

58 fő
(gimn.12

szakközép.26 szakmunkás 20)

Országos rendészeti csapatversenyen 12. helyezést,
országos húsipari versenyen 12. és 13. helyezést értek el.
Tanulóik szerepelnek a város különböző rendezvényein.
A2013-as esztendőben Erdélyben jártak, majd fogadták az ottani tanulókat a
„Határtalanul”pályázati program nyerteseként.

BMÖ EGYMI tagiskolája sajnos idén sem reagált megkeresésünkre.

Fülep Lajos Művelődési Központ
Az esztendő legnagyobb változása, hogy az uszoda és a sportcsarnok 2013
január elsejétől már nem része az intézménynek, a KLIK-hez került. Így az
ÁMK megszűnt, a művelődési szakfeladatot az önkormányzat látja el, melynek
telephelye a művelődési ház.
Megszépült a ház előtti Európa-tér, új padlóburkolatot kapott az olvasó.

Pályázatoknak köszönhetően új klubok, csoportok, foglalkozások indulhattak ez
évben, főleg az EGÉSZSÉG témakörben ( kajaklub, különféle tornák,
asztalitenisz, nyílt-,és sportnapok, vetélkedők)
Ez évben is rendeztek
kiállításokat:
11 db, résztvevő 5 850 fő
ismeretterjesztés:
65 db,
1 200 fő
tanfolyam:
16db,
130 fő
színház, hangverseny, irodalmi est: 26db,
5 860 fő
táncos rendezvény: 31db,
6 480 fő

Városi Könyvtár
43 018 kötetes állomány mellett 21 707 db volt a kikölcsönzött kötetek száma.

Vállalkozások

Pécsváradi Aranycipó Kft.
Dolgozók létszáma:
szakmunkástanulók száma:

228 fő

ebből fizikai 194 fő

35 fő

Naponta átlagosan 12 tonna kenyeret, 7tonna péksüteményt gyártanak.
2013-ban bevezetett új termék: Teljes kiőrlésű kenyér, Cinke cipó, Meggyes
párna, Sajtos párna
Éves
nettó
árbevételük:
termelési érték/fő:
átlagkereset
Ft/fő/év:
árbevétellel arányos jövedelmezőség: 6%
A szállítást 28 db Toyota tehergépkocsival végezték.

2.344.702
eFt.
10.284 eFt
2.033.799
Ft

Ez évben kemencéket vásároltak, bővítették a sütőüzemet, és megkezdődött a
termelés átszervezése pécsi telephelyre…!

Pécsváradi Vízmű KFT.
Vízbekötések száma Pécsváradon: 1 706 db

ebből lakossági: 1 476 db
közületi:

Szennyvízbekötések száma:

1 266 db

230 db

lakossági: 1 100 db
közületi:

170 db

Új bekötés: 4 db.
Éves vízfelhasználás : 195.500 m3

lakossági:
közületi:

117.380 m3
78.120 m3

Éves tisztított szennyvíz mennyisége: 162.510 m3
Az ivóvíz vezeték rekonstrukció keretében a Tavasz és a Vár utcákban végeztek
kisebb nyomóvezeték cserét.
2013 május 1-től a törvényi rendelkezéseknek megfelelően közmű szolgáltató
tevékenységet nem folytathat. Ettől a dátumtól a paksi székhelyű Mezőföldvíz
Kft. végzi e munkát, mely a dolgozókat jogfolytonosan foglalkoztatja. A
Pécsváradi Vízmű irodájában működik a Mezőföldvíz Kft. Pécsváradi
Főmérnöksége és az Ügyfélszolgálati Iroda. A gépeket, eszközöket,
raktárkészletet megvásárolták, a telephelyet (iroda és műhelyépületek) viszont
bérlik.

Pécsváradi Agrover Kft.
Mint ismeretes,2012 év végén a cég a szlovák AGROFERT cégcsoport
tulajdonába került, megszűnt a sertéstenyésztési tevékenység. (Ezzel együtt

sajnos
sokak
munkahelye
2013 júniusában új ügyvezető: Fábián András

is.)

A rendkívül aszályos időjárás miatt a gabonák kisebb mértékű, míg a kukorica
óriási
terméskiesést
szenvedett.
Az országos sertésár alakulása is negatívan érintette a céget: a piaci árak jóval az
önköltségi árak alatt alakultak.
Így tárgyévben – a korábbi években
megvalósított nagy értékű - beruházásra nem került sor.
Gazdálkodási szántóterület:
NFA Rt-től bérelt:
alkalmazottaktól bérelt:
kívülállóktól bérelt:
összesen:
Vetésterület
kukorica:
búza:
őszi
árpa:
napraforgó:
lucerna:
repce:
cukorrépa:
105 ha

680 ha
286 ha
2.536 ha
3.502 ha
növényféleségenként:
1227
ha
786
ha
348
ha
655
ha
59
ha
322
ha
összesen:3502 ha

Szilágypusztai vágóhíd és húsüzem
Sertésvágás
-saját sertés:
2 700
-vásárolt sertés: 1 977 db 217,5 tonna
Értékesítés
-közvetlen
-márkabolti
-bérvágás

11 920 eFt

db

292

tonna

364 875
73 278
összesen: 450 073 eFt

eFt
eFt

2013 májusában több éves veszteséges működést követően megszüntették a
húsüzemi tevékenységet. Ebből következően 50 fő munkaviszonya szűnt meg…
Csokoládépusztai
-értékesített sertés
- saját vágás

2 700 db

sertéstelep
14 787 db
292 tonna

adatai
1 659 tonna
--

-hízókibocsátás
17 487 db
1 951 tonna
-kibocsátott sertés piaci áron( belső átadás vágóba)
119 992 eFt
Mint már a tavalyi krónikában említettük, 2012 végén megszűnt a sertéstartási
tevékenység. Ez a kocák kivágásával és a dolgozók nagy részének
elbocsátásával járt… Egy beruházás kapcsán felújították a sertéshízlaló
épületeit, ahol vásárolt növendék állatok hízlalása folyik.

Pécsváradi Földpátos Homokbánya
A pécsváradi homokbánya a KÖKA Kft. komlói bányaüzemének termelő
egysége. A bánya – számos nehézség ellenére - megőrizte működőképességét,
stabil munkalehetőséget biztosítva 6 fő fizikai dolgozónak és 1 fő
alkalmazottnak.
Ebben az évben a bánya 23.767 tonna homokot értékesített, ebből
14.544 tonna nagy értékű,az üveg- és porcelánipar részére szállított termék,
melynek fő értékesítési iránya a Dél-alföldi régió (Orosháza,
Hódmezővásárhely)
ellátása
nemes
homokkal.
A töltés-, és építési homokzöme kistérségünkben kerül felhasználásra.
A bányai technológia fejlesztése során korszerű szivattyút építettek be,
az üzemirányítási rendszerben új segédprogram (ROCO-TOOLS) segítségével
hatékonyan nyomon követhetők és ellenőrizhetők a termelési folyamatok és
költségek.
A bányában 2013-ban baleset, rendkívüli esemény nem következett be.

Kresz és Fiedler Műanyagfeldolgozó és Szerszámkészítő Kft.
Értékesítés nettó árbevétele: 783.600 eFT
mérleg szerinti eredmény: 141.141 eFt
Átlagos statisztikai létszám:

74 fő

(80 % belföldi értékesítésből!)

ebből nem termelő:12 fő

Szervezeti, személyi változás nem volt.
Beruházás,
fejlesztés:
2013 évben zárult le az előző évben elkezdett
telephelybővítés,amely 231
MFt, s melynek 43 %-át az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozta, a
nagyobbik hányada pedig önerő volt. Ennek eredményeként 1 539 m2 hasznos

alapterülettel nőtt a termelő üzem alapterülete. E beruházás során kiemelkedő
szerepet kapott a környezet terhelés csökkentése! Az irodaépület használati víz
előállítására és a fűtés rásegítésére napkollektorokat építettek be. Az épület
szennyvízét biológiai egyedi tisztító (energiamentesen!) tisztítja. A gyártó
csarnokban pedig a gépekből visszaáramoltatott levegő segít rá a fűtésre.
2013-ban egy GOP pályázatnak köszönhetően tovább fejleszthették
vállalatirányítási rendszerüket, kialakították honlapjukon a web-áruházat, mely
jelenleg tesztelés alatt áll.
Terveik szerint bővíteni fogják a következő esztendőben megfigyelő kamerás
rendszerüket, valamint a - vevői igények kielégítése érdekében - a műanyag
üzem eszközpart bővítése válik esedékessé.

