
2015 

Január 

3. A Dn „Baranyaiak külföldön” sorozat mai írása ismét pécsváradi vonatkozású : 

Fenyvesi Zsófia beszél kinti életükről Maradt az Öreg néne őzikéje cím alatt. 

4. Hagyományosan Big Band koncerttel köszönthettük az újesztendőt a művelődési 
házban. 

5. A Duna Televízió „Kívánságkosár” c. műsorában szerepelt ma városunk két 
fiatalja, Apaczeller Péter és Czigola Orsolya, akikkel beszélgettek is lemezükről, az 
Orsi és Péti, a világutazók kalandjairól.                                                                                               
A Dn – ahogyan tavaly is – ismét fényképes cikket közöl városunk lakójáról, „Fekete 
Dzsoniról”, azaz Napirana Joaoról. Címe: A Bissau-Guineában született, 
Lisszabonban érettségizett vegyész Joao hajléktalanokkal foglalkozik  

7. A Szlovákiai Magyar Televíziós Hírportál kisfilmet készített Csodás összefogás 

egy vak fiatalemberért címmel. Szomolai Tibor író előadást tartott a kitelepítettek 
emlékére tartott megemlékezésen, ahol Kopa Marcell verset mondott. 
Megismerkedtek, beszélgettek, s az író szerette volna, ha Marci megismerné 
Felvidéki szaga c. művét. A 620 oldalas regényt az Érsekújvári Gimnázium diákjai és 
tanárai olvasták fel, s készítettek „hangos könyvet” Marcinak, melyet kis ünnepség 
keretében személyesen adtak át.  

9. Jelesre vizsgázott az új hókotró – kezdi cikkét a Dn., a polgármesterrel 

beszélgetve a város megtisztításáról. 

10. A Pécsi újság.hu oldalon Hásságyi Margit cikkét olvashattuk Pécsi arcok – Gállos 
Orsolya, aki reményt adhat: nem kell meghátrálni címmel. A cikk áttekinti Orsi 
pályafutását, gazdag életművét, elismeréseit is.  

13. Nyugdíjas klubnap a művelődési házban. A hónap születésnaposainak 

köszöntésén kívül a legfontosabb téma az újév programjainak, kirándulásainak 
megbeszélése volt. 

19. A megyében hat várost irányít új polgármester. A „régiekkel” közöl interjút a Dn, 

köztük dr. Bíró Ferenccel, Tanít és ügyeletet is vállal címmel.                                                          
Egy másik cikk a közeljövő számtalan eseményét ajánlja az olvasó figyelmébe 
Pécsvárad: klubnapok, Amadinda és maszkabál cím alatt. 

A képviselő-testület mai ülésén 1. Tájékoztatót hallgattak meg a 2015-ös 
költségvetés tervezéséhez   2.Elfogadták az önkormányzat 2015-ös munkatervét, 
majd 3. Módosították a Magyar Zarándokút Társulás megállapodását, 4.rendeletet 
alkottak a hulladékszállításról végül következett 5. Közszolgáltatási szerződés kötése 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és az 6. Egyebek, 
amelyben szerepelt a gazdasági program előkészítése, az apartman házzal 
kapcsolatos döntés, valamint a városközpont rekonstrukciója. 

20. A Zöld Zengő Egyesület ma ökobutikot tartott a művelődési ház előterében. 

21. Felvidéki Klub a művelődési házban. (Fő téma a második alkalommal 

megszervezett felvidéki – sváb disznóölés.)                                                                               



Már töltik a medencét, jövő héten nyit az uszoda – írja a Dn. Megszólaltatja Zádori 
János polgármestert, aki beszél az elvégzett munkákról, az üzemeltetésről, az 
esetleges perről a kivitelező ellen. 

22. A magyar kultúra napján Zádori János polgármester köszöntötte a szép számú 

ünneplőt, majd az óvodásoktól az iskolás korosztályon keresztül egészen a PIFÖ 
fiataljaiig verssel, tánccal, dallal mutatták meg sokszínű kultúránkat. Különösen 
megható percek voltak, mikor Gállos Orsolyát köszönthettük abból az alkalomból, 
hogy a napokban vehette át Budapesten az Egyetemes Kultúra Lovagja címet 
pedagógusi,újságírói,műfordítói tevékenységéért. 

23. A II. Béla középiskola végzőseinek szalagavató bálja volt ma a sportcsarnokban. 
A Dn a Zöld Zengő Egyesület „Beszéljünk zöldeket” programjára hívja fel a figyelmet. 

24. A német klub szervezésében Batyus Svábbál ma a művelődési házban, idén is                          
- mint évek óta – a pilisvörösvári Bravi Buam zenekarral.  

26. Nagy öröm a város lakóinak, - különösen az iskolásoknak – hogy ma újra kinyit a 

tanuszoda! Zádori János polgármester köszöntő szavai után Tóth Györgyi igazgató 
indította a csapatok „vizes” versenyét, melyet az örömteli alkalomra szerveztek. 

27. A Filharmónia Ifjúsági Hangverseny mai vendége az Amadinda.                                           

 
Az általános iskolában ma zajlott a területi német nyelvi vers-és prózamondó 
verseny, melynek nyertesei:  1. o. Zádori Zénó,   

2. o. Váradi Panna                                           
3. o. Parcsami Márton    
4. o. Czirok Zsófia          
Nyelvjárás: Schneider Dóra                                                

Este „Beszéljünk zöldeket” címmel ökofórum a Zöld Zengő Egyesület 
szervezésében. 

30. Sakkverseny az általános iskolában. Helyezettek:  

1. Pongrácz Áron 3./b    
2.Kanta-Györkő Domonkos 2./b     
3.Krizsán Gábor3./b 
 
31. A várban Maszkabál, melyen Vogl Norbi és zenekara játszik.                                                     
A Dn beszámol a tanuszoda újranyitásáról, nyitvatartási rendjéről. 

 

 

Február 

3. Mozgáskorlátozottak fogadóórája, majd farsangi mulatsága a művelődési házban. 

A Dn Fejlesztések Szigetváron és Pécsváradon  című cikkében a vármúzeum 2009-
es önkormányzati vagyonkezelésébe vételétől számítja a felújításokat, a 
látványelemek kialakítását, a programok megszaporodását. 

4. Tánciskola indul 7. – 8. osztályosok részére. 



6. A felső tagozatosok farsangi bálján az elmúlt évekhez hasonlóan az osztályok 

közös produkciói aratták a legnagyobb sikert.                                                                                
A Dn részletesen közli a gazdik teendőit és a törvényi hátteret is Februárban a 
Zengőalján is összeírják az ebeket  című cikkében. 

7. A Dn rövid híre a 7. Gobelin kiállításról szól. 

9. Városunk lakója, Pongrácz Róbert lelkész bibliamagyarázó előadás-sorozatát (A 

végidő elkezdődött) holnaptól Harkányban hallhatják. (Itthon a múlt évben már 
találkozhattak az érdeklődők a témával.)  

A képviselőtestület mai napirendje:        1.2015 évi költségvetési rendelet                                           
2. Az óvodai továbbképzési terv             3. A művelődési ház 2014 évi beszámolója                    
4. A 2015 évi városi programok              5. Testvérkapcsolatok éves menetrendje 
6.Tájékoztató a millenniumi ünnepségről 7. Bizottságok tagjainak megválasztása 

 

10. A nyugdíjasok farsangi báljára Szebényből érkeztek vendégek. A vacsorát idén is 
Beckerné Erzsike főzte, a süteményeket a klubtagok készítették.  

11. A Dn a holnap nyíló hetedik gobelin kiállításról ír ismét, most részletesebben.  

12. A művelődési házban nyílt ma a hetedik alkalommal rendezett gobelin kiállítás, 
melyet idén is Gunglné Lukács Marikának köszönhetünk. Megnyitotta Gászné Bősz 
Bernadett, közreműködött Rosenberger Ramóna és Arató Gergely. 

13. Az alsó tagozatosok farsangja a művelődési házban. 

14. A Zengővárkonyi Tánccsoport farsangi bálja évek óta nagy siker, így volt ez az 

idén is. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is díjazták a legötletesebb jelmezeket. A 
zene: Harold zenekar. 

17. Rövid hír a Dn-ben a vasárnapi Pécsvárad-Óbánya tüzeskeréktúráról.(amely, 

mint minden évben a Kossuth térről indul) 

18. Lakossági fórumot tartott ma Pécsvárad város képviselőtestülete és 
polgármestere. Az aktuális lakossági észrevételeken túl a téma az Zengő 
Apartmanház, az új mikrobusz működése, és természetesen az előző fórum óta 
elvégzett munkákról szóló beszámoló volt.                                                                        
A Dn beszélgetést közöl Gászné Bősz Bernadettel Ezer esztendő története: jubileumi 
év Pécsváradon címmel.  

19. Először csatlakozott a vár István Király Étterme  az országos Torkos csütörtök 
akcióhoz. Ezen a napon minden étlapon szereplő étel és ital féláron volt 
fogyasztható. Az ebédidőben csak néhányan éltek a lehetőséggel, de késő délutántól 
telt ház volt. 

20. Wass Albert műveiből rendezett nagy sikerű felolvasóestet a Határon Túli 

Magyarok Egyesülete e Városi Könyvtárban. 

21. Hosszú évek óta hagyomány, hogy a farsangi időszakban intézményeink 
„Szülők-nevelők bálja” szervezésével jutnak némi pénzhez, mellyel valamilyen fontos 



célt valósítanak meg, de ugyanilyen fontos, hogy alkalom nyílik jó hangulatú 
beszélgetésekre, egymás megismerésére is. 

22. Tüzes kerék túra – immár a 11-dik! Táv: kb.15 km, szintemelkedés: 330 m. 

23. A képviselőtestületi ülés ma a szociális rendeletet vitatta meg. 

24. A Határon Túli Magyarok Egyesülete új programsorozatot indít „Ismeretlen 

Ismerős” címmel. Céljuk, hogy több ismeretet szerezhessünk szülőföldjükről,(Erdély, 
Kárpátalja, Vajdaság, Felvidék, Szlavónia), valamint a határon túl élő magyarok 
életéről, kultúrájáról. Az első előadást dr. Hajdú Zoltánnak köszönhetjük, aki az MTA 
doktora, a földrajztudományok doktora, az MTA RKK tanácsadója, és hamarosan 
pécsváradi lakos! (A Karl-féle házat vették meg a Rákóczi utcában) Sok új ismeretet, 
nézőpontot adó, lenyűgöző, szuggesztív előadást hallhattunk! 

A Dn rövid hírben ír az ezer évet köszöntő rendezvénysorozatról, és a logóra kiírt 
pályázatról. 

28. Szülők nevelők bálja – ma a zeneiskola szervezésében. 

 

 

Március 

1.Ma zárult a négy napos budapesti Utazás Kiállítás, melyre a megszépült 
Élményvárunkat és programjainkat kínáltuk. 

2.A Várbaráti Kör szokásos éves közgyűlését tartotta ma.                                                                          

A DN címlapján Sókamra, ispotály és kovácsműhely a pécsváradi várban címmel a 
vár megújulásáról hoz részletes írást, majd a lap belső oldalain a közeljövő 
programjait sorolja fel: Egészségpiac és vásár a pécsváradi várban. 

3. A Kalandozó magyarok előadássorozat mai témája: „Nem is olyan távoli Kína” 
Mehlmann Péter bemutatásában.                                                                                                        
Szépíró verseny  országos döntőjébe jutott ma iskolánk tanulója,Marcz Roland 3./a                                                                          
Mozgáskorlátozottak fogadóórája és nőnapi klubdélutánja a művelődési házban.    
Az országos terjesztésű Metropol újságban gyönyörű, színes fotóval olvashatunk a 
vár felújításának részleteiről, a látnivalókról Millenniumi évre készül Pécsvárad cím 
alatt. 

6. Nőnapi zenés vacsoraest a várban.(Vogl Norbival és zenekarával, és ünnepi, 

háromfogásos vacsorával.) 

7. A DN ma hírt ad arról, hogy a pécsváradi körzeti megbízott fogott el egy körözött 
férfit. 

10. Nyugdíjas klubunk is nőnapot tartott. A klub férfi tagjai műsorral és képeslappal   

köszöntötték a hölgyeket. A vacsorát ezúttal a Gesztenyés vendéglőből szállították. 

11. Új szolgáltatás várja az érdeklődőket a mai naptól: a nyugdíjas klub heti 

fogadóórát tart a művelődési házban, és minden kérdésben igyekszik a korosztály 
segítségére lenni. 



13. A DN ma az ebek összeírásának befejezéséről ír. Az önbevallásos adatlapokat 

még egy hétig juttathatják el a városházára. Egy másik írásban a programokat 
(várvásár, III. Egészségpiac, ispotályavató, kiállítás, stb.) sorolja fel.                                    
Az általános iskola felső tagozata Kodolányi-műsorral örvendeztette meg társaikat, 
majd nyílt nap volt, ahol a hozzátartozók betekinthettek az itt folyó oktató-nevelő 
munkába. 

15. Sok év hagyománya szerint Hegedűs Imre emléktáblájánál kezdődik a mai 
ünnep, majd a Kossuth téren folytatódik. Ünnepi beszédet mond Zádori János 
polgármester. Idén az ünnepi műsort a II. Béla Középiskola adja, közreműködik a 
Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar Wagner József vezetésével.                                                       
A jó időben bízva (a hivatalos nyitás előtt) már ma is kitárja kapuit a vár, a 
millenniumi év első várvásárával. A belépés ma mindenkinek ingyenes. 

17. Megunt holmik csereberéje azaz Ökobutik a művelődési házban 

18. Nyugdíjas fogadóóra. 

19. – 26. A PIFÖ három önkéntese a törökországi Izmitben 9 országból érkezett 
fiatalokkal együtt dolgozta fel a globális felmelegedés témáját. 

 20. A DN beszélgetést közöl Gászné Bősz Bernadettel az „Ezer éve szól a harang” 

millenniumi ünnepségsorozatról és annak nyitóprogramjáról Ispotályos hétvége nyitja 
a jubileumi év programjait címmel.  

20-21-22. Ispotályos hétvégével és a III. Egészségnappal nyitja a szezont és egyben 
a millenniumi évet az Élményvár. Az izgalmas hétvége az egészséges életmód és a 
természetes gyógymódok jegyében telik. Felavatjuk az újonnan kialakított ispotályt a 
só-szobával, illatkamrával, dögönyözővel, lábfürdetővel, teatárral, de előadások, 
kiállítások, szűrővizsgálatok, gyakorlati praktikák, kóstolók, sportbemutatók is várják 
a vendégeket. Gyerekeknek külön egészségsarok! A kerékpárral érkezők között egy 
négy főre szóló ebéd- vagy vacsora meghívást sorsolnak ki a vár István Király 
éttermébe. 

20. Jótékonysági ruhavásárt tartott ma a Katolikus Caritas. 

21. Gyermek-, és felnőtt ruhák, játékok, könyvek cserélhetnek gazdát a mai börzén, 

melyet a művelődési házban tartanak. 

27. Klubnapot tartanak ma a Határon Túli Magyarok Egyesületének tagjai.                                         

A DN fényképes cikket közöl az apartman házról, a kellemes, csendes környezetről a 
beköltözés feltételeiről Májusban már költözhetnek címmel.  

28. Befejeződött a hetedik-nyolcadik osztályosoknak szervezett tánciskola.  

Megszerzett tánctudásukról ünnepélyes keretek közt adtak ma számot a 
Koszorúcskán.                                                                                                                                        
A DN-ben a Határon Túli Magyarok Egyesületének előadássorozatáról olvashatunk, 
mely célja a magyarok által lakott régiók kultúrájának, szokásainak, hagyományainak 
megismertetése.  

27– 28. A Magyar Reumatológusok Egyesülete a várban tartotta e két napon a XIII. 
Pécsi Reumatológus Rezidens és Szakorvosjelölt Fórumát.                                                                    



Húsvéti kondiversenyre várja ma az érdeklődőket a Spartacus Sportegyesület 
tömegsport szakosztálya.  

30. A képviselő-testület mai ülésén 1. Elfogadták a térítési díjakról szóló rendeletet. 
2.Előterjesztés hangzott el a közbeszerzési tervről . Döntést hoztak  3. Rendkívüli 
támogatási igény benyújtásával kapcsolatban, és 4. A központi ügyeleti helyiség 
tulajdonjogának rendezése szerepelt az 5. Egyebek előtt. 

 

31. Projektnyitó rendezvényt tartott ma a nyugdíjasok körzeti egyesülete. A pályázat 
során Önkéntes Pont kezdi meg működését, mely koordinálja a felajánlásokat és az 
igényeket, segít, tájékoztat, szervez.                                                                                       
A Zöld Zengő Egyesület ma Öko-fórumot tart: „Beszéljünk zöldeket – az 
Energiatakarékossági Világnap alkalmából.                                                                        
Ismeretlen Ismerős előadássorozat mai témája „Háromszék bűvöletében” Emlékek, 
szokások, tájak találkozása Dél-Erdélyben. Előadók: Csatlós Éva és Kovács M. 
Csilla. 

A DN Postabontás rovatában „Váradi”jelige azt teszi szóvá, hogy „Pécsváradon kettő 
napja világítanak az utcai lámpák egyfolytában. Ezt ki fizeti?  kérdezi. 

 

Április 

 

1. Nagy élményben volt része annak az igen kevés számú pécsváradinak, aki 
ma a katolikus templomban megtekintette a Koch Valéria Gimnázium 
Passiójátékát, melyet német nyelven adtak elő a diákok és a tanári 
kar.(Többen hiányolták nemzetiségi intézményeink pedagógusait és 
növendékeit.) A vár látta vendégül a kissé átfagyott előadókat 

Jön a tavasz? A művelődési házban mindenesetre ma muskátli vásárt tartottak. 

2. A DN címlapon ad ajánlót a tavaszi szünet programjairól, húsvétváró 
rendezvényekről. A felsorolásban Pécs és Komló után rögtön városunk kínálata 
szerepel. Külön kis cikk pedig a szombati Locsolóbálra invitál. 

3. Húsvétváró kézműves vásár és játszóház ma a művelődési házban. Ékszerész, 
gyöngyfűző, szappankészítő, csuhéfonó portékái mellett a legkisebbeket Ringató 
foglalkozás, a kicsit nagyobbakat Zeneovi foglalkozás is várta. 

4. Locsolóbál az uszoda folyosóján, a Póker zenekarral. 

7. Mozgáskorlátozott fogadóóra és klubnap a művelődési házban. 

8 .Elkezdődtek a jubileumi évfordulós programok adja hírül a DN. Felsorolja a 

tervezett programokat egészen augusztusig.                                                                       
Nyugdíjas fogadóóra.                                                                                                                                        
A Kalandozó Magyarok sorozat mai témája: „Széles levendulamezők 
tücsökciripeléssel  –  Provance” Aki mesél és vetít:Kácsor Klaudia. 



10. A Költészet Napjára sok helyen, sok módon készülnek. A Dn azt írja: A 

legeredetibb módon a pécsváradiak készülnek, ahol az ifjúsági önkormányzat 
szervezésében szombaton 22 órától utcára vonulnak a fiatalok, és buszmegállók 
járdájára, óvodák, iskolák előtt az úttestre fessenek fel versrészleteket. (A városban 
sokan nem olvashatták a cikket, mert vasárnap délelőtt értetlenül olvasgatták a 
verseket és sétáltak újabb festéseket keresni…) 

11. Andor Ilona születésének 110. évfordulóján a Várbaráti Kör szervezésében 
koszorút helyeztek el a szülőházán található emléktáblánál, majd az Andor Ilona 
Kórus adott koncertet. A megemlékezésről a DN is hírt ad. 

Ökopiac ismét: megunt ruhák, cipők, ékszerek, könyvek, porcelánok csereberéje. 

13. A képviselőtestület mai ülésén 1. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

beszámolt 2014-es tevékenységéről  2.Rendelet a 2014 évi zárszámadásról.                                    
3. Rendelet a helyi népszavazásról. 4. GVOP szerződés megkötésére felhatalmazás 
szerepelt a napirendben. 

14. Nyugdíjasklub. 

15. Már az augusztus 2-7 közt idén másodízben megrendezendő MOSZT 
programjaira hangol a DN „Új ötlet: fogadjon be egy színészt a MOSZT 
idejére”címmel.                                                                                                                     
Kerekasztal-beszélgetés a várban: Élet ma az egykori apátsági birtok településein                                                                                                                        
Nyugdíjas fogadóóra. 

16. Holokauszt filmvetítés 

18. Ismét a várost ünneplik a Zengővidék központjában írja a DN, és részletes, 

pontos időpontokkal is ellátott felsorolást ad a jövő heti programokról. 

20. A DN a holnapi ökofórumot ajánlja Zöld Zengő - Beszéljünk zöldeket címmel.  
XX. Gyermek- és Ifjúsági Fúvószenekari Találkozó a művelődési házban. 

21. Ökofórum a Föld Napja keretében.                                                                                             
Az általános iskolában körzeti matematikaversenyt tartottak. 

22. Nyugdíjas fogadóóra. 

23. A pécsváradi származású Molnár Jánost és az általa vezetett 60 éves Mecsek 

Táncegyüttest mutatja be nagy, fényképes  Amikor táncra perdül apa, fiú, s unoka 
című cikkében a DN. Mint ismeretes, János Böröcz Örzsike néni fia. (Édesanyja még 
nyolcvanon felül is aktív tagja volt a sok sikert aratott nyugdíjas tánccsoportnak, fiát 
Pétert pedig az ország egyik legjobb szólótáncosának tartják.)  

24. Ma van a leadási határideje annak az országos rajzpályázatnak, melyet a 
jubileumi év kapcsán hirdetett önkormányzatunk. A feladat ismert mondáink 
illusztrálása. 

 25. A Szent György napi Bor-és pálinkaverseny új helyszínre került. A várpince jól 
vizsgázott, a zsüri elégedett volt. Az ünnepélyes eredményhirdetést vacsora, majd 
bál követte. A DN pedig már a holnapi programokat ajánlja Főzni, enni, együtt lenni 
című cikkében.                                                                                                                                   
A művelődési házban ma kezdődött a jubileumi, immár XX. Gyermek és Ifjúsági 



Fúvószenekari Találkozó.                                                                                                                
Női Kamarakórusunk Erdélyben részt vett a VII. Szovátai Tavaszi Kórusfesztiválon, 
ahol 11 kórus kb. 350 énekese találkozott.  

26.A Város Napja a várkertben! Elrajtolt V. Váradfutás, fellépett az Eurodance, az 

óvodások, a Fordan, a Big-Band és két stand up-os: Prekop György és Trabarna. 
Vendégeink az egykori apátsági települések – erre egyébként a tervek szerint több 
alkalommal is lesz példa. (Szeretnénk újra szorosabbra fűzni a szálakat 
szomszédainkkal.)  

28.Az „Ismeretlen Ismerős” mai előadója Bayerné Sipos Mónika, a téma: „18 év 
Kárpátalja bűvöletében” 

29. Nyugdíjas fogadóóra. 

 

Május 

1.A Maifest mai ünnepsége is a szokásos program szerint zajlott a Német Kisebbségi 
Önkormányzat és a Német Klub szervezésében: fúvószene, óvodásaink, iskolásaink 
műsora és májusfa felállítása, mely aztán egy hónapig díszíti az Európa teret. 

Bazsarózsa-napok a várban. Ma nótaszóval és borozással várták a vendégeket. Aki 
nem kért a finom borvacsorából, azt zsíros kenyér várta a finom borok mellé.  

2. Kelemen László erdész vezetésével bazsarózsa túra indult ma a Zengőre a 

Várbaráti Kör szervezésében. 

3. A Várvásár megszokott rendje mellett a gyerekeknek módjuk nyílt anyák-napi 

meglepetést készíteni az édesanyák, nagymamák számára, valamint palánta 
cserebere is színesítette a kínálatot. 

4. A lakók is véleményezhetik a fejlesztési terveket címmel a DN a város fejlesztési 
terveinek felülvizsgálatáról, az új koncepció szükségességéről ír. 

5. A Baranya megyei Gyermekvédelmi Központ lakossági fórum keretében hívta fel a 
figyelmet a nevelőszülői tevékenységre. 

6. Nyugdíjas fogadóóra. 

Sajnos, „negatív előjelű” a cikk, melyet a mai DN-ben olvashatunk Vesztegetett a 
pécsváradi alpolgármester címmel. Nem csak a vádiratot és a bírói döntést 
ismertetik, hanem az ide vonatkozó törvényt is, mely szerint, ha a képviselő nem 
mond le mandátumáról, méltatlansági eljárás keretében mondják ki megbízatása 
megszűnését. Minderre Pécsváradon még nem került sor. – írja a DN. 

7. Véradást szervezett ma a Vöröskereszt.                                                                                        
A Zeneiskolában ma Bartók-est volt. 

8. Ezer esztendeje gyógyító növénykülönlegességek címmel a holnapi 
rendezvényünket ismerteti a DN 



9. Jön a tavasz, tágabb környezetünkben is rendet kell tennünk: tavaszi 

nagytakarítás volt ma városunkban, hagyományteremtő céllal. Reméljük, jövőre több 
dolgos kézre számíthatunk… 

„Ezer éve gyógyítunk” címmel színes programok várták ma az érdeklődőket a 
várban. Professor emeritius dr. Szabó Lászlótól megtudhattuk, mivel és hogyan 
gyógyítottak ezer évvel ezelőtt a magyar gyógyszerészet bölcsőjeként számon tartott 
monostorban. Csurgó Sándor természetgyógyász bemutatót tartott krém-, illóolaj-, és 
tinktúra termékeiből. Pottyondi Ákos, a Pannonhalmi Apátság gyógynövénykertjének 
vezetője arról számolt be, ma milyen gazdálkodást folytatnak a bencések, különös 
tekintettel a borokra, likőrökre, teákra, gyógynövényes termékekre. Volt kóstoló és 
gyógy-, illetve fűszernövény vásár is. A DN is hírt adott a rendezvényről. 

11. A mai testületi ülés vendége volt dr.Váczi István komlói kapitányságvezető, aki 1. 
beszámolt a közbiztonság helyzetéről, majd 2. A Pécsváradi Közös Önkormányzati 
Hivatal számolt be munkájáról. Polgármester úr tájékoztatót adott 3. Az 
önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok helyzetéről. Következett a 4. 
Közbeszerzési statisztika összegzése, 5. Alapító okiratok módosítása 
6.Iskolaigazgató választással kapcsolatos véleményalkotás. 

12. Nyugdíjas klub  

13. Nyugdíjas fogadóóra 

 15.  A Zengővidéki határon túli magyarok egyesületének klubnapja. 

15.-16. Az egyik legsikeresebb program, a Rapunzel éjszakája a várban. 

16. Felvidékiek napja - immár hatodik alkalommal! Deák Árpád tárogatóművész 

játéka után Fűri Ferenc, a Felvidéki Klub elnöke, majd Kovács József, a 
garamszentgyörgyi delegáció vezetője, polgármester beszélt. Kopa Marcell szavalata 
után az emlékkő koszorúzása következett. A színházteremben folytatódott a 
megható műsor, melyben a tárogató hangja mellett verseket is hallhattak és Potápi 
Árpád, nemzetpolitikáért felelős államtitkár előadást tartott. A vacsora előtt Zádori 
János, városunk polgármestere mondott pohárköszöntőt.   

17. A pécsi Ferencesek templom Szeráfi kórusa közreműködésével gregorián misét 

tartottak ma templomunkban. A mise után a kórus koncertet is adott Szűz Mária 
tiszteletére.                                                     

 19. KápolnaKultúra a várban. Családi felolvasóest a Pécsváradhoz köthető szentek 
életéből. (  Bősz Zoltánné nagymama, Gászné Bősz Bernadett édesanya, Gász Anna 
Zsuzsanna gyermek.) Az eseményről a DN is hírt ad Felolvasóest lesz a pécsváradi 
várban címmel. 

18. – 22. PIFÖ képviselők utaztak Dániába, Koldingba. A nemzetközi projektben 

litván, dán és svéd fiatalokkal dolgoztak együtt. 

20. Nyugdíjas fogadóóra                                                                                                                               
A DN négy baranyai várat mutat be színes fotókkal, a siklósi, a szászvári, a szigetvári 
mellett a miénket.(Mi vagyunk a legolcsóbbak…) 

21. Április 24-ig lehetett nevezni mondák illusztrálásával arra az országos 

rajzpályázatra, melynek eredményhirdetését ma tartották. Több száz, rendkívül jó 



színvonalú munka született. A legjobbakból kiállítás nyílt a vár Szent László 
termében.                                                                                                                                   
Ugyancsak a várban tartották ma a Kodolányi János Általános Iskola projektnapját és 
történelmi versenyét Pécsvárad ezer éve címmel. 

22. A DN a holnapi rendezvényt népszerűsíti Ökopiac lesz Pécsváradon című 
cikkében,                                                                

23. Ökopiac az „Egy élhető életért” Egyesület szervezésében.  

25. Ma rendezték meg a hagyományos pünkösdi kerékpáros találkozót.    

26. Az „Ismeretlen Ismerős” sorozatban ma Sásné Tamás Erzsébet és Kovács M. 
Csilla mesélt szülőföldjükről, Székelyföldről „Sors és jelkép – a varázslatos múlt és 
jelen. Hagyományok, legendák nyomában.  

27. Nyugdíjas fogadóóra 

28.Gyermeknap  lesz  a várban írja ma a DN. 

29. A várban, majd délután a Dombay tónál megrendezendő vasárnapi családi 

majális programjairól olvashatunk ma DNben.                                                                                      
A ma tartott lakossági fórum sok témát érintett, pl. a zöldhulladék kezelése, kóbor 
ebek probléma, de a pályázati tervek és az elnyert pályázatok is szóba kerültek, 
akárcsak a közterületet érintő gondok. A képviselőtestület és a polgármester 
beszámolt az előző fórum óta elvégzett munkákról. 

 30. Májusfa kitáncoló bál a Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület „segédletével” 
Este a bálon a Respect Music Band zenélt.                                                                                         
A DN hírt ad a jövő heti trianoni megemlékezésről, melyet a Határon Túli Magyarok 
Egyesülete szervez. 

  31. Gyermeknap délelőtt a várban, délután a Dombay tónál. Volt családi 
kalandjáték, aszfaltrajz, kötélkert, lovaskocsikázás, egészségsarok, szögbeverő 
verseny, kreatív kézműves játszóház, vetélkedők, műsorok. A színes és tartalmas 
program a Nyissunk egymásra a Zengővidéken projekt keretében valósulhatott meg, 
a PIFÖ és az Önkéntes Pont aktivistái részvételével. 

 

  

Június 

1. Két cikket is szentel ma városunkra a Dn. Ezer esztendőt ünnepelnek az egyik, és 

Trianonra emlékeznek a másik.  

2. Mozgáskorlátozottak fogadóórája és klubnapja.                                                                           
Erről a DN is hírt ad, a holnapi nyugdíjas fogadó órával és a szombati börzével 
együtt. 

3. Nyugdíjas fogadóóra.                                                                                                                  

Börze a művelődési házban, melyen a megszokott cserebere mellett bébiruha 
gyűjtés is volt a Pécsi Szülészeti Klinika részére. Erről a DN is beszámol.                                                                           



A sportpályán Utánpótlás Labdarúgókupa járási és az egykori apátsági 
településekkel. 

4. Trianoni megemlékezést szervezett ma a Zengővidéki Határon Túli Magyarok 
Egyesülete. 

9. Nyugdíjas klub 

10. Nyugdíjas fogadóóra. 

11. Zeneiskolai tanévzáró.                                                                                                                
A DN mai számában hírt ad az Önkéntes Pont megnyitásáról. A Nyugdíjasok Körzeti 
Egyesületének nyertes pályázatából megvalósuló iroda feladata 
információszolgáltatás, önkéntesek toborzása és közvetítése, személyre szabott 
tanácsadás, orientálás, valamint közösségi programok, rendezvények szervezése. 

12. Új lehetőség a mozgásra! A Spartacus Sportkör Tömegsport Szakosztálya mától 
minden pénteken ingyenes asztalitenisz lehetőséget biztosít az uszoda galériáján. 

13. Malomtúra Fullér Sándor vezetésével                                                                               
Ökobutik a művelődési házban a nyár jegyében. 

15.A tanév utolsó tanítási napján – immár hagyományosan – Végre vége! ingyenes 

nyárköszöntő buli a várban.                                                                                                                            
24 órás intenzív angol nyelvtanfolyam indul a művelődési házban, Czirokné Higi 
Réka vezetésével, kezdő és haladó szinten.                                                                              
„Segítség időseknek és diákoknak” ismét –ezúttal nagyobb terjedelemben- ír a DN az 
Önkéntes Pontról. 

A képviselőtestület mai ülésének témái: Tájékoztató 1. A Spartacus sportkör 
tevékenységéről  2, Az Ifjúsági Önkormányzat tevékenységéről 3.Az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat ellátásáról valamint a 4. Folyószámla 
hitelkeret bővítése, IPA pályázathoz támogatást megelőlegező hitel felvételét vitatták 
meg. 

16. KápolnaKultúra 

17. Nyugdíjas fogadóóra                                                                                                                     

A DN arról ír, hogy a végéhez közeledik a zarándokút fejlesztésével kapcsolatos 
munka. Elkészült a fedett zarándokpihenő a várkertben, tűzrakó-hellyel, információs 
táblákkal, valamint a vár előtt egy újabb pihenő ivókúttal és paddal. 

19. Keresztjeink című kiállítást nyitott meg ma dr.Bíró Ferenc a várban. A gyönyörű 
kiállításon feszületek, kegytárgyak, házi oltárok, miseruhák láthatóak. 

20. Szent Iván éj és Múzeumok éjszakája a várban: levendulaszüret, élő társasjáték, 
vezetett vártúrák, éjjeli virtus denevérkereséssel, zseblámpás vadászat, a Szent 
Korona megtekintése a gyertyafényes kápolnában, tűzgyújtás, tűzugrás, játék a 
fénnyel. 

21. Ló-lovas-lovag ismét a várban, az „Apró paták” és a Lovas Sportegyesület 

közreműködésével.                                                                                                                            
Ma volt fotópályázat ünnepélyes eredményhirdetése és a beérkezett művekből nyílt 



kiállítás megnyitója is. Délután pedig a Zeneiskola növendékeinek koncertje, az                   
Ifjú tehetségek napja hagyományosan szintén a várban. 

22. A DN A pécsváradi költő új verseskötete című cikkében a szerdai író-olvasó 
találkozóra hívja fel a figyelmet.                                                                                                                    
Egy másik írás Tüzet oltottak a tizedikes diákok címmel a II. Béla Középiskola 5 
napos gyakorlatáról ír, melyet a Baranya megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon 
töltöttek. Gyakorlatokon és szimulált helyzetekben próbálhatták ki a tűzoltási és 
műszaki mentési munkákat. 

24. Író-olvasó találkozó Kocsis Kordély Máriával második verses kötete megjelenése 
alkalmából, mely a „ Nyugtalan lelkem rezdülései” címet viseli . Városkánk lakójának 
már több antológiában kaptak nyilvánosságot versei, novellái. 

25. Szabadságra  megy a könyvtár írja ma a DN, a könyvtár nyári szünetéről 
tudósítva. 

26. Már augusztusi programjainkat ajánlja a DN „Programok a millenniumra” címmel.   

29. Singvoche a várban.                                                                                                                      

Ma indul a XI. német tábor a Dombay tónál. 

 

Július 

1. A DN ma hírt ad arról, hogy befejeződött az a határon átnyúló program, amely a 
közép-európai zarándokút infrastruktúrájának fejlesztését, valamint a magyar-
horvát határvidék turisztikai vonzerejének növelését tűzte ki célul. A projektben 
két baranyai települést is részt vett: Beremend és Pécsvárad.                                      
Másik cikkükben Dézsmát szednének a Zengőalján címmel a tervezett 
együttműködésről ír a környék múzeumai közt. Pécsváradról a vár 
kerékpárjaival és elemózsiával, térképpel felszerelve juthatna el az érdeklődő 
például Zengővárkonyba, Nagypallra, Erzsébetre, Óbányára vagy bármely 
településre és élmények formájában „szedné be a dézsmát”. 

 

4. Megélénkült a forgalom ma a katolikus templom környékén. 18 településről 
érkeztek nemzetiségi kórusok a német egyházzenei találkozóra, többek közt 
Villányból, Szekszárdról, de a közeli Szederkényből és a távoli Budapestről, 
Fertőrákosról, Pilisvörösvárról is. 

8. Keresik  a legfinomabb házi lekvárt írja a DN beharangozójában, melyben a 

vasárnapi várvásárra és mesterségek napjára hívja fel a figyelmet. 

9. Tárogatósok világtalálkozójáról ad hírt a DN, említve a pécsi koncerteket. 

Pécsváradi vonatkozása az, hogy előtte nálunk ebédeltek a várban, majd 
várvezetésen vettek részt és elégedettségüket rögtönzött mini koncerttel fejezték 
ki.(Finom ételeinkre és a lenyűgöző helyszínre a világtalálkozó egyik magyar 
résztvevője hívta fel a figyelmüket, aki évente megfordul a várban, a „Jó ember díj” 
átadásán.) 



12. Mesterségek napja és várvásár ma az Élményvárban. A szokásos őstermelői 

vásár, kézműves kirakodó és bolhapiac mellett mesterségek bemutatóit is láthatták 
az érdeklődők, pl. csuhéfonó, székfonó, kovács, mézeskalács készítő, nemezes, 
fazekas, tojáspatkoló. Élő társasjáték, kisinas-képző, gabonajátszó, kisállat simogató 
mellett a házi lekvárok versenye is zajlott és kemencés finomságokat, ízesített 
limonádékat is kóstolhattak. 

14. Ünnep a pécsváradi várban – írja a Dn, a részletes program mellé Détár Enikő, 
Voith Ági, Straub Dezső és Tahi-Tóth László fotóit is közli, kedv-csinálóul a 
MOSZThoz. 

16. A DN ajánlójában ma a holnap kezdődő Ifjúsági fesztivál szerepel. 

17.-18. XV. Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál. 

20. Tovább szépül a vár – írja ma a DN, beszámolva a délkeleti torony tetőzetének 

felújításáról, melyet fényképen is bemutat. „ A munkák csak a létesítmény kis, 
elszalagozott részén folynak, nem zavarják a turistaforgalmat.” – jegyzi meg a végén. 

22. A DN a közeljövő programjairól ad hírt Élmények a várban címmel. 

28. Fényképet is mutat a DN Akadály a Zengőn cikkében, melyben arról ír, hogy több 
helyen gyökerestől kidőlt fák nehezítik a kirándulók útját a pécsváradi lőtértől. A 
kiöregedett fák nem bírtak ellenállni az idei év viharainak. 

29. Részletes programot közöl a DN a Vár Napja, valamint a MOSZT 
rendezvényeiről. 

30. A pécsváradi – bár évtizedek óta Pécsett, majd Budapesten élő – Pitti Zoltánnal – 

beszélget ma a DN újságírója. ( Zolinak köszönheti Pécs az Euro Cantatot. Városi 
tanácselnökként 1988-ban ő hozta ide a rendezvényt.) 

31. Europa Cantat a várban. Fellépett – és fantasztikus hangulatot teremtett – 
Campus Kammerchor Kreuzlingen Svájcból.                                                                                       
A DN nagy, fényképes cikkben köszönti városunkat és közöl részletes augusztusi 
programot is Ezeréves Pécsvárad! cím alatt.  

 

 

Augusztus 

2. A Vár napja idén is kicsit visszavezetett bennünket a középkorba: játékok, zene, 
várvásár, lakoma és műsor mind ennek jegyében telt. Ismét vendégeink voltak 
és bemutatkozhattak az egykori apátsági települések. Az elmúlt évben ez 
alkalommal tartottál a Baranya Megye Szépe Szépségverseny Járási 
Elődöntőjét, s a terv idén is ez volt. Érdeklődés, azaz jelentkezés hiányában 
elmaradt… Volt viszont lovaglás, fegyver-és páncélmustra, íjászok és lovagi 
bemutatók, várséták felnőtteknek és gyerekeknek, este pedig BigBand! 

Bár hivatalosan holnap indul a II. MOSZT, ma „nulladik” napként a Shirley 
Valentine című lírai komédia került színre. 
 



3. A képviselőtestület mai ülése Bayerné Andrics  Alíz  1. eskütételével kezdődött. 
Mint ismeretes, Benkő László helyére került a testületbe, mint a választási listán 
soron következő, legtöbb szavazatot kapott személy. Ezután következett  2. az 
óvoda beszámolója a 2014-15-ös tanévről. 

 
4.  A MOSZT hivatalos versenyprogramját a Vidám Színpad nyitotta. Straub Dezső 

rendezésében Alfonso Paso: Ön is lehet gyilkos! című krimi komédiáját 
láthattuk. 

5. Ma a Hadart Társulás Dan Goggin: Apácák című darabján nevethettünk, melyet 
Kökényessy Ági rendezett és a főszereplő Voith Ági volt.William Shakespeare: 
Makrancos Kata került ma színre Détár Enikő címszereplésével. 

6. Tabi László: Spanyolul tudni kell című darabját a fesztivál megálmodója: 
Galambos Zoltán vitte színre társulatával, a már-már pécsváradinak számító 
Körúti Színházzal. 

7. Ugyancsak Galambos Zoltán és a Körúti Színház jegyzi a mai darabot: A vén 
bakancsos, és a fia a huszár c. népszínművet. A záró programot, a Díjátadó 
gálát Galambos Zoltán és Beleznay Endre konferálta. 

8. A DN a ma és holnap zajló ingyenes könnyűzenei fesztiválunkról, a Dombay 
Soundról ír. Másik nagy, fényképes cikke a martonfai menekült tábor körüli 
kérdéseket boncolgatja, megszólaltatva Zádori Jánost, városunk polgármesterét 
is, Újabb demonstráció a tábor felépítése ellen – Az ezeréves Martonfa ezer 
menekültet kap a kormánytól címmel. 

10.- 14. Ifjúsági tábor indul a Dombay tónál a PIFÖ szervezésében. 

11. Középkori magyar várak - virtuális vártúrák című interaktív kiállítás megnyitója a 
várban.                                                                                                                                                   
Előtte a Magyar Posta Magyar Szentek és Boldogok elnevezésű bélyeg-kisívét 
bocsátották forgalomba ünnepélyes keretek közt, szintén a várban.    Erről is és a 
közeljövő eseményeiről is ír a DN Program kavalkád a Zengőalján című cikkében. 

12. Apaceller Péterrel beszélget az újságíró a DN Apa és fiai a beatkorból – az 

Apaceller család jubileumi koncertet ad a pécsváradi várban címmel. Az interjúhoz 
fényképet is mellékelnek a zenekarról. 

13. Mi történt ezer éve a Vashegynél? kérdi a DN mai írásában, mely a szombati 

történeti konferenciát, valamint az ünnepi szentmisét ajánlja olvasóinak. 

14.  Az APSONS zenekar és rajongóik ünnepeltek a vár színpadán, jubileumi 
koncertet adtak fennállásuk 20.évfordulóján. Az est védnökei dr.Bíró Ferenc és 
Zádori János, a házigazda Götz Attila színművész.                                                                              

15. Az ünnepi szentmisén ma közreműködött Sárkány Kázmér és Fülöp Judit 

operaénekesek, orgonált Gyöngyösi István. Részt vett a szentmisén a Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság Gyógynövény Szakosztálya. Apátplébános úr megáldotta 
a gyógynövényeket.                                                                                                                  
Délután a Várbaráti Kör konferenciát tartott a várban a legfrissebb feltárások 
eredményeit bemutatva.                                                                                                              
A Szentháromság téren a szokásos német mulatság, a Spatschoppen zajlott, melyen 
fellépett  a Véméndi Német Nemzetiségi Táncegyüttes, a Brückner családi zenekar, 
Réger Henrietta harmonikás, és Pécsváradról a Szivárvány Német Nemzetiségi 
Óvoda kis táncosai, valamint a Városi Fúvószenekar. Volt süteménybüfé, sváb 



babgulyás, rétes. A jó hangulatot fokozta a Diamant Kapelle muzsikája.                                   
A Dn már a 20-i programjainkat ajánlja Ünnepi és vidám események a várban 
címmel.                                      

16. Megható este a várban: találkozhattunk az első várszínházi előadás szereplőivel, 

a darabot kifejezetten ide író Pozsgai Zsolttal, (aki az első előadás rendezője is volt) 
és az ősbemutató résztvevői emléktáblát helyeztek el Szakácsi Sándor színművész 
emlékfájánál. 

18. Politikamentes közös véleménynyilvánításra hívja ma az Európa térre a város 

vezetősége a pécsváradi polgárokat a tervezett menekülttáborral kapcsolatban. Mint 
a meghívón Zádori János polgármester írja, számukra elsődleges a lakosok 
álláspontja ez ügyben (is). 

19. Ünnepi önkormányzati ülés a várban, melyen a hagyományokhoz híven átadták a 
város kitüntetéseit. Közreműködött – mint mindig – a Pécsváradi Női Kamarakórus 
dr. Kutnyánszky Csaba vezényletével. A DN részletes programot közöl, melyben 
Pécs, Pécsvárad és Komló szerepel, megemlítve hogy idén Pécsváradon lesz a 
legtöbb esemény. 

20. Az időjárás nem kedvezett a millenniumi ünnepségnek: amire nemigen volt még 
példa, szakadó esőre ébredtünk Pécsváradon. Az ünnepi szentmise helyszíne ezért 
a Nagyboldogasszony templomba került át. Dr. Udvardy György megyéspüspök 
celebrálta, közreműködött a pécsi Silentium kórus.                                                                                        
Az ünnepi műsor a vár „hodály”-nak „becézett” (vagy csúfolt?) fedett 
rendezvényterére került, hiszen a Baranya megyei Önkormányzat nálunk tartotta 
központi ünnepségét, s meg kell vallani, a hodály jól vizsgázott… A koszorúzás is 
esernyőt igényelt Szent István szobránál. Bemutatkozott a Kincses Baranya, pl. a 
Nagypalli Pogácsafesztivál vagy az Orfűi Medvehagyma-fesztivál.                                           
Délutánra az időjárás is megemberelte magát, a Szentháromság tér fái alatt volt 
mesejáték, lengyel és török néptáncegyüttes, a BigBand, és a nagyberegi 
művészkerékpárosok. Az utcabálon a Póker zenélt, és szponzori támogatásnak 
köszönhetően lenyűgöző tűzijátékban is volt részünk. 

21. A Dn augusztus 20-ról szóló körképét a mi ünnepségünk színes fotójával indítja, 
megemlítve a megyei önkormányzat nálunk tartott központi ünnepségét. Másik cikke 
csak rólunk és következő programjainkról szól, Millenniumi ünnepség a Zengőalján 
vasárnap címmel. 

23. X. Nemzetközi Fúvóstalálkozó! Az Erdélyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar 
műsorát a vár udvarán is megcsodálhattuk. 

26. Évezredes várfalak között – Hamar népszerűek lettek a várudvaron közelmúltban 

kialakított látnivalók írja a DN. ( A cikkhez közölt képen valóban sok ember sétál a 
romok között.) 

28. Együtt ünnepelnek a birtok települései olvashatjuk ma a DN-ben. A részletes 

holnapi programról Gászné Bősz Bernadettel beszél Hajdú Zsolt. 

29. Pécsvárad város millenniumi ünnepsége a várban, a gótikus csarnoktemplom 

romjai között tartott szentmisével kezdődött, melyen dr. Várszegi Asztrik 
pannonhalmi főapát, dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök és dr. Bábel Balázs 
Kalocsa-kecskeméti érsek is közreműködött Antal Géza apátplébános mellett. 



Ünnepi műsor és megemlékezés követte a szentmisét. Délután új helyszínt 
„avattunk”, mert a művészeti csoportok bemutatkozása a Kossuth téren felállított 
színpadon zajlott. Bemutatkoztak a „fősővárosban” a zeneiskola ifjú tehetségei, 
Farkas Béla Szajkról, a Khelipeske Rom Berkesdről, a szajki „Biseri” Horvát 
Tánccsoport és természetesen a Zengővárkonyi Hagyományőrző Művészeti 
Egyesület.                                                                                                                       
A Dn a megújult honlapunkat, a pecsvarad.hu –t mutatja be. Ajánló című rovatuk 
pedig újra közli a mai ünnepi megemlékezés és műsor programjait. 

31. Ismét a 29-i műsor a téma a DN-ben, felsorolja programjainkat, ezúttal persze 
múlt időben. 

 

Szeptember 

 

1.A Szentháromság tér árnyas fái alatt kezdődött a tanév műsorral, az elsősök 
köszöntésével, majd az iskola épületében az osztályfőnökökkel folytatódott a nap.           
A Dn mai számában a következő napok programjaira hívja fel a figyelmet Szüreti 
fesztivál és kerékpártúra címmel. Mint írja,” a milleniumi év fő rendezvényeit 
követően is egymást érik a programok a Zengőalján.” 

3. A Zeneiskola – amely már az általános iskola falai közt működik – ma tartotta 

szokásos évnyitó hangversenyét. 

4. A Katolikus Caritas jótékonysági ruhavásárt tart ma. 

5. Babaruhabörze az uszodafolyosón.                                                                     
Százötvenmilliós felújítás indulhat írja ma a Dn, hírt adva a pályázati csoport 
napokban beadott tervéről, melynek keretében a művelődési ház és a sportcsarnok 
felújítását és korszerűsítését végeznék el.  

 

8. Véradás a művelődési házban.                                                                                            
Délután a nyugdíjas klub havi klubnapja.                                                                                                
Már nyolcvan önkéntes írja a Dn abban a cikkében, mely az immár öt hónapja 
működő Pécsváradi Önkéntes Pontot mutatja be. ( A Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete 
működteti)  

9. A vár dolgozói tapasztalatcserén jártak Pannonhalmán, testvértelepülésünkön, 
ahol a bencés monostorral, a borászattal, a levendula feldolgozásával ismerkedtek. 

10.  Kormányablak nyílt ma Pécsváradon. A megyében ez a hetedik. Az új 
ügyféltérben, mely akadálymentesített, négy munkaállomással és egy fotófülkével  
várják városunk és a járás minden lakosát immár több mint 420 ügykört intézve. A 
kormányablakot dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott, a Baranya Megyei 
Kormányhivatal vezetője adta át. 

11. A művelődési házban lassan beindulnak a foglalkozások. Ma elindult a 
közkedvelt Szöszmötölő, melyen Tamás Lőrincné Erzsi óvó néni útmutatásával népi 
mesterségeket tanulhatnak a gyerekek.                                                                                            



Ingyenes „kedvcsináló” foglalkozást tartott ma Beck Angéla zenetanár, hogy a 
kismamáknak bemutassa, mi is az a Ringató.                                                                   
Kormányablak nyílt Pécsváradon írja a Dn, hírt adva a tegnapi eseményekről. 

12. A II. Szüreti Fesztivált Zádori János polgármester és Takács Andrea ifjúsági 

polgármester nyitotta meg. Vendég volt testvér településünk, Pannonhalma, de 
Kozármislenyből és Kolozsvárról is érkeztek fellépők. Kiállítás is nyílt a művelődési 
házban „Pécsvárad akkor és most” a Naiv Art (Rosenberger Ramóna és Arató 
Gergő) fantasztikus fotóiból. Este bál a Star Boys Band zenéjével.                                                    
A Dn részletes programot közöl a mai napról, valamint a jövő héten megrendezendő 
Ispotályos napról is. 

13. A sportkör idén is meghirdette a családi kerékpáros napot, a cél Pusztabánya, 

ahol játékos vetélkedők is várták a résztvevőket. 

14. A mai képviselőtestületi ülés témái:                                                                                                      

1.      2015 I. félévi pénzügyi tájékoztató                                                                                                      
2.      A 2015. évi költségvetés módosítása                                                                                           
3.      Szociális tüzelőanyag pályázat                                                                                                       
4.      Pályázat rendkívüli önkormányzati támogatásra                                                                               
5.      Döntés számlavezető intézetről                                                                                                               
6.      Tájékoztató a tanévkezdésről. az oktatási-nevelési intézmények működése                               
7.      Szent István napok értékelése                                                                                                         
8.       A város szociális és egészségügyi helyzetének áttekintése                                                
9.       Pécsvárad településfejlesztési koncepciója                                                                             
10.     Vízmű gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos döntések                                                               
11.     Telekeladás 

16. Iskolánk 7. és 8. évfolyamos tanulói egyhetes látogatásra indultak 
testvértelepülésünkre, Külsheimbe. Sok érdekes program vár rájuk és bepillantást                                                        
nyerhetnek a német iskolások és családjaik életébe is.   A Dn fényképpel ad hírt a 
megszépült és komfortosabb Dombay-tóról. Egy másik cikk a milleniumi év 
rendezvénysorozatának még hátralevő eseményeiről tudósít, Sütés, főzés, majd 
lakmározás a várban címmel. 

17. A Dn ma dr.Várnai Ferenccel ( zenepedagógus, népzenekutató és zeneszerző) 

beszélget, megemlítve egykori pécsváradi tanári, karvezetői tevékenységét is. 

18. Ezeréves ispotály a címe a mai napnak a várban. A gyógynövények vására 

mellett rendkívül érdekes előadásokat is hallgathattunk. dr.Grabarits István 
gyógyszerész a középkori gyógyításról, dr. Falus Orsolya Phd, a Tomory Pál 
Főiskola rektorhelyettese a betegápoló lovagrendekről beszélt. 

19. A Kulturális Örökség Napja keretén belül Határtalan Dézsmalakoma zajlott ma a 
várban. A valamikori apátsági települések jóvoltából pl. szürke marha pecsenyét, 
pisztrángot, pogácsát, gesztenyés finomságokat kóstolhattak a résztvevők. 
„Vendég”volt a híres kopácsi halászlé. (Hosszú sor kígyózott a bográcsok előtt!) 

20. Tekerjünk, hogy tekerhessünk! a mottója a mai megmozdulásnak. Az európai 

autómentes nap alkalmából a kerékpározás fontosságára hívták fel a figyelmet. 
Pécsváradról, ill. Bátaszékről indulva a véméndi sportpályán találkoztak a kerékpár 
szerelmesei, azt kérve, hogy a megszüntetett vasút nyomvonalán épüljön kerékpárút. 



21. A Dn a szombati dézsmalakománkról ír, nagy sikerűnek nevezve a rendezvényt. 

23. Városunk pályázatairól ír ma a Dn. Forráshiány miatt a Gesztenyési úti Óvoda 

konyhafelújítása és a Gondozási Központ felújítása is tartaléklistára került, ám 
mindkét buszos pályázat sikeres volt, így egy 18 fős kisbusszal és egy mikrobusszal 
gazdagodik Pécsvárad a közeljövőben. Új, kiemelt projekt – melynek dokumentumait 
már beadták – a művelődési ház és a sportcsarnok  korszerűsítése. Jelenleg az 
eü.központ fejlesztése zajlik. (Orvosi műszerek beszerzése, új gépjármű 
megvásárlása.) 

 
 

 

Október 

1 .A Zene Világnapja alkalmából a város több pontján is találkozhattunk zeneiskolánk 

kis növendékeivel, akik mini hangversenyekkel örvendeztettek meg bennünket – és 
vendégeinket is.(A várban pl. első muzsikálásukat 70 német középiskolás is 
hallgatta, a másodikat 17 osztrák – és a menüért érkezők.) 

A vár látogatói egyébként magyar és német nyelvű zenével kapcsolatos idézeteket 
kaptak ajándékba. 

2. Mai rendezvényünk az Idősek Világnapja alkalmából ”Tegyük jobbá az idősek 
életét!” címmel  zajlott .Az érdeklődők Bori Gábor építési osztályvezető és Zádori 
János polgármester kalauzolásával megtekinthették a Zengő apartman 
házat,előadásokat hallgathattak az idősgondozásról, szociális ellátásról, (Hujberné 
Pej Márta int.vez.) az időskori biztonságról( Zsáliné Molnár Tímea r.őrnagy), az 
idősek egészséges táplálkozásáról (Szabó Zoltán PTK-ETK), melyet kóstoló is 
követett, de idősbarát ötleteiket meghallgatta polgármester úr is. Kísérő programként 
egészségügyi szűréseken, méréseken, tanácsadásokon vehettek részt, játékos 
feladatokat oldhattak meg ajándékokért. 

3. A DN már a Leányvásárról ír, a programok mellett megemlítve a gyökereket is, 
Leányvásár: sztárok is fellépnek cím alatt. Egy másik cikk, amely a Geresdlaki 
Gőzgombóc Fesztiválról szól, így idézi Habjánecz Tibor polgármester szavait: 
Nagyon szimpatikus a pécsváradiak kezdeményezése , ugyanis az október 10-i 
hétvégére a szállásokat eleve úgy értékesítik, hogy benne szerepel a belépőjegy a 
Gőzgombóc Fesztiválra. 

6. Az aradi vértanúk emlékére iskolánk harmadikosai készültek igen színvonalas 
műsorral. Felkészítőik osztályfőnökeik voltak –Patonainé Link Zsuzsa , Nagy Szilvia- 
valamint Somogyi Bernadett.  

7. 3-4 éves gyermekek számára indul Énekes Zeneóvoda sok dallal, játékkal, 
mondókával Szabó-Beck Angéla fuvolatanár vezetésével. 

A vár Szent László termében új kiállítás nyílik Esküvőre hangolva címmel. Ruder Éva 
csodálatos terítékekkel, kiegészítőkkel segít a „nagy nap” hangulatát megtervezni, 
Lévai Gábor fotói – ahogy ezt már megszokhattuk tőle – egészen különleges 
hangulatot árasztanak. Majd a várkápolna ad otthont egy különleges előadói estnek, 



melynek Sokoldalú Szerelem a címe. Apaczeller Péter és felesége, Czigola Orsolya 
igazán sok oldalukat mutatták meg a – sajnos, érthetetlenül kisszámú – nézőnek. 
Énekeltek, táncoltak, meséltek, megnevettették, megríkatták őket. Előadásuk 
szünetében bort kóstolhattak a gyertyafénybe öltözött múzeumban. 

A DN Ablakot is cserélnek címmel ad rövid hírt az önkormányzat újabb sikeres 
pályázatáról, melyet épületenergetikai fejlesztés megvalósítására nyert városunk. A 
bruttó 150 milliós forrásból a sportcsarnok és a művelődési ház hőszigetelése és 
nyílászáróinak cseréjét finanszírozzák.                                                                                                               
Másik cikkük a rendkívül széles választékot mutatja be, melyből választhatnak az 
érdeklődők Újra beindultak a klubok, szakkörök címmel. 

8. Jubilál a legrégebbi zenekar írja a DN, részletesen taglalva a Pécsváradi Városi 

Fúvószenekar megalakulásának,eddigi működésének körülményeit, eredményeit, 
megszólaltatva búcsúzó karnagyukat, Apaceller Józsefet is.                                                           
Göncz Árpád volt köztársasági elnök halálhíréhez olyan fotót mellékelt a lap, melyen 
a várban látható 1993. augusztus 20-án, várossá avatásunk ceremóniáján. 

9.A DN Egy nap a Zengő lábánál számtalan történetet  tartogat  címmel Pécsváradot 
mutatja be egész oldalas, fényképes cikkében. Az írás alcíme: A jubiláló kisváros 
igazán karban van tartva, nem látszanak meg rajta az évek. 

10.Csepergő esőben szólaltak meg a Városi Fúvószenekar hangszerei az Európa 
téren a kitelepítettek és malenkíj robotra elhurcoltak emlékkövénél. A rossz idő 
ellenére is sokan eljöttek, hogy emlékezzenek, fejet hajtsanak, gyertyát gyújtsanak. 
Gászné Bősz Bernadett német és magyar nyelven is arról beszélt, hogy a kő 
hidegsége, állandósága azokra a meleg, élő, érző emberekre emlékeztet, akik 
nagyszüleink, rokonaink, szomszédaink voltak.                                                       A 
koszorúzás, gyertyagyújtás után a Pécsváradi Városi Fúvószenekar jubileumi 
koncertjére megtelt a művelődési ház nagyterme. Különleges színt adott az 
eseménynek, hogy Apaceller József, aki  több, mint 35 évig vezette a zenekart, ma 
elköszönt a tagoktól és a közönségtől is. Hosszú pályafutását, sikereit, rendkívüli 
szervezőkészségét sokan méltatták. A koncert utáni fogadásra Fűri Ferenc régi 
Városi TV felvételekkel lepte meg a zenekar egykori és jelenlegi tagjait. 

                                                                                                                                       
A DN már a Leányvásárra „hangol” Hagyományőrzés könnyűzenei sztárfellépőkkel – 
kiemelkedően sokszínű lesz az idei Pécsváradi Leányvásár című cikkében, melyhez 
a tavalyi Sárközi Össztáncról készült fotót mellékel. 

A pécsváradi Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesületének tagjai  a kárpátaljai 
Nagyberegre indulnak, ahol részt vesznek az első csipkebogyó és beregi szőttes 
fesztiválon.  

12. A képviselőtestület mai ülésén elfogadta 1. 2015. évi krónikáját, valamin t                                      

2. a Zengővidék Kft. végelszámolását            3. Módosította a helyi adórendeletet 
meghallgatta a                                                4. Települési Értéktár beszámolóját  
tájékoztatót hallgatott meg                              5. a Leányvásárral kapcsolatban 
valamint                     6. az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésével kapcsolatban.  



13. A DN nagy, fényképes cikkben ír a leányvásárról, a programokról, résztvevőkről, 

változásokról, megszólaltatva Zádori János polgármestert is Hétvégén Leányvásár – 
Hagyományőrzés és színes programkavalkád címmel. 

14. Előadássorozat indul Dániel könyvéből, Pongrácz Róbert és Farkas Ádám 

bibliaoktató és lelkész közreműködésével.  

15. Helyesírási versenyen vehettek ma részt iskolánk felső tagozatosai. Nyertesek:  

5.évfolyam: 1. Horváth Zsófia 5.b.      2. Zsáli Zoé 5.b.               3. Szabó Kamilla 5.b.  
6.évfolyam: 1. Gál Bianka 6.b.          2. Daradics Jennifer 6.a.    3. Sulyok Lilla 6.a.   
7.évfolyam: 1. Kasza Nikolett7.a.      2. Bencze Réka 7.a           3. Knézits Kinga 7.a.  
8.évfolyam: 1. Szabó Tamara 8.b      2. Kovács Bálint 8.c.         3. Krebsz Nikolett8.b. 

16. Korlátozások a Leányvásár és a rali miatt ad hírt a DN egy másik cikkben a 

Mecsek Rallye részleteit közli, megemlítve, hogy a pécsváradi városi 2,5 km-t 
megnézheti a közönség. 

A Duna Televízió Családbarát című műsorának vendége volt ma Pécsvárad, a 
Leányvásár jegyében. Bognár Gyöngyvérrel beszélgettek, míg Horváth Helga, a vár 
fiatal és tehetséges szakácsa (és pécsváradi leány!) kacsa combot készített 
gesztenyemártással.                                                                                                               
Már a mai napon – pénteken – sok kézműves megjelent az eső ellenére. Működött a 
Szentháromság téren az Ízek tere-borok tára, ám a szűnni nem akaró eső miatt az 
ünnepélyes megnyitó és a Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház műsora a 
művelődési házba szorult. A BigBand és elszánt híveik azért kitartottak a 
Szentháromság téren, bár az áram is többször elment. Az esti OchoMacho koncertre 
csillapodott csak az eső. Kiállítások is nyíltak a mai napon: „Multietnikus dimenziók” 
Hermai Béla néprajzgyűjtő és fotográfus alkotásaiból,”Pécsváradi Leányvásár” 
rajzpályázatra érkezett alkotásokból, és „Hímzés-Ország” kézimunka gyűjtemény. 

17. A Mecseknádasdi Fúvós Zenekar térzenéje „ébresztette Pécsváradot. „Telt ház”a 
főutcán, folyamatos programok a két színpadon, meg-megeredő eső és rengeteg 
érdeklődő Charly és a Magna cum laude koncertjén –ez a szombati nap mérlege. 
Este bál a Tornádó zenekarral. 

18. Ökomenikus istentisztelettel indult a harmadik nap. Majd folytatódott a 
néptánccsoportok, népdalkörök, gyermekműsorok kavalkádja, fellépett Beleznay 
Endre és Egyházi Géza, ismét megválasztották a Leányvásár Szépét és Legszebb 
Párját, de a legnagyobb sikert idén is a Sárközi Össztánc és a Zengő Rezek aratták. 
A gálán ez évben a Mecsek Táncegyüttesnek tapsolhattunk. Először volt 
tombolasorsolás is, melynek fődíja „itthon maradt”, ugyanis pécsváradi fiatalember 
nyerte.  

19. A DN címlapján színes fotón a Zengővárkonyi  Néptáncegyüttes látható, s a rövid 
híradás címe: Leányvásár esővel… 

A Pécs-Baranyai Könyvtáros Tanárok Szakmai Napja ma városunkban zajlott. 
Meglátogatták a Városi Könyvtárat, az iskolai könyvtárat, ám a szakmai programokon 
túl a várat is megmutattuk nekik. 

Takács Andrea és Weisz Gábor a PIFÖ képviseletében a dániai Kolding városába 
indul egy nemzetközi projekt részeseként.  



20. „Jó előre gondoltak a gyerekek programjainak megszervezésére a Zengőalján” 

kezdi őszi szüneti ajánlóját a DN Mindennap új mesterséget tanulhatnak címmel.  
Papírgyűjtést szervezett ma az iskola. A bevételt az osztályok a gyűjtött 
mennyiséggel arányosan kapják majd meg.                                                                                 
A Pécsi Városi futóversenyen kiválóan szerepeltek tanulóink, minden korcsoportban 
az 1.-4. helyezettek közt. Felkészítőik: Bánfai Zsoltné, Blochinger János, Gelencsér 
János. 

21. A DN megyei körképében első helyen említi a vár őszi szüneti programját. 

A Kalandozó magyarok mai témája: „Litvánia a litvánok szemével” 

23. Nemzeti ünnepünkön az általános iskola tanulói adtak műsort, melyen az Ifjúsági 
Fúvószenekar is közreműködött, beszédet mondott Andrics Alíz önkormányzati 
képviselő. 

24.-31. Az őszi szünet idején minden délelőtt más-más mesterséget próbálhattak ki a 
gyerekek a várban. 24-én íjászkodtak, 25-én a kovácsmesterségbe kóstolhattak bele, 
26-án tojást patkoltak, 27-é, fazekaskodtak, korongoztak, 28-án csuhéból készítettek 
tárgyakat, 29-én mesét illusztráltak, 30-án dagasztottak, majd a kemencében 
kisütötték a kifliket, (aztán jóízűen megették) 31-én pedig a gyógynövényekkel 
foglalkoztak. 

27. Tökfaragás és lampionos felvonulás Írja a DN, megemlítve a várvásárt, a Márton 

napi libalakomát is, melyeket a vár szervez.                                                                                                         
A művelődési házban a Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete Kistérségi Idősek Napját 
szervezett. Hagyományőrző kézműves bemutatók és foglalkozások (csuhézás, 
gyöngyfűzés, tojáspatkolás), az önkéntes pont tevékenységét bemutató fotók 
kiállítása, önkéntesek játékos vetélkedője után emléklapokat adtak át a 
legaktívabbaknak. A kulturális műsorban verse mondott Kopa Marcell, a legfiatalabb 
önkéntesünk, nótákat énekelt Boris Sándor, akit felesége, Link Ibolya kísért 
zongorán. A húsz éves fennállását ünneplő – és sikert sikerre halmozó - nyugdíjas 
tánckar aratta a legnagyobb sikert. (Emléklapot is kaptak az alapító tagok.)  

28. Még két hét van a Skóciai Szent Margit Emléktúráig, de a DN már ma hírt ad róla. 

29. Az értéktár bizottság munkájáról szól a DN mai cikke Félszáz pécsváradi emlék 

és érték címmel, felsorolva szobrokat, gyűjteményeket, megemlítve a Zengő túrát, a 
Peonia túrát, és a Dombay tavat is. 

Művelődési házunk ma bezár, várhatóan egy hétig, szigetelési munkálatok miatt. 

30.  Halloween party elnevezéssel batyus jelmezbál volt ma Dombay-tón. 

31. Ismét a Skóciai Szent Margit túráról ír ma a DN. 

 

November 

1. A Várbaráti Kör – mint hosszú évek óta mindig – gyertyagyújtást szervezett 

emlékműveinknél Halottak Napja – Mindenszentek alkalmából. 



3. Összefogtak az idősek írja a DN, hírt adva a „Nyissunk egymásra a Zengővidéken” 

projekt zárásáról, az Önkéntes Pont kialakításáról és arról, hogy a 87 önkéntes több, 
mint 3 200 órát dolgozott másokért.                                                                                            
Másik cikkük a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatról 
szól, melyre idén várják a pályázókat.                                                                                      
Harmadik híradás városunkkal kapcsolatban arról szól, hogy pályázati támogatásból 
új orvosi, informatikai eszközökkel, bútorokkal gyarapodott a központi ügyelet, és 
beszereztek egy sürgősségi eszközökkel – defibrillátor, hordozható EKG – jól 
felszerelt új ügyeleti kocsit is. Mindemellett nagyobb hangsúlyt kap a prevenció és az 
egészségfejlesztés. 

5. A DN mai számában a holnaputáni előadásra hívja fel a figyelmet Karinthy-darab a 
félelemről címmel. A Gellérthegyi álmok a II. világháború idején, Budapest 
ostromakor játszódik.                                                                                                                
Megyei matematikaversenyen szerepeltek ma hatodikos és nyolcadikos tanulóik. 
Lebenthal Kristóf, Méhes Edina, Bátai László remek teljesítményük elismeréseként 
mentességet kapott a középiskolai szóbeli felvételi alól. 

6.-7. Kislányok és anyukáik mesés programja ezúttal igazi magyar hercegnőkről és 

királylányokról a várban, sok játékkal, gyertyás várlátogatással, pizsipartival. 

7. A művelődési házban ma a Körúti színház előadásában a Gellérthegyi álmok 
látható. 

8. Márton nap alkalmából nem csak a hagyományos Várvásár várta a látogatókat a 
várban, hanem tökfaragás, lampion-készítés, gyógynövényszüret, sötétedés után 
pedig lampionos felvonulás. Az étterem pedig libalakomával készült. 

9. A Képviselőtestület mai ülésén megvitatta  1. A polgárőrség tájékoztatóját             
2. A közterület-felügyelet beszámolóját                                                                                              
3. A háromnegyed éves pénzügyi tájékoztatót, majd                                                                            
4. Rendeletet alkotott a tüzifa juttatásról   5. Módosította az óvoda alapító okiratát. A 
napirendi pontok közt szerepelt még        6. Adósságot keletkeztető ügyetek iránti 
kérelem benyújtása                                  7. A Családsegítő és Gyermekjóléti 
feladatok ellátása                                    8. Ebrendészeti hozzájárulás bevezetése                   
9. A 2016-os városi rendezvény naptár összeállítása és végül                                                                      
10. Javaslat a Települési Értéktár Bizottság tagjaira 

10. Nagy, fényképes hirdetés ajánlja Tvrtko estjét a DN-ben.  

 11. Dániel könyve                                                                                                                                        

Márton-nap alkalmából a második évfolyam tanulói örvendeztették meg társaikat 
remek kis műsorukkal 

12. A holnaputáni Skóciai Szent Margit Emléktúra ismét a DN-ben. Másik cikkük a 

holnapi programról szól: Tvrtko túlmegy minden határon címmel. 

13.  Általános iskolásaink megemlékeztek ma a magyar nyelv napjáról. 

14. Skót és lakodalmas ételkóstolók  a címe  a DN cikkének, melyben a vár új 

kezdeményezését mutatja be: minden hét végén más-más különlegességgel várják 
az étteremben a vendégeket. A Márton napi libalakoma után most skót ételeket 



kóstolhatnak. a következő hétvégén a lakodalmas menüsor kerül asztalra, majd 
halvacsora következik.  

13. Tvrutko túlmegy minden határon címmel az ismert tévés riporter, szerkesztő, 
műsorvezető estjét élvezhették a résztvevők a művelődési házban. 

13.-14. Kalandedzett lovagok – vagyis a Lovagok éjszakáján már megedződött 
kisfiúk és apukáik számára először hirdetett a vár haladó programot, vagyis még 
komolyabb kihívások és próbatételek várták őket… 

14. Már 27. alkalommal indult a Skóciai Szent Margit Emléktúra, mely idén 
Mecseknádasdon kezdődött, annál a plébániatemplomnál, ahol a skótok 
köztiszteletben tartott szentjének ereklyéjét őrzik. ( Életéről dr. Novotny Iván, a túra 
„kitalálója” mesélt.) A kb.16 km-es zarándoklat érintette a Margit-keresztet, a Réka 
várat, majd a vár ezeréves kápolnájában közös imádsággal zárult, Antal Géza 
apátplébános vezetésével. 

16. Gállos Orsolya tart ma ingyenes előadást Hosszúhetényben, a Hetényi Hétfő 

Esték programsorozat keretében A pécsváradi apátság alapítólevele – élet egy 
Árpádkori faluban címmel. Erről a DN is hírt ad, Orsi fényképét is közölve.                                                    
Másik írásuk kedvcsináló a Kalandozó Magyarok sorozat következő alkalmához.                              
A PIFÖ két tagja egy hétre Svédországba indul, a már említett nemzetközi projekt 
keretében. 

19. Ilyen a svéd élet  a nálunk vendégeskedő Anne és Linda tolmácsolásában. 
Vetítéses beszámolójuk – akárcsak a sorozat minden alkalma – ingyenes. 

20. Az óvodáért fognak mulatni írja a DN a holnapi batyus bált ajánlva. 

20.-21. Csakanyu – nőknek szóló, kikapcsoló, feltöltő hétvége a várban. 

21. A mai bált a Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde rendezte. A 
dolgozók idén kedves zenés-táncos produkcióval lepték meg a szülőket. A jó 
hangulatról a Póker zenekar gondoskodott. Az est bevétele az óvoda alapítványát 
gazdagította.                                                                                                                                         
A várban Fenyvesi Orsolya költő, műfordító, volt pécsváradi diák mutatta be 
verseskötetét. (aki első versét anno a várról írta.) A beszélgetést Gállos Orsolya író, 
műfordító vezette. 

21.-22. A legközkedveltebb és a legkülönlegesebb lakodalmas menüsort kóstolhatták 

– nem csak lagzira készülők – a várban, a vacsoraestek e hét végi alkalmán. 

23.-24. Három évente rendezik meg a dél-dunántúli területi rézfúvós versenyt, ahol 
zeneiskolánk tanulói szép sikereket értek el: Zsifkó István tenor I .helyezés, Horváth 
Pál trombita II. helyezés és Keresnyei Levente trombita II. helyezés. 

26. A Szent Korona a címe annak a gyönyörű kiállításnak, mely ma nyílt a várban, s 
ahol a megnyitó résztvevői a hiteles másolatot is megtekinthették.  

28. A DN már a december 6-i Adventi várvarázslatról ír.   Az első Adventre 
hagyományosan a Freundeskreis – azaz a német Baráti kör tagjai készültek 
műsorral, és felállították a Betlehemet. 



29. Az I. Megyei Fashion Dance Magyar Kupa versenyen a pécsváradi Fordan 

Táncklub kis táncosai 4 arany-, 6 ezüst- és 1 bronzérmet szereztek. 

A megszokottnál később került sor a városi Idősek Napjára, melyre 65 év feletti 
lakosaink kaptak meghívót. (730 fő töltötte be ezt az életkort.) Szépen terített asztal, 
kedves műsor és Zádori János polgármester köszöntő szavai után – a 
hagyományokhoz híven – a 90 év felettieket és jubileumi házassági évfordulójukat 
ünneplő párokat emléklappal és virággal köszöntötték. 

 

December 

1.Mozgáskorlátozottak fogadóórája és klubnapja a művelődési házban. 

Az Ismeretlen ismerős mai előadását Baumann Tímea a délszláv háborúról tartja, 
„Maradjon emléközet” címmel. 

2. A millenniumi évet is lezárják jelenti a DN, részletesen közölve az Adventi 

Várvarázslat programját. 

4. Három hétre bezár az uszoda korszerűsítési munkák és a teljes vízcsere miatt, 
adja hírül a DN. Másik cikkében a városi naptár újbóli megjelenését üdvözli, melyet a 
millenniumi év alkalmából meghirdetett rajz-és fotópályázatra érkezett alkotásokból 
válogatva állítottak össze. 

5. Mikulásnapi kondiversenyt  rendezett ma a Spartacus sportkör a konditeremben. 

6. Az Adventi Várvarázslat csúnya, hideg, nyirkos időben nem túl sok érdeklődőt 
vonzott, pedig a kézműveseknél igen igényes vásárfiát vásárolhattak a várvásáron. 
Délelőtt a gyerekeknek a Kerek Perec Társulat elhozta Télapót és a válogatós 
királylányt - no meg az ajándékokat. A kápolnában a pécsi Silentium kórus adott 
hangversenyt, és felolvasás is volt a szentek életéről. Forró italok egyedi bögrében, 
lacipecsenye a füstös konyhában, és a milleniumi év értékelése, ünnepélyes zárása 
volt a kínálat.                                                                                                                                                               
Új kiállítás is nyílt: Szelényi Károly fotóművész képeinek felhasználásával Csizi 
(Csizmadia László grafikusművész) készített 28 tablót, amely bemutatja a korona 
történetét, részleteit február végéig.  

7. Régi kedves vendégeink, a Körúti Színház tagjai ma a Légy jó mindhalálig 

történetét hozták el nekünk, újragondolva, modernebbé téve a történetet.                                     
Szomorú hírt közöl a DN: szombaton a sűrű ködben két autó ütközött a Tanya csárda 
közelében. Az egyik kocsiba szorult sérültet a pécsi hivatásos tűzoltók szabadították 
ki. 

 8. A nyugdíjasok tartották ma évzáró és karácsonyváró összejövetelüket, melyen a 

műsor mellett finom italok és ételek is kerültek az asztalokra. Természetesen idén is 
jutott mindenkinek ajándék a fa alá, és nem maradt el a szülinaposok köszöntése 
sem.                                                                                                                          
Könyvbemutató is volt ma a művelődési házban. Adam-Muller Guttenbrunn: A 
svábok bejövetele című könyvét Lóczy István, az Imedias Kiadó vezetője mutatta be. 

9. A karácsonyi készülődésről ír a DN, melyet szombaton rendez majd a Zengővidéki 

Határon Túli Magyarok Egyesülete.                                                                                                                                                            



10. Adventi hangversenyen lépett fel női kamarakórusunk a pécsi Irgalmas Rend 

templomában a mohácsi és pécsi vegyeskarok társaságában. 

11. Választási ígéretéhez híven lakossági fórumot tartott ismét Pécsvárad város 
polgármestere és képviselőtestülete, melyen értékelték a 2015-ös esztendőt, 
ismertették a 2016. év terveit, programjait. Szóba kerültek a pályázatok, az 
ebrendelet, a szelektív hulladékgyűjtők használata, és a Leányvásár értékelése is.  

12. Az általános iskola ma tartotta hagyományos karácsonyi vásárát.                                     
Délután a Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesületének tagjai várták az 
érdeklődőket a művelődési házba karácsonyi készülődésre adventi vásárral és 
játszóházzal. Az ünnepi műsorban az egyesület tagjai mellett részt vett a zeneiskola, 
a nyugdíjasok ének-és tánckara, a BMÖ EGYMI színjátszói is.                                                                  
Bezár a mai napon az uszoda. A nyitást január harmadikára ígérik.                                                     
A DN mai cikke már a szilveszteri Zengő túrához csinál kedvet. Egy másik írás új 
szolgáltatásról szól: A Zengőalján is szelektíven gyűjtik már a hulladékot. 

15. Véradást szervezett ma a Vöröskereszt a művelődési házban.  

16. A Kalandozó Magyarok sorozat mai előadása Amerikába kalauzolta el a 

résztvevőket Ágota bejárta Amerikát címmel. Előadó: Schnell Ágota.  

17. Szokásos karácsonyi hangversenyét  tartotta ma a zeneiskola.  Avar gyulladt ki 
Pécsváradon írja a Dn a tegnapelőtti tűzről, mely a Hegedűs és Jókai utca 
kereszteződésében keletkezett. A tűz okát a pécsi katasztrófa-védelmisek vizsgálják. 

18. Ismét balesetről ad hírt a DN, két személyautó ütközött városunk határában. 

Mindkét sofőrt kórházba szállították. 

19. Elismerés járt a legnagyobbaknak írja a DN, bemutatva a megye legjobban 
teljesítő cégeit, abból az alkalomból, hogy tegnap hetedik alkalommal rendezték meg 
Gazdasági évzáró – Top 100 gálát. Örömünkre három cég is képviselte Pécsváradot, 
a Zádé Kft., a Pannonpharma és az Agrover.                                                                                                   
Minden évben nagy érdeklődés kíséri a Zengővárkonyi Művelődési Egyesület 
évbúcsúztató műsorát, mely az idén az „Aranyalma ághegyen”címet viseli. 

21. Ismét túrát tesznek a Zengőn írja a DN.    

29. Szerdán búcsúznak az óévtől a Zengőn – újabb ajánlás a DN-ben. 

30. Az elmúlt napok ködös, „nyúlós” időjárása után ragyogó napsütés, tiszta levegő 
köszöntötte azt a rengeteg embert, akik nekivágtak a hegynek a 23. Szilveszteri 
Zengő-túrán.(Egész nap „telt ház” volt a Zengőn.) A csúcson délben dr.Bíró Ferenc 
volt polgármester, a Várbaráti Kör tagja mondott köszöntőt. A vár hagyományosan 
babgulyással és rétessel várta a megfáradt túrázókat. 

31.  Szépen búcsúzik a 2015. év, ma is hideg, de napsütéses idő köszöntött ránk. 
Aki nem házibuliban akar vigadni ma, két helyszín közül is választhat. Hagyományos 
batyus bálját tartja a PIFÖ a Póker zenekarral, és új helyszínen, a várban is sokan 
fognak elköszönni az óévtől. A szálloda is megtelt és a csodás helyszínen csodás 
vacsora, éjféli vacsora és az Unterrock zenekar várja őket. 

 



 

Éves rövid 

Január  4.      Big-band újévi koncert  

             5.     Apaczeller Péter és Czigola Orsolya a Duna televízióban 

             7.     Kopa Marcell a Szlovákiai Magyar televízióban 

             10.    Gállos Orsi a Pécsi Újságban   

             13.    Nyugdíjas klubnap 

             19. Testületi ülés  

             20.     Ökobutik 

             21.     Felvidéki klub   

             22.      Magyar kultúra Napja  

             23.      II. Béla szalagavató                                                                                                                 

             24.      Svábbál 

             26.      Újra nyit a tanuszoda 

             27.      Amadinda hangverseny   

                        Ökofórum 

             31.      Maszkabál a várban 

 

Február   3.      Mozgáskorlátozottak farsang 

               6.       Általános iskola felső tagozat farsang 

               9.      Testületi ülés 

              10.      Nyugdíjas egyesület farsang 

              13.      Általános iskola alsó tagozat farsang 

              14.      Zengővárkonyi jelmezbál  

              18.      Lakossági fórum 

              19.      Torkos csütörtök a várban 

              20.       Felolvasóest Wass Albert műveiből 

              21.      Szülők-nevelők bálja ált.iskola 

              22.      Tüzeskerék túra 



              23.      Testületi ülés 

              24.      „Ismeretlen ismerős” első előadás     

              28.      Zeneiskola – szülők-nevelők bálja 

 

Március   2.     VBK közgyűlés 

          3.     Kalandozó magyarok : Kína 

                         Mozgáskorlátozott fogadóóra és klubnap 

                4.     Nyugdíjas fogadóóra 

                6.      Vár: nőnapi zenés vacsoraest 

              10.      Nyugdíjas nőnap 

              15.      Várvásár  

                         Nemzeti ünnep: Hegedűs-emléktábla, Kossuth tér 

               17.     Ökobutik 

              18.      Nyugdíjas fogadóóra 

              20.      Katolikus Caritas jótékonysági ruhavásár 

             20-21-22. Ispotályos hétvége és III. Egészségpiac a várban 

             21.      Börze 

             25.      Nyugdíjas fogadóóra 

             27.      Határon Túli Magyarok Egyesülete: klubnap 

             27.-28. A Reumatológusok Egyesülete konferenciája a várban 

             28.      Koszorúcska 

                        Húsvéti kondiverseny 

             30.      Testületi ülés                                                  

             31.      Zöld Zengő: ökofórum     

                       „Ismeretlen ismerős” 

                       Önkéntes Pont projektnyitó 

 

Április 

1. Passió a katolikus templomban 
            Muskátlivásár 



               3.   Húsvétváró kézműves kirakodóvásár és játszóház 

          4.   Locsolóbál 
          7.   Mozgáskorlátozott fogadóóra és klubnap 
          8.   Nyugdíjas fogadóóra 
                Kalandozó magyarok 
           
         11.  Ökopiac 
                Andor Ilona kórus, koszorúzás 

              13.  Testületi ülés 

              14.  Nyugdíjas klub 

              16.  Holokauszt filmvetítés 

               21. Ökofórum 

               22. Nyugdíjas fogadóóra 

               25. Szent György napi bor-és pálinkaverseny 

               26. Város Napja  V.Váradfutás 

               28. Ismeretlen Ismerős 

               29. Nyugdíjas fogadóóra 

 

Május 

               1.    Maifest 

                      Bazsarózsa borozó nótaszóval, borvacsora vár 

               2.    Peonia túra 

               3.    Várvásár, palánta csere-bere, gyermek játszóház 

               5.     Lakossági fórum: nevelőszülői tevékenység 

               6.     Nyugdíjas fogadóóra 

               7.     Véradás 

                        Bartók est 

   9.     „Ezer éve gyógyítunk” vár                                                                                                                                                       

Tavaszi nagytakarítás 

 
        11.      Testületi ülés  

             12.       Nyugdíjas klub 



             13.       Nyugdíjas fogadóóra 

15.       Határon túli magyarok – klub 

15.-16. Rapunzel éjszakája  vár 

16.       Felvidéki nap 

17.       Gregorián mise a Nagyboldogasszony templomban, koncert  

19.        KápolnaKultúra  vár 

20.        Nyugdíjas fogadóóra 

21.        Kiállítás megnyitó vár 

23.        Ökopiac 

25.        Pünkösdi kerékpáros találkozó 

26.        Ismeretlen Ismerős 

27.        Nyugdíjas fogadóóra 

29.        Lakossági fórum  

30.        Májusfa kitáncolás, bál      

31.        Gyermeknap vár, Dombay tó 

 

Június    

2.  Mozgáskorlátozottak fogadóórája és klubnapja 

3.  Nyugdíjasok fogadóórája                                                                                                              

Börze + babaruhagyűjtés a Pécsi Szülészeti klinika számára                                                            

Labdarúgókupa a járás települései számára 

3.     Trianoni megemlékezés 
           9.       Nyugdíjasklub 
         10.       Nyugdíjas fogadóóra 
         11.       Zeneiskolai tanévzáró 
         12.       Ingyenes asztalitenisz indul 
         13.       Malomtúra 
         15.       „Végre vége”   vár 
                      Önkormányzati ülés 
         16.       KápolnaKultúra 
         17.       Nyugdíjas fogadóóra 
         19.       Kiállítás megnyitó   vár 
         20.       Levendulaszüret, Múzeumok éjszakája, Szent Iván éj  vár   
                     Mesés alkotótábor első turnus vár 
         21.       Ló-lovas-lovag fesztivál   vár   



                     Fotópályázat eredményhirdetés és kiállítás megnyitó vár 
                     Ifjú tehetségek napja   vár  
        24.        Író-olvasó találkozó műv. ház 
        29.        Singvoche  vár     
                     XXI. Német tábor indul 
 

Július       4.       Német egyházzenei találkozó Katolikus templom 

                9.       Tárogatósok Világtalálkozója 

               12.       Mesterségek napja és várvásár 

               17.-18.  XV. Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál 

               20.-24.  Mesés alkotótábor vár 

               27 – 31. Mesés alkotótábor második turnus vár 

               31.      Europa Cantat: Campus Kammerchor Kreuzlingen Svájc vár 

 

Augusztus 

1.    Vár Napja 
2.    Testületi ülés, Andrics Alíz eskütétele 

3.-7.   MOSZT                                                                                                                         
    Szöszmötölő tábor 

     8.      Dombay Sound 

   9-14. „Játszva tanuljunk” PIFÖ tábor Dombay tó 

    11.     Magyar Posta Zrt. bélyegkisívének ünnepélyes forgalomba bocsátása vár    
    Makett és tablókiállítás megnyitása vár 

   14.      APSONS jubileumi koncert vár 

   15.      Ünnepi szentmise                                                                                                                            
    Történelmi konferencia                                                                                    
    Spätschoppen 

 16.       In memoriam Sz.S. vár 

 18.       Politikamentes vélemény nyilvánítás Európa tér 

   19.       Ünnepi Önkormányzati ülés 

   20.       Püspöki szentmise vár                                                                                                   
     Megyei koszorúzási ünnepség vár                                                                               
     Népünnepély, utcabál Szentháromság tér 

  23.       X. Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó vár 



  29.       Milleniumi ünnepség 

 

 

Szeptember 

1.   Tanévnyitó 

3.     Zeneiskola évnyitó hangverseny 

4.     Katolikus Caritas jótékonysági ruhavásár 

5.     Babaruha börze 

8.     Véradás 

11.    Ringató indul 

12.    II.Szüreti fesztivál 

13.    Családi Kerékpártúra és Verseny 

16.     Külsheimbe  indulnak iskolásaink 

             18.    ”Ezeréves ispotály” vár 

19.     Kulturális Örökség Napja   Határtalan Dézsmalakoma vár 

20.    ”Tekerjünk, hogy tekerhessünk” 

26.     Szent Mihály Napi Tüzes Éjszaka  vár 

29.    „Ismeretlen ismerős” 

 

 

Október 

              1.   Zene Világnapja 

               2.   Idősek Világnapja  

               3.   Mozgáskorlátozott fogadóóra és klubnap 

               6.   Az aradi vértanúk emlékére műsor az iskolában 

               7.   Énekes Zeneóvoda indul 
                   Kiállítás megnyitó vár 
                   Előadói est várkápolna 
 
          9.-10.   Rapunzel éjszaka vár 
 



10.       Német emlékkő koszorúzás 

            Városi Fúvószenekar jubileumi hangversenye 
 
13.       Nyugdíjas klubnap 
 
14.        Előadássorozat indul (Dániel könyve) 
 
16.-17.-18. Leányvásár 
 
19.        Könyvtáros tanárok szakmai napja 
 
20.        Papírgyűjtés 
            
21.        Kalandozó magyarok: Litvánia 
 
23.        Nemzeti ünnep az 56-os emlékműnél 

24.-31.” Mesterkedés” a várban 

29.         Műv.ház szigetelése indul 

30.        Halloween party 

November 
 
5. Megyei matematikaverseny 
 
6.-7.    Haladó hercegnők hétvégéje a várban 
 

            7.       Gellérthegyi álmok színházi előadás a művelődési házban 
             
            8.       Márton nap a várban 
            
            9.       Testületi ülés 
            
          11.        Márton nap az iskolában 
 
      13.-14.      Kalandedzett lovagok hétvégéje a várban  
          13.        Magyar nyelv napja 
             
 
December 

4. Mikulás napi kondiverseny 
5. Adventi Várvarázslat  

Kiállítás megnyitó 
6. Színház  (Légy jó mindhalálig) 
7. Könyvbemutató ( A svábok bejövetele)                                                                                                          

Nyugdíjas karácsonyváró 

              11.   Lakossági fórum 



             12.   Karácsonyi vásár (ált.isk.)   

  Karácsonyi készülődés (Hat.túl.Magy. Egy.) 

             15.  Véradás 

             16.   Kalandozó Magyarok 

             17.  Zeneiskola Karácsonyi  Hangverseny 

             19.  Zengővárkonyiak estje 

             30.  XXIII. Zengő túra 

             31.  Óévbúcsúztatók  

 
 
Intézmények, egyesületek, civil szervezetek beszámolója 
 
 

Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 

 

Bölcsőde adatai 
 

Bölcsődei csoportok 

száma 
Bölcsődések száma 

Csecsemő- és kisgyermek 

nevelő, gondozó 

1 14 fő 2 fő 
 

 

 

Óvoda adatai 
 

 Óvodások száma Csoportok száma 

1. számú óvoda (Vár utca) 71 fő 3 

2. számú óvoda (Gesztenyési utca) 69 fő 3 
 
 

 

Dolgozók adatai 
 

Óvónők száma 

   vezető: 1 fő  beosztott óvónők: 12 fő 
 

 Óvónők 

száma 

Dajkák 

száma 

Konyhai 

dolgozók 

Pedagógiai 

asszisztens 

1. számú óvoda (Vár utca) 6 3 1 1 

2. számú óvoda (Gesztenyési utca) 6 3 4 1 
 

 

Egyéb:                        élelmezésvezető 1 fő 

   óvodatitkár 1 fő 

   kisegítő 3 fő (8 órás közfoglalkoztatott) 

 



Család és Közösség Alapítvány 

 

Az alapítvány 2015-ben a korábbi évekhez hasonlóan standard tevékenységeit folytatta. 

Ennek megfelelőn működteti adományboltját, amit a lakosság mind adományozó, mind 

vásárló tekintetében igénybe vett. A választék utánpótlás biztosítására a lakossági felajánlások 

mellett szerződést kötött a Royal Intertrans Kft-vel,amely cég használt ruhagyűjtést végez a 

városban és rendelkezésre bocsátott egy konténert a Kossuth utcában a Coop ABC mellett , 

ahova az alapítványnak szánt használt ruhákat a lakosság bármely időpontban elhelyezheti. A 

pécsi Gyárvárosi Plébánia is nagymennyiségű adománnyal támogatta alapítványunkat. A 

bevételből rászoruló gyermekek táborozását,kirándulását,klubtevékenységét támogattuk a 

korábbi évekhez hasonlóan Anyagilag,szociálisan rászorult családot támogattunk mosógép 

vásárlással .  

Vetőmagot vásároltunk a rászoruló családoknak, akik gazdálkodással egészítették ki családi 

jövedelmüket. 

Az önkormányzattal együttműködve a korábbi évekhez hasonlóan karácsonyi szeretet-

csomagokat ajándékoztunk. 

A 2015-ös év jelentős eseménye volt az önkormányzattal közösen pályázott és megvalósított 

Zengő Apartmanház elkészülte,melynek működtetését az alapítvány az önkormányzatnak adta 

át. 

 

 

Freundekreis von Pécsvárad Német Barátsági Egyesület 
 

A Német Klub változatlan felállással működött a 2015-ös évben. A taglétszámunk nagyjából 

változatlan, csatlakozott hozzánk az elmúlt évben 5 fő. Törekvésünk, hogy a tagjaink sorába 

csalogassuk a fiatalokat, ami sajnos nem igen sikerül. Ezért a jelen állapot szerint a klub 

átlagéletkora 55-60 év.  

2015-ben is folytattuk hagyományőrző munkánkat. A programjaink igen színes képet 

mutatnak és folyamatosan bővülnek. Az éve állandó eseményeink:  

Január: Svábbál 

Február: Disznóvágás, a sváb hagyományok szerint. Hutzelsonntag (Óbánya) 

Március: Közgyűlés. 

Április: Város napja, kitelepülés a várkertbe, főzés.  

Május: Maifest, májusfa állítás.  

Augusztus: Schpatschoppen – Német nemzetiségi est 

November: Márton napi libavacsora, Advent – Betlehem építés 

Az állandó programokon kívül 2015 július elején segédkeztünk a Német Egyházzenei 

Fesztivál lebonyolításában. Volt egy szép kirándulásunk Feked-re, ahol megtekintettük a 

felújított régi sváb házakat. Többször voltunk a Deutsche Bühne előadásain.  

A városi Milleneumi Ünnepség apropóján vendégül láttuk a német és osztrák tesvérvárosok 

delegációját. 

 



Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat bemutatása 

A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat (továbbiakban PIFÖ) több mint 15 éve működő 

civil, ifjúsági szervezet. Jogi személyiséggel nem rendelkezik, nem bejegyzett szervezet. 

Megalakulásakor a város egynegyede volt a 15 és 30 év közötti fiatalok között, aki a szavazói 

bázisa a PIFÖ-nek, azaz 931 fiatal volt Pécsváradon. Szervezeti felépítését tekintve egy 

polgármesterből, és 9 képviselőből áll, amely összesen 10 tagot jelent, melyet 2 éves 

mandátumra választanak a pécsváradi, helyi 15 és 30 év közötti fiatalok, akik rendelkeznek 

hivatalos pécsváradi lakcímmel. A fiataloknak ahhoz, hogy elindulhassanak jelöltnek 

szükségük van ajánlásra, a polgármesternek 20 ajánlásra, míg a képviselőknek 10 ajánlásra, 

természetesen ezen ajánlásokat kortársaiktól kell összegyűjteniük. Fontos kihangsúlyozni a 

külső segítők szerepét, és egyfajtaképpen definiálni is őket. Minden olyan fiatal, aki bár nem 

rendszeresen látogatja a PIFÖ üléseit, de egy-egy alkalommal elmegy, s elmondja 

véleményét, avagy bizonyos rendezvény kapcsán bekapcsolódik a szervezői munkába külső 

segítőknek nevezik. 

A PIFÖ általános bemutatásakor lehet elmondani az ifjúsági referens szerepét, mely 

segíti, előkészíti a döntéseket, valamint megszervezi a munkát  a PIFÖ számára. 2011 óta nem 

rendelkezik hivatalosan ifjúsági referenssel a PIFÖ. (Hivatalosan, mert a 2014-16 közötti 

időszakban kulturális közfoglalkoztatott programon belül van alkalmazott az ifjúsági referens 

feladatkörére, így bár ifjúsági referenssel nem, de a PIFÖ munkáját van, aki segítse.) 

Megalakulását tekintve önszerveződő szervezet, tehát az akkori helyi fiatalok 

gondolták úgy, hogy szükség van Pécsváradon egy olyan ifjúsági szervezetre, mely összefogja 

a fiatalokat, rendezvényeket szervez és képviseli érdekeiket.  

Megalakulása óta a szervezetnek sikerült kivívnia a helyi önkormányzatnál, hogy 

tanácskozási joggal részt vehet az önkormányzati üléseken, melyeken elmondhatja 

véleményét, továbbíthatja a fiatalok kéréseit, érdekeit. A szervezet általános bemutatásakor 

fontos kiemelni, hogy a PIFÖ által a fiatalok, kiemelt fontossággal hangsúlyoznám a 

kiskorúakat, akik gyakorolhatják demokráciai jogukat, a szavazás lehetőségét, hisz a PIFÖ 

tagjait a helyi fiatalság választja meg. 

Legfőbb feladata a PIFÖ-nek az érdekérvényesítés, a helyi fiatalok és az 

önkormányzat közötti kapcsolattartás. Ezen nagyobb célok mellett apróbb, mégis nagy 

fontossággal bír azon célja a PIFÖ-nek mely arra sarkallja a fiatalokat, hogy ne menjenek más 

városba (legfőbbképpen Pécsre) szórakozni, hanem érezzék jól magukat itthon, Pécsváradon. 

 

PIFÖ felépítése (2014-16 közötti időszakban) 

Utolsó választások 2014-ben voltak, mely során a betartott szervezeti felépítést 

követve, egy polgármesterre, és 9 képviselőre adhatták le voksaikat a helyi fiatalok, így teljes 

jogú testület jött létre 2014 novemberében. Első alakuló ülésen lett megválasztva az 

alpolgármester, melyet a polgármester javaslatára szavazott meg a képviselő testület. Továbbá 

számos tisztségekre szavaztak a képviselők, melyek bizottsági vezetői pozíciókat töltöttek be. 

A bizottsági és egyéb tisztségek megválasztását a tisztán látás érdekében egy 

táblázatban szeretném bemutatni.  

1. ábra : PIFÖ felépítése 
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Forrás: Takács Andrea 2014 - saját szerkesztés 

A táblázatból jól látszik, hogy számos hasonlóság figyelhető meg a helyi 

önkormányzat és az ifjúsági önkormányzat szervezeti felépítésében. 

Ezen időszak között egy volt PIFÖ polgármestert kulturális közfoglalkoztatottként vett 

fel a Pécsváradi Fülep Lajos Művelődési Központ, aki segíti a PIFÖ munkáját, helyet ad 

üléseinek. Legnagyobb feladata az ifjúsági polgármester segítése, döntései meghozatalában, 

valamint a helyi önkormányzattal való kapcsolattartásban. 

PIFÖ kapcsolata a helyi önkormányzattal 

A közösségi vita fontosságára már feljebb felhívtam a figyelmet, s most szeretném 

bemutatni a valós kommunikációk folyamatokat a helyi önkormányzat és az ifjúsági 

önkormányzat között. A két szervezet közötti lehetséges kapcsolatról és együttműködésekről 

számos egyetemi kurzuson tanultam, úgy mint önkormányzati ismeretek, civil társadalom, 

közigazgatási ismeretek, de még ide sorolhatnám a politikai kultúra kurzust is. 

A PIFÖ polgármestere minden hónapban meghívót kap a helyi önkormányzati ülésre, 

melyben a napirendi pontok és azok kifejtése szerepel, így előre már készülhet kéréssel, 

kérdéssel. Az ülés helyszínén az önkormányzat polgármesterének előre jelezve, hogy az 

egyéb napirendi pontban szót kér, beiktatja az önkormányzat a napirendi pontok közé a PIFÖ 

egyéb napirendi pontot. Mikor rákerül a sor, akkor a PIFÖ képviseletében lévő személy 

(általában PIFÖ polgármester) előadhatja kérését, kérdését az önkormányzat s a lakosság felé, 

hisz az adások élőben mennek a helyi televízióadásban, a PVTV-ben, melyet közel 1300 lakos 

néz. Az önkormányzati ülések általában minden hónap második hét hétfőjén tartják délután 

16:00 órakor, a hivatalban, a polgármester irodájában. Az élő adást követően a felvételt 

újrajátsszák az ülési hét szombatján. 

Ezzel szerettem volna részletezve bemutatni, hogy igenis nagy fontossággal bír a PIFÖ 

szava az önkormányzat életében, hisz napirendi pontok közt kap helyet, úgy mint a kisebbségi 

önkormányzatok vagy egyéb civil szervezetek, intézményvezetők, melynek célja nem 

feltétlen az adott önkormányzati döntések befolyásolása, hanem a fiatalok érdekeinek 

képviselése a nyilvánosság terében.  

A két szervezet, azaz a PIFÖ és a helyi önkormányzat kapcsolata nagyban függ a két 

szervezet vezetőjének személyiségétől. Természetesen a PIFÖ függ az önkormányzattól, hisz 

tőle függ, hogy a támogatást megkapja az adott évben, hogy egyéb juttatásokat, 

szolgáltatásokkal segíti-e az ifjúságot.  

Rátérnék a konkrétumokra. A PIFÖ minden évben évi 500.000Ft támogatást kap a 

helyi önkormányzattól, melyet az önkormányzat a éves költségvetésben kell megszavazniuk. 

E nélkül a támogatás nélkül a PIFÖ stabilitása megkérdőjeleződne. Az önkormányzat 

használati joggal ruházta fel a PIFÖ-t, az önkormányzati tulajdonban lévő tűzoltószertár 

(ismertebb nevén kaptár) kapcsolatában, melynek ettől függetlenül fenntartását az 

önkormányzat fedezi, mely további nagy segítség a PIFÖ számára. 2014-es 

mandátumkezdetkor a PIFÖ egy darab céges telefont is kapott az önkormányzattól, melynek 



díját az önkormányzat fizeti, így egyfajta nagyobb szabadságjoggal bír a PIFÖ, mivel eddig a 

művelődésház vezetékes telefonját használhatta csupán díjtalanul. 

2014-16 közötti időszakban elengedhetetlen megemlíteni, hogy a helyi önkormányzati 

választások lezajlottak 2015-ben, mely során megváltozott a helyi önkormányzat 

polgármester személye, akinek meg kellett ismerkednie a PIFÖ-vel, működésével, előnyeivel, 

hátrányaival ahhoz, hogy tisztában legyen a PIFÖ miértjével, valamint, hogy az 

önkormányzati költségvetési támogatással kapcsolatban döntést tudjon hozni. 

PIFÖ rendezvényei 

A PIFÖ rendezvényei rendkívül színes palettán sorakoztathatók fel. Vannak fix 

programok, rendezvények és vannak újonnan kitalált programjai, melyeket más civil 

szervezetekkel, valamint az önkormányzattal folyamatosan egyeztet. Ezen rendezvények s 

programok nem kizárólagosan az adott korosztálynak szólnak, hanem figyelembe veszi a 

PIFÖ az idősebb korosztályt, valamint az egészen kicsiket is.  

A szervezet hosszú ideje alatt, már-már hagyományok születtek a programjainkból, 

így bár esetlegesen új PIFÖ választás volt, de a már említett fix programok megmaradtak akár 

felfejlesztve, másképp gondolva. Természetesen számos olyan program is volt, melyet az új 

generáció már nem érzett magáénak, így azok helyére újakat találtak ki. 

A rendezvények többségének a Fülep Lajos Művelődési központ ad helyet, valamint, 

2006 óta rendelkezik a PIFŐ az említett tűzoltószertárral, ismertebb nevén kaptár, mely egy 2 

helyiségből álló termet jelent, mely szintén alkalmas bizonyos programok megvalósításához. 

A programok annak érdekében hogy minél több fiatal részt vehessen rajtuk 

ingyenesek, vagy amennyiben van nagyobb kiadása a PIFÖ-nek a rendezvénnyel 

kapcsolatban (ilyen általában a báli rendezvények, ahol a zenekart ki kell fizetni), ott 1000Ft-

os belépői árat szokott elkérni jelképesen a PIFÖ. 

Összefoglalva kijelenthetem, hogy a PIFÖ rendezvényei szervesen kapcsolódik a 

városhoz, s annak kulturális életéhez. Ámbár fontos kihangsúlyozni, hogy politikailag nincs 

hatásuk se a fiatalokra, se a döntéshozókra, ez egyfajta rendezvényszervezést foglal magában. 

Ám a PIFÖ-nek igenis fontos, hogy a döntéshozók, úgy mint a polgármester például beszédet 

mondjon, megnyisson rendezvényt, átvágjon megalakult rendezvénynek a szalagját, 

egyszóval ott legyen, tudjon róla, lássa, segítse, támogassa amennyiben szükség van rá. 

Pécsváradi Ifjúsági fesztivál 

Az ifjúsági fesztivál 2000-ben alakult meg, mikor egy kérdőív alapján arra esett a 

választás, hogy a helyi fiatalok legnagyobb igénye egy fesztivál jellegű zenés-táncos 

rendezvény. A hagyományos rendezvény két napos (péntek, szombat), melynek legnagyobb 

fontossága, hogy minden program díjtalan. A pénteki és szombati napokon, két különböző 

stílusú programok vannak, így nemcsak fiatalok számára fontos ez a rendezvény, hanem 

családbarátnak tekinthető. Ezáltal nem csak fiatalok látogatják, mely látogatószám alatt közel 

1000 főt értetendő (erre nincs pontos adat, ez egy becsült szám). Mely egy pécsváradi léptékű 

településen nagy látogatószámot jelent, az átlagos zenés-táncos rendezvényekre 80-100 fő az 

átlag látogatószám, melyre szintén nincs pontos adat, ezek becsült értékek. A hagyományos 

pénteki nap stílusa rockker volt, amely színpadon már fellépett olyan nevesebb előadó is, mint 

a SKA-Pécs, Ganxta Zoli, HétköznaPICSAlódások. Valamint a hagyományos szombati nap a 

bálról szólt, ahova egy nevesebb báli zenekart hívott el a PIFÖ, úgy mint például a Harold 

zenekart s az est a báli hangulatában telt. 

Érdekes megfigyelni, hogy az évek múltával ez a rendezvény is jól tükrözi a fiatalok 

változásait. Ma már ez a rendezvény egy napos s disco stílusú, rengeteg fénytechnika és 

füstgép alkalmazásával. 



Szeretném kihangsúlyozni, mit értek „hagyomány” alatt. Több, mint 15 éve kerül 

megrendezésre ez a rendezvény, így már benne él a pécsváradi köztudatban oly nagyon, hogy 

vannak olyan külföldön dolgozó, tanuló fiatalok, akik úgy igazítják nyaralásaikat, szünetüket, 

hogy ezen a hétvégén mindenképpen itthon legyenek és eljöjjenek a Pécsváradi Ifjúsági 

Fesztiválra. Azért lehet tervezni ezzel a rendezvénnyel, mert minden év júliusában a harmadik 

hétvégén van megtartva, így a fiatalok pontosan tudják, hogy kell igazítaniuk életüket úgy, 

hogy részt tudjanak venni ezen a rendezvényen.  

Összességében azért találtam fontosnak ilyen részletesen leírni e rendezvény adatait, 

mert ezt a rendezvényt fiatalok szervezik fiataloknak és egy jól működő, színvonalas 

program, mely emeli a pécsváradi kulturális életet. 

Szüreti Fesztivál 

A Szüreti Fesztivál elnevezésű rendezvény nem nyúlik vissza oly régi múltra, csupán 3 

alkalommal volt ez idáig megszervezve a PIFÖ által. Azért hangsúlyoznám ki, hogy a PIFÖ 

által, mert itt jól látszik, hogy nem csak újdonsággal lehet innovációt elérni, hisz a szüreti 

mulatság minden településen szokások program, csupán Pécsváradon talán a Pécsváradi 

Leányvásári rendezvény végett elveszítette fontosságát, jelenlétét, melyet a PIFÖ élesztett 

újjá. 

Ez a PIFÖ egyik legnagyobb társadalmi csoportot átölelő rendezvénye, mivel itt az 

óvodásokon keresztül, az általános iskolásokon át egészen a nyugdíjas korosztályt is átölelő 

fellépői skálával bír.  

Az ifjúsági önkormányzatnak komoly céljai voltak ezzel a rendezvénnyel. Egyfajta 

belső társadalmi fesztültséget szerettek volna ezzel megoldani. Mégpedig azt a problémám, 

miszerint a helyi lakosság úgy tartja hogy a mai fiatalokat nem érdekli a hagyományőrzés, a 

néptánc, népdalok megismerése ámbár kevés lehetőségük sincs ezek megismerésére. Így a 

PIFÖ újjáélesztette ezt a rendezvényt, és megpróbálta vonzóvá tenni a fiatalok számára is a 

hagyományőrzést, a népi táncot, népdalokat, valamint a hagyományos italokat, ételeket. 

A rendezvény egy napos s minden évben szeptemberben van megtartva, melynek a 

Fülep Lajos Művelődési Központ s az előtte található Európa tér ad otthont, ahol különböző 

árusok (mézeskalácsosok, kötött termékesek, kézzel készült ékszeresek) sorakoznak fel, 

melyek körbejárása alatt különböző hagyományőrző néptáncosok lépnek fel, példának okáért 

a Zengővárkonyi Néptánc Egyesület. Ez a rendezvény remek alkalom a testvérvárosi 

kapcsolatok ápolására is, hisz minden évben a PIFÖ próbál elhívni testvérvárosi 

néptáncegyütteseket, fellépőket is. 

Továbbá másik nagy célja ennek a rendezvénynek a szüret megismertetése a 

fiatalokkal, az igényes borkóstoláson való részvétel. 

A rendezvényt összefoglalnám pár mondatban. A PIFÖ újjáélesztette a 

hagyományőrzési rendezvények egyik momentumát a szürethez köthető Szüreti Fesztivált, 

mely egyfajta új arculatot adott a városnak. Kora reggel lovas kocsin járják körbe a fiatalok a 

főutcákat, hogy így invitálják a népet az esti mulatságra. Így egyfajta fiatalos lendülettel őrizi 

meg a PIFÖ a múlt értékeit, mely az egyik legszínvonalasabb kulturális rendezvénye a 

szervezetnek. 

DombaySound 

A Balaton Sound1 elnevezésű rendezvényt modellezte le a PIFÖ, mikor megalkotta a 

DombaySound elnevezésű e-zenei rendezvényt. A kezdetben-gyerekcipőben járó rendezvény, 

ma már az egyik legnagyobb látogatószámmal rendelkező programja Pécsváradnak. 

                                                             
1www.balatonsound.hu 

http://www.balatonsound/


Pécsvárad településhez tartozik a nyaralói/üdülői övezetben található Dombay-tó. Ez a tó s a 

körülötte lévő füves terület ad otthont ennek a rendezvénynek.  

  A rendezvény nagyságát illetően kijelenthetjük, hogy túl nőtte magát az ifjúsági 

önkormányzaton, s már a szponzori támogatásokból van finanszírozva ez a rendezvény, mely 

díjtalan a résztvevők számára. 

 Politikai, társadalmi hatással ez a rendezvény sem bír, de a pécsváradi élet egyik 

legújabb rendezvénye, mely egyre nagyobb és nagyobb sikernek örvend egész Baranya 

megyében. 

 Szilveszteri batyus bál 

 Minden évben a hagyományos falusi szilveszteri bált szintén a PIFÖ szervezi meg, 

mely szintén a Fülep Lajos Művelődési központban van megtartva. Ilyenkor az ifjúság vállalja 

azt a feladatot, hogy nem csak a fiatalokra gondol, hanem olyan rendezvényt szervez, melyre 

az idősebbek és a középkorúak is célközönség. Kézenfekvő volt, hogy ilyenkor egy bál lehet 

olyan összefogó erejű, melyre a fiatalok s az idősebbek is szívesen eljönnek. 

 Az elővételben eladott jegyek száma közel 200-250, melyhez asztalfoglalási lehetőség 

jár, s a helyszínen közel még 50-100 jegy szokott eladásra kerülni. Mely adatok jól mutatják, 

hogy igenis igény van egy ilyen rendezvényre, s a fiatalság megfelelő színvonalat mutat fel. 

VEB tábor 

 A 2014-es PIFÖ testület kezdte el ez az új tábort, mely „Google nem a 

barátod!”címet viseli. A tábornak a Pécsváradi Dombay tavi ifjúsági tábor ad otthon. A 

táborba pályázati támogatás által rendkívül kedvezményesen vehettek részt a táborlakók. 

 Az ifjúsági önkormányzat úgy vélte, hogy bár számos iskola tanórán is lehetősége van 

a diákoknak, fiataloknak megismerni az internet veszélyeivel, a PIFÖ úgy gondolta nagyobb 

hangsúlyt kell erre fektetni, mert sajnos a 14 év alatti korosztály nem kellő képen védi 

személyes adatait. 

 Ez az esemény rávilágított arra a gondra, hogy van olyan szituáció, mikor a fiatal tudja 

a legjobban megvédeni a fiatalt, s nem a tapasztalt szülő, hisz sajnos ők nem is mindig értenek 

a komolyabb technikákhoz, így talán ők nincsenek tisztában a közösségi háló veszélyeivel.  

Ezt a feladatot is magára vállalta a PIFÖ s kezébe vette ezt a problémát. Ehhez 

azonban pályázati támogatásra van szükség, vagy amennyiben lehetséges, akkor 

önkormányzati támogatásra,ezért is fontos hogy jó legyen a helyi önkormányzat is az ifjúsági 

önkormányzat kapcsolata, hogy az efféle szituációkban kiderüljön a támogatás fontossága. 

Végül ezzel a rendezvénnyel kapcsolatban kiemelném, hogy az internet történelméről, 

valamint az újságírásról és fotózásról tanulhatnak a résztvevő fiatalok, továbbá a tavalyi 

évben két PTE-BTK Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék egyetemi 

tanárnak és demonstrátornak köszönhetően a kommunikációról s a médiáról is volt 

lehetőségük egy-egy előadást hallgatniuk a fiataloknak. 

Nemzetközi részvétel (2015) 

Annak érdekében, hogy minél szélesebb legyen a programkínálat különböző 

országokba látogatnak el az ifjúsági önkormányzati tagok. Egy megnyert pályázat adott 

anyagi forrást egy 4 országos tanulmányi útra, mely során először mind a 4 ország 

találkozhatott, majd a 4 résztvevő egymáshoz is ellátogathatott a helyi adottságok és azok 

kihasználásának megfigyelésére. Így legutóbbi tanulmányúti pályázatában a 4 résztvevő a 

PIFÖ (Magyarország), Dánia, Svédország, Litvánia volt. Személyem Dániába látogathatott el, 

ahol szemtanúja lehettem, milyen modern és újszerűen is tud működni egy ifjúsági 

önkormányzat. Párhuzamot nem szabad vonni a két szervezet között, azaz csak az 

összehasonlítás érdekében, de maga az ország gazdasági fejlettsége sok mindent eldönt.  



Dániában, Kolding városában voltunk, ahol részesei lehettünk egy fantasztikus 

tanulmányi útnak. Az út során láthattuk a több szintes és számos helyiséggel rendelkező 

ifjúsági közösségi teret, amely olyan, mint egy hatalmas „foglalkoztató bázis”. A fiatalok 

számára, akik betérnek ide, lehetőségük van a fotózásról, a sminkelésről, különböző sportról 

apavető tudást szerezni, vagy a szalon szerű térben csocsó, biliárd vagy más szórakoztató 

egységek várják a fiatalokat. Ennek a térnek a lényege, hogy ide térjenek be a fiatalok iskola 

után, s ne az utcán lézengjenek vagy a kocsmákba töltsék idejüket. Továbbá legnagyobb előny 

a helynek, hogy itt a fiatalok szabadidejüket hasznosan is eltölthetik amennyiben nyitottak az 

újdonságok elsajátítására (például: fotózás, sportok megismerése, divatban való jártasság). 

Továbbá fontos kihangsúlyozni, hogy az itt dolgozó ifjúságsegítők, mind olyan 

elismerésben vannak, mint Magyarországon példának okáért az ügyvédek, erről nem 

különböző tanulmányok írnak, hanem tisztán látszik az ifjúságsegítők fizetésén, mely a 

szakma elismertségét mutatja.  

Ezek a tanulmányutak nagy segítséged adnak a helyi ifjúsági önkormányzatoknak, 

miként fejlesszék a helyi közösségi terüket, mely természetesen függ a helyi lehetőségektől.  

Két PIFÖ-s tag vehetett részt a Dániai úton, s az egyik én magam voltam, így mikor 

visszaérkeztünk számos új ötlettel álltam elő miként lehetne fejleszteni a helyi közösségi teret, 

nevezetesen a kaptárat (régi tűzoltószertár, Pécsvárad, Pécsi út. 2.), de sajnos ezek 

megvalósítása még elbírására, támogatás utalására várnak. 

Zárásként hozzátenném, hogy a helyi újságban (Pécsvárad Hírmondó) megjelent egy 

cikk az utunkról, melyre a helyi lakosság és a képviselő testület is pozitívan fogadott. 

PIFÖ szerepe a város életében 

A pécsváradi ifjúsági önkormányzat szerepe a város életében igen széles. Programokat 

szervez, mellyel emeli a város kulturális életét, problémákat vet fel s továbbít a helyi 

önkormányzat felé. Helyi ifjúsági klub koncepcióra való igényt fogalmaz meg, s készít 

vázlatot róla, melynek talán nagyobb a hatékonyságuk, azáltal, hogy fiatalok írják fiataloknak. 

Megoldást jelenthet az önkormányzati utánpótlás kérdésére is. Összességben egy 

folyamatosan változó társadalmi rétegnek képviselője, a helyi fiataloké. A PIFÖ-höz tudnak 

fordulni a fiatalok, ha szeretnének fellépni például mint amatőr DJ, vagy szeretnék kiállítani a 

fotógyűjteményüket, vagy szeretnék megtartani születésnapjukat. Továbbá bármilyen ötletük 

van, mivel lehetne még színvonalasabbá, vagy színesebbé tenni a város kulturális életét 

szintén a PIFÖ egyik tagját keresik fel.  

Így egyfajta összetartozás érzését kelti a PIFÖ léte a településen belül, akihez lehet 

fordulni fiatalként, valamint a két éves mandátum alatt az ifjúsági polgármestert úgy hiszem 

számos alkalommal nem az ő feladatkörében keresték fel, s mégis azáltal, hogy a PIFÖ belelát 

az önkormányzati munkába, így tudja ki a kompetens személy az adott problémára. 

Fontos megemlítenem, hogy a PIFÖ tagjai mind-mind önkéntesen végzik munkájukat, 

így egyfajta példaként is szolgálnak minden települési lakos számára, hogy igenis csak közös 

erővel lehet egy település polgárait lakossággá változtatni. Akik közös célokat tűznek ki, 

melyeket közösen valósítanak meg, így a város látképe, fejlettsége aszerint alakul, ahogy az 

ott lakók szeretnék. 

 

 

 

 

 

 



Zöld Zengő Egyesület 

 

Tagok száma: 10 fő rendes tag, 4 pártoló tag 

  

Programok: Ökobutik, Ökopiac, "Beszéljünk Zöldeket" fórum, "Készítsünk Zöldeket" 

ökokreatív műhely, Váradi Dénár csere-program. Együttműködési szerződéssel működtetjük 

tovább a Zengővidék Szívességbankot. A Fülep Lajos Művelődési Központ, Pécsváradi 

Nyugdíjas Klub, illetve PIFÖ partnerségi kapcsolattal önkéntesként segítünk a város 

rendezvényein, úgymint Húsvétváró, Dombay- Gyereknap, Ifjúsági Fesztivál, Pécsváradi 

Leányvásár. 

  

Simara-Dallos Renáta 

elnök 

 

 

 

 

 

Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete 

 

A Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete 2013 májusában alakult meg Pécsváradon. 

Az egyesület rendes tagjainak száma jelenleg 13 fő. 

Az egyesület tagjai: 

1. Bayerné dr. Sipos Mónika 

2. Ilijin Petár 

3. Kovács Magdolna 

4. Kovács György 

5. Sásné Tamás Erzsébet 

6. Marján Zoltán 

7. Marjánné Varga-Pál Zsuzsanna 

8. Piszmán Károly 

9. Piszmán Károlyné 

10. Szabó Jánosné 

11. Ádám - Hajdú Valéria 

12. Várda Lőrinc 

13. Ilijinné Várkonyi Márta 

 

 

2015-ben 3 fő kulturális közfoglalkoztatottat alkalmaztunk. 

 

A Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete jogi személy, a Baranya Megyei Bíróság 

2013 októberében jegyezte be hivatalosan.  Kulturális, kisebbségi és érdekvédelmi egyesület.  

Célja: Pécsvárad testvértelepülési kapcsolatainak ápolása, bővítése, a határon túli magyarok 

által lakott régiók kultúráinak megismerése, anyanyelvi kultúra megőrzése, ápolása,  

határokon átnyúló kulturális és társadalmi együttműködések létrehozása, az anyaországi és a 

határon túli magyarok közötti kapcsolatok javítása, egymáshoz való közeledése.  



Állandó kapcsolatot tart fenn a civil szférát segítő állami, önkormányzati, gazdasági és civil 

szervezetekkel, intézményekkel, személyekkel, valamint a Kárpát-medencei magyarság 

szervezeteivel és mozgalmaival. Együttműködik minden olyan hazai és külföldi szervezettel, 

amely elősegíti a céljainak megvalósítását. 

Egyesületünk figyelemmel kíséri a határon túli többségi nemzetek, politikai, gazdasági és 

kulturális életének alakulását, arról a közvéleményt tájékoztatja, ösztönzi és támogatja az 

egyenjogúságon alapuló együttélésre irányuló és előremutató törekvéseket. 

Nemzeti hagyományaink őrzéséhez, a magyarságtudat erősítéséhez, különféle rendezvényekkel 

járulunk hozzá. 

2015-ben ünnepeltük kétéves fennállásunkat, továbbra is aktívan részt veszünk a város civil 

életében. 

2015-ben folytattuk hagyományos programjainkat és újakat is megvalósítottunk. 2015 

februárjában Wass Albert maratont rendeztünk, bekapcsolódva az országos programba. Új 

programsorozatunk indult, havonta egyszer „Ismeretlen Ismerős” néven. Pécsváradon élő 

határon túliak mutatják be egymásnak, és az érdeklődőknek azt a tájat, környéket, 

gasztronómiát, hagyományokat, ahonnan származnak.  

2015 áprilisában Húsvétra készülődtünk és filmvetítéssel emlékeztünk a holokauszt magyar 

áldozataira. Májusban szemetet gyűjtöttünk, film maratont rendeztünk, a Csíksomlyói búcsúra 

kirándultunk.  

2015. június 4-én Trianoni megemlékezést szerveztünk Pécsváradon. Egyesületünk tagjai egy 

rövid történelmi műsort mutattak be. 

A nyár folyamán a megszokott programok mellett gyerekprogramokat és játszóházakat is 

szerveztünk, illetve bekapcsolódtunk a városi rendezvények lebonyolításába. 

Az augusztus 20-i programokon vendégül láttuk Nagyberegről a művészkerékpár csoportot, 

akik egy felejthetetlen műsorral léptek fel. 

Szeptembertől új tervekkel, programokkal készültünk, valamint folytatódott az „Ismeretlen 

Ismerős” programsorozatunk. 

2015 szeptemberében hagyományteremtő céllal immár másodszor csatlakoztunk a „Határtalan 

Lakoma” elnevezésű pécsváradi programhoz, melynek keretében a Pécsváradon élő határon 

túlról származó, valamint a településen élő más nemzetiségek megismertették egymással 

nemzeti, hagyományos ételeiket. Közös lakoma keretében osztottuk meg egymással 

tapasztalatainkat, receptjeinket. 

A pécsváradi programok, rendezvények lebonyolításában is segédkeztünk az ősz folyamán. 

205 októberében Kárpátaljára, Nagyberegre utaztunk a méltán híres „Csipkebogyó és 

beregiszőttes fesztivál”- ra. 

2015 decemberében újra közös adventi műsorral készültünk a helyi civil szervezetekkel 

együttműködve. 

2016-ban sok pályázati lehetőséget igyekszünk felkutatni és megvalósítani. Terveink között 

szerepel a hagyományos programjaink folytatása mellett egy nyári gyermektábor szervezése.  



2016. augusztus 19-e és 21-e között első alkalommal rendezzük meg a Határon Túli 

Magyarok Kulturális Fesztiválját. 

 

Bayerné dr. Sipos Mónika 

Elnök, ZHTME 

 

 

 

Pécsváradi Vízmű Kft.  

A 2013 ban ismeretlen tettes ellen indított, "Sikkasztás és hűtlen kezelés" feljelentés 

vizsgálata, a cégnél még folyamatban van. 

A Vízműnek változatlanul egy fő ügyvezető az alkalmazottja. 

Finanszírozott költségek a Tulajdonosok rendelkezése szerint: 

- Az uszoda medencefelújításának ás műanyag burkolatának kifizetése, 

- Térkövezési munkálatok elvégzése, 

- Aszfaltozási munkák Pécsvárad területén, 

- 4 db nádfedelű pihenőpad beszerzése a Dombay tavi pihenőparkba, 

- 1,2 t platós duplakabinos kisteherautó beszerzése, a városüzelmeltetési munkák 

támogatásához. 

A Társaság az évet kintlévőség nélkül, pozitív pénzügyi eredménnyel zárta. 

 

Kilár Zsolt 

ügyvezető 

 

 

 

Fülep Lajos Művelődési Központ 

Infrastruktúra szempontjából 

Az elmúlt évben pályázati forrásból megtörtént a művelődési központ épületének (és a 

sportcsarnok) hőszigetelése, nyílászárók cseréje valamint az épület keleti szárny 

lapostetejének átalakítása. Ez utóbbi az előtér folyamatos beázása miatt nagyon fontos volt, a 

munkák eredményeként a beázások megszűntek. A felújítás során régi hirdető táblánk is 



megújult, az egész épület újravakolása miatt esztétikailag is sokkal szebb lett.(A felújítás 

mellett a művelődési központ folyamatosan – majdnem zavartalanul –üzemelt. 

Továbbra is gond a klubhelyiségek hiánya, sokszor van csak azért használatban a nagyterem, 

hogy elegendő lenne kisebb alapterületű helyiség, csak nem áll rendelkezésre vagy nincs 

szabadon. 

Ezt a gondot még nehezítette, hogy az elmúlt évben a polgármesteri hivatal épületéből a 

művelődési központba költözött a munkaügyi központ és a pályázatíró csoport. (Két 

klubhelyiség kiesett.) 

A szabadtéri színház esetében az elmúlt évben a nagyon rossz állapotban levő nézőtér helyére 

a sportpálya mobil lelátója került. (Vitathatatlan előnyei mellett érték kritikák is) 

Rendezvények, foglakozások szempontjából 

Jelentős változás a klubfoglalkozások szempontjából nem történt, inkább egy folyamatos, 

lassú látogatottság növekedés tapasztalható. Talán az év közben meghirdetett két színházi 

előadás, amit érdemes megemlíteni, hiszen legalább 10-12 éve próbáltuk meg utoljára. 

A települési nagy rendezvények esetében sajnálatos, hogy a több mint két évtizedes 

fúvószenekari találkozó – a zenekarok érdektelensége miatt – elmaradt. A Szent György 

Napok másik eleme, a borverseny is változáson ment át. A 2014-ben alakult Pécsváradi 

Borbaráti Egyesület vette át a szervezését, helyszíne a pécsváradi vár lett.  

A Pécsváradi Leányvásár szervezése teljesen új alapokon történt. Olyan 

marketingtevékenység előzte meg, amilyen még soha nem volt a településen. A rendezés 

részben külsős céghez került, ebből adódott konfliktus is. A pénzügyi lebonyolítást – 

elsősorban számviteli, adózási okok miatt- a Pécsváradi Vár Kft. végezte, külső szponzorok 

jóvoltából az addigi költségvetésnél lényegesen több forrás állt rendelkezésre. Ez utóbbi tette 

lehetővé sztár-fellépők (Magna Cum Laude, Charlie, Ocho Macho) meghívását. A 

vendégszám növekedés igazolta az addigi profiltól való eltérést, ugyanakkor a lakosok egy 

része a hagyományos értékek elvesztését féltette. 

 

 

Városi Könyvtár Pécsvárad  

 

Gyarapítás- feldolgozás: 

Leltárba vett állomány a  2015 évben:   721 dokumentum,  ebből 2 db elektronikus 

Leltári össz. állomány 2015 .év végén: 44413dokumentum,  ebből 353 db elektronikus 

 

2.  Állománygyarapításra fordított összeg: 

Költségvetési elõirányzatból:                1.100 ezer Ft 

Ajándék, pályázati támogatás                   330 ezer Ft 

Az összeg lehetővé tette, hogy beszerezhettük a különböző szakterületek újonnan kiadott, 

legfontosabb szakkönyveit, és a várhatóan keresetté váló fontosabb szépirodalmi műveket. 

Városunk tanulóifjúsága és felnőtt használói köre nagy örömmel tapasztalja, hogy fontos 

középiskolai és felsőfokú tanulmányaihoz, munkájához, szabadideje eltöltéséhez egy jó 

összetételű, jól használható információs hátteret kap. Könyvtárunk jelenleg ki tudja elégíteni a 



város felnőtt lakosságának, és tanulóifjúságának művelődési igényeinek könyves hátterét, de 

alapvető célunk, a szolgáltatás színvonalának emelése.  A dokumentumok jelentős részét a 

használó helyben megtalálja, és az Internet-kapcsolat révén alap szinten jelenleg biztosítani 

tudjuk az információs igények kielégítését is. 

 

3.  Folyóiratok, periodikák: 

Az elmúlt évben 62  féle napi, hetilap, ill. folyóirat járt, 95 ezer Ft értékben. 

 

4 Olvasók látogatók kölcsönzők 

 

 Beiratkozott 

olvasók 

Látogatók Kölcsönzők Kölcsönzött köt. 

Szám 

14 év felett  511 3101 2796 10851 

14 év alatt  276 1944 1325   6201 

Összesen:  787 5045 4121 17052 

 

5.Rendezvények: 

Az olvasási kultúra terjesztését rendezvényeinkkel is igyekeztünk elősegíteni . 

Az elmúlt évben 38  rendezvényt tartottunk  642  fő részvételével. Örömünkre szolgál, hogy 

az óvodások rendszeresen jönnek havonta kétszer csoportos foglalkozásokra. Ezen kívül 

zömmel kisiskolások részére tartottunk könyvtárbemutató foglalkozásokat, vetélkedőket.  ( Az 

iskolai nagy vetélkedő témája az elmúlt évben Fekete István: Kele c. regénye volt.  Az 

irodalom szerető felnőtt olvasók havi rendszerességgel jönnek össze olvasókörre, ahol tea és 

sütemény mellett kedvenc olvasmányt, verset, novellát olvasunk fel, kedvenc regényt vitatunk 

meg.  

2015.-évben 5 nyilvános munkaállomás állt a felhasználók rendelkezésére, ebből 5 internet-

hozzáféréssel webes keresésre 

A Könyvtár dolgozói létszáma 2015. évben:  Arnold Istvánné könyvtáros,  2 fő  nyolc órás 

segítő, Sárközi Gergely, kulturális közfoglalkoztatott, és Móring Márta kisegítő, akik a 

könyvtári munkában a dokumentumok állományba vételében, ill. a kölcsönzésben segítettek 

 

                                                                                                                Arnold Istvánné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   


