
Krónika         2017 
 
 

Január  
  

 
3. Szilágypusztán ma kilenc órán át dolgoztak a hivatásos, valamint a 
mecseknádasdi önkéntes tűzoltók a keletkezett tűz eloltásán. Nagy mennyiségű 
nyesedék, valamint illegálisan lerakott kommunális hulladék égett. Az erős szél 
nehezítette a tűzoltók munkáját. Az eset körülményeit a pécsi katasztrófavédelmi 
kirendeltség vizsgálja. 
Az első kirándulás címmel a VBK szigetvári kirándulását ajánlja a Dn. 

 
4. A Dn a 15-i BigBand koncertről ír, Idén is lesz újévi koncert címmel. Megemlíti 
Wagner József karnagyot, akinek vezetésével 1 999 óta szólaltatja meg ismert és 
kevésbé ismert szerzők műveit óriási sikerrel az egykori és jelenlegi 
zeneiskolásokból alakult együttes. 
 
5. Leesett az első hó! 
    A Dn a keddi tűzről ír. 
 
6. Egészen különleges kiállítást  szerveznek a pécsváradi várban írja a Dn, 
izgalmasnak tartva az ötletet, hogy bárki bármilyen különleges, érdekes, vagy akár 
mókás gyűjteményét bemutathatja. 
 
7.Szokatlan, rendkívüli a hideg! 
 A Dn Irány a szomszédvár! címmel a VBK Szigetvárra tervezett kirándulását ajánlja. 
 
8. A Budapesti Kongresszusi Központban szerepelt Ifjúsági Fúvószenekarunk, a 
Landesrat országos gála műsorában, Wagner József vezetésével. 
 
9. Fát hordó rendőrök, elfagyott vízórák cím alatt a Dn a rendkívüli hideg 
következményeit taglalja, megemlítve, hogy a körzeti megbízott Pécsváradon egy 76 
éves férfinek segített, behordta a tűzifát és befűtött. 
 
10. A Dn ismét a pénteki kiállítás megnyitóról ír Különleges tárlat nyílik a várban 
címmel. 
 
11. A nyugdíjasok a mai klubnapjukon pótszilvesztert tartottak, közösen ünnepelve a 
mozgáskorlátozottak klubjával. 
 
12. A Dn a kiállítást, a svábbált és a BigBand koncertet ajánlja. 
 
13. Hajnalra ónos eső esett, majd délután sűrű havazás kezdődött. Délutántól 
szombat délelőttig korlátozták a kamionforgalmat Mecseknádasd és Pécsvárad 
között.          
 A várban „Különleges gyűjtemények” címmel nyílt kiállítás. A kávéscukroktól a 
habán edényekig, a szurkolói sálaktól a radírokig sokféle érdekes tárggyal 
találkozhattunk. Sokan nézelődés közben mondták pl.:nekem meg kétszáz mackóm 
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van, stb. – úgyhogy folytatás következik! A kiállítást dr. Meskó Norbert pszichológus 
nyitotta meg. 
 
14. Reggelre 12 – 16 cm. hó esett! (Sajnos a ragyogó napsütésben nem tartott 
sokáig…) 
A Várbaráti Kör ma Szigetvárra szervezett kirándulást. A vár, a múzeum, az 
Oroszlánszobor, a Vigadó, a Török ház megtekintésén túl – fakultatív programként 
meglátogathatták a fürdőt, a Millenniumi Parkot, a városközpontot is. 
Este svábbál volt a művelődési házban az Unterrock zenekarral. Közreműködött a 
fekedi Klumpenjäger Tánccsoport. 
 
15. A BigBand idén is koncerttel köszöntötte az új esztendőt, idén is a megszokott 
sikerrel. 
 
16. A Dn pályázatainkról ír.  
 
17. A Dn a város szelektív hulladékgyűjtési menetrendjét teszi közzé. 
Ingyenes ruhaosztást tartott a Máltai Szeretetszolgálat pécsváradi csoportja. 
 
18. A Dn a hétvégi Esküvő Kiállításról ír, megemlítve Pécsváradot is. 
 
19. Kettős ünnep lesz a Zengőalján címmel a Dn a Magyar Kultúra Napjáról, valamint 
a Zeneiskola 40 éves jubileumáról ír. 
Új sportolási lehetőség városunkban: Kangoo indul, minden csütörtökön. 
 
20. Szalagavató a II. Béla Középiskolában. A tanárok és diáktársak beszédei és 
műsora után a nyitótánc, majd bál következett. 
Negyven éves lett a zeneiskola írja ma ismét a Dn. 
Másik cikkük az első világháborús emlékmű felújításához,  valamint a helyi közutak 
karbantartásához szükséges gépek, eszközök beszerzéséről  szól Újabb 
pályázatokat adnak be címmel. 
 
21. Nyolcadikosaink ma írták a központi felvételiket. Az majd csak áprilisban derül ki, 
hogy ki hol folytathatja tanulmányait. 
 
22. A művelődési házban, a Magyar Kultúra Napján rendezett ünnepségen a 
negyven éves Zeneiskolánkat is köszöntötte Zádori János polgármester. Kreszits 
Margit  igazgató felelevenítette e hosszú  -  és szép! – időszak történéseit. Közben 
kivetítőn képeket is láthattak a 40 évről.  
A növendékek jubileumi hangversenye után, idén először, az önkormányzat 
kitüntetésben részesített három fiatalt a helyi közösségért végzett kulturális 
tevékenységéért: Kopa Marcellt, Horváth Rolandot és Horváth Pált. 
Jótékony célokat is szolgált a mai rendezvény: a tűzesetet elszenvedett szászvári 
óvoda megsegítésére gyűjtöttek. 
 
24. Testvérvárosi kapcsolatainkról, a közelmúltban lezajlott közös programjainkról és 
a jövő terveiről is szól a Dn Több közös programot terveznek a testvérekkel című 
cikke. 
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25. A Himnusz megírására emlékezve szavalóversenyt tartott ma az EGYMI. Az 
értelmileg és tanulásban akadályozott tanulók idén is igényes költeményekkel 
készültek, közel negyvenen. 
Teremfoci bajnokság zajlott ma Komlón, ahol Pécsvárad az első helyet szerezte 
meg! 
 
26. A nyugdíjas klub színházlátogatásán a Holdbéli csónakos című darabot látta a 
Pécsi Nemzeti Színházban. 
 
27. Ma vihették haza iskolásaink a félévi bizonyítványaikat 
 
28. A Német Klub a Dombay-tónál idén is megrendezte a már hagyományos sváb 
disznóölést. 
 
31. A Dn Elismerés a fiataloknak címmel a Kultúra Napján átadott kitüntetésről ír. 
 
Január rövid 
  3. Tűz Szilágypusztán  
  8.  Ifjúsági Fúvószenekar Budapesten 
11. Nyugdíjasok pótszilvesztere 
13. Kiállítás megnyitó vár  
14. VBK szigetvári kirándulás 
      Svábbál 
15. BigBand koncert 
17. Ingyenes ruhaosztás 
19. Kangoo indul 
20. Szalagavató II.Béla 
21. Központi felvételi a nyolcadikosoknak 
22. Magyar Kultúra Napja 
      40 éves a Zeneiskola 
      Fiatalok elismerése 
      Gyűjtés a szászvári ovinak 
25. Szavalóverseny EGYMI  
      Teremfoci I. hely 
26. Színházlátogatás 
27. Félévi bizonyítvány 
28. Sváb disznóölés 
 
 
 

Február 
 

1. A Dn a szászvári óvoda számára szervezett gyűjtésünkről ír. 
 
2. Hagyomány már, hogy ezen a napon mackónapot tartanak az óvodákban. 
Kiállítást rendeznek a gyermekek által behozott plüssmacikból, macis 
mesekönyvekből és tárgyakból, a mesék versek, mondókák is macikról szólnak és 
fejdíszt, bábot is barkácsolnak. 
 
3.  Ma tartotta farsangi mulatságát iskolánk felső tagozata.  
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4. Ma is farsang: a zengővárkonyiak sikeres és hagyományos jelmezes farsangi 
mulatsága a művelődési házban. 
 
7. Tankerületi német szavalóversenyt rendezett ma iskolánk, ahol egyébként 
negyven éve indult a német nyelvoktatás.    
A pécsváradiak helyezései:    1.  évf.   I. Brandt Olivér 
                                                             II. Csibi Botond 
                                                2.  évf.   I. Schiszler Ádám 
                                                             II. Herczeg Szofi 
                                                             III. Fullér Petra 
                                                3.  évf.   I. Csibi Benett 
                                                              II. Ottlakán Anna 
                                                             III. Czirok Márton 
                                                4.  évf.    I. Váradi Panna 
                                                             III. Gál Barbara  
                                                5. évf.    I. Parcsami Márton 
                                                              II. Gerencsér Regina 
                                                              III. Emeneth Péter 
                                                6. évf.     I. Ruppert Luca 
                                                              II. Schmidt Kata 
                                                                   Zsáli Zoé 
                                                7.  évf.     I. Gerencsér Regő 
                                                               II. Fuller Darina 
                                                               III. Kárpáti Kristóf                                                       
Egymást segítik, szívességből mutatja be a Dn a Zengővidék        Szívességbankot, 
melyet a Zöld Zengő Egyesület működtet. 
 
10. Óvodásaink Pécsett jártak, megtekintették a Varázspadlás kiállítását. 
 A Dn beszámol a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata budapesti 
közgyűléséről, ahol a grénium az egyetértését és támogatását adta 
önkormányzatunknak az iskola működtetésére irányuló pályázat újbóli 
beadására.(Mint ismeretes, tavaly erre nem kaptunk kormányzati hozzájárulást – 
indoklás nélkül…) 
 
 
8. Társastánc tanfolyam indul a 7.-8. osztályosok számára a művelődési házban. 
 
9. A szászvári óvoda megsegítéséről, valamint a Szülők, nevelők bálja bevételének 
felhasználásáról ír a Dn Jótékony akciók a gyerekekért címmel. 
 
10. Az óvodások Pécsre utaztak, hogy megnézzék a „Varázspadlás” 
mackókiállítását. 
 
11. A PIFÖ a Kaptárban Fehérbe öltözős Valentin napot  tart. 
 
13. Képviselőtestületünk mai ülésén a 2017.évi költségvetést fogadta el, valamint 
módosította a tűzgyújtási rendeletét, majd László Miklós elnök a kulturális bizottság 
előterjesztéseit tárta a testület elé. 
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14. Zenés Valentin napi vacsoraestet tartanak a várban. A gyertyafényben 
különleges menüsorból választhatnak, s az étel mellé pezsgő is jár. Zene: Sugar 
Band. 
Idén másodszor csatlakozott iskolánk könyvtára a Nemzetközi Könyvajándék 
Naphoz. A sikeres akcióról a Bama.hu is hírt adott. 
Éves közgyűlését tartotta ma a nyugdíjasok egyesülete. 162 fővel kezdték a 2017-es 
évet. 
Ruhavásárt  tartott a Katolikus Caritas. 
A Dn a hagyományos Wass Albert felolvasóestről ír. 
 
16. Várbaráti kör: már több évtizedes múlt címmel a Dn bemutatja legrégibb civil 
szervezetünket a jövő héten tartandó közgyűlésük kapcsán. 
 
16.-19. Nagyatádra utazott a nyugdíjas klub, hogy idén is részt vegyenek a 
boszorkánybálon. 
 
17. Farsang az óvodában, melynek szokásos programjait idén a Mosoly Alapítványtól 
érkezett vendég bűvész is színesítette. 
 A Városi Könyvtárban ZHTME szervezésében ismét felolvasóest volt Wass Albert 
műveiből. 
 
18. Szülők, nevelők bálja ma a művelődési házban. Zenél: a Favorit. 
A Dn a Nemzetközi Könyvajándék Nap nagy sikerű pécsváradi akciójáról ír, melyet 
másodszor szervezett meg Bősz Patrícia könyvtárpedagógus. 
       
20. A Dn A várban ünneplik a helyi tv jubileumát című cikkében a 25 éves PVTV-ről 
ír. 
 
21. Közgyűlést tartott ma a Várbaráti Kör, melyen az előző évi beszámolók mellett 
megtárgyalták a 2017 évi munkatervet is. Zádori János polgármester további 
támogatásáról biztosította az egyesületet, valamint közös gondolkodásra kérte őket a 
Várostörténeti Múzeum (évek óta húzódó!) kérdésének megoldására.  
 E havi kiránduló keddjén a Fősővárost  járta be a nyugdíjasklub csapata. A Dózsa 
utca, a Mott tér, Zengőkörnyék, Kossuth tér, hegyi iskola, Paprikahegy – és persze 
mindenhol az emlékek, történetek… 
A Dn önkormányzatunk újabb pályázatáról ír, Megújulnak a földutak címmel, 
kiemelve a Hosszúhetény felé vezető régi vásáros utat, mely a kirándulóknak jó hír! 
 
22. A Gondozási Központ is megtartotta szokásos télűző farsangi mulatságát. A 
dolgozók is jelmezbe bújtak, és vidám műsort adtak az EGYMI tanulói. 
Tombolasorsolás, farsangi totó színesítette a délelőttöt. 
 
23. Az EGYMI-ben is farsangoltak. Színes jelmezekben vidám jelenetekkel, 
játékokkal búcsúztatták a telet. A zenét ifj. Apaceller József szolgáltatta. 
 
24.  A vár Szent László termében ma ünnepi megemlékezést tartottak, majd kiállítás 
nyílt a Városi Televízió fennállása 25 éves jubileuma alkalmából. A tévézés 
emlékezetes pillanatai mellett érdekességek láthatók a híradástechnika történetéből 
is, elsősorban Fűri Ferenc és Andrics Márk jóvoltából. 
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dr.Hargitai János országgyűlési képviselő méltatta a jubiláló TVt és alapítóit. Zádori 
János polgármester a személyes emlékeket is megidéző kordokumentumokról, Déri 
Tibor, a Pécsi SZC Simonyi Károly Szakiskola igazgatója a technika ugrásszerű 
fejlődéséről  beszélt és elismeréssel nyilatkozott a bemutatott eszköz-kollekcióról. 
A Baranya Megyei Zeneiskolák Továbbképzős Találkozóján, Pécsett Krebsz Nikolett 
zongora szakos növendék ezüst minősítést kapott. Tanára: Papp Gyuláné. 
 
A Dn a szászvári óvodai tűzről ír, külön megemlítve:Pécsváradon gyűjtést és 
jótékonysági bált is szerveztek a szászvári óvoda javára. 
 
25. A mai nap az Országgyűlés 2000-ben kelt határozat alapján a Kommunista 
diktatúrák áldozatainak emléknapja. Városunk emlékkő avatással és ünnepi műsorral 
adózott az áldozatok emlékének. Ünnepi beszédet mondott Gászné Bősz Bernadett 
alpolgármester és dr.Bíró Ferenc, a Várbaráti Kör elnöke. Zádori János polgármester 
avatta fel az emlékkövet. A műsorban Apaceller Péter és Czigola Orsolya, Kopa 
Marcell és Németh János a Pécsi Nemzeti Színház művészének tapsolhattunk. 
Kettős könyvbemutatón vehettek részt az érdeklődők az ünnepi műsor után. 
dr.Hargitai János országgyűlési képviselő, valamint Tillai Gábor, a pécsi Janus 
Pannonius Múzeum történészének gondolatai után Bayerné dr. Sipos Mónika 
mutatta be a két kiadványt: Kisebbségi sorsok a Kárpát-medencében és Egy 
geresdlaki lány szenvedései a Gulágon. Az első kiadvány szerzői: Friesz Péter, Makk 
Károlyné, Márkus Beáta, Bayerné dr. Sipos Mónika. A másik kiadvány Sipos Mónika 
munkája, anyósa családját mutatja be. 
 A Dn felsorolja a kamarai kitüntetetteket, köztük városunk ismert polgárát: Ilijin Petár 
ácsmester Baranya Megyei Szakképzési Díjban részesült.  
 
27. A Dn ma a vár új kiállításáról ír, Huszonöt év jeles tévés pillanatai címmel. 
 
28. A Parlament Vadásztermében ünnepélyes keretek közt hirdették ki az 
intézményfenntartó nemzetiségi önkormányzatok kiegészítő támogatását, melyen 
óvodánk 3 millió Ft-ot kapott udvari játékok cseréjére. A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat további 1millió Ft. támogatásban részesült fenntartói feladatainak 
ellátásához. 
 
 
Február rövid 
 2. Mackónap óvoda 
 3. Felső tagozat farsangja 
 4. Zengővárkonyiak farsangja 
 7. Német szavalóverseny 
 8. Társastánc tanfolyam indul 
11.Fehérbe öltözős Valentin nap 
14. Zenés vacsoraest 
      Nemzetközi Könyvajándék Nap 
      Nyugdíjas egyesület közgyűlése        
      Caritas ruhavásár 
13. Képviselőtestületi ülés 
17. Ovis farsang 
      Felolvasóest 
18. Szülők, nevelők bálja 
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21. Kiránduló kedd 
      VBK közgyűlés 
22. Farsangi mulatság Gondozási Központ 
23. Farsang EGYMI 
24. Kiállítás megnyitó vár 
      Krebsz Nikolett ezüst minősítése 
25.  Emlékkő avatás 
       Könyvbemutató 
28. Támogatás átvétele Budapest Parlament 
 
 

Március 
 

2. Zeneiskolánk fúvósai igen nagy sikerrel szerepeltek a Tolna Megyei Trombitás 
Napon. Bayer Botond és Horváth Roland arany-, Horváth Pál és Keresnyei Levente 
kiemelt aranyminősítést ért el. A legjobb produkció különdíját is Horváth Pál kapta. 

 
4. A Dn a várban látogatható tárlatunkról ír, Jubileumi kiállításon mutatják be a 
korabeli eszközöket címmel. 
 
5. Ismét tüzeskeréktúra Kisújbányán keresztül Óbányára! 
 
6. 119 tanuló, 9 település: Szondi József Területi Matematika verseny. Győztesek 
(csak a „mieink”) II.oszt. 1. Schiszler Ádám 
                                                                        2. Fullér Petra 
                                                                       3. Váradi Levente, mindhárman 2./b 
osztályosok.        IV. oszt.  1.Peck Viola 
                                                                       2. Marcz Réka 
a 4./b-ből                                         VI. oszt.  1. Horváth Zsófi 
                                                                       2. Peck Domokos 
a 6./b-ből, és a 7./b-ből                   VII.oszt.  2. Bátai László 
 
Vállalkozói klubot szerveznek a Zengőalján írja a Dn. A csatlakozás nem jár 
kötelezettségekkel, csupán az együtt gondolkodás, az információcsere, a közös 
programok megszervezése a cél. 
Másik cikkük a Diacell Kft. szezonnyitó vacsoraestjéről szól A legjobbak készítették 
címmel és a fotón legelöl Kollár Sándorné, a Tanya csárda séfje mosolyog. 
Harmadik cikkükben Zádori János polgármester elmondta, hogy a Szivárvány Óvoda 
és Bölcsőde jelentős támogatást nyert, melyből új, korszerű udvari játékokat 
vásárolnak . 
 
7. Ma a „Könyvelő” című filmmel újra indulnak a vetítések a Kaptárban. 
Erről – a részletes havi program közlésével együtt – a Dn is beszámol. 
Másik, fényképes cikkük a gondozási központ rendezvényeit taglalja. 

 
8. A Várbaráti Kör „A középkori Pécsvárad” címmel előadást  szervezett, Kárpáti 
Gábor régész közreműködésével. 
A Dn a PTE egyik szakkollégiumának programját mutatja be, és ezen belül a mi 
Ömböli Annuskánkat, aki három évtizede profi tojásfestő. A szakkollégium 
felkérésére jár Pécsre a fiatalokat tanítani. 
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10. A Zrínyi Matematikaverseny megyei fordulóján Fullér Petra 2./b. oszt. tanuló a 12. 
Horváth Zsófia 6./b a 14. helyezést érte el. (Az ugyancsak ma tartott megyei 
szépíróversenyen nem sikerült helyezést szerezni.)  
A Dn ma beszámol Zeneiskolánk kimagasló eredményeiről, név szerint is bemutatva 
a legjobbakat, arany-, kiemelt arany-, ezüstérmeseinket: Bayer Botond, Horváth 
Roland, Keresnyei Levente, Horváth Pál és Krebsz Nikolett. 
 
13. A képviselő testületi ülésen ma rendeletet alkottak a térítési díjakról, megvitattak 
egy ingatlanvásárlási ajánlatot, majd zárt ülés keretében tárgyaltak egy szociális 
ügyben beadott fellebbezésről. 
A Dn a mai Caritas ruhavásárról ad hírt. 
 
14. Nőnapot tartott a nyugdíjas klub. A férfiak és az általános iskolások adtak műsort. 
A vacsorát a vár étterme szállította. 
 Az ingyenes filmklub mai vetítésén a Diktátor című alkotást láthatják. 
A Dn a holnapi nemzeti ünnep megyeszerte tartandó megemlékezéseiről ír, köztük a 
pécsváradi programokról is. 
Másik cikkük a IX. Fordan Tánccentrum Kupa kiemelkedő pécsváradi sikereit sorolja, 
megjegyezve: „a kiváló pécsváradi eredmények alapján egyértelműen látszik, hogy 
az évek óta tartó elkötelezett munka és felkészülés meghozta gyümölcsét” Köszönet 
Jagados Diának és Dominikának! 
 
15. Az ünnepi megemlékezés hagyományosan a Szentháromság téren kezdődött 
koszorúzással, majd a Kossuth téren folytatódott, ahol a műsort ma a II. Béla 
középiskola diákjai adták. Felkészítő tanáraik Horváth Henriett és Mohácsiné Pichler 
Nóra.  Beszédet mondott Zádori János polgármester. 
Különlegesen ünnepeltek a sportot kedvelők: a helyi Spartacus Sportkör a FutaPécs 
SE- vel közösen ünnepi örömfutást  szervezett a Zengőre. A sportpályától a csúcsig 
és vissza 18,48 km-t tettek meg. A célban finom babgulyás várta őket. 
 
16. Lakossági fórumunkra hívja fel a figyelmet a Dn Kérdezhetnek a polgármestertől 
címmel. 
 
17. A PIFÖ részt vesz a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatok helyi közösségeket 
aktivizáló projektjében. Első lépésként a fiatalokat várják ma az Ifjúsági Klubba, hogy 
ötleteikről, vágyaikról, a helyi rendezvényekről, programokról beszélgessenek. A 
projekt elnevezése: Akarsz róla beszélni? 
 
18. Zombára kaptak meghívást nyugdíjasaink. Mind a táncosok, mind a kórus 
fellépett a találkozón.  
A szombati Pécsvárad - Szászvár találkozó esélyeit latolgatja a Dn és közli a 
csapatösszeállításokat is. 
Másutt a Kalandozó Magyarok sorozatunkat ajánlja Izland Holdat idéző tájai címmel. 
 
19. Színházba ment a nyugdíjas klub. A Marica grófnő című operettet látták. 
 
20. Pécsvárad város polgármestere és képviselőtestülete lakossági fórumra várta ma 
az érdeklődőket. Az érintett témák közt szerepelt a tűzgyújtási rendelet módosítása, 
a zöldhulladék kezelési rendszer, a Leányvásár, tájékoztató hangzott el az elmúlt 
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időszak történéseiről,a beadott pályázatokról és természetesen a lakosság 
kérdéseire is reagáltak. 
A Dn a közelgő általános iskolai beíratásról ír és a fontos tudnivalókat is közli. 
Másik cikke fotót közöl az egyedi pénztárunkról a sportpályán – amely egy átalakított 
telefonfülke – és a Pécsvárad – Szászvár mérkőzés iránti nagy érdeklődésről ír, amit 
megnyertünk 2-1-re! 
Az utolsó oldalon a góllövő listát közli, ahol második helyen pécsváradi játékos áll: 
Keczeli Krisztián, 13 góllal! 
 
21. Véradást szervezett a Vöröskereszt a művelődési házban.             
A kiránduló kedd ma Mecseknádasdra vitte az érdeklődőket, ahol remek vezetéssel a 
kápolnától a falumúzeumon keresztül a kilátóig mindent láthattak. 
 „A fekete ötven árnyalata” című filmmel folytatódik a filmklub. 
 
22. A Kalandozó magyarok mai előadását Arató Gergely és Rosenberger Ramóna 
tartotta. A téma Izland – alcíme: 8 nap a Holdon. 
A Városi Könyvtár szervezésében működő Olvasókör tagjai az Arany János emlékév 
keretében előadást hallgathattak ma Kárász Rózsa tanárnőtől. Erről a Dn „Ajánló” 
rovatában is olvashatunk. 
A Dn részletesen ír még a hétfői lakossági fórumunkról, a felmerült kérdésekről, 
polgármesterünk válaszairól. 
 
23.-26. Pécsváradi résztvevője is volt a Spuri Balaton Szupermaratonnak. Fullér 
Zoltán a távot 19 óra 45 perc alatt teljesítette! 
 
23. Rendőrök tartottak előadásokat az általános iskola felső tagozatán. Topa Zoltán 
rendőr Őrnagy és Rosenberger Bettina iskolarendőr az Internet és a Facebook 
veszélyeiről beszélt a Sulikönyvtárban, dr. Váczi István ezredes „Drog helyett darts” 
címmel tartott előadást a művelődési házban. 
 
24. Újra indul a népszerű éjszakai ping-pong verseny. 
 
25. Városunk legidősebb polgárát, a 100 esztendős Lerch Károlyné Fenyvesi Annát 
köszöntötte virággal és tortával önkormányzatunk. 
A Dn a térítésmentes tavaszi lomtalanításról ír. 
 
26. Családi napot szervezett ma a vár. Korlátlan ételfogyasztás a svédasztalról és 
korlátlan zeneélvezet a PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézete harsona 
együttese jóvoltából. 
 
27. Hagyományos történelem versenyünk idei témája a reformáció volt. Az 5.-6. 
évfolyam nyertesei: 1. Hegyi Máté 5/b 
                                                                      2. Emeneth Péter „ 
                                                                      3. Papp András    „ 
                               7.-8. évfolyam     1. Fuller Darina 7/b 
                                                           2. Kökény Vivien 7/a 
                                                           3. Gerencsér Regő 7/b  
Negyed évszázada közvetítik a műsort cím alatt a kezdetekről, a jubileummal 
kapcsolatos programokról ír a Dn. 
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28. A Várbaráti Kör szervezésében városunk egykori lakója, prof. dr.Sári Mihály tart 
előadást, melynek címe: „ A reformáció hatása a magyar nemzeti kultúrára.” 
 A filmklub mai vetítése: Amerika kapitány. 
A Dn A 25 éve alakult Pécsváradért Alapítványról ír, mely idén megújult 
szellemiségében. A kuratórium új elnöke Link Zoltán, tagjai Gál-Ferencz Rita, Gál 
Krisztián, Göbl Richárd, Linkné Mohai Lygia, Kótsch Petra és Kutas Éva. 
Másik cikke megemlíti, milyen szép sikereket ér el zeneiskolánk különféle 
versenyeken. Legutóbb a  Zeneiskolák Továbbképzős Találkozóján Krebsz Nikolett 
ezüst minősítést kapott. Tanára Papp Gyuláné. 
 
29. – 30. A szokásos tavaszi lomtalanítást végzik ma a Biokom emberei. 
 
30. Kézilabdás szakmai nap helyszíne volt ma városunk. Az előadások mellett 
gyakorlati bemutatókat is láthattak a szakemberek. 
 
31. Családi sportnapot tartottak ma az óvodában, első alkalommal, ám 
hagyományteremtő szándékkal. 14 állomáson ügyeskedhettek, pl. célba dobás, 
ugrálás, alagútmászás. 
 A cél a mozgás megszerettetése mellett az volt, hogy egy jó hangulatú, vidám napot 
töltsenek el együtt a szülők és gyermekeik. 
Szintén első alkalommal szerveztek iskolánkban osztályéneklési versenyt. Felső 
tagozatosaink versengtek népdal, német dal és mai dal kategóriában. Az 5/b nyert. 
 Ma zárul a rajzpályázat, melyet az egészséges életmód jegyében hirdetett a 
Pécsváradi Élményvár. Eredményhirdetés a szezonnyitó Ispotályos Hétvégén 
várható. 
Rendőrök a diákoknak kábítószerről és a netről a címe a Dn írásának, mely a 
közelmúltban a felső tagozatnak szervezett előadásokról szól.  
 
 
 
 
Március rövid 
 
5.    Tüzeskerék túra 
6.    Területi matematikaverseny 
7.    Filmklub Kaptár 
8.    Kárpáti Gábor előadása vár 
10.  Szépíró verseny megyei 
       Zrínyi matematikaverseny megyei              
13.  Kodolányi Nap 
       Képviselőtestületi ülés 
       Caritas ruhavásár 
14.  Nyugdíjas nőnap 
       Filmklub Kaptár 
15.  Ünnepi megemlékezés Kossuth tér 
       Ünnepi örömfutás 
17.  PIFÖ  RÉV projektje indul 
19.  Színházlátogatás 
20.  Lakossági fórum 
21.  Kiránduló kedd 
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       Filmklub Kaptár 
       Véradás 
22.  Kalandozó Magyarok 
       Arany János est Könyvtár 
23.  Rendőri előadások iskola  
25.  100 éves Lerch Károlyné köszöntése 
26.  Családi nap vár 
        Harsona koncert 
27.  Történelem verseny 
28.  Ismeretlen ismerős 
       Éjszakai ping-pong 
28.  dr. Sári Mihály előadása 
       Filmklub Kaptár 
29-30. Lomtalanítás 
30.  Kézilabdás szakmai nap 
31.  Osztályéneklési verseny ált. iskola 
       Családi sportnap óvoda 
       RÉV projekt 2. alkalom 
 

Április 
 

2. Pécsváradiak is részt vettek a Pozsony Maraton futóversenyen. Mindannyian 
sikeresen teljesítették a távot. 
 Balatonmárián tartották a nyugdíjasok Ki Mit Tud-ját, ahol táncosaink, a vegyes kar 
és versmondóink is szerepeltek. 
 
3. A tavalyi sikeres akció mintájára mától – két héten keresztül -  újra várják mindkét 
óvodánkban a megunt vagy használhatatlan berendezéseket, gépeket, melyek 
árammal vagy elemmel működnek. A szabályszerű elszállításról az óvoda 
gondoskodik, a bevétel az intézmény alapítványát gazdagítja. 
Nagy, fényképes cikkben számol be a Dn a vár és a Dombay tó fejlesztéséről, a 
következő időszakra tervezett elképzelésekről. 
A Dn összeállította a labdarúgó forduló „válogatottját” (legjobbjait) melyben a 
pécsváradi Spannenberger Máté is szerepel. 
 
4. Kalányos Renáta 3/a osztályos tanuló megyei II. helyezést ért el a „Csodadoki” 
országos rajzpályázaton. 
 Közmunkások helyett immár alkalmazottak  a címe a Dn cikkének, melyben a 
szociális szövetkezet megalakulásáról, céljairól, a hosszú előkészítő munkáról 
beszélgetnek Zádori János polgármesterrel. 
 
6. Torkos csütörtök egész nap a várban: féláron minden étel! 
A hétvége többi programját is ajánlja a Dn Szezonnyitó lesz a várban címmel. 
 
 
7. Új kiállítás nyílt  a várban. Marsai Ágnes kiállítását Nádor Rudolfné nyitotta meg, 
közreműködött Mericsné Rábai Katalin és Pifkóné Illési Erzsébet. A cím is beszédes: 
„csak ülj a földre és beszélj az égre”. 
Az altemplomban a”Tiborczosok” immár hagyományos német nyelvű János passióját 
hallhattuk. 
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Beszélhettek a problémáikról címmel számol be a Dn az ifjúsági táborban tartott 
„Szakma az Ifjúságért Akadémia” programsorozatról, melyre az ország különböző 
részeiből érkeztek fiatalok és fiatalokkal foglalkozó szakemberek. 
Másik cikkük egy Pécsett nyílt kiállítást ajánl Ömböli Annuska nevével és képével. 
(hímes tojások) 
Egy harmadik cikk is rólunk szól, az elektronikai  hulladékok begyűjtéséről. 
 
8. Ispotálylátogatás, virágvásár, a standokon méz, tea, olajok, lekvárok, 
gyümölcslevek, szappanok, a termekben szűrővizsgálatok, hangfürdő, jóga, színház, 
egészséggel kapcsolatos előadások, az étteremben különleges és egészséges 
ételek, az udvaron kovácsolás, Segway (különleges terepgépek) családi erőpróba, 
Kárpáti Gábor régész előadása a Várbaráti Kör szervezésében és még sok minden, 
egyszóval szezonnyitó a várban! 
Óvodásoknak rendeztek sportnapot írja a Dn. 
 
9. Börze a művelődési házban: megunt ruhák, játékok, könyvek. 
 
 
10. Testületi ülés, melyen tájékoztatót tartottak a nemzetiségi önkormányzatok, majd 
beszámolók hangzottak el: a városmarketingről,  
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről, valamint tájékoztató a 
vár működéséről. Végül a képviselők közoktatási átszervezéseket véleményeztek. 
Csütörtökönként lehet csak tüzet rakni a kertekben címmel a közelmúltban 
módosított tűzgyújtási rendeletünkről kérdezte Zádori János polgármestert. 
 
11. A nyugdíjas klub mai összejövetelén – a költészet napja alkalmából – 
versmondóinak és versíróinak lehetőséget adott a bemutatkozásra. 
Általános iskolásaink is verset mondtak. A geresdlaki iskola hirdetett területi 
szavalóversenyt „Mondd, szereted az állatokat” címmel. Az első évfolyamról Hannl 
Rebeka II. helyezést hozott, 
a másodikosoknál Fullér Petra III.. Gonda Balázs különdíjas lett. 
Harmadikosok: Kopa Dorottya I.hely, Marton Dániel III. hely, Parcsami Csongor 
különdíj. 
Negyedikesek: Váradi Panna I. hely, Tóth Enikő II.hely. 
Területi matematika verseny is zajlott, Mohácson. Kiss Fülöp 5/b második, Horváth 
Zsófia 6/b harmadik helyezést ért el. 
  
13. Különleges kiállítás nyílt, mely az EGYMI-ben tanuló fiatalokat mutatja be. A 
fotókat a Naiv Art, vagyis Rosenberger Ramóna és Arató Gergely készítette, az ötlet 
Fischer Dóritól, az intézmény pedagógusától származik. 
 Komlón képviselte Pécsváradot Bárdos Sándor és Kocsis Mária a megyei 
versmondó versenyen. Mindketten továbbjutottak az országos döntőbe. 
 Átörökíti a tojáshímzést a címe a Dn cikkének, melyben Ömböli Béláné Annuskát 
mutatja be. 
Ajánlójában pedig húsvétváró kézműves vásárunkra hívja fel a figyelmet. 
 
16. Húsvéti bál a művelődési házban. 
 A labdarúgó forduló válogatottjában ismét ott van Spannenberger Máté! 
 
 18. A kiránduló kedd ma Fekedet választotta úticélként. 
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Este a városi könyvtárban ünnepelték a Költészet Napját. 
 
20. Ma és holnap zajlik iskolánkban az általános iskolai beíratás. 
 
21. Különleges kiállítást szervezett a Várbaráti Kör, a Város Napja alkalmából: ”Szent 
György-alkotások a középkortól napjainkig” a vár Szent Gellért termében. A tárlatot 
Antal Géza címzetes pécsváradi apát plébános nyitotta meg, közreműködtek a 
zeneiskola növendékei és tanárai. 
 
22. Szép sikerrel szerepeltek zeneiskolásaink Szentendrén, az In Medias Brass 
Nemzetközi Rézfúvós Kamarazene Fesztivál és Versenyen. A nemzetközi 
mezőnyben, nemzetközi zsüri döntése alapján Horváth Pál, Horváth Roland és Zsifkó 
István az előkelő 3. helyet szerezték meg. Tanáruk: Wagner József. 
 
23. A Város Napja a rossz időjárás miatt elmaradt… 
 
24. Véget ért a tavaszi szünet és máris témahét kezdődik az általános iskolában a 
fenntarthatóság és a környezetvédelem jegyében. 
 Az idei évtől megváltozott szervezeti keretek között, kibővült feladatkörrel működik a 
Pécsváradi Család-és Gyermekvédelmi Központ – adja hírül a Dn Évtizedes hiányt 
pótol a tanácsadás című cikkében, utalva az újra elérhető pszichológiai 
tanácsadásra. 
 
25. Budapesti kirándulásra utazott a „Nyerőtrió” azaz Gál Olivér, Sárosi Ármin, Ritter 
Balázs. A kereskedelmi és Iparkamara által kiírt, több fordulós versenyen ugyanis az 
5. helyen végeztek, ennek jutalma e kiruccanás. 
 
25.-26. E két napon írathatják be a szülők gyermekeiket bölcsődébe. 
 
26. A szombati „Jó ember” díj átadásról ad hírt a Dn. 
 
27. A szombati, német nemzetiségi fúvós koncerteket ajánlja a Dn. 
Másik cikke beszámol a 6-os úton tegnap történt balesetről, melyben kamion és 
motorkerékpár ütközött, majd a motor kigyulladt. Mindketten megsérültek, 
szerencsére haláleset nem történt. 
A harmadik cikkben a vár bencés hagyományokon alapuló ispotályos részlegére 
hívja fel a figyelmet, Van már illatkamra, sókamra, dögönyöző címmel. 
A labdarúgó forduló „válogatottjában” ismét pécsváradi játékos: Laki  János. 
 
 29. Immár tizenhetedik alkalommal adják át – és mindig nálunk, a várban – a Káplán 
László újságíró, a MTI volt tudósítója, nagy természetbarát, jó ember és jó barát 
emlékére alapított „Jó ember„díjat. Idén Balogh László – ismertebb nevén dr. Lala – 
vehette át, akinek nevéhez fűződik a Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány és aki 
az elmúlt 17 évben több, mint 100 000 kórházban fekvő gyereknek nyújtott 
segítséget a nevetés terápia segítségével. 
 
A művelődési házban ma a „Fiatal Muzsikusok Találkozója” zajlik, melyet több, mint 
húsz éve rendeznek meg. Egyik évben országos, másik évben regionális, a 
harmadikban német nemzetiségi fiatal fúvósokat vonultatva föl. Idén ez utóbbi 
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következik. Öt zenekarban 175 ifjú muzsikus ad ingyenes és nyilvános koncertet, 
melyet gálaműsor zár. 
 
 
 
Április rövid 
2.    Pozsony Maraton 
 3.   Elektronikai hulladékgyűjtés indul óvodák 
 4.   Ökopiac Zöld Zengő 
 6-9. Ispotályos hétvége 
 6.    Torkos csütörtök 
 7.    Kiállítás megnyitó vár 
        János passio 
 9.     Börze 
10.   Testületi ülés 
11.   Költészet napja  nyugdíjas klub, általános iskola 
        Területi matematika verseny Mohács 
13.   Megyei vers és prózamondó verseny 
        Kiállítás megnyitó EGYMI 
16.   Húsvéti bál 
18.   Kiránduló kedd 
        Magyar Költészet Napja  könyvtár 
20.-21. Általános iskolai beíratás 
21.   Kiállítás megnyitó Szent György 
25-25. Bölcsődei beiratkozás 
29.  ”Jó ember” díj átadás vár 
      Fiatal Muzsikusok Találkozója műv.ház 
 
 

 
MÁJUS 

 
1. Mint évek óta mindig, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Klub 
szervezésében ma is felállították a város májusfáját a művelődési ház előtt. A 
parádés műsorban közreműködött az óvoda magyar és német tánccsoportja, az 
általános iskola német szavalói, valamint a Zengővárkonyi Hagyományőrző 
Tánccsoport. 
Délután – szintén hagyományosan – a nyugdíjas klub közösen látogatott ki 
Nagypallba, a Pincegaléria megnyitójára. 
 
3. Debrecenben képviselik a megyét írja a Dn iskolánk 7. osztályos labdarúgó 
csapatáról, akik megnyerték a megyei döntőt. A csapat tagjai: Horváth Roland, 
Kovács Levente, Ladányi Viktor, Bősz Norbert, Zsigrai Ákos, Rejtő Olivér, Ortlieb 
Szabolcs, Pohli Péter, Orlai Roland, Ladányi Patrik. Edzőjük: Szigeti Endre. 
Másik cikkük dr. Lala bohócdoktort mutatja be, aki április 29-én a várban vette át a 
„Jó ember” díjat. 
 
4. Az április 22-én rendezett Nemzetközi Rézfúvós Fesztiválon élert sikerről ír a Dn 
Harmadik lett a rézfúvós trió címmel. 
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Másik cikkük az áprilisi havazás kapcsán megemlíti, hogy az árpádtetői és a 
pécsváradi erdészetek területén okozott jelentősebb károkat a kedvezőtlen időjárás. 
 
 
5. A PTE fúvószenekara adott ma koncertet a vár altemplomában.  E különleges 
hangulatú, remek akusztikával bíró helyen az élmény még erősebb volt. 
 
6. Siklósra kirándult a Várbaráti Kör. A vár, Malkocs bej dzsámija, a szerb templom 
megtekintésén túl fürdőzésre is sor kerül a népszerű termálfürdőben. 
A Pécsváradi Borbarát Egyesület rendezésében a vár adott otthont a Szent György 
Napi Pálinka-és Borversenynek. 
 A legjobb fehérbor Gungl Lászlóé, a legjobb vörösbor Simó Csabáé, a legjobb rozé 
Gruber Józsefé, a legjobb olaszrizling Kreutz Jánosé lett. A Zengő Könnye 2017 
címet büszkén viselheti a Muth Pince muscat ottonel törkölypálinkája. 
 Este borbál a Sextett zenéjével. 
Kőberling Bea abszolút 8. helyezést ért el a Borvidék Félmaraton Szekszárd 
futóversenyen. A 21km. hosszú, 600 m. szintemelkedésű távot Bea 2óra 7 perc alatt 
tette meg. 
 
8. A Dn ma az Ifjúsági Klub ingyenes filmvetítéseiről ír, közölve az e hónapban 
látható filmek listáját is. 
 
9. A nyugdíjas klub mai klubnapján férfinapot tartott. A nők műsorral és finom töltött 
káposztával köszöntötték a „fiúkat”. 
 Ismét ingyenes filmklub: Az ajtó. 
 A Dn címlapján hatalmas, színes fotó,óriási betűk hirdetik: Újszerű módon működik a 
Pécsváradi Élményvár Lovagjátékok, vásárok A cikk programjainkat is sorolja. Belső 
oldalán - ugyancsak színes fotóval - Zádori János polgármesterrel közöl hosszú 
beszélgetést a lezajlott változásokról. 
 
 
11. A Nagypalli Kézműves Műhely lakástextil vásárt tartott ma a művelődési házban, 
ahol szinte mindent megvehettünk: gyönyörű rongyszőnyegek, kötények, 
edényfogók, textiltáskák, stb. 
Május utolsó vasárnapján tartják meg a város napját írja a Dn, és közli a fellépők, 
programok sorát is.  
 
12. Caritas ruhavásár a művelődési házban. 
Összeállt a MOSZT augusztusi programja írja a Dn, bemutatva a darabokat és 
közölve az előadások időpontját is. 
 
13. Ökopiac a Zöld Zengő Egyesület szervezésében. 
A Dn beszámol arról a támogatásról, melyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
fenntartásában működő Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde kapott 
Már építik a kültéri játékokat az ovikban címmel. 
 
14. Mentők Napja 2017. Ismét megtekinthették az érdeklődők a mentőállomásunkat, 
a gépkocsikat, a mentéstecnikai eszközöket működés közben, de volt újraélesztési 
bemutató is. A gyerkeket kézműves foglalkozások, a felnőtteket mohácsi köcsögös 
sokac babfőzés várta. 
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A Városi Könyvtár emeletén – második alkalommal – ismét „Együtt muzsikál a 
család” és ezúttal néhány barát is. 
 
15. A mai önkormányzati ülésen dr. Váczi István komlói rendőrkapitány 1. 
Tájékoztatott a közrend, közbiztonság helyzetéről, majd 2. rendeletet alkottak a 
házasságkötéssel kapcsolatos díjakró,l dr. Fenyvesi János jegyző 3. beszámolt az 
Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről, aztán 4. a Vár kft. beszámolóját 
hallgatták meg a képviselők, végül Fullér Péter pénzügyi osztályvezető 5. összegezte 
a közbeszerzési statisztikát. 
 
16. A Várbaráti Kör ma Kis László pécsváradi református lelkipásztor előadását 
hallgatta meg, „Baranyai reformáció” címmel. 
A kiránduló kedd ma Dióspusztát kereste fel.( Bár Demjén Ferenc éppen nem 
tartózkodott otthon, bebocsátást nyertek az ő rezidenciájára is.) 
A filmklubban ma: A Wall Street farkasa. 
 
17. A Dn-ben kis táncos lányaink mosolyognak, hiszen Ismét elnyerték az abszolút 
kupát. A cikk a III. Ernszt Fashion Dance Magyar Kupa és Minősítő Táncversenyről 
szól, ahol csapataink 11 arany, 1 ezüst és 1 bronz éremmel tértek haza. Az abszolút 
kupát a Táncoló Cipellők nyerte. Tagjai: Kárpáti Kinga, Györkő Zoé, Hesz Luca, 
Schneider Dóra, Mártusz Dorina, Nagy Kincső. Felkészítőik: Heckerné Jagados 
Diána és Jagados Dominika. 
 
18. A Dn vasárnapi programunkra hívja fel a figyelmet Sváb sors, német nyelven 
címmel. 
 
19. A művelődési házban új kiállítás nyílt „Négy elem” címmel. Czipó B. Rózsa és 
Czipó Ernő ötvös-, és tűzzománc művesek munkáit bemutatta Steinerbrunner 
Győzőné, a komlói Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója. 
Közreműködött Pikó Tibor Csepetto, a Profilok zenekar szólógitárosa. 
 Hetedszer rendeznek Várad-futást a Zengőalján írja a Dn. Közli a távot, útvonalat, 
korcsoportokat, nevezési feltételeket, nyereményeket is. 
 
20. A felvidéki kitelepítések 70-dik évfordulójára emlékezve református istentisztelet, 
majd koszorúzás volt az emlékkőnél. A  megható műsorban először Kiss László 
tiszteletes beszéde hangzott el, majd Kopa Marcell és Kopa Dorottya mellett 
szerepelt Duba Mária Garamszentgyörgyről, de ismét megcsodálhattuk Farkas Béla 
szajki polgármester gyönyörű tárogató-játékát. 
Táncosok, kórus és szólisták képviselték városunkat Sásdon, a Baranya Megyei 
Nyugdíjas Klubok találkozóján. 
 
21. Különleges élményben lehetett részük azoknak, akik ma a vár Asztrik apát 
termében megtekintették a Budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium műsorát. A 
diákok nagyszerű előadásának címe: Schwabens-chicksal.(Sváb sors) 
 
22. Súlyos veszteség érte városunk közösségét: elhunyt Kófiás Mihály, nyugalmazott 
körjegyző, krónikaíró, helytörténeti munkák szerzője, „Pécsváradért” díjas, Pécsvárad 
díszpolgára, aki állami kitüntetésekben is részesült: „Munka Érdemrend”, „A Magyar 
Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje” 
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 Óvodapedagógusaink Hausmannstättenben tett látogatásáról, tanulmányútjáról ír a 
Dn Gyümölcsöző kapcsolat az osztrák óvodával címmel. 
  
23. A filmklubban ma egy klasszikus: „Híd a Kwai folyó felett. 
 
 
26. A Dn programajánlójában a Város Napjára ás a VII. Várad-Futásra hívja fel a 
figyelmet. 
Másik cikke pályázatainkról szól Próbaterem építésére pályáznak címmel, de szó 
esik benne könyvtár fejlesztésre beadott pályázatunkról is. 
 
28. Az időjárás miatt egy hónapot „csúszott” a Város napja. 
Így a gyereknappal együtt sok-sok program várta az érdeklődőket. A hagyományos 
műsorszámok mellett nagy sikert aratott a polgárőrök bemutatója és a motorosok is. 
Most tartották meg a VII. Váradfutást is. 
  
30. Filmklub: Inferno 
 
 
 
 
 
Május rövid 
1. Maifest 
5. Koncert altemplom 
6. Bor-, és pálinkaverseny 
    VBK kirándulás Siklós 
9. Nyugdíjasok férfinapja 
    Filmklub 
11. Lakástextil vásár 
12. Ruhavásár Caritas 
13. Ökopiac 
14. Mentők napja 
     „Együtt muzsikál a család” könyvtár 
15. Önkormányzati ülés 
16. VBK előadás a reformációról 
      Kiránduló kedd 
      Filmklub 
19. Kiállítás megnyitó műv.ház 
20. Felvidéki nap 
 Megyei nyugdíjasklubok találkozója 
21. Német nyelvű színház vár 
23. Filmklub 
28. Város Napja, Váradfutás 
30. Filmklub 
 

 
Június 
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1. Családok is futottak a város napján címmel szól a Váradfutásról a Dn cikke. 
 

3. Két pályázatuk is támogatást nyert címmel az egészségügyi Központot és a 
Polgármesteri Hivatalt érintő beruházásokról ír a DN. 

 
8. A Dn fényképet is közöl Hagyományteremtők – népviseletbe öltöztek az ünnepi  
istentiszteletre című cikkében. 
 
9. A Dn Jótékonysági focitorna lesz Pécsváradon címmel ad  hírt a 
kezdeményezésről, mellyel a  10 évvel ezelőtt kerekes székbe kényszerült társuk 
megsegítésére szerveznek a sportkör tagjai. 
 
10. A Dn-ben lakossági fórumunkról olvashatunk A belváros megújításán vitatkoznak 
a helyiek cím alatt. 
 
11. A DM régiótalálkozót tartott a várban. Várvezetésekkel, kovácsolással, íjászattal, 
kézműveskedéssel, játékokkal vártuk a családokat, akiket elbűvölt városunk és vár. 
  
12. Ma iskolánk kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóit fogadta (hagyományosan a 
Polgármesteri Hivatalban, de mivel a díszteremben már nem férnek el, így a 
művelődési házban) Zádori János polgármester, aki átadta a díjakat. 
 Szondi József díjban részesült: I.o.   Dénes Dorina 
                                                    II.o.  Fullér Petra 
                                                   III.o.  Beck Simon 
                                                   IV.o.  Hudvágner Márton 
                                                    V.o.  Kiss Fülöp 
                                                   VI.o.  Horváth Zsófia 
                                                  VII.o.  Gál Bianka 
                                                  VIII.o.  Bencze Réka 
dr. Péter Károlyné díjban részesült – ui. évfolyamonként:  

Brandt Olivér 
Gonda Balázs 
Marton Dániel 
Erdősi Réka 
Zsifkó Luca 
Zsáli Zoé 

Gál Bianka 
Bencze Réka 

A Bognárné Auth Mária díjat kapták: 
Lauer Júlia 
Fullér Petra 

Ottlakán Zelina 
Váradi Panna 

Bárdos András 
Ruppert Luca 
Fuller Darina  
Bencze Réka 

 A mai testületi ülésen 1. elfogadták a 2016 évi krónikát, majd 2. tájékoztató hangzott 
el a Spartacus  Sportkör tevékenységéről, beszámolt munkájáról 3. a PIFÖ, 4. a Vár 



19 

 

Kft, majd a képviselők 5. rendeletet alkottak a köztisztaságról, végül zárt ülésen 
döntöttek 6. a 2017 évi városi kitüntetésekről. 
Svájci – magyar kölcsönhatások címmel a Dn Eva Gladys Thommen holnapután 
nyíló kiállítására hívja fel a figyelmet. 
 
13. Caritas ruhavásár a művelődési házban. Minden darab 100 Ft. 
Nyugdíjasok klubnapja, melyen áttekintették az elmúlt fél év eseményeit, 
pontosították a hátralevő programokat, és mint minden hónapban, köszöntötték a 
szülinaposokat. 
A Dn „Ajánló” rovatában: Harmonikaszó és karének a gálán. 
 
14. Különleges, előadással egybekötött kiállítás nyílt ma a várban, melyet jó 
hangulatú beszélgetés követett. Eva Gladys Thommen, a „Külső-Belső Terek” című 
tárlat alkotója mondta magáról: …Svájcban nőttem fel… Célom a nyugati 
sokszínűséget, nyitottságot összekapcsolni a keleti mélységgel, 
sokszínűséggel….Két  anyanyelvem van, de a szív nyelvét itt találtam meg. 
A Dn ma a Zengő csúcsára tervezett kilátó körüli csatározásokról ír, A civilek a 
lokátorhoz hasonlítják a kilátót című cikkében. Alcím: A Zselicben épül meg a 
Zengőre tervezett torony? 
 
15. Rendkívüli lakossági fórum volt ma a művelődési házban, melynek témája a 
lebontásra ítélt épületek helyén kialakítandó helyiségekkel kapcsolatos tájékoztató és 
igényfelmérés. 
Még két napon át gyújthatnak tüzet írja a Dn. Az elmúlt napok változékony, szeles 
időjárása miatt az önkormányzat meghosszabbította a zöldhulladék égetésének 
lehetőségét.  
 
17. Évzáró ünnepélyt és a végzősök ballagását tartotta ma általános iskolánk. A 
tanévet 18 osztályban 319 tanuló fejezte be. A 27 nyolcadikos mind továbbtanul és 
mindenkit az elsőként megjelölt helyre vettek föl: szakgimnáziumba megy 15 fő, ez 
52%, gimnáziumba 7 fő, 24%, szakközépiskolába szintén 7 fő, 24%. Lászlóné Auth 
Mária és Major Józsefné nyugdíjba vonul. 
   
18. Nyárindító focikupát szervezett ma a Sportkör a műfüves pályán. 
 
20. Rendkívüli helyzet állt elő: a régóta fennálló csapadékhiány miatt városunk 
víztartalékai kimerülőben vannak, így mától locsolási tilalom lép életbe, azaz tilos a 
kertek, virágágyások, a járdák, úttest locsolása, a gépkocsik mosása, visszavonásig. 
Évek óta nem fordult elő, - ami most igen – hogy rá kell kapcsolódnunk a Duna-
vezetékre. 
A Nyugdíjas Klub kiránduló keddjén ma Grábócra, majd Szekszárdra látogatott, ahol 
a néhány éve Pécsváradra visszaköltöző, de hosszú ideig Szekszárdon élő 
Rosenberger házaspár és barátaik mutatták be nagy szeretettel városukat.  
A művelődési házban ma véradást tartottak. 
 
22. Színes fotós cikk a Dnben: Pécsváradon korlátozásokat is bevezettek, vezetékes 
vízzel tilos a locsolás. 
 
23. A várban izgalmas programok várták a vendégeket: levendula- és gyógynövény 
szüret, melynek során Pógyorné Tárkány Ágnes kertész, gyógy-és fűszernövény 
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termesztő tartott fűszerkerti sétát és előadást, volt várvásár, levendulás finomságokat  
kóstolhattak, a zenés várteraszon Big Boy és Suzy muzsikált. Este gyerekeknek 
denevérkereső túra, minden korosztálynak gyertyafényes várvezetés, fényfestés, 
tűzugrás. 
Az étterem is különleges ételekkel, italokkal készült. 
A holnapi nagy rendezvényünket harangozza be a Dn Nyugdíjas előadók lépnek 
színpadra című cikkében.  
 
 24. Nagyszabású rendezvényt szervezett ma a Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete. A 
Senior Előadók és Alkotók Találkozóján kiállítást nyitottak, (tojáspatkolás, gobelinek, 
gyöngyfűzés, festmények, csipkék, népviseletbe öltöztetett babák) és fantasztikus 
műsor keretében az előadók is bemutatkoztak. Volt itt tánc, hangszeres zene, ének, 
vers, jelenetek – a „szomszédoktól” (Hird, Mecseknádasd) kezdve Komlótól Pécsig, 
Nagykozártól Csurgóig érkeztek a vendégek – nívódíjas kórustól az amatőr 
színjátszókig, több,mint 400-an. Kárpátiné Kovács Zita az egyesület, a szervezők, 
míg László Miklós képviselő az önkormányzat nevében köszöntötte a megjelenteket. 
A délután folyamán az előtérben ingyenes vérnyomás-, vércukormérés zajlott, és 
bemutatkozott termékeivel a MEDICAL Help Gyógyászati Segédeszköz Üzlet is 
Pécsről. 
Teliholdas túra indult a Kossuth térről, Dióskút – Miske tető – Cigányhegy érintésével 
a Spartacus Sportkör szervezésében. 
Intenzív angol nyelvtanfolyam indul a művelődési házban, két szinten. 
 
25. A hetek óta tartó – és vízkorlátozást is okozó - kánikula és aszály után ma végre 
esett az eső!! 
 
26. Városi fogadás a jó diákoknak írja a Dn, felsorolva név szerint is a díjazottakat. 
 
26-30. A ZHTME kreatív napközis táborában, melyet a Kaptárban tartottak, ének, 
zene, mese, játék, kézműveskedés és kirándulás várta a gyerekeket. 
 
27. Négyszáz nyugdíjas a hétvégi találkozón írja a Dn, „nemcsak a hétvégi kánikula 
miatt, hanem a hangulat kapcsán is forró sikerű találkozó”-ról. 
 
29. A Dn címlapon, majd belső cikkben is foglalkozik a belváros megújulásának 
lehetőségeivel, külön kiemelve, hogy lakossági fórumon mérték fel az igényeket. 
 
30. A Várbaráti Kör ma indul hat napos erdélyi körútjára. Terveik szerint ellátogatnak 
sok olyan helyre, mely nekünk, magyaroknak kedves: Nagyszeben, Brassó, Csernát, 
Gelence, Szent Anna-tó, Nyergestető, Csíksomlyó, Máréfalva, Csíkszereda, 
Madéfalva Gyímes, Békás-szoros, Gyilkos-tó, Székelyudvarhely, Farkaslaka, 
Korond, Szováta, Torockó, Torda, Kolozsvár, Nagyvárad. ( A teljesség igénye nélkül) 
Itthon kiadós, csendes esőben volt részünk! 
Garamszentgyörgyre kapott meghívást városunk önkormányzata.  A találkozót Együtt 
és szolidárisan a bizonytalan időkben címmel rendezték. A három napos találkozón 
istentiszteletek, koncertek, filmvetítés, néptánc és népzene mellett jóízű ételek és 
jóízű beszélgetések zajlottak. Cseh, horvát, erdélyi települések mellett 
Magyarországot Pécsvárad és Dunaszekcső képviselte. 
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Június rövid 
11. DM régiótalálkozó vár 
12. Polg.mest.fogadás  
      Képviselő-testületi ülés 
13. Caritas ruhavásár 
      Nyugdíjas klubnap  
14. Kiállítás megnyitó vár 
15. Lakossági fórum 
      Ünnepi szentmise 
      Kiadvány bemutató 
17. Évzáró és ballagás általános iskola 
18. Nyárindító Focikupa műfüves pálya 
20. Locsolási tilalom 
      Véradás 
      Kiránduló kedd 
23. Levendula-, és gyógynövényszüret vár 
24. Senior előadók és alkotók találkozója 
      Teliholdas Túra 
      Intenzív angol indul 
26-30. Kreatív napközis tábor  
30. VBK erdélyi körútja indul 
 

 
 

Július 
 
 

1. Szép sikert ért el Dunaújvárosban a Spartacus Sportkör Küzdősport Szakosztálya: 
Varjasi Viktor (85 kg) és Sári Zsolt (80 kg) is első helyezést ért el. Edzőjük: 
Blazsekovics Ferenc. 
 
Szlovákiai testvérvárosunkba, Garamszentgyörgyre utazott az a küldöttség, mely 
szlovák, cseh, román, horvát résztvevőkkel együtt vett részt egy háromnapos 
konferencián. Megvitatták az együttműködés lehetőségeit, szó volt toleranciáról, az 
emberi jogokról, szolidaritásról. Megismerkedtek egymással, jellegzetes ételekkel, 
népi kismesterségekkel, valamint elültették az „Emberi jogok fáját”.  
Nyugdíjas táncosaink Kozármislenyben léptek fel, a Szomszéd Megyék Találkozóján, 
a többiek Nagypallban vettek részt a pogácsafesztiválon.   
 
3. Két írás is foglakozik városunkkal a Dn-ben: Nemcsak kaszálni, permetezni is kell 
a közelmúltban elfogadott köztisztasági rendeletünket mutatja be, a másik címe: Az 
egész városban tilos a locsolás. 
 
4.  Először voltak döntősök a pécsváradiak  írja a Dn. A cikkben az Országos 
Diákolimpia debreceni döntőjében nyújtott teljesítmény mellett felsorolja a csapat 
tagjait: Heil Máté, Kovács Levente, Horváth Roland, Rejtő Olivér, Ladányi Viktor, 
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Bősz Norbert, Ladányi Patrik, Zsigrai Ákos, Pohli Péter, Dénes Viktor. Edzőik: Szigeti 
Endre, Blochinger János. 
 
8. Bár a MOSZT megnyitójáig majd’ egy hónap van még, Fogyóban a jegyek és a 
bérletek írja a Dn, megemlítve az előadásokat, és felsorolva az árakat. 
 
10. A Coop idén már negyedik alkalommal adományoz alapélelmiszereket 
lakásotthonunknak, ahol eltérő nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekeket 
nevelnek. Az ünnepélyes átadásról ír a Dn Alapélelmiszereket adományoztak 
címmel. 
 
11. A nyugdíjasok klubnapján bemutatkozott a Medical –help Gyógyászati Szaküzlet. 
Június végi országos táborunkról szól a Dn SZIA, avagy merre megy az ifjúság című 
cikke. 
Másik írásuk: Harmonikakoncert a pécsváradi várban. 
 
12. Hihetetlen ereje van a focinak: a 3 millió már össze is jött címmel beszélgetést 
közöl a Dn Schweitzer Norberttel, aki a jótékonysági focigála szervezője, a tíz évvel 
ezelőtti bajnokcsapat kapitánya. 
Másik cikkük a garamszentgyörgyi találkozóról szól A megyét képviselték a 
nemzetközi konferencián címmel. 
Harmadik írásuk címe: Ifjúsági fesztivált rendeznek. 
 
14. Befejeződött a harmonika-, és énekhét. A Magyarországi Német Ének-. Zene- és 
Tánckarok Országos Tanácsa, Pécsvárad Város Önkormányzata és a Pécsváradi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Landesrat együttműködésével  
megvalósult  tábor gálakoncerttel búcsúzott  a várban. Közreműködött a Singwoche 
kórus, valamint a Landesrat Harmonika Zenekar. Előtte német nyelvű szentmise a 
Nagyboldogasszony templomban. 
A Dn már az egy hónap múlva esedékes programról ír, Jubileumi ünnepre készülnek 
a templomban címmel. 
 
15. Koncert délelőtt a várban: a Landesrat Harmonika Zenekar muzsikált a 
várteraszon. 
A Dn ismét hírt ad a mai sporteseményről:  Jótékonysági focigála Ateszért zajlott a 
pályán. A helyi, 10 évvel ezelőtti bajnokok a az Újpesttel és a PMFC-vel vívtak 
körmérkőzést. A szünetekben igen értékes ajándékokat sorsoltak ki tombolán. A cél 
3millió Ft volt, melyből elektromos kerekes széket vásárolnak Attilának. A pénz 
összejött, sőt, sikerült már a duplája! Aki nem tudott jelen lenni, támogató jeggyel 
segíthette e nemes célt. Több cég is jelezte még támogatói szándékát, így lehet, 
hogy 7 millió Ft fölött áll meg az összeg! 
Ugyancsak a mai napon indult az immár XVII. alkalommal megrendezett Pécsváradi 
Ifjúsági Fesztivál. 
A Dn – a sporton túl –részletesen beszámol a Várbaráti Kör túrájáról: Bejárták az 
erdélyi hegyeket, völgyeket címmel, és egy nagy írás szól egészségügyi 
központunkról, a várható fejlesztésekről.  
 
17. Alakul a leányvásár színes programja adja hírül a Dn.  
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18. A kiránduló kedden, Mohácson a városnézés után a felújított fürdőt is kipróbálták 
a túrázók. 
 Színes, fényképes cikk szól a focigáláról Mosolygós jótékonyság címmel. (Dn) 
Másik cikkük: A gyerekek is kedvelik már a vár programjait. 
 
19. Ifjúsági fesztiválon koncertezett a fúvószenekar írja a Dn, bemutatva az Ifjúsági 
Fúvószenekar történetét, felsorolva sikereiket is. 
 
20. A természetes vizekben való fürdőzésről ír a Dn, megemlítve a Dombay tót is. 
Mint Zádori János polgármester elmondja, a látogatottságra való tekintettel az 
önkormányzat rendszeresen bevizsgáltatja a tó vizét, mely fürdésre teljesen 
alkalmas. Gondnok ügyel a rendre, tisztaságra. Tervezik az infrastruktúra további 
fejlesztését is. 
 
21. A Dn arról a különleges lehetőségről ír, amely labdarúgó csapatunknak adódott: 
Ausztriában játszhatnak felkészülési mérkőzést a Kumberg vendégeként. 
 
22. Magyarországot (és persze Pécsváradot) képviselte Benkő Alexandra, Hevesi 
Bianka, Kovács Bálint és Bayer Bojána Szicíliában, ahová Görögországból, Máltáról, 
Szlovéniából és Romániából érkezett küldöttség. Erről ír a Dn  Csereprogramban 
utaztak Palermóba  címmel. 
Ugyancsak „csapatmunka” várt a nyugdíjasokra, akik Hosszúhetényben a „Mosolyra 
fel!” vidám vetélkedőn vettek részt, nem először. 
 
24. Ismét majd’ egy hónappal előbb ad előzetest a Dn Ünnepi közgyűlés 
néptáncműsorral. 
 
25. Ma zár a várban Eva Gladys Thommen kiállítása, s mivel a megnyitón igen 
érdekes és jó hangulatú beszélgetés alakult ki, a kiállítás zárását is így tervezik. Mint 
a meghívón olvasható: …ott folytatjuk, ahol a megnyitón abbahagytuk… 
Tourinform-irodánkat mutatja be ma a Dn. 
 
26. Hagyományosan műsorral lepik meg ezen a napon a Gondozási Központ lakóit 
csoportjaink az óvodásoktól a nyugdíjasokig. ( Anna-nap a nagymamák napja, Jézus 
nagymamája után.) 
 Már augusztusi, a reformáció 500 éves évfordulójára tervezett eseményt népszerűsít 
a Dn, Ünnepi koncerttel készülnek a jubileumra. 
 
27. Nemcsak a holnapi koncertre hívja fel a figyelmet a Dn, de magát az együttest és 
a repertoárt is bemutatja BigBand koncert lesz a várban címmel. 
 
28. Az újévi koncert mellett immár a nyári várbéli fellépése is hagyományosnak 
mondható: ma a BigBand zenél a várteraszon. 
Ma indul a SZIA, azaz Szakma az Ifjúságért Akadémia, melyre az ország minden 
részéből érkeztek fiatalok és szakemberek Dombay tavi táborunkba. 
 
29. A Pécsváradi  Spartacus Sportkör „Nyáriforma” Kondiversenyt  hirdetett. Első 
helyezett Kovács Norbert Bátor, második Braun Walter, harmadik Teiml Dániel lett. 
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31. A hétvégén kezdődik a MOSZT írja a Dn, felsorolva az előadásokat, ismert 
szereplőket is. 
 
 
 
 
Július rövid 
1.    Garamszentgyörgy 
       Nyugdíjasok Kozármislenyben Nagypallon 
11.  Nyugdíjas klub 
14.   Zárul a Harmonikahét és Énekhét  
        Német nyelvű szentmise 
15.   Koncert délelőtt  vár 
       Jótékonysági focigála Ateszért 
       XVII. Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál 
18.  Kiránduló kedd 
22.  Mosolyra fel! vetélkedő Hosszúhetény 
25.  Kiállítászáró beszélgetés vár 
26.  Anna-nap Gondozási központ 
28.  Kezdődik a SZIA Dombay tó 
       BigBand koncert vár 
29. „Nyáriforma” kondiverseny 
 
 
 

Augusztus 
 
1. A Dn ajánlójában Kígyós Borbála pénteken nyíló kiállítására hívja fel a figyelmet. 
 
2. Testépítő versenyt szerveztek címmel ír a Dn kondiversenyünkről. 
 
2.-5. Nyugdíjasaink ismét Nagyatádon – az Akkorden Harmonika Zenekar – no meg 
a gyógyfürdő – miatt. 
 
3. A hétfői balesetről ír a Dn. Mint ismeretes, a Petőfi utcában egy parkoló autónak 
ütközött, majd felborult gépkocsijával egy helyi férfi, aki ittas volt. Könnyű sérüléseket 
szenvedett. 
Másik cikkük arról szól, hogy néhány felkészülési mérkőzés után máris távozott Bíró 
Ferenc vezetőedző, közös megegyezéssel. Perlaki Zoltán, a sportegyesület elnöke 
nem adott választ a „miért”-re.   
 
4. Témájában is, de az alkotó személye miatt is különleges kiállítás nyílt ma a 
várban, „Azonosságok” címmel. A legendás népművelő, művész, egyetemi tanár, 
gondolkodó Kígyós Sándor leánya, Kígyós Borbála textiljeit, ékszereit hozta el 
szülővárosába. A megnyitó jó hangulatú, kissé nosztalgikus beszélgetéssel ért véget. 
A Dn-ben a MOSZTról olvashatunk. 
 
5. A Dn holnapi programjainkról ad részletes ismertetést A vár napján utazhatunk a 
történelmi korokban címmel. 
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6. A Vár Napján középkori játékok, lovagi torna, gyermekprogramok, dézsma-
begyűjtés lakoma várta az érdeklődőket. 
Indul a MOSZT hete! Ma Jelenetek egy házasságból Koltai Róbert rendezésében és 
főszereplésével. 
 
7. A színpadon ma Straub Dezső, Beleznay Endre, Sáfár Anikó, Nyertes Zsuzsa (és 
még sokan mások) Mikó István rendezésében Botrány az operában. 
 
8. A Vidám Színpad társulata tette próbára a rekeszizmokat: Család ellen nincs 
orvosság. 
Klubnapot tartott a nyugdíjas klub. 
Német mulatságot rendeznek - a Dn ajánlójában szombati programunk. 
 
9.  Ma a Bánfalvy Stúdió előadását láthattuk a várban Elvis, Oltár, Miami címmel. 
Mától új helyen, az Iskola u.2.szám alatt található az adománybolt, a volt hegyi iskola 
udvari részén. 
Véget ért az átmeneti vízkorlátozás írja a Dn. 
 
10. A versenydarabok sorát a Körúti Színház előadása zárja: Kell egy színház 
címmel. 
 
11. Véget ért a MOSZT. Eredményhirdetés zenés, táncos gála keretében. A 
közönségdíjat a „Botrány az operában” című előadás, az önkormányzat díját a „Kell 
egy színház” kapta. A polgármester különdíját Beleznay Endrének adták, akit nem 
csak a MOSZT alatt, hanem pl. a jótékonysági focikupán is láthattunk. 
Lakosok, vállalkozók dobják össze majd a pénzt címmel az augusztus 20-i 
tűzijátékról ír a Dn. 
 
 
12. A Német Önkormányzat hagyományos német nemzetiségi mulatsága a 
Szentháromság téren. A műsorban helyi és környékbeli fellépők mellett még Bécsből 
is érkezett vendég. A Spatschoppen után utcabál, szintén hagyományosan, a Ticket 
zenekarral. (Sajnos, az időjárás miatt a Szentháromság téren kezdett programot a 
művelődési házban kellett befejezni.) 
A Dn jövő heti rendezvényünket ajánlja Kiadvánnyal és ünnepi misével is 
tisztelegnek címmel. 
 
14. Ismét Kopa Marci a Dn-ben. Ő tesztelte azt az eszközt, melyet látássérülteknek 
készített néhány pécsi középiskolás. 
 
14.- 18. Zenés, táncos,képzőművészeti, fejlesztő célzatú,szórakoztató feladatok és 
játékok várják a gyermekeket a IV. Művészeti Napközis Táborban, a Dombay tavi 
gyermektáborban. 
 
15. Kétszázötven évvel ezelőtt szentelték fel Nagyboldogasszony templomunkat. Ez 
alkalomból ünnepi szentmise, majd a Várbaráti Kör szervezésében új kiadvány 
bemutatója a várban. A Pécsváradi Füzetek sorozat hatodik darabját  Borsy Judit 
főlevéltáros és Boros László művészettörténész írta. A szerzők mellett Gállos 
Orsolya szerkesztő is beszél az épület értékeit, történetét képekkel, leírásokkal 
bemutató könyvről. 
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A kiránduló kedd ma inkább „fürdőkedd” volt, Magyarhertelendre, a termálfürdőbe 
látogattak el. 
 
16. A Dn ajánlójában hétvégi programjainkhoz. próbál kedvet csinálni, felsorolva a 
rendkívül gazdag programot péntektől vasárnapig. 
 
17. Megerősödik a Pécsvárad – fénykép és cikk a Dn sportrovatában a 
labdarúgásról.  
 
18. Hagyományosan ilyenkor adják át városunk kitüntetéseit ünnepi önkormányzati 
ülés keretében. 
„Pécsváradért” Díj: dr Hargitai János, dr. Fenyvesi János, Nagy Csaba 
„A köz szolgálatáért” Báling Jánosné, Bodorkás Istvánné, Major Józsefné, Lászlóné 
Auth Mária,  
„Emlékplakett”: Heckerné Jagados Diána, Jagados Dominika, Mezey Mihály, Krász 
Péter. 
„Díszoklevél” Zsifkó István. 
 Hagyomány az is, hogy a Női Kamarakórus fellépése emeli az alkalom fényét. 
Először fordul elő azonban, hogy nívós néptánc műsor társul az eseményhez: A 
Hosszúhetényi Népi Együttes és a Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület közös 
műsorának apropója, hogy televíziós szereplésük negyven éves jubileumát ünneplik.  
 
19. A reformáció ötszáz éves évfordulójára emlékezve ünnepi koncertet szervez a 
Várbaráti Kör, a Református Egyház és városunk Önkormányzata. Monostori Ferenc 
orgonaművész tolmácsolásában szólalnak meg a protestáns egyházzene ismert 
dallamai.  
A Dn címlapján hatalmas, színes fotó Nagyboldogasszony templomunkról, s a cikk 
Színes kenyérünnep címmel következő napi programjainkról szól. 
Másik cikkében Nagy Csaba ( a megyei önkormányzat elnöke) Pécsváradért végzett 
tetteiről ír, melyekért tegnap „Pécsváradért” Díjat vehetett át, A város díjazta a megye 
elnökét címmel. 
 
20.  A 250 éves jubileuma alkalmából püspöki szentmise a Nagyboldogasszony 
templomban. Mivel éjszaka megérkezett egy zivataros hidegfront, a „Harangjátékot” 
el kellett halasztani.  
A várban koszorúzási ünnepség, melyet „végigáztak” a jelenlevők Udvardy György 
megyés püspök úrral együtt. 
 Majd csillapodott az eső, így az egykori barát, Fazekas László ütőhangszerművész 
megszólaltathatta Kígyós Sándor 1976-ban készült szobrát. A többi pécsváradi 
haranggal együtt megszólaló szobor különleges élményét pont negyven évvel 
ezelőtt, 1977-ben élvezhettük.  
Délután népünnepély a Szentháromság téren, benne Határon Túli Magyarok 
Fesztiválja, este utcabál a Wery-Take zenekarral.  
A nagy várakozásnak köszönhetően 22 órakor tűzijáték! 
 
21.-24. A PIFÖ négy küldöttel képviseltette magát Zánkán, a Nemzeti Ifjúsági 
Tanácsban. A fiatalok 4 szekcióban vitatták meg az emberi jogi, oktatási, nemzetközi 
és ifjúságügyi kérdéseket. 
 
22. Ismét megszólalt a hangszerszobor írja a Dn. 
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23. A tegnapelőtti balesetről ír a Dn. (Sajnos, nem először történik a benzinkút 
közelében baj, többen körforgalom kialakításában látnák a megoldást.) 
 
24.  Nem lesz lemaradó a zeneiskolai beíratásról  című cikkében  Dn nemcsak a 
pótbeíratásról ír, de felsorolja a választható hangszereket és szakokat is, az 
órabeosztások és a tanévnyitó időpontját is. 
 
25. Kórustagok találkozója volt a várban. Az 1958-ban alapított leánykórus egykori 
tagjai találkoztak egykori mesterükkel, a 81 éves Várnai Ferenc ének-zene 
pedagógussal. 
 „Pityu 50, korszakok” címmel lemezbemutató koncertet tartott Mohácsi István a 
szabadtéri színpadon. Vendégművészek is közreműködtek: Kreszits Margit, ifj. 
Apaceller Péter, Tok Attila és a First Party Showband. 
 
26. A művelődési ház előtt ma ismét börze, a kinőtt, megunt ruhák, játékok, könyvek 
vására. 
 Koncerttel köszöntötték az ötszázadik évfordulót írja a Dn, bemutatva nem csak a 
programot, de református templomunkat is. 
Másik cikkük a PIFÖt és Jéhn Márk ifjúsági polgármestert mutatja be A Zengőalján 
külön ifjúsági önkormányzat is működik címmel. 
 
28. Már javában készülnek az októberi Leányvásárra  című cikkében a Dn bemutatja 
kicsit a Leányvásár történetét is. 
 
27. A Zenélő Várterasz ma a Pécsi Pepita Ifjúsági Fúvószenekar műsorával lepte 
meg az érdeklődőket, „Viszlát, nyár!” címmel. 
 
29.-szept. 1. „ RetrOrszágos” Találkozót tartottak Levélen, ahol a PIFÖ 7 fős csapata 
képviselte városunkat. 
 
31. A Dn a felvidéki kitelepítések 70. évfordulója alkalmából rendezett programjainkat 
ajánlja Emlékszobát avat a felvidéki klub címmel. 
 
 
Augusztus rövid 
2.-5. Nyugdíjasok Nagyatádon 
 4.  Kígyós Borbála kiállításának megnyitója vár 
 6. Vár Napja 
     Kezdődik a MOSZT 
6. – 11. MOSZT 
8.  Nyugdíjas klubnap 
9.   Új helyen az adománybolt 
12. Német Nemzetiségi Mulatság, utcabál 
14. Kiránduló kedd 
14. – 18. IV. Művészeti Napközis Tábor Dombay tó 
15. Ünnepi szentmise 
      Kiadvány bemutató 
18. Ünnepi önkormányzati ülés néptánccal vár 
19. Ünnepi koncert református templom 



28 

 

20. Püspöki szentmise 
      Koszorúzási ünnepség 
       Harangjáték   
      Népünnepély, utcabál, tűzijáték 
25. „Pityu 50.” lemezbemutató koncert vár 
26.  Ruhabörze 
27. „Viszlát, nyár!” zenélő várterasz 
 

 
 

Szeptember 
 

1. Tanévnyitó ünnepély a gesztenyefák alatt: 317 diák kezdi meg az évet 18 
osztályban, közülük 78-an bejárók. Két új pedagógus érkezett a két nyugdíjba vonuló 
helyére. Mától a zengővárkonyi és nagypalli iskola nem tagintézmény, csupán 
telephely. (Geresdlak továbbra is tagintézmény és a zeneiskola intézményegység.) 
 
3. „Így tedd rá” elnevezéssel a 2017-18-as tanévben új lehetőség várja a 3-6 éves 
korosztályt. Mindkét óvodában népi játék, néptánc jellegű mozgásfejlesztés indul, 
Réfi Csilla óvónő vezetésével. 
 
4. A Dn holnapi programunkat ajánlja Megemlékeznek a kitelepítettekről címmel. 

 
5. A felvidéki kitelepítések 70. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen és 
koszorúzáson megtisztelte városunkat Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és 
felesége, Kárpáti Árpád, a Magyar Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója is. 
A megható műsor után rendkívüli esemény tanúi lehettünk: felvidéki emlékszoba 
nyílt. Kárpátiné Kovács Zita, aki apai ágon Galántáról „elűzött” család leszármazottja, 
- megőrizve a bútorokat, használati tárgyakat, újságokat, plakátokat, fényképeket, - 
hatalmas munkával egy szobát és egy konyhát rendezett be nagyapja egykori 
házában. 
Erről a Dn ma is hírt ad, színes képpel a megnyílt emlékszobáról. 
 
6. A tegnapi napról ismét részletes cikk a Dn-ben: Koszorúztak, emlékszobát avattak 
fel a Zengőalján 
 
7. A Pécsvárad-zászlót lengetve drukkol az Eb-n a magyaroknak írja a Dn, és a cikk, 
valamint a nagy, színes fotó László Miklóst mutatja be, mint a PVSK férfi kosárlabda 
csapatának főszurkolóját. 
 
9. Budapesten, a Szent István Bazilika előtt tartották a Magyar Értékek Napját, a 19 
megye és 6 határon túli régió részvételével. Öröm és büszkeség, hogy Baranya 
megyét a Pécsváradi Zeneiskola Rézfúvós triója képviselhette: Horváth Roland, 
Horváth Pál és Zsifkó István. 
 A városért végzett munkát jutalmazták címmel sorolja fel Szent István napi 
kitüntetetteinket a Dn. 

 
10. „Pörögj, Zengő” elnevezésű családi fitnesz napon vehettek részt a mozogni 
vágyók. Volt kick-boksz, aerobik, japán harcművészeti gimnasztika, rúd-fitness 
bemutató, sőt, maga Béres Alexandra tartott életmód tanácsadást és fitness órát. 
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11. Tekernek, hogy épüljön a bicikliút írja a Dn, részletes tájékoztatást adva a 
harmadik alkalommal megrendezett kerékpáros akció céljáról, pontos 
„menetrendjéről”. 
 
12. A nyugdíjasok mai klubnapján Vogl Jakabné, Marika néni szervezésében 
néhányan Árpád-házi szentek életéről készített kis műsorral lepték meg a többieket. 
 A Dn családi kerékpártúránkat ajánlja. 
 
13.-16. A nyugdíjasok négy napos szlovéniai kirándulásra indulnak, a hegyektől a 
tengerig bebarangolják e kicsiny, de gyönyörű országot. 
 
15. Caritas ruhavásár a művelődési házban. 
A Dn az óvodáinkban lezajlott felújításokról ír A szünetben az ovik is új köntöst 
kaptak címmel. 
 
16. Családi Sportnapot szervezett általános iskolánk. A rossz idő ellenére szép 
számban jöttek kicsik és nagyok. A bevételt – mely közel 170 000 Ft. – kültéri 
játékokra fordítják. 
 Az autómentes naphoz kapcsolódóan a III. „Tekerj, hogy tekerhessünk!” kerékpáros 
akció a volt vasúti pálya hasznosításáért. 
 A művelődési házban Zsók Levente humorista tart előadást.  
A Dn ajánlójában a határtalan lakomáról ír.l  
 
17. A nagy sikerű Határtalan lakoma ma rossz időben került megrendezésre. (Jó 
szolgálatot tett a Hodály, mint már oly sokszor. Még nem szeretjük, de kezdjük 
elfogadni…) Az ételek ízletesek voltak, fogyott a polgármesteri halászlé mellett a 
Városüzemeltetési csoport chilis babja és lángosa, a nagypalliak pogácsái és 
kalácsai. Itt volt idén is aDuba házaspár Garamszentgyörgyről kemencés sültekkel és 
édes süteményekkel, a Család és közösség Alapítvány hot-dogot készített, a vár 
étterme birkapörköltet és kakastöke pörköltet. A töltött káposzta „párbajt” a 
zengővárkonyiak és a Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete vívta. 
 
18. Százmilliós felújítás kezdődik a várban írja a Dn. Részletezi a munkákat, 
melyeket az elnyert támogatásból elvégeznek, majd így fejezi be: „ Az utóbbi néhány 
év átgondolt, tudatos és látványos munkájának köszönhetően egyre több vendég 
érkezik a városba és a várba.” 
 
19. Véradás délelőtt a művelődési házban, 
 este pedig előadás a VBK szervezésében „Mindennapi függéseink” címmel. (drog, 
alkohol, cigaretta, mobil, vásárlás, stb) Előadó: dr. Trábert Attila pszichiáter, 
addiktológus. 
A kiránduló kedd mai célpontja: Hosszúhetény -Püspökszentlászló. 
 
20. A Dn pályázatainkról ír Korszerűsíthetik a hivatal épületét címmel. 
Egy hetes külsheimi utazásra indultak ma tanulóink. Az itthon maradt diákoknak 
Fekeden a Peck házaspár szervezett német néprajzi tábort. 
 
21.-24. A PIFÖ tagjai részt vettek Zánkán a Nemzeti Ifjúsági Tanács 
Szabadegyetemén. 
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22. Egész oldalt és fényképeket is láthatunk a Dn-ben városunkról . A fiatalokat is 
meghódította tavaly a Pécsváradi Leányvásár címmel Zádori János polgármesterrel 
beszélget az újságíró, közlik az idei év programját is. A másik cikk címe: Megújul a 
Szentháromság tér, elbontják a belváros rossz állapotban levő épületeit – Elkészültek 
az új szolgáltatóház látványtervei. 
A harmadik fényképes írás a felvidéki emlékszobáról és Kárpátiné Kovács Zitáról 
szól: Felszakadnak az emlékek – A nagyszülők egykori házát rendezte be felvidéki 
múzeumnak 
 
23. A VBK túráját ajánlja a DN Sétára indulnak a szelídgesztenyésbe címmel. 
  
24. A sportkör szervezésében ismét családi kerékpártúra és verseny Pusztabányára. 
A megszokott jó hangulat adott volt, a kb. 10 km. tekerés után KRESZ tesztek, 
ügyességi versenyek, játékos vetélkedők, foci, tollaslabda várta a résztvevőket. 
Győztesek: 1999 előtt született: nők Fuller Zita, ffi Nagy Péter 
                   1999-2005    --„ –                            Kovács Bálint 
                   2005 után      --„--   Fullér Petra       Gonda Balázs 
  
25. A VBK gazdag programjait sorolja fel a Dn. 
 
26. Igazán érdekes kezdeményezéssel állt elő a Család és Közösség Alapítvány: 
közös muffin sütésre hívták a gyerekeket a volt hegyi iskola konyhájába. (Az 
elkészült remekeket természetesen elfogyasztották.) 
 
29. A Zene Világnapja alkalmából minikoncertekkel örvendeztettek meg bennünket a 
zeneiskola növendékei. Minden szünetben felcsendült valahol a zene. 
A Népmese Napja alkalmából az alsó tagozatnak a Sulikönyvtár  szervezett 
évfolyamonként programot, a felsősök pedig mesetotón és meseíró versenyen 
vehettek részt. 
 Levél községben rendezett „RetrOrszágos” találkozóra utazott a PIFÖ. 
 A Dn piaci ajánlójában a zengőaljai gesztenyéről is ír. Másik cikke „Az év fája” 
versenyről szól, - s a fotón is a fa látható – Imázsfilmet is kapott a hős gesztenyefa 
címmel. (Mint ismeretes, a Pécsváradért Alapítvány nevezte a fát a versenybe.) 
 
30. Két célja is volt a VBK-nak a mára hirdetett sétával a szelídgesztenyésbe: 
tisztelgés a 30 évvel ezelőtt elhunyt Rockenbauer Pál emléke előtt, és 
figyelemfelhívás a „Zengővárkony hős gesztenyefája” meglátogatásával „Az év fája” 
versenyre – amiben egyébként előkelő helyen áll jelenleg a fa… 
A Dn ma ismét felhívja a figyelmet a sétára Gesztenyesütés címmel. 
 
 
Szeptember rövid 
 
1. Tanévnyitó  
5. Felvidéki kitelepítések 70. évfordulója 
    Emlékszoba megnyitása     
9. Magyar értékek napja 
10. „Pörögj, Zengő!” családi fitnesz nap 
12. Nyugdíjas klub 
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13.-16. Szlovéniai túra nyugdíjasok 
15. Caritas ruhavásár 
16. Családi sportnap 
 III.”Tekerj, hogy tekerhessünk!”  
     Zsók Levente humorista előadása műv.ház 
17. Határtalan lakoma vár 
19. Véradás 
    „Mindennapi függéseink” előadás műv.ház 
      Kiránduló kedd 
24. Családi kerékpártúra és verseny 
26. Muffinsütés 
29. A Zene Világnapja 
      A Népmese napja 
30. Séta a szelídgesztenyésbe  
 
 

 
Október 

 
1. A Zene Világnapja alkalmából rendezett koncertet a művelődési ház. A zeneiskola 
növendékei mellett hallhattuk a Városi Fúvószenekart és a Nyugdíjasok Körzeti 
Egyesületének férfi kórusát is. 
A Tourinform iroda, mely a vár ágyútornyában működött, felköltözött a bejárati 
nagykapu mellé. 
A Dn a pusztabányai hagyományos kerékpár túránkról ír, felsorolva a kategóriák 
győzteseit is. 
 
4. Megnyílt a Fordan Mozgáskuckó a volt zeneiskola épületében. Jagados Dia és 
Dominika tanítványai évek óta sikert sikerre halmoznak, most már megfelelő 
körülmények közt edzhetnek. A bordásfallal, tükörrel felszerelt termet Zádori János 
polgármester adta át. Jagados Dia mellett Papp Viktor, a Fordan vezetője is 
köszönetet mondott. 
 
 
6. Mint minden évben, idén is az általános iskola harmadik évfolyamának 
köszönhettük a műsort. Felkészítőik: Gungl Lászlóné és Wagnerné Rozmer Anikó. 
Mozgalmas programokon vettek részt a nyugdíjasok írja a Dn, felsorolva a klub 
sokrétű tevékenységét. 
 
7. Ökopiacot hirdetett a Zöld Zengő Egyesület. 
Ismét sportsiker: a Zalaegerszegen rendezett Európa Kupán Blazsekovics Ferenc 
tanítványai remekeltek. Varjasi Viktor első. Gyöngyösi Veronika második helyezést 
ért el! 
 
9. Kiállítászáró beszélgetésre várja ma Kígyós Borbála a régi barátokat, ismerősöket 
a várba. 
Képviselő-testületi ülés, melyen 1. Tájékoztatót tartottak a civil szervezetek, 2. 
Beszámolt az Értéktár Bizottság, 3. beszámolt az idősellátás helyzetéről a Gondozási 
Központ vezetője, majd 4. módosították a Család és Gyermekjóléti Szolgálat alapító 
okiratát. 
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A Dn a tegnapi labdarúgó mérkőzés részletes leírását adja Dulakodás, bombagól és 
hazai siker a rangadón címmel. 
 
10.  Nyugdíjasok klubnapja a művelődési házban. 
 A fiatalok érdekében dolgoztak a város ifjúsági képviselői írja a Dn a Nemzeti 
Ifjúsági Tanács Szabadegyeteméről, melyen Pécsváradot képviselte Benkő 
Alexandra, Hevesi Bianka, Jéhn Márk és László Miklós. 
 
11. Járási Ifjúsági honvédelmi sportnapot szervezett Pécsváradon a Baranya megyei 
Kormányhivatal, a Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda valamint a Pécsi 
Honvéd Sport Egyesület a lőtéren. 
Idén második alkalommal tartott pályaválasztási fórumot iskolánk, melyre nem csak a 
diákok, de sok szülő is kíváncsi volt. 
Zádori János polgármesterrel beszélget a Dn-ben Hajdú Zsolt Más szemmel nézik az 
idei Leányvásárt címmel. 
Másik, színes fotós cikkük Erdélyből is szavaznak a szelídgesztenyefára címmel a 
versenyről ír, ahol jelenleg a második helyen áll a mi fánk, alig kétszáz vokssal 
lemaradva a vezető nyírbátori tölgy mögött.  
 
11.-12. Őszi lomtalanítás a Leányvásár előtt. 
 
12. Új termet kapott a táncklub tagozat -  ír a Dn az átadóról. 
Másik cikkükben Keszler Mátyás és unokája, egyben navigátora, Fuller Bianka 
mosolyog ránk. Az 51. Mecsek Rallye kapcsán készült interjú a „baranyai autóssport 
nagy öregjével”.   
 
13. Konferencia zajlott ma a várban „A pénz értéke” címmel. 
 
14. Sokan ismerhették meg városkánkat a mai napon. Mi adtunk otthont a megyei 
rendezvénynek, a Nevelőszülők Napjának. A rengeteg program forgószínpad-szerű 
lebonyolítása remekül ment, a művelődési ház, az iskola, a vár közreműködésével 
 
14.-15. Idén először Zengővárkony egy héttel a Leányvásár előtt tartja „Sütt 
gesztinyés Lukács nap”-ját, melyre meghívták fellépni nyugdíjasainkat is. 
A Dn ismét a Fordan Mozgáskuckóról ír. 
 
16. Harmadszor csatlakozott a Sulikönyvtár a Nemzetközi könyvjelző csere 
programhoz. A közös készítésről a Dn és a Bama is írt. 
 
17. A Dn fényképes nosztalgia rovata ma a 33 évvel ezelőtti Leányvásár fotóit közli. 
Ajánlója pedig a vár új kiállítását mutatja be, Diplomamunkák tárlata a várban 
címmel. 
 
 
18. Új kiállítás nyílt ma a várban. a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának 
végzős keramikusai hozták el diplomamunkáikat. A kiállítást megnyitotta prof. Nagy 
Márta DLA habil egyetemi tanár, közreműködtek a zeneiskola növendékei. 
Este sokan ültünk a Pécsi Nemzeti Színházban, fiatalok és idősek, a „Játszd újra, 
Sam!” című darabon. 
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A Dn Nemzetközi Könyvjelző Programról és főleg a harmadszor részt vevő 
Sulikönyvtárunkról ír. 
 
20. Kezdődik az 51. Leányvásár! Népdaléneklési versennyel, kiállítás megnyitókkal. 
A „nagyberegi szőttesek” kézimunka kiállítást az idén elhunyt Koleszár Ilonka néni 
emlékének ajánlották. A másik a rajzpályázatra érkezett legjobb alkotásokat mutatja 
be, melyet „Megérött a fekete gesztinye” címmel hirdettünk. 
Az ünnepélyes megnyitón a Misina Néptánc Együttes és Táncszínház nyűgözte le a 
telt házas nézőteret. 
A nagyszínpadon koncert, Caramel és Punnany Massif. 
Este utcabál az Unterrock zenekarral. 
A Dn óvónőink unterschleissheimi  szakmai tapasztalatgyűjtő utazásáról ír, 
Ajándékkal tértek haza a látogatásról címmel. 
  
21. A Leányvásár mai programjai zenés ébresztővel indultak, s a népzene, néptánc 
mellett Leányvásár szépe választás, ahol a zsüri díját Sajnovics Mira nyerte, a 
közönségszavazás győztese Bognár Dorina lett.  
Volt többek közt tombolasorsolás, faműves bemutató és még sok érdekes látnivaló. 
Interaktív gyerek műsor Tamás Éva játéktárával, de jubileumi gálát tartott a 10 éves 
Déli Kapu Folklór Szövetség is, „Kálomista búcsú” címmel 
 A nagyszínpadon koncertet adott Charlie és Geszti Péter, este pedig bál a Tornádó 
együttessel. Vendég Szűcs Judit volt. 
A Dn Ki lesz a Leányvásár szépe? cím alatt közli a részletes programleírást.  
  
22. A szokásos programok mellett ma a „Hórihorgas Hujákolók” óriásbábos 
bemutatója, operettgála Koós Rékával és Csengery Attilával, BigBand koncert, 
tambura zenekar és folytathatnánk a fellépők sorát. Sajnos eleredt az eső, (szakadt!) 
így a Zengő Rezek és a Sárközi Össztánc, valamint a musical dalok Andrádi 
Zsanettel és Zöld Csabával a sportcsarnokba szorult. 
 
23. Az ünnep a megszokott „forgatókönyv” szerint kezdődött: koszorúzás a Kossuth 
téren. A műsor azonban a technikai feltételek miatt a művelődési házba került. A 
rendkívül megható, újszerű előadást az általános iskola hetedikesei adták elő, de 
közreműködött az iskola tanáraiból alakult kórus is. Az ünnepi beszédet Friesz Péter 
történelem tanár, igazgatóhelyettes mondta, aki egyébként szerepet vállalt a 
gyerekek műsorában is. 
 
24. A Leányvásárról ír a Dn Punnany és a hagyomány találkozása a Leányvásáron 
címmel. 
Ajánló rovata a Német Nemzetiségi tánccsoportok minősítőjére hívja fel a figyelmet. 
 
24.-31. A környezettudatos nevelés jegyében mindkét óvodánkban elektromos és 
elektrotechnikai hulladékok begyűjtését szervezték meg. 
 
25. Bemutatják a Duna menti svábok történetét címmel a Dn  az ünnepélyes 
megemlékezést és kiállítás megnyitót ajánlja.(holnapután) 
 
26. Bár a kiállítás megnyitó ma Pécsett zajlott, de a kiállító pécsváradi: Szabó László 
tárlatát dr. Aknai Tamás professzor nyitotta meg. 
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Papírgyűjtés, melyen 19 000 kg-ot sikerült a gyerekeknek összegyűjteni, s melynek 
ellenértéke az osztálypénzt gyarapítja majd. 
Az általános iskola történelem szakköre részt vett az Olvass és írj Anne Frankkal! 
kiállításon, a Megyei Könyvtárban. 
 
27. Ünnepélyes megemlékezés az elhurcolt és kitelepített családok emlékkövénél. 
Beszédet mondott Gászné Bősz Bernadett alpolgármester, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tagja. Közreműködött a Városi Fúvószenekar. Majd a művelődési 
házban kiállítás nyílt, melynek anyagát az ulmi Dunamenti Németek Központi 
Múzeuma adta kölcsön. A véméndi férfikar közreműködésével megnyitott tárlat a 
„Dunai svábok – németek a délkeleti Európában” címet viseli, alcíme: „Az elődök 
tiszteletére – az utódok okulására” 
 
28. Városunk rendezhette meg a Magyarországi Német Néptánccsoportok 
versenyének Déli Régió előválogatóját. 
Újra indul a „Ringató”, melyre 0-3 éves korú kicsiket és anyukáikat várják. 
 
30. A Dn a Mohácson átadott Prima díjakról ír, ahol Grubics Mártonné, a Zengő 
Cukrászda üzemeltetője az Év vállalkozója lett. A sportrovatban 
labdarúgócsapatunkat dicsérik és „gólfelelősünk”, Szentesi Krisztián 12 góllal áll az 
élen. 
 
 
Október rövid 
 
1. Zene Világnapja koncert műv.ház 
6. Ünnepi műsor  
7. Ökopiac műv.ház 
9. Testületi ülés 
     Kiállítás záró vár 
10. Nyugdíjas klubnap 
11. Pályaválasztási fórum 
       Honvédelmi sportnap 
11.-12. Őszi lomtalanítás 
13. Konferencia vár 
14. Nevelőszülők Napja 
18. Kiállítás megnyitó vár 
      Színházlátogatás 
20. Népdaléneklési verseny 
      Kiállítás megnyitók 
      A Leányvásár ünnepélyes megnyitója a Misinával 
     Caramel+ Punnany Massif koncert 
     Utcabál  
21. Zenés ébresztő  
      Leányvásár Szépe 
     Tombola 
      Band of Streets, Charlie, Geszti Péter koncert 
      Bál 
22. Operett gála, BigBand, musical, óriásbábos bemutató 
      Zengő Rezek, Sárközi össztánc  
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23. Nemzeti ünnep, koszorúzás, műsor  
24.-31. Elektrotecnikai hulladékgyűjtés óvodák 
26. Papírgyűjtés  
      Szabó László kiállítása nyílik 
27. Megemlékezés, kiállítás megnyitó 
28. Előválogató, német néptánccsoportok 
 
 
  
 

 
November 

 
3. Kissé félreérthető címmel ad hírt a Dn a várban várható karbantartási munkákról: 
Ilyen is van: bezár a pécsváradi vár (Bár a cikk első mondata hízelgő: „Ha valami fix 
pont Pécsváradon, minden hétvégén valamilyen különleges rendezvénnyel, akkor az 
a vár.) 

 
4. Címlapon a Dn-ben: A Pécsvárad a PEAC-ot verné. 
Másutt a tegnap árokba borult gépkocsiról ad hírt: Ezúttal egy ember sérült csak meg 
a balesetben 
 
4.-5. Litvániából, Olaszországból, Törökországból, 
Bulgáriából, Horvátországból és természetesen Magyarországról érkezett harminc 
fiatal a PIFÖ vendégeként, az iCitizen ifjúsági csereprogram keretében. A fő téma az 
internet volt, annak előnyei, hátrányai, veszélyei. Vitáztak jogi kérdésekről, a 
gyűlöletbeszédről, a tudatos használatról. 
 
6. A Dn-ben a Leányvásár alkalmából meghirdetett népdaléneklési versenyről 
olvashatunk. Közlik a különböző kategóriák nyerteseit, kiemelve a verseny 
népszerűségét és létjogosultságát.(A 43 versenyző – akárcsak a nyertesek – a 
megye több iskolájából került ki.) 
A sportrovat labdarúgóink teljesítményét méltatja, akik a tabella élén állnak. A 
góllövőlistát is mi vezetjük: első 13 góllal Szentesi Krisztián. Felkerült a listára 5 góllal 
Bartal Bence, 4 góllal Takács Ákos és Krapecz Balázs is. A forduló „válogatottjában” 
szerepel Németh Adrián és Bartal Bence. 
 
7. Nagy ünnepe jön el az időseknek címmel ír a Dn városunk közelgő Idősek Napi 
ünnepéről. 
 
8. Lezárult az „Év fája” verseny. Örömünkre a Pécsváradért Alapítvány által nevezett 
zengővárkonyi szelídgesztenyefa nyerte el a megtisztelő címet a 48 nevezett fa 
közül! Szakmai zsűri juttatott13 fát a döntőbe.  A mi 300 éves, 15 méter magas és 
5 300 törzs kerületű fánk 4 088 szavazattal győzött! 
Iskolánk felső tagozata helyesírási versenyének eredményei: 5.évf. 1. Peck Viola 
2.Hudvagner Márton, 3.Kanta-Györkő Domonkos 
6. évf. 1. Kiss Fülöp 2.Zsifkó Luca 3. Kecskés Karina 
7. évf. 1.Peck Domokos 2. Zsáli Zoé 3.Schmidt Kata 
8. évf. 1. Gál Bianka 2. Vörösvári Alexa 3. Bátai László 
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9. Lakossági fórum, mely előzetes tájékoztatót ad a településképi arculati kézikönyv 
és a hozzá tartozó településképi rendeletről, tájékoztat az elmúlt időszakban 
elvégzett és a jövőben várható feladatokról, pályázati munkákról, de értékelik az 51. 
Leányvásárt és természetesen a lakossági kérdéseket is megválaszolják.  
Fórumunkról a Dn is hírt ad. 
 
10. Az óvodások ma – mint minden évben – lampionos felvonulással köszöntötték 
Márton napját. A felvonulás után a Vár utcai óvodában zenés fényjáték, zsíros 
kenyér, tea várta a résztvevőket. 
 Két fényképes cikk is szól arról a Dn-ben, hogy „Az év fája” hazai győztese a 
zengővárkonyi szelídgesztenye lett. A kitartást, összetartozást és életerőt 
szimbolizáló fa képviseli Magyarországot az „Európai év fája” versenyen, mely 2018  
februárjában indul.  
 
11. Márton napi libalakomára várta vendégeit az István király étterem a várban. A 
különleges ételek mellé a villányi Gere Pincészet borait és Friedszám János 
muzsikáját kínálták. 
A várban folyó felújítási munkák miatt a várfal és a Kígyós emlékkiállítás nem 
látogatható, -írja a Dn. Egyúttal a további két csütörtökre kiterjesztett égetési 
lehetőségről is beszámol. 
 
 12. Idősek Napja a művelődési házban, melyre Pécsvárad 65 év feletti lakóit hívta a 
Vöröskereszt helyi szervezete és városunk Önkormányzata. Köszöntőt mondott 
Zádori János polgármester, műsort adott az óvoda és a nyugdíjasok férfikara. A 
hagyományoknak megfelelően köszöntötték városunk legidősebb polgárait és 
jubileumi házassági évfordulójukat ünneplő idős párokat, majd megvendégelték a 
meghívottakat. 
 
13.-14. Szakmai programon vettek részt a vár dolgozói. Ozorán, Budapesten és 
Visegrádon különböző besorolású, méretű szállodákkal és az ott folyó munkával 
ismerkedhettek meg. 
 
13. A Képviselő-testület mai ülésén 1. A polgárőrség tartott beszámolót 
tevékenységéről,  valamint ugyanezt tette a  
2. közterület-felügyelő, majd 3. összeállították a 2018. évi rendezvénynaptárt, 4. 
beszámolt a Települési Értéktár Bizottság  aztán 5. elfogadták a belső ellenőrzési 
tervet, 6. rendelet született a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól, végül 
Zádori János polgármester 7 folyószámlahitel felvételét kezdeményezte. 
Meghosszabbították az égetési időszakot írja a Dn.(Mint ismeretes, a jelenlegi 
jogszabályok alapján az önkormányzatnak nincs lehetősége a zöldhulladék 
megsemmisítésére.) A hosszabbítás szerint november 16-án és 23-án még 
égethetnek a lakók. 
Egy másik cikkben egykori pécsváradival találkozhatunk: dr. Dránovits Pál 
alezredesről szól az írás, Akit mindenki jól ismer cím alatt. 
 
14. Az önkormányzat és a VBK szervezésében fáklyás felvonulás indult a református 
templomtól, a Mecseki Láthatatlanokra emlékezve. Friesz Péter ismertette az egykori 
eseményeket, majd az égő fáklyákkal a Szentháromság térre vonultak, ahol az 
emléktáblánál elhelyezték az emlékezés koszorúit. Beszédet mondott Papp Gyula, a 
II. Béla középiskola nyugalmazott igazgatója. 
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Nyugdíjas klubnap. 
A Dn a Skóciai Szent Margit túrát ajánlja. 
 
15. Caritas ruhavásár a műv.házban. 
A Dn egész oldalt szentel városunknak, melyben a Leányvásár óriási sikeréről, 
valamint a „felújított” közös adventekről olvashatunk. 
Másutt – az „Ajánló” rovatban – a karácsonyi vásárra, valamint a szombati „Mesélő 
gesztenyefa” táncjátékra hívja fel a figyelmet. 
 
16. A Dn A sportpálya névadója a város díszpolgára című cikkében hírt ad az 
eseményről, egyúttal méltatja dr. Kófiás Mihály sokoldalúságát, városunkért végzett 
tevékenységét, kiemelve helytörténeti munkásságát. 
Meghozta eredményét az évek óta tartó virágosítási program: különdíjat kapott 
városunk a Virágos Magyarország Környezetszépítő Versenyen! Évente átlagosan 
300 település nevez be a megmérettetésre.  
 
17. Különdíjat nyertek el a virágosítási programban ad hírt a Dn. 
Címlapon színes fotóval focistáink: A Pécsvárad az élen. 
Van harmadik is: Az olaszrizlingről adnak elő címmel Pécsváradi Borbarát Egyesület 
előadását ajánlják. 
 
18. Hagyományosan ez idő tájt kerül sor a Skóciai Szent Margit túrára. Idén 
Mecseknádasdról indul, s a kb.16 km megtétele után Pécsváradon ér véget. A vár 
„bakancsos menüvel”várja a vándorokat. A Réka-vár falai közt megemlékeznek a 
tavaly elhunyt dr. Novotny Ivánról, a szent emlékének hű ápolójáról. 
Jelesre vizsgázott az ifjúsági Önkormányzat írja a Dn a hó eleji ifjúsági csereprogram 
kapcsán. 
 
18.-20. Úgy tűnik, pécsváradiak nélkül nincs ünnep Nagyatádon: a Solar-fesztiválra 
nyugdíjas táncosaink, kórusunk, versmondóink, szólóénekeseink is meghívást 
kaptak. 
 
19. Véget ért a több fordulós országos trombitaverseny, melyen Horváth Pál kiváló 
produkciójával második helyezést ért el. Tanára: Wagner József 
 
20. Fáklyákkal vonultak fel az évfordulón írja a Dn. 
„Ajánló” rovatában pedig a sporttelep ünnepélyes névadóját említi. 
 
21. A nyugdíjas klub kiránduló keddjén idegenvezetéssel megtekintette a pécsi 
püspöki palotát, majd azt a belvárosi galériát,- ahol más művészek mellett - Szabó 
László munkáit láthatták. 
 Báloznak a további fejlesztésért címmel az óvoda batyus báljáról ír a Dn.  
 
23. A Dn a Virágos Magyarország versenyről ír megemlítve különdíjunkat. 
Gászné Bősz Bernadett tartott ma előadást a várról a Megyei Múzeumban. 
 
24. A Pécsváradi Borbarát Egyesület szervez előadást a várban,( nem csak a borról, 
hanem az új szabályrendszerről is) „Ezerarcú olaszrizling” címmel. 
 Rockenbauer Pálra emlékeznek címmel ajánlja az emléktúrát a Dn.   
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25. dr. Kófiás Mihályról nevezték el a városi sporttelepet. Fullér Zoltán, a 
sportegyesület elnöke méltatta sporttörténeti munkáit, az egyesületben betöltött 
szerepét. Zádori János polgármester köszönetet mondott a családnak, hogy 
hozzájárultak a névadáshoz. Családtagjai, özv.Kófiás Mihályné és Kófiás Endre  
leplezték le a sportöltöző falán elhelyezett emléktáblát, majd Antal Géza pécsváradi 
apát-plébános megáldotta. 
 A „Szivárvány” Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde ezidőtájt szokásos 
jótékonysági batyus bálján a Diamant zenélt. 
A várban a Jobbik Magyarországért Párt konferenciája zajlott. 
 
26. Jubileumi koncertet tartott a 80 éves Városi Tűzoltózenekar. A remek zenék 
mellett sok érdekesség is elhangzott múltjukról. A rendezvény fővédnöke dr. Hoppál 
Péter, kultúráért felelős államtitkár. Zádori János polgármesteri köszöntője után 
Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója (és pécsváradi!)  mondott  
ünnepi beszédet. Vezényelt Wagner József. 
 
27. A VBK szervezésében prof. Aknai Tamás művészettörténész tartott előadást 
„Keresztek és Pieták” címmel a művelődési házban. 
A Dn-ben ismét labdarúgóink: A Szederkény elleni siker őszi elsőséget ért a 
Pécsváradnak. 
 
28. A hétvégén felavatták a névadó emléktábláját írja a Dn. 
 
29. Két írással is találkozhattunk a Dn-ben, magunkról. A közös célokért léptek 
szövetségre a várkapitányok Ozora, Simontornya, Dunaföldvár, Siklós, Pécsvárad és 
Szigetvár regionális együttműködési tárgyalásáról szól, míg az Egy új betlehemet is 
kiállítanak című az új koncepciójú adventi ünnepségekről. 
 
30. Értékfeltáró fórumot szervezett ma a művelődési ház, a vár és az önkormányzat 
Értéktár Bizottsága. Bemutatták a Pécsváradi Értéktár eddig dokumentált elemeit és 
várják a további javaslatokat, hogy milyen természeti, kulturális, művészeti értékeket, 
épített környezeti elemeket vegyenek még fel a listára, mely jelenleg csaknem 50 
nevezetességet tartalmaz. A rendezvény további célja, hogy segítse a Kárpát-
medencei Népfőiskolai Hálózat létrehozásának helyi előkészítését. 
A fórumról a Dn is hírt ad.  
 
 
November rövid  
4.-5. Ifjúsági csereprogram 
9.  Lakossági fórum 
10. Lampionos felvonulás 
11. Márton napi libalakoma vár 
12. Idősek napja műv.ház 
13. Testületi ülés 
13.-14. Szakmai tapasztalatcserén a vár munkatársai 
14. Fáklyás felvonulás 
      Nyugdíjas klubnap 
15. Caritas ruhavásár 
18. Skóciai Szent Margit túra 
18.-20.Solar fesztivál 
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21. Kiránduló kedd 
24. „Ezerarcú olaszrizling” előadás vár 
25. Jótékonysági batyus bál 
      Sporttelep névadója 
      Jobbik konferencia vár 
26. Jubileumi koncert tűzoltó zenekar 
27. Aknai Tamás előadása 
30. Értékfeltáró fórum 
 
 

December 
 
2. Pécsvárad adott otthont a Fogyatékkal élők Világnapja alkalmából rendezett 
megyei ünnepségnek. A megye minden pontjáról érkezett vendégek elismeréssel 
nyilatkoztak városunkról, a fellépők is elkápráztatták őket. (A zengővárkonyi táncosok 
csoportjai, Kopa Dorika meséje, Bárdos Sándor szavalata, a nyugdíjasok éneke, 
tánca, stb.) A műsor és a fogadás szervezése, lebonyolítása a Mozgáskorlátozottak 
Klubja és különösen Lukács Marika klubvezető érdeme. 
 
3. Kissé átalakult, megújult az advent Pécsváradon. Úgy tűnik, a régi forma „elfáradt” 
és az újat Andrics Alíz önkormányzati képviselő fogta össze. A régi hagyományokból 
megmaradt, hogy mindig más és más civil szervezet a”házigazda”,(ma a PIFÖ és a 
Pécsváradért Alapítvány) és hogy van egy kis műsor minden alkalommal. Az első 
műsort óvodásaink és Tóth Gabiék adták. 
 Megváltozott viszont a helyszín: a művelődési ház helyett a Szentháromság-tér, ahol 
az egyforma fabódék között kedves, intim tér alakult ki. Itt állították fel idén a város 
karácsonyfáját és gyönyörű betlehemét is. Tovább fokozta az ünnep érzetét a sok 
fenyőfa, melyek feldíszítéséért civil szervezetek, osztályok, intézmények, sőt 
magánszemélyek is „versengtek.” Külön öröm amellett, hogy rengetegen jöttek el, és 
folytattak jóízű beszélgetéseket a jóízű tea vagy forralt bor mellett, hogy pont ma 
leesett az első hó!  
Női kórusunk pedig Szigetváron köszöntötte az első adventet, és öregbítette 
városunk hírnevét. A kórustalálkozót Kodály Zoltán halálának 50-dik, születésének 
135-dik évfordulója alkalmából rendezték. A műsor végén a három meghívott kórus 
együtt, orgonakísérettel adta elő Kodály 114. zsoltárját. 
 
5. Óriási felháborodást – és vitát a Facebookon – váltott ki, hogy mára virradóra 
eltűnt az apátplébános által megáldott első adventi gyertya a hatalmas koszorúról a 
Szentháromság térről. 
A Dn az óvoda jótékonysági báljáról ír, fejlesztő játékokat vásárolnak a bevételből 
címmel. 
A sportoldal ismét focistáinkat dicséri: Az éllovas Pécsvárad négy játékost adott az 
ősz válogatottjába. Ők: János Gergő, Krapecz Balázs, Bartal Bence és Szentesi 
Krisztián. 
 
6. A gyertya előkerült – az indulatok viszont nem csillapodnak, a vita folytatódik. 
A tér ma is nagy tömeget vonzott: itt járt a Télapó, itt adta át a gyerekeknek az 
ajándékot. 
A Dn a kórustalálkozóról ír. Másutt kondi-versenyünket ajánlja. 
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7. Színházat csinálnak a múzeumban számol be a Dn arról, hogy a Janus Pannonius 
Múzeum „Játszd el magad” című projektje zajlik a várban. A drámapedagógiai 
módszereket alkalmazó foglalkozássorozatban az általános iskola, a középiskola és 
a kisegítő iskola egy-egy osztálya vesz részt. 
 
9. Mindenki –főleg a gyerekek – örömére ma fehér reggelre ébredtünk! 
A Mikulásnapi kondiverseny már hagyománnyá kezd válni városunkban. Az idei 
győztesek: I. hely Braun Walter 
                                                     II. hely Lorenz Máté 
                                                     III. Sárközi Gergely 
A nyugdíjasok Budapestre utaztak, a IX. Nyugdíjas Expóra. 
 
10. A második advent „gazdái” a Német Klub és a Felvidékiek Klubja. Műsorát az 
általános iskola tanár-diák kórusa és Apaceller Péterék adták. 
 
11. A képviselő testületi ülésen 1. rendeletet alkottak a reklám elhelyezéséről, 
valamint 2. a köztisztviselők illetménykiegészítéséről. Ezen kívül meghallgatták a 3. 
Települési Értéktár Bizottság beszámolóját. 
 
12. Decemberi klubnapján, mint minden évben, karácsonyi ünnepséget tartott a 
nyugdíjas klub. Műsorral, ajándékkal és finom vacsorával ünnepelte, melyet ismét a 
vár szállított. 
 
15. Az általános iskola tanulói nyitott karácsonyi vásárt rendeznek, melynek 
bevételéből az osztálypénztárt gyarapítják. 
Jubileumot ünnepelt a fúvószenekar ír a Dn. 
 
16. Hagyományosan tartanak karácsonyi műsort a Zengővárkonyi Művelődési 
Egyesület tagjai. Idén – az Év fája díj örömére – „A mesélő gesztenyefa” címmel. 
 
17. Elérkezett a III. advent. Műsor: Női Kar, házigazda: PIFÖ, Család és Közösség 
Alapítvány. 
 
18. A pécsi Irgalmas Rend templomában ad ma koncertet Női Kamarakórusunk. Az 
adventi hangversenyen a mohácsi Bartók Béla Vegyeskar és a pécsi Református 
Kollégium vegyeskara is fellép.  
 
19. A kiránduló kedd is a karácsonyra hangol: a ferencesek temploma a híres 
betlehemmel, a Széchenyi tér a mindenki karácsonyfájával és a Néprajzi Múzeum. 
Igazán időben ajánlja a Dn szilveszteri túránkat: Óévbúcsúztatót tartanak a Zengőn 
címmel. 
 
20. A Várbaráti Körről ír a Dn: Aktívan közreműködnek a közös programok 
megszervezésében címmel. „Ajánló” rovatában a várkápolna roráté-miséiről ír. 
 
21. A BigBand-ről szól a Már az újévi koncertre hangolódnak című cikk a Dn-ben. 
 
22. Újabb pályázatokon vehetnek majd részt címmel ír ma a Dn. „Ajánló” rovatában 
szilveszterről szól Két zenekarból lehet választani cím alatt. 
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23. A IV. adventet is sokan köszöntöttük a téren. Fellépők: Kovács Evelin és barátai. 
Házigazda: ZHTME, VBK. 
Polgármesterünk és a VBK is főzött halászlét, melyet a 65 év felettiek ingyen, mások 
pécsváradi petákért kóstolhattak. Remekül sikerült programsorozatot tudhatunk 
magunk mögött, jó volt találkozni, beszélgetni, gyönyörködni együtt, közösen. 
Rólunk is ír a Dn Siklós és Szigetvár mellett az Egymást erősítik a megye 
legnagyobb várai címmel. 
 
27.  A PIFÖ szilveszteri buliját ajánlja a Dn. Másutt a Zengő túráról ír. Egy harmadik 
cikk arról a szavazásról szól, amelyben a kérdés: MOSZT vagy a hagyományos 
előadások a Várszínházban? 
 
28. Szokatlan- ebben az évszakban legalábbis! – természeti jelenség tanúi voltunk: 
nyári zivatarra emlékeztető dörgés, villámlás után jégesőben volt részünk. 
Új férőhelyeket kellene teremteni a Gondozási Központban, már 37-en várnak 
felvételre. Ehhez azonban pályázati pénzre lenne szükség – írja a Dn. 
Másik cikke Wagner Józsefet, „Zsigát” mutatja be, aki jelentős sikereket tudhat 
magáénak zenetanárként és több együttes karnagyaként is. 
 
29. Ismét több cikk említi városunkat a Dn-ben. Új eszközök beszerzésére 
pályázhatnak a közösségek címmel a Leader lehetőségekről ír, Idén is lesz 
decemberi Zengő-túra értelemszerűen a holnapi napról szól, a harmadik pedig a 
tegnapi, személyi sérüléssel járó balesetről, mely a6-os út és a Rákóczi utcai 
kereszteződésben történt.  
 
30. Hagyományos Zengő túránk hagyományosan a Kossuth térről indul, 10 órakor. A 
Zengő csúcsán a túrát teljesítők jelvényt is vásárolhatnak, melyet a Várbaráti Kör 
készíttetett. A vár – szintén hagyományosan bakancsos menüvel várja a 
megfáradtakat – babgulyás és rétes.  
 
31. Ismét – mint néhány éve mindig – két helyen is volt szilveszteri buli. A várban 
BigBoy és Suzy zenélt, a művelődési házban pedig a Star Boys Band. 
 
 
 
 
 
 
December rövid 
2. Fogyatékkal Élők Világnapja megyei ünnepség 
3. Első advent 
    Női kar Szigetváron 
5. Értékfeltáró fórum II. 
6. Télapó a Szentháromság téren 
9. Mikulásnapi kondi verseny 
    Nyugdíjas Expo 
10. Második advent 
11. Testületi ülés 
12. Karácsonyváró nyugdíjas klub 
16. Karácsonyi műsor zengővárkonyiak 
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17. III. advent 
18. Női kar hangversenye 
19. Kiránduló kedd 
23. IV. advent 
30. Zengő túra 
31. Szilveszteri bálok: vár, műv.ház 


