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1. vasárnap 

Párás, enyhe idővel köszöntött be az új  esztendő. Az éjfélt követő petárdázást, tűzijátékok 

durranásait leszámítva csendesen, nyugodtan teltek óév utolsó órái ill. az újév első napja. 

A PIFŐ hagyományos batyus bálján kívül, melyet a Műv. Házban tartottak, más 

intézményben  vagy vendéglátó helyen szilveszteri „buli” nem volt  

A média a most életbelépő ÁFA emelés (25% -ról 27%-ra) várható hatásaival foglalkozott 

leginkább. 

 

 2. hétfő 

A hőmérséklet 11 – 12 fok! 

E téli tavaszban kezdődött meg a tanítás az általános iskolában (bár országosan csak holnaptól 

, - igaz, a téli szünet is előbb kezdődött nálunk.) 

Első ez évi foglalkozását tartotta a díszítőművészeti szakkör. 

Elindult a Zumba csoport is, 17 fő részvételével. 

 

3. kedd 

Újra indult a felnőtt gyógytorna Pere Annamária vezetésével. 

Első fogadónapját és utána újévköszöntő klubnapját tartotta a Mozgáskorlátozottak 

Egyesülete. 

A Magyar Televízió esti híradójában riportot mutatott be Suzuki Kimijoso-val „ Pécsett él  az 

utolsó szamurájok egyike” címmel. Pécsváradi vonatkozása az, hogy ő Kígyós Kati jelenlegi  

férje. /Tragikusan fiatalon,  41 éves korában vesztettük el első férjét,  Kígyós Sándor 

szobrászművészt, főiskolai tanárt, a Művelődési Ház egykori legendás igazgatóját, ki haláláig 

városunk lakója volt./ 

 

4 . szerda 

A Műv.Házban a mozgásé volt a „főszerep”, Kempo foglalkozás, Aerobik tanfolyam, Jóga 

tanfolyam,  a Ritmus és Mozgás szakkör mellett a nyugdíjas tánccsoport is próbát tartott. 

Angol foglalkozás is volt. 

 
5. csütörtök 
A Nyugdíjas Egyesület szokásos tornája ez évben is elindult. Utána vezetőségi ülést tartottak. 

Próbát tartott a Fordan tánccsoport, az Eurodance csoport, volt Zumba foglalkozás. 

Évi első foglalkozását tartotta a TÁMOP pályázatos Disputa szakkör, valamint a Női 

Kamarakórus. 

 

6. péntek 

A Dunántúli Napló mai számában a vár téli nyitva tartásáról jelent meg híradás. 

Ugyancsak itt jelent meg  Kárpáti Árpád  véleménye  -fényképpel együtt-  arra a 

körkérdésre, hogy „ Ön szerint elég a rendőr, jó a közbiztonság?” 

A Műv.Házban vegyesáru-vásár volt, próbált a Big Band együttes, valamint összegyűltek a  

sakkozók is. 

 

 

 



7 .szombat 

Ma kezdődött Pécsett az Expo Centerben az  Esküvő Kiállítás, melyen a vár,(  mint ideális 

helyszín)  külön standdal képviseli városunkat. Szintén külön kiállítóhelyen jelent meg a 

pécsváradi vállalkozások közül Ruder Éva, a Vendula Virágbolt és Rendezvényszervezés 

tulajdonosa, valamint a Zengő Cukrászda.                                                                     

Rendkívül erős, viharos szél fújt egész nap, amely az éjszaka folyamán tovább fokozódott. 

 

8. vasárnap 

15 órakor kezdődött a Műv.Házban az immár hagyományosnak mondható Újévi Koncert a 

Big Band-del, mely – szintén hagyományosan! - nagy sikert aratott.  

 

9. hétfő 
Fordan tánc, aerobik, jóga, zumba és a díszítőművész szakkör foglalkozása ma a 

Műv.Házban.  

 
10.kedd 
Rendkívüli Képviselőtestületi ülésen döntöttek a majdnem 600 milliós iskola- és óvodaépí-

tési beruházás kivitelezőjéről. A döntés értelmében a kivitelező a Zalai Általános Építési 

Vállalkozó Zrt. lesz. Ajánlatukban 254 napra vállalták a két épület teljes elkészítését. Az új 

tanév tehát új iskolában kezdődhet?! 

Új csoport indul a Zengő Autósiskolában. Bár a jogosítvány megszerzésének költségei egyre 

magasabbak, úgy tűnik, a legtöbb ember számára fontos, hogy legyen „jogsija” 

 A Nyugdíjas Klub táncosai próbát tartottak, (Országos megmérettetésre készülnek), majd az 

egyesület közgyűlést tartott. 

Este gyógytorna. 

 

11.szerda 
A Nyugdíjas Klub Dalárdája próbát tartott – ők is beneveztek az országos nyugdíjas Ki-Mit-

Tud versenybe. 

Találkoztak ma a jógások és az aerobik csoport is. 

 

12.csütörtök 
Az Óvoda és az általános iskola tanulóinak a bajai színház tartott zenés előadást Óz, a nagy 

varázsló címmel. 

A Városi Televízió szokásos kéthetenkénti adásnapján dr. Bíró Ferenc polgármester 

nyilatkozott a Műv.Ház tetejére szerelt napelemek jelentőségéről, és közvetítést láthattunk a  

30 éves Várbaráti Kör jubileumi közgyűléséről. 

A Dunántúli Naplóban „ Megkezdődhet az új iskolaépület kialakítása” címmel tudósítás 

jelent meg. 

Próbát tartott a Női Kamarakórus, az Eurodance táncosai, volt zumba és nyugdíjas torna is. 

 

13.péntek 

Az Ifjúsági Önkormányzat – továbbiakban PIFÖ – szervezésében buli volt az uszoda 

folyosóján. 

A Dunántúli Napló a járások kialakításával foglalkozott. A cikk szerint mégsem 5, hanem 9 

járás jöhet létre 2013.január elsejétől. Öröm számunkra, hogy ezek egyike a pécsváradi! 

A nyugdíjasok táncpróbáján kívül volt babaangol, történelmi játszóház és sakk szakkör is. 

 

 
14. szombat 



A DN-ben nagy cikk jelent meg a helyi középiskoláról Pécsvárad: piacképes szakmák az 

élelmiszeriparban, beindult  katonai fakultáció,15 éves a belügyi képzés címmel 

 
16. hétfő 

Az Erdészet sok embert foglalkoztató közmunka programjáról tartott ma tájékoztatást, 

előadásokat valamint felvételi beszélgetéseket. /A program nem csak a pécsváradiakat, hanem 

az erdészet teljes működési területén élőket érinti, ám a további előadások, munkavédelmi és 

egyéb oktatások lakóhelyünkön, a központban lesznek majd. A mai napon 180 fő vett részt a 

programon. 

A díszítőművész szakkörön kívül Fordan tánc, zumba, jóga, aerobik és kempo edzéseken 

vehettek részt a mozgásra vágyók!  

 

17. kedd 

A DN. beszámol a katolikus templom tervezett  felújításának befejezéséről ,a további 

célokról. 

Elismerően szól a kivitelező, az Architekt Kft. Munkájáról, ill. arról, hogy az eredetileg 

tervezett főhomlokzat-felújítás mellett az északi szakaszt is rendbe tették. Ez a munka kissé 

elhúzódott, mert számos régi, faragott követ is találtak. Ezekről bebizonyosodott, hogy egy 

részük  várfalból lett kiemelve és ide beépítve, mások pedig egy középkori templom kövei. 

Nyugdíjas táncpróba, este gyógytorna! 

Eddig az évszakhoz képest igen enyhe időben volt részünk, ma viszont erőteljes havazás 

kezdődött. 

  

18. szerda 

A havazás folytatódott. Nagyobb fennakadás azonban nem volt, mert az enyhe idő miatt 

estére az utakról leolvadt a hó. 

A DN-ben nagy fényképes cikk jelent meg Joazinho Napiranáról, városunk ismert és 

közkedvelt „Fekete Dzsoni”-járól, ki 21 éve lakik nálunk, pécsváradi születésű felesége okán. 

Az írás címe: Egy guineai szociális munkás Pécsett , melyben meleg hangon említi 

lakóhelyét, Pécsváradot. 

Városunkban lehetőségük nyílik az anyukáknak, hogy egészen kicsi -3 év alatti – 

gyermekeikkel angol foglalkozáson vegyenek részt – ma ismét volt babaangol! 

Jóga, kempo, aerobik, ritmus és mozgás szakkör a műv.házban, olvasókör a könyvtárban! 

 

19. csütörtök 

A szokásos csütörtöki programokon kívül (mint Fordan tánc, Eurodance, zumba, női 

kórusunk próbája, nyugdíjasok tornája, KRESZ tanfolyam) érdekes TÁMOP pályázatos 

foglalkozás is volt : a „ Hétköznapi Praktikák” elnevezésű csoport –közkívánatra!- a Mecsek- 

drog Kft. Teaüzemébe látogatott. Városunk volt polgármestere, Kakas Sándor, az üzem 

tulajdonosa vezette a csoportot, mutatta be „birodalmát” és válaszolt a rengeteg kérdésre. 

 

20. péntek 

A DN-ben a betegszállítás ellehetetlenüléséről beszélt városunk polgármestere dr. Bíró 

Ferenc, aki a Mentők és Betegszállítók Országos Egyesületének elnöke. 

Ugyanitt rövid híradás jelent meg arról, hogy ezen a napon ünnepelte 20 éves jubileumát a  

 Városi Televízió. 

A megemlékezések, köszöntések után kiállítás nyílt, melyen több mint 200 rádiót, magnót, 

lemezjátszót, videót mutatnak be, a legidősebb készülék százéves. A gyűjtésüket a három 

stúdióalapító, Fűri Ferenc, ( aki azóta is  az adások „lelke”, főszerkesztő )  Papp Gyula és 



Andrics Márk  kezdték meg. Az ünnepséget vacsora, kellemes beszélgetések és jóízű 

„nosztalgiázás „zárta. 

  

21.szombat 

A német klub aktivistái, élükön a Panta házaspárral ( Gábor és Emő) , idén is megszervezték a 

svábbált . A vendégek először az óvodások német táncában, majd a fekediek fergeteges 

bemutatójában gyönyörködhettek. A zenét (hagyományosan) a pilisvörösvári Bravi Buam 

zenekar szolgáltatta, a hangulat (hagyományosan) rendkívüli volt! 

 

22.vasárnap 

 A nyugdíjasok számára szervezett Országos Ki-Mit-Tud Dél-Dunántúli Régió Elődöntőjén, 

melyet Pécsett rendeztek, hatalmas sikert aratott a Nyugdíjas Egyesület tánc- és énekkara.  

A tánckart Mohácsi István és zenésztársai jóvoltából élőzene kísérte, az asszonyok sem 

hibáztak, a közönség és a zsűri állva tapsolt! A két teljes napig tartó zsúfolt programban  

bemutatott sok produkció közül táncosainkat ítélték a legjobbnak Mindkét benevezett 

produkció továbbjutott az országos döntőbe, melyet Hévízen rendeznek. 

  

23.hétfő 

A DN mai számában beszámol arról, hogy a pécsváradi várba látogatni kívánók számára 

mintacsomagokat alakított ki Gászné Bősz Bernadett (városmarketingért felelős munkatárs az 

önkormányzatnál.) Az iskoláknak, óvodáknak szóló kulturális, sport és turisztikai 

programokban szerepel többek közt hőspróba, táncház, tábortűz és zseblámpás éjszakai 

várnézés is 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepséget a Műv. Ház. Elsőként a 

népdaléneklési verseny döntőjét tekinthette meg a szépszámú közönség, melyre 11 település 

44 versenyzője nevezett. Deáky Péter, a zsűri elnöke, fantasztikusnak nevezte az ötletet, 

hiszen a népdal a magyar kultúra igen jelentős szegmense. Gratulált a szervezőknek, a 

versenyzőknek a –sajnos!- egyedülálló kezdeményezéshez! Örömét fejezte ki azért is, mert 

több versenyző is igen szép viseletben jelent meg. Győztesek: 1. korcsoport:  I.Rózsa 

Viktória, 2.Zsáli Zoé, 3.Laki Fülöp. 2. korcsoport : 1. Ottlakán Amira 2. Emeneth Petra 

3.Boris Bálint  3. korcsoport: 1. Marton Zita 2. Busa Enikő 3.Kemf Amélia   Dicsérő és 

megszívlelendő szavai után a 3 korcsoport győztesét hallgatta meg a közönség, majd Arnold 

Jánosné, a könyvtár vezetője mondott ünnepi beszédet. A szép délután Kölcsey Ferenc: 

Himnusz-ával ért véget, melyet Vörös Blanka 7/b oszt. adott elő. 

  

27.péntek 

Szalagavató bál volt a II. Béla Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola végzőseinek.   

 
30.hétfő 

A DN. Már a tavaszi várnyitásra készülnek a Zengő alján címmel közöl rövid beszélgetést 

Gászné Bősz Bernadettel. 

Ma tartotta szokásos havi ülését Pécsvárad Város Képviselőtestülete, melyet az érdeklődők ez 

évben is, -mint azt az előző években már megszoktuk- élő egyenes adásban követhettek. 

Napirendi pontok: 1. A központi ügyelet díjai 

                              2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetése 

                              3. Az önkormányzat 2012 évi munkaterve 

                              4. Az államháztartási törvényből adódó új feladatok 

                 

31. kedd  
Galambászok találkoztak ma a művelődési házban, évindító gyűlésükön. 



Február 

 
1. szerda 

A Dn ismét ír a várról Történelmi személyiségek költöztek a vár termeibe címmel.  

Az  Erdészet közmunkaprogramjának mai felvételi napján kb.80 fő jelent meg. 

Tánciskola kezdődik ma, melyen elsősorban a 7.-8. osztályosok vesznek részt. 10 alkalom 

után a hagyományos Koszorúcska zárja a tanfolyamot.  

 

2. csütörtök 

A Dn beszélgetést közöl Pozsgai Zsolt író, rendezővel, akit arról is kérdeznek, hogy ő, aki 

meghatározó szerepet játszott a pécsváradi Várszínház létrejöttében, (az ő Boldog Asztrik 

küldetése című, kifejezetten Pécsváradra írt drámájával kezdődött minden) és éveken át jelen 

voltak darabjai, rendezései, tavaly miért maradt távol? „Ennek elsősorban gazdasági okai 

vannak. De keresem a kapcsolatot, és remélem, az Új Színházzal idén nyáron itt leszünk egy 

komplett előadással” – válaszolta Pozsgai Zsolt. 

 

  3. péntek 
Az általános iskola felső tagozatos tanulóinak farsangi bálján külön műsorra nem volt szükség 

, mert az osztályok többnyire közös produkciókkal készültek . A megosztott első díjat a 7./b 

remek vadnyugati táncos, humoros produkciója, és az 5./b mesehősöket felvonultató komplett 

„egyfelvonásosa” kapta. Mindkettő „profi” munka, pedagógiai előnye még, hogy az osztály 

minden tanulója részt vett kitalálásukban és előadásukban. (A két remek osztályfőnök, Kárász 

Rózsa és Friesz Péter is!) 

Ma ismét havazás kezdődött, és az erős szél mellett a szokatlan hideg is próbára tette a –főleg 

gyalog!- közlekedőket. 

 

4. szombat 

 Havazás tovább folytatódott. Mintegy 30 cm-es hótakaró alakult ki az előző nap, ill. az 

éjszaka folyamán, ez több, mint félméteresre nőtt nap közben. 

 Zeneiskolás Szülők-nevelők Báljával folytatódott a farsang este a Műv.házban. 

 

5. vasárnap 

Valószínűleg a kazán meghibásodása miatt ütött ki tűz a Szent Gellért utcában Patacsi 

Antalnénál. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár  jelentős. 

A Tv2 esti híradójában beszámol arról, hogy a Pécsi Országúton lakó Rádai Zoltánék házába 

betörtek. A fegyverrel fenyegetőző, símaszkot viselő rablók a ház lakóit megkötözték, majd 

pénzüket, értékeiket összeszedve mintegy félmilliós kárt okozva továbbálltak. A riporter 

néhány szomszéddal is beszélt, mindenkit megdöbbentett, és félelemmel töltött el az eset.  

A havazás elállt, a nap is sütött ma, ám a hőmérő higanyszála így sem közelítette meg a nulla 

fokot! A híradások a hidegrekordok megdőlésével foglalkoznak. Különösen az éjszakák 

dermesztőek, a mínusz 20 fok sem ritka. A média fokozottabb egymásra figyelésre kéri az 

embereket.  

 

6 .hétfő 

Ismét egész nap havazik! Rendkívül hideg van, az erős szél hó átfúvásokat okoz. 

A Baranya Megyei Kormányhivatal holnapra és holnaputánra szünetet rendelt el a megye 

összes oktatási intézményében (bölcsődétől a középiskoláig) a  gyerekek legnagyobb 

örömére, hiszen régiónkban ritkán fordul elő ekkora hó ,amely a nagy hideg miatt meg is 

marad! 

A Közösségi Kerekasztal gyűjtést hirdetett meg a tegnapi sajnálatos tűzben keletkezett károk 



enyhítésére, a Patacsi család megsegítésére.  A nagy hideg miatt szükséges lenne a tető 

mielőbbi javítása. 

A Családsegítő Szolgálat munkatársai felkeresik azokat a családokat, egyedülállókat, akik 

betegek vagy nehezen mozognak vagy feltételezhető, hogy gondot okoz a tüzelő beszerzése, 

stb. 

A DN a pénteki fegyveres rablásról közöl cikket. 

 

7. kedd 

A DN a vasárnapi Szent Gellért utcai tűzről ill. az ezzel kapcsolatos pletykáról ír „ Lángolt a 

tető, a rémhír ezután futótűzként terjedt” címmel. Mind városunk polgármestere, mind a 

tűzoltóság illetékese cáfolta azt a hírt, miszerint a közeli tűzcsap nem működött, ezért nem 

tudták időben elkezdeni az oltást. 

  

8. szerda 

A DN két cikket is szentelt ma városunknak. A „Fantomkép készült a pécsváradi rablókról” 

ill. a „A hó miatt nem indult el még az új iskola építése” címűeket. 

 
10. péntek. 

Ma délután az alsó tagozatosok tartották farsangi báljukat a Műv.házban. 

 

11. szombat 

A PIFŐ szervezésében farsangi buli volt az ifjúsági klubban.  

 

13. hétfő 

Bár a hó ma is –mint azt az utóbbi napokban már megszoktuk- esett, de a hőmérséklet reggel 

csak mínusz 5 -6 C. fok volt, a „megszokott” mínusz 15-18 fok helyett. Késő délelőttre aztán 

a havazás elállt, még a nap is át-átderengett a felhők mögül. 

A DN „ Irodalmi est a pécsváradi német klubban” címmel ad hírt az esti programról . A 

szerzők – Szeifert Mónika, Becker Róbert, Michaelisz József és Arnold Krisztina -  maguk 

olvassák fel /német nyelvű/ műveiket, lehetőség nyílik a személyes beszélgetésekre is, 

miközben frissen sült farsangi fánkkal  vendégelik meg az egybegyűlteket. 

 

14 .kedd 

A nyugdíjasok Körzeti Egyesületének farsangi összejövetelén a házigazdákon kívül műsort 

adott a vendég nagykozári és pécs-hirdi egyesület is. A finom vacsora után – melyet Beckerné 

Erzsike főzött – vidám beszélgetéssel, tánccal, közös nótázással telt az este. Aj ó hangulatú 

együttlétet tombolasorsolás zárta. 

 
15 . szerda 

Ismét összeültek az Olvasókör tagjai a könyvtárban. 

 
16. csütörtök 

Galambászok találkoztak ma a Műv.házban.  

 

18. szombat 

Ma az általános iskola tartotta a Szülők-nevelők bálját a Műv.házban. 

 

20. hétfő 

A Világjáró Klub tagjai Thaiföldről láthattak-hallhattak beszámolót. 

A Várbaráti Kör közgyűlést tartott. 



 
23. csütörtök 

A Mozgáskorlátozottak Egyesülete délelőtt fogadóórát, délután közgyűlést tartott. 

 

24. péntek 

A sakk szerelmesei találkoztak ma. 

 

25. szombat 

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel az idén tartott Pécsváradon farsangi összejövetelt a 

Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület. (A siker most sem maradt el!) 

A DN Múltidéző c. rovata ma településünknek szentelte az egész oldalt Hosszú kitekintés a 

Szártetőről - Pécsvárad régmúltja sok különleges fényképen címmel. 

 
26. vasárnap 

Ma indult a szokásos tűzkerék-túra Óbányára, a Hutzelsontagra és a tüzeskerék-gurításra. 

(Hutzelsontag : nagyböjt első vasárnapja, természetes élelmiszerek és kézműves 

kirakodóvásár, menetzene, műsorok, gyermek játszóház, stb. 

Az est beálltával gurul a tüzeskerék – termésjósló szokás) 

Évek óta szépszámú pécsváradi gyalogol át – a Réka völgyet érintve – hogy részese legyen e 

látványosságnak. Táv: 15 km. szintemelkedés 300 m. túravezető dr. Novotny Iván. 

 

27. hétfő 

A DN. Szélesre tárja kapuit a pécsváradi erődítmény címmel közöl előzetest a közeljövő 

programjairól: a szezonnyitóról, az ünnepélyes keresztelőről, a gobelin kiállításról, melyeket a 

várban rendeznek meg. 

 
29. szerda 

A Felvidéki klub találkozóján kívül ma a Dalárda, a Nyugdíjas Férfikar és a Nyugdíjas 

tánccsoport is próbált. 

Természetesen az előző oldalakon említett rendszeres programok e hónapban sem maradtak 

el, mint pl. a különböző tornák, jóga, zumba, aerobik, tánccsoportok, szakkörök. 

 

Március 

 
1.csütörtök 

Pichler Nóra kiállítása nyílt a Műv.házban. A pécsváradi ifjú hölgy a Pécsi 

Tudományegyetem Környezet kultúra szakos végzős hallatója. A kiállítást Németh Pál 

egyetemi docens nyitotta meg. A megnyitó ünnepségen közreműködött Nóra testvére, Pichler 

Dóra fuvolán. A megnyitóról a DN. is közöl cikket. 

 

2.péntek 

Szezonnyitó a várban! Dr.Bíró Ferenc polgármester a műemlék együttes város általi 

működtetésének közvetlen előzményeiről beszélt, kifejezve azt a reményét, hogy a város 

polgárai ismét magukénak érzik majd a várat, rendszeresen látogatják programjait. 

Gállos Orsolya alpolgármester – úgy is, mint a Várbaráti kör elnöke, - a kissé távolabbi 

múltról, míg Gászné Bősz Bernadett, a vár vezetője a jövőről, a tervekről, várható 

programokról beszélt.  

Ezután az ünnepélyes „keresztelő” következett: a rendbe hozott , kifestett termek olyan 

történelmi személyiségek nevét kapták, akiknek közük volt a monostorhoz – Asztrik apát, 



Gellért püspök, Szent László király. A termek falán emléktáblát helyeztek el, mely 

bemutatja a „névadót”. A szövegeket Gállos Orsolya írta, a táblákat Csizmadia László 

készítette  a tőle megszokott magas színvonalon. 

A szépszámú érdeklődő ezután a földszinti kiállító teremben az 5. Gobelin-kiállítás 

megnyitóján vehetett részt, melyet Ömböli Béláné, díszítőművészeti szakkör vezetője nyitott 

meg. Közreműködött a KJÁMK Zeneiskolájának szaxofon kvartettje Kreszits Margit 

vezetésével. A rendezvényről a DN. is tudósít.  

 

3. szombat 

II. Esküvő Élménynap, ezúttal a várban! 

Dr. Bíró Ferenc polgármester, mint „násznagy” nyitotta meg a rendezvényt, melyen minden 

látható és kipróbálható volt, frizura, smink, ékszer, ruha, lakodalmi menü, zene, de lehetett 

beszélgetni fotóssal, anyakönyvvezetővel is. A helyi ruhabolt kínálatából helyi lányok – 

asszonyok tartottak nagysikerű divatbemutatót. Minden, ami egy szép és színvonalas 

rendezvényhez szükséges, városkánkban megtalálható! 

A DN ma két tudósítást is szentelt Pécsváradnak: az egyik cikk az Esküvő Élménynapról, a 

másik a vár megnyitásáról szólt Kaput nyitott Zengőalján az élményvár a látogatók előtt 

címmel. 

A sportcsarnokban Thai-boksz gála volt. 

 

6. kedd 

Mozgáskorlátozottak fogadóórája, majd klubnapja a Műv.házban.  

 

7. szerda 

A DN az uszodánk ünnepi nyitva tartásáról közölt rövid hírt.  

 

12. hétfő 

Márciusi ülését tartotta ma a képviselőtestület. Napirendi pontok: 

1. Az ÁMK Óvodájának beszámolója / Tamás Lőrincné óv. vezető 

2. Az ÁMK Iskolája beszámolója / Tóth Györgyi főig. 

3. Megállapodás a nemzetiségi önkormányzatokkal/ Bíró Ferenc polgármester 

4. Alapító okiratok módosítása / Fenyvesi János jegyző 

5. A Gondozási Kp. SZMSZ-ének jóváhagyása / Fenyvesi János jegyző 

6. Tájékoztató a városmarketinggel kapcsolatos tevékenységről / Gászné Bősz B. 

7. Tájékoztató a Vár működéséről / Gászné Bősz Bernadett képviselő 

8. Külföldi partnerkapcsolatokkal összefüggő teendők / Gászné Bősz Bernadett 

9. Szent István napok programtervezete / Tóth Györgyi képviselő 

 

13. kedd 

A nyugdíjasok körzeti egyesülete nőnapi „bulit” tartott. A klub férfitagjai nem csak virággal, 

de jobbnál jobb műsorszámokkal is kedveskedtek a hölgyeknek. Vacsora, tánc, közös éneklés 

és beszélgetés zárta a napot. 

 

14. szerda 

A DN. az iskola kivitelezési munkáinak jelenlegi állásáról tudósít. 

 

15. csütörtök 

A városi ünnepség hagyományosan a Szentháromság téren, Hegedűs Imre emléktáblájánál 

kezdődött, majd a Kossuth téren folytatódott az ünnepi műsorral, koszorúzással. Ünnepi 

beszédet László Miklós ifjúsági polgármester mondott, közreműködött a Kodolányi János 



ÁMK felső tagozata, énekkara,/ felkészítő tanárok: Kárász Rózsa, Szabó Gyöngyi, Boris 

Sándorné/ valamint az Ifjúsági Fúvószenekar, Wágner József vezetésével. 

  

17. szombat 

Szent Patrik napi bulit szervezett ma a PIFÖ. 

 

18. vasárnap 

A hosszú hétvége remek időt hozott, így megnőtt a turistaforgalom városunkban is. Sokan 

mentek fel a Zengőre, keresték a Rékavárat, vagy éppen a Kisújbányára vezető ösvényt. 

Örvendetesen sok látogatója volt a várnak is. 

 

19. hétfő 

Rövid interjút közöl a DN Gászné Bősz Bernadettel Osztálykirándulós programot szerveznek 

az élményvárba címmel.   

 

20. kedd 

Világjáró klub havi összejövetele a Műv.Házban. 

 

21. szerda 

A Pécsváradi Németek Baráti Köre – röviden a Német klub – újabb rendezvényt tartott ma 

klubhelyiségében. A kóstolóval egybekötött könyvbemutatón Wilhelm-Pék Bora mutatta be 

Főzni az alkotás örömével avagy válogatás székely és sváb kincseinkből című könyvét. 

A DN nagy, fényképes cikket közöl az iskolaépítésről, Már elkezdődött az új, korszerű 

iskola építése Pécsváradon címmel. Polgármesterünk, dr. Bíró Ferenc a hátráltató tényezőkről  

(kedvezőtlen időjárás, magas talajvíz, egy most megtalált kút az építési területen) beszélt, 

emiatt mintegy 30 napot csúszhat a befejezés. Reménykedik azonban abban, hogy legkésőbb 

a következő tanév második félévében már berendezve birtokba vehetik az új intézményt a 

tanulók. Ez „történelmi” pillanat lesz a pedagógusok és a gyermekek életében, hiszen először 

kerül végre egy épületbe a két tagozat! 

 

22. csütörtök 
Véradásra hívta ma a pécsváradiakat a Vöröskereszt. 

 

27. kedd 

Délelőtt került sor az ünnepélyes alapkőletételre az új iskolánál. Az eseményen a tanulókon, 

pedagógusokon kívül a képviselőtestület tagjai és az építők is képviseltették magukat. A 

műsorban közreműködött Bayer Maya 5/b oszt.tanuló valamint az ÁMK Zeneiskolájának 

szaxofon-kvartettje. Beszédet mondott Tóth Györgyi az ÁMK főigazgatója. Polgármester úr és 

főigazgató asszony együtt helyezték el az alapkövet. 

Délután pedig a Költészet Napjára  -immár hagyományosan  - meghirdetett szavalóverseny 

iskolai selejtezőjét tartották. A négy korcsoport legjobbjai képviselik a Kodolányi János 

ÁMK-t a területi döntőben. 

 

30. péntek 

„Tesztvacsorát” rendeztek ma a vár újonnan megnyílt éttermében. A felhívás szerint: „Járja be 

az étterem helyiségeit, kóstolja meg a konyhafőnök ajánlatát, tanulmányozza az étlapot – és 

véleményével segítse törekvésünket, hogy várban igazán jól működő vendéglátó helyet 

alakíthassunk ki” Az ételek ára 1 700 Ft és  2 200 Ft közt mozgott, igen ízletesnek találták a 

vendégek a Várkisasszony kedvence, Udvarhölgy buja álma, Fehérnép kincse valamint a 

Lovagi dárda fantázianevű fogásokat. 



 

31. szombat  
A DN híradást közöl a holnap rendezendő várvásárról. 

 
Április 

1. vasárnap 

Ma zajlott az első Várvásár! A helyi értékeket népszerűsítő találkozót –őstermelői vásár, 

kézműves kirakodó és bolhapiac- a tervek szerint minden hónap 2. vasárnapján rendeznék 

meg. (Most a húsvéti ünnepek miatt került 1 héttel előbbre) Minden alkalommal láthatnak 

valamilyen bemutatót (ma tojáspakolást) és kóstolót is. 

A rendkívül hideg időjárás, az igen erős szél ellenére szép számmal jöttek a nézelődők, 

vásárlók, nem csak városunkból! Mind a kínálat, mind a helyszín sikert aratott. 

Ma távoztak az első szállóvendégek is! Mint ismeretes, a város átvette üzemeltetésre a vár 

teljes együttesét. Az előző bérlő utáni „romeltakarítás”, festés után ezen a hétvégén fogadott 

először vendéget a szálloda, s ők rendkívül elégedetten nyilatkoztak mindenről. ”Feltétlenül 

visszajövünk!” ígérték. Úgy legyen! 

A Műv.házban délelőtt sakkverseny zajlott, délután pedig a hetedik-nyolcadik osztályosoknak 

szervezett Tánciskola záró rendezvénye, az ún. Koszorúcska.  

 

2. hétfő 

A nagyhét programjairól tudósít ma a DN. A családokat játszóház, kirakodóvásár várja, 

nagypéntektől húsvét hétfőig pedig a várban elevenítik fel a hagyományos húsvétolás 

szokásait. 

A Várbaráti Kör fogadóórát tartott a Műv.házban 

 

3. kedd 

A Mozgáskorlátozottak Egyesülete fogadóórát, majd klubnapot tartott a Műv.házban, 

19 órától pedig a Világjáró Klub találkozott. Mai témájuk: Oldalkocsival Albániában 

 

5. csütörtök 

Húsvétváró kézműves vásár és játszóház a műv.házban. 

 

6. péntek 
A Dn. mai számában a megye ünnepi programkínálatában a pécsváradi vár is kiemelt szerepet 

kapott. Pénteken  Ömböli Béláné tojáshímző bemutatóját, valamint az István király étterem 

böjti vacsoráját, szombaton a kézműves játszóházat, a húsvéti ajándékkészítést, a családi 

kalácssütést és a nagyszombati vacsorát, vasárnap a tojáskeresést és a nyuszi simogatást 

ajánlották. Ebben a számban hívják fel a figyelmet a 14-én tartandó Egészségpiacra is. 

Főleg a húsvéti programokról, de a további tervezett rendezvényekről is beszélt ma a Régió 

rádióban Gászné Bősz Bernadett. 

 

8. vasárnap és 9.hétfő (Húsvét) 

A rossz idő ellenére (borult, hideg, erős szél) sok látogatója volt a várnak mindkét napon. Bár 

külföldi vendégek is akadnak,(német, olasz, osztrák és holland) a hazai vendégek vannak 

többen, közülük is örvendetesen nagy számban a gyermekes családok. 

A tojáskeresés és a nyuszi simogatás különösen kedvelt volt, ahogy hétfőn a hölgylátogatók is 

örültek a locsolásnak 

 

10. kedd 

Önkormányzati ülés a Polgármesteri Hivatalban. Napirendi pontok és előterjesztők: 



1. Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről   dr.Váczi István rend.kap. 

2.  Beszámoló a gyermekvédelmi és gy.jóléti tev.ről       dr.Bíró Ferenc  polg.mester 

3.  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. beszámolója     Mezey Mihály szakmai vez. 

4.  Polgármesteri Hivatal beszámolója                              dr.Fenyvesi János jegyző 

  

A Nyugdíjas Klub havi rendezvénye a műv.házban. 

A DN már a Szent István Napok tervezett programjairól közölt ma előzetest. 

 

11. szerda 

A Költészet Napja alkalmából ma rendezte meg a műv.ház a szavalóverseny döntőjét. 

Az alsó tagozatosok Nemes Nagy Ágnes, Gazdag Erzsi és Nagy Bandó András 

költeményeiből, a fölsősök Juhász Gyula, Áprily Lajos és József Attila műveiből 

válogathattak az idén. Az elődöntőkben több,  mint 200 gyerek vett részt. A legjobbak 7 

település: Nagypall, Zengővárkony, Geresdlak, Berkesd, Mecseknádasd, Hidas és 

természetesen Pécsvárad tanulói voltak. A zsűri – Bősz Zoltánné, dr.Fenyvesi Jánosné, Kis 

Bocz Jánosné – 3 kategóriáben értékelte a versenyzőket. I-II.o.: 1. Balogh Adrienn, 2.Ortlieb 

Szabolcs, 3.Fullér Darina  III.-IV. o. 1.Domonkos Tamás  2.Matesz Kornél 3.Dobszai Dorina 

Fölsőtagozat: 1.Bálint Benjámin 2.Vörös Blanka 3.Simon Friderika Közönségdíjas: Kalmár 

Előd 

 

12. csütörtök 

A DN. hírt ad az április 29-i városnapi rendezvényről, különösen a „Pécsvárad Lovagja” 

cím elnyerésének lehetőségéről, melyet 10 – 25 év közötti ifjaknak hirdettek. 

 

13. péntek 

A Sportkör közgyűlést tartott ma a műv.házban.  

 

14. szombat 
A DN a költészet napi szavalóversenyünkről tudósít. 

15 órától a várban az I. Egészségpiacon vehettek részt az érdeklődők. A Szent István 

alapította bencés monostorban kezdettől fontos szerepet játszott a gyógyászat, a betegápolás. 

Az ezeréves hagyomány felelevenítéseként színes családi délutánt szerveztek. Előadást tartott: 

dr. Bíró Ferenc, dr. Pál Attila, dr. Benedek Tünde, Éliás-Mezey Erzsébet, volt Zumba 

bemutató, vásár, egészségsarok gyerekeknek, stb. 

Az István Király Étterem szívkímélő, diabetikus és glutémentes finomságokat kínált. 

A kerékpárral érkezők tombolajegyet kaptak. A fődíjat, a családi fitness-vacsorát 

Moschnitzka Zsuzsa nyerte. 

 

16.hétfő 

„Műemléki séta és ifjúsági fúvósok a pécsváradi várban” címmel írt ma rólunk a DN. 

 

17. kedd 

„Pécsvárad modernkori lovagjai mérkőzhetnek meg” című cikket így kezdi Nyaka Szabolcs 

ma a DN-ben: A Zengővidék Központjában számos új ötlet merült fel a közelmúltban a 

település kulturális életének, turizmusának fejlesztésére. Büszkék lehetünk rá és köszönet 

azokak, akiknek  jó hírünket köszönhetjük! 

 

18. szerda  

Ma a Műemléki Világnap alkalmából Kárpáti Gábor régész, a várfeltárások egykori 

munkatársa – és nem mellékesen egykori pécsváradi lakos – műemléki sétát vezetett a várban. 



Jó volt látni, hogy szinte minden korosztály képviseltette magát a rendkívül érdekes, jó 

hangulatú sétán, melyről a DN is tudósított. 

19,30 –tól pedig dr. Novotny Iván vezetésével „éjszakai” vártúra indult. Zseblámpával 

végigjárni az ismert terepet, egészen különleges hangulatot teremtett! 

 

19. csütörtök 

Ma pedig fényképet is közölt a DN a tegnapi eseményről. 

 

20. péntek  

A DN híre: az Országos Kaán Károly Természetismereti Verseny megyei döntőjét Zsáli 

Zsombor , iskolánk tanulója nyerte, így ő képviseli Baranya megyét az országos döntőben. 

  

21. szombat 

Ifjúsági Fúvószenekarok Megyei Találkozóját tartották ma városunkban, melyről a DN is hírt 

adott. A térzene után Pécsvárad polgármestere köszöntötte a résztvevő együtteseket.  A 

szakmai bemutató programok után gálaműsor következett, majd Tóth Györgyi, a KMJK 

főigazgatója mondott zárszót 

 

23. hétfő 

A DN. Csizmadia László – közismert nevén Csizi - „különleges kiállítására hívja fel a 

figyelmet, mely a hét végén nyílik a várban. Köszöntőt mond: dr. Bíró Ferenc, városunk 

polgármestere, a kiállítást megnyitja dr. Aknai Tamás művészettörténész, kreatív alkotásokat 

bemutatja Hegyi Zsuzsa a Magyar Turizmus Zrt. Marketing igazgatója. Vendég lesz Maczkó 

Mária eMeRTon és Magyar Örökség-díjas népdalénekes.  

 

24. kedd 

Filharmóniai hangversenyen vehettek részt ma a gyerekek a műv.házban, „ Királyok zenéi „ 

címmel. 

A Dn nagy „zárócikk”-et közöl a LADIK azaz Lapot a diáknak ! vetélkedő sorozat megyei 

döntőjéről, ahol a pécsváradi Sastollak győztek, így ők képviselik Baranya megyét az 

országos döntőben. A lányok: Benkő Csilla, Borbás Leila, Krausz Ágota, Györfi Renáta és 

Békefi Bianka a 8/b. oszt.tagjai, o.fő Mayerné Petz Anna. 

 

25. szerda 
Vöröskeresztes Road showt és egészségmegőrző napot szervezett ma a helyi vöröskeresztes 

csoport a megyei szervezet támogatásával. 

A DN már ma előzetest közöl a hétvégi Város Napjáról. 

 

27. péntek 

A hagyományos Szent György napi Borverseny eredményhirdetése után, - ahol a legjobb 

fehér és vörösborok mellett Pécsvárad legjobb olaszrizlingjét és legeredményesebb 

bortermelőjét is díjazták – vacsora és Borbál volt.  

A DN nagy fényképes cikket közöl „a város első számú csillagászáról”, dr. Nagyváradi 

,Lászlóról abból az apropóból, hogy  holnap újra nyílik a planetárium a Zsolnay negyedben. 

Mint köztudott, Laci városunk szülötte és itt is nőtt fel, ő a legendás Bihercz néni unokája. 

Másik cikkét így kezdi az újság: érdemes a hét végén útba ejteni Pécsváradot és környékét, 

mert minden napra jut valami érdekes esemény! Majd megemlíti Csizmadia László 

kiállítását, a Szent György napi borversenyt és borbált, a szombati Jó Ember Díj átadását, 

melynek színhelye kezdetektől a pécsváradi vár, a Város Napja rendezvényeit, az ifjúsági 



önkormányzat zenés-táncos buliját, a Maifest rendezvényét, valamint az V. Üveges hétvége a 

Zengővidéken rendezvény sorozatát és a Nagypalli Pincegaléria nyitását. 

 
29. vasárnap 

Remek időben került sor a „Város Napja” rendezvényeire, hagyományosan a várkertben. 

Délelőtt „Pécsvárad Lovagjá”-t kerestük, miközben finom étkek készültek a bográcsokban. 

Délben „Jó ebédhez szólt a nóta” a Nyugdíjas Énekkarnak köszönhetően, fél 3-kor indult a II. 

Várad-futás,  majd egymást érték a fellépők a szabadtéri színpadon – az Eurodance helyi 

csoportja, a Bazsarózsa Dalárda,  óvodásaink és iskolásaink műsorai, harcművészeti 

bemutató, a Fordan helyi csoportja, az Eü.Centrum dolgozói, és bemutatta nyertes 

produkcióját  a Nyugdíjasok Tánccsoportja is.   A legkisebbek örömére egész nap forgott az 

ingyenes körhinta, zsúfolt volt mindkét ugrálóvár. 

 

30. hétfő 
Zenés - táncos vidám bulit tartott ma PIFŐ „Éljen május elseje” címmel 

 

Május 

 
1.kedd 

Délelőtt ismét sor került a város májusfájának felállítására az Európa téren. A Maifestet 

hagyományosan a német kisebbségi önkormányzat szervezi, színes műsor keretében, tánccal-

dallal-verssel köszöntve a napot. 

 

2. szerda 

A szombaton lezajlott Káplán László Jó Ember Díj átadásáról tudósít a DN. 

Másik cikkében a PIFÖ szervezésében megrendezendő XII. Pécsváradi Ifjúsági Fesztiválról 

ír, megemlítve, hogy a sztárvendég kiválasztásáról a Facebookon  szavazást indítottak.  A 

voksolók között 10 alkalomra szóló uszodabérletet és egy 5 000 Ft. értékű  welness utalványt 

sorolnak ki. 

A Mozgáskorlátozottak Klubja fogadóórát, majd klubnapot tartott ma a Műv.házban. 

 

3. csütörtök 

A május 25-én rendezendő úszóversenyről jelent meg cikk a DN-ben Különleges versenyt 

szervez a tanuszoda címmel. 

 

4. péntek 

A bazsarózsák virágzása idején túra lesz a Zengőn címmel hívja fel a figyelmet a DN a 

holnapi túrára, megemlítve, hogy a Zengőre tervezett lokátor elleni küzdelem egyik jelképe is 

ez a növény volt. 

Winternitz Ferenc fotóművész kiállítása nyílt 17 órakor a Műv.házban, mely a hónap végéig 

lesz látogatható. Megnyitotta: dr. Andrásfalvy Bertalan. 

 

5. szombat 

A Várbaráti Kör szervezésében indult ma 10 órakor a Kossuth térről a hagyományos túra a 

virágzó bánáti bazsarózsákhoz. Túravezető Tóth István Zsolt, a Duna-Dráva Nemzeti Park 

területkezelője, aki a Zengő tanösvényen vezette el a résztvevőket a peóniákhoz. 

 

6.vasárnap 

Anyák Napja a várban! A gyerekek saját kezűleg ültethettek virágokat az anyukáknak, 

nagymamáknak. A virágcserepeket maguk díszíthették Kemfné Mayer Szilvia segítségével, 



majd a X. századi kápolnában, csodálatos „díszletek” közt köszönthették verssel, dallal az 

ünnepelteket. ( E sorok írójának nagymamaként fantasztikus élmény volt!) 

 A felnőtt gyermekek ünnepi ebédre hívhatták édesanyjukat, nagyanyjukat az István király 

étterembe, mely különleges menüvel készült a napra.    

 

8. kedd. 

16 órától a Műv.házban nyugdíjas klub, 18 órától a várban, a „Kápolnakultúra „ sorozat 

következő darabja került megrendezésre. Vendégünk Horváth István színművész volt, aki 

Pilinszky János verseiből alkotott „vers-színházat” Tilos csillagon címmel. (Megalázóan 

kevesen voltunk a fantasztikus helyszínen, a fantasztikus költő verseit fantasztikusan 

megszólaltató művész előadásán… Összesen négy pécsváradi lakos…) 

 

14.hétfő  

Képviselőtestületi ülés. 

1. A városi krónika elfogadása……………….dr. Kófiás Mihály 

2. Az ÁMK Zeneiskolája beszámolója……….Apaceller József igazgató 

3. A Vízmű Kft beszámolója………………….Horzsa Zoltán ügyvez 

4. A Vár Kft. Beszámolója……………………Gebhardt Csaba ügyvez 

5. 2011.évi zárszámadásról szóló rendelet…….dr.Bíró Ferenc polg.mester 

6. Egyes önkorm. rendeletek hatályon kívül helyezése dr.Fenyvesi János jegyző 

7. Közbeszerzési statisztika összegzése              dr.Bíró Ferenc polg.mester  

 

15. kedd 

A DN a szombaton megrendezendő Felvidékiek Napjára hívja fel a figyelmet cikkében. 

 

16. szerda 

Ismét Olvasókör a könyvtárban. 

 

17. csütörtök 

A DN nagy, fényképes cikket közöl Csizmadia Lászlóról Csizi csattanós grafikus történetei 

címmel várbéli kiállítása apropóján, 

 

19. szombat  

A Felvidékiek Napja idén is, mint felavatása óta minden esztendőben, a kitelepítések 

emlékére állított kőnél kezdődött. Részt vettek rajta felvidéki testvértelepülésünk, 

Garamszentgyörgy küldöttei is. Ünnepi beszédet dr. Szarka László történész mondott, aki 

később előadást is tartott. Közreműködtek az óvódások magyar táncokkal, és Bálint Benjamin 

szavalattal. 

 

20. vasárnap 

Városunk első ízben csatlakozott a Dél-Dunán-Tour nemzetközi országúti kerékpárverseny- 

hez. A ma rendezett pécsváradi szakaszon 5 ország képviselői álltak rajthoz, hogy 

végigtekerjék a Vártól Zobákpusztán és Hosszúhetényen keresztül Pécsváradig vezető 27 km-

es vagy kétszer 27 km-es „gyilkos” kört.  

 

21. hétfő 

A DN Nagyon élvezték és megnyerték az F csoportot címmel beszélgetést közöl Keszler 

Mátyás -Hágen Zoltán rally autós duóval 

 

22. kedd 



Világjáró klub. 

Csak a Pécsvárad győzött a baranyai női együttesek közül adta hírül ma a DN női 

labdarúgóink sikerét. 

 

23. szerda 

A DN fényképes cikket közöl arról, hogy miért mondott le dr. Bíró Ferenc a Mentők és 

Betegszállítók Országos Egyesületének elnöke tisztségéről több,  mint nyolc év irányító és 

érdekképviseleti munka után. 

 

24. csütörtök 

Mozgáskorlátozottak fogadónapja a Műv.házban. 

A DN beszámol az Országos Kaán Károly Természetismereti Verseny háromnapos országos 

döntőjéről, melyet Mezőtúron rendeztek, s melyen a legjobb baranyai iskolánk 5. oszt 

tanulója, Zsáli Zsombor az összesített verseny 4. helyezettje, a terepgyakorlat 2. helyezettje. 

Felkészítő tanára Major Józsefné. 

 

25. péntek 

IV. Városi Úszóverseny az uszodában! A versenyre 4 fős csapatokkal lehetett nevezni, a táv 

4x25 m. bármely úszásnemben. 

 

26.-tól egy héten át Tavaszi Kerékpáros Hét a Mecsekben .A programsorozat a Pécsi 

Kerékpáros Klub országúti teljesítménytúrájához csatlakozik, melynek elnöke városunk 

lakója: dr. Novotny Iván 

 

30. szerda 

Iskolánk egykori legendás tanárának, majd igazgatójának nevét viselő Erdősi Tibor Baráti 

Kör összejövetele volt ma a Műv.házban./ Ezen kívül jóga tanfolyam, aerobik foglalkozás 

felnőttek tánciskolája,  a ritmus és mozgás szakkör foglalkozása!/ 

 

31. csütörtök 

A szokásos programokon túl / Fordan táncpróba, Zumba, nyugdíjas torna, Eurodance próba, 

KRESZ tanfolyam/ Valkó  László képzőművész, főiskolai tanár tanítványainak munkáiból 

nyílt ma kiállítás a Műv.házban. Valkó László évek óta sok időt tölt városunkban: több 

alkalommal szervezett itt alkotótábort tanítványainak , felesége, dr. Varsányi Erika 

szociológus hozta létre és vezette évekig a Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálatot . A 

házaspár ingatlannal is rendelkezik településünkön./ 

A PannonPharma Gyógyszergyártó Kft.-ben új üzemrészt avatott fel dr. Bíró Ferenc 

polgármester, mely Uniós támogatásból készült az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

keretében. 

 

Június 

  
1.péntek 

A nyári szabadságolások előtt a különböző szakkörök, csoportok még igencsak elfoglalják a 

Műv.ház helyiségeit: ma a vegyes áru – vásár és a kiállítás látogatóin kívül összegyűltek a 

nyugdíjas táncosok, a gyermek néptánccsoport, az Eurodance modern tánccsoport,de próbált a 

női kórus és volt történelmi játszóház is. 

    „Ki főz ma?” elnevezéssel új, hagyományteremtő programot kínált a Vár. dr. Bíró Ferenc, 

városunk polgármestere főzte a harcsapaprikást, melyhez kapros-túros galuskát kínált. 



(Híreink szerint a halat is maga fogta!) Második fogásként Benkő László képviselő szolgálta 

fel híres lángosát, mely könnyű, nem zsíros, rendkívül finom! 

 

2.szombat 

A DN-ben nagy, fényképes cikkben nyilatkozott dr. Bíró Ferenc polgármester az iskola 

beruházás állásáról, a várható átadásról. A cikk címe: Már formálódik az új pécsváradi iskola  

 

4.hétfő 

A különféle táncosok próbáin kívül ma a Díszítőművész szakkör is találkozott a Műv.házban. 

A Kápolnakultúra rendezvénysorozat keretein belül a Véméndi Német Nemzetiségi Énekkar 

volt a Vár vendége. A kiosztott füzetek segítségével a hallgatóság is bekapcsolódhatott az 

éneklésbe. Műsoruk nagy sikert aratott! 

 

5.kedd 

A Mozgáskorlátozottak Egyesülete a szokásos fogadóóra után klubnapot tartott a Műv.házban 

 

7.csütörtök 

A Zeneiskola ma tartotta évzáró ünnepségét  Műv.házban. 

 

8.péntek 

Az Eurodance tánccsoport helyi tagjai évzáró gálaműsort adtak ma a Műv.házban. 

A DN. cikke a holnapi Várvásárra híva fel a figyelmet. 

Másik cikke Dobogós helyen végeztek a baranyai nyugdíjasok címmel a dél-dunátúli régió 

szervezője elmondta: több,  mint 400 produkció nevezett az idén. Hét település jutott el az 

országos döntőig megyénkből, s a pécsváradiak mind az énekes, mind a táncos 

produkciójukért Arany minősítést vehettek át! 

 

10.vasárnap 

A hónap második vasárnapja lévén Várvásár! 

 

11.hétfő 

Szokásos havi képviselőtestületi ülés. Napirend: 

1. Tájékoztató a Sportkör tevékenységéről     előterjeszt.   Borhy István elnök 

2. A Műv.ház feladatellátása                                  „           Nagyné M. Ágnes int.egység vez. 

3. PIFŐ tájékoztató                                                 „           László Miklós ifj.polg.mester 

4. A vagyonrendelet módosítása                             „           dr.Fenyvesi János jegyző  

5. Pályázati Tájékoztató                                          „           dr.Bíró Ferenc polgármester 

6. Döntés önkorm.kitüntetésekről /zárt ülés/          „            dr.Bíró Ferenc polg.mester 

 

 

12. kedd  

A Nyugdíjas Klub 16 órakor kezdődő szokásos havi rendezvénye után egy –sajnos- nem túl 

gyakori „műfaj” került színre, melynek a könyvtár emelete adott otthont: 

Író –olvasó találkozó Schaffer Erzsébettel!  A Nők Lapja méltán közkedvelt újságírója, -

akinek nem mellesleg már sokadik könyvét olvashatjuk, szerethetjük – most sem okozott 

csalódást olvasóinak! Rendkívüli közvetlensége, példátlan meseszövése, a belőle áradó mély 

humánum, szeretet lenyűgözte az igen nagy számban megjelenteket. 

Aprócska megjegyzés: a könyvtár eme része olyan gyönyörű, olyan hangulatos, 

gondolkodnunk kéne gyakoribb használatán… 

 



15. péntek 

Zenés koktél-estet szerveztek ma várban a Kreszits-Poller duó közreműködésével. 

Napközben is lehetett alkoholmentes koktélokat, limonádékat szürcsölni, waffelt majszolni az 

utolsó tanítási nap örömére. Az örvendező diákokat péntek –szombat – vasárnap várja e 

Limonádés goffry – party  és erről a DN mai cikkéből is értesülhettek. 

 

16. szombat 

Randy-bál az uszoda folyosóján. 

 

21. csütörtök 

A mozgáskorlátozottak délelőtti fogadónapjával egy időben Véradás volt a helyi 

Vöröskereszt szervezésében. 

A mai napon veszi át a szlovéniai Velenje városában a Tone Pretnar díjat Gállos Orsolya. A 

rangos elismerést egyetemi oktatókból álló zsűri ítéli oda a szlovén irodalom legjobb külföldi 

tolmácsolóinak. Orsi 40 éve ülteti át magyar nyelvre a szlovén irodalom gyöngyszemeit, 

s  maga is tanítványa volt Tone Pretnar kiváló szlávistának, a díj névadójának. 

Két helyütt is olvashattak ma a DN.-ben rólunk. Az egyik cikk Csizmadia László életmű- 

kiállításának holnapi zárásához kapcsolódó rendkívüli tárlatvezetésre, filmvetítésre, Szent  

Iván – éji tűzgyújtásra hívja a vendégeket, a másik pedig a Múzeumok Éjszakája apropójából 

szervezett éjszakai vártúrára, megjegyezve, hogy „ Az önkormányzat kezelésében levő 

műemlékben az elmúlt időben több különleges programot szerveztek már.”    

 

23. szombat    
Az iskolai tanévzáró ünnepély és ballagás után bankettel búcsúztak ma egymástól és 

tanáraiktól a nyolcadikosok. 

A DN. Egy nap, amikor minden a várról szól címmel a 30-án megrendezendő Vár Napjáról ír. 

 

25. hétfő 

Egész hónapban zajlottak a megszokott programok a műv.házban, de a nyár beköszöntét jelzi, 

hogy ma elindult az első tábor a Dombay tónál: az olvasótábor résztvevőivel 

A DN. a Szent István Napok program-előzetesét közli Bencsik István tárlatával nyíló Szent 

István-napok című cikkében. 

 

27.szerda 

A DN-ben nagy, fényképes cikk jelent meg  LADIK ( lapot a diáknak) döntő kapcsán. A 

Baranya megyét képviselő pécsváradi csapat rengeteg élménnyel gazdagodott Bikalon 

címmel. Megszólaltatja a csapatot: Borbás Leila, Benkő Csilla, Krausz Ágota, Győrfi Renáta, 

Békefi Bianka – valamint felkészítő tanárukat Mayerné Petz Annát is. 

 

29.péntek 

Bencsik István Kossuth-díjas szobrászművész professor emeritius kiállítása nyílt ma a Vár 

kiállítótermében. 

A DN. a holnap megrendezendő Vár Napja programra hívja fel a figyelmet. 

 

30. szombat 

Az idén másodszor rendeztük meg a Vár Napját. Az érdeklődőket idén is színes program 

várta: gyereknek hőspróba, gabonajátszóház, várvezetés, vásár és kóstoló, partnervárak 

bemutatkozása, könyvbemutató, „várkarolás”. Sok érdeklődő hallgatta Vértes Lászlóné 

Horváth Klárikát, ki 3 éves korától 22 éves koráig a várban élt, s emlékeiről mesélt „Amikor 

én még kislány voltam„címmel. 



Július 
 

2.hétfő 

A Dombay tónál ma kezdődött az immár hagyományosnak mondható Médiatábor. A 

résztvevő gyerekek a hét végi táborzárásra már önálló produkciót hoznak létre. (Híreink 

szerint idén horror lesz a műfaja…) 

 
3.kedd 

Vezetőségi ülést, fogadónapot, majd 15 órától klubnapot tartottak ma a Mozgáskorlátozottak. 

Nyáron sem maradhat el a Nyugdíjasok klubnapja, sőt a Műv.házban ugyanúgy, mint év 

közben, összegyűlnek a kézimunkaszakkör, a jóga, a sakk, a Ritmus és mozgás szakkör tagjai 

és tovább folytatódik a Kresz tanfolyam is, sőt a héten intenzív tréninget tartanak a Fordan 

táncosai.  Napközis tábor szerűen együtt töltik a napot a Műv.házban, s a sok gyakorlás 

mellett jut idő a beszélgetésre, sok nevetésre is. 

 

5.csütörtök 

A DN a vasárnapi Várvásárra hívja fel a figyelmet Kézművesek, őstermelők foglalják el a 

várat című cikkében. 

 

9.hétfő 

Új hét – új tábor a Dombay tónál! Ma a német tábor kezdődött, melyet a Német Kisebbségi 

Önkormányzat támogatásával szervez immár 8 éve Gászné Bősz Bernadett. Az idei tábor 

témája a mese, a hagyományosan megrendezendő kirándulás a bőszénfai szarvasfarm és a 

mesehotel, ám ha marad a rendkívüli kánikula, fürdőzést is beiktatnak. 

A DN Ingyenes ifjúsági fesztivált szerveznek címmel közölt cikket 20-1-én megrendezendő 

programokról. 

 

14. szombat 

Ifjú tehetségek napja a pécsváradi várban címmel hívja fel a figyelmet a DN. a holnapi 

programunkra. 

  

15. vasárnap 

Hagyományteremtő szándékkal először rendezték meg ma az Ifjú Tehetségek Napját a 

Várban. A gyerekek és fiatalok bemutatkoznak, koncertet adnak és műveikből kiállítás is 

nyílik az emeleti kiállító teremben, ahol Kungl Nóra fotóit, Hannl Mercédesz ötvösmunkáit, 

Pusch Réka textiljeit, Szakálos Sziringa kerámiáit csodálhatjuk meg. 

 

20-21.péntek-szombat 

A sportpályán már XII. alkalommal Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál! (DN cikk is közli a 

programot 

A DN. egy másik rendezvényünkre hívja fel a figyelmet A Zengőalján ad koncertet a 

közismert Ghymes címmel. 

  

23. hétfő 

A Dombay tónál történelmi tábor indult Kempfné Mayer Szilvia vezetésével, a 

sportcsarnokban pedig a karate ifjú barátai „táboroznak” a héten. 

 

24. kedd 

A Várszínház mai előadása: Fenyő Miklós-Tasnádi István: Made in Hungária c. musicalje a  

veszprémi Pannon Várszínház előadásában. Vándorfi László rendezései évek óta nagy sikert 



aratnak rendkívül mozgalmas, dinamikus színpadképei, színészeinek profi énekes-táncos 

teljesítménye –s nem utolsósorban- darabválasztása miatt. 

 

26. csütörtök 

A Gondozási Központban Anna napon Nagymamák Napjával egybekötött nyílt napot 

szerveztek. (Szent Anna Jézus nagymamája volt.) Szeretettel vártak minden érdeklődőt, akár 

az intézményre volt kíváncsi, akár csak egy kellemes délutánt kívánt eltölteni az idősekkel. 

Készültek ajándékkal, süteménnyel, zeneszóval, énekléssel. A Kilár család jóvoltából 

meglepetés-vendég is volt: a Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar tagjai adtak koncertet a 

gondozottaknak .  

 

 30. hétfő 

Hátrányos helyzetű gyermekeknek indult ma az Életmódtábor a Dombay tónál. Az elmúlt 

évben sikerült először megrendezni a TÁMOP pályázatnak köszönhetően. A tavalyi 

táborozók mellett új arcok is feltűntek az idén. Ez egyébként minden tábornál így van, 

szerencsére olyan sikeresek ezek az együttlétek, hogy úgy kell „kiöregedni” belőlük! 

( Persze, akkor meg lehet jönni önkéntes segítőnek, mint ez pl. a német táborban már 

megszokott!) 

 

Augusztus 
1.szerda 

A Vár színpadán ma a GHYMES Együttest köszönthettük. Fantasztikus műsoruk kárpótolta a 

nézőket azért a csúszásért, amit a hangfalak meghibásodása miatt kellett elszenvedniük 

A DN cikke: Ma a Ghymes együttes zenél Pécsváradon 

Másik írásában a baranyai várakról esik szó, melyben Gászné Bősz Bernadettel is 

beszélgetnek és fényképet is közölnek a várról és az itt zajló Hőspróba elnevezésű játékról. 

Városukba érkeztek a nagymácsédi focisták. A szlovákiai település és Pécsvárad közti 

sportbarátság története immár 23 évre nyúlik vissza.  

 

4.szombat 

Az „öregfiúk” (focisták) és a nagymácsédi focisták találkozója volt ma, melyen dr.Bíró 

Ferenc polgármester is focicsukát húzott és segítette a helyi csapatot, mely 4 – 1-re győzött! 

 A „meccs” az uszoda folyosóján, igen barátságos hangulatban folytatódott. 

A DN a következő napok programjaira hívja fel a figyelmet Mozgalmas napok következnek a 

kisvárosban címmel : a vasárnapi Big Band  koncertre, a keddi Mozgáskorlátozottak 

Egyesülete fogadóórájára és klubnapjára, valamint a csütörtöki Várszínház – előadásra.(Néma 

Levente) 

Baleset történt városunk határában: a Dombay-tó felől Szilágy irányába kerékpározott egy 18 

éves fiú, mikor egy Pécs irányába közlekedő személyautó elütötte. A fú a helyszínen életét 

vesztette.  

 

5.vasárnap 

Helyi fellépő a Vár színpadán! A közkedvelt BIG-BAND előadását élvezhették a jelenlevők. 

 

6.hétfő 

A sportcsarnokot ezen a héten a kézilabdások vették birtokba, mindennapos, intenzív 

tréningjükkel. 

A DN röviden tudósít a szombati halálos balesetről. 

 

9.csütörtök 



A Várszínház ma esti – nagy sikert hozó – előadása a Néma levente. 

 

13. hétfő 

A Dombay tónál ma indul a Néptánctábor. 

A Várszínházban ma ismét sikerdarab, a Meseautó kerül színre. 

 

16. csütörtök 

A Vár dísztermében ma került sor az ünnepi önkormányzati ülésre, ahol – hagyományosan -  

a Szent István Napok keretein belül kiosztják a város kitüntetéseit 

Az ünnepi alkalmat a Női Kamarakórus fellépése teszi még felejthetetlenebbé. 

Ez évben „ A Köz Szolgálatáért” díjban részesült : 

 Apaceller József a zeneiskola nyugdíjba vonuló igazgatója kiváló zenepedagógiai 

munkásságáért, a város hírnevét öregbítő rendezvények szervezéséért, kiemelkedő közösségi 

munkájáért, 

 Ilijinné Várkonyi Márta nyugdíjba vonulása alkalmából, nagy szerénységgel, kitartó 

szorgalommal végzett több évtizedes munkájáért, 

 Mátyás Ferencné több évtizedes gyógyszerészeti tevékenységéért, közösségi munkájáért, 

Markó Elekné nyugdíjba vonulása alkalmából több évtizedes, áldozatos körzeti ápolónői 

munkájáért, 

 Schneider Zsuzsa nyugállományba vonulása alkalmából, több évtizedes, példás 

szorgalommal végzett köztisztviselői munkájáért, 

Patacsi Antalné kiváló pedagógiai munkájáért, hitoktatói tevékenységéért és egyházsegítő 

munkájáért, a hátrányos sorsú családok segítéséért. 

Emlékplakett elismerésben részesült: 

Katonáné Gunszt Andrea a Zengő néptánccsoport élén végzett sikeres tevékenységéért, a 

fiatal generáció néptánc oktatásának megteremtéséért, 

Kempfné Mayer Szilvia a városi rendezvények szervezésében való közreműködésért, a 

helytörténeti gyermekfoglalkozások szervezéséért, lebonyolításáért, 

Pifkó István a helytörténeti tárgyak igényes restaurálásáért, múzeumi bemutatásra alkalmassá 

tételéért, 

Valentai Imre Csaba több évtizedes eredményes kézilabda edzői munkájáért. 

 

A DN a holnapi „Százak Tánca „ produkcióra, valamint a szombati német nemzetiségi estre 

hívja fel a figyelmet. 

 

17. péntek 
Különleges produkció a Várszínpadon: Százak Tánca címmel fantasztikus néptánc előadást 

láthattunk! 

 

18. szombat 

A szokásos napon, a szokásos helyszínen rendezte meg szokásos estjét a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat. A Szentháromság tér árnyas fái alatt a helyiek mellett fellépett a 

Hausmanstattenből érkező Styria is, fantasztikus hangulatot varázsolva az egyébként is 

hagyományosan jó hangulatú estére. 

 

20. hétfő 

Az ünnepi szentmisén közreműködtek rég várt vendégeink: a Böjte Csaba ferences szerzetes 

által alapított és működtetett dévai Árvaház kis lakóiból alakult kórus tagjai.( Énekük 

könnyeket csalt a részvevők szemébe) A mise után a résztvevők – köztük dévai vendégeink is 

– a Várban, Borsos Miklós István szobránál hallgathatták  Horváth Zoltán országgyűlési 



képviselő ünnepi beszédét, Bálint Benjamin szavalatát. Örömünkre a dévai vendégek –

műsoron kívül- ismét megörvendeztettek bennünket  gyönyörű hangjukkal.( E sorok írója 

pedig végigkalauzolhatta  Böjte atyát és pártfogoltjait a várban és együtt imádkozhatott velük  

az ezeréves kápolnában.)  Az új kenyér megáldására felkért Böjte atya Szent István 

szellemiségét állította példaként a ma embere elé, aki alázattal vállalta feladatát.  

(A Szent Ferenc Alapítvány 18 gyermeke egyébként 1 hetet töltött Dombay tavi táborunkban, 

innen tettek kirándulásokat a megye több pontjára. Itteni tartózkodásuk Pallos József Péter, a 

Pannonpharma Gyógyszergyártó Kft. vezetője támogatásával valósult meg.) 

Az új kenyeret dr. Bíró Ferenc polgármester szegte meg. 

Az ünnep - a hagyományoknak megfelelően – a Szentháromság téren folytatódott, a műsort a 

helyi együtteseken kívül Erdélyből és Macedóniából érkezett együttesek színesítették. Utána 

utcabál következett, melyet az idén nem zavart meg zápor (Mivel hosszú hetek óta nem esett 

eső, és rendkívüli kánikulában van részünk, talán nem is bántuk volna azt az esőt…) 

 

22.szerda 

Szomorú hírt adott közzé ma a DN: Bezárt a tanuszoda, nincs pénz a működtetésre 

Dr. Bíró Ferenc elmondta, hogy a város pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében döntött 

így a testület. Nem akartak keretet elvonni sem az óvodától, sem a zeneiskolától vagy a 

nemzetiségi oktatástól, így a nem kötelezendően ellátott feladat, az uszoda működtetéséről 

voltak kénytelenek lemondani. 2013  január elsejéig, az új költségvetésig biztosan zárva lesz 

az intézmény. Szeretnék elérni, hogy az iskolával együtt a tanuszoda működtetését is átvegye 

az állam a várostól. 

 

23. csütörtök 

A DN a 26-ára meghirdetett Korda György – Balázs Klári koncertről ír. A művész úr 

betegsége miatt a vasárnapi koncert elmarad, a jegyek az új időpontra, szept. 21-re 

érvényesek, bízva a népszerű énekes mielőbbi felgyógyulásában. 

 

24. péntek 

Előzetest közöl a DN a Leányvásár programjairól, megjegyezve, hogy bár a Szent István 

Napok rendezvénysorozata még véget sem ért, már a következő nagy dobásra készülnek a 

Zengő alján 

 

25. péntek 

A DN arról ír, hogy Szentlőrinc díszpolgárává avatták dr. Kocsis Józsefet, a kísérleti általános 

iskola igazgatóját. A rendkívüli pedagógus szentlőrinci munkássága előtt a mi iskolánkat 

igazgatta, s vezetése alatt az intézmény a megye egyik legjobb hírű iskolája volt. 

 

Szeptember 

 
3.hétfő 

Elkezdődött a 2012-13-as tanév. Rendhagyó módon a Szentháromság téren tartotta tanévnyitó 

ünnepélyét az általános iskola – az iskolaépítés miatt jelenleg az udvar nem használható. (Az 

idei tanév egy nappal rövidebb lesz, s reméljük, a tanévzáró már az elkészült új iskola udvarán 

lesz tartható)  44 elsős kisdiák kezdte az évet, őket köszöntötte Kovács Nikol(4.a) és Boris 

Bálint Bánk(4.b.) valamint a másodikos Zsáli Zoé, Schmidt Kata és Tóth Emese magyar és 

német nyelven. Az új iskolások nevében Sulyok Ilka és Schneider Dóra mondott verset, 

szintén magyarul és németül. 

A gyermeklétszám fájóan csökken – emlékszem a 800 fő körüli létszámokra a 80-as években 

– most a 2012/13 – as tanévben 325 gyermek jár a pécsváradi iskolába. A szomorú tendenciát 



jelzi, hogy ebből 176 felsős és mindössze 149 alsós. A felsőben 10, az alsóban 8 

tanulócsoport működik. A környező településekről 97 fő jár be. 33 pedagógus foglalkozik 

velük.  

 Az óvodát 24 új kiscsoportos kezdte, így 140 óvodás és 12 bölcsődés van jelenleg 

városunkban, ám a tanév folyamán a létszám -  remélhetőleg - nőni fog. 

   

4.kedd 

A Mozgáskorlátozottak Egyesülete szokásos fogadóórája után ma klubnapot is tartottak. 

 

5.szerda 

Nagy, fényképes cikk jelent meg a DN-ben Szerkezetkész állapotban az új iskola a 

Zengőalján címmel. Dr. Bíró Ferenc elmondta,  a készültség több,  mint 50%-os, így, ha 

valami váratlan esemény nem nehezíti a munkálatokat, év végére elkészül az épület. A 

berendezést, költözést követően a második félévet itt kezdhetik a diákok.  

 

6. csütörtök 

A tanév megkezdődött a zeneiskolában is, ma tartották az ünnepélyes tanévnyitót. Apaczeller 

József nyugdíjba vonulása miatt Kreszits Margit látja el az intézményvezetői teendőket, 

egyelőre az év végéig. Az iskolák január 1-i államosítása még mindig sok bizonytalansággal 

jár, s a zeneiskolák jövőbeni működéséről nincs információ… 

 

7. péntek 

Az általános iskolában ma délelőtt egészségnevelési napot tartottak, mely során szóba került 

az egészséges táplálkozás, az energiagazdálkodás, a hulladékok újrahasznosítása, a víz 

fontossága, az ökológiai lábnyom fogalma, de barkácsoltak, rajzoltak és a témához illő 

kisfilmeket is nézhettek a kisdiákok. 

 

 
10.hétfő 

A képviselőtestület mai ülésén a következő napirendi pontokról tárgyalt: 

1. Féléves pénzügyi beszámoló                             dr.Bíró Ferenc polgármester 

2. Szent István Napok értékelése                           Tóth Györgyi biz.eln. 

3. Tájékoztató a tanévkezdésről                             Tóth Györgyi főigazgató   

4. Tájékoztató az Eü.centrum tev.ről                      dr.Bíró Ferenc 

5. Állattartási rendelet hatályon kiv helyezése       dr. Fenyvesi János jegyző 

6. Konzorcionális szerz.módosítása                        dr.Bíró Ferenc 

7. Lőrinc kútja utca közvilágítása                           dr Bíró Ferenc 

8. Tájékoztató az iskola állami fenntart.ról             dr Bíró Ferenc 

  

11.kedd 

A Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete havi klubnapja  Műv.Házban. 

 

13. csütörtök 

Bokrétaünnep az általános iskola épülő, új szárnyánál! Az építtető hagyományosan 

megajándékozza az építőmunkásokat, mikor az épület eléri a legmagasabb pontját. A márciusi 

alapkőletétel után a mai napon tehát újabb mérföldkőhöz érkezett a beruházás. A homlokzat 

feldíszítése után dr. Bíró Ferenc polgármester köszönte meg az áldozatos munkát, majd 

jutalmat kaptak a legjobb mesterek. Áldomást mondtak, koccintottak és a poharakat 

összetörték a késszülő oktatási központ padlóján.  



Különleges várséta gyerekeknek, felnőtteknek címmel ír ma rólunk a DN. A cikkben a 

Kulturális Örökség Napjára szervezett szombati, vasárnapi programjainkat ajánlják, az 

éjszakai vártúrát, a templomos körsétát, a gyermekfoglalkozást. Felvezetőként Tám László 

pénteki vetítéséről, a kápolnában tartandó miséről és Gállos Orsolya szakavatott 

kalauzolásával bemutatkozó monostorerődünkről is szó esik. 

 

 

14. péntek 

A Vár különleges összejövetel helyszíne volt ma! Még júliusban zarándokolt egy 42 fős 

csoport – köztük 15 pécsváradi – a Baltikumba. Ma délután ők találkoztak Pécsváradon. 

Először megtekintették a bencés monostort Gállos Orsolya vezetésével, majd a várkápolnában 

hallgattak szentmisét, melyet Kondé Lajos, a szegedi Fogadalmi Templom plébánosa, a 

zarándokút lelki vezetője celebrált. A kántori teendőket – akárcsak az út során – a pécsváradi 

Balogh István végezte. (Az Ő és felesége meghívására érkeztek Pécsváradra Budapestről 

Szekszárdról, Pécsről, Mohácsról a zarándoktársak.) Az utazók közt volt Tám László 

fotóművész is, ő vetítette le a litván, az észt, a lett és a finn kegyhelyeken készített felvételeit. 

Jelen volt Kuzmányi István, a Litvánia c. könyv szerzője, a Baltikum jó ismerője, a 

zarándokút idegenvezetője is. A Vár – a visszajelzések szerint – „ jól vizsgázott 

vendégszeretetből, udvariasságból.” 

A DN a szombati túrára hívja fel a figyelmet, melyet a PIFŐ és a hosszúhetényi Ifjúsági Klub 

közösen szervez a Zengőre. A szervezők mindenkit várnak!  

 

15. szombat 

A DN.  beszélgetést közöl a Hármas – hegyi megfigyelőállomás meteorológusával arról, 

lehetséges -e , hogy havas eső esett a Zengőn és Pécsvárad környékén, amint erre több olvasó 

is felhívta a figyelmet. A szakember szerint ez kizárt: A Zengő csütörtökön és pénteken is 

ködbe burkolózott, a látótávolság a húsz métert sem érte el, az eső megállás nélkül esett, ám a 

hőmérséklet nem süllyedt 8 Celsius fok alá. Ilyen időjárási körülmények közt lehetetlen 

szerinte a hóesés. 

 

16. vasárnap 

Kisütött végre a nap, s verőfényes időben indult mintegy 80 fő, hogy részt vegyen a Második 

Családi Kerékpár Túra és Verseny elevezésű programon, melyet Fullér Zoltán és Wágner 

Tibor szervezett Pusztabányára. Helyezettek: (férfiak) Wágner Tibor, Kraut Zoltán, Goyák 

József, (nők) Kőberling Beáta, Szabó Melinda, Szép Eszter, (fiúk) Gonda Barnabás, Bogár 

Olivér, ifj.Merics Imre  (lányok) Borhy Anna, Wágner Renáta, Halmai Sára Luca 

A délután ügyességi versenyekkel, játékos sportversenyekkel telt. A kerékpáros ügyességi 

pályát Domokos Dávid és Bosnyák János rendőrök állították fel, a KRESZ teszteket pedig 

Zsáli Timinek köszönhetjük. 

 

18. hétfő  

A szokásos őszi kiránduló napot tartották ma az ált. iskolában. Az alsó tagozat a környék 

nevezetességeivel (Réka-völgy, Komlós kanyar, Zengővárkony) ismerkedett, míg a fölsősök 

akadályversenyen vettek részt. Elméleti és gyakorlati feladatok megoldása után a végállomás 

a Dombay tó volt, ahol kötélhúzásban és tófutásban mérhették össze erejüket az osztályok. 

 

20. csütörtök 

A Műv.házban délelőtt véradás, délután Mozgáskorlátozott fogadónap. 

 DN a holnapi koncert kapcsán Korda György súlyos betegségéről, életmentő műtétjéről ír, 

mely után éppen nálunk lép először színpadra.  



21. péntek 

Ma került sor az augusztusban elmaradt Korda György – Balázs Klári koncertre. Bár Korda 

György egészsége szemmel láthatóan még nem a régi, műsor fergeteges volt a nézők 

egybehangzó véleménye szerint! 

 A DN a szombaton nyíló különleges kiállításunkra hívja fel a figyelmet. A pélmonostori 

Magyar Egyesületek Szövetsége és a PTE Kulturális Antropológia Tanszéke, valamint 

Építészeti Ismeretek Tanszéke többéves projekt keretében mérte fel több drávaszögi és 

szlavóniai település népi építészeti emlékeit. A kiállításon képek, tervrajzok láthatók. 

Dr. Bíró Ferenc polgármester és Minorics Tünde etnográfus, egyetemi oktató megnyitója arról 

is szól, milyen fontos az összefogás a magyarság páratlan kulturális kincsének megőrzésében, 

a nemzeti összetartozás erősítésében. A kiállítás záró programja a Határon Túli Magyarok 

Fesztiváljának, melyet huszonegyedik alkalommal rendeznek meg, s melyhez a kezdetektől 

csatlakozott a Fülep Lajos Művelődési Központ.  

 Délután mintegy 30 tanuló takarította a templom környékét, a Kossuth teret és a térről az 

iskolába vezető utat. A közelgő Takarítási Világnap alkalmából Győrffy Zsuzsanna, Major 

Józsefné és Friesz Péter tanárok irányításával. 

Útnak indult ma a Várbaráti Kör. Három napos túrájuk során Feldebrő, Mezőkövesd, Noszvaj, 

Eger, Egerszalók, Bélapátfalva, Miskolc, Lillafüred és Gyöngyöspata nevezetességeit 

készülnek megtekinteni. 

  

22. szombat 

Gyönyörű időben zajlott a Mecseki 110 elnevezésű túraverseny, amelyen 20, 40, 60, és 110 

km-es távot teljesíthetett a nagyszámú túrázó. A leghosszabb távot alig ötvenen vállalták, (itt 

a szintkülönbség is óriási feladatot jelentett a hossz mellett, 4850 m.!) Két pécsváradi 

fiatalember : Fullér Zoltán és Scheich Tamás 27 óra alatt, azaz szintidőn belül teljesítették a 

távot. Az egyik állomáson Sors Tamás paralimpiai világbajnokkal is találkozhattak a 

résztvevők. 

Hetényi Varga Károly kutató, tényfeltáró és adatközlő tevékenységéért, halálának 10. 

évfordulóján Magyar Örökség Díjban részesült. Hagyatékának gondozója felesége, Varga 

Borbála.  Ő veszi t a posztumusz kitüntetést ma a Magyar Tudományos Akadémia 

dísztermében. 

 

23. vasárnap 

Bérmálás a katolikus templomban. 

 

24. hétfő 

A mai rendkívüli önkormányzati ülés egyetlen napirendi pontja az Iskola állami fenntartásba 

adásáról szóló szándéknyilatkozat volt. Mivel igen kevés információ áll rendelkezésre, a 

képviselők a szándéknyilatkozat beadása mellett döntöttek. Erre ugyanis a későbbiekben   

nem lenne módjuk. A nyilatkozatot viszont a részletek pontosabb ismerete után vissza is 

vonhatják. 

 

26. szerda  

Papírt gyűjtöttek ma iskolásaink   

 

27. csütörtök 

Ma a Turizmus Világnapján a várban és a Tourinform irodában is minden betérő vendéget 

helyi teával, aprósüteménnyel köszöntöttek. A várban – a „szerencsesüti” mintájára – 

utazássál kapcsolatos szépirodalmi idézetekből is húzhattak a látogatók, melyeket Gászné 

Bősz Bernadett, a vár szakmai vezetője válogatott össze. Mivel a Koch Valéria Gimnázium 



tizedikesei és németországi vendégeik látogattak ma hozzánk, ezért német nyelvű idézetekkel 

is készültek. Mind a finom Mecsek teák, mind a szellemes idézetek nagy sikert arattak a 

vendégek körében. 

 

28. péntek 

Sakkversenyt tartottak ma az általános iskolában Lantos Levente vezetésével. Alsó tagozatról 

9, fölsőből 18 diák nevezett. Első helyezett Pataki Roland, ill. Poller Péter lett. 

 

29. szombat 

Felvidéki testvértelepülésünkön, Garamszentgyörgyön, ma kezdődik a Tökfesztivál, melyen 

hagyományosan részt vesz városunk küldöttsége is. A program a kitelepítettek emlékművénél 

koszorúzással, emlékezéssel kezdődik, majd a vidámságé, a finomabbnál finomabb ételeké a 

főszerep. Küldöttségünk medvehagyma-mézet és Fűri Gizi finom medvehagymás pogácsáját 

vitte magával. 

 

Október 

 
1.hétfő 

A DN a szerdai Író-olvasó találkozóról közöl előzetest. 

 

2. kedd 

Ma este érkeztek meg Külsheim városából partneriskolánk tanulói, hogy egy hetet töltsenek 

nálunk – a hagyományoknak megfelelően. Az idén is színes, tartalmas programban lesz 

részük a gyerekeknek.  Tervek szerint ellátogatnak az Aranycipóba, Abaligetre, Pécsre a 

Zsolnay Kulturális Negyedbe, ahol a Planetárium előadásán is részt vesznek majd, de Zengő 

túra, szalonnasütés, íjászkodás, kézműveskedés is lesz a héten.  

  

3.szerda 

Városunk vendége ma Fábián Janka írónő. A mindennapokban nyelvtanárként dolgozó hölgy 

az egyik legnépszerűbb romantikus szerző, nosztalgikus hangulatú írásai visszavisznek a 

múltba, szórakoztatóak, hihetetlen báj és kedvesség árad belőlük. 

A DN már Leányvásári előzetest közöl, bár bő két hét van még a színes eseménysorozatig. 

 

6. szombat 

Az ált. iskola harmadikosai szép műsorral emlékeztek meg az aradi vértanúk hősi haláláról. 

 

8.hétfő  

A minden hónap második vasárnapján megrendezendő Várvásárról szól a DN. 

A Testületi Ülés mai napirendi pontjai és előterjesztői: 

1. Beszámoló a Gondozási Központ tevékenységéről       Kárpátiné Kovács Zita int.vez 

2. A Nyugdíjasklub tájékoztatója                                       Kárpátiné Kovács Zita 

3. A Várbaráti Kör tájékoztatója                                        Gállos Orsolya elnök 

4. Szándéknyilatkozat az iskola állami fenntartásba  

     adásáról                                                                         dr. Bíró Ferenc polgármester 

        

10.szerda 

A vár dísztermében rendezték meg a Megyenapot. Az ünnepség hálaadó misével kezdődött a 

Várkápolnában, majd Pécsvárad polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Tiffán Zsolt, a 

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke mondott ünnepi beszédet és adta át a 

megye kitüntetéseit. Az este vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zárult.  



11. csütörtök 

A tegnapi Megyenapról tudósít a DN. 

 

12. péntek 

Ma rendezte meg az óvoda hagyományos Gesztenyeszüreti Mulatságát. Több napon át 

kézműveskedtek a gyerekek, agyagoztak, batikoltak, bőröztek és süteményeket sütöttek, 

gyümölcssalátát készítettek. Mindezeket a vendégek megvásárolhatták. A jó hangulatról a 

Hangoló Zenés Színház gondoskodott. 

 

14. vasárnap 

Ismét Várvásár! Finom lekvárok, isteni mézek kóstolója is! 

  

18. csütörtök 
Külsheim delegációja – akik a testvérkapcsolat aláírásának 20. évfordulójára érkeztek – ma 

este fáklyák fényénél koszorúzta meg a kitelepítettek emlékére állított emlékköveket. 

Leányvásár: színes sokadalom csalogatja majd a vendégeket címmel ír ma programjainkról a 

DN.  

 

19. péntek 

Kiállítás nyílt ma a művelődési házban Pécsváradi Leányvásár viseletei régen és ma címmel, 

melyet dr. Andrásfalvy Bertalan kedves szavai után nov.10-ig lehet megtekinteni. 

 

 20. szombat 

Az idei Leányvásárt is a Fúvós zenekar csalogatója nyitotta, majd dr. Bíró Ferenc köszöntője 

után Horváth Zoltán országgyűlési képviselő szavai, 15 órától pedig a helyi gyógypedagógiai 

iskola tanulóinak Ludas Matyi előadása következett. A berkesdi, izményi, kásádi és 

természetesen helyi csoportok fellépése után táncházzal zárult az este, melyen a Köpüfa és az 

Üzenet a kertből zenekar húzta a talpalávalót. 

 

21. vasárnap 

Ma az Ifjúsági Fúvószenekar csalogatta a vendégeket, majd a színpompás menettánc 

következett. A táncosok, dalkörök produkcióin túl bábjáték, vásári komédiák is színesítették a 

programot. Idén másodszor került sor a Leányvásár szépe és Legszebb párja választásra. A 

leglátványosabb a Sárközi Össztánc volt. Méltán aratott nagy sikert a helyi és környékbeli 

fúvósokból alakult 100 tagú zenekar, a Zengő Rezek is. Este a gálán is telt ház volt, pedig az 

elmúlt évek gyakorlatától eltérően 300 Ft belépőt szedtek. 

A két nap alatt mintegy 500 fellépő, kb. 100 árus, 30 önkéntes segítő kereste a közönség 

kegyeit. Az időjárás remek volt, a vénasszonyok nyara legmelegebb napjaiban volt részünk. 

 

22. hétfő 

Alig ért véget a Leányvásár több napos rendezvénysorozata, már a következő nagy 

programunkra hívja fel a figyelmet a DN: A lakodalom körül forog minden a Zengőalján 

Az Esküvő Élménynapról szól, melyet 28-án, vasárnap rendezünk. 

 

23. kedd  
Koszorúzás és ünnepi megemlékezés az 56-os emlékműnél. Ünnepi beszédet mondott Pallos 

József Péter, a PannonPharma Gyógyszergyártó Zrt. vezérigazgatója. A műsort a II. Béla 

középiskola tanulói adták, felkészítőjük Balogh-Bárdosi Renáta. Közreműködött a Pécsváradi 

Ifjúsági Fúvószenekar, Wágner József vezényletével. 

 



24. szerda 

2013. január elsejétől Baranya megyében 10 járás kerül kialakításra, ezek egyike Pécsvárad 

székhellyel működik majd. Ma a járási hivatalok tárgyában kötött megállapodás ünnepélyes 

aláírására került sor a Baranya megyei Kormányhivatal dísztermében. 

A járási hivatal a polgármesteri hivatal épületében működik majd, megosztozva a helyen és a 

fenntartási költségeken. A szükséges belső építészeti átalakítások már elkészültek. 

  

25. csütörtök 

A KápolnaKultúra rendezvénysorozat ez évi utolsó előadása ma a pécsi Canticum Női 

Kamarakórus fellépése lesz. Utána rövid szezonzáró értékelést tart Gászné Bősz Bernadett, a 

vár szakma vezetője, de természetesen a jövő terveiről is szó esik. Finom Mecsek teákkal, 

szendvicsekkel, süteményekkel várják a vendégeket. 

 

26. péntek 

A tegnapi rendezvényről szól ma a DN  Pécsvárad: zár a kápolna, de időnként kinyit a vár 

 címmel. 

A Zsolnay Kulturális Negyedbe látogatott ma Várbaráti Kör. 

 

27. péntek 

Komlón tartották a megyei Idősek Napi Ünnepséget, melyen fellépett a Nyugdíjasklub 

tánccsoportja és kórusa is. 

 

28. vasárnap  

Harmadik Pécsváradi Esküvő Élménynap! Az idő nem kedvezett a rendezvénynek, hideg, 

szeles volt és egész nap esett. Akik azonban eljöttek, nem csalódtak. A Kreszits-Poller duó jó 

hangulatot varázsolt zenéjével, finom volt a lakodalmas töltött káposzta, melyet minden 

résztvevő megkóstolhatott. Szép és ízletes volt a menyasszonyi torta, melyből szintén 

mindenkinek járt egy szelet. Előadást hallgathattak színekről, zenéről, a gyűrűről, a kontyról, 

a jó fotóról, stb. A kiállítók szebbnél szebb standokkal készültek, a fodrászok, kozmetikus, 

körmös egész nap telt házzal dolgozott, de a legnagyobb siker idén is a divatbemutató volt! 

(Még fűzőkben is felvonultak az alkalmi manökenek – helyi lányok, asszonyok.) 

  

29. hétfő 

Az őszi szünet első napján köszönthettük a 12 000-dik látogatót a Vármúzeumban! A 

budapesti Torjay családot ajándékcsomaggal, ingyenes vezetéssel köszöntötte Gászné Bősz 

Bernadett, a vár szakmai vezetője. (2011-ben összesen 12 073 vendég kereste fel a várat.) 

 

30. kedd 

A vár az őszi szünet és a hosszú hétvége minden napján fogadja a vendégeket – írja ma a DN. 

November 5-től azonban ügyeleti rendszer működik, előzetes bejelentkezésre látogatható a  

múzeum. A szálló és az étterem azonban továbbra is különleges programokkal várja 

vendégeit. 

Nagy vihart kavart a DN mai cikke, több napon át csaptak össze pro és kontra érvek, és 

személyeskedő, helyenként gyalázkodó vélemények városunk lakója Bencsik István alkotása 

körül. A Kossuth-díjas professzor „Isten ujja” c. szobra a Tettyén áll. A háromtonnás szürke 

márványszobor megvásárlását évekkel ezelőtt ígérte meg – szóban - Toller László akkori 

(szocialista) polgármester. Tragikus autóbalesete után az őt követő Tasnádi Péter (szintén 

szocialista) polgármester ezt az ígéretet megerősítette, ám hamarosan ő is elhunyt. Most Páva 

Zsolt jelenlegi (fideszes) polgármester felbecsültette a szobrot, és kész három részletben a 23 

millió forint kifizetésére. Ez a hír óriási vitát generált, politikai és művészeti értelemben is. 



November 

 
5. hétfő 

A Várbaráti Kör szervezésében könyvbemutató lesz ma a Műv.házban. 

 Gállos Orsolya: Szlovéniai változatok című könyvében több évtized alatt megjelent 

írásaiból – fordítások, tanulmányok, esszék – válogat. A szerzővel dr. Szirtes Gábor, a Pro 

Pannónia Kiadó igazgatója beszélget. 

 

7. szerda 

A DN a holnapi Öko-teregetésről ad hírt Különleges cserebere lesz Pécsváradon címmel. 

 

8. csütörtök 

A DN Lampionos felvonulás és Margit-túra címmel vasárnapi és jövő szombati 

programjainkról ír. 

Az általános iskola „Ne pazarolj!” címmel hirdetett rajzpályázatot még szeptemberben, a Sok 

kicsi sokra megy” elnevezésű tematikus napon. Ma tartották az ünnepélyes eredményhirdetést 

az alsó tagozaton. 1 – 2. osztály, I. helyezett Hauck Réka 2.b. II: Szabó Kamilla 2.b.  

 III: Krizsán Gábor 1.b. 3. - 4.osztály díjazottjai: Kálmán Viktória 3.b. Gál Bianka 3.b. 

Kárpáti Kristóf 3.b. 

 

9. péntek 

Óvodásaink hagyományos Márton napi lampionos felvonulása ma a Műv.házban kezdődött, 

ahol a BMÖ EGYMI tanulói kedves meglepetéseként megtekinthették a Ludas Matyi c. 

mesejátékot. Innen indult a sok kis lámpácska, szülők, nagyszülők, gyermekek az óvodába, 

ahol meleg tea és zsíros kenyér várta őket. 

 

10.szombat 

Választásokat tart ma a PIFÖ. Amíg kiderül, ki lesz az új ifjúsági polgármester, az Öko-

teregetés börzén ruhákat, könyveket csereberélhetnek a látogatók, majd este bál lesz az 

uszoda folyosóján. 

 

11.vasárnap 

Ma rendezik a hagyományos Idősek Napját, melyre minden 65 év feletti lakost vár Pécsvárad 

Város Önkormányzata és a Vöröskereszt helyi szervezete. Műsort adnak az óvodások 

csoportjai, köszöntőt mond László Miklós, aki tegnapig a város ifjúsági polgármestere volt.  

( A tegnapi választáson Takács Andrea győzött, így a következő 2 évben ő vezeti a PIFÖt.) 

Esti, lampionos séta volt a várban, mely főleg kicsiknek szólt, de nagy örömünkre minden 

korosztály képviseltette magát a szép számú közönség soraiban. 

 

13. kedd 

Nyugdíjas klub a műv.házban. 

A holnap kezdődő emlékkonferenciáról tudósít a DN. 

 

15. csütörtök 

Két napos emlékkonferenciát szerveznek városunkban Platthy György festőművész, főiskolai 

tanár tiszteletére. Szakemberek: művészek, rajztanárok, szakmai műhelyek mutatják be 

módszereiket, eredményeiket a népművészet alkotó módon való felhasználását a mai vizuális 

nevelésben. 

Területi szövegértési verseny zajlott ma az alsó tagozaton. A vidéki iskolákból érkezett 

vendégekkel együtt 5 7 tanuló mérette meg magát. Az „érmesek”: 2. évfolyam Horváth 



Zsófia 2.b. Szabó Kamilla 2.b. Varga Nadin (Geresdlak) 3. évfolyam: Bátai László 3.b. 

Gál Bianka 3.b. Schulteisz Anna (Geresdlak) A negyedik évfolyamon mindhárom nyertes a 

4.b oszt. tanulója : Ottlakán Amira, Hideg Kata, Boris Bálint. 

A versenyhez kapcsolódóan Kedvenc állatmesém címmel kiírt rajzversenyen is eredményt 

hirdettek. Elsősök: Sulyok Ilka 1.a.  Bogdán Jázmin 1.a. Györkő Zoé 1.b. 

Másodikosok: Bedegi Réka 2.a. Bachmann Balázs 2.a. Kuczora Gréta Nagypall 

Harmadikosok: Gerencsér Regő 3.b. Kalányos Lajos 3.a. Méhes Edina 3.b. 

Negyedikesek, ismét mind a b. osztályból: Ottlakán Amira , Hantosi Koppány, Podolszki 

Dóra 

 

16. péntek 

Nyugdíjasaink ma 3 napra Nagyatádra utaztak, ahol a Szépkorúak Művészeti Találkozóján 

vesznek részt. 

Pécsett, a Művészetek Házában adták át ma a „Mecseki láthatatlanok nyomában 2012  

megyei rajz és irodalmi verseny díjait. A művészekből álló zsűri a 160 beérkezett rajz közül a 

pécsváradi Bencze Renáta 8.a. osztályos alkotását ítélte a legjobbnak. 

Nehéz feladatot oldott meg ma szép sikerrel a városgazdálkodás: az Európa-tér „átalakulása” 

miatt új helyre kellett költöztetni Kígyós Sándor Gömb – Hasáb című, több tonnás szobrát.(A 

művész tíz évig volt a Művelődési Ház legendás igazgatója, haláláig városunk meghatározó 

egyénisége.) A bonyolult manőver sikerrel lezajlott, s a mű új helyén több teret, több levegőt 

kap. 

Ugyancsak új helyre, a felvidéki és német emlékkő közelébe költözött a máréfalvi kopjafa. 

 

17. szombat  

 A szokásos – immár 24. - Skóciai Szent Margit Emléktúra, melyet idén is dr. Novotny Iván 

vezetett, ismét szép számú résztvevővel rajtolt. Az idő kellemes, a túratáv 15 km. 

Szintemelkedés 400 m. A Réka-várban rövid ismertetés hangzott el Szt. Margit életéről, 

történelmi jelentőségéről, mának szóló üzenetéről. Mecseknádasd plébániatemplomában, 

mely a túra végcélja volt – megtekinthették ereklyéjét, valamint az őt ábrázoló festményt és 

szobrot is. 

Este a Várban Kéri György skót dudás nem csak hangszerével, hanem skót szokásokról szóló 

történeteivel, remek humorával is elbűvölte a vendégeket, akiket skót ital különlegesség és 

háromfogásos ínyencvacsora várt. A Kreszits-Poller duó zenéjére pedig sokan táncra 

perdültek a fárasztó túra után is. 

 

20. kedd 

Vacsorára hívta Nagyné Mayer Ágnes a művelődési központ vezetője mindazokat a segítőket, 

akik önkéntes munkájukkal elősegítették – természetesen ellenszolgáltatás nélkül - a 

Leányvásár sikeres lebonyolítását. Az idén is – akárcsak az elmúlt esztendőben - a 

legnagyobb sikere a rétesnek volt. 

 

23. péntek 

Ifjúsági Filharmóniai Hangverseny a Műv.házban. Címe: Erdőzsongás. Vezényelt: Stauróczky 

Balázs, a moderátor dr. Lakner Tamás volt. 

 

24. szombat  

Budapestre a IV. Nyugdíjas Expóra utaztak ma a klub tagjai. A Syma csarnokban remek 

műsor, többek közt Koós János és Dékány Sarolta szórakoztatta őket, de életvezetési 

öltözködési tanácsokat is kaphattak Endrei Judittól, az MTV egykori legendás bemondójától 

és volt játék, egészségügyi szűrések és tombola is. 



Általános és középiskolások Diákolimpiájának országos döntőjét rendezték Szerencsen, 

melyen városuk 3 fiatalja is részt vett. „Nyíltirányzékú légpuska 20 lövés” versenyszámban a 

középiskolások között Gász Bálint 39.  Muzslay Ferenc 5. helyezést ért el. Az általános 

iskolás Fuller Botond „Légpisztoly 20 lövés” számban 25. lett. 

Az óvoda ma tartotta hagyományos „Szülők – nevelők bálja” rendezvényét. Az intézmény 

dolgozói kedves táncos produkcióval készültek. A szülők egy részében viszont ellenérzést 

keltett, hogy –az eddigi gyakorlattól eltérően - nem vihették magukkal gyermekeiket… 

 

26 hétfő 

A Képviselőtestület ma a következő előterjesztéseket vitatja meg: 

1. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. beszámolója                Mezey Mihály vezető  

2. A Gond.Kp.intézkedési tervének jóváhagyása                            Kárpátiné Kovács Zita 

3. Az önkormányzat 2013.évi pénzügyi koncepciója                    dr.Bíró Ferenc polg.mest. 

4. Rendelet alkotása a talajterhelési díjról                                     dr. Fenyvesi János jegyző 

5. Javaslat közös hivatal létrehozására                                          dr. Bíró Ferenc polg mest. 

6. Javaslat az intézményfenntartó társulás 

     közös megegyezéssel való megszüntetésére                             dr. Bíró Ferenc polg.mest. 

7. Javaslat az ÁMK alapító okiratának módosítására                    dr. Bíró Ferenc  polg.mest. 

   

27. kedd 

A DN sportrovatának mai szalagcíme: A Pécsvárad fordul az élről Labdarúgóink 35-11-es 

gólaránnyal, 38 ponttal vezetik a tabellát a megyei első osztályban. 

 

28. szerda 

Böröcz István és Ács Tibor, a Civilek a Zengőért Mozgalom tagjai, ma ismét „takarítottak” a 

Zengőn. (Tavasszal és ősszel rendszeresen felkeresik a csúcsot és környékét, hogy a turisták 

által elszórt szemetet összeszedjék.) 

 

30. péntek. 

Ma –úgy tűnik- véget ért az őszi „tavasz”. Eddig rendkívül enyhe idő volt, virágzott nem csak 

az ibolya, pipitér, de még az orgona is! Ma viszont hűvös, szeles, esős reggel köszöntött ránk, 

mely, sajnos súlyos balesetet is hozott. Pécsvárad és Csokoládépuszta közt összeütközött egy 

személygépkocsi és egy kis teherautó. A helyszínelés és a súlyos sérült mentése miatt teljes 

szélességben lezárták a főutat. 

 

December 

 

 
1.szombat 

A DN a tegnapi balesetről ír, és képet is közöl a rendkívül összetört személyautóról. 

Szintén Csokoládépusztán: kigyulladt egy sertéshizlalda. Szerencsére az épület üres volt. A 

nagy erőkkel helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a magasra csapó lángokat, így a többi 

épület nem került veszélybe. A hatalmas fekete füst a Várból is látható volt, ahova éppen 

azokban a percekben érkeztek a kézműves foglalkozás résztvevői. 

Advent első napján koszorút készítettek Ruder Éva szakavatott segítségével és irányításával. 

Az alkotás öröme mellett a halk zeneszó, a csöndes beszélgetés, a finom tea illata mind 

segítette az ünnepre hangolódást.  



Délelőtt a református gyülekezet szervezésében a gyermekeknek is volt kézműves játszóház a 

Műv.házban, és természetesen felállították a betlehemet is az üvegházban.A hagyományos 

óriási koszorún pedig meggyújtották az első gyertyát. 

 

2. vasárnap 

A gondozási központban is elkezdődött az Advent, amit nem csak a díszítés jelzett, hanem a 

sok-sok program és a meglepetések sora, amely a hónap folyamán az idősekre vár: Adventi 

naptár, meglepetés cukorka, az iskolások műsora, óvodások műsora, de jár náluk a Mikulás és 

ajándékot kapnak dr. Bíró Ferenc polgármester, Antal Géza apát úr és Szabó Lászlóné 

református lelkész látogatáskor is. 

 

3. hétfő 

 A DN-ben olvashatunk arról, hogy „..rendhagyó módon nem a gyerekek, hanem a felnőttek 

számára tartanak kézműves foglalkozásokat az élményvárban” 

Egy másik rövid hírben pedig a szombati tűzesetről írnak. 

Rendkívül érdekes könyvbemutató volt ma a várban. A vetített képekkel még izgalmasabb, 

élvezhetőbb volt az amúgy is különleges téma: A szépség eredete. A könyvet a szerző, dr. 

Meskó Norbert pszichológus, egyetemi oktató mutatta be, aki egyébként az egyetem evolúciós 

kutatócsoportjában is dolgozik, s aki – mint azt bemutatkozásában elmondta - két szálon is 

kötődik Pécsváradhoz. Sok évvel ezelőtt nálunk volt körzeti orvos nővére, dr. Meskó Ágnes. 

A másik szál felesége, dr. Balogh Brigitta jogász, aki pécsváradi. Szülei,(Balogh István és 

neje Ilonka asszony) ma is itt élnek. 

 

4. kedd 

A mozgáskorlátozottak szokásos fogadóórája után mikulásnapi klubnapot is tartottak. 

 

5. szerda 

Kakaóval, kaláccsal, mesékkel, kézműves foglalkozással várta ma a gyerekeket a vár. 

Szerencsére a hideg nem ijesztette el a kicsiket,(igen sokan gyűltek össze) és a Mikulás sem 

tévedt el, rendben meghozta az ajándékokat!   

 

7. péntek 

Az iskolák működtetéséről lemondó önkormányzatoknak is hozzájárulást kell fizetnie az 

állam számára, így több település, köztük Pécsvárad is – lehetetlen helyzetbe kerül. A DN mai 

számában foglalkozik a témával, és polgármesterük, dr. Bíró Ferenc sommás véleményét is 

közli „Cseberből vederbe” címmel. 

Leesett az első hó! Napközben már szállingózott, s bár rögtön olvadt is, azért a füves 

területeken, autók szélvédőin estére már látható nyomot hagyott. 

A PIFÖ mikuláspartyt rendezett a Műv.házban. 

 

8.szombat 

Reggelre minden fehérbe borult, s a hó egész nap szakadt! Sajnos, erős szél is kísérte a 

havazást, jelentős torlaszokat emelve. A Meteorológiai Intézet narancssárga riasztást adott ki 

térségünkre, felszólítva mindenkit, hogy ha lehet, maradjon otthon. 

 

9. vasárnap 

Sakkversenyt szervezett a szakosztály. 

A Vár szokásos havi vásárát befőtt – cserebere gazdagította. 

 

 



11. kedd 

A havazás elállt, a szél is mérséklődött, ám a hideg idő miatt a tetemes mennyiségű hó 

megmaradt – a gyerekek legnagyobb örömére! 

A Műv.házban a Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete már karácsonyt ünnepelt. Vendégeik, a 

marázai nyugdíjasok kedves meglepetéseként a Mikulás és krampusza is megjelent, 

szaloncukrot osztogatva az asztalok körül ülőknek. A karácsonyi hangulatról másik vendég 

„csapat” gondoskodott, a pécsi Bokréta Népdalkör. Vezetőjük Radnóti Adél nyugdíjas 

pedagógus, aki büszkén mondta el, hogy Pécsváradon, a Liszt Ferenc utcában született és itt 

töltötte gyermekkorát, ezért is jön mindig szívesen városkánkba. 

 

12.szerda 

Karácsony előtti kézműves foglalkozásra várták ma az érdeklődőket az óvodába. 

Mézeskalácsot sütöttek és díszítettek, csuhéból karácsonyfa-díszeket alkottak, 

ajándéktárgyakat készítettek. 

Újra indul a Baba – mama klub! Szerencsére sok a kismama városunkban, akik szerda 

délelőttönként találkozhatnak, beszélgethetnek, kicserélhetik tapasztalataikat, stb. A babák is 

„szokják a társaságot” és különféle témákban szakemberek –gyermekorvos, védőnő, stb.- 

segítségére is számíthatnak az anyukák. 

  

14. péntek 
Az általános iskola karácsonyi vásárt tartott ma a Műv.házban. A gyerekek hetek óta 

készítették az eladásra szánt díszeket, ajándéktárgyakat. A befolyt pénz az osztályok                

„ kasszáját” gazdagította. 

 

18. kedd 

Ma 8 órától várja az önkéntes véradókat a Vöröskereszt. 

A DN. az évzáró Zengő túráról ír, melyet már 21. alkalommal szervez  meg a Várbaráti Kör. 

 

19. szerda 

Ilyenkor, az év vége közeledtével, sok jó programban van részünk. A műv.házban működő 

egyesületek, csoportok számot adnak az elmúlt időszak munkájáról, ráhangolnak az 

ünnepekre, köszöntik az új évet. Ma az Eurodance tánccsoport tartotta meg gálaestjét. 

Különös esemény miatt kerültünk be az országos médiába. (Minden csatorna minden 

híradójába) Az új iskola körüli munkálatok során a Vízmű markolója egy második 

világháborús robbanószert fordított ki a földből. A tűzszerészek megérkezéséig a rendőrség és 

megyei Katasztrófavédelem emberei biztosították  terepet. Az alsó iskolában működő 

osztályok tanulóit hazaküldték, de a Zengő cukrászdát és az ABC-t is kiürítették. A 

tűzszerészek elszállították a szovjet páncéltörő rakétát.  

 

20. csütörtök 

A DN a tegnap talált robbanószerről ír és fényképet is közöl a helyszínről. 

A hagyományos Karácsonyi Hangversenyen a Zeneiskola kis növendékei ajándékoztak ma 

meg bennünket remek műsorukkal. 

 

22. szombat 

 A Parlamentben vehette át a Nemzetiségi Díjat Schulteisz Józsefné a baranyai német 

óvodarendszer fejlesztéséért. „Margit óvó néni” aktív életének nagy részét óvodánkban 

töltötte, sok éven keresztül az intézmény vezetőjeként. 

 

 



24. hétfő 

A DN már a január 6-i Újévi Big Band Koncertet ajánlja olvasóinak. 

10. születésnapját ünnepelte a pécsváradi cserkészcsapat. Tíz évvel ezelőtt, az éjféli misén 

jelentette be Antal Géza apát úr megalakulásukat. A tagok azóta természetesen cserélődtek, de 

sokan eljöttek a régiek közül is, hogy együtt ünnepelhessenek és emlékezzenek.  

 

29. szombat 

A holnapi Óévbúcsúztató Zengő-túráról ír a DN. 

 

30. vasárnap. 

Zengő túra! Immár a 21.! A szokásos Himnusz-éneklés, csúcs-csokoládé és a Zengő védőire 

való emlékezés után a jelenlevők telefonon köszöntötték a túra egyik „szülőanyját”, a 

Várbaráti Kör elnökét, Gállos Orsolyát, és kívántak neki jó egészséget.(Orsi súlyos 

betegségéből Kaposváron lábadozott.) 

 

31. hétfő 

„ A Pécs-Baranyai Iparkamara Kisvállalkozási Bizottságának munkáját a több kamarai 

kitüntetéssel rendelkező Kresz Erika, a gazdasági önkormányzat újdonsült alelnöke irányítja a 

következő négy évben” – kezdi fényképes cikkét a DN. (Erika városunk szülötte, teljes 

családja, le-és felmenői is itt élnek.) 

 

Összegzés  

 
A Napló részletesen tartalmazza az eseményeket, programokat, e helyen csak azokat említem 

meg, melyekkel ebben az esztendőben -a hagyományteremtés szándékával – először 

találkozhattunk. 

Inkább a változásokra, az újdonságokra, a 2012 év „egyedi” jellemzőire próbál koncentrálni 

az összegző fejezet… 

 

Sok helyütt jellemezték úgy az elmúlt esztendőt, hogy  „2012 a válság éve volt”. 

 Dr. Bíró Ferenc Polgármester Úr szerint az egyik legnagyobb problémát az okozta, hogy nem 

lehetett előre tervezni, nagyon későn alakultak ki és váltak ismertté az önkormányzati és 

állami feladatok megosztásának, átadásának feltételei.  

Pécsvárad városát nemcsak az alulfinanszírozottság, hanem a vállalt hitelterhek is 

szorongatták. Ezért saját bevételeinket az intézmények működtetésére és a hitelterhek 

kezelésére kellett fordítani. Így nem volt forrás egyéb igények kielégítésére, pl. az utak, járdák 

javítására. 

Örömmel üdvözöltük hát 2012 egyik legfontosabb kormányzati döntését, mely szerint az 

állam átvállalta a felvett hiteleket. 

Az elmúlt esztendő másik nagy horderejű ügye az iskolák állami fenntartásba vétele. 

Városunkban is hosszas mérlegelés, számolgatás és egyeztetések sora előzte meg a döntést, 

hogy az általános iskola, a zeneiskola, a tanuszoda, a sportcsarnok és a középiskola 

gimnáziuma kerüljön a Klebersberg Kuno Intézményfenntartó Központhoz. A feladat 

átvállalásával ugyanis forrásokat is elvon a településektől az állam, és a 3 000 főt meghaladó 

lakosságszámmal rendelkező települések maguk dönthettek iskoláik átadásáról vagy 

megtartásáról. 

 

Szintén a „nagypolitika” hozta, hogy 2013 január elsejétől járási székhellyé válunk ismét. 

A szervező – előkészítő munka, a tárgyalások sora természetesen már 2012-ben lezajlott, 

hiszen az Országgyűlés szeptemberben hozta meg döntését. 



Ennek értelmében a pécsváradi járás települései : Apátvarasd, Erdősmecske, Erzsébet, 

Fazekasboda, Geresdlak, Hidas, Kátoly, Kékesd, Lovászhetény, Martonfa, Mecseknádasd, 

Nagypall, Óbánya,Ófalu, Szellő, Zengővárkony és természetesen Pécsvárad. 

A Járási Hivatal az önkormányzat földszinti termeiben működik majd – így a fenntartási 

költségek megoszlanak, s a lakosok a megszokott helyen intézhetik ügyeiket. 

A cél az egységes szemléletű, stabil igazgatási rendszer kiépítése, az ügyfélközpontúság, az 

államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyű hozzáférés. 

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter 

decemberben nevezte ki a hivatal vezetőjét, dr. Emődy Balázst. ( Pécsváradon volt közjegyző 

nagyapja, dr. Emődy Zoltán) 

 

Sikeres volt a 2012. év a pályázatok tekintetében! 

Római katolikus templomunk főhomlokzata és északi fala már az év elejére megszépült, (a 

helyi Architekt Kft. gondos munkájával) keleti és nyugati falának helyreállításához 10 millió 

forintot nyertünk. Sajnos, a munka megkezdésekor derült ki, hogy a torony statikai tartó 

boltozata is javításra szorul, így a püspökség  jelentős összegű támogatása mellett is 

szükséges a hívek, a lakosok és a vállalkozók hozzájárulása. 

 

2012 őszén nyújtott be pályázatot Pécsvárad Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv 

Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez Élmény vár Szent István és a 

bencések korában a Pécsváradi Élményvárban címmel, melyre 287 458 680 Ft. összegű 

támogatást nyertünk. (Külön jó hír, hogy nem szükséges önerővel kiegészíteni az 

önkormányzatnak!) 

A pályázatoknak is köszönhető, hogy ez az első „teljes” év, melyben az önkormányzat maga 

működteti a várat, szép eredményeket hozott. Az eszközök nélkül induló konyha és a szinte 

kifosztott szálloda működőképessé vált. A Vár Kft. nem csak a műemlék együttes 

működtetéséért felel, szerteágazó tevékenységükhöz, mely a város közterületeinek rendben 

tartását, a START munkaprogram koordinálását is jelenti, jelentős „géppark” szükségeltetik. 

Ezt is nagyrészt pályázatok útján sikerült biztosítani. Az ő munkájuk révén újult meg a 

Művelődési Ház környezete is, gyönyörű parkot varázsoltak a város „szívébe” Októberben 

kerültek a helyükre a kandeláberek, a régóta vágyott közvilágítás tehát megoldódott! 

A START munkaprogramban egyébként 2012-ben 70 főnek tudott az önkormányzat értelmes, 

hasznos munkát biztosítani. 

 

 

Éves rövid 

 
Januárban 20 éves fennállását ünnepelte a Városi Tv. 

Februárban közmunka program indult az erdészetnél, 80 fő részvételével. 

                    Megújult a katolikus templom főhomlokzata és északi szakasza. 

                    Tűz ütött ki Patacsiéknál. 

                     Fegyveres rablás volt a Pécsi Országúton. 

Márciusban II. Esküvő Élménynap a Várban. 

                    Ünnepélyes alapkőletétel az új iskolánál. 

Áprilisban indul a Várvásárok havonta rendezendő sora. 

                    Megrendezik az I. Egészségpiacot, szintén a Várban.  

Májusban Először van Anyák Napja a Várban. 

Júniusban olvasó táborral indul a  táborok sora indul a Dombay tónál.       

                 Másodszor Vár Napja programokkal, várkarolással.        
                 Bezárt a tanuszoda és tárgyévben ki sem nyitott már. 



Júliusban Médiatábor, életmódtábor és némettábor a Dombay tónál. 

                 Először Ifjú Tehetségek Napja a Várban. 

                 Első Nagymamák Napja a Gondozási Központban. 

Szeptemberben először van tanévnyitó ünnepély a Szentháromság téren. 

                 Nyugdíjba vonul a zeneiskola igazgatója, Apaceller József. 

                 Bokrétaünnep az iskolaépítésen. 

Októberben nálunk tartják a Megyenapot a Várban. 

                 Felállítják a kandelábereket az Európa téren. 

                 Harmadszor Esküvő Élménynap a Várban. 

                 Külsheimi gyerekek és kísérőik iskolánk vendégei 

                 Leányvásár. 

Decemberben megszűnik a Kodolányi János Ámk Az óvoda és a művelődési ház fenntartója                                     

                az önkormányzat, az iskola és a tanuszoda állami fenntartásba kerül. 

                10 éves a cserkészet városunkban. 

                 „Feláll” a Pécsváradi Járás 

 

Intézményeink 
 

Kodolányi János ÁMK Német Nemzetiségi Óvodája 

 

Tárgyévben csak a Gesztenyési úti Óvoda működött, melybe a hegyi gyerekek szállítását az 

önkormányzat mikrobusza végezte, napi 2x2 fordulóval. 

 

Öt óvodás és egy bölcsődei csoport működött.  

A gyermekek gondozását – nevelését 10 óvónő, 4 dajka és 2 kisgyermeknevelő látta el. 

Munkájukat 1 élelmezésvezető és 3 konyhai dolgozó segítette, valamint 3 közhasznú 

foglalkoztatásban részt vevő személy, ketten dajkaként, egy fő pedig a konyhán. 

 

Igen sok alkalommal hívták-várták a családtagokat hagyományos programjaikra: az 

ünnepekhez kapcsolódó kézműves foglalkozásokra, mackónapra, farsangra, 

gesztenyeszüretre, Márton-napi felvonulásra, Anyák napjára, Sommerfestre, stb. 

Meglátogatták az iskolát a nagycsoportosok, őket a leendő tanító nénik, és minden csoport 

megható búcsút vett a „nagyoktól”. Sokszor vettek részt az év során meseelőadásokon, 

bábszínházban a művelődési házban. 

   

  

Kodolányi János ÁMK Német Nemzetiségi Iskolája   

 

 

                       Tanulók száma :    325 fő, alsós: 149 fő, felsős: 176 fő  

                       Tanulócsoportok:     18      alsóban 8       felsőben 10 

                            (A gyermeklétszám sajnálatos csökkenése jól nyomon követhető) 

Bejáró tanuló :         97 fő 

Étkezésben részesül:198 fő, ebből napközis 157 fő, akik 6 napközis csoportot alkotnak 

 

Német nemzetiségi nyelvet tanul 312 diák, angolt (mint második idegen nyelvet) 79 

 

2012-ben 53 végzős volt, közülük szakmunkásképző intézetben folytatták 13-an 

 szakközépiskolában                                15-en 

                                                        gimnáziumban                                        25-en. 



 

Diákjaink oktatását 34 pedagógus végezte, 1 képesítés nélkül, de ő is végzős a főiskolán 

Kémia szakos tanár nincs. 

7 fő vett részt továbbképzésen. 

 

A pedagógusok munkáját 1 iskolatitkár, 1 élelmezésvezető, 1 karbantartó, 5 takarító, 5  

konyhai dolgozó, 2 uszodai alkalmazott és 2 pedagógiai asszisztens segítette. 

 

Felújítás az alsó iskola épületében történt. 2 tanteremben részleges vakolatcserére, tisztasági 

meszelésre került sor, 2 tanteremben pedig könnyűszerkezetes fal megépítésével elválasztás 

történt. A munkákat a Vár kft végezte. 

 

Az iskolai alapítvány számlájára 2012-ben 223 348 Ft SZJA érkezett. 

 

Iskolánk diákjai örvendetesen sok versenyen vettek részt, területi, megyei és országos 

döntőkön helyezést vagy különdíjat 95 esetben hoztak haza. (47 alsós és 48 felsős)  

 

 

Kodolányi János ÁMK Zeneiskolája 

 

Tanulói létszám:        127 fő 

Pedagógusok száma:  főállású zenetanár 6 fő  

                                   óraadó zenetanár  1 fő 

A munkát 1 fő adminisztrátor segítette. 

 

Tanszakok:     fafúvós, rézfúvós, billentyűs, vonós, kamarazene ( kamarazene, zenekar, kórus) 

 

Apaceller József igazgató nyugdíjba vonulása után, szeptember elsejétől szakmai vezető 

Kreszits Margit. 

Évek óta szerveznek nyári táborokat a növendékeknek. 

Rendszeres közreműködői a Vár altemplomában rendezett koncerteknek, rendezik az Ifjúsági 

Fúvószenekarok találkozóját. 

Hagyományteremtő szándékkal először rendezték meg ez évben az Ifjú Tehetségek Napját 

Októberben a Zene Világnapja alkalmából nagyszabású előadással mutatkoztak be: Kodály 

Zoltán: Háry János című daljátékát dolgozták fel. 

Novemberben szakmai konzultációt tartottak a Pécsi Művészeti Szakközépiskola 

növendékeinek koncertjével. 

Decemberben a hagyományos Mikulás-, és Karácsonyi Koncerten túl zenés szakmai napot 

rendeztek szülőknek és gyerekeknek, melynek témája a színpadi szereplés, mint 

stresszhelyzet, és annak kezelése. Játékokkal, feladatokkal színesítették a nyílt napot. 

 

Két növendékük nyert felvételt a Pécsi Zeneművészeti Szakközépiskolába. (Hock Norbert 

trombita, Pichler Soma tuba) 

 

  II. Béla Középiskola 

 

Tanulók száma :  425 fő,  ebből szakiskolai általános képzés (9. -10. o.)    77 fő 

                                                    szakiskolai szakképzés         (11.-12.o)     124 fő   

                                                    szakközépiskola                    (9. – 12.o)    115  fő 

                                                    gimnázium                            (9. – 12.o.)    109 fő 



Tanárok száma: 34 fő. Oktató-nevelő munkájukat 10 adminisztratív és technikai dolgozó 

segíti. 

Kollégiumban 36 leány és 61 fiú nyert elhelyezést, 7 nevelő dolgozik velük. 

 

Szakmai vizsgát 42 tanuló tett, húsipari szakmunkás 25 fő,  pék-cukrász  17 fő lett. 

 

Személyi változás nem volt az intézményben. Felújítás sem történt ez évben, ám mintegy 24 

millió forintért vásároltak élelmiszeripari gépeket és informatikai eszközöket. 

 

Hagyományos programjaik a megszokott rendben zajlottak: januárban a szalagavató és a 

felvételi vizsgák, februárban egyhetes sítábor Rimaszombatban, márciusban „kisérettségi”és 

próbavizsga, májusban ballagás, majd 7-től érettségi vizsgák, 15-től a szakmunkások és az 

esti gimnázium vizsgái. Júniusban a szóbeli érettségiken túl környezet-, és egészségvédelmi 

napok zajlottak, sportversenyeket rendeztek, szemetet szedtek és közös főzés is volt. Hónap 

végén beiratkozás a következő tanévre. 

Augusztusban pótvizsgák, szeptemberben az első évfolyamosoknak 3 napos „beszoktató” 

program, októberben szecskaavató és az ünnepi megemlékezések, novemberben részt vettek a 

pécsi pályaválasztási börzén, amit decemberben a nyílt napok sora követett, majd programok 

sora hangolt a karácsonyra. 

Rendszeresen járnak túrázni, úszni, lovagolni és színházba is. Pályázaton laptopokat nyertek a 

kollégiumba. 

Részt vesznek versenyeken, helyezést értek el az Országos Rendészeti Tanulmányi 

Versenyen, az Országos Rendészeti Csapatversenyen, Megyei és Országos 

Katasztrófavédelmi versenyen, Megyei Atlétikai Versenyen és ők nyerték a városi 

úszóversenyt is! 

 

 

Baranya megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 

Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 

 

Fazekasné Visnyei Irma igazgató tájékoztatása szerint „a kért adatokat nem áll módjában 

megadni” mert a pécsváradi és a komlói iskola összevonása miatt nem válnak el az adatok. 

Sajnálatos, hogy az egyébként remek szakmai munkát végző intézmény – bár városunk 

központjában van – kissé eltávolodott…  

 

 

Fülep Lajos Művelődési Ház és  Könyvtár  valamint Sportcsarnok és Uszoda 

 

A „házban” 11 különféle klub működik,369 taggal. Ezek közül a Baba-mama klub újraindult 

ez évben a többi folyamatosan évek óta jelen van városunk életében 

. 

2012-ben   kiállítások száma                            7      melyeket    1 403-an látogattak  

                  színházi előadás, hangverseny      17     néző           4 238 fő 

                  táncos rendezvény                         13     résztvevő   3 230 fő  

                  ismeretterjesztő előadás                  1          „                 80 fő 

 

A könyvtár össz. állománya     42 509 db. 

Ebből tárgyévi beszerzés               707 db,  1 487 000 Ft értékben. 

Törölni 647 db-ot kellett. 

Egyéb kiadványok, lapok                 59 db 



Beiratkozott olvasó                        742 fő          ebből 14 év alatti    267 fő 

Kikölcsönzött kötetek száma     20 537 db                    „               8 077 db 

Gyermekfoglalkozásokat          45 esetben tartottak, melyeken  712 fő vett részt. 

Beruházás : térelválasztók 7 millió Ft értékben. 

 

 

A sportcsarnokban iskolai testnevelésórák, egyéb sportfoglalkozások, felnőtt és gyermek 

szabadidős foglalkozások mellett sportköri alkalmak, - edzések, mérkőzések – zajlottak. 

Helyszíne a különféle kupáknak is. 

 

Az uszoda 2012 június 30-tól zárva volt az év végéig. 

Addig 149 bérletet adtak el. 

Átlagosan napi 54 gyermek és 30 egyéb látogató vette igénybe a létesítményt. 

 

 

Gondozási Központ 

 

Több szinten nyújt ellátást a rászoruló időseknek, melyek egymásra épülnek, jól kiegészítik 

egymást. 

 

Idősek Otthona  

Ez évben 4 fő emelt szintű, 9 fő általános, 16 fő demens ellátottuk volt és 11 fő várakozott a 

bekerülésre. Az intézményvezetőn kívül 8 szakképzett gondozónő gondoskodott róluk. 

Júliustól a közmunka programban 1 fő kisegítő, a Munkaügyi Központ támogatásával 1 fő 

mentálhigiénés szakember, majd augusztustól 1 gondozónő segítette a munkát. 

 

Nappali ellátás 

Tagok száma 30 fő. A bejárók napközben együtt vannak a bentlakókkal, közösen étkeznek és 

vesznek részt a programokon. Akik igénylik, a központ gépkocsija szállítja őket. 

 

Szociális étkezés  

 Napi egyszeri meleg ételt biztosítanak a szociálisan, illetve egészségügyi állapotuk miatt 

tartósan, vagy átmenetileg rászorulóknak. Szükségleteknek megfelelően történhet az étkezés 

helyben fogyasztással, az étel elvitelével, vagy lakásra szállítással. 

Igénybevevők száma: 57 fő 

 

Házi segítségnyújtás 

Azok a személyek vehetik igénye, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk 

nem gondoskodnak. Ez a meleg étel biztosítását, bevásárlást, személyi higiénét  - öltöztetést, 

ágyazást, takarítást, mosást, fűtést, stb. jelent, de ide tartozhat az  orvoshoz kísérés, 

gyógyszerkiváltás, gyógyszeradagolás, hivatalos ügyek intézése, külső kapcsolattartás, adott 

esetben pszichés gondozás is. 

3 fő végzi ezt a munkát Pécsváradon. 

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Önálló szakmai egységként, külön épületben, szakmai vezető irányításával működik. Munkája 

a család egészére irányul. Segítséget nyújt szociális és mentálhigiénés problémák vagy 

krízishelyzetük miatt segítséget igénylő személyeknek, családoknak. Segíti az ilyen 

helyzethez vezető okok megelőzését, megszüntetését, az életvezetési képesség megőrzését.  

Kistérségi keretek közt működik, 4 fő szakképzett munkatárssal. 



2012-ben a mellékhelyiségek és a vizesblokk átalakítása megtörtént, de az épületek műszaki 

állapota felújításra szorul. ( Nyílászárók, fűtés, elektromos-, és vízvezeték, tetőszerkezet, 

akadálymentes közlekedés biztosítása, stb.) 

2012-ben a korszerűsítésre pályázatot adtak be, de érdemi válasz még nem érkezett. 

 

Pécsváradi  Rendőrőrs 

 
A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Komlói Rendőrkapitánysága közvetlen 

alárendeltségében működik. Pécsváradon kívül még 11 község tartozik az illetékességi 

területükhöz. 

A munkát 16 fő látja el.              Őrsparancsnok:                1 fő     

                                                    Őrsparancsnok helyettes: 1 fő   

                                                    Nyomozó:                        2 fő 

                                                    KMB                                4 fő 

                                                    Járőrvezető:                      3 fő   

                                                    Járőr:                                 4 fő 

                                                    Ügykezelő:                        1 fő 

Az állománytábla szerint hiányzik 2fő járőrvezető, 1 fő járőr. 

A rendőrőrs parancsnoka Tóth József rendőr őrnagy 2012.június 17-én távozott a testületből, 

utódja Sárosdi Péter rendőr őrnagy. 

A folyamatos jelenlét nem megoldható, így ha olyankor érkezik bejelentés, ha az őrsön nem 

tartózkodnak, a telefon automatikusan átirányít a Komlói Rendőrkapitányság Ügyeletére. 

 

Pécsvárad városban a bűncselekmények alakulása némi csökkenést mutat: 2011-ben 39, 2012-

ben 32 bűneset történt. 

Ezek:           lopás                           10 

                    betöréses lopás           14 

                    gépkocsiból lopás         1 

                    sikkasztás                      1 

                    súlyos testi sértés          1 

                    visszaélés okirattal        2 

                    rágalmazás                    1 

                    zsarolás                          1 

                    visszaélés kábítószerrel  1 

 

Befejezésük a következőképpen alakult:  felderítve                                       7 

                                                                  áttétel más hatósághoz                    1 

                                                                  felfüggesztés (ismeretlen tettes)   22 

                                                                  feljelentés elutasítása                      2 

 

2013-ban fontos feladatuknak tartják – egyebek mellett – a nyomozati eredményesség 

növelését, a lopások, betörések számának visszaszorítását, felderítettségük növelését. Kiemelt 

feladatuk még a közlekedésbiztonság javítása, a közlekedéskultúra fejlesztése. 

 

    

 

 

 

 

 



Cégek 
 

 

Pécsváradi Vízmű Kft. 

 

Éves vízfelhasználás:        193 693 m3             ebből lakossági    116 063 m3 

                                                                                    közületi        77 630 m3  

Éves tisztított szennyvíz:  161 426 m3 

 

Vízbekötések száma:         1 706 db                  ebből lakossági     1 096 db 

                                                                                     közületi         170 db 

                                           ( összes új bekötés 6 db, megszűnt 8 db ) 

 

Rekonstrukciók:              a Kossuth Lajos utcában kisebb nyomóvezeték csere történt. 

 

Beruházások:                   a Kossuth Lajos utcai telephelyen befejeződött az előző évben     

elkezdett garázs és műhely építése. 

 

Szervezeti változás:          július 1-től bővült a társaság Feked község vízi közmű hálózatának      

üzemeltetésével.  

 

Létszám:                          átmenetileg csökkent 1 fő szennyvíztelep kezelő távozásával, de év 

végére a szakember pótlásával és1 fő raktáros felvételével eggyel növekedett. 

 

 

Pécsváradi Agrover Kft. 

 

Gazdálkodási szántóterületük 3 682 ha, melyen kukoricát (1 332 ha) napraforgót (904 ha) 

Búzát (723 ha) őszi árpát (490 ha) és lucernát (59 ha) vetettek. 

 

Szilágypusztai vágóhíd és húsüzem adatai 

              Sertésvágás:      saját sertés  11 917 db       1 236 tonna 

                                        vásárolt        5 015 db          554,4 tonna 

           Értékesítés:           közvetlen          879 567 eFt 

                                         márkabolti        182 457 eFt    

                                         bérvágás              26 628 eFt          összesen    1 088 652 eFt 

 

Csokoládépusztai sertéstelep adatai 

             Átlag koca                       128 db 

             Malac szaporulat          6 660 db 

             Értékesített sertés         7 099 db 

             Saját vágás                  11 917 db 

             Hízókibocsátás            19 016 db 

             Kibocsátott sertés piaci áron  467 146 eFt 

 

Sajnos, az év folyamán megszűnt a sertéstartás tenyésztési tevékenysége, s ez a kocák 

kivágásával és a dolgozók nagy részének elbocsátásával járt. 

Egy beruházás kapcsán viszont sertés hizlaló épületek felújítása valósult meg, ahol vásárolt 

növendék állatok hízlalása történik. 

 



Dolgozói létszám           140 fő 

Összes árbevétel            2 568 209 eFt 

Éves adózott eredmény       48 850 eFt 

 

Decemberben a cég az IKR Agrár Kft tulajdonába került, a szlovák AGROFERT cégcsoport 

leányvállalataként, de a tulajdonosváltás a cég vezetésében személyi változást nem jelentett. 

 

Beruházások, fejlesztések: a 3 sertés hizlaló épület teljes építészeti felújítása és technológiai  

                                            berendezéseinek teljes cseréje  

                                            egy gabonatároló tetőszigetelése Csokipusztán  

                                            kamerarendszer kiépítése Szilágypusztán 

                                            iroda kialakítása ugyanitt 

                                            a húsüzem vadátvevő részének kialakítása   

                                            új szeletelő helyiség – csatlakoztatva az új csomagológép            

igényeihez . 

 

A növénytermesztési ágazat eredményességét növelte a magas felvásárlási árszint. 

A sertéságazat viszont jelentős negatív eredményt hozott, hiszen a piaci árak jóval az 

önköltségi árak alatt alakultak. 

 

Mecsekerdő Zrt. Pécsváradi Erdészete 

 

Gazdálkodási terület                                12 500 ha 

Vadászterület                                           12 800 ha 

Erőgazdálkodás                                        12 500 ha   

 

Létszám összesen                                            45 fő 

               (ebből alkalmazotti                           29 fő) 

 

Éves termelési érték                                966 011 eFt 

                        árbevétel                         773 062 eFt   

 

Fakitermelés                                             40 042 m3 

Erdősítés mesterséges                                     42,48 m3 

                természetes                                     67,34 m3 

Faanyag értékesítés                                       43 429 m3 

 

Kilőtt vadak                                             462 db vaddisznó 

                                                                 101 db dám 

                                                                   83 db őz 

                                                                  201 db szarvas        

 

Közcélú létesítmények karbantartására         21 778 eFt-ot költöttek. 

Beruházás a Hotel Kövestető megvásárlása volt, 65 668 eFt összegben. 

A közfoglalkoztatási programban a Pécsváradi Erdészet 93 fő részére biztosít munkavégzést. 

 

Kresz-Fiedler Kft 

 

Profiljuk műanyag feldolgozás, szerszámkészítés. 

Belföldre és exportra egyaránt termelnek. 



Éves árbevétel:     678 296 eFt 

Létszám                           56 fő 

          ebből nem termelő   7 fő   

 

2012-ben bővítették a műanyagüzemet, új szerszámüzem, új raktár és új irodaépület is 

készült. 

Ez év júliusa óta 100%-ban belföldi magánszemély tulajdonában van. 

 

 

Pécsvárad, 2013………………… 

 

Bősz Zotánné 

krónikaíró 


