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Január 1: 
Hó nélkül jött el az újév.  

Ez évtől fogva változtak a helyi adók, a vízdíj és más fizetnivalók. Részletesen: a vízdíj 260 

Ft, a szennyvízdíj 190 Ft (a közületeknél 355, illetve 218 Ft) köbméterenként, továbbá 200+ 

100 Ft rendelkezésre állási díjat kell fizetni és minderre 20 % ÁFA jön. 

Eddig a szemétszállítás ingyenes volt, most hetente 171 Ft + ÁFA a tarifa, ami évi 10 ezer 

forintot jelent. 

A kommunális adót is emelték, bár eddig ebben volt a szemétszállítási díj is, most e nélkül 

egy szoba után 12.100 Ft, 2 szoba után 14 ezer, 3 szoba után 15.100 Ft az évi adó, a Dombay 

tónál az üdülő adója 14 ezer, másutt a hétvégi ház adója 12.100 Ft. 

Az idegenforgalmi adó vendégéjszakánként 100 Ft helyett 300 Ft lett, a vállalkozók 

kommunális adója a foglalkoztatottak után 2000 Ft-ról 2500 Ft-ra emelkedett. 

A folyékony hulladék után köbméterenként 1500 Ft bruttót kell fizetni szippantáskor. 

Emelkedtek az élelmezési költségtérítések, a gondozási ellátások is, mindez a megszorítások 

jegyében. 

Ugyancsak ezért megszüntették a képviselők tiszteletdíját és bezárt a tanuszoda március 

végéig. 

A kábeltévé díja is emelkedett az alapcsomag 3.300 Ft-ról 3.420 Ft-ra, ezért 28 csatornát lehet 

fogni. 

Nem minden önkormányzat tette ezt. Vajszló nem emelt meg semmit, Sásd nem emelt adót, 

Bólyban a 14 ezer forintos kommunális adóban benne van a szemétszállítás, ott a kábeltévén 

32 csatorna után csak 2.500, az 53 csatorna után 3.700 forintot fizetnek. 

Mától további két hónapra meghosszabbították a decemberben indult téli közmunka-

programot, így pályázati pénzből alkalmaz az önkormányzat köztéri dolgozókat   

Január 4: 

Teltházas, pótszékes újévi koncertet adott a helyi Big-Band zenekar. 

Január 6: 

Ma volt a Mozgáskorlátozott klub első foglalkozása, készülnek az éves közgyűlésre. 

Ifjúsági bérletes hangverseny volt a Filharmónia szervezésében 

Január 8: 

A 6-os úti elágazónál két autó ütközött, egyik Pécsváradról hajtott ki, egy súlyos sérülés 

történt. 

Folytatódott a baba-angol sorozat 

Január 9: 
A Gazdabolt az ipartelepi részről felköltözött a Szentháromság térre, a megszűnt kínai bolt 

helyére. 

Ülésezett az Ifjúsági önkormányzat. 

Január 10: 

A pécsváradi labdarúgó fiatalok ifjúsági teremtornán vettek részt Mohácson, az alábbi 

csapatokkal: PMFC, Kozármisleny, PVSK, Szentlőrinc, Mohács, Szekszárd, Paks, Felcsút. 

Két napos Öregfiúk tornán szerepelnek a pécsváradiak is Siklóson a Suzuki-Kalmár Kupán. 

Ma és holnap házaspárok részére lelki gyakorlatot tart Bíró László tábori püspök Pécsváradon 

a parókián, illetve az előadások a református gyülekezeti teremben vannak. A foglalkozáson 
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öt pécsváradi család mellett Pécsről, Mohácsról, Kozármislenyből, Nagykozárról  érkezettek 

is részt vettek. 

Január 12: 

Fehérnemű, ruha- és cipő vásár van a művelődési háznál 

A TV2 Tények műsorában a csúszós idő, a fűtési spórolás miatt (gázhiány) arról volt riport 

Papp Gyula középiskolai igazgatóval, hogy ők is tartanak-e „szénszünetet”, amint azt több 

iskolában teszik, de a megyében nem volt sehol tanítási szünet. 

Megbeszélést tartott az önkormányzat Ügyrendi bizottsága. Téma az ülések jobb előkészítése 

és a munkaterv kidolgozása volt. 

Január 13: 

KRESZ tanfolyam indult a művelődési házban 

Apró cikkek és háztartási eszközök vására volt a művelődési házban. 

Január 14: 

A 2007-ben 12 éves korában meghalt általános iskolai tanuló, labdarúgó Fábián Sebestyén 

máriakéméndi lakós emlékére rendezett a helyi iskola teremtornát Pécsvárad, Hosszúhetény, 

Hidas, Mecseknádasd serdülő csapataival. 

Az ólmos eső következtében a csúszós út miatt elmaradt a szemétszállítás. 

Január 15: 

Lakossági fórumot tartott a polgármester a művelődési házban, megjelent 30 érdeklődő. 

Ma volt az újév első helyi tévéadása. Beszámoltak az utolsó adventi rendezvényről a 

Mozgáskorlátozottak műsoráról, továbbá a Szentháromság téri karácsonyi rendezvényről, a 

Csonka család részére társadalmi összefogásból és szociálpolitikai támogatásból felépített 

lakóház átadásáról (3 szobás, 70 m
2
-es), valamint a Várbaráti kör Zengő túrájáról 

Képeket láttunk Bíró László püspök karácsonyi misékéről és hallhattuk Gállos Orsolya, 

valamint Andrásfalvy Bertalan szentírás felolvasását, végül a Big-Band újévi koncertjéről. 

Az adás a Pannonkrónikával fejeződött be. 

Megbeszélést tartottak a galambászok. 

Január 16: 

Szalagavató bált tartott a középiskola a művelődési házban, ezen 45 középiskolás, közel ötven 

végzős szakmunkás és 30 végzős esti tagozatos vett részt. 

A kistérségben működő német kisebbségi önkormányzatok sikerrel pályáztak a német 

belügyminisztériumnál, így ma adták át az egészségügyi centrumnak az onnét nyert Cobas H-

232 típusú készüléket, amely szívinfarktus és tüdőembólia kiszűrésére alkalmas. 

Január 17: 

A Dombay tóra hívta a fiatalok korcsolyás bulira az Ifjúsági önkormányzat „Gyere ki a jégre” 

címszó alatt, amelyen megjelent a polgármester is és mintegy száz fiatal jól szórakozott 

Pótszilveszter volt a tanuszoda előterében a Randi zenekarral. 

Január 18: 

Ma újabb megbeszélés volt a helyi Galambász egyesületben, megjelent 40 fő. 

Január 21: 

Edény, ruha, háztartási eszközök vására volt a művelődési házban 

A Hattyúk tava meseelőadást nézhették meg 500 Ft belépődíj fejében a gyermekek az ürömi 

Nektár Színház előadásában. Megjelent 300 fő. 

Ülésezett a kistérségi társulási tanács, ismét megválasztották elnöknek Wekler Ferencet, 

elnökhelyettes dr. Bíró Ferenc és a hidasi polgármester. 

Az általános iskola labdarúgó teremtornát rendezett, Fábián Sebestyén emléktorna névvel, az 

iskola volt tanulója emlékére, aki általános iskolásként halt meg az elmúlt évben és a szülők 

évente szeretnék megrendezni ezt a tornát. A díjakat a gyermek édesapja adta át. A torba 

győztese a pécsváradi csapat lett, második Hosszúhetény, harmadik Mecseknádasd, Hidas a 

negyedik lett. 
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Január 22: 

A Magyar Kultúra Napján meghirdetett gobelin kiállításra 17 alkotótól 56 anyag került 

kiállításra és zsűrizésre. A kiállítás megnyitása és megtekintése után a művelődési ház 

nagytermében adtak műsort az általános iskola tanulói, valamint a Zengő Néptánccsoport 18 

táncosa.  

Ruha, fehérnemű, kozmetikai cikkek, ágynemű vásár volt a művelődési házban. 

Január 23: 

Edény, háztartási eszközök és ruhavásár volt a művelődési házban 

Január 24: 

Svábbált volt a művelődési házban a „Fatalicska” pizzéria szervezésében, 150 résztvevővel. 

Ma volt a gimnáziumban és szakközépiskolában a felvételi. 

Január 25: 

A helyi tévé ma a nyári balettelőadást vetítette (Carmina Burána). 

Ma volt a Galambászok éves közgyűlése, részt vett 50 fő. 

Január 27: 

Tupperware (műanyag edény) bemutató volt a művelődési házban. 

Január 28: 

Női kézilabda előkészületi mérkőzés volt a sportcsarnokban, ellenfél a Kelet SE. 

Ma kora reggel Pécsről személygépkocsival Pécsváradra jövet a hosszúhetényi elágazó 

közelében kamionnal ütközött Werner Tímea (Szabó Tímea) 36 éves  pécsváradi lakós (az 

ÁBC eladója), aki a baleset következtében életét vesztette. 

Beállványozták a Szentháromság szobrot, kezdődik a tatarozása. 

Január 29: 

Megbeszélést tartottak a felvidékiek klubjában. 

A tévé helyi adása a suli-tévével kezdett, itt bemutatták az alsó és a felső tagozat betlehemi 

műsorát, majd az iskolások játékos sportvetélkedőjéből láttunk képeket. 

Hírt adtak az iskolások karácsonyi vásáráról és a január elején a színjátszó kör előadásának 

részleteit vetítették. 

A Híradóban riport volt a polgármesterrel a január 15-én tartott fórum kapcsán, továbbá 

beszámoltak a németországi újabb ajándék átadásáról, amely során most az infarktus és 

embólia esetén használatos orvosi műszert adományoztak a német kisebbségi önkormányzat 

révén. 

Képeket láttunk a PIFÖ által a Dombay tónál megrendezett jégfesztiválról, melynek mintegy 

200 fiatal résztvevője volt  

Beszámoltak a gobelin kiállításról és a Magyar Kultúra Napján tartott műsorról. 

Beiskolázási riport volt a Pécs-Kertvárosi Simonyi Károly szakképző iskola igazgatójával, 

Déri Tiborral, majd levetítették ezen iskola és a pécsváradi II. Béla iskola riportfilmjét, 

Végül a középiskola szalagavató báljáról vetítették képeket. 

A Híradó után Pannonkrónika volt. 

A Német klub tagjai a szekszárdi német színházba mentek busszal egy előadásra. 

Ülésezett az ifjúsági önkormányzat testülete. 

Január 30: 

Ma volt a „Mutass Be” klubnap második rendezvénye, újabb zenekarok kaptak lehetőséget 

produkciójuk bemutatására a PIFÖ rendezésében 

Január 31: 

Cirkusz jött a városba, a művelődési házban tartották meg az előadást. 
 

Február 1: 
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Az általános iskola színjátszói vidám műsort adtak a művelődési házban, szerepelt a német 

iskolai kórus is. 

Február 2: 

Ruhaturka volt a művelődési házban 

Február 3: 

A Mozgáskorlátozottak klubjában ma farsangi batyus bál volt 

Ma megkezdték a szentháromság szobornál az alakok elszállítását, illetve elszállították a 

szobor tetejét is, restaurálásra. 

Mára hirdettek toborzót 15 év felettiek részére „HIP-HOP” dinamikus versenytánc tanításra. 

Február 4: 

A női kézilabda csapat felkészítő mérkőzésen fogadta Mágocs csapatát, 26-21 arányban 

nyertek. 

Függöny- és babaruha vásár volt a művelődési házban 150 érdeklődővel.Használt ruha vásár 

volt a művelődési házban 200 érdeklődővel. 

A Világjárók klubjában ismét vetítettképes előadás volt. 

Február 5: 
Termékbemutató volt a művelődési házban 

Február 6: 

Ma volt az iskola felső tagozatosainak a jelmezes farsangi bálja, 500 fővel. 

A polgármester ma találkozott a 20-20 legtöbb adót fizető társas és magánvállalkozókkal. 

Február 7: 

A zeneiskola tartotta meg szülők-nevelők farsangi bálját a művelődési házban. 

Hercegszántón szerepelt nemzetközi ifjúsági kézilabda tornán a pécsváradi női utánpótlás 

csapat 

Február 9: 

Sakk verseny volt a művelődési házban 

Ülésezett a képviselőtestület, a helyi tévé élőben közvetítette az ülést. 

Napirenden volt a 2009-évi költségvetés (1.136.974 FT főösszeggel és 35 milliós hiánnyal), 

továbbá a munkaterv elfogadása, valamint tudomásul vették, hogy az alpolgármester 

lemondott tiszteletdíjáról. 

Tájékoztatót hallgattak meg a Hírmondó szerkesztéséről (3 hónapra az előállítást a helyi V-

TESA Bt. végzi), továbbá a tervezett nyári kulturális programokról és elfogadták a 2009-2013 

évekre szóló hulladékgazdálkodási tervet, végül ingatlanrész vásárlásáról döntöttek 2 milliós 

vételárral, valamint meghirdetik értékesítésre a Kodolányi utca 13 szám alatti lakóházat. 

Megkezdődtek az összetört utcatáblák cserékje, most már alumínium kivitelben. 

Pécsváradon járt a holland konzul az Asztrik vendéglő megvétele ügyében. 

Ma volt Pécsvárad legidősebb lakójának, özvegy Szabó Máténénak a temetése, aki 98 éves 

korában halt meg.  

Február 10: 

Megtartotta farsangi összejövetelét a művelődési házban a Nyugdíjas klub. 

Február 11: 

A női kézilabda csapat vendége ma – előkészületi mérkőzésen – a pécsi Vörös Meteor csapata 

volt. 

Február 12: 

A Közösségi Kerekasztal a változóházban tartotta összejö9vetelét, a beszélgetés témája: 

„hogy volt eddig – hogyan tovább” 

A helyi tévé mai adásában elsőként dr. Bíró Ferenc polgármesterrel volt riport a 

szemétszállítás új rendjéről (a lakosság fizeti), valamint a szentháromság szobor felújításáról. 

Beszámoló volt a Mozgáskorlátozottak klubja farsangjáról, a Zeneiskolai bálról és az iskolai 

színjátszó csoport vidám előadásáról. 
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Mindezt a Pannonkrónika követte. 

A galambászoknak újabb összejövetelük volt. 

Február 13: 

Ma volt a művelődési házban az iskola alsó tagozatosainak jelmezes farsangi bálja. 

Tovább folytatódik az 1-3 évesek és anyukájuk „angolozása”, játékos nyelvtanulása. 

Február 14: 

Ma volt az U 15 (évesek) ADIDAS leány kézilabda torna régiós (Baranya, Zala, Somogy ) 

döntője a helyi sportcsarnokban. Pécsvárad a 3. helyen végzett. 

A Várbaráti Kör és a Zengőt védő civilek az V. évfordulón Zengő-túrát rendeztek, erre a 

napra leesett a hó, így a nagy létszámú társaság igen hangulatos kiránduláson vehetett részt, 

majd a Walter pincében zárták a napot, itt megnézték az akkori eseményekről készített filmet. 

A rendezvényen részt vett Illés Zoltán is. 

A labdarúgók felkészülési mérkőzést játszottak Bogád csapata ellen. 

A helyi tévé ma ismételte a képviselőtestületi ülés élő adását. 

Február 16: 
Ma tartotta évzáró közgyűlését a Várbaráti Kör, megjelent mintegy 150 fő. 

Tánciskola indult a 8. osztályosok részére, 3.000 FT ellenében.  

Február 18: 

Mágocson játszott előkészületi mérkőzést a női kézilabda csapat. 

A világjárók klubja ma tartotta évi első összejövetelét, téma a Dolomitok, megjelent 38 fő. 

Használt ruha-és cipővásár volt a művelődési házban. 

Február 19: 

Ma volt a Mozgáskorlátozottak klubjának közgyűlése. Megjelent 70 fő. 

A sportkör közgyűlésén 145 tagból 78 fő jelent meg, az elnök számolt be a szakosztályok 

munkájáról, a vezetőség munkájáról és a pénzügyi helyzetről. Végül kiosztották az elmúlt év 

legjobb sportolóinak az ajándéktárgyakat. 

Ülésezett a Kistérségi társulás. A tagdíj maradt 250 FT/lakós, megállapították a 2009 évi 

költségvetést, a normatívák elosztását, valamint az egészségügyi ülethez történő 

hozzájárulásról döntöttek 

Február 20: 

Pécsváradon volt a megyei zeneiskolák klarinét és szaxofonos versenye, amelyen 16 

intézmény 60 növendéke vett részt. Poller Péter, Tróth Gabriella és Fischer Kristóf pécsváradi 

tanulók kiemelt dicséretben részesültek. Felkészítő tanáruk Kreszics Margit. 

Ruhaturka volt a művelődési házban. 

A Vadrózsa dalárda tagjai családi estet rendeztek 

Babafarsang volt a művelődési házban 

Megbeszélést tartottak a motoros klub tagjai 

Február 21: 

Ma volt a szülők-nevelők (általános iskola) farsangi bálja, ezer forintos belépővel, az 

iskolások műsorával, a Hohmann zenekarral. 

A német tagozatos iskolások Villányban megyei versenyen szerepeltek, két pécsváradi tanuló 

1. illetve 2. lett és bejutottak az országos döntőbe. 

Február 22: 

Schloszberg kézilabda kupa volt a sportcsarnokban a női utánpótlás csapatok részére, amelyet 

a pécsváradi fiatalok nyertek meg. 

Február 23: 

Képviselőtestületi ülés volt, a helyi tévé élő közvetítésével. Elfogadták a városi rendezvények 

ez évi programját, valamint a főként pályázatokra tervezett fejlesztési programot (iskola és vár 

utcai óvodaépület felújítása, termálkút fúrás, funkció bővítő városfejlesztés (főtér, művelődési 

ház, múzeum), művelődési ház gépészeti felújítása és helyiségek átrendezése, bővítése a volt 



 6 

lakással, ravatalozó felújítás befejezése, a Dombay tavi ifjúsági tábor bővítése, 

városgazdálkodási részleg elhelyezése, eszközellátottsága javítása). 

Tudomásul vették a tanuszoda új működési rendjét és a március 15-i beszéd megtartására 

felkérték Gászné Bősz Bernadett képviselőt. 

Ruha-és aprócikkek vására volt a művelődési házban 

Február 24: 

Fehérnemű-, cipő-, edény-, háztartási eszközök, tisztítószer, kozmetikai cikkek és szerszámok 

vására volt a művelődési házban. 

Ma itthon játszott előkészítő mérkőzést a női kézilabda csapat Mohács NB. II-es csapatával. 

Február 25: 

A kisegítő iskolások tartottak farsangi jelmezes bált a művelődési házban. 

Megbeszélést tartott a felvidékiek klubja. 

Ma hajnalra egy telepről elloptak több, mint 50 – egyenként egy-egy mázsás - sertést 

Február 26: 

A helyi tévé mai adásában a sulitévé beszámolt a Fábián Sebestyén labdarúgó emléktornáról, 

valamint a reneszánsz vetélkedőről és a tanulók jelmezes farsangi báljáról. 

A Híradó a Walter pincében végződött Zengő túráról, a várbaráti kör közgyűléséről számolt 

be, ennek kapcsán riport volt Dretzky Katalinnal, továbbá a zeneiskolában tartott szaxofon és 

klarinét versenyről adtak tájékoztatást és szólaltatták meg a zsűri elnökét, Arnoth Zoltán 

klarinét művészt. 

Végül a mozgáskorlátozottak és az általános iskola szülők – nevelők farsangi báljáról adtak 

részleteket. 

A műsort a Pannonkrónika zárta. 

Február 27: 

Zsúfolásig megtelt a művelődési ház az Apacellerék szervezte jótékonysági koncerten, 

amelyen az Apsons, a Bach Singers, a Vivát Bachus együttes és a 10 éves Big-Band lépett fel, 

akik az önkéntes adakozás összegét megkapták (mintegy 190 ezer forintot). 

Február 28: 

Villányban volt a német tagozatosok verse és prózamondó megyei versenye, mint száz tanuló 

részvételével. Az országos versenyen a megyét képviselő csapatban két pécsváradi tanuló is 

bekerült. 

Március 1: 

A garanciális munkák elvégzése után, ma délelőttre megnyílt az uszoda, ingyenes belépővel. 

A továbbiakban a Tourinform iroda leköltözik az uszoda pénztárába. 

Mától heti egyszer ügyfélfogadást tart a polgármesteri hivatalban a Duna-Zengő 

Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

Ma volt Óbányán a Hutzelsonntag (tűzkerék gurítás), népviseleti kiállítással, amelyen 

pécsváradi népviseletet is bemutattak. 

Az eseményre immár 5.alkalommal vezetett gyalogtúrát Novotny Iván, ez alkalommal 88 

résztvevővel. 

Magyar Kupán Pécsvárad – Nagykozár 10:3 

Március 3: 

Újabb KRESZ tanfolyam indult. 

A Mozgáskorlátozottak klubjában nőnapi, farsangi batyus-bált rendeztek. 

Bérletes diákhangversenyen vettek részt az általános iskola tanulói a művelődési házban, 250 

hallgatóval 

 

 

Március 4: 
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Néhány napra hausmannstetteni fiatal és idősebb labdarúgók érkeztek Pécsváradra, a Dombay 

tónál táboroznak és mérkőzést játszanak a helyiekkel. 

Március 5: 

Német bálás ruha-és cipővásár volt a művelődési házban 

Március 6: 

A helyi képújságban felhívás jelent meg „Pécsvárad szellemiségét tükröző dal” irására és 

leadására. (Korábban még be nem mutatott Pécsvárad fotókat is kértek a művelődési házból). 

Március 7: 

Indult a női kézilabda bajnokság, első mérkőzésen Pécs Vörös Meteor - Pécsvárad 16:15, 

egygólos vereség. 

A labdarúgó bajnokság első mérkőzésén PVSK – Pécsvárad 4:2 

A Pécsvárad II. csapat itthon kapott ki 3:0 arányban Újpetrétől. 

Megyei német szavalóversenyen 7 pécsváradi tanuló is indult 

Március 9: 

Az önkormányzat mai ülésén a polgármester bemutatta a pályázatokat figyelő és előkészítő 

csoport tagjait (Link Zoltán, Göbl Richárd, Beckné Kotsch Petre, Mohai Lygia), tovább 

pályázatokat szavazott meg a testület: 

Gesztenyés úti óvoda kapacitás bővítése ráépítéssel 25 millióért (önrész 5 millió), 

szentháromság szobor és templomtéri szobrok felújítása l3,6 millióért (önrész4,1 millió), 

végül pályáztak a zeneiskola tárgyi feltételeinek javítására is.  

Bálás ruha-, fehérnemű-, cipővásár volt a művelődési házban. 

Március 10: 

A Nyugdíjas klubban a férfiak adtak műsort a nőknek, vendégük volt a bonyhádi klub is, 

résztvevők száma 130 fő. 

Március 11: 

Tisztítószerek bemutatója volt a Művelődési Házban. 

Használt ruhák vására volt a művelődési házban. 

Pécsváradon volt az országos pék szakma kiváló tanulója verseny március 11-13 között. Az 

első nap elméleti, a második napon gyakorlati verseny volt, majd a harmadik napon szóbeli 

megmérettetés volt. A versenyen országos első lett a pécsváradi Trencsényi Attila Sándor, a 

legjobb termékgyártó a pécsváradi Kincse Klaudia lett, aki összetettben a 7. helyen végzett, 

mindketten felszabadultak 

A Világjárók klubjában a pekingi paralimpiáról számoltak be.. 

Március 12: 

Angol és belga használt ruha és fehérnemű vásár volt a művelődési házban. 

A helyi tévé mai sportadásában beszámoltak a közgyűlésről, riport készült Spannenberger 

János elnökkel. 

Képes vetítés volt a kézilabdás lányok tornájáról, a Pécsvárad –Pécs Kelet mérkőzésről. A 

tornán a pécsváradi fiatalok 4 csapat között a 3. helyen végeztek. 

A labdarúgó bajnokság eredményeiről is beszámoltak (Pécsvárad ifi –PVSK 2./, PVSK – 

Pécsvárad felnőtt 4:2, Pécsvárad II – Újpetre 0:3) 

Végül az öregfiúk és az ifjúságiak az itt tartózkodó hausmennstetteni labdarúgók elleni 

mérkőzéséről láttunk részleteket. 

A Híradó tartalma: 

Tanuszoda újraindítása, riport Tóth Györgyi iskolaigazgatóval és Bősz Gábor úszómesterrel, 

beszámoló a Big- Band javára rendezett koncertről. 

Riport volt a hausmannstetteni focistákat (40 fő) elkísérő Johann Lendl ottani képviselővel 

Befejezésül levetítették Csizmadia László Zengő tűz fotomontázsát. 

Az adás a Pannonkrónikával zárult. 

Március 13: 
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Az iskolában Kodolányi emléknap volt, továbbá megkoszorúzták az emléktábláját. 

Nőnapi buli volt az uszoda előcsarnokában (Pink Party diszkó az ifjúsági önkormányzat 

szervezésében), amelyen a hausmannstetteni labdarúgók is részt-vettek 

„Fényes középkor” címmel történelmi játszóház keretében, a Takarkabarka Alapítvány 

szervezésében a gyerekek korhű öltözetben, korhű „fegyverzetben” idézhették meg a múltat. 

Március 14: 

Nőnap volt Vadász vendéglőben vacsorával, 1.500 FT-os belépővel. 

Női kézilabda csapat Komlóval játszott itthon bajnoki mérkőzést. 

Táncházat rendeztek a művelődési házban a zengővárkonyi tánccsoport és a rezes banda 

közreműködésével., megjelent 200 fő. 

Március 15: 

A Hegedűs emléktábla megkoszorúzása után a Kossuth téren Gászné Bősz Bernadett mondott 

beszédet, majd a II. Béla iskola tanulói adtak műsort, végül koszorúzás volt. 

Este a helyi tévé levetítette a műsort. 

Ez alkalomra a Várbaráti Kör a Kossuth szobrot felújította (a márvány mellszobrot és a 

talpazatot is). 

Az ifjúsági és serdülő csapat Marcaliban játszott a felnőttek ugyancsak Marcali csapatát 

fogadták és kikaptak 3:0 arányban. 

Délelőtt itt játszott az NB I-es PVSK női focicsapata az MTV ellen és 7:0 arányban kikaptak 

Március 16: 

Áramszünet volt hosszabb – rövidebb ideig a város egyes területein. 

Március 17: 

Dr. Kondorosi Ferenc kormánymegbízott volt a helyi MSZP vendége, aki előadást tartott a 

művelődési házban a válság és jogi szabályozás kérdéskörben mintegy 40 fő részére. 

Március 20: 

Ma érkeztek az ifjúsági (gyermek) önkormányzatok képviselői a háromnapos országos 

találkozóra. Az előadások, egymás munkájának megismerése mellett jutott idő szórakozásra 

is, a helyi néptánccsoport és az Ap sons együttes közreműködésével. A rendezvény fő 

támogatója a Szociális és Munkaügyi minisztérium volt, képviseletében a rendezvényt 

köszöntötte a minisztérium Gyermek- és Ifjúsági Osztály főtanácsosa. 

A rendezvény során 30 településről (Borsód, Csongrád és más megyékből) mintegy 130 fiatal 

ismerkedett Pécsváraddal.. 

Március 18: 

Ülésezett az Ifjúsági önkormányzat. 

Március 21: 

A Világjárók klubjában Marosi András pekingi paraolimpikon tartott előadást. 

Március 22: 

Kaposvár – Pécsvárad 3:0 

Március 23: 

Az „Életet az éveknek országos szövetsége” Pécsváradon tartotta 20. évfordulója ünnepségét. 

A szekszárdi Német színház a templomtéren Passiójátékot mutatott be. 

Megbeszélést tartott a Vöröskereszt és a Család és közösség alapítvány, téma a 

jelzőrendszeres segélykérők kihelyezése volt 

Március 25: 
Megbeszélést tartottak a Felvidékek Klubjában, a Garamszentgyöry településsel kötendő 

testvérvárosi kapcsolat előkészületeiről. 

Előtte azonban a német klub tagjaival közösen az emlékkövek környékét rendezték, 

takarítottak. 

Az Mtv 1 adása a Körzeti Híradóban számolt be a passiójátékról. 

Március 26: 
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A Közösségi Kerekasztal a Változó házban tartotta megbeszélését „aktualitások” témában. 

A mai tévé adásban beszámoltak Kondorosi Ferenc előadásáról, a pékszakma kiváló tanulója 

országos versenyről, ezzel kapcsolatban riport volt Papp Gyula igazgatóval. 

Riport volt Böröcz Lívia ifjúsági referenssel, továbbá Kárpáti Árpáddal és dr. Bíró Ferenccel 

az országos ifjúsági (gyermek) önkormányzati konferenciáról. 

Képeket látunk a János passió előadásból és a kisegítő iskola február 26-án tartott farsangi 

rendezvényéről. 

Ezt követően  Pannonkrónika volt, 

Március 27: 

Kézműves foglalkozást tartott gyermekeknek a Tarkabarka alapítvány, megjelent 200 

gyermek 

Elmaradt a szigetváriak kérésére a női kézilabda mérkőzés. 

Eboltás van, 2.600 Ft egy kutya beoltása. 

Megbeszélést tartott a Motor klub. 

Ülésezett az Ifjúsági önkormányzat. 

Március 28: 

A Nyugdíjas Klub amatőr együttesei (18 fő) Nagyatádon szerepeltek a „Szépkorúak 

Művészeti Fesztiválján”, további 30 fő pedig 3 napos kiránduláson a melegvizű strandot 

kereste fel. 

A 15 településről érkező nyugdíjasok 28 műsorszámmal mutatkoztak be, a pécsváradi csoport 

elnyerte a zsűri különdíját. 

Garamszentgyörgyön jár a polgármester, az alpolgármester és az iskola igazgatója, 

előkészíteni a testvérvárosi kapcsolat aláírását. 

Március 29: 

Ma indult az Öregfiúk bajnoksága 20 csapattal. a bajnokság Bartalovics Béla szentlőrinci volt 

labdarúgó nevét viseli. 

Pécsvárad – Bonyhád 1:1 

Március 30: 

Ülésezett a képviselőtestület, a helyi tévé élőben közvetítette. Az önkormányzat megtárgyalta 

és elfogadta, illetve tudomásul vette az ÁMK, a Gondozási központ, a Polgármesteri hivatal, 

az egészségügyi centrum beszámolóit, valamint a gyermekvédelmi tevékenységről, a város 

szociális helyzetéről és a 2009 évi közfoglalkoztatási tervről készített tájékoztatót azzal, hogy 

az ÁMK és művelődési központnál a szervezeti és működési szabályzatot júniusban kell a 

testület elé terjeszteni. 

Módosították a szociális ellátásról és a térítési díjakról szóló helyi rendeletet és a Dombay tó 

lakóit érintőn a szemétszállítási rendeletet, valamint elfogadták a két éves helyi 

hulladékgazdálkodási tervről alkotott rendeletet. 

A testület tagja lett a Dél-balatoni és  siófoki szilárd hulladékot kezelő Társulatnak, oda 

tagként delegálta a polgármestert. 

Módosították az orvosi ügyeletről szóló társulási megállapodást, végül pedig a termálkút 

fúrásra jelentkező 3 pályázó közül a ceglédi Vízkutató és fúró Zrt. kapott megbízást 

14.950.000 + ÁFA kivitelezési költséggel (fedezetet a kötvényből biztosít az önkormányzat). 

Március 31: 

Cipő-, ruha-, háztartási eszközök és szerszámvásár volt a művelődési házban. 

Április 1: 

Új őrsparancsnoka van a városnak  Tóth József rendőr százados személyében, aki 6 hónapra 

kapott megbízást 

Pályázat figyelő, illetve előkészítő és megíró csoport alakult az önkormányzatnál, illetve a 

kistérségi társulásnál. 

„Életmód sziget” címmel ötnapos előadás- és foglalkozási sorozat indult 
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A helyi kisebbségi cigány önkormányzat ma támogatási megállapodást kötött az országos 

cigány önkormányzattal. 

Ülésezett az ifjúsági önkormányzat. 

Április 2: 

A Zengő étteremben egészségügyi termékbemutató volt. 

Véradás volt a művelődési házban 

Április 3: 

Húsvétváró kézműves vásár és gyermekfoglalkozás volt a művelődési házban 

Babaruha börzét rendeztek a védőnők a kismamáknak, 140 érdeklődővel. 

Mától tüdőszűrés van a művelődési házban április 24-ig, összesen 15 munkanapon. 

Április 4: 

Beremend – Pécsvárad 6:1 

A helyi tévé megismételte a hétfői adást (önkormányzati ülés) 

A végzős általános iskolások a tánctanfolyamot koszorúcskával zárták. 

A Tarkabarka alapítvány 10 részes pályaválasztást segítő foglalkozást indított, ma volt az első 

megbeszélés. 

Április 5: 

Mohácson játszott Hercegszántó ellen a női kézilabda csapat. 

Április 6: 

Mától lehet 3 napon át beiratkozni a bölcsődébe és óvodába. 

Cipő- és ruhavásár volt a művelődési házban 

Az iskolai beiratkozás is megkezdődött, a diákigazolványokhoz 550 Ft-ot kell lefizetni. 

„Aprók tánca” címmel 2 éves kortól hirdet tánctanfolyamot Katonáné. 

Április 7: 

Buszos komplex egészségügyi szűrés van a művelődési ház előtti parkolóban, 65 év 

felettieknek ingyen. 

Összejöttek a Mozgáskorlátozottak klubjának tagjai 

Április 8: 

Függöny és angol használt babaruha vásár volt a művelődési házban 

Klubnapot tartott a Világjárók klubja, téma: Kenya 

Ma egy több előadás, illetve foglalkozásból álló házibeteg-gondozó tanfolyam indult 

Április 9: 

Nagycsütörtöki játszóház volt a művelődési házban 10-13 óra között a gyermekeknek. 

A mai tévé adás sportrovatában beszámoltak a labdarúgó eredményekről, az Aranycipó 

iskolai sakkbajnokságról, az itt rendezett női labdarúgó mérkőzésről (PVSK – MTK 0:7), a 

városi kispályás szabadtéri labdarúgó bajnokság második fordulójáról és végül riport volt az 

autóversenyző Molnár testvérek egyikével. 

A Híradó témája volt: szobrok restaurálása, riport Asztalos György szobrásszal, riport Bayer 

Alexandrával, a Hírmondó új szerkesztőjével, valamint Bősz Gábor úszómesterrel az április 

17-re meghirdetett helyi 4 x 25 méteres váltó csapatversenyről, melynek nevezési díja 10 ezer 

Ft, de ennek fejébe bérletet kapnak a nevezők. 

Bognár Gyöngyvér a Város Napjáról, a borversenyről és a pannonhaliak vendégül látásáról 

adott tájékoztatót, majd a koszorúcskával és a Pannonkrónikával zárult az adás. 

Április 10: 

Szigetvár ellen játszott itthon edzőmérkőzést a női kézilabdacsapat 

Ülésezett az Ifjúsági önkormányzat 

Megkezdték – vállalkozók adományából, Bogos Csaba szervezésében a gépi utcamosást, 

takarítást 

 

Április 12: 
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Pécsvárad – Paks 2:6 

Április 14: 

Számítógépes tanfolyamot hirdetnek a művelődési házban. 

Klubnapot tartottak a nyugdíjasok 

Április 16: 

Ma a Szent Gellért utcai elágazónál lévő kereszt környékének rendbetételére szerveztek 

társadalmi munkát a régi vályúknál. 

A pécsi Hélia Se úszásoktató tanfolyamot indított ma. 

Április 17: 

Ma volt a tanuszodában az első városi úszóverseny. 4 fős csapatok versenyeztek 4x25 méteres 

távon, szabadon választott úszó-nemben. 

Összesen 15 csapat indult (cégek, intézmények, alkalmi társulások). A helyezések: l. II. Béla 

II. csapata (tanulók), 2. AGROVER II. csapata, 3. egészségügyi dolgozók csapata. 

A versenyt Tóth Györgyi, Bősz Gábor úszómester és Fűri Ferenc szervezte, illetve rendezte. 

Ma volt a Tarkabarka alapítvány szervezésében a Fényes középkor játszóház harmadik 

foglalkozása. 

Április 19: 

A női kézilabda csapat ma itthon játszott a Kelet SE csapatával. 

Nagyatád – Pécsvárad 2:1 

Április 20: 

Ruhaturka volt a művelődési házban 

Április 21: 

Ülésezett a Zengő lakásszövetkezet 

Április 22: 

Edény-, háztartási eszközök, ruhavásár volt a művelődési házban 

Ma és holnap ingyenes lomtalanítás van a városban 

Ülésezett a Felvidékiek klubja, megtárgyalták, hogy a Város Napján ki vesz részt a várkerti 

főzésen 300 Ft-os nevezési díj ellenében, továbbá az ott adandó műsorról valamint a május 

16-i Felvidéki Nap részleteit dolgozták ki. 

A Világjárók klubja tagjai ma ismét találkoztak, beszámoltak élményeikről 

Április 23: 

Hausmanstettenből jártak Pécsváradon, egy 10 fős kerékpáros csoportot kísért idáig az ottani 

tűzoltó csapat vezetősége. 

Megérkezett Pannonhalma polgármestere és a képviselőtestület. 

Német és angol használt babaruha vásár volt a művelődési házban 

Állványozzák a Szentháromság szobrot, lassan visszahelyezik a felújított szobor alakokat 

Városi tévé mai adásában riport volt a polgármesterrel az Erzsébeti út KPM-es felújításáról és 

általában az utak állapotáról, majd Ratting Anitával, aki mint magyar bajnok Pekingbe készül 

a 13 fős magyar csapattal május 28-án rendezendő gépíróversenyre, ehhez szeretne 

támogatást kapni. 

Képeket láttunk a gyermekek húsvéti játszóházáról, melyet Katonáné Kunszt Andrea vezetett, 

végül pedig az első városi úszóversenyről volt tudósítás. 

Az adást a Pannonkrónika követte. 

Április 24: 

Délelőtt 10 órakor ünnepélyes keretek között aláírta a két polgármester Pécsvárad és 

Pannonhalma testvérvárosi kapcsolatáról szóló megállapodást. 

Műsort az ifjúsági fúvószenekar, a néptánccsoport és az általános iskola tanulói adtak. 

Ülésezett az Ifjúsági önkormányzat. 
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Ma volt a borverseny értékelése, Havrán István a zsűri elnöke adta át az elismeréseket. 

Összesen 33 gazda 121 bormintát adott le (86 fehér és 35 piros bort), ebből arany minősítést 

kapott 26, ezüstöt 41 és bronzot 34 minta. 

A fehér borok kategóriában Schiller Gábor, a vörös borok közt a mecseknádasdi Arnold 

István lett a legjobb. 

Abszolút első lett Walter Gyula, a leadott 9 borából 6 arany, 3 ezüst minősítést kapott. 

A borverseny ma borbállal és eredményhirdetéssel zárult. A bálra a belépő 500 Ft, a vacsora 

1.200 Ft volt. 

Ma volt a Galambász egyesület közgyűlése 

Április 25: 

Ma volt a várban a „Jó ember díj” átadása, ez alkalommal László Károly sepsiszentgyörgyi 

színész kapta. 

Nagy sikere volt ismét az ifjúsági fúvós fesztiválnak, amely a pécsváradiakon kívül a bólyi, 

harkányi, Pécs Gyárvárosi, a pécsi Sopiane, továbbá a Mohács-Palotabozsok-Somberek 

fúvósai mérettették meg magukat és  adtak műsort  

Kozármislenyben játszott a női kézilabda csapat 

Az ifjúsági önkormányzat és a Tarka-barka alapítvány társadalmi munka akciót szervezett a 

tónál (faültetés, takarítás, stb. Cseke Lajos Dombay tavi Tájvédelmi egyesületi tag 

irányításával) 

A Várbaráti kör (mintegy 60 fő) megtartotta szokásos peonia túráját, ellátogattak a 

hosszúhetényi üvegmúzeumba, majd amely többen a Walter pincében zárták a napot 1200 Ft-

os hozzájárulás ellenében. 

Vasason szerepelt a Zengő táncegyüttes „Ahogy tetszik” című műsorával. 

Április 26: 

Soha nem látott tömeg volt a várkertben a Város Napja rendezvényén, amely német nyelvű 

misével, majd térzenével kezdődött délelőtt, aztán a várkertben többen főztek, délidőben 

pedig a nyugdíjas kórus főzőhelyről főzőhelyre járva énekelt a jó ebédhez. 

A gyermekek játékos vetélkedőn, íjászversenyen vehettek részt, majd várta őket a csúszda, 

körhinta és egyéb szórakozási lehetőség. 

A felnőtteket az óvodások, általános iskolások Eurodance csoportja, egy pécsi tánccsoport, 

továbbá néptáncosok, nagypalli asszonyok, egészségügyi dolgozók műsora várta, majd a 

napot a Big- Band és az Apsons zenekar zárta. 

Pécsvárad – Dombóvár 0:0 

Április 27: 

Képviselőtestületi ülés volt, élő tévéadással. A testület tudomásul vette a rendőrség 

tájékoztatóját a közbiztonság helyzetéről, a partnerkapcsolatokról, jóváhagyta a 

sportfejlesztési koncepciót, továbbá elfogadta a zárszámadást, valamint a temetőről szóló 

rendelet módosítását. 

Módosították a közoktatási társulási megállapodást, miután július 1-től a társulás tagja 

Geresdlak és Maráza is. 

Ratting Anita részére – a pekingi gépíró világbajnokságon való részvételéhez – 50 ezer forint 

támogatást szavaztak meg. 

Végül a helyi közigazgatás fejlesztésére kiírt szoftver beszerzési és szervezetfejlesztési 

pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás ajánlatait elbírálva a budakeszi RESPONSUM 

Kft., a budapesti Vavin Kft, és az ugyancsak budapesti Cleavinfó Kft. kapott megbízást, 

összesen 12,5 millió értékben 

Ma és holnap papírgyűjtést rendezett az általános iskola. 

Megnyílt a negyedik virágbolt a volt Tourinform iroda helyén (korábban itt volt a Somogyvári 

féle virágbolt) 
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Április 30: 

A közösségi kerekasztal ma a gyermekek szabadidő eltöltésével, annak formáival foglalkozik. 

A művelődési ház teljes területén rágcsáló- és rovarirtás volt. 

Május 1: 

Elutazott a Várbaráti kör egy csoportja  Fertőtó, Nagycenk és az osztrák Ruszt, Kismarton, 

Fraknó, illetve Sopron környékére 3 napra, összesen 50 fővel. 

A német klub Majfest rendezvényét a májusfa állítást követően a művelődési ház 

nagytermében tartották a helyi óvódások, iskolások, néptáncosok közreműködésével, az 

iskola a német lakodalmast mutatta be. 

Május 2: 

Ma volt a középiskolások ballagása. 

Pécsiek szerveztek 13 Km-es bazsarózsa túrát Pécs-Hoszúhetény-Püspökszentlászló.-Réka-

Pécsvárad útvonalon. 

Szekszárd – Pécsvárad 2:2 

A Big-Band Pannonhalmán vendégszerepelt az Engen várossal kötött együttműködési 

szerződés 10 éves évfordulóján.  

Ma megismételték a hétfői adást az önkormányzati ülésről. 

Május 4: 

Cipő-, ruha- és aprócikkek vására volt a művelődési házban 

Május 5: 

A temetőbe a Schneider fémipari cég 3 hulladék tárolót készített ingyen, Szabó László 

szobrász pedig fából egy szép stilizált alakot helyezett el a ravatalozó főbejárata felett. 

A közösségi kerekasztal már a Város Napján is 300 Ft-ért árult egy pécsváradi „szuvenírt” 

(kis falapocskára ragasztott címer és a parkosítandó Mecsekkörnyéki fotóval), most a 

városban több helyen, az egészségügyi rendelőben is árulják és a befolyt összeget a 

parkosításra fordítják. 

Május 6: 

Somberek – Pécsvárad Magyar Kupa 2:9 

Május 7: 

Pécsváradon volt az első „Európai KKV Hét” (Kis- és Közép Vállalkozások Hete) fóruma az 

innováció, partnerség témában, a Kresz és Fidler Kft telephelyén, mintegy 50 (főként 

műanyagipari) cég részvételével, köztük a német Bosch vállalat csoport és egy ugyancsak 

műanyag fröccsöntő cég, kiknek képviselői előadást is tartottak. 

Előadást tartott Herczog Edit Uniós képviselő, a házigazda Kresz Erika (az innováció 

jelentőségéről) és a cég minőségügyi vezetője a vezetési stratégiáról. 

Előadás hangzott el arról is, hogy a válság miként érinti a Baden-Würtemberg tartomány 

kisvállalkozásait. 

A rendezvény emlékére a cég udvarán egy nyírfát ültettek el. 

A helyi tévé mai Híradójában beszámoltak a Pannonhalmával kötött testvérvárosi szerződés 

ünnepélyes aláírásáról, riport volt a két polgármesterrel (dr. Bíró Ferenc és Bagó Ferenc), 

továbbá képeket láttunk a borverseny eredményhirdetéséről, a fúvós találkozóról (riport 

Apáthy Árpáddal és Apaceller Józseffel), a Város Napja várkereti műsoráról, a Majfest 

rendezvényéről és a ballagásról. 

Az adást a Pannonkrónika követte. 

Nemzetközi rajzpályázaton résztvevő pécsváradi iskolások közül ma hárman utazhattak 

Felbachba, a díjátadásra, illetve átvételére 

Az önkormányzat „várbizottsága” ülésezett, téma a vár új üzemeltetőjével kötendő szerződés 

volt. 

Május 8: 

Ruha, cipő, háztartási eszközök és játékvásár volt a művelődési házban. 
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Megbeszélést tartott a motorosok klubja, téma a vasárnapi kirándulás volt. 

Május 9: 

Ma tartotta a Női Kamarakórus 30 éves jubileumát a szigetvári vegyes-karral adott közös 

műsorukkal. A műsort kiállítás előzte meg, melyet Várnai Ferenc zeneszerző, az 1960-as évek 

karnagya nyitotta meg. A rendezvényen megjelent Tóth Gézáné volt karnagy is. 

Kistérségi ifjúsági fórum volt, a helyi PIFÖ szervezésében. 

Május 10: 

A női kézilabda csapat ma Szentlőrinc csapatát fogadta. 

Pécsvárad – Nagybajom 0:1 ( az utolsó helyezettől itthon kaptunk ki). 

Megtartották Balaton körüli motoros túrájukat a klub tagjai ( mintegy 8-10 fő), akikhez 

pécsiek is társultak. 

Május 11: 

Cipő és ruhavásár volt a művelődési házban. 

Május 12: 

A Nyugdíjas klubban ma férfinapot tartottak. 

Május 13: 

A Világjárók klubjában ma Kanadáról volt képes beszámoló 

Látásvizsgálat és kedvezményes szemüvegvásár volt a művelődési háznál. 

Május 14: 

Háztartási eszközök, szerszámok, műszaki cikkek, ágynemű és fehérnemű vásár volt a 

művelődési házban  

A Közösségi kerekasztal felkérésére ma mintegy 10-15 fő (főként nők) társadalmi munkában 

virágokat ültetett a város egyes helyein. 

A TV2 mai híradójában képes beszámolót adott a melegvízi fúrás indulásáról, riport készült a 

polgármesterrel is. 

Május 15: 

Méterárú vásár volt a művelődési házban. 

Öt általános iskolai tanuló jutott be a Nyíregyházán rendezett országos döntőbe, ma utaztak el 

3 napra 

Május 16: 

Szigetváron játszott a női kézilabda csapat. 

Ma Felvidéki Nap volt: megemlékeztek az áttelepítésről, megkoszorúzták az emlékkövet, 

beszédet mondott Hargita János megyei közgyűlési elnök és Garamszentgyörgyről egy 

történész, majd ünnepélyesen aláírták Pécsvárad és Garamnszentgyörgy települések közti 

partnerkapcsolati megállapodást, végül a most megjelent Pécsváradi füzetek 2. számát, a 

Felvidékiekről szóló könyvet mutatta be Gállos Orsolya a várbaráti kör elnöke, majd mindezt 

fogadás és bál zárta. 

Pécsváradról is voltak Budapesten a mozgáskorlátozottak esélyegyenlőségi napján, ahol 

segédeszközökből rendezett kiállítást tekinthettek meg, majd műsoron vettek részt. 

Hosszúhetényben, a „Talicska olimpián” szerepelt a Zengő tánccsoport 

Május 17: 

Szentlőrinc – Pécsvárad 5:2 

Május 19: 

Angol használtruha vásár volt a művelődési házban 

Május 20: 

Magyar Kupa: Geresdlak – Pécsvárad 3:8 

Május 22: 

Edény, szerszám, aprócikkek és ruhavásár volt a művelődési házban 

Megbeszélés volt a Motorosok klubjában. 
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Május 23: 

Pécsváradon volt az „Életet az éveknek” országos szövetség baranyai szervezete 20. éves 

évfordulójának ünneplése, nyugdíjas amatőr művészeti csoportok szereplésével, mintegy 400 

résztvevővel (Beremend, Vásárosdombó, Pécs-Vasas, Bogádmindszent, Láncsók, Baksa, 

Véménd, Komló, Szebény, Magyarhertelend, Pécs-Meszese, Villány, Mindszentgodisa, Pécs-

Somogy, Pécs-Malomvölgyi szociális otthon és Pécsvárad csoportjai szerepeltek, kórus, 

versem szólóének, tánc, vidám jelenetek, csángó mesék, stb. bemutatásával, összesen 34 

műsorszámmal) 

A megyei szövetség 40 klubjából 25 nyugdíjas klub képviseltette magát. 

A műsor délelőtt és délután is folyt, belépő 50 Ft volt, a megjelenteket dr. Bíró Ferenc, 

valamint dr. Hegyesiné Orsós Éva, az „Életet az éveknek országos elnöke” köszöntötte. 

A Mozgáskorlátozottak klubja 15-éves jubileumát a Zengőben, vacsorával, zenével, tánccal és 

műsorral ünnepelte, (belépő 1000 FT volt). Még az egészségügyiek kórusa is szerepelt.  

Május 24: 

Pécsvárad – Bogád 1:2 

Május 25: 

A képviselőtestület ma tárgyalta a 2008 évi krónika összegezését, továbbá a Vízmű és a Vár 

Kft-k beszámolóit. 

Döntés született abban, hogy a várat a továbbiakban a Mons Ferreus Kft (dr. Böröcz Lajos) 

üzemelteti, az önkormányzat két éves szerződést köt, ennek tartalmát a polgármester, a 

jegyző, a gazdasági bizottság elnöke (Baumann Mihály) és Gállos Orsolya közösen dolgozzák 

ki, hogy a későbbiekben 20 évre szóló szerződés legyen köthető. 

Döntöttek az intézmények, költségvetési szervek új besorolásáról, az alapító okiratok 

kiegészítéséről, továbbá egyetértettek a város-markentig tárgyában Gászné Bősz Bernadett 

képviselő vázlatos előterjesztésében foglaltakkal és elfogadták a Szent István Napok 

programját. 

Gállos Orsolya előterjesztése alapján megbízták a jegyzőt, hogy készítsen rendelete tervezetet 

a védett fákra vonatkozóan. 

Még erre az évre pályázatot nyújtottak be a Dózsa és Pécsi utcák járdafelújítására, valamint az 

Asztrik Apát utca útfelújítására, összesen 7,8 millió támogatásra, 4.240.000 Ft önrésszel, 

illetve 195 ezer Ft-os pályázati díj biztosításával. 

Végül a megye által meghirdetett Virágos Baranyáért versenyben való részvételről döntöttek.  

Újabb KRESZ tanfolyam indult a művelődési házban 

Csavarbolt nyílt az Iparos házban a cipőbolt helyén. 

Május 26: 

A képernyőn hirdették meg az óvoda-, zeneiskola- és művelődési ház vezetői tisztségre a 

pályázatot. 

Május 27: 

Ma értékelte a Felvidékiek klubja a Felvidéki Napot. 

Előre meghirdetett gázszünet volt 7-19 óra között, szerelési, fenntartási munkák miatt. 

Az általános iskola három tanulója Ausztriában vehette át a nemzetközi rajzkiállításon való 

szerepléséért. 

Május 28: 

A nyári szünet előtt ma tartotta utolsó megbeszélését a Közösségi Kerekasztal, aktuális témák 

címmel a Változás házában. 

Jótékonysági délután szerveztek már a művelődési házba, ezen Ratting Anita magyar gépíró 

bajnok mutatkozik be és lényegében adományokat gyűjt a pekingi világbajnokságon való 

részvételéhez. A rendezvényen mintegy 50 fő (magánszemélyek, cégek képviselői) jelent meg 

és az akció eredményes volt, augusztus 10-én egy 25 fős magyar csapattal Anita is utazhat 

Kinába. 
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Csíksomlyóra, a búcsúra többen mentek Pécsváradról, dr. Bíró Ferenc polgármester is és 

néhány képviselő. 

Fehérnemű, háztartási eszközök, szerszám és játékvásár volt a művelődési házban 

A helyi tévé sulitévé adásában az iskola alsó és felső tagozatosok „monda mondó versenyét” 

mutatták be, valamint a díjkiosztásról láthattunk képeket. 

Beszámoltak a Székesfehérváron rendezett Reneszánsz vetélkedőről is, amelyen az iskola 

tanulói is indultak, illetve meglátogatták a királysírokat és a romkertet. 

A Híradóban riport volt dr. Kutnyánszky Csaba karnaggyal a kórus 30 éves évfordulóján 

rendezett ünnepséggel kapcsolatban, hosszan mutatták a Felvidéki Nap eseményeit, a 

városházai fogadástól, a partnerkapcsolat aláírásáig és a könyvbemutatóig. 

Részleteket adtak a nyugdíjasok szerepléséről az Életet az években ünnepség kapcsán, 

továbbá beszámoltak Töttös Sándor zengővárkonyi köszöntéséről (a művelődési ház volt 

dolgozója, a tánckar vezetője 70 éves volt). 

Végül a Mozgáskorlátozottak Klubja 15 éves évfordulóján a Zengő étteremben rendezett est 

eseményeiről (visszaemlékezés az alakulásra, köszöntő, műsor részletek) számoltak be, majd 

a Pannonkrónikával zártak. 

Május 29: 

Május elején három napra Weimarban járt az Ifjúsági önkormányzat néhány tagja, erről 

számoltak be ma a művelődési házban 

Május 30: 

Májusfa kitáncolást rendezett a PIFÖ, közreműködött a Zengő táncegyüttes és a Harold 

zenekar 

Ma ismételték a hétfői önkormányzati ülés tévéfelvételét 

Ma rendezték a három fordulós és három helyszínes II. HÉLIX és Kistérségi AQUATLON 

úszó- és futóversenyt, általános iskolások részére. A mai rendezvényen Pécsvárad, 

Nagyarszék, Hosszúhetény, Bikal és Egyházaskozár iskolái vettek részt. A további fordulók 

Hosszúhetényben és Bikalon lesznek. 

Mohács – Pécsvárad 1:1 

Beremenden játszott a női kézilabdacsapat  

Május 31: 

Az Ifjúsági önkormányzat gyermeknapot rendezett a Dombay tónál, bábelőadással, sok-sok 

játékkal, vetélkedővel. 

Máig adhatta le a lakosság javaslatait, hogy kik érdemlik ki „Takaros porta, takaros portál” 

elismerést (a polgármesteri hivatalban és a művelődési házban lévő urnákba dobhatták be 

javaslataikat, majd egy zsűri fog ez alapján dönteni)- során  

Június 1: 
Ma ismét a várban találkoztak a pécsi kerékpárosok 

Június 2: 

Geresdlakon tartották a klubnapjukat a mozgáskorlátozottak, itt egyébként az e félévben 

születetteket köszöntötték. 

A közösségi kerekasztal szervezésében megkezdődött Mecsekkörnyék, Szent Gellért utca 

találkozásánál (régi vályúknál) lévő kis tér parkosítása során ma faültetésre hívták az önkéntes 

segítőket. 

Június 3: 

Magyar Kupa mérkőzésen Szajk – Pécsvárad 2:2, ezzel a Szajk jutott tovább. 

Függöny- és méterárú vásár volt a művelődési házban 

Június 4: 

Angol használt ruhavásár volt a művelődési házban 

Június 5: 

A Magyarok Világszövetsége lakossági fórumot ismertette terveit. 
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Cipő-, ruha-, háztartási eszközök vására volt a művelődési házban 

Ma volt az óvodások német nyelvű évzáró rendezvénye a művelődési házban sommerfest 

elnevezéssel 

Június 6: 

Ma ült össze az Erdősi Tibor baráti társaság, előkészítendő a legjobb tanulók szokásos 

jutalmazását. 

Cirkuszt hirdettek a művelődési háznál, különféle hüllőket simogathattak volna a gyerekek, de 

a rendezvény elmaradt. 

Discot rendezett az ifjúsági önkormányzat. 

Pécsett, a gyermeknapon szerepelt a Zengő tánccsoport 

Június 7: 

Pécsvárad – Nagykanizsa 1:2 

A 2005 óta fennálló kapcsolat révén ma a drávaszabolcsi reformátusok (22 fő) látogattak a 

pécsváradi gyülekezethez. 

Az Eu-választáson az országos átlagnak (36,28 %) megfelelően Pécsváradon is a 

választójogosultak 36,4 %-a szavazott. 

A szavazáson az országos (56,37 %) és a megyei (59,94 %) átlagot magasan meghaladóan, 

65, 3 %-os eredménnyel a FIDESZ nyert és az országos (17,37 %), illetve megyei (18,21 %) 

átlag alatt maradt az MSZP, 12,4 %-os eredményével. 

A Jobbik 9,1 %-ot kapott (országosan 14,77 %, megyében 10,70 % volt az eredményük.) 

A cigányszövetség 2,1 %-os eredménye meghaladja az országost (0,47 %9) és a megyeit 

(0,69 %) is, akárcsak az MDF esetében elért 6,3 % (1 %-al több, mint az országos 5,3 és 

megyei 5,29 %. 

Az SZDSZ 1,1, az LMP 1,9, a Munkáspárt pedig l %-ot ért el. 

Június 8: 

Bálás ruhavásár volt a művelődési házban. 

Ma vették át jutalmukat a legjobb tanulók a polgármestertől, valamint díjazták a legjobb 

pedagógusokat is. 

Rendkívüli képviselőtestületi ülésen ma írták alá a vár új üzemeltetőjével a szerződést, egyben 

közös alkalmazásban Gászné Bősz Bernadettet bízták meg a vár menedzselésével, a 

rendezvények szervezésével, a kapcsolat tartással. 

A szerződés másfél évre szól, de a végső cél a 20 évre szóló megállapodás. Egyébként a 

múzeum, a kápolna, a Kígyós kiállítás üzemeltetése továbbra is az önkormányzat feladata, a 

várbaráti kör máris megszervezte a múzeumi ügyeletet. 

Az új bérlő néhány tereprendezési, állagmegóvási munkálatokat kezdett. 

Június 9: 

Ma volt a zeneiskolai beíratás 

Ruhaturka volt a művelődési házban 

Az általános iskolások ma tartották a sportnapot 

Nyugdíjas klubnap volt a művelődési házban. 

Június 10: 

Ma volt az általános iskolában az egészség és a balesetmentesség napja, védőnők és rendőrök 

közreműködésével. 

Megbeszélést tartott a PIFÖ 

Ma volt az utolsó házi-gondozói tanfolyami foglalkozás 

Június 11: 

Német cipő, angol ruha bálabontás volt a művelődési házban 

Tanévzáró hangversennyel zárták az évet a zeneiskolások a művelődési házban 

A helyi sport adásában beszámoltak a labdarúgó csapat szerepléséről, részleteket vetítettek a 

Pécsvárad – Dombóvár mérkőzésről, majd a női kézilabda csapat Szentlőrinc elleni 
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győzelméről és végül a Pécsvárad II – Babarc mérkőzésről és a csapat eddigi szerepléséről 

(22 mérkőzésből 23 pontot szereztek és a 11. helyen álltak) 

A Híradóban a polgármester számolt be a rendkívüli képviselőtestületi ülésen hozott 

döntésről, a várszálló új üzemeltetőjével kötött megállapodásról, megszólalt az üzemeltető kft. 

tulajdonosa, dr. Böröcz Lajos is. 

Gászné Bősz Bernadett a Takaros porta, takaros portál mozgalomról adott tájékoztatást, majd 

beszámoltak a Szent Gellért utcánál lévő tér parkosításáról, ezzel kapcsolatosan Baumann 

Mihályné arról szólt, hogy pályázaton a közösségi kerekasztal 450 ezer forintot nyert, ezt 

egészíti ki az önkormányzat és a társadalmi munkások, majd június 21-én lesz az ünnepélyes, 

műsoros avatás és jövőre a névadás (Mott János apátról elnevezve). 

Beszámoltak a Vár utcai és a Gesztenyés utcai óvódások évzárójáról (az utóbbiak az uszoda 

előterében tartották az ünnepséget), végül a PIFŐ rendezte Dombay tavi gyermeknapról adtak 

képeket, majd az adást a Pannonkrónika zárta. 

Az általános iskolások iskolai úszóversenyt rendeztek. 

Az önkormányzat ideiglenes bizottsága megbeszélést tartott a Gállos Orsolya vezetésével a 

védett házak, épületek, értékek témában 

Június 12: 

Táncévzáró volt a művelődési házban, a kicsiktől (5-6 évesek) a nagyokig évzáró műsort 

adtak a művelődési házban. 

Ballagtak az általános iskolában és a kisegítő iskolában is. 

Június 13: 

A Mozgáskorlátozottak pécsi sportversenyén 10 csapatból a pécsváradiak a 3. helyen 

végeztek, az egyéniben szerzett két első, és 1-1 második, harmadik hely alapján. 

Június 14: 

Komló – Pécsvárad 3:3. Az utolsó fordulótól függetlenül már kiesett a csapat, tavasszal 

egyetlen mérkőzést sem tudtak megnyerni, csak döntetlenekre futotta az egyébként jobb 

képességű csapatnak. Végül a 14. helyen végeztek a 16-os mezőnyben. 

A tavasszal szereplő játékosok (mérkőzések száma): Fodor, Schweitzer, Hergenrőder (15-15), 

Halászi, Botos, Tóth (14-14), Miklós, Inhoff, Székely (13-13), Schmidt, Horváth (12-12), 

Krausz, Egerszegi (11-11), Dénes, Veit, Pászti (8-8), Matkó (6), Adorján (3), Sándor (1)  

Az összel szerepeltek közül nem játszott Tosselmayer, Vörös, Lutz, Sántha, Bartos, Szabó. 

Gungl László lemondása folytán a labdarúgó szakosztály vezetője Pere Gábor lett.     

Június 15: 

Máig lehetett leadni a Tarkabarka alapítvány által „ Ne dobd el” címmel az iskolások részére 

meghirdetett akcióban a hulladékból készített használati és disz tárgyakat. 

Ma helyezték vissza a szentháromság szobor legfelső – felújított - részét 

Június 16: 

Indul a 15 évesek részére az 5 napos sport-napközi, továbbá a régi patika udvarában a 

kézműves tábor Katonáné Gusztos Mária és Kempf Józsefné szervezésében, 12 ezer forint 

hozzájárulással. 

Június 18: 

Ma visszakerültek a szentek alakjai is a szoborra. Az alsó rész felújítása ősszel folytatódik, 

illetve befejeződik. 

Teflon és más háztartási eszközök bemutatója és vására volt a művelődési házban. 

Június 20: 

A táncegyüttes Komlón szerepelt a színházban rendezett Baranyai felnőtt néptánc-találkozón, 

2 komlói, 3 pécsi, továbbá beremendi, harkányi, kozármislenyi, magyaregregyi, siklósi, 

mindszetntgodisai táncosok társaságában  

Egyébként utánpótlási célból felvételt hirdet a táncegyesület 3-5, 5-7, 7-9, 9-13  évesek 

részére. 
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Június 21: 

Ma két, egybefüggő rendezvény volt. Ma volt az első Szentiván éji történeti játék, 

kézművességgel, lovaggá avatással, a régi patikában gyermekek részére, illetve téravató a 

Szent Gellért utca és Mecsekkörnyék utca találkozásánál, melyet a közösségi kerekasztal 

szervezésében társadalmi munkában alakítottak ki. Itt is volt műsor, az egészségügyi 

dolgozók a múlt század 20-as éveit idéző fürdőruha bemutatót tartottak, majd este a két 

csoport találkozott a Szentháromság téren, itt tűzugrással és más programokkal fejeződött be a 

nap. 

Június 22: 

Ma indult a második turnus a sport-napköziben, az 5 napra a beugró 15 ezer forint volt. 

Június 24: 

Fehérnemű és háztartási eszközök vására volt a művelődési házban. 

Június 23: 

Újabb megbeszélés volt a védett épületek témában, kidolgozva egy rendelet tervezetet. 

Június 25: 

Ma indultak útjukra a várbaráti tagjai (22 fő) Felvidékre (Érsekújvár, Révkomárom, Galánta, 

Trencsén, Nyitra, Nagyszalók, Pozsony felkeresésével. A költség 15 ezer forint és 90 euró 

volt a 4 napra, 

A helyi tévé adásában a sulitévé beszámolt a tanulók polgármesteri elismeréséről, 16 tanuló 

kapta ezt magyar és matematika tárgyakban a legjobbaknak minősülők, valamint 4 pedagógus 

kapott Erdősi Tibor díjat. 

Beszámoltak az iskolai sportnapról, az úszóversenyről és a „zöldnapról”. 

A Híradó a tanévzárást értékelte Tóth Györgyi, Kungl Nóra országos 2.helyezett tanuló 

ismertette dolgozatát, a Kelet-Mecsek tájvédelmi körzet bemutatásával 

Képeket láttunk a szentháromság szobor alakjainak visszahelyezéséről, Apaceller József szólt 

az István napi rendezvénysorozatról (a várszínház 4 produkciójának bérlete 7 ezer forint lesz). 

Riport volt a Pekingbe készülő gépíró bajnok Ratting Anitával arról, hogy a helyi támogatási 

akció sikeres volt, nagyon sokan adakoztak, így augusztus 10-én utazik Pekingbe a gépíró 

olimpiára. Egyébként májusban Budapesten egy nemzetközi versenyen első lett. 

Beszámoltak a zeneiskolások évzáró koncertjéről, Apaceller József értékelte az évet. 

A tánciskolában is évzárás volt, továbbá beszámoltak a téravatásról, a műsorokról 

(gyermektánccsoport, Zengő együttes, a tér megáldása, nyugdíjas kórus, egészségügyi 

dolgozók szereplése, majd Katonáné beszélt a kézműves-történeti táborról, itt Csizmadia 

László  Szent György lovaggá avatta a bátorságot és ügyességet tanúsító gyermekeket és 

végül képeket láttunk a szentháromság téri eseményekről. 

Zárásként a Pannonkrónikát vetítették. 

Június 26: 

Évzáró foglalkozásuk volt az angolt tanulóknak „Good bye parthy” címmel, Czirokné Higi 

Réka angoltanárnővel. 

Június 27: 

Bonyhádon vendégeskedett a Mozgáskorlátozottak klubja 6 tagja, az ott rendezett juniálison. 

Június 28: 

Hegyi futóbajnokságot rendeztek Pécsváradon, bonyhádi kezdeményezéssel és résztvevővel. 

A rossz időjárás ellenére jól sikerült a verseny, az első helyezett 54 perc alatt tette 

megművelődési ház – Zengőcsúcs is vissza távot. Ez volt az I. Országos Hegyifutó 

Bajnokság-  

Június 29: 

Ülésezett a képviselő testület, amit a helyi tévé élőben közvetített. 

A testület rendeletet hozott a természeti értékek (fák, fasorok) védelméről, valamint 

módosította a közbeszerzései és a térítési díjakról szóló rendeletet, tudomásul vették a 



 20 

sportkör és az ifjúsági önkormányzat tevékenységéről, továbbá az ASZ vizsgálatról készült 

jelentést (ez utóbbi 400 ezer forint visszatérítését rendelte el), valamint szó esett arról, hogy a 

Gesztenyés utcai óvodára 15 millió támogatást nyert az önkormányzat. 

Elhatározták, hogy jövőre az elkészült tér „Mott János apát tér” elnevezést kapja és soron 

kívüli ülésen tekintik át a költségvetés félévi eredményeit, illetve, hogy az új tanévben 

engedélyt kérnek az óvoda és iskola 1-1 csoportjában a létszámkeret meghaladására, végül 

pedig a Orlai Józsefné bérlőnek értékesítették 1 millió l20 ezerért a Kálvin utcai lakóházat. 

Módosították a polgármesteri hivatal és intézmények alapító okiratát, az ellátandó 

szakfeladatokat az új előírás szerint  

Zárt ülésen az augusztus 20-i kitüntetésekről döntöttek. 

Június 30: 

Az egészséges életmóddal, táplálkozással kapcsolatos termékbemutató és vásárlás volt a 

művelődési házban. 

Július 1: 

Az Ifjúsági önkormányzat „stand up” tehetségeket (humoristákat), másokat szórakoztatni 

képes, jó beszélőkével rendelkező fiatalok jelentkezését és bemutatkozást hirdeti a helyi 

tévében. 

Új MÁV főnököt nevezett ki a kormány, ezzel, illetve az elvárt megtakarítással kapcsolatban 

az M1 esti híradójában szó esett a Pécsvárad-Bátaszék vasút megszűnéséről is. 

Július 2: 

A fekedi német kórus meglátogatta az otthonban lévő volt dalos-társukat, egyben házi 

süteménnyel és műsorral kedveskedtek a bentlakóknak. 

Július 4: 

Ma ismételte a tévé a képviselőtestületi ülésről készített élő adást. 

Kétnapos falunapot rendeztek Nagypallon, benne „pogácsa fesztivállal”, ezen szerepel július 

5-én a pécsváradi BIG-BAND és a Zengő táncegyüttes is. 

Ma a táncosok Hosszúhetényben arató ünnepségen léptek fel. 

Július 6: 
Ma nyílt a „Média” tábor a Dombay tónál általános iskolás fiatalok részére. A 6 nap részvételi 

díja 7000 FT fejenként. Ez alkalommal a 15 fős mezőnyben nem voltak külföldiek, jobbára 

csak pécsváradiak és környékbeli fiatalok vettek részt 

Kisplasztikai kiállítás nyílt Kozármislenyben, itt láthatók Szabó László alkotásai is. 

Július 7: 

Klubnapjuk volt a mozgáskorlátozottaknak. 

Július 87: 

Ülésezett az ifjúsági önkormányzat 

Július 9: 

Angol használtruha vásár volt a művelődési házban 

Július 10: 

Háztartási eszközök, aprócikkek vására volt a művelődési házban. 

Ma volt a várban „ a vár visszafoglalása” címet viselő összejövetel, melyet a polgármester és 

a várbaráti kör együtt tartott az alkalommal, hogy a várszálló új üzemeltetőjével „igen 

kedvező” szerződést kötött az önkormányzat. 

A szerződés ismertetése után vacsorával, zenével (Kreszics Margit és Poller György 

közreműködésével) kedveskedtek a mintegy 100-120 megjelentnek. 

Július 11: 

A művelődési ház gólyáinak csemetéi valószínű, hogy a szomszédban lévő Zengő étterem 

kéményénél telepednek le (a fészekkészítés, illetve ott tartózkodásuk nyomai láthatók). 

A nyugdíjas klub 4 fős csapata Alsómocsoládon „Helytörténeti ki kit tud” vetélkedőn vett 

részt és elnyerték a vándorkupát. 
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Július 12: 

A Zengő táncegyüttes ma Erzsébeten szerepelt. 

Július 13: 

Ma nyílt a Német tábor a Dombay tónál, az öt napos tábor költsége a résztvevőknek 10.000 

Ft/fő. 

Ruha és cipő vásár volt a művelődési házban. 

Aszfaltozásokat pótolnak a város egyes helyen a járdáknál és az utaknál, illetve vízvezeték 

csere történik a Kossuth utcában a 3-11 számú házak előtti szakaszon. 

Július 14: 

Nyugdíjas klubnap volt ma 

Július 15: 

Babaruha és függöny vásár volt a művelődési házban. 

Július 16: 

Ma lejárt a zöld ( fa, nővény, stb.) hulladékot befogadó szeméttelep hivatalos működési 

engedélye és az önkormányzat nem kívánja annak további üzemeltetését, ezért az eddig 

hetente egy napon ingyen elszállított fanyesedéket, zöld hulladékot mindenkinek magának 

kell megsemmisítenie (komposztálás, elégetés útján). Ezzel az ingyenes szemétszállítás után 

ez is megszűnt, de még térítés ellenében sem tud mit kezdeni a lakosság a zöldhulladékkal. 

Vajon mi történik a temetőben összegyűjtött szeméttel ? 

Július 17: 

Ma nyílt a IX. Ifjúsági fesztivál a sportpálya melletti sátorban. A két nap során mintegy 10 

együttes (zenekar, táncosok) szerepel (Komló, Pécs, Alsómocsolád, Hosszúhetény, Pécsvárad 

együttesei), továbbá sportvetélkedők, gyermekműsorok gazdagítják a programot. Zárásként 

szombat este a helyi BIG-Band lép fel. A rendezvény összköltsége 1 millió forint, a Nemzeti 

Kulturális Alaptól nyert pályázati pénz. 

Fehérnemű, aprócikkek és háztartási eszközök vására volt a művelődési házban. 

Július 19: 

Ma este 18 – 21, 30 óra között először feszültség csökkenés, majd többször, hosszan 

áramszünet volt, csendes, szép nyári napon, érthetetlen mindez. 

Július 21: 

Egészségügyi termék bemutató volt a művelődési házban. 

Könyvelőre hirdet pályázatot a kistérségi társulás, ma járt le a jelentkezési határidő. 

Július 24: 

Az öregfiúk labdarúgó csapata és családtagjaik ma három napra Nagymácsédra utaztak a 

szokásos találkozásra. Ez volt  20. találkozó, a hazaiak nyertek 7:6 arányban. 

Megbeszélést tartottak a galambászok   

Július 25: 

Egy pécsi Természetjáró Egyesület „teljesítmény túrát” rendezett Pécsváradon, 3 távolsági 

kategóriában (l6,6, 35,1, 54,7 kilométeres szakaszokon). 

A tánccsoport ma Pusztakisfalun szerepelt az ott tartott falunapon. 

Edzőmérkőzést játszott a helyi csapat a megyében táborozó Óbuda labdarúgóival.  

Július 26: 

A Garamszentgyörgy településsel kötött partnerkapcsolat alapján ma a református gyülekezet 

fogadta a Felvidékről érkező 15 fős református gyülekezet tagjait. 

A Zengő tanoda a „Fényes középkor” elnevezésű nyári tábort ma nyitotta a Dombay tónál 9-

l5 évesek részére, maximum 25 fő befogadásával. Ez az I. turnus, lesz még folytatása is. 

Július 27: 

A Nyugdíjas klub tagjai ma 4 napos kirándulásra mentek Pápa, Bécs, Sopron, Fertőd, Herend, 

Veszprém, Siófok, Hévíz, Celdömölk meglátogatásával, fürdéssel. 
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Július 29: 

Ülésezett a PIFÖ 

Augusztus 1: 

Előkészületi mérkőzésen Pécsvárad – Egerág 2:2 

Augusztus 2: 

A Zengő tanoda II. turnusa ma indult a Dombay Tónál. 

Az István Napok keretében ma indult a 8. fatábor, itt lesznek az alkotók augusztus 16-ig, 

közben egy kiállítást is rendeznek alkotásaikból. 

Annak kapcsán, hogy sokan fulladtak be a természetes. de fürdésre nem engedélyezett szabad 

vizekbe, a TV2 Tények műsorában szó esett a Dombay tóról is, ahol ugyancsak tilos a fürdés. 

Augusztus 3: 

Nemzetközi ifjúsági táborba utazott a kistérségből francia országba ( Le-crésba) egy hétre 12 

fiatal, köztük 3 pécsváradi is (Jagados Dominika, Pongrácz Edina, Knyúr Petra). 

Ma volt Várszínház első előadása, Molnár Ferenc „A vörös malom” címmel, de az első 

felvonása vége előtt az előadást elmosta az eső. Miután szinte mindenki hazament, mintegy 

30 főnek lejátszották a darabot és ezzel „mentesültek” az esőnap miatt kijelölt napon  az 

ismétléstől. Nem volt egy tisztességes eljárás. 

Az előadásra a vár új üzemeltetője sátras büféket állított fel, továbbá egy konténeres vc-t is 

üzembe helyeztek, valamint megnyílt a „grill – terasz” és a kávézó. 

Augusztus 4: 

Hausmenstetteni alkotók (Kunstrampe művésztársaság) műveiből (festményekből) nyílt 

kiállítás a művelődési házban 

Mozgáskorlátozottaknak volt klubnapjuk. 

Újabb KRESZ tanfolyam indult. 

A képviselőtestület rendkívüli ülésén Baumann Mihály elfoglaltsága miatt lemondott a 

gazdasági bizottság elnöki posztjáról, helyette Kakas Sándort választották meg. 

Elfogadta a testület a költségvetés félévi teljesítéséről készített beszámolót és döntöttek 

abban, hogy 25 millióért megvásárolják a Kossuth u 39 szám alatti 4121 nm-es ingatlant egy 

új iskola építéséhez és a támogatás iránti pályázat elkészítésével megbízzák a pécsi Pannon 

Tender Kft-t. 

Módosították a helyi építési előírásokról szóló rendeletet, valamint a közfoglalkoztatási 

tervben megjelölt 20 fős létszámot 35 főre emelték.  

Augusztus 5: 

A fatábor alkotóinak ma nyitotta meg a kiállítást a várban Bencsik István szobrászművész, 

megjelent 30 fő. 

Augusztus 6: 

Ma temették Aman Pált, ő is tagja volt az 1965-ben bajnokságot nyert labdarúgó csapatnak. 

Közülük időközben többen meghaltak: Bódog József edző, Löffler Fülöp, Fábos László, Zsiga 

Tibor, Egri József labdarúgók 

A várudvarban tartott előadást a helyi BIG-BAND. A Harkányi együttes fellépése az előzetes 

programhoz képest elmaradt. 

Véradás volt a Vöröskereszt szervezésében. 

A helyi tévében a polgármester szólt az új szemétszállítási rendről, ezentúl nem viszik el a 

zöld hulladékot és az építési törmeléket sem lehet Pécsváradon lerakni. 

Beszámoltak a vár új üzemeltetéséről  erről beszélt Gászné Bősz Bernadett, majd tájékoztatták 

a nézőt a mecseknádasdi kistérségi átadási ünnepségről, ahol a kistérség a szélessávú 

internetes rendszert vehette birtokba, 330 milliós beruházás után. 

Képes beszámoló volt az Ifjúsági Fesztivál műsoráról, valamint a Garamszentgyörgyi 

református gyülekezet pécsváradi látogatásáról. 

A híradót követően Pannonkrónika volt. 
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Augusztus 7: 

„Kerek egy esztendő” címmel a Zengő vidék népszokásait mutatták be Magyaregregy, 

Hosszúhetény és Pécsvárad néptáncosai, valamint a mintegy 30 tagú rezesbanda. 

Augusztus 8: 

Gyermek- és ifjúsági nap volt a várban, különböző vetélkedőkkel, bemutatva a búza aratásától 

a kenyérszegésig tartó folyamatot 8 állomáson át. 

Augusztus 9: 

Babás szerkövek címmel pécsi Mecsek táncegyüttes rendezett előadást a várban, 

közreműködtek még a siklósi néptáncosok. 

Pécsvárad – Boda előkészületi mérkőzésen 2:1 

Augusztus 11: 

Ma volt a várszínház újabb programja, a „Muzsika hangja” című zenés előadás bemutatása, 

még állóhelyeket is eladtak a nagy érdeklődés miatt. 

A mai rendkívüli képviselőtestületi ülésen döntöttek arról, hogy a Gesztenyés úti óvoda 

tetőtéri bővítéssel kapcsolatos építési engedélyezési eljárást folyamatba teszik, a pályázatról, 

és más pénzügyi kérdésekről később döntenek. 

Geresdlak és Maráza iskolák csatlakozása miatt módosították az ÁMK alapító okiratát és 

elfogadták az iskola pedagógiai programját, valamint tudomásul vették, hogy a polgármester 

megkötötte az iskolai telek vételi szerződését 25 millióért. 

A polgármester tájékoztatta a testületet a zöldhulladék, a nagyobb mennyiségű kommunális 

hulladék és építési törmelék szállításával kapcsolatos lehetőségekről 

Augusztus 13: 

A Várszínházban ma Pozsgai Zsolt „Janus” című abszurd darabját mutatták be, Őze Áron 

főszereplésével. 

Augusztus 14: 

Ma volt a várban a Várbaráti kör által szervezett egyházmegyei konferencia „a pécsváradi 

Szent Benedek rendi monostor szerepe a pécsi püspökség létrejöttében” címmel 

Az ezzel kapcsolatos fotó kiállítást dr. Bíró Ferenc polgármester és Mayer Mihály megyés 

püspök nyitotta meg a mintegy 100 érdeklődő előtt. 

A konferencián öt témakörben hangzott el előadás.  

A Várbaráti kör emlékplakettjét ezúttal Szabó Éva és Freund János kapta meg. 

A várszálló üzemeltetője szervezésében ma „Dumaszínház” volt, viszonylag csekély 

érdeklődővel, 3 a tévéből ismert humorista lépett  fel 2.200 FT volt a belépő. 

A Tanyacsárdában ma és holnap keleti táncművészek szórakoztatják a vendégeket. 

Augusztus 15: 

Nagysikerű előadást tartott a várszínházi sorozat keretében a Jud-Rom Gipsy-Klezmer Band 

együttes, kiegészítve Dunai Tamás színművésszel. 

Augusztus 16: 

A helyi tánccsoport Erdélybe, Máréfalvára utazott, ott szerepelnek a helyi csoport 

vendégeként, augusztus 23.án érnek haza. 

A kis táncosok a zengővárkonyi napon a háziakkal együtt szerepeltek a sárközi lakodalmas 

bemutatása során. 

Ma a várszínházban Tamási Áron „Énekes madár” című színművét mutatták be Mikó István 

rendezésében és szereplésével. 

Villány – Pécsvárad 4:0, a megyei I. bajnokságában csúfosan kezdett a pécsváradi csapat, 

melyet sikerült teljesen lezülleszteni. 

Augusztus 17: 

A női kézilabda csapat itthon játszott felkészítő mérkőzést Villány csapatával. 

Bálás ruha és fehérnemű vásár volt a művelődési házban 

Mától, a legnagyobb kánikulában „Vízcsere címén” zárva van az uszoda szeptember 1.ig. 
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Augusztus 18: 

Ma volt a német est a Szentháromság téren, a „Spatschoppen”, a városi fúvósok és az 

általános iskola szereplésével. A rendezvény jó időben volt, vacsorával és bállal. Az 

Unterschleissheimi zenekar műsora elmaradt. 

Augusztus 19: 

Ma volt a díjátadó képviselőtestületi ülés a Női kórus szereplésével, majd a fogadás után az 

Unicum Laude adott műsort, este pedig a Bikini együttes a várban.(Ez utóbbi belépője 2.500 

FT volt). 

A díjazottak: 

Pécsváradért Díj: dr. Hutvágner Rozália háziorvos, képviselő. 

Köz Szolgálatáért Díj: Tóth Györgyi iskolaigazgató, képviselő, Apaceller Józsefné, Közösségi 

Kerekasztal (átvette dr. Wilheim Andrea gyermekorvos, 

Emlékplakett: Blum József, Bősz Zoltánné, Kovács Attila, Németh Jánosné, Schneider János, 

Kovács László, 

Elismerő oklevél: Felvidékiek klubja, Német klub, Fuchs János,  

Német Kisebbségi önkormányzat díja: Bognár Istvánné. 

Takaros porta: Fischer György, Matkó József, Brém Ferenc – Biszak Tibor, Wittenbart István, 

Kossuth u 12 szám társasház lakói a legszebb lépcsőház után, Bayerné Pusch Edit a legszebb, 

legvirágosabb erkélye után kapta a takaros porta elismerést, 

Takaros pince elismerést kapott Fullér Ferenc és a takaros portál címet a Mecseki Erdészet 

helyi irodája kapta. 

A kerámia táblákat Jagados Gábor készítette   

Augusztus 20: 

Ma van a megyei IV. nemzetközi (horvát, német, lengyel, magyar együttesekkel) 

fúvóstalálkozó a megye egyes településein adnak műsort, az augusztus 22.ig tartó 

rendezvényen szerepel a pécsváradi Big-Band is. 

Délelőtt volt a várban az ünnepség és István király szobránál a koszorúzás. Közreműködött a 

városi fúvószenekar, valamint szavalt Kopa Marci általános iskolás vak gyermek. 

Beszédet Benkő László képviselő mondott, majd az önkormányzat, a német és az ifjúsági 

önkormányzat, az iskola, a várbaráti kör és a nyugdíjas klub helyezett el koszorút. 

Délután a Szentháromságtéren portugál és olasz táncegyüttes, valamint a városi fúvós 

zenekar, a Big-Band és Farkas Tamás zenekara szórakoztatta a közönséget, amelyet bál és 

tűzijáték követett. Az idő ragyogó volt, megtelt a tér, a tűzijáték nagy sikert aratott, a Kossuth 

utcából hatalmas tömeg nézte végig a művelődési ház tetejéről kilőtt rakétacsodákat. 

Auguztus 22: 

Ma volt a Kígyós emlékkör találkozója, ez alkalommal az 1967-1972 között működött 

Irodalmi Színpad emlékeit elevenítették fel. Megjelent a volt tagok közül Pitti Zoltán, Havas 

Gábor, Gállos Orsolya és mások. 

Este a katolikus templomban a kékesdi templom építésére volt jótékonysági koncert Pitti 

Katalin részvételével, viszonylag alacsony nézetséggel. 

Augusztus 23: 

Ma a vár üzemeltető szervezésében Badár Sándor színész adott volna műsort, de érdeklődés 

hiányában elmaradt. 

A helyi tévé leadta a díjkiosztó ünnepi önkormányzati ülésen készített felvételt. 

Pécsvárad – Bóly 0:2. Ez egy teljesen meggyengült, kicserélődött csapat, a játékosok 

eligazoltak (Dénes és Botos Geresdlakra, Krausz, Miklós és Székely Szászvárra, Horváth, 

Schweitzer, Adorján és Tóth Kozármislenybe, Halászi Mohácsra, Hergenrőder Dombovárra, 

Fodor Komlóra, Schmidt Siklósra igazolt). 

Az NB. III-ban játszottak közül csupán Inhoff, Pászti és Veith, illetve egy-két mérkőzésen 

csereként játszó Matkó, Egerszegi, Bartos maradtak itt. 
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Augusztus 24: 

Ma volt a várbaráti körrel Albániába utazók megbeszélése. 

Munkavédelmi eszközök boltja nyílt Bogos Csaba üzemeltetésében az egyik faházban (előtte 

biztosító volt ott rövid ideig. 

Az ifjúsági önkormányzat itt rendezte a fiatal gazdálkodók találkozóját 

Auguszstus 25: 

A Mozgáskorlátozzak tartottak egy csoportja Gyulára utazott 3 napra, 13 ezer forint 

hozzájárulással. 

Fehérnemű és háztartási eszközök vására bolt a művelődési házban 

Augusztus 26: 

A női kézilabdacsapat Mágocs ellen játszott edzőmérkőzést 

A teleházban 6 előadásból álló programot hirdetnek az e-közigazgatás témában. 

Babaruha börzét rendeztek ismét a védőnők. 

Augusztus 27: 

A BIG-BAND Svájcba utazott meghívásra öt napra 

Ma van az általános iskolában a pótvizsga 

A helyi tévé ma a Híradóban beszámolt az István Napi eseményekről az alábbiak szerint: 

Fa szobrász tábor köszöntése a polgármester által, hausmannstetteni festők kiállításának 

megnyitója Baumann Mihály részéről, amelyen megjelent 4 alkotó is, a szobrász kiállítás 

megnyitása Bencsik István által, majd augusztus 6 – 23 közötti események egy egy részletét 

vetítették (BIG – Band. táncosok, gyermeknap, Bencés konferencia, német est, 

képviselőtestületi ülés, riport a polgármesterrel a kitüntetésekről és a rendezvények 

értékeléséről, 6 fős Unicum Laude férfi kórus éneke, Augusztus 20-i ünnepély, beszéd, 

koszorúzás, portugál és olasz együttes szereplése, Kígyós baráti kör találkozója és végül 

augusztus 23-i Pitti koncert a templomban, tűzijáték és a Pannonkrónikával zárt az adás. 

Augusztus 28: 

Ma volt a várban a Lart pour lart műsora. 

„Próbautam címmel Kempf Jolanda textilműves kiállítása volt a művelődési házban, a 

megnyitón közreműködött  a két testvér (zene), Pallós József a Pannonpharma gyógyszergyár 

igazgatója és Csizmadía László grafikus 

Augusztus 29: 

Kiálts a szerelemért muzikel este volt a művelődési házban, Teréz anya életútja 

bemutatásával, mintegy 200 érdeklődővel. 

Kozármisleny – Pécsvárad 5:3  

Mától minden szombaton találkoznak az anonim alkoholisták, havi egy alkalommal a 

hozzátartozók is részt vehetnek foglalkozásaikon. 

Augusztus 31: 

Ma van az általános iskolában a tankönyvosztás 

Számítógépes tanfolyam indul havi 2 ezer forint ellenében., heti kétszeri foglalkozással, 

várhatóan mintegy két hónapos időtartammal, a teleház (Arató Gergely) vezetésével 

Szeptember 1: 

Ma volt a tanévnyitó az általános iskolában 

Klubnapot tartottak a mozgáskorlátozottak 

A zeneiskoláéban ma van a pótbeíratás 

Ma és holnap internet használatról van ingyenes előadás a művelődési házban. 

Mától a művelődési ház egy évre megbízott vezetője Nagyné Mayer Ágnes, akit 6 pályázó 

közül nevezett ki a képviselőtestület. 

Szeptember 2: 

Teflonos edények bemutatója és vására van a művelődési házban 

Ma volt a zeneiskolában az évnyitó. A művelődési házban, részt vett 120 fő. 
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Szeptember 4: 

A tanácsi és önkormányzati nyugdíjasoknak ma volt a találkozója, megjelent 13 fő. 

Az erdélyi Máréfalva Rozette tánccsoportja és zenekara adott műsort a művelődési házban, 

majd ezt erdélyi táncház követte- 

Szeptember 5: 

Évértékelő partit tartottak a baba – mama klubban, bábelőadással. 

Szeptember 6: 

A női kézilabda csapat Kozármislenyben vesz részt egy tornán. 

Pécsvárad –Lánycsók 1:2 

A református templomban jótékonysági koncertet adott a budafoki Vespera kórus. 

Baba angol volt bábelőadással 40 érdeklődővel. 

Szeptember 8: 

A Nyugdíjas klubban dr. Forrai Márta orvosa, természetgyógyász az étkezésről tartott 

előadást. 

Fehérnemű, háztartási eszközök vására volt a művelődési házban. 

Szeptember 9: 

Függöny, babaruha, télikabát vásár volt a művelődési házban 

A női kézilabdások Hosszúheténnyel játszottak edzőmérkőzést. 

Szeptember 10: 

Baba – mama angol „tanévnyitó” volt.  

Albániába utazott 8 napra a Várbaráti kör 50 fős csapata, meglátogatva Szuarajevót, Durrest, 

Beratot, Kruját, Tiránát, Elbasant, Kotori öblöt, Mostárt 

Szeptember 11: 

Ma tartotta élménybeszámolóját Ratting Anita, a gyorsíró világbajnokságról 

Szeptember 12: 

Ma indul a női kézilabda bajnokság 

 „Emelem kalapom” címmel szalmakalap kiállítást nyílt a művelődési házban. A kiállítást 

Minorics Tünde etnográfus nyitotta meg. 

Az evangélikus alkohol- és szenvedélybeteg misszió szolgálat szabadtéri istentiszteletet tartott 

a Dombay tavi Zengő Ifjúsági Táborban, igét hirdetett Selmeczi Lajos evangélikus lelkész 

Szeptember 13: 

Drávaszabolcs – Pécsvárad 2:0 

Szeptember 14: 

Bálás ruha és cipő vásár volt a művelődési házban 

Szeptember 15: 

A Hélia SE (Pécs) úszásoktatást szervez óvodások, iskolások és felnőttek részére 27 ezer 

forintért. 

Szeptember 17: 

Újabb KRESZ tanfolyam indult. 

Ma volt a helyi tévé adása. A sportrovatban beszámoltak a Pécsvárad – Bóly, valamint a 

serdülők Drávaszabolcs elleni mérkőzésről, ez utóbbin a hazaiak 16:0 arányban nyertek. 

Valentai Csabával volt riport, aki az leány kézilabda utánpótlás csapatról beszélt. 

A Híradóban a polgármester a szemét, zöld hulladék és építési törmelék elhelyezéséről szólt, 

riport volt a tanévkezdés kapcsán Tóth Györgyi és Apaceller József iskola igazgatókkal, 

egyben képeket láttunk a zeneiskolások tanévnyitó műsorából. 

Beszámoltak a Big-Band svájci szerepléséről és a „Kiálts a szeretetét” előadásról, majd 

Kempf Jolanda textilkiállításáról, a máréfalvai Roseta tánc- és zenekar műsoráról és a 

táncházról, végül a református templomban rendezett jótékonysági koncertről. 

A híradót a Pannonkrónika követte. 
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Szeptember 19: 

„Tanévnyitó discó” volt az uszoda folyosóján, a PIFÖ szervezésében 

A női kézilabda csapat Villányt fogadta és nagyarányban győztek 

Ma a várban, múzeumokban és a temetői kápolnában ingyenes látogatás, előadás van az 

Örökségi Napok keretében, az altemplomban a Bognár - Arató duó, mint Naiv együttes ad 

zenés, dalos műsort 

Szeptember 20: 

Pécsvárad – PEAC 1:1 

Szeptember 21: 

A helyi tévé hirdetőn egy magánszemély „fénnyel az egészségért „ címmel hirdet különféle 

kezelést 

A hirdetésekben igen sok a szőlőt eladó hirdetés, 65-70 FT-os áron. 

Szeptember 22: 

Ülésezett az oktatási., ifjúsági és sport bizottság 

„Kínai orvoslás” címmel volt ma előadás a nyugdíjasoknak 

A Világ világosság alapítvány internet és számítógép használatára hirdet ismeretterjesztő 

előadást a látássérülteknek a Rákóczi út 61 szám alatt. 

Szeptember 23: 

Ruha-, cipő-, háztartási eszközök és tisztítószerek vására volt a művelődési házban. 

Internet használatára oktatnak a könyvtárban is, ingyen. 

A Takarítási Világnapon az iskolások a kultúrház és a polgármesteri hivatal előtti teret tették 

rendbe 

Szeptember 24: 

A közösségi kerekasztal mai megbeszélésének témája: „hogyan tovább” 

Bálás angol ruhavásár volt a művelődési házban 

A helyi tévé híradójában ma riport volt a művelődési ház új vezetőjével, továbbá Ratting 

Anitával a pekingi gépíró világbajnokságon elért eredményéről (19 ország mintegy 350 gép-

és gyorsíró versenyzője közül a gépírásban indult 55 főből 17. lett, a magyarok közt a 2.) 

Beszámoltak arról, hogy elutazásakor a motoros klub tagjai kísérték egy jó ideig a 6-os úton. 

Képeket láthattunk a Tüskés Tünde szervezte szalmakalap kiállítás megnyitójából, valamint a 

várban rendezett két napos (kulturális örökségünk) rendezvényből, az Arató – Bognár gitár-

együttes zenés, énekes műsorából. Megjelent mintegy 20-25 fő.  

A híradót a Pannonkrónika követte. 

Szeptember 25: 

Máig kellett leadni az eddig nem igen ismert pécsváradi fotókat, hogy a legjobbak a 2010 évi 

helyi naptárba kerüljenek. 

Kerekegy esztendő címmel, 12 állomásos (fordulós) honismereti időutazást rendez a Zengő 

tanoda a régi patikában a fiataloknak. 

E hónapban ez volt a hatodik babaangol foglalkozás. 

 

Szeptember 26: 

„Mutasd be” címmel a PIFÖ szervezésében ma az „Ireg” együttes mutatkozik be a 

fiataloknak. 

A kalocsai érsek és a pécsi püspök járt Pécsváradon, őket fogadta a polgármester, majd 

megkoszorúzták Asztrik apát szobrát a várban. 

Szeptember 27: 

Hosszúhetény – Pécsvárad 2:1 

Az M 1-es tévé 17,30-kor Magyarország története című sorozatában az államalapításról 

szólva Pécsváradról adott helyszíni összefoglalót, Nagy György szerkesztő járt itt és mutatta 

be a vár egyes részeit, az altemplomot és beszélt Asztrik szerepéről. 
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Szeptember 28: 

Ülésezett a képviselőtestület. Elfogadták a két ülés közti eseményekről, az István Napok 

rendezvényeiről, a tanévkezdésekről és a helyi hulladékgazdálkodásról szóló tájékoztatókat. 

Az István napi rendezvények teljes kiadása 5,2 millió, a bevétel 1,6 millió volt. 

A városmarketing feladattervét a testület jóváhagyta azzal, hogy a tourinform iroda marad az 

uszodai pénztárhelyiségben. 

Tudomásul vette a testület, hogy a helyi rendeletek Úniós előírásaihoz igazodó felülvizsgálata 

megtörtént, változtatásokra nincs szükség. 

Fullér Zoltán maratonfutó  New yorki versenyzéséhez 50 ezer forint támogatást szavaztak 

meg, végül úgy dönöttek, hogy a több lehetőség közül a Vár utcai óvoda felújítására 

nyújtanak be pályázatot. 

Újra van kihelyezett postaláda Pécsváradon, egy a központban a régi patikával szemben. 

Szeptember 29: 

Megkezdték a szentháromság szobor talpazatának a felújítását. 

Szeptember 30: 

Megbeszélést tartottak a Felvidékiek klubjában 

A Világjárók klubjában ma a „Fekete Tisza forrása” volt a téma. 

Október 1: 

Ma, a Zenei világnapon a művelődési házban a zeneiskolások, valamint a BIG-BAND adott 

műsort 

Ülésezett a kistérségi társulás, megújították azt a megállapodást, hogy a megyei működtetésű 

kisegítő iskola biztosítja továbbra is az általános iskolai logopédiai szolgálatot. 

Október 2: 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos termékbemutató és vásár volt a művelődési házban. 

A Zengő tanoda „Fényes Középkor 2009” címmel ma képes beszámolót, évértékelőt tart a 

művelődési házban. 

A Pécsváradért Alapítvány kuratóriuma ma az SZJA 1 %-ából összesen 210 ezer forintot 

osztott szét a helyi egyesületek, civil szervezetek támogatásaként 

„Ha a zeneszerző szerelmes” címmel ma komolyzenei előadás volt a művelődési házban. 

Október 3: 

Vörösmeteor – Pécsvárad női kézilabda mérkőzésem 22:23 

Gál Imre pécsváradi lakós ma lovas-túrát szervezett a Zengőre, 10-16 kilométeres távra az 

önként jelentkezők részére (várhatóan 10-15 lovaglást kedvelő jelentkezésére számítanak- 

Ma megismételték a képviselőtestületi ülés élő adását. 

Családi úszóverseny volt 31 fő részvételével, összesen 12 csapat állt össze, közülük a két 

legjobb családi csapat a Benkő és a Császár csapat volt. 

Megbeszélést tartottak a galambászok 

Október 4: 

Pécsvárad – Beremend 1:1 

Október 5: 

A helyi Kelet – Mecsek Mezőgazdasági Rt az ABC-ben egy tej automatát helyezett el, friss 

tejet lehet vásárolni 150 Ft liter áron, de ha valaki 100 Ft-ot dob be, akkor annyiért kap tejet. 

Október 6: 

A Mozgáskorlátozottaknak volt klubnapjuk. 

Megszűnt Kreszics Margit kozmetikája, valamint az Ital discont nevű kis üzlet a Kossuth 

utcában.. Ugyanakkor október 1-től a MEZŐGÉP épületben használt cikkek kereskedése 

nyílt. 

Az iskolában az alsósok műsorával emlékeztek meg az aradi vértanúkról. 

Október 7: 

A Nyugdijas klub tagjai részére ma orvosi vérnyomás, testsúly, stb. mérés volt 
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Október 8: 

Ruha-, aprócikkek-, háztartási eszközök vására volt a művelődési házban, 

A vidékfejlesztéssel kapcsolatos pályázati lehetőségekről volt tájékoztató a Leader akció 

részéről. 

Október 10: 

Garamszentgyörgyön volt a képviselőtestület és a Felvidéki klub néhány tagja, a 

partnerkapcsolat aláírásán, egyben az ünnepélyes piactér avatón is részt vettek a képviselők és 

a klub tagjai, összesen 23 fő 

Társadalmi munkában ültetik az árvácskákat  

Október 11: 

Női kézilabda csapatunk 25:23 arányban nyert Pécs Kelet SE ellen 

Sellye – Pécsvárad 4:1 

Október 12: 

Az Ifjúsági klub a volt tűzoltószertárban tartotta zenés rendezvényét. 

Ruha, cipő és ágynemű vásár volt a művelődési házban 

Több helyen látni kivágott fatörzseket, a volt MEZŐGÉP előtt a hatalmas gesztenyékből is 

kivágtak kettőt- 

Október 14: 

Ruha, háztartási eszközök és műszaki cikkek vására volt a művelődési házban. 

Október 15: 

Ingyenes látásvizsgálat van a művelődési házban 

Ma a tévé helyi  adásában a sulitévé beszámolt az alsósok akadályversenyéről és egyéb 

vetélkedéseiről, valamint az aradi vértanúk megemlékezéséről, végül a serdülő leány 

kézilabda csapat egy mérkőzéséről láttunk részleteket. 

A híradóban Nagyné Mayer Ágnes a leányvásári programokról számolt be, valamint az 

Asztrik szobor megkoszorúzásáról (a kékesdi templom avató után dr. Bábel Balázs kalocsai 

érsek és Mayer Mihály pécsi püspök néhány kalocsai civil részvételével koszorúztak). 

Részleteket adtak az október 1-én Kreszics Margit zenetanár vezette Zenei Világnapi 

műsorból. 

A Fényes középkor rendezvényéről készített filmet mutatta be a művelődési házban a helyi 

tévé jelenlétében Réderné Hegedűs Anna. 

A Mozgáskorlátozottak klubnapjából adtak képeket, közte a 90 éves  Gungl Gáspárné 

születésnapi köszöntéséről 

A virágosításról (Kossuth tér, Hősök szobra, zeneiskola előtt, stb.) számolt be a Kerekasztal 

aktívája, Baumann Mihályné. 

Végül beszámoltak a garamszentgyörgyi látogatásról, a két polgármester adott interjút, 

mindezt a Pannonkrónika adása követte. 

Egészségvédelmi napot tartottak az általános iskolában 20 orvostanhallgató meghívásával. 

Ma bezárt, megszűnt a Fischer utazási iroda. 

Október 16: 

Megkezdődött a Leányvásár, mostantól minden évben ezt a nevet viseli, a Gesztenyeszüret a 

Zengő alján rendezvény ezzel megszűnt. 

Az első program a Kerek egy esztendő kézműves vásár és előadás volt, amelyet táncház 

követett ( erre a programsorozatra és a helytörténeti múzeum állagjavítására  norvég 

támogatást nyertek 16.500 Euró (3,5 millió forint) nagyságrendben.), majd Andrásfalvy 

Bertalan nyitotta meg a bor-és szőlőgazdálkodás tárgyait, fotóit bemutató kiállítást, melyet a 

Várbaráti kör rendezett. 

Hausmannstettenből egy 20 fős csapat érkezett a Leányvásárra a polgármester vezetésével 

képviselők, tanulók, tanárok jöttek, az iskolások műsort is adtak. Adományokat is hoztak az 

óvodának, a Gondozási Központnak, valamint iskolabútorokat. 
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Október 17: 

A rendezvény miatt zárva van az uszoda. 

Ma 10 órakor dr. Biró Ferenc és dr. Hargitai János megnyitották a rendezvényt, majd 

menettánccal és a zenekarok, táncegyüttesek bemutatkozásával folyt tovább a rendezvény, 

hideg, de száraz napos időben. 

Pannonhalmáról egy 50 fős nyugdíjas csapat is érkezett két napra, kirándulnak a környékre. 

Beremenden játszott 19:19-es döntetlent a női kézilabda csapat. 

Október 18: 

Ma folytatódott a Leányvásári forgatag, a 3 nap programját a külön műsorfüzet tartalmazza, 

csupán a veteránautók bemutatása maradt el, de helyette a sportpályánál ritkán látott 

mennyiségben vonultak fel a körhintások és más szórakoztatók. 

A zsűri különböző díjakat adott ki: legjobb menettánc, legjobb koreográfia, legszebb viselet, 

leghangulatosabb zenekar címeken és különdíjat is adott Kovács Szilárdnak, az andocsi 

csoport táncosának. 

Pécsvárad – Szigetvár 2:4 

Október 19: 

A megyei rendőrkapitányság kerékpár gravírozást végez a művelődési ház előtt, a lopások 

megakadályozása végett. 

Október 20: 

Egészségügyi előadás volt bio-termékek bemutatásával és vásárlásával a művelődési házban. 

A Tv2 Tények című esti adásában a polgármester szólt a Pécs-Pécsvárad közti 

vonatközlekedés megszűntetéséről. 

A Külsheimben járt iskolások a szüleik meghívásával vetítéses beszámolót tartottak. 

Október 21: 

Fehérnemű, cipő, aprócikkek és háztartási eszközök vására volt a művelődési házban 

A Világjárók klubjában ma Novotny Iván számolt be élmnyeiről 

Október 22: 

A női kézilabda csapat edzőmérkőzést játszott Hosszúhetényben és győztek 

Katona- és vadászruha vásár volt a művelődési ház előtt, buszból. 

Október 23: 

A Kossuth téren volt a koszorúzási ünnepség, műsort az általános iskolások adtak, beszédet 

Hutvágner Rozália képviselő mondott mintegy 150 jelenlévőnek. Este a helyi tévé leadta a 

műsort. 

Ma zárva volt az uszoda. 

A misén ma „Kiscserkész ígéretet” tett a márciusban alakult,  7 kislányból álló Szarvas őrs ( 5 

pécsváradi és 2 nagypalli) 

Október 24: 

Női kézilabdázók ma Szigetvár csapatát fogadták és győztek 

Október 25: 

Az ifjúság mai zenés összejövetele az uszoda előcsarnokában volt. 

Szederkény – Pécsvárad 7:0, megalázó vereség, ráadásul a játékos edzőt, mint játékost 

kiállították 

A Tv2 Tények adása beszámolt a pécsváradi motocross edzésen történt halálos balesetről 

Október 26: 

Élő tévéközvetítéses képviselőtestületi ülés volt. A testület meghallgatta, illetve tudomásul 

vette a Gondozási Központ, a Várbaráti kör, a Mozgáskorlátozottak egyesülete, a Nyugdíjas 

klub beszámolóit, valamint a kistérség szociális szolgáltatása koncepciójáról készített 

jelentést. 

Döntöttek a Táncsics utca 16 számú lakóház 800 ezer forintos áron történő megvásárlásáról, 

hogy a bontás után teret alakítsanak ki. 
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Különböző pályázatok beadásáról is döntött a testület, így a hátrányos helyzetűek egészséges 

életmódra serkentő programra, továbbá a rendőrőrs épület felújítására (3 millió, 0,6 millió 

önrésszel), a művelődési háznál lévő átalakítása közösségi téré (5 millió, 1 millió önrésszel), 

közösségi eszközök beszerzésére (3 millió, 0,6 millió önrésszel),Város Napja megrendezésére 

(0,5 millió, 75 ezer forint önrésszel) 

Ruhaturka volt a művelődési házban. 

A Várkonyi Galéria (Várkonyi Imre) a helyi tévében hirdeti, hogy régiségeket vásárol fel. 

A várétteremben 550 Ft-ért adnak egy komplett ebédet úgy, hogy a heti étlapot előre 

meghirdetik és szórólapon eljuttatják minden postaládába. 

Október 28: 

Ma a Felvidékiek klubjának volt összejövetele 

Ingyenes lomtalanítás van ma és holnap. 

Megbeszélést tartott a helyi vöröskereszt csoport, felkészülve egy előadássorozatra 

Október 29: 

A Közösségi Kerekasztal mai összejövetelén az adventi rendezvényről, valamint pályázatok 

benyújtásáról volt megbeszélés 

A helyi tévé a sportadásban beszámolt a családi úszóversenyről és a gyermekek uszodai 

ügyességi vetélkedőjéről, valamint a női kézilabda csapat Szigetvár elleni 32:15-ös 

győzelméről. 

A Híradóban beszámoltak arról, hogy a kékesdi templom építésében kiemelkedő szerepet 

vállaló Kungl Jánosnénak október 25-én a pécsváradi templomban a szentmisén Hargitai 

János megyei közgyűlési elnök elnöki kitüntetést adott át. 

Riport volt a közgyűlés elnökével a pécsváradi templom felújításáról, a vasút 

megszüntetéséről és az új 6-os út építéséről 

Képes összefoglalót láthattunk a háromnapos leányvásári rendezvényről, többek között a bor 

és szőlő kiállítás megnyitásáról, a „Kerek egy esztendő” program keretében a „kicsiknek” 

rendezett zenés, játékos táncházról. 

Október 30: 

A PIFÖ szervezte „Mutass be” keretében ma a Sophie és The Rhytm Rats együttes lépett fel 

az uszoda előterében, belépő 300 FT volt. 

A Világtakarékossági napon központi kitüntetésben részesült a Takarékszövetkezeti fiók helyi 

vezetője, Gungl Jánosné. 

Október 31: 

Elmaradt a hétfői, képviselőtestületi ülésről készített élő adás mai ismétlése. 

A Német klub és önkormányzat ma koszorúzott az emlékkőnél. 

November 1: 

Hideg, de szép napos idő volt, így rengetegen keresték fel a temetőt. 

Siklós – Pécsvárad 6:2 

Délután a DUNA tv „Vannak vidékek” című műsorában Pécs, Pécsvárad, Óbánya, Orfű és az 

Ormánság  került bemutatásra. A pécsváradi vár történetéről Gállos Orsolya beszélt. 

November 2: 

Ma megkezdődött a vöröskereszt szervezésében  a házi-betegápoló tanfolyam. 

Lakásszövetkezeti közgyűlés volt. 

Megbeszélést tartott a közösségi kerekasztal 

November 3: 

A Mozgáskorlátozottaknak volt ma klubnapjuk. 

Megvolt az első házi-betegápoló tanfolyam, amelyre 16 fő jelentkezett. Összesen 10 előadás 

lesz, december közepén fejeződik be. 

November 5: 

Német cipő, angol ruha vásár volt bálabontással a művelődési házban. 
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November 6: 

Ma volt a máréfalvai testvérkapcsolati megállapodás ottani aláírása, a küldöttség (dr. Bíró, dr. 

Hutvágner, Kakas Sándor, Gállos Orsolya, Csizmadia László) november 5-8 között volt az 

erdélyiek vendége. 

November 7: 

Sellyén játszott a női kézilabda csapat 

Ma volt az október 31-re tervezett élő adás (képviselőtestületi ülés) ismétlése. 

November 8: 

Ma volt idősek napja, beszédet Apaceller József  mondott, műsort az óvódások és a nyugdíjas 

klub amatőr csoportja adott. 

Pécsvárad – Boda 1:1 

A serdülő kézilabdás lányok 39:16 arányban nyertek Tolna KC csapata ellen. 

November 9: 

Bálás ruhavásár volt a művelődési házban 

November 10: 

Ma volt a Nyugdíjas klub vezetőségválasztó közgyűlése. 

November 11: 

Újabb KRESZ tanfolyam indult. 

Az egész napos eső miatt elmaradt az óvodások és a közösségi kerekasztal meghirdette 

Márton nap. 

Angol használt babaruha vásár volt a művelődési házban. 

A Gesztenyés vendéglőben akciós Marton napi libalakomával várják a vendégeket ma és még 

további két napon. 

November 12: 

A Család és közösségi alapítvány a vár alatti (un. Mosó-) teret kívánja társadalmi munkában 

és pályázati pénzből rendezni, ez ügyben invitálta ma a lakosságot megbeszélésre.. 

Lakossági fórumot tartott a polgármester, megjelent mintegy 100 fő, amelyet a helyi tévé 

élőben közvetített. A mintegy két és fél órás összejövetelen számtalan kérdésre válaszolt a 

polgármester, melyet helyben, előzetesen és telefonon lehetett feltenni. 

November 13: 

Ma megismételte a tévé a lakossági fórum élő adását. 

A Várbaráti kör szervezésében ma avatták a Vár utca 29 számnál, Póra István épületén 

elhelyezett emléktáblát, amely az alábbiakat tartalmazza: „E házban született, svédországban 

futott be művészi pályát Nemes Endre festőművész. 

1909 11 10 Pécsvárad 

1985 o9 22 Stockholm. 

Pécsváradi Várbaráti Kör 2009” 

Az ünnepséget két zeneiskolás tanuló fúvós zenével indította, majd Gállos Orsolya ismertette 

a művész életútját, a táblát Hargitai János megyei közgyűlési elnök leplezte le, aki 

tájékoztatást adott a művész Pécsett lévő kiállításának megújításáról, kedvezőbb 

elhelyezéséről.. 

Ezt követően megtekintették a Pécsi út 2 szám alatt lévő kiállítást, ahol koccintottak a 

megjelentek a művész emlékére. 

A rendezvényen megjelent mintegy 50 fő. 

November 14: 

Húsz éves a Randy zenekar, ma születésnapi bált rendeztek a művelődési házban, 1000 FT 

belépővel, részt vett 500 fő. 

Skóciai Szent Margit túrát vezetett ma Novotni Iván Mecseknádasra ( 14 km-es útvonalon), a 

túrán a mecseknádasdiakkal és más idelátogatókkal együtt mintegy 250 fő vett részt. 

Szászvár – Pécsvárad 0:0 
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November 15: 

A női kézilabda csapat itthon játszott Siklós ellen. 

November 16: 

Ma pótolták az óvódások a Márton napi lámpás felvonulást és műsort, valamint a közösségi 

kerekasztal által a várban tartott Márton napi tökölést (töklámpa felvonultatás, kis borocska 

elfogyasztása, stb.) 

A tűzfészek ifjúsági klubban csocsózás, zenehallgatás várja a fiatalokat. 

Bencsik István szobrászművész is felkerült kategóriájában a szóba jöhető 3 prímadíjazott 

közé, így a helyi képújságban felhívást jelent meg barátai és tisztelői részéről, hogy minél 

többen szavazzanak rá. 

November 17: 

Gazdaságosan üzemeltethető háztartási kompakt fénycsövek használatáról volt ma előadás a 

művelődési házban 70 érdeklődőnek. 

Ruha, cipő, háztartási eszközök vására volt ma a művelődési házban. 

Megkezdődtek a bérletes ifjúsági hangversenyek, ma a Szélkiáltó együttes szerepelt 300 

érdeklődő előtt. 

November 18: 

Mosószer bemutató volt a művelődési házban. 

Papírgyűjtést tartott az általános iskola 

November 19: 

Munka-, katona- és vadászruha vásár volt a művelődési házban. 

Cirkuszi előadás volt a művelődési háznál. 

November 20: 

Ma rovarirtás volt a művelődési ház összes helyiségében 

November 21: 

Ma volt Pannonhalmán a testvérvárosi kapcsolat aláírása. 

Hercegszántó ellen idegenben játszott a női kézilabda csapat. 

Az ifjúsági önkormányzat retró bulit rendezett az uszoda előcsarnokában 

A Zengő csata 4. évfordulóján ma a Várbaráti Kör Zengőtúrát szervezett. 

November 22: 

Ma tartotta évzáró koncertjét az Ifjúsági Fúvószenekar. 

Pécsvárad – Pellérd 2:2, ezzel az őszi szezont a csapat az utolsó helyen zárta. 

November 23: 

Ma a várbaráti kör tagjai megtekintették az albániai utazásról készített videót, filmeket. 

Ülésezett az önkormányzat kulturális bizottsága 

November 25: 

A vári altemplomban Dsida Jenő emlékest volt mintegy 50 hallgatóval, két szatmárnémeti 

művész előadásában, a pécsi harmadik színház szervezésében. 

Összejövetelt tartott a Felvidékiek Klubja, megjelent 20 fő 

A Világjárók klubjában „Fogarastól Fogarasig” címmel filmvetítéses előadás volt 35 fő 

részvételével. 

November 26: 

Ma 6-20 óra között gázszünet volt előre bejelentett szerelések miatt, 

Nyilt napot rendezett a szakmunkásképzésről az iskola. 

Megbeszélést tartott a közösségi kerekasztal, téma az adventi rendezvények és jótékonysági 

juttatások szervezése volt  

Ruha és háztartási eszközök vására volt a művelődési házban. 

A helyi tévé mai adását a sulitévé kezdte az alábbi programokkal: 

Október 23-i műsor, a kézmosásvilágnapja, Márton napi műsor, a PIFÖ szervezte I. csocso és 

pókerbajnokság. 
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A Híradóban beszámoltak a német emlékkőnél tartott megemlékezésről, az idősek napjáról, a 

Nemes Endre tábla avatásáról és a vár altemplomában tartott tájékoztatásról, amely során 

Gászné Bősz Bernadett értékelte az új várvezetés óta eltelt időszakot, előzetesen Somogyi 

Bernadett és Széles Zsófia gitáron játszott a mintegy 15 fős hallgatóságnak. 

Riport volt Apaceller Józseffel kitüntetése alkalmából és a művelődési ház vezetőjével a 

közeljövő időszak programjairól. 

Beszámoltak a Máréfalvai és a Pannonhalmai önkormányzati látogatásról valamint az Ifjúsági 

Fúvósok évzáró koncertjéről. 

Az adást a Pannonkrónika zárta. 

A Kistérségi T ársulás mai ülésén bemutatkozott a rendőrőrs parancsnoka, továbbá elfogadták 

a szociális gondozás koncepcióját, valamint a középtávú közoktatási tervet.   

November 27: 

A Kossuth utcában, a Vár utcai elágazótól a Zengő előtti részig mintegy 40-45 db. erős 

facsemetét ültettek el. 

A várban gyermekek és szülők részére kakaózással egybekötött mesekönyv bemutató volt. 

November 28: 

A szokásoknak megfelelően az advent első napja a Német klub rendezésében telt el, 

betlehemet készítettek, gyertyát gyújtottak, majd az iskolai német szakkörösök zenés 

karácsonyi jelenetet mutattak be, továbbá  megtartották a kézműves vásárt. 

November 29: 

A kézilabdás nők ma Komló csapatát fogadták. 

Feldíszítették a művelődési ház előtt a fenyőfát és elkészült a városközpont karácsonyi 

díszkivilágosítása (hópehely égősorok kihelyezése). 

November 30: 

Képviselőtestületi ülés volt, élő tévéközvetítéssel. Döntöttek arról, hogy a Gondnokság január 

1-től beolvad a pénzügyi csoportba, módosították az önkormányzat és az érintett intézmények 

alapító okiratát, illetve a szervezeti és működési szabályzataikat. 

Elfogadták a 2010 évi költségvetési koncepciót és elutasították azt a javaslatot, hogy a hiány 

részbeni fedezet céljából az uszoda télen legyen zárva. 

Elfogadták a belső ellenőrzési tervet és megbízást adtak a Beck Kft-nek a honlap 

átdolgozására, frissítésére 100 ezer forint + ÁFA ellenében, végül elhatározták, hogy a 

Gesztenyés utca végén lévő 387/19 hrsz. önkormányzati ingatlant (1166 nm. terület) átadnak 

állami tulajdonba mentőállomás építése céljából 

Megbeszélést tartott a közösségi kerekasztal, megjelent 10 fő. 

December 1: 

Ma tartották karácsonyi összejövetelüket a Mozgáskorlátozottak klubja tagjai, részt vett 95 fő. 

December 2: 

Egészségügyi termék-, illetve árubemutató volt a művelődési házban 

A női kézilabda csapat barátságos mérkőzést játszott a pécsi Garlee csapattal. 

December 3: 

Véradás volt a helyi Vöröskereszt szervezésében, 120-an adtak vért. 

Nyílt nap volt a középiskolai oktatás iránt érdeklődőknek a szakiskolában 

Olcsó fehérnemű, ruha, háztartási eszközök vására volt a művelődési házban. 

December 4: 

Német bálás ruha és cipő vásár volt a művelődési házban 

Masszás szalon nyílt a Kossuth utcában a Kreszics féle manikűrös helyén, „Anita” névvel 

Ma alakult újjá a Polgárőrség egyesület, az elnök Haál Roland, helyettes Kresz András, 

ügyvezető elnök Andrics Alíz. 

December 5: 

A serdülő kézilabdázó lányok ma Nagykanizsa csapatát fogadták 
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Játszóház és Mikulás ajándékosztás volt a művelődési házban, a szociális csomagokat a 

Közösségi Kerekasztal rendezvényei során befolyt pénzből biztosították. 

Este jótékonysági bált rendeztek (belépő ezer forint) a további adakozás érdekében, sikerrel, 

mert belépőből és támogatásokból 239.200 Ft jött össze. A bálon mintegy 250 fő vett részt. 

Felhívásukra máig lehetett leadni az ajándékozásra szánt játékokat és mesekönyveket. 

Fekete Pál történész tartott előadást „1956 egy elitélt szemével” címmel.  

Ma megismételte a helyi tévé a hétfői (képviselőtestületi ülés) adást. 

December 6: 

Mától egy héten át Weimarban tartózkodik német, orosz, belorusz, ukrán, francia és magyar 

fiatalok társaságában Böröcz Livia, az emberi jogok konferencia előkészítésén. 

Kozármeslenyben 21-30 arányban győzött a női kézilabda csapat. 

December 7: 

Vérnyomás, cukorbetegség, izületi és egyéb bántalmak kezelésére alkalmas eszközbemutató 

volt a művelődési házban mintegy 30 érdeklődőnek. 

A lakásszövetkezet megtartotta éves közgyűlését. 

Az Erdészet tartott ma Mikulás napot a dolgozók gyermekei részére a művelődési házban 

December 8: 

A Nyugdíjas klub megtartotta karácsonyváró összejövetelét. 

Újabb, egészséges életmóddal kapcsolatos termékbemutató volt a művelődési házban. 

December 9: 

A Világjárók klubja tartott ma összejövetelt. 

December 10: 

A helyi tévé mai sportadásában beszámoltak a városi kispályás bajnokságról, a díjátadásról, 

riport volt Pere Gábor szervezővel, majd a négyes kosárlabda tornáról láttunk képeket, melyet 

a pécsváradi alkalmi csapat harmadik lett, továbbá a női kézilabdások Komló elleni verségéről 

adta részleteket. 

Riport volt Fullér Zoltánnal, aki részt vett New Yorkban november 1-én megrendezett amatőr 

és profi  maratoni futóversenyen, amelyen mintegy 43 ezren indultak, köztük 26 magyar.  

Összesítésben 9.103-ik versenyzőként ért a célba, a magyarok közt a 3. lett. 

Riport volt Hódosi Viktória válogatott fekve-nyomóval, aki Barcs színeiben versenyez és 

Csehországban a világbajnokságon úgy lett ezüstérmes, hogy a győztessel azonos eredményt 

ért el, csak a testsúlya volt több ellenfelénél. 

Nevezett országos csúcsot is javított Barcson, valamint korosztályában országos első helyen 

áll. 

A Híradóban riport volt Tóth József őrsparancsnokkal, valamint beszámoltak az Adventi 

eseményekről, a Mozgáskorlátozottak karácsonyáról, a Mikulás ajándékosztásról és Mikulás-

bálról és a nyugdíjasok karácsonyáról. 

Az adást a Pannonkrónika zárta. 

Kosztüm vásár volt a művelődési házban. 

Pesten, a Néprajzi Múzeum által kiírt „betlehem készítés” pályázaton egy pécsváradi általános 

iskolás különdíjat kapott. 

December 11: 

Ruha-, háztartási eszközök és aprócikkek vására volt a művelődési házban. 

December 12: 

A mai adventi rendezvény házigazdája a Mozgáskorlátozottak klubja, a Kerek egy esztendő 

programban a Luca napi szokásokat elevenítették meg. 

Ma indult utoljára Pécsről Pécsváradra 16,40-kor a személyvonat, ez alkalomra a Várbaráti 

Kör busszal vitte be a „búcsúztatókat” Pécsre, akik vonattal jöttek vissza, közben a 

polgármester elköszönt a járattól. Ezzel megszűnt a vonatközlekedés Pécs – Pécsvárad között. 

Sajnos évek óta csak 3-4 utas vette a vonatot igénybe. 
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December 13: 

Ma volt a Kerekasztal rendezésében a Szentháromság téren a jótékonysági vásár, mintegy 15 

sátorban árultak különböző ajándéktárgyakat, süteményeket, forralt bort, kézimunkákat ( ki 

mit tudott e célra felajánlani), ebéd után pedig a nagysátorban műsor volt, este tombolával és 

l8 órakor ökomenikus misével zárták a napot. 

A műsorban óvódások, cigányénekes, fúvós, Erdősmecske, Hidas műkedvelő színjátszói és 

táncosai és a szokásoknak megfelelően az egészségügyi dolgozók és barátai léptek fel. 

Összesen 460 ezer jött össze, ebből 230 ezret a karácsonyi díszkivilágításra fordítottak, 

továbbá 58 élelmiszercsomagot juttattak el a rászorulókhoz és 22 ezret kapott játékszerekre az 

óvoda. 

A női kézilabda csapat utolsó mérkőzésén győzött 30:20 arányban Szentlőrinc ellen és ezzel a 

szezont a 3. helyen zárták. 

December 14: 

Fehérnemű, cipő vásár volt a művelődési házban 

MAYLINE szolárium is hirdet a képújságon. 

Polgárőr egyesület is alakult, most bontogatják szárnyaikat és keresik az együttműködést a 

rendőrőrssel 

Gyermekeknek volt színházi előadás, megjelent 300 fő. 

December 15: 

Az iskolások (4,a osztály) betlehemes játékot adtak elő a Gondozási Központban 

December 16: 

Műszaki cikkek, háztartási eszközök, ruha és játékvásár volt a művelődési házban 

Meghalt Töttös Sándor zengővárkonyi népművész, tánccsoport vezető, a művelődési ház volt 

dolgozója 

Befejeződött a szentháromság szobor talpazatának a tatarozása, restaurálása. 

Az Eurodance tartott záró gálaelőadást a művelődési házban 

December 17: 

A hegyi iskolában karácsonyi ajándékcsomagokat osztottak a rászorulóknak. 

December 18: 

A zeneiskolások adtak karácsonyi évzáró hangversenyt a művelődési házban, mindezt a helyi 

tévé élőben adta. 

Ma vette át a polgármester a megyén a „Virágos Baranyáért” díjat (oklevelet). 

Ruha-, háztartási eszközök-, aprócikkek vására volt a művelődési házban 

December 19: 

Egyedülálló időseket fogadott a református parókia szeret vendéglátáson. 

Az általános iskolások munkáikból karácsonyi vásárt rendeztek az uszoda folyosóján 

Az utolsó adventi hétvégének a házigazdája az általános iskola volt 

December 20: 

Mától január 1-ig zárva van az uszoda 

December 21: 

Ülésezett a képviselőtestület, a helyi tévé élőben közvetítette azt. 

A testület módosította a víz- szennyvíz-, folyékony hulladék-, szemétszállítás díjait és az 

ezzel kapcsolatos önkormányzati rendeleteket. 

Elfogadták az oktatási társulás „közoktatási esélyegyenlőségi programját”, továbbá döntöttek 

arról, hogy az önkormányzat részt vesz az „Építő közösségek” pályázatban. 

A testület kezdeményezi a helyi építési szabályzat módosításának előkészítését, egyben 

elfogadták a beterjesztett „szerkezeti tervet”   

Ma és még két nap a hittanos kisiskolások és szüleik járják a várost és naponta két-három 

helyen megállva, rövid kis betlehemes műsort adnak elő az összeverődő érdeklődőknek. 
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Ma volt Bada László karbantartó nyugdíjas búcsúztatása a művelődési házban. Bada László 

„ezermester” volt, sokszor fog még hiányozni egy-egy rendezvénynél, egy-egy problémás 

műszaki feladat megoldásánál. 

December 22: 

A Felvidékiek klubja megtartotta karácsonyi összejövetelét. 

Ruha, edény, háztartási eszközök és játékvásár volt a művelődési házban. 

Ma ismételte a képviselőtestületi ülés adását a helyi tévé. 

December 27:  

A karácsonyi teremfoci kupán 10 csapat nevezett a kistérségből, 

December 28: 

Ma a nyári színházi előadások közül a helyi tévé a Janus előadást adta le, holnap a táncosok 

műsorát adják, majd zsidó-cigány zenészek következnek az ismétlésben. 

Valakik megrongálták a templom mellett felállított betlehemet, kiszórták az alakokat és 

elégették a „kis Jézust”. 

December 30: 

A Weinmari ifjúsági találkozón öt pécsváradi is részt vett a kistérségből Böröcz Lívia 

vezetésével (Kempf Laura, László Miklós, Rosenberger Ramóna, Takács Miklós és Bayer 

Alexandra). Téma az emberi jogok érvényesülése volt, a konferencián német, francia, orosz, 

belorusz, ukrán, portugál, palesztin fiatalok vettek részt. 

A mai tévéadás előtt a polgármester kívánt boldog újévet a város lakóinak. 

Mintegy 350-en voltak a Várbaráti kör szervezte XVIII. Zengő-túrán, mely a Walter pincében 

végződött ebéddel, itókával ezer forint előzetes befizetésével. 

Ma kétnapos teremfoci torna kezdődött Szilveszteri kupa néven, 12 csapat indulásával 

December 31: 

Tavaszias idővel zárult az év, sok helyen volt szilveszteri rendezvény, batyúsbál, stb. 

(Művelődési ház PIFŐ, belépő 2500 Ft, Fatalicska, Zengő étterem, Vár étterem ünnepi 

ételekkel, szilveszteri menüvel várta a vendégeket  
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                                           KRÓNIKA ÖSSZEGZÉS 

                                                  2009 év 

 

 

                                                                 I. 

 

A változások felsorolását ez évben is az önkormányzattal kezdem. Az év elején a képviselők 

és az alpolgármester a pénzügyi helyzetre tekintettel lemondtak tiszteletdíjukról.  

A Gazdasági bizottság elnöke Baumann Mihály lemondása folytán Kakas Sándor lett. 

Két fős „pályázatíró” csoportot létesített az önkormányzat februárban, továbbá két új 

testvérvárosi kapcsolat létesült, Pannonhalma és a szlovákiai Garamszentgyörgy 

településekkel. 

A vár együttes üzemeltetésére új bérlővel kötött szerződést az önkormányzat és az 

együttműködés erősítése végett Gászné Bősz Bernadett önkormányzati képviselő megbízást 

kapott a kapcsolattartásra, egyben alkalmazást nyert a Mons Ferrus Kft-nél  

A vár látogatottsága növelésére és az idelátogatók fogadására, tájékoztatására az 

önkormányzat – a Várbaráti kör közreműködésével - 3 fős „múzeumőri és eligazító” csoportot 

alakított. 

Megkezdődött májusban az Új Magyarország Vidékfejlesztési támogatásából (14 millió) az 

önkormányzatnál a komplex szervezetfejlesztés megvalósítása, mely a jövő évben fejeződik 

be. 

A kistérségi társulásnál új munkaszervezet vezető (dr. Horváth Ágota) és új főkönyvelő lépett 

munkába. 

Megnyílt a Gyenes utcában a Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI), továbbá a polgármesteri 

hivatalban a Zengő – Duna Egyesület pécsváradi irodája, az Intézményi gondnokság pedig az 

év végével megszűnt, beolvadt az önkormányzat pénzügyi osztályába.  

Telekom és az E-gon ügyfélszolgálati iroda nyílt az ugyanott működő E-on (villany és gáz) 

kirendeltség mellett. 

 

Új helyre, az uszoda pénztárába költözött a Tuorinform iroda, új vezetője van a művelődési 

háznak Nagyné Mayer Ágnes személyében. 

 

Változás történt a rendőrőrs parancsok személyében is, Beke József őrnagy után az új vezető 

április 1-től megbízottként, majd novembertől kinevezettként Tóth József százados, továbbá 

az újjáalakult Polgárőrségnek új tisztségviselői vannak (Hál Roland, Kresz András, Bayerné 

Andrics Aliz személyében). 

Az év végétől egy további kmb-s rendőr teljesít szolgálatot pécsváradon. 

A Postahivatal új vezetője (2007 április 1-óta) Urbanik Mária (bólyi lakós). 

 

Vezetőségválasztó közgyűlés volt a Nyugdíjasok klubjában, a klub elnöke ismét Kárpátiné 

Kovács Zita lett (a vezetőség tagjait a Napló rész tartalmazza). 

Két tagintézménnyel bővült az ÁMK (geresdlaki iskola, óvoda) 

 

A kereskedelmi, szolgáltató egységek, üzletek esetében ez évben is a szokásosnál talán 

gyakoribb volt a megszűnés és új cégek megjelenése. 

 

Megszűnt a bio-bolt, új helyre költözött a Lépold TÜZÉP (CBA mögé), megszűnt a Fischer 

utazási iroda, a Kreszics manikűr , az Italdiscont, új masszázsszalon (Anita), valamint  

használtcikk kereskedés (ARA-Ma), régiségárusítás (Várkonyi Galéria), továbbá 



 39 

munkavédelmi eszközök boltja (faházban), Csavarbolt (kereskedőházban), Optikai üzlet nyílt 

és itt újra árusítanak gyógytermékeket és gyógyteát (Eü. Centrumban), a Kossuth utcai 

méteráru üzlet szolgáltatása szoláriummal bővült (új nevük: „Mayline divat és szolárium”), a 

Gazdabolt az ipartelepről a Szentháromság térre költözött, az átköltözések végeredményeként 

egy új virágbolt nyílt (immár 4 virágüzlet van). 

Megkezdte működését a Világ Világosság Alapítvány pécsváradi fiókjának kézműves 

műhelye és információs központja. 

Pályázati pénzből a művelődési házban pelenkázó sarkot rendeztek be. 

Újra van a köztereken postaláda (2 db.), a COOP boltokban tej-automaták kerültek, továbbá 

tejtermékeket „autós-boltban” is árusítanak a Famili Frost-hoz hasonlóan. 

 

Megszűnt a szemétszállítás ingyenessége, megszűnt a zöld (nyesedék, levél, stb.) elszállítása 

és gondot jelent az építési törmelék elhelyezése is. Megnőtt viszont a hétvégi füst áradata, 

miután többen tüzelik a hulladékot, falevelet. Megszűnt a régi, szinte használhatatlan dögkút, 

helyette korszerűbb begyűjtőhely üzemel és megoldott a rendszeres ürítés, elszállítás is.  

 

Kiscserkész őrs alakult, és a hittant tanuló kis gyermekek ez évben először betlehemes játékot 

mutattak be a város egy-egy közterén. 

 

Bezárt a vasútállomás, majd december 12-én megszűnt a személyszállítás Pécs – Pécsvárad 

vonalon. (A vasút történetéről bővebben a mellékletben) 

 

 

25 évvel ezelőtt, 1984-ben az újdonságok között kiemelendő, hogy az akkor még nem sejtett 

rendszerváltozás előszele már érezhető volt. 

Ennek jelei: 

- amikor megszűntek a járások és Pécsvárad Komló városkörnyéke lett, a krónika le merte 

írni, hogy „ez a megoldás igen mesterséges, azt kimondani, hogy Pécsvárad komlói 

városkörnyék, enyhén szólva nevetséges”. Megjegyezte a krónika, hogy remélhetően 

rövidesen újabb átszervezés lesz, Pécsvárad közvetlen megyei irányítás alá kerül, illetve  

visszakap bizonyos körzeti feladatokat, 

- az ekkor készülő községrendezési terv elképzeléseit és főként hiányosságait nyíltan lehetett 

bírálni, újságon keresztül lehetett a „megyével” vitatkozni és többszöri kísérlet ellenére 

nemet mondani (az első tervezet közel 300 épület tulajdonosainak a kötelezését írta volna 

elő, hogy lakóházukat az építéskori állapot szerint állítsák helyre).  

- a pedagógusok, óvónők, orvosok ugyan még sikeres vizsgát tettek” időszerű ideológiai 

kérdésekből”, de amikor a párttagokkal ismertették a várható  áremeléseket (víz- és 

csatornadíj, éjszakai áram, hús, sör, építőanyag ára emelkedett jelentősen), a krónika 

leírhatta, hogy „egy-két nyugdíjas párttag elég felpaprikázott hangon szólt hozzá.” 

- A Női kamarakórus orgonahangversenyen léphetett fel a pécsi Székesegyházban ! 

 

Az újdonságok közé tartozott, hogy az év január elsejével Pécsváradhoz került 

Hosszúheténytől Csokoládépuszta. 

 

A már előkészítés alatt álló választójogi törvény kapcsán 58 helyett 35 választókerület lett 

kialakítva a közös tanács területén (Pécsváradon 15, a társközségekben összesen 2o), bár 

akkor még nem lehetett sejteni, hogy a következő évben az új tanácselnök nem a hivatalos 

Népfront jelölt lesz. 
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Számtalan személyi változás is történt az évben: a komlói járási pártbizottság tagja lett Dr. 

Brezniczki József, Fischer Gyula és Lakatos Béla, a gazdaságpolitikai bizottságba Molnár 

Jánost (ÁFÉSZ elnök), az Ifjúságpolitikai bizottságba pedig Tibenszki Lászlót kooptálták. 

Új KISZ bizottság alakult, titkár főfoglalkozásban Böröcz Sára lett, a bizottság tagjai pedig 

Abelovszki Hajnalka (tsz), Feil Ferenc (MEZŐGÉP), Bokor Edit, Sebestyén Erzsébet (KTSZ), 

továbbá Frezik Ferenc, Várkonyi Kornélia, valamint Bérces Erika (Nagypall), Bodorkás 

István (Apátvarasd), Kisztner Katalin (Erdősmecske), Mező László (Nagypall). 

 

A helyi tűzoltó egyesület vezetőségébe választották az elhunyt Rózsavölgyi Konrád helyett 

Erdősi Tibort, a tűzoltó csapat új parancsnoka pedig Vörösvári Károly lett. 

 

Az újonnan alakult 3. Vöröskereszt szervezet elnöke dr. Menczer Gábor, titkára  Stemlerné 

Lappai Anna lett, a sportkör új elnökévé Fullér Ferencet választották. 

A Gyermek-és ifjúságvédelmi albizottság Bátaszéki Ferencné helyébe új elnököt választott dr. 

Wilheim Andrea személyében, valamint megszűnt a negyedik védőnői állás, az alacsony 

születésszámok miatt azt átcsoportosították Mágocsra. 

Január 1-től új református papnő látta el a feladatokat Szabó Lászlóné személyében, Mott 

János pedig „apát” címet kapott. 

 

A Várbaráti Kör alapszabályát a felügyeleti szerv (megyei Igazgatási Osztály) szeptember 24 

napjával jóváhagyta, így az egyesület hivatalosan is létezett. 

 

Újdonság volt, hogy a művelődési ház dolgozói rendszerességgel, valamennyi társközség 

iskolájában különböző foglalkozásokat tartottak a gyerekeknek (fonal kézimunka, 

gyöngyfűzés, tojásfestés, karácsonyi díszek készítése, stb.) 

 

Ez az év az új gazdasági formációk alakulásának éve is volt (lásd IV. fejezetet), továbbá egy 

horgász egyesület is alakult, tagjai szakmai vizsgát tettek. 

 

A tanácsnál nyáron 3 pénzügyi középiskolás szakmai gyakorlaton vett részt és egy kellemetlen 

újdonság, augusztus 6-án első alkalommal kellett vízkorlátozást elrendelni (ez a nyári 

kellemetlenség jó pár évig vissza-vissza tért). 

 

                                                             II. 

 

1./ Pécsvárad híre, ismertsége, külföldi kapcsolatai változatlan intenzitású. A külföldi 

partnerkapcsolatok közül mintha a hausmannstetteni és az unterschleissheimi kistérségi 

kapcsolat lenne az erősebb. 

A hausmannstetteni kapcsolat révén ez évben is itt töltötték egy hetes táborozásukat 

labdarugóik (mérkőzéssel egybekötve), de érkeztek kerékpárosok is, alkotó amatőr művészeik 

pedig itt rendeztek kiállítást. Tavasszal a Gondozási Központba ajándékot hoztak (edények, 

tányérok, stb.) és a Leányvásáron is szerepeltek. 

A pécsváradiak szeptemberben az alpolgármester vezetésével parkavatáson vettek részt. 

 

Unterschleissheimből augusztusban 70 fős csapat járt a térségben a polgármester vezetésével, 

a vár új bérlője is vendégül látta az idelátogatókat. 

 

Ez évben Külsheimbe szeptemberben 1 hetet töltöttek a 7-8 osztályos pécsváradi tanulók. 
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Az erdélyi Máréfalvai önkormányzati küldöttség és a tánccsoport az év során többször járt 

Pécsváradon, hasonlóan a pécsváradiak is Máréfalván, többek közt a testvérvárosi kapcsolat 

aláírásakor. 

Több pécsváradi vett részt a Csíksomlyói búcsún, a szakiskolás pék tanulók pedig 7 napos 

erdélyi hagyománygyűjtő és ápoló úton jártak. 

 

Ugyancsak partnerkapcsolat létesítése révén a szlovákiai Garamszentgyörgy település 

vezetősége látogatást tett Pécsváradon, majd az ottani református gyülekezet tagjai is jártak 

nálunk, illetve viszontlátogatáson voltak a pécsváradiak. 

Ez évben az öregfiúk focicsapata és családtagjaik voltak a vendégek Nagymácsédon, a 

szakiskolások pedig a szokásos szlovákiai sí táborban vettek részt és új szlovákiai 

testvériskola kapcsolatot létesítettek Priviedza város iskolájával. 

 

Az ifjúsági önkormányzat aktivitása révén pécsváradi fiatalok is részesei voltak Weimarban, a 

„rendszerváltás 20 éve” elnevezésű nemzetközi szakmai konferenciáknak, valamint részesei 

lehettek az „emberi jogok”-ról rendezendő konferencia előkészítésének és a tanácskozásnak 

is, Weimarban német, francia, orosz, belorusz, ukrán, portugál és palesztin fiatalok között.  

  

Ez évben a francia Le Cres-ben volt a francia, német, magyar fiatalok küldöttségének 

találkozója és a 12 fős magyar csapatban 3 pécsváradi fiatal volt , a nyolc országból 

Pécsváradra látogató fiatal gazdák szakmai találkozójának házigazdája pedig a helyi ifjúsági 

önkormányzat volt. 

 

Ez évben mintegy 300 külföldi (újzélandi, dél- amerikai, japán, lengyel, portugál) fiatal is járt 

városunkban (a várban) 

A már hagyományos szalmakiállítás során is érkeztek Pécsváradra külföldiek, nevezetesen 

amerikai, holland, svéd, horvát és erdélyi alkotók voltak a vendégeink. 

 

Az általános iskolások rajzpályázati nyerteseit Ausztriában látták vendégül és megtekintettek 

egy rajzkiállítást. 

 

A Big-Band Svájcban járt és muzsikált egy nemzetközi fesztiválon, Pécsváradon pedig 

spanyol és olasz néptáncosok szerepeltek. 

 

Külföldi vendégei voltak a Kresz – Fidler Kft új üzemcsarnok avatatáson és Pécsváradon járt 

ez évben a holland konzul is (üzleti ügyben, az Astrik vendéglővel kapcsolatosan). 

A Várbaráti kör Felvidékre és Albániába kirándult, útközben érintve a magyar 

nevezetességeket is (Szarajevó, stb.) 

 

2./ Ez az év is bővelkedett olyan rendezvényekkel (eseményekkel), melyeket – a szokásos 

nagyrendezvényeken kívül – széleskörű érdeklődés, nem egy esetben televíziós tudósítás is 

kísért. 

Ilyen volt a „Bencés kiállítás és konferencia”, a kalocsai érsek és a kecskeméti Porta 

Egyesület pécsváradi látogatása és az Asztrik szobor megkoszorúzása, a templom előtti 

németnyelvű passiójáték bemutatása, vagy a két jótékonysági koncert (a katolikus 

templomban Pitti Katalin műsora, illetve a református orgonáért a budafoki VESPERA kórus 

szereplése) 

 

A tévébeszámolóknál maradva Pécsvárad szerepelt a híradók adásaiban a melegvíz kutatás, a 

„Zengő-csata” évfordulója, a vasútvonal megszűntetés (többször is), a Duna tv „Vannak 
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vidékek” műsora, a TV2 „kalandjárat” című műsora, a vár új üzemeltetőjének bemutatása, az 

M1 adásában a „Magyarország története – államalapítás” műsorában is. 

 

Az év eleji gázszünet, iskolai szünet révén a II. Béla iskola, a nyári veszélyes fürdések 

kapcsán a Dombay tó és sajnos egy motokrosz-os halála révén is szerepelt városunk a 

televízióban. 

 

A Big-Band Pannonhalmán népszerűsítette városunkat, újévi koncertjük pedig igen sok pécsi 

és környékbeli érdeklődőt vonzott. 

 

A katolikus vallású házasoknak Pécsváradon rendezett „püspöki lelkigyakorlat”-on 22 

házaspár vett részt Pécsvárad, Hosszúhetény, Kozármisleny, Mohács, Nagykozár, Egerág 

településekről, a Kálvin évforduló ünnepségsorozat debreceni nyitányán a református 

egyházat hat pécsváradi képviselte, továbbá a már öt éve fennálló kapcsolat révén ez évben a 

drávaszabolcsi reformátusok látogattak Pécsváradra. 

  

Az ifjúsági önkormányzatok 130 fős, háromnapos országos konferenciája, az „Életet az 

éveknek” mozgalom országos szövetsége 20 éves évfordulójának pécsváradi rendezvénye, a 

cserkészek és református gyülekezet itt megrendezett hittantábora, a Dombay tavi 

„médiatábor”, a „némettábor”, a „fényes középkor” tábor mind-mind olyan események voltak, 

amelynek híre túljutott még a megyehatárokon is. 

E sorban említhető a pünkösdi kerékpáros találkozó, a „jóember díj” átadása, a pannonhalmi 

intézményvezetők Pécsváradon tett látogatása, vagy a helyi református gyülekezet részvétele 

a Kálvin évfordulón Debrecenben rendezett konferencián. 

 

Három ízben különböző kiállításon is szerepeltek pécsváradiak, nevezetesen Szabó László 

Kozármislenyben, az új városban állított ki, Pécsett, a „test és lélek gyógyszere a bor” 

néprajzi kiállításon pécsváradi receptek is láthatók voltak, valamint a solymári „Mester és 

tanítványa – Platthy és Lőrinc Vitus” elnevezésű kiállításhoz Pécsvárad 12 Platthy képpel és 

egyéb dokumentummal járult hozzá. 

 

Nem mellékes, hogy ez év nyarán, alig 3 hónap alatt a várat (remélhetően Pécsvárad 

nevezetességeit is) több mint hatezren látogatták meg, közülük mintegy 300 külföldi. Jól 

szolgálja Pécsvárad népszerűsítését a Mons Ferrus Kft. kiadásában megjelent új szerkesztésű 

Zengő vidék 15 ezer példánya, valamint a várat népszerűsítő kétezer új szórólap is, melynek 

költségét (50 ezer forint) a Vár Kft. biztosította a vári belépőkből. 

Egyes vári rendezvények is csalogatják a vendégeket, mint a téli időszakban „ a falusi 

disznóvágáson” való részvétel, de említendő a nyári „humorfesztivál” is. 

Pécsi szervezésű kerékpártúrának, valamint 13 km-es bazsarózsa túrának is Pécsvártad volt a 

helyszíne.  

 

A már szokásos nagyrendezvényeink (Fúvós találkozó, Város Napja, Nyári játékok, Ifjúsági 

Fesztivál, Leányvásár, Áldott Advent) ez évben is rendkívül jó látogatottsággal párosultak és 

belépett a rendező szervek sorába a várat üzemeltető kft. is! Minderről a IV. fejezetben 

részletesebben. (Most már elengedhetetlen lesz az összhang biztosítása, a koordinálás – már 

csak az érdeklődők miatt is) 

 

Még három nevet említek, akik minimum a résztvevők körében, de talán szélesebb körben is 

hírt vittek városunkról.  Ratting Anita magyar gépíróbajnok, aki Pekingben olimpián vett 

részt,  Fullér Zoltán futó, aki „New York Marathon”-on  versenyzett és  Baumann Tímea, aki 
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tagja a Donyec-medencei bányavidéken járt „malenkíj robot” 23 fős kutatócsoportjának (és 

nyilván társszerzője lesz a kiadandó könyvnek). 

 

Ebben az évben Pécsváradon járt Esztergályos Cecília, Kautzky Armand, Őze Áron, Oravecz 

Edit, Mikó István, Benkő Péter, Dunai Tamás, Hűvösvölgyi Ildikó, Ivancsics Ilona 

színművészek, Pitti Katalin operaénekesnő, Bikini együttes, Illés Zoltán politikus, Kondorosi 

Ferenc volt miniszter, dr. Hegyesiné Orsós Éva az „életet az éveknek országos szövetség” 

elnöke. 

 

 

25 évvel ezelőtt a krónika külföldi látogatásokat, szerepléseket nem igen jegyezett fel, 

mindössze annyit, hogy a Leányvásáron szerepelt a jugoszláviai Szentlászló tánccsoportja és 

Várdaróc öregfiúk focicsapata, valamint 2 orosz család más-más időpontban meglátogatta 

elesett hozzátartozóját a szovjet sírkertnél. 

 

A jelentősebb események sorába tartozott akkor, hogy a magyar televízió riportban számolt a 

pécsváradi társközségek helyzetéről, a körzeti tévé német adásában szólt Pécsvárad életéről, 

a pécsi rádió pedig riportműsort készített az Öregek Napközi Otthona tevékenységéről és 

nálunk volt egy régiós konferencia az elöljáróságok működéséről. 

 

Hírünket öregbítette a Nemes Endre, Nágel Lajos itt-jártáról készült sajtó és tévé beszámolók, 

valamint országos sajtót kapott a Kodolányi emléktábla avatása is és a ragyogó időben 

megtartott Leányvásárnak 5-6 ezer látogatója volt. 

Feljegyezte még a krónika, hogy abban az évben 4 sváb bál volt helyi, palotabozsoki, versendi 

és mecseknádasdi zenekarral, alkalmanként 240, 400, 550 résztvevővel. 

 

Abban az évben Pécsváradon járt Aczél György, Lukács János megyei pb. titkár és Horváth 

Lajos megyei tanácselnök kíséretében, továbbá Schulteisz Emil eü. miniszter. 

Vendégünk volt még Tüskés Tibor, Tatai Sándor írók, Dimény Judit rádióriporter, Dr. Bálint 

György (Bálint-gazda), Nemes Endre festő, Nágel Lajos könyvkiadó, a Tolcsvay együttes, 

Dinnyés József, Kátai Zoltán, Kovács Kati énekesek, Levente Péter és a pécsi Maxim bár 

táncosai. 

 

                                                           III. 

 

 

Az önkormányzat teljes költségvetési kiadása 976.323.000 Ft volt, ez nagyjából azonos a 

múlt évivel, a település üzemeltetésére fordított  66.548/m Ft viszont jóval alatta van a 

megelőző évi 74 milliónak. Ennek egyik oka nyilvánvalóan a korábbi évekhez képest 

viszonylag nagy létszámú közmunkás-foglalkoztatottság. (főleg a park- és útfenntartási 

költségeknél). 

A helyi adó bevétele némileg emelkedett 131 millió forintra. 

 

A 2009 évi fejlesztésre mintegy 100 millió jutott, miután a tavaly elvégzett 19,6 milliós 

költségű Kossuth téri rendezés és a kapcsolódó utcák felújítása idén lett kifizetve. (A 

kifizetésből 9,8 millió támogatás volt.) 

A Pécsi úti járdafelújítás kifizetése viszont átcsúszik a következő évre. Itt a támogatás 3,3 

millió, a teljes költség pedig várhatóan 4,5 millió lesz. 
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A beruházásokhoz az önerőt az önkormányzat a kötvény alapból fedezte, összesen 68 millió 

összegben. 

  

Idén került törlesztésre (részben vagy egészben) több korábban elvégzett városfejlesztési 

munkára felvett hitel, mint szennycsatornázás, ezzel kapcsolatos útfelújítások és a tanuszoda 

megépítése, melyek együttes összege 19,6 millió volt, a kamatok sajnos elérték a 26,5 milliót. 

 

Az ez évben végrehajtott jelentősebb beruházások, fejlesztések, csinosítások sorában 

kiemelendő néhány nagyobb tétel, mint az építendő iskola 25 milliós telekvásárlása, a sajnos 

nem túl sikeres kútfúrás 17,5 milliós költsége (600 méter mélyen fúrtak, 300 méterig lett 

becsövezve, a vízhőfok 35-37 körüli). 

A vízhálózat rekonstrukciója (Vasút, Szent Gellért, Hegedűs, Dózsa utcákban) 9,7 milliót tett 

ki, a Baráthegyi út és az Asztrik apát utca felújítása 7,4 millióba, a Táncsics utcai szennyvíz 

rekonstrukció 1,4 millióba került az önkormányzatnak. 

A Vízmű Kft. saját forrásból folytatta a Kossuth utcai vezeték rekonstrukcióját, tolózáraknák 

szerelvényeinek cseréjét, továbbá a szennyvíztelepi levegőztető medencék korszerűsítését. 

A cég fejlesztette számítástechnikai eszközeit, valamint saját honlapot nyitottak 

www.pecsvaradivizmu.hu elérhetőséggel. 

 

Az óvoda bővítés (emeletépítés) előkészítése, engedélyeztetése, egyes építési anyagok 

beszerzése 7,5 milliós kiadást jelentett, a polgármesteri hivatal működési fejlesztésére nyert 

14 milliós támogatásból ez évben felhasználva  8.130.000 Ft, továbbá informatikai célra, 

laptopokra kifizetésre került 717 ezer forint, a két gépkocsi (TATA, Hyundai) tőketörlesztése 

2,1 millió volt. 

 

Megtörtént a ravatalozó felújítása (a most már jó megjelenésű épületet a bejárat felett Szabó 

László alkotása díszíti), ugyanitt a vízvezeték átépítése történt meg és Schneider János 

vállalkozó 3 db. konténert adományozott a zöldhulladékok tárolására. Ugyanitt több új 

sírhelyet alakítottak (építettek) ki. A ravatalozó felújítása 2,7 millióba került.  

  

A város külső megjelenése, a főutcák, közterek gondozottsága szemmel láthatóan kedvezően 

változott, ősszel lehetett először érzékelni az utak, járdák, út menti víz elevezetők, folyókák 

feltűnő tisztaságát. 

Megszépült a Szetháromság szobor (Lovas Dániel, Asztalos György restaurátorok és 

Karácsony Zsolt munkája nyomán), a templom téri szobrok restaurálása is elkészült (ezek 

összköltsége – tavalyi kifizetésekkel együtt -19,1 millió, ebből a támogatás10 millió volt). 

Megújult a Mecsekkörnyi kis tér, kereszt a Közösségi Kerekasztal szervező-, és sokak 

társadalmi munkája révén, a Radnóti utca lakói csinosították a központi iskola előtti 

zöldterületeket, önkéntesek takarítottak (többször is) a Zengő kilátónál, gépi útmosást 

végeztettek magánszemélyek, az útfenntartó felújította a Szabadság és Erzsébeti utat, 

önkéntesek munkája révén egyre szaporodnak a virággal beültetett területek, a Kossuth téren 

füvesítés volt, a Várbaráti kör szervezésében megújult a Kossuth szobor és az I. világháborús 

emlékmű, a főutcában 50 db. gömb kőris lett kiültetve (sajnos néhány esztelen fakivágás is 

volt), megkezdődött a „mosónál” (vár alatti részen a területrendezés, e célból az 

önkormányzat a Táncsics utcában megvásárolt bontásra egy épületet (600 ezer forintért) és 

több utcában sebességkorlátozó táblákat (8 db) helyeztek  ki 

Mindezek ez évi költsége l4,1 millió volt, az elismerés látható jele a megyétől kapott 

„Környezetvédelmi Díj”.  

 

http://www.pecsvaradivizmu.hu/
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Egyes intézmények (zeneiskola, óvoda, általános iskola, tourinform iroda) kisebb 

beszerzéseit, fejlesztéseit) az V. fejezet tartalmazza. 

Felújították a vári „híd-bejárót” és a vc-, mosdócsoportot, költsége 2,4 millió. 

 

Ez évben befejeződött a 4 kistérségben 70 települést érintő, 500 milliós beruházás, a 

szélessávú internet - hozzáférés kiépítése, illetve korszerűsítése, melyet a Telekom üzemeltet 

7 évig és irodát is nyitott Pécsváradon. 

 

Fejlesztések sorában említendő, hogy 25 évvel ezelőtt a szakiskola beköltözött az új épületébe 

és szóba került, hogy az iskolai tornaterem bővítésével, a tanács 5 milliós hozzájárulásával a 

község „sportcsarnokhoz” juthat, de végül a testület elvetette ezt a megoldást, miután ott 

külön vc, öltöző, szertár nem lett volna kialakítva (utólag igazolódott az elutasító döntés). 

 

Előzetes választókerületi megbeszélések és megállapodások alapján, a lakosság 

teherviselésével szennycsatorna épült a November 29, Gesztenyés, Hegedűs, Kodolányi és 

Gyenes  utcákban, út épült a Hegedűs, Gesztenyés és Kodolányi, továbbá járda a  Gesztenyés 

utcákban, a Jókai és József utcában pedig az út felülkezelése történt meg, valamint a Jókai és 

Rákóczi utcai vízhálózat összekötésével körvezeték épült a keleti lakóterület jobb ellátása 

végett. 

Az Ady utcában a tanács anyagot és fuvart biztosított, a lakók pedig társadalmi munkában 

leaszfaltozták az út egy szakaszát, aszfaltterítés volt a Várkert közben is. 

A Dózsa utcában aszfaltos járdafelújítás volt, a Szabadság utcában pedig a vasúti hídnál 

korlát elhelyezésével biztonságossá vált a gyalogos közlekedés. 

A Kossuth utcában a társasházak előtt zöldsáv került kialakításra 

A Vár utca alsó szakaszán (8-14 számú házaknál) és az Entz utcából egy épületnél házankénti 

8.500 FT hozzájárulással rákötöttek a szennycsatornára. 

 

A községközpontban 481 ezer forintból az ABC és más intézmények kiszolgálására 

transzformátor állomás létesült, ennek köszönhetően villanyfűtést kapott az akkori zeneiskola 

és az öregek napközije félmillióért (egy épületben voltak a Dózsa u 2 szám alatt). 

 

Egyébként az addigi 300 FT községfejlesztési hozzájárulást új adónem váltotta fel 

településfejlesztési hozzájárulás címmel. 

 

Megtörtént a központi iskola tetőszigetelése 800 ezer forintért és külső felújítása 2,5 millióért. 

Ekkor lettek a fekete díszoszlopok zöldre festve, a folyosó egy részéből pedig bővült az 

étterem.  

 

Abban az évben került szóba első alkalommal, Takáts Gyula megyei elnökhelyettes javaslata 

révén a könyvtárépület eredeti helyreállítása úgy, hogy az emeleti részt is a könyvtár kapja 

meg (akkor ott lakások voltak) 

 

Megkezdődött a Dózsa u 2 számú épületnél az utcafront átépítése, és a leendő üzletek 

„eladása” kérdésében volt több egyeztetés, megbeszélés. Felvetődött üvegező, virágbolt, 

cukrászda, fényképész és a költségvetési üzem valamilyen egységének az idehelyezése (végül 

ezekből semmi sem valósult meg, lett helyette kávézó, zöldséges, ruhabolt, stb.) 

 

Számtalan egyéb beruházás, felújítás és fejlesztés történt, mint 

- esőbeálló a strandi buszmegállónál, 

- vízelvezető a Kossuth téren, 
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- vízöblítéses vc kialakítása a sportöltözőnél, 

- villanyhálózat a Szártetőn (320 méter), a Dombay tó környékén (353 méter) l63 ezer 

forintért, 

- rendőrlakás a Kodolányi utcában (új építkezés), fogorvosi lakás a régi patikában 

(átalakítás), 

- elkészült a Bem utcában 12 garázs és megkezdődött az építkezés a Tüzépi út mentén, 

- a posta két nyilvános telefonfülkét helyezett el, 

- a Közúti igazgatóság felülkezelte a Pécsi utat. 

Feljegyezte a krónika, hogy nem sikerült a strandi vízellátást megoldani (a kiapadt forrás 

miatt 1985 évre kútfurást irányzott elő a tanács) 

  

Az évben megkezdődött a Grubics féle Gesztenyés vendéglő építése 

Befejeződött a katolikus templom elejének és tornyának a felújítása. 

    

A rendezési terv első változatának akkori elvetése tette lehetővé, hogy később megépülhetett a 

művelődési ház – sportcsarnok – uszoda együttes. Az a terv főként „értékvédelemmel” 

foglalkozott, így máig ható hibája a városfejlesztés mértékének (népességszám) és az ebből 

fakadó feladatok megjelölésének elmaradása (államilag támogatott ipari park, valamint 

kisajátítandó lakásépítési terület kijelölése) 

 

A szűk mozgástér csak véletlenszerű, spontán lakásépítkezést tett és tesz lehetővé, a terület 

nem gazdaságos kihasználásával, tervszerű  ipartelepítés (új munkahely létesítés) pedig 

gyakorlatilag nincs, így a meglévő intézményrendszer a négyezres városhoz valóban 

túlméretezett, ahogy azt a polgármester is megállapította.(Egy közel 30 éves tanulmány 

szerint az ideális 6 ezer, a minimális 5 -5,5 ezer lakós lenne).   

A terv koncepciótlanságát jól mutatja, hogy nem volt év, hogy évente legalább kétszer ne 

változtattak volna a rendezési terv előírásain. 

Talán az sem véletlen, hogy a Dél-dunántúli régió 25 kistérsége közül  a 2000 – 2008 között 

épült lakások mennyisége alapján a 22. helyen állunk és az épphogy  megelőzöttek között az 

egyik az Ormánság. (Egyébként a megépült lakások többségét az ASPO Kft, (Ascsillán) 

építette. 

 

 

                                                                 IV. 

 

  

 

A jelentősebb gazdasági egységek bemutatása előtt, bevezetésként néhány összehasonlító 

adat a kistérségek munkanélküliségéről, álláskeresőkről, közmunkások foglalkoztatottságáról. 

A népességhez viszonyítva – a pécsi kistérséget kivéve - a legalacsonyabb az álláskeresők 

aránya a pécsváradi kistérségben (6,46 % 811 fő) 

A mohácsi kistérségnél 7,35 %, a komlóinál 8,42, a többinél 10 és 10 % felett, a legrosszabb a 

sellyei kistérségben, l6,8 % az álláskereső. 

 

Ebből eredően a foglalkoztatott közmunkások aránya az összes népességhez viszonyítva 

Sellyénél a legmagasabb (8,56 %), a pécsváradi kistérségben ez az arány csupán 1,77 % és 

ennél valamivel még kevesebb Mohács és Pécs kistérségeiben. 
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Nem ennyire kedvező, ha az álláskeresőkhöz viszonyítjuk a foglalkoztatott közmunkások 

arányát. Itt is Sellye vezet, ahol 2.288 álláskeresőhöz képest 1.163 közmunkást 

foglalkoztatnak, ami majdnem 51 %.  

Pécsvárad kistérsége e téren csak a hetedik, ahol 811 álláskeresővel szemben a közmunkások 

száma 222 fő, ez 27,37 %. 

Szentlőrinc, Sásd, Szigetvár, Siklós kistérségek esetében ez 37-43 % között van, Komlónál 32 

% az arány, míg Pécsváradnál is kevesebbet foglalkoztatnak közmunkában az álláskeresőkhöz 

képest Mohács és Pécs kistérségekben (23-24 %). 

                                                                        

Két másik összehasonlítási adat azt mutatja, hogy a pécsváradi kistérség munkavállalói a 

többi kistérséghez képest milyen keresettel, jövedelemmel rendelkeznek. 

A kereső foglalkozásúak éves személyi jövedelemadója a pécsváradi kistérségben 227.141 FT 

volt, ettől csak a mohácsi (235.809 FT) és a pécsi (400.237 FT) kistérség a jobb, a többinél 

169.287 Ft (sellyei térség) és 222.508 FT (szentlőrinci térség) között van. 

 

Ennek megfelelően a befizetett SZJA a térség egy lakósára vetítve évi 96.188 Ft a pécsváradi 

kistérségben, ettől ugyancsak a mohácsi (98.905 FT) és a pécsi (180.935 FT) arány a jobb, a 

többi kistérségnél ez a mutatószám 65.672 Ft (sellyei térség) és 95.866 FT (pécsi térség) 

között van. 

 

Sajnos az is idetartozik, hogy változatlanul sok az üres közületi helyiség (bolt, volt 

munkahely), döntő részben a Kossuth Lajos (fő) utcában (faház, kereskedők házában több 

üzlet, volt Fischer utazási iroda, volt Italdiscont, Dózsa utcában bióbolt, volt mozi-épület, volt 

ügyvédi iroda, stb.) 

 

Egyébként csak Pécsváradon 253 társas vállalkozás működött ez évben, az egyéni vállalkozók 

száma pedig 260 (év közben megszűnt 49, új kezdés 31 volt). 

 

Az AGROVER Kft. 18 hektárral nagyobb bérelt területen gazdálkodott mint a megelőző 

évben. A 3.612 ha. területből 311 ha. az alkalmazottaktól, 2.621 ha. kívülállóktól és 680 ha. 

az államtól bérelt terület. 

Vetésterületeik átlagtermése a búza és a káposztarepce kivételével az aszályos időjárás miatt a 

múlt évihez képest csökkent.  Az őszi árpa hozama hektáronként 1 tonnával, a kukorica 

termése pedig majd 1,2 tonnával volt kevesebb. 

Ehhez társult a gabona felvásárlási árak jelentős csökkenése, így a tavaszi és őszi árpára 

értékvesztést számoltak el, továbbá a termények jelentős részét betárolták és 2010-ben 

kívánják értékesíteni. 

Részletesebben: 

 

Búza                  672 ha.  6,2 to/ha 

Őszi árpa           458  „    4,1    „ 

Tavaszi árpa      167  „    3,2    „ 

Kukorica           920  „    6,3    „ 

Napraforgó       558  „    2,8    „ 

Káposztarepce   593 „    3,3    „ 

Mustár                   8  „    0,4   „ 

Hibridkukorica     33  „    3,4  „ 

Lucerna                203 „   lábon értékesítve. 
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A Csokoládépuszta sertéstelepen az éves átlag kocaállomány, továbbá a malacszaporulat, a 

hízókibocsátás és így a sertés értékesítésük is a megelőző évhez képest csökkent. Itt is a 

sertésárak kedvezőtlen alakulása mintegy 11 milliós negatív eredményt jelentett, ugyanakkor 

a húskészítmények alacsony piaci ára ellenére a húsfeldolgozás ez évben is nyereséget hozott. 

 

Részletesebben: 

 

Az átlag kocaállomány 1.271 db (tavaly 1.405 db), a malacszaporulat 29.636 db (tavaly 

36.062 db), a hízókibocsátás 27.179 db – 2.855 tonna (tavaly 28.218 db – 3.000 tonna) volt.   

Az értékesített sertések száma 4.487 db volt (511 tonna súlyban) 

 

A szilágypusztai vágóhíd és húsüzem sertésvágás mennyisége és ezzel az árbevétele is 

elmaradt a megelőző évitől, ugyanakkor az eladott húskészítmények árbevétele mintegy 110 

millióval nőtt, a tőkehús és félsertés értékesítésből eredő bevétel pedig majdnem 

ugyanannyival csökkent.  

 

Részletesebben: 

 

Sertésvágás összesen 23.416 db – 2.427 tonna (tavaly 27.152 db – 2.889 tonna). A levágott 

sertésekből saját állomány volt a döntő többség, mindössze 724 db. vásárolt sertrést dolgoztak 

fel 83 tonna mennyiséggel. 

 

Az eladott tőkehús és félsertés bevétele a tavalyi 948.800 e Ft-al szemben csupán 732.055 e Ft 

volt, bérvágásból 67.193 e Ft bevételük származott. A saját vágásra és feldolgozásra szánt 

sertések piaci ára 740.235 e Ft-ot képez. 

 

A húskészítményeik után az összbevételük több mint 100 millióval haladta meg a megelőző 

évi bevételt (536.839 e Ft). 

Az ágazat így összesen 1.336.087 e Ft-ot produkált (tavaly 1.426.665 e Ft volt). 

A gazdaság a húsüzem termékeit „Zengő” márkanévvel jelöli és főként a COOP, Match, 

METRO, CBA üzletekben forgalmazzák. 

  

A gazdaság éves állományi létszáma 193 főről 178 főre csökkent, a dolgozók évi 

átlagkeresete 10 %-al nőtt, 1.699.767 Ft-ról 1.871.640 Ft-ra. 

 

Az évet a gazdaság 2.o42.638 e Ft árbevétellel zárta ( tavaly 77 millióval több volt). 

Forráshiány miatt összesen 525.383 e Ft hitelt vettek igénybe (tavaly 468 millió volt a hitel), 

Az alacsonyabb létszám (bérek), a költségek csökkentése és egyéb takarékossági intézkedések 

révén (főként a növénytermesztési önköltségek csökkentek) a 70.079 e Ft-ot elérő éves 

adózott eredményük meghaladja a múlt évi 13 milliós eredményt. 

Eredményességük alapja a „szántóföldtől az asztalig” profil, vagyis a „saját takarmány, saját 

sertés, saját húsüzem és húskészítmény” megvalósítása. 

Mindezt a szentlőrinci gazdanapokon a Termelők Szövetsége „különdíjjal” ismerte el. 

 

Beruházásra 369.565 e Ft-ot fordítottak (tavaly 217,5 milliót), ebből a saját erő 307,4 millió 

volt, a támogatás 144,5 millió (mindkét összeg jóval több, mint a megelőző évi), a felvett 62,1 

milliós hitel pedig kevesebb mint tavaly. 

Ebből állattenyésztési technológiai fejlesztésre 161 milliót, növénytermesztési és 

húsfeldolgozó gépek beszerzésére 130 milliót, járműbeszerzésre pedig 8,2 milliót fordítottak. 
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Tenyészállat előállítási költsége 43,2 milliót tett ki és végül 21 millióért irodaépületet 

vásároltak (volt tsz. Irodaépületet vásárolták meg). 

 

Az év során az AGROVER Erzsébet úti irodájába költözött az ugyancsak Faragó László 

többségi tulajdonos (ügyvezető igazgató) által irányított Kelet-Mecsek Mezőgazdasági Kft. 

(volt tsz.) irodája. 

 

A Kelet-Mecsek Mezőgazdasági Kft. bérelt földterülete 1.832 ha-ról 1.751 ha-ra csökkent. 

A bérletért változatlanul évi 700 Ft-ot fizetnek aranykoronánként, valamint 11.400 Ft-ot 

hektáronként. 

A foglalkoztatottak száma évi átlagban 52 fő volt (tavaly 53 fő), a dolgozók éves átlagbére 

1.648.333 Ft 

A növénytermesztés hozamai jóval alatta maradtak a múlt évi termésátlagnak, csupán a repce 

hozama haladta meg a megelőző évit. Jelentősen kevesebbet hozott a kukorica és a 

silókukorica. 

Részletesen: 

 

Búza                288 ha  5,20 to/ha 

Őszi árpa         158  „   5,20  „ 

Tavaszi árpa    181  „   3,90  „ 

Kukorica         305  „    4,42  „     (tavaly 8,29) 

Napraforgó      234  „    2,74  „ 

Mustár               73  „    1,01  „ 

Silókukorica    189  „   16,31 „    (tavaly 36,87) 

Hibridkukorica  13  „     4,42 „ 

Repce                 95  „     3,60 „ 

Tritikálé             60  „     5,80 „ 

Lucernaszéna     66  „     2,62 „    (tavaly 5,35) 

 

Szarvasmarha állományuk az év végén 640 db (tavaly 636 db), ebből tehén 322 db. (tavaly 

340 db). Az éves tejértékesítésük és árbevételük valamivel kevesebb a megelőző évinél. 

Értékesítettek 2.128.780 liter tejet, bevételük ebből 138.370.070 Ft volt (tavaly 140.662.600 

Ft). 

Ez év október elejétől a gazdaság tej-automatákat helyezett ki egyes üzletekbe, így a nagy 

ABC-be, továbbá Hidason, Mecseknádasdon, Hosszúhetényben és Hirden lehet az 

automatákból tejet vásárolni. 

 

Összességében a Kft éves árbevétele a tavalyi 537.544 e Ft-al szemben 543.344 e Ft volt és az 

évet 84.151.000 Ft veszteséggel zárták. 

 

  

A Mecseki Erdészeti Zrt. pécsváradi erdészete változatlanul 12.000 ha területen 

gazdálkodik és ugyannyi a vadászterülete is. 

A gazdaság éves termelési értéke, árbevétele és eredménye valamivel magasabb, mint a 

megelőző évben volt. 

A 752.670.000 Ft-os termelési érték (tavaly 675,4 millió) 646.817.000 Ft árbevételt 

eredményezett (tavaly 336,5 millió) és az eredményük 25,5 millióval magasabb a tavalyinál 

(131.546.000 Ft). 

Dolgozói létszámuk 53 fő (tavaly 50 volt), ebből műszaki beosztású 27 fő, a fizikai dolgozók 

száma 26 fő. Ez évben is foglalkoztattak 26 közmunkást. 
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Átlagkeresetük a tavalyi havi 146.916 Ft-al szemben 149.432 Ft volt. Ezen belül a fizikai 

dolgozók átlag 112.689 Ft-ot, a műszakiak 184.978 Ft-ot kerestek havonta. 

 

Éves fakitermelésük mintegy 6 ezer m
3
-el haladta meg a megelőző évit (41.890 m volt a 

teljesítményük), a faanyag értékesítés azonos volt a megelőző évivel (37.785 m
3
), akárcsak az 

erdősítés (36 hektár). 

 

Beruházásra (erdőfelújítást védő kerítésépítés) 6,7 millió jutott, közjóléti célokra 7,5 milliót 

költöttek (pihenők, sétautak, kiránduló helyek, autóspihenők és egyéb hasonló célú 

létesítmények). 

Várhatóan sikeres pályázatot adtak be (a szakhatóság támogatásra érdemesnek ítélte) a 

„Bánáti bazsarózsa megőrzése, komplex élőhely-védelem a Kelet-Mecsek Tájvédelmi 

Körzetben és közvetlen környékén” címmel. 

 

Éves vadkilövésük a tavalyi 800 db-al szemben ez évben 973 db. volt, a legnagyobb 

trófeaméret ez évben 8,70 kg-ot tett ki. 

 

Nyáron, a drávaiványi erdőben rendezett fakitermelési versenyen a többi erdészet (Árpádtető, 

Sellye, Sásd, Szigetvár) mellett a pécsváradi üzem fakitermelő alvállalkozói is részt vettek. 

 

Az Aranycipó Kft alacsonyabb dolgozói létszámmal működött ez évben, ugyanakkor több 

szakmunkástanulót foglalkoztattak, mint a megelőző évben. 

Összlétszámuk 236 fő volt (tavaly 276), ebből fizikai állományú 213 fő (tavaly 251) és 

szakmunkástanuló 31 fő (tavaly 19). 

Termelési értékük 1 főre vetítve a tavalyi 5.794 e Ft-al szemben 5.980 e Ft volt, az éves nettó 

árbevételük viszont a tavalyi 1.599 e Ft-hoz képest 1.411.317 e Ft-ra csökkent. 

Az árbevétel arányos jövedelmezőségük változatlanul 3 %-os. 

A dolgozók éves átlagkeresete 1.043.006 Ft-ról 1.097.587 Ft-ra emelkedett. 

 

Az év során új üzletet nyitottak Pécsett a Nagy Imre úton, így összesen már Pécsett 6, 

Szigetváron, Bonyhádon, Siklóson, Mohácson, Győrben és Pécsváradon pedig 1-1 üzletet 

tartanak fenn. 

Átlagosan egy nap 7 tonna kenyeret és 4 tonna péksüteményt állítanak elő a legkorszerűbb 

gépi berendezéssel (gázzal üzemelő ROTO Passat és FNK kemencékben) és azt változatlanul 

18 Toyota gépkocsival szállítják a partner üzletekbe. 

Minden évben új termékeket is gyártanak, mint sajtos kifli, magos toast, arany rozskenyér, 

virslis bagett, fatörzs kifli, pizzás csiga, baconos párna, bibliai kenyér. 

 

Ez évi beruházásuk összértéke 84 millió volt (üzembővítés, új bolt nyitás, jármű és gépi 

berendezések beszerzése). 

A cég a helyi rendezvények legbiztosabb támogatója volt ez évben is.  

 

A Pécsvárad COOP Kft. üzleteinek forgalma tovább csökkent ez évben is, így az éves 

kiskereskedelmi árbevételük 97,4 millióval kevesebb, mint a megelőző évben. A tavalyi 

1.005.731 e Ft-al szemben ez évben csak 908.301 e Ft-ot értek el. 

Ehhez járult az ipari tevékenység 1.531 e Ft bevétellel és a bérletből befolyt 9.640 e Ft, így 

összes árbevételük 1.013.446 e Ft lett. 
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A pécsváradi kereskedelmi egységek forgalma (6 üzlet)  20 millióval volt kevesebb, mint 

tavaly (616.885 e Ft-ot értek el), ezen belül a nagy ABC 381.362 e Ft-ot forgalmazott ( ez is 

14 millióval marad el a tavalyi teljesítéstől. 

Nyilvánvalóan ebben szerepe van a CBA üzletnek, a pécsi nagy bevásárlási egységek 

vonzerejének és az ABC-ben alkalmazott köztudottan magasabb áraknak. 

Ezt nem tudta ellensúlyozni az étkezési utalványok és a Lyones kártyák elfogadása, a 

törzsvásárlói kártyák bevezetése, a bankkártyás fizetés lehetővé tétele, illetve azon újdonság, 

hogy két üzletükben lehetőség van telefonkártya feltöltésére is. 

 

Beruházásra, felújításra a tavalyi 19 millióval szemben ez évben csupán 4,3 millió jutott, 

összességében az 1.013.446 e Ft éves árbevétellel negatív eredményt értek el, adózott éves 

eredményük – 12.033 e Ft lett. 

 

A kft. a kistérségben összesen 14 üzletet üzemeltetett (tavaly 16 volt üzleteik száma), ebből 

Pécsváradon 6 db. van, dolgozóik száma 84 fő (ebből Pécsváradon foglalkoztatnak 50 főt). 

Átlagkeresetük a tavalyi 112.926 Ft-al szemben ez évben havi 110.526 Ft volt. 

A szövetkezeti tagok száma 99 fő, ebből pécsváradi 48 fő. 

 

 

Az Építő és Kereskedelmi Kft összlétszáma 41 fő (tavaly 38), ebből pécsváradi alkalmazott 

13 fő, irodai dolgozó 7 fő (tavaly 5 volt). 

A Kft. éves árbevétele és nyeresége is elmaradt a megelőző évhez képest. Árbevételük a mult 

évi 261.853 e. Ft-al szemben idén csak 198.621 e. Ft lett, nyereségük pedig a tavalyi fele, 450 

e Ft volt. 

A dolgozók éves átlagkeresete  1.005 e Ft. 

Az árbevételből az építőipar 84.749 e Ft-ot, a házépítők boltja 103.129 e Ft-ot teljesített, 

mindkét eredmény alatta marad a tavalyinak (127.430 e és 121.327 e Ft) 

Amíg beruházásra a múlt évben 11 milliót fordítottak, az idén mindössze targoncát vásároltak 

750.000 Ft-ért. 

Építőipari részlegük a helyi Pannonpharmánál 51,6 milliós, a pécsi Pannon Komfort Kft-nél 

14,2 milliós munkát végeztek ez évben. 

 

A Kresz és Fiedler Kft. változatlan stabilitással üzemel. Az ügyvezető Kresz Erika ez évben 

a megyei kamarától megkapta „az év üzletasszonya” címet, valamint teljesítményükkel 

kiérdemelték, hogy az „Enterprise Europe Network” keretében rendezett magyarországi 

első „Európai KKV Hét” Pécsváradon, a KRESZ és Fiedler üzemben volt. 

Ezen mintegy 50 fő, 18 cég – köztük 2 német cég – vett részt. (A KKV kis-és közép 

vállalkozást jelent). 

 

 

1984 egy kicsit az új gazdasági szervezeti formák alakulásának az éve is volt Összesen 4 gmk 

alakult 53 fővel és egy megszűnt (9 fős volt). 

A megelőző évben alakult és még működő 2 gmk-val (41 fő) együtt összesen 6 gazdasági 

munkaközösség üzemelt a MEZŐGÉP, Vízmű és az Építőipari szövetkezetnél (volt, ahol több 

is) 

A gazdaság átalakítása hozta magával, hogy a politikai oktatás témája is változott, a 

marxizmus helyett „gazdaságpolitikai kérdések” kerültek előtérbe, a tanács pedig 

jogpropaganda előadások keretében a magánkereskedők és kisiparosok adózásáról tartott 

előadássorozatot. 
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Abban az évben a Pécsi Állami Gazdaság II. és III. kerülete volt a szilágypusztai és 

csokoládépusztai üzemegység (lényegében a mai AGROVER egységei) 

A krónika szerint mindkét egység „jó évet zárt”, csupán az akkor még meglévő gyümölcsös 

(kajszis, őszibarackos, meggyes) lett veszteséges a korai fagyok miatt, a növénytermesztés 

viszont rekordtermést produkált (búza 5,72 to, kukorica 8,66 to, őszi árpa 6,03 to/ha.) 

Az akkori marhahizlaló telepen 530 db. lengyel bikát hizlaltak olasz exportra. 

Az akkor elkészült hullafőzőben a gazdaság összes állati tetemét feldolgozták és a 

sertéstelepen feletették 

Egy energiatakarékos „Sirokkó” szemes-tároló üzembe helyezésével 12 ezer tonna gabonát 

szárítottak az évben és az újításnak számító „hűtve tároló rendszer” révén jelentős energiát 

takarítottak meg, nem kellett a gabonát 17-18 % alá szárítani, hanem a hűtés következtében 

vesztette el víztartalmát 

Állományi létszámuk közel 300 fő volt. 

 

A termelőszövetkezet fennállása legjobb eredményét érte el, nyeresége 18,5 millió volt, az 

éves átlagbér 48.090 Ft-ról 53.592 FT-ra emelkedett, de a részesedéssel együtt egy fő évi 

jövedelme 60.544 Ft-ot tett ki. Ez akkor jó pénz volt! (Az ÁG átlaga 59. ezer volt) 

Az év során l0 tag kilépett, 20 főt pedig felvettek a szövetkezetbe, így 211 aktív tag, továbbá 

81 alkalmazott dolgozott a tsz-ben. A szövetkezet nyugdíjasainak száma 196 fő volt. 

Átlagtermésük búzából és árpából 5,2 to. kukoricából 8,2 to/ha. volt. 

Akkor az 1.073 szarvasmarha állomány mellett 1.531 darabos juhállományuk is volt. Az évi 

tejértékesítésük 1.803.000 liter volt. 

Gazdaságtalanság miatt megszüntették a FERROWELD melléküzemet, kesztyűvarró részlegük 

viszont növelte termelését, a megelőző évi 115 ezer pár helyett 149 ezer pár kesztyűt varrtak 

meg a tsz. aszonyai. 

Foglalkoztattak az évben egy 15 fős  részleget, ők a budapesti Kézműipari Vállalat részére 

bérmunkában focilabdákat varrtak exportra. 

Feljegyezte még a krónika, hogy abban az évben sortatarozással mindhárom épületüket 

felújították az utcafronton és társadalmi munkában (a megmaradt festékanyagból) a kisegítő 

iskola utcai épületét is tatarozták. 

 

Az Erdészet létszáma 204 fő volt (fizikai dolgozó 167 és műszaki, irányító szakember 31 fő, 

egyéb beosztású 6 fő. 

Abban az évben  32.527 m
3
 fát termeltek ki, 1210 ha-on pedig felújítást, telepítést végeztek, 

faanyag értékesítésük 29.432 m
3
 volt. 

 

A mezőgazdasági üzemeknél maradva, abban az évben rendszeresen működött a malom (a 

dolgozók közös kiránduláson voltak Siklóson és Harkányban), üzemelt a tárház összesen 22 

fővel, az év során búzát, borsót és kukoricát vásároltak fel (összesen 2.570 vagonnal) és ebből 

980 vagonnal exportra értékesítettek. 

Ugyancsak üzemelt még a présüzem, az évben a kézi-darálós présberendezést egy korszerűbb 

váltotta fel. Bodza, feketeribizli, málna, megy, szamóca, szederszőlő feldolgozásával összesen 

318.179 liter lé-mennyiséget állítottak elő 2-2 állandó és időszakos dolgozó 

foglalkoztatásával. 

 

Az ÁFÉSZ éves árbevétele 370 millió, nyereségük pedig 8 millió volt. (A bolti egységek 

forgalma 4 millióval nőtt, a vendéglátó egységeké pedig 1 millióval csökkent. Összesen 27 

kiskereskedelmi üzletet és 10 vendéglátót üzemeltettek 

Abban az évben a Vasműszaki 67,5 milliót, a Zengő étterem 6,6 milliót forgalmazott. 

A szövetkezeti dolgozók száma 297 főről 266 főre csökkent (gebinbe adott boltok, stb. miatt) 
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A foglalkoztatottak száma 180 fő volt (boltban 73, vendéglátásban 21, ostyaüzemben l5, 

szállításban 15, házilagos építőbrigádban 8, felvásárlásnál 2, műanyagüzemben 2, 

szikvízüzem és patyolatátvevőnél l-l főt foglalkoztattak. Az irodai alkalmazottak száma 42 fő 

volt. Ma talán öten-hatan dolgoznak az irodában ) 

Abban az évben a vasúti italboltot végleg leadták, azóta magánszemély üzemelteti, 

ugyanakkor büfét nyitottak az új szakiskolában és versenytárgyalás után szerződéses 

üzemeltetési formában ismét megnyitották a Dózsa utcában a zöldséges boltot (az eredeti 

árhoz képest háromszoros áron vette üzembe egy magánszemély –Ábrahám Géza). 

Ugyancsak szerződéses üzemeltetésben működött az olajkút is. 

A pécsváradi szövetkezeti tagok száma 996 főről l045 főre nőtt, az ÁFÉSZ körzet teljes 

taglétszám 3.333 volt, továbbá egy 31 fős iskolaszövetkezet is létezett. 

Abban az évben már épült az ABC, az év során 7 milliót fizettek ki, valamint szikvíztöltőt, 

gépjárműveket, telex és könyvelőgépeket vásároltak és 42 ezer forintért az egészségügy 

részére EKG-t vettek. 

 

Az Építőipari szövetkezet 145 milliós árbevételből a legtöbbet a TÜZÉP és házépítők boltja 

produkálta (27 milliós tervhez képest 48,4 milliót teljesített az egység), ezt követte a 

mozaiklap üzem 44 millióval, az építőipar pedig 35,7 milliót hozott.(A szövetkezet végezte a 

központi iskola felújítását, a szakiskola építését és a 24 lakásos lakásszövetkezeti épület 

kivitelezését) 

Feljegyezte a krónika, hogy a legyártott 47 ezer m
2
 mozaiklapból tőkés piacon 14,5 millió 

bevételük lett, ugyanakkor a tervezett cserépgyártó üzem megvalósítása pénzügyi okok miatt 

nem sikerült, a házépítők boltja a szövetkezetnek 5,2 milliójába került és abban az évben 

kezdték forgalmazni a helyi MEZŐGÉP gyártotta karborobot kazánokat. 

 

A szövetkezet létszáma akkor 311 fő volt, évi átlagkeresetük pedig 54.390 FT. A dolgozók az 

évben 3 gazdasági munkaközösséget (gmk-t) alakítottak, ezek egyike végezte a központi iskola 

felújítását. 

Az új gazdasági formák ellenére, még működtek a szocialista brigádok is, a szövetkezetnél 30 

brigád volt l96 fővel. 

 

Akkor még további két építőipari cég is volt Pécsváradon, a 218 fős, 20 éves ÉSZKV a maga 

22 brigádjával, valamint a 88 fős tanácsi költségvetési üzem 10 szocialista brigáddal és 

legfőbb bevételi forrásukat a Pécsett épített gázvezeték (kubikosmunka) képezte. 

 

A krónika feljegyezte, hogy a tanácsi munkák késlekedése miatt a vb. megvonta a vezető 

jutalmát és a 30 %-os prémiumát 12 %-ra mérsékelte. 

 

A MEZŐGÉP gyáregysége 174 főt foglalkoztatott, ebből az igazgatási, műszaki, számviteli 

dolgozó 34 fő volt, szakmunkás 93 fő, átlagkeresetük évi 7 ezer forinttal nőtt, 55.543 FT volt 

Abban az évben indították – szabadalom megvásárlásával – a karborobot kazánok gyártását 

40, 80 és 300 kW teljesítményű típusokkal. 

A 8 szocialista brigád közül a Zalka brigád ezüstkoszorús, a Petőfi, Gagarin és November 7 

brigádok bronzkoszorús fokozatot értek el. 

 

Abban az évben a Mohácsi Vegyesipari Vállalat Konfekció üzemének létszáma 46 fős volt, 

szovjet exportra női alsó szoknyákat és együtteseket, valamint nyugati exportra KLM (holland 

légitársaság) ingeket gyártottak. 
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                                                                    V. 

 

Az önkormányzati intézmények, főként a civil szervezetek és amatőr csoportok 

részvétele a város életében a megelőző évhez képest még jelentősebb volt, bár az intézmények 

 – he nem is valamennyi – takarékosabban gazdálkodtak, mint a megelőző évben, működésük 

így is zavartalan volt, amiben közrehatott az is, hogy szinte minden intézményben 

alkalmaznak „közmunkásokat” is, továbbá a különféle kiegészítő támogatásokkal, valamint a 

kistérségi normatívákkal javult az állami finanszírozás aránya, így az önkormányzati 

hozzájárulás a saját bevételeken túl az átlagos 25 %-al szemben Pécsvárad esetében csupán 

22,3 %volt. A Gondozási központ pl. nem szorult támogatásra) 

 

Tavaly az intézmények működéséhez a fenntartó önkormányzat hozzájárulása 42,7 %-os volt 

(224,7 millió), az intézmények idei megtakarítása 20,5 millió volt, az önkormányzati 

hozzájárulás pedig 107 millióval volt kevesebb a megelőző évinél (illetve ennyivel volt több a 

központi forrás)    

 

 

Az óvoda és bölcsőde életében jelentős változás nem történt. Továbbra is két épületben van 

az óvoda, az 1.számú  (Vár utcai)  óvodába 49 gyermek iratkozott be szeptemberben, jelenleg 

55-en járnak a két csoportba, a 2. számú (Gesztenyés utcai) 3 csoportos óvodába 67-en 

iratkoztak be, jelenleg pedig 77 gyermek jár oda, így az összlétszámuk 116, illetve 132 fő 

(tavaly 113-an iratkoztak be).  

Martonfáról külön busz hozza a gyermekeket (10 fő), Csokoládépusztáról és Szilágypusztáról 

pedig a pécsváradi kisbusszal járnak az óvodába. 

A bölcsődések a 2, sz. óvodaépületben vannak, létszámuk jelenleg 16 fő. 

Az intézmény állományi létszáma a közfoglalkoztatottakkal összesen 2 fővel nőtt a megelőző 

évhez képest. 

Megoszlásuk: 1 vezető óvónő, 10 beosztott óvónő, 5 dajka (ebből 1 közmunkás), 6 konyhai 

dolgozó (ebből 1 közmunkás), 3 bölcsődei gondozónő (ebből 1 közmunkás) és 1 

élelmezésvezető, összesen 26 fő. 

A két éve beindult angol oktatás („babaangol”) ez évben is folytatódott délelőtt a foglalkozási 

órán, délután szakkörben, két korcsoportban (1-3 és 3-6 évesek bontásban). Az angolt 

Czirokné Higi Réka oktatja, játékos foglalkozások formájában.(az angoltanár bérét – pályázat 

útján – a Munkaügyi központ 3 éven át 1,2 millióval támogatja.) 

Az óvodai konyhák ez évben is főznek a Pannonpharma (20 fő), a Gondozási központ (67 fő) 

részére és nagyjából azonos mennyiségű a vendégétkeztetés is (30 fő).  

 

Ez évben már nem csupán az óvodáskorúak szerepeltek a különböző helyi rendezvényeken, 

hanem advent utolsó vasárnapján a „babaangol” csoport is játékos bemutatkozást tartott. 

Az idei Márton napi rendezvényük (felvonulások) végállomása a várudvar volt, műsorral, 

kakaóval és részt vettek ugyanitt mesekönyv bemutatón is.  

 

Az intézmény költségvetési felhasználása az óvodánál 67,3 millió volt (tavaly 78,3 millió), a 

bölcsődei részlegnél 6 millió (tavaly 5.682.000 Ft).  

Sikeres pályázat révén (15 millió) a Gesztenyés úti óvodánál jövőre két csoportszobát és 

kiszolgáló helyiséget alakíthatnak ki. 

Ez évben a bővítés terveire, építő- és faanyagok beszerzésére majdnem 9 milliót költött az 

önkormányzat 
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Különféle formában (alapítványi támogatás, megyei német szövetség támogatása, az 1 %-os 

SZJA - ból ) összesen 526 ezer forint többlethez jutottak, ebből rajz- és zenei kellékeket, 

fényképezőgépet, porszívót, játékokat, mesekönyveket vásároltak 

 

A Kisegítő iskola (hivatalos nevén Bm. Önkormányzat Általános Iskola Szakiskola 

Diákotthon) tanulóinak száma 179 fő, ez 20-al több mint a megelőző tanévben volt, főként a 

speciális szakiskolások száma gyarapodott. 

A tanulók megoszlása: 

- speciális szakiskolás  72 tanuló, 

- 9-10 osztályos (orientált szakos) 43 fő 

- kisegítő tagozatos 29 fő, 

- foglalkoztató tagozatos 25 fő. 

 

A tanulók közül diákotthoni elhelyezésben részesül 60 fő, családi nevelésben (lakásokban) 

elhelyezett 20 fő és naponta bejáró 96 tanuló, akik napközi ellátást kapnak, míg a többi tanuló 

teljes ellátásban, gondozásban részesül. 

 

Az intézmény állományi létszáma változatlanul 75 fő (igazgató, 3 helyettes, 36 beosztott 

pedagógus és 17 gyermekfelügyelő végzi a szakmai munkát, továbbá gondozó, gazdasági, 

pénzügyi, technikai alkalmazott 18 fő) 

Az iskola látja el a kistérségi iskolákban a logopédiai szolgálatot és a nevelési tanácsadást is. 

 

Tervezték szeptembertől a falusi vendéglátás oktatását, ehhez 10 millióért megyei 

támogatásból a Tavasz utcában oktatási bázisként egy családi házat is vásároltak, az oktatás 

azonban ez ideig nem kezdődött meg (szegények az önkormányzatok?). 

 

Az iskola változatlanul biztosítja tanulói részére a sport és kulturális tevékenységet, megyei és 

regionális versenyeken vesznek részt a gyakori helyi rendezvények mellett.  

Ez évben az Országos Komplex Tanulmányi Verseny megyei döntője Mohácson volt, melyen 

a pécsi, komlói, szentlőrinci, mohácsi iskolák társaságában a pécsváradi tanulók is sikeresen 

szerepeltek. 

A színjátszás és vetélkedők mellett a labdarúgás, kosárlabda és az atlétikai sportágakban 

szerepelnek tanulóik. 

A tanulók műsorral kedveskedtek a Mozgáskorlátozottak klubja 15-éves évfordulóján. 

 

A Kodolányi János általános iskola, illetve az ÁMK. tagintézményeinek száma szeptember 

1-től a geresdlaki óvoda és iskola csatlakozásával bővült. 

 

Az iskola tanulói létszáma tovább csökkent (14 fővel), a tanulócsoportok száma a felső 

tagozatban eggyel nőtt.  

Tavaly még 41, ez évben  35 elsős iratkozott be, az alsó tagozatosoknál összesen 20 fős a 

csökkenés. 

 

A 8 alsós csoportba 142 tanuló, a 11 felsős csoportba 220 tanuló jár, így létszámuk összesen 

362 fő, ebből bejáró 105 tanuló (18 településről). 

Jelentősen gyarapodott a napközis ellátásban, illetve étkezésben részesülők száma és eggyel 

több a napközis csoportok száma is. A 4 csoportba (3 alsós, 1 felsős) 110 tanuló kap 

elhelyezést (tavaly 78), étkezést összesen  210 gyermek kap (tavaly 176), közülük csak ebédet 

vesz igénybe 100 tanuló. A konyha kapacitása 200 adagos. A vendégétkezők száma 36 fő. 

A tanulók közül ingyenes tankönyvre jogosult 187 diák. 
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Logopédiai foglalkozásra mintegy 50 tanuló jár (a „Kisegítő iskola” látja el). 

Német nemzetiségi nyelvet 336, németet, mint kötelező nyelvet 26 fő tanul, angolt, mint 

második nyelvet 130 diák tanul. Az alsósok közül angol szakkörbe jár 78 tanuló. 

Az alsó tagozatos szakkörökben angol, német, matematika és rajz tudásukat fejleszthetik a 

tanulók, a felsőben pedig fizika, informatika, matematika, média, német, rajz, színjátszó és 

énekkar, továbbá természetjáró szakkör működik. Egyébként az iskolai színjátszók ez évben 

mutatkoztak be először Pécsvárad közönségének. 

Sportfoglalkozások az alsó és felső tagozatosok számára egyaránt biztosítottak. 

 

Az iskola tanulói adták a város 1956-os megemlékezésén a műsort és a Magyar Kultúra Napja 

helyi rendezvényének, továbbá az adventi hétvégeknek is szereplői voltak.. 

Kilenc tanulójuk vett részt Mohácson versmondó versenyen, ott Kopa Marcell első lett, egy 

tanuló pedig a 3. helyen végzett. 

Részt vettek az „Ezer év – ezer szín, ezer arc” fotópályázaton is, és általában a helyi 

rendezvényeken is műsort adnak. 

 

A tanév végén 41 tanuló végzett (tavaly még 52), gimnáziumba 18, szakközépiskolába 12 és 

szakmunkás tanulónak 11 végzős iratkozott be. 

 

Az aktív pedagógusok száma változatlanul 33 fő (gyesen, és gyeden van további 3 fő). A 

pedagógusok mellett továbbá 11 technikai, fizikai dolgozót alkalmaznak (1 élelmezésvezető, 

1-1 karbantartó és festő, 4-4 takarító és konyhai dolgozó), valamint iskolatitkár segíti a 

munkát. 

 

A szakos ellátottság – továbbra is a kémia szakos tanár hiánya miatt – nem teljes, egyébként 1 

fő másoddiploma megszerzéséért folytatja tanulmányait, 1 fő pedig pedagógus szakvizsgát 

tett az év során. 

 

A tanulók a különböző helyi, illetve körzeti, megyei vagy országos tantárgyi- és 

sportvetélkedők rendszeres résztvevői és ott gyakran érnek el kiemelkedő eredményeket. 

Bejutottak a vers-és meseíró verseny 3 napos nyíregyházai országos döntőjébe (öt tanuló) , 

országos és megyei rajzpályázaton különdíjat nyertek, Budapesten 15 tanuló kapott oklevelet, 

illetve könyvjutalmat, 3 tanuló pedig két napot Ausztriában tölthetett (Grátz, Feldbach), az 

ÁRKÁD üzletház hirdette rajzpályázaton egy tanuló 5 ezer forintos jutalomban részesült. 

A Néprajzi Múzeum által meghirdetett betlehemkészítő pályázaton egy tanuló harmadik lett, a 

„Mit gondolok a kereszténységről” rajzpályázaton egy-egy különdíj, harmadik és ötödik hely 

jutott a tanulóknak. 

 

Jól szerepeltek a megyei német szavalóversenyen, a helyesírási és szövegértési vetélkedőn, 

valamint a matematikai megyei döntőn is. 

A német tagozatosok villányi versenyén 2 tanuló az országos döntőbe jutott, helyesírási és 

szövegértési vetélkedőn Tolnai Gábor első helyen jutott a bonyhádi országos döntőbe, az alsó 

tagozatosok anyanyelvi versenyén Molnár Máté elsőként az országos döntőbe került, Zsáli 

Zsombor ugyancsak országos döntős lett olvasás és szövegértésben. 

 

Kung Nóra negyedszer jutott az országos döntőbe biológiai versenyen, ott (Kisújszálláson) 2. 

lett, Budapesten az országos logikai versenyen korcsoportjában (7-8 osztály) első lett. 
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A polgármestertől idén is 8-8 tanuló vehette át magyar és matematika tantárgyak 

legjobbjaként az elismerést (évfolyamonként l-l fő). A pedagógusok kitüntetéseit a VI. fejezet 

részletezi. 

 

Ez évben a VI. és VIII. osztályokban végeztek matematika és szövegértés témakörben 

kompetenciamérést, eredményeik minden vonatkozásban erősen az országos átlag feletti, 

akárcsak a végzősök felvételi aránya. 

 

Az iskola tanulói a különböző megyei, országos vagy nemzetközi akciók, napok aktív 

résztvevői voltak, mint takarítási világnap, kézmosási világnap, hulladékhasznosítási akció, 

egészségügyi nap, dohányzás elleni vetélkedő, ahol a 7/b. osztály megyei első lett és ők 

képviselhették a megyét Budapesten. 

A megyei LADIK (lapot a diáknak) versenyen egyik csapat a 2. helyen végzett és 50 ezer 

forint pénzjutalomban részesült. 

Ugyancsak a Dunántúli Napló akciója révén két, csak ötös osztályzatot kapott tanuló belépőt 

nyert egy világhírű cirkusz előadására. 

Ez évben a 7-8 osztályos tanulók egy hetet töltöttek 2 nevelővel a testvérváros német 

Külsheimben. 

 

Sportvetélkedők során diákolimpia sakkversenyen 3. helyen végeztek, a labdarúgó média 

kupában az U 11 csapat első lett, akárcsak a Fábián Sebestyén emléktornán. Különböző 

körzeti és más teremtornán az egyes korcsoportok 1-2. helyen végeztek. 

Úszásban Pécsett a diákolimpián egy első és egy második helyet szereztek, házi úszóversenyt 

rendeztek a tanuszodában és Pécsváradon volt a 3 fordulós kistérségi aquatlon (úszás, futás) 

versenysorozat nyitánya Pécsvárad, Magyarszék, Hosszúhetény, Bikal, Egyházaskozár iskolái 

részvételével.  

 

Az intézmény költségvetési felhasználása 185,6 millió Ft volt (tavaly 196,2 millió), ezt 

kiegészítették az SZJA 1 %-os támogatással, pályázatokkal és egyéb támogatásokkal, 

összesen 770 ezer forinttal, valamint a nemzetiségi kiegészítő norma 30 milliót tett ki. 

 

Számítógépekre ez évben 1,1 milliót fordítottak, a gépkocsi törlesztésére pedig 594 ezret. 

Az év során egy helyen leszakadt a mennyezet, a szükséges munkálatokat elvégezték, továbbá 

az épület talajvizsgálatára 240 ezer forintot fordított az önkormányzat. 

Az alsó iskolában jobban szabályozható és több tagból álló radiátorokat szereltettek fel a 

tetőtérben 1,5 millió forintért. 

 

A II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium tanulói létszáma szinte 

változatlan, összesen 453 fő (tavaly 446 volt). 

Megoszlásuk: 

Szakiskolai általános képző (9-10 osztály)  89 fő 

Szakiskolai szakképzés (11-12 évfolyam)  119 fő 

Középiskola – gimnázium (9-12 osztály)    122 fő 

Szakközépiskola                                           123 fő 

 

Beiskolázási körzetük Somogy és Tolna megyékre is kiterjed, Komlóról egy külön busz hozza 

a tanulókat. 

Ez új tanévben bevezették a cukrász képzést, a húsipari és pék szakmák mellett. 

 

A tanulók közül kollégiumi elhelyezésben részesül 99 tanuló (közülük 35 lány) 
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Az intézmény állományi létszáma is változatlan, 34 tanár, 7 kollégiumi nevelő foglalkozik a 

tanulókkal, az adminisztratív, technikai dolgozók száma pedig 10 fő, az összlétszám 51 fő. 

 

A megelőző évben érettségizett 43 tanuló (gimnáziumban és szakközépiskolában), 

szakmunkás végzettséget pedig  41 fő szerzett (pék 16, húsipari 25). Az esti gimnáziumban 30 

fő érettségizett. 

 

A fenntartó (megyei önkormányzat) támogatásával a gimnáziumi tanulók számára 

nyelvvizsga és jogosítvány program indult, a munkaerő-piaci esélynövelési program 

keretében is több tanuló szerzett jogosítványt, végzett számítástechnikai  tanfolyamot, és tett 

nyelvvizsgát. 

 

A beiskolázás segítése végett Pécsett a Gyermekházban 3 napos beiskolázási börzén vettek 

részt, továbbá a végzős általános iskolások részérre  2 alkalommal nyílt napot tartottak. 

 

 

A tanulók, illetve az iskola külföldi kapcsolata annyival változott, hogy egy új 

testvériskolával írtak alá partnerszerződést a szlovákiai priviedzai szakiskolával és áprilisban 

a tanulók egy csoportja Ruppert Beáta tanár vezetésével látogatást tettek. 

Ez évben is voltak a középiskolások egyhetes sí táborban, februárban Szlovákiában. 

A pék tanulók Csóti Erika tanárnővel Erdélybe kirándultak 7 napra, az utazás célja 

hagyomány- és értékőrzés (felkutatás) volt. 

 

Ez évben is különböző szakmai versenyeken szerepeltek sikerrel a tanulók. Pécsváradon volt 

a pék szakmában a kiváló tanuló országos verseny, ahol egy pécsváradi tanuló első, egy másik 

meg hetedik helyet ért el (mindketten szakmunkásokká minősültek), a legjobb gyakorlati 

munkát is pécsváradi tanuló mutatta be. 

A Húsipari Országos Szakma Kiváló Tanulója versenyen Szegeden egy tanuló l. lett, továbbá 

egy másik tanuló is felszabadult (szakmunkás minősítést kapott) 

 

A középiskolások rendészeti csapatversenyén Budapesten a csapat országos 7. helyet ért el, 

továbbá sikeresen szerepeltek Pécsett a Malomvölgyi tónál rendezett „hadipróbán” is. 

A miskolci országos rendészeti versenyen 44 iskola között összetettben Baranya legjobbja a 

pécsváradi iskola lett a 9. helyével, egyéniben a tanulók 3-4. helyen végeztek, a 

katasztrófavédelem csapatversenyen viszont Pécsvárad lett az első. 

 

Mint mindig, ez évben is házi-ünnepség keretében megemlékeztek a kommunizmus 

áldozatairól, az 1948-as és 1956-os forradalomról és az aradi vértanúkról. A március 15-i 

városi ünnepség műsorát az iskola tanulói adták ez évben. 

 

Házi (iskolai és kollégiumi) rendezvényeik közt említendő a „környezet és egészségvédelmi 

nap” (előadásokkal, filmvetítéssel, környezettakarítással, erdei túrával, Dombay tavi közös 

főzéssel), a „szecska avató”, a „cipődoboz akció” (ajándékgyűjtés a rászorulóknak), a 

karácsonyi ünnepség (a kollégisták egymás megajándékozásával), végül a „ne gyújts rá” 

dohánymentes nap.  

 

Továbbra is rendelkezik a tanulók egy csoportja mozi-, színház- és hangverseny bérlettel. Az 

idei színházi évadban 7 előadásra rendelkeztek 40 bérlettel. 
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Rendszeres járnak a tanulóik úszni, túrázni, lovagolni, lehetősük van a világhálón szörfözni a 

pályázati úton beszerzett laptopokon, továbbá több sportágban rendeztek házibajnokságokat. 

Valamennyi diákolimpián, iskolák közti versenyen részt vettek, ezek során megyei 

diákolimpián 400 méteres futásban első és második helyet szereztek, OSK csapatversenyen 

harmadikak lettek, ügyességi csapatbajnokságon pedig (4 x 1.500 m-es váltófutásban) 

ezüstérmet szereztek.  

Az első városi úszóbajnokságon az iskola 4 fős csapata végzett az élen. 

 

Az intézmény költségvetési felhasználása 208.113.000 Ft volt (tavaly 228,5 millióval 

gazdálkodtak), ebből beruházásra, felújításra, beszerzésre 26,2 millió jutott (tavaly 18,5 

millió). 

Néhány jelentősebb beruházás, beszerzés:  

Élelmiszeripari gépekre10 millió, informatikai eszközökre 6,8 millió, 

Szaktantermi berendezésre, oktatástechnikai és labor eszközökre, valamint stúdió 

felszerelésre 1,5 millió, 

Labor, tanműhely, villamos és gázvezeték felújítására 5,1 millió, 

A központi iskola bejárati ajtajának cseréje és a folyosó felújítása .2.330/m forintba került. 

 

Az iskolákkal kapcsolatosan egy összehasonlító adattal lehet érzékeltetni, hogy a középiskola 

elvégzése után milyen arányban és milyen sikerrel veszik fel az egyetemek, főiskolák a 

jelentkezőket az egyes kistérségekben. 

 

A pécsváradi kistérségből 2009-ben 142 fő jelentkezett és ebből 110 főt felvettek, ez 77, 5 %, 

ettől jobb az arány a mohácsi (81,9 %) és a pécsi (78,7 %) kistérségben, a többi helyen 

sikertelenebbek voltak a jelentkezők, a sellyei kistérségben a legrosszabb az arány (70,7 %). 

 

 

Ha a kistérségek népességével hasonlítjuk össze az egyetemre, főiskolára felvettek számát, 

akkor a pécsi kistérség (1,12 %) után a pécsváradi következik (o,88 %-al), megelőzve a 

mohácsi térséget (0,84 %) és a többieket. Ebben az összefüggésben is sellye az utolsó, a 

népesség 0,43 %-a pályázott sikerrel felsőfokú oktatási intézménybe. 

 

A Zeneiskola tanulói és tanári létszáma alig változott, a tanév elején a tanulók száma 108  

(tavaly 114 volt).  

Az intézmény továbbra is zongora, hegedű, gordonka, furulya, fife, fuvola, klarinét, szaxofon, 

trombita, tenorkürt, bariton, harsona és tuba hangszereken tanítja a beiratkozottakat, valamint 

szolfézsra. 

Az igazgató mellett 7 főállású (közülük 1 gyesen van) és 2 részfoglalkozású zenetanár tanítja 

a gyermekeket, továbbá egy kétórás adminisztrátor segíti munkájukat. 

 

Az iskolavezetés és természetesen a tanulók, együtteseik továbbra is aktív résztvevői a város 

legkülönbféle rendezvényeinek, mindemellett gyakran szerepelnek önálló műsorral is 

(karácsonyi hangverseny, Zenei világnap, ifjúsági fúvósok évzáró koncertje, stb.) 

 

A növendékek rendszeres szereplői a különböző iskolai megmérettetésnek, így 3 tanuló 

(Poller Péter, Tóth Gabriella, Fischer Kristóf). kapott kiemelt arany minősítést az itt 

megrendezett megyei zeneiskolások klarinét és szaxofonos találkozóján, amelyen 16 iskola 

mintegy 60 diákja mutatkozott be  

A Pécsett rendezett megyei zongorás találkozón egy ezüst és egy bronz minősítést kaptak az 

iskola tanulói. 
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Két növendékük (Tóth Gabriella szaxofonos és Veszelovszki Gábor trombitás) felvételt nyert 

a pécsi Művészeti Szakközépiskolába. 

 

Az intézmény költségvetési felhasználása 28,7 millió Ft volt (tavaly 32,766,000 Ft) 

Továbbá, mint kiváló minősítést elért iskola pályázaton 886 ezer forintot nyert, mely összeget 

hangszerek és audiovizuális eszközök beszerzésére fordították.  

Az iskolai munkát a Pécsváradért alapítvány ez évben 20 ezer forinttal támogatta. 

 

A városi könyvtár állománya mintegy 1300 kötettel gyarapodott, így az év végével 42.782 

dokumentumot tárolnak, ebből  270 db elektronikus formában áll az olvasók rendelkezésére. 

A tavalyi 1.956/m Ft-al szemben ez évben állománygyarapításra 2,214/m Ft-ot fordítottak 

(ebből pályázati támogatás 224 ezer Ft. volt). 

Az intézményben 56 féle napi- és hetilap, illetve folyóirat áll a betérők rendelkezésére. 

 

A 25 évvel ezelőtti állomány 60 %-al nőtt, a beírt olvasok száma és a kikölcsönzött kötetek 

száma viszont csak az akkori egyharmada. 

 

Részletezve: 

Beiratkozott olvasó 495 fő, ebből 14 év feletti 308 fő, a kikölcsönzött kötetek száma 10.652 

db, ebből a 14 év feletti olvasó 8.509 kötetet vitt el. 

 

A 14 év alatti olvasók aránya tovább romlott, mint általában a könyvtári forgalom is. 

Két évvel ezelőtt még 636 olvasó iratkozott be és 13.157 kötetet kölcsönöztek ki. 

 

Jelentősen nőtt azonban a múlt évihez képest a gyermekrendezvények száma, 18 

rendezvényen 635 fő vett részt (tavaly 9 rendezvény volt 276 résztvevővel). 

 

A könyvtár dolgozói létszáma 2 nyolcórás segítővel bővült, Sárközi Gergely és Kárpáti Árpád 

a könyvtári állomány számítógépre vitelét végzik, a takarítást Gálné Fischer Andrea látja el. 

Szeptembertől némileg bővült a könyvtár nyitva tartása is. 

 

Költségvetési kiadásuk 7.151.000 Ft volt (tavaly 6.621.000 Ft). 

 

Decemberben Szentlőrinccel közösen összesen 7,6 milliót (ebből a helyi könyvtárra 4,4 millió 

jut) nyertek pályázaton az információs és kommunikációs technológia fejlesztésére. 

 

A Művelődési Központ (hivatalos nevén „Kodolányi János ÁMK Fülep Lajos Művelődési 

Központja, Könyvtára, Szabadtéri Színháza és Sportcsarnoka”) a rendszeresen ismétlődő nagy 

rendezvényei mellett (Magyar Kultúra Napja, Fúvóstalálkozó, Város Napja, Borverseny és 

bál, István Napok (benne Faszobrász tábor, Várszínház), Leányvásár) számtalan amatőr 

művészeti együttesnek, valamint külső szervezésű foglalkozásoknak, programoknak ad 

otthont és úgy tűnik, hogy ezen rendezvények, foglalkozások száma egyre sokasodik. 

 

Az intézmény ad otthont a különböző tanfolyamoknak (KRESZ, házi-betegápoló, 

számítógépes, stb.), ezek között említendő az év során többször is indított számítógépes 

tanfolyam (ilyent egyébként a nyugdíjas klub, a teleház, a könyvtár, de még a 

Világvilágossága alapítvány is meghirdetett ez évben). 

Ebben az évben 13 tanfolyamon összesen 1674 fő vett részt, a 15 működő klubnak 732 tagja 

van. 
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A kiállításokat (11 volt) több mint hatezren nézték meg, a táncos rendezvényeknek (24 

alkalom) pedig 4.180 résztvevője volt. 

 

Az amatőr csoportok közül a Női Kamarakórus idén ünnepelte 30-éves évfordulóját egy 

emlékezetes hangversennyel és történeti kiállítással, a szigetvári vegyes kórus 

vendégszereplésével. 

A nyugdíjas klub női, vegyes, férfi és német kórusai, valamint a mozgáskorlátozottak 

klubjához tartozó Vadrózsa kórus szinte minden helyi rendezvényen (Város Napja, 

Leányvásár, Advent, stb.) a műsort adók között találhatóak. 

A kórusok száma ez évben tovább gyarapodott, alakult egy templomi gyermekkórus is. 

  

A helyi zenekarok és zenei együttesek nagyrészt a zeneiskolához kötődően ez évben is nyári 

táborozáson vettek részt (klarinét és szaxofonosok tábora a Dombay tónál, hegedűsök a 

református parókián kialakított ifjúsági szálláson, fúvósok Balatonon) és programjuk 

zárásaként a szülők, segítők és támogatók részére műsort adtak, illetve az ifjúsági 

fúvószenekar Balatonföldváron lépett fel nagy sikerrel. 

 

Az együttesek éves szereplését a krónika napló része tartalmazza, de külön kiemelendő a 

tavaly megfiatalodott BIG-BAND újévi koncertje, az Apsons, a pécsi Bach Singers és a Vivát 

Bacchus énekegyüttessel közösen adott műsoruk, pannonhalmi szereplésük, a IV. nemzetközi 

fúvós találkozón és nem utolsó sorban a svájci Diessenhofenben rendezett nemzetközi 

fesztiválon elért sikerük. 

 

Az ifjúsági fúvósok az idei Szent György napi fesztiválon Bóly, Harkány, Palotabozsok-

Mohács-Somberek és két pécsi zenekarral szerepeltek. 

Általában évnyitó a BIG-BAND (újévi koncert) és évzáró az Ifjúsági zenekar (karácsonyi 

hangverseny). 

 

A tánccsoportok és együttesek, valamint a különféle formációs táncosok és 

tánctanfolyamok, illetve ezek esetenkénti bemutatkozásának felsorolása már majdnem 

lehetetlen (Hip-háp 40 fő, FORDAN, 3 csoportos Eurodance , Aprók tánca, tánciskola, stb.), 

így itt csupán a legtöbbet szereplő Zengő Egyesület népitánc-csoport felnőtteinek és 

fiataljainak fellépésit összegezem.  

Szerepeltek Komlón 12 másik együttessel, több száz táncossal a „Felnőtt Néptánc 

Fesztiválon” valamint az I. Kárpát-medencei Tűzugrás Fesztiválon is.  

Műsort adtak a pannonhalmi és garamszentgyörgyi partnerkapcsolat aláírásakor, vendégül 

látták a máréfalvai együttest és ők is jártak ott, szerepelt az utánpótlás (a kicsik) Pécsett a 

székesegyháznál és gyermeknapon egy pécsi óvodában, a felnőttek pedig Hosszúhetényben az 

„Aratóünnepségen”, Nagypallon, Erzsébeten, Pusztakisfalun Falunapokon, Pécs-Vasason és 

több hazai rendezvényen is (Magyar Kultúra Napja, István Napok, stb.) 

Ebben az évben 4 utánpótlási korosztálynak hirdettek felvételt és nem sikertelenül (már az 

„aprók” is bemutatkoztak) 

 

Egy új bemutatkozási lehetőség is serkenti az amatőr csoportok, illetve egyének színrelépését, 

nevezetesen az Ifjúsági önkormányzat kezdeményezése nyomán, a „Mutass be” 

programsorozat, amikor esetenként egy-egy együttes vagy szólista mutatkozik be, ad műsort a 

fiataloknak. 

 

Az amatőr együttesek szereplései mellett a fiatalok szabadidős foglalkoztatottsága is egyre 

inkább bővül, bár ezek közül egynéhány most már rendszeresnek mondható „fizetős” 
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szolgáltatás (egy-egy hetes program vagy táborozás átlag 15 ezer forintba kerül a résztvevő 

fiataloknak.) 

 

Csupán felsorolásszerűen a programok elnevezése, illetve a szervezők, rendezők 

megnevezése: 

Fényes középkor, Kerek egy esztendő 12 állomásos helytörténeti témával, Történelmi 

játszóház, Szent Iván éji tűzugrás, Hogyan tovább pályaválasztást segítő 10 részes sorozat, 

Zengő tanoda, Médiatábor, Babaangol, „Mi leszek, ha nagy leszek” rajzpályázat, „Ne dobd ki 

– játék a hulladékból” ötletpályázat, „Életképek a pécsváradi hétköznapokról” fotópályázat, 

Öt napos angol tábor, Ringató, baba-mama klub, Sport (tenisz és úszó) napközis tanfolyam, 

stb.  

És a szervezők, meghirdetők: Közkincs (kistérségi kulturális) kerekasztal, Tarkabarka 

alapítvány, HÉLIX SE, esetenként egy-egy programban közreműködött a Várbaráti Kör, a 

Közösségi Kerekasztal, vagy a PIFÖ is. 

Ezen foglalkozások, rendezvények helyszíne általában a művelődési ház, az ifjúsági tábor 

(Dombay tó) és legújabban a leendő helytörténeti múzeum (régi patika). 

 

Összességében a színházi előadások, hangversenyek, irodalmi estek látogatottsága volt a 

legnépesebb, 101 alkalommal közel 23 ezer látogató (néző, hallgató) volt. 

 

A Közösségi kerekasztal városszépítési tevékenysége mellett, rendezvényei közt  

megemlítendő a gyermekek és fiatalok szabadidős elfoglaltságának segítése, továbbá a 

rászorulók támogatása.  

Pályázatuk révén 200 doboz konzervet és 100 liter üdítőt tudtak kiosztani, jótékonykodtak 

Mikuláskor, Adventkor is (idősek és egyedül élők szeretet vendégsége, stb.) Gyűjtettek 

ajándékozásra mesekönyveket és játékokat, betlehem-építési versenyt is hirdettek. 

Kiemelendő a Márton-napi rendezvényük a várban, és a Mecsekkörnyéki tér, illetve kereszt 

rendbetétele utáni ”Térátadó ünnepség” (amelyen ismét bemutatkozott az orvosok 

tánccsoportja is.) 

Ehhez az anyagiakat pályázati úton és egy új gyűjtési formában biztosították (kis 

falemezekből Mecsekkörnyéki emléklapokat készítettek és azt árusították 300 Ft-ért). 

Az általuk szervezett adventzáró jótékonysági vásár és műsor egyre gazdagabb és 

látogatottabb. 

Mindezekben együttműködtek más civil szervezetekkel (Várbarátokkal, Fényes középkor 

szervezőivel és idén a Világ Világosság Alapítványt is sikerült bevonniuk a város 

mindennapjaiba a Változóház mellett). Az adventi vásáron sátrukban szőttest, szőnyeget, 

fazekas tárgyalkat (kaspó, gyertyatartó, stb.) árusítottak, melyek az Alapítvány kézműves 

műhelyeiből kerültek ki. 

  

Ez évben a program-rendezők száma eggyel nőtt, a Mons Ferrus Kft. révén. Első 

bemutatkozásuk nyáron a humor-estek rendezése volt, majd követte a Márton-nap, a 

kakaózás, mesekönyv bemutató, a Dsida est és ismét több kiállításnak volt a helyszíne a vár, 

továbbá „konyhájukkal”, valamint esküvői, családi rendezvények lehetőségével is csalogatják 

a látogatókat. (falusi disznóvágás, stb.) 

 

A Tarkabarka Alapítvány, a Zengő Néptánc Egyesület, esetenként más civil közösségek 

bevonásával egész éves honismereti, helytörténeti, hagyományőrző (és felelevenítő) 

programot nyújtottak a fiatalok részére a „Kerek Egy Esztendő” sorozattal (szüret, gesztenye, 

szövés-fonás, karácsonyi szokások, stb. köré felépített foglalkozások révén). 
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A Várszínház idei előadásainak, nézettségének felsorolása a krónika I. részében található, itt 

csak annyit, hogy 7 előadás volt (ebből kettő táncszínházi műsor volt), az összes kiadás 4,1 

millió, a bevétel 1,6 millió volt.  

Az István Napok teljes költsége 5,2 milliót tett ki, a várszínházi érdeklődés alacsonyabb volt, 

mint a megelőző évben, mindössze 37 bérlet kelt el. 

Az István Napok keretében, már több mint 15 éve, augusztus 19-én ad műsort a várban a 

nemzetközi hírű pécsi UniCum Laude férfi énekegyüttes, akik pécsváradi fellépésük előtt 

többek között Izlandon, a franciaországi Normandiában rendezett „Polyfollia Fesztiválon” 

arattak sikert.(Az együttes tagja a női kamarakórus karnagya, dr. Kutnyánszki Csaba) 

A Magyar Kultúra Napján gobelin kiállítás is volt, összesen 17 pécsváradi és környékbeli 

kézimunkás 56 alkotását állították ki és zsűrizték. 

 

Az intézményben folyó sokrétű tevékenység költségkihatásai is megosztottak. A művelődési 

ház kiadása 25.237.000 Ft volt (tavaly 24.229.000 Ft), a Tourinform iroda működése 

2,218.000 Ft-ba került (tavaly 3.730.000 Ft), a Várszínházi ráfordítás 4.127.000 Ft (tavaly 

5.688.000 Ft), a Hírmondó 1.922.000 Ft-ba került (tavaly 1.263.000 Ft), a helyi tévé 

működési költsége 3.225.000 Ft volt (tavaly 3.090.000 Ft). 

 

Ez évben hangosítóra, hangtechnikai eszközökre  mintegy félmilliót költöttek, számítógépre 

pedig 610 ezer forintot fordítottak, a tourinform irodába 2 szekrényt vásároltak 216 ezer 

forintért. 

 

Lényegében az intézmény falai közt üzemel a két sportlétesítmény, bár az uszoda fenntartója 

az általános iskola. Alkalmazottaik: 2 úszómester, 1 karbantartó. 

 

A két létesítmény kihasználtsága jelentősen eltérő, a sportcsarnok nyitva tartása a használók 

igényei szerinti, az uszoda üzemelése a tanrendhez igazodik (hétvégén, nyáron zárva), a 

lakosság nemigen használja. 

A tornacsarnok viszont gyakran telített, különösen a hétvégeken, itt zajlanak a különböző 

labdás teremkupák, vetélkedők és a nézőközönség száma is jelentős (az intézmény 

nyilvántartása szerint több mint 41 ezren vették igénybe a csarnokot). 

  

Az uszoda révén immár másodszor volt Pécsváradon az általános iskolások számára rendezett 

térségi QUATLON (úszó-futó verseny), továbbá az első városi úszóversenyen 15 négy-négy 

fős csapat (intézmények, cégek, stb.), a családi úszónapon pedig 12 négy-négy fős csapat 

versenyzett. 

 

Az uszoda éves kiadása 31.353.000 Ft volt (tavaly 37.131.000 Ft), bevétele pedig 3.550.650 

Ft, továbbá az önkormányzat tőketörlesztése az uszodára 4,7 millió volt. 

A sportcsarnok üzemelési költsége 7.696.000 Ft volt (tavaly 5.974.000 Ft) 

 

A Spartacus Sportkör ez évi kiadása 12.249-673 Ft volt (tavaly 16.730.126 Ft), az 

önkormányzat 8 millióval támogatta az egyesületet (tavaly 8,7 millióval) 

 

Az NB III-ban szereplő labdarúgók a 10. helyről indulva, új edzővel (Szöts Imre) folytatták 

ez év tavaszán a 16 csapatos bajnokságot, valamint a Magyar Kupában két fordulót sikerrel 

vettek, majd Szajkon csak döntetlent értek el és kiestek a további küzdelemből. 

Az új edzővel a tavasz rendkívül sikertelen volt, mindössze 5 döntetlent értek el és végül a 14. 

helyen végezve kiestek az NB III-ból. 

 



 64 

A kiesést követően 13 játékos (Dénes, Horváth, Krausz, Miklós, Székely, Botos, Halászi, 

Hergenrőder, Fodor, Schmidt, Schweitzer, Tóth, Adorján) eligazolt más csapathoz, közülük 

Dénes Geresdlakon (Megyei II.), Tóth és Schweitzer Kozármislenyben (Megyei I) 

gólkirályok lettek. 

 

Az itt maradottak, akik néha-néha játszottak az NB. III-ban ( Imhof, Matkó, Pászti, Egerszegi, 

Veith, Bartos) képtelen voltak a csapatot „vinni”. 

Így ősszel, a 16 csapatos megyei I. osztályban Szatmári Sándor edzővel, 10 vereség és 

mindössze két döntetlen után novembertől Fullér Tibor lett az edző és az utolsó három 

mérkőzésen további 3 döntetlen játszottak, így mindössze 5 ponttal az utolsó helyen állnak. 

Jellemző a helyzetre, hogy Szatmári edző is játszott 5 mérkőzésen a csapatban, egy 

alkalommal ki is állították. 

 

Az őszi szezonban 30 játékos szerepelt, mégpedig – a már felsorolt régieken kívül – az 

alábbiak: Szabó, Keszler, Herczeg kapusok, Botló, Látschám, Buzádi, Kovács, Csonka, Pere, 

Wágner, Agátz, Spath, Michl, Mühl, Keresztúri, Spannenberger, Szabó, Valkai, Sípos, 

Szászfai, Szatmári, Varga, Tóth, Fischer. 

 

Ilyen sikertelen év talán sohasem volt a pécsváradi labdarúgás történetében, a tavaszi NB III-

as és az őszi megyei I osztályú bajnokságban 15-15, összesen 30 mérkőzést játszottak és egy 

év alatt egyetlen egyszer sem tudtak győzni. 

 

Az év végével, december 15-től ismét új edzőt szerződtettek (Jagicza Gábor) a tavaszi 

folytatásra, de 2010 február közepén máris változott, Jagicza közös megegyezéssel távozott, 

az edző ideiglenes megbízással ismét Szatmári Sándor lett és nyolc (az újság szerint 11) új 

labdarúgót igazoltak, de ez már 2010 évhez tartozik. 

 

A csapatra ez évben 4.884.845 Ft-ot költött az egyesület (a tavalyi kiadás 10,4 millió Ft volt) 

 

A Pécsvárad II. csapat február elején Mohácson, egy 5 csapatos teremtornán első lett, 

megelőzve Magyarbóly, Dunaszekcső, Nagykozár és Hímesháza csapatait 

Tavasszal befejezték a bajnokságot a megyei II. csoportban a 10. helyen végeztek Keszler 

József edző irányításával (14 csapatból), ősszel pedig már nem indultak, a csapat 10 éves 

szereplés után megszűnt, néhány játékos a megyei I-ben folytatta, a többiek abbahagyták a 

sportolást. 

A csapat kiadása 224.200 Ft volt (tavaly 405.676 Ft). 

 

Az ifiknél és serdülőknél is edzőcsere történt, az ifiket Fuller Tibor, a serdülőket Havasi 

Gábor irányította. 

 

Az ifik az NB III-ban utolsók (14.) lettek, a serdülők 10. helyen zártak l4 csapat között. 

Ősszel a megyei I-ben az ifi l6-ból 9. lett, a serdülő 4. helyen végzett ugyancsak l6 csapat 

között. Volt egy hazai mérkőzésük, a Drávaszabolcs ellen 16 – 0 arányban győztek. 

Az utánpótlás összkiadása 1.149.050 Ft volt (tavaly 1,3 millió). 

 

A labdarúgás összes kiadása 6.258.095 Ft volt, tavaly majdnem a dupláját, 12.214.053 Ft-ot 

költöttek erre. A különbség – az 1 millió kölcsön levonása után is – 5 millió, ami nem 

indokolható az önkormányzati támogatás csökkenésével, mivel az csak 700 ezer forint. 



 65 

Az egyéb bevétel lett – az 1 millió kölcsön nélkül is - lényegesen (kb. 4 millióval) kevesebb, 

így a nagy zuhanás (NB. III-as 10. helyről megyei I. osztály utolsó helyére) talán mással is 

magyarázható. 

  

Az Öregfiúk tavasszal részt vettek Kozármislenyben egy 5 csapatos műfüves tornán, de nem 

jutottak tovább, majd a bajnokság tavaszi zárásakor a 6. helyen végeztek (Komló, PMFC, 

Tankó-trans, Kozármisleny, Gázmű után, ősszel pedig a bajnokságot a 12. helyen zárták 20 

csapat között. Az utolsó mérkőzésük: Bonyhád – Pécsvárad 12-0 

 

A bajnokságban résztvevő 20 csapat: Sásd, Komló, Gödre, Szalánta, Tamko-Trans, 

Szentlőrinc, Töttös-Mozsgó, Hímesháza, Bóly, pécsi Helyi-ipari, Kozármisleny, PMFC, 

Gázmű, Nagyharsány, Gyód, Mágocs, Bonyhád, Kökény, Bükkösd. 

Ebben a korosztályban 33 igazolt játékos sportol rendszeresen. 

 

Ez évben  Nagymácsédon volt a szokásos öregfiúk (és családtagjaik) találkozója, ezen a 

hazaiak 7-6 arányban nyertek. 

Az öregfiúk saját költségen működtek, illetve nevükben a sportkör 30.000 Ft-al támogatta 

Fullér Zoltán New Yorki maratón-futó versenyen való részvételét (Tavaly a csapat 106.732 

Ft. támogatásban részesült) 

 

A különböző tömegsport focikupákban (Mikulás, karácsonyi, szilveszteri, városi kispályás 

kupa, stb.) általában 10-12 csapat vett részt a kistérséget is képviselve, mindez esetenként 

több mint száz fiatal sportolását jelenti, akárcsak az iskolához köthető, Gelencsér János és 

Friesz Péter vezette U 7, U9, U11 korosztályos labdarúgók mérkőzései. 

 

A labdarúgó szakosztály vezetője júliustól Gungl László lemondása után Pere Gábor lett, de 

2010 február óta már Botló Tibor a szakosztályvezető. 

 

A felnőtt női kézilabdacsapat az NB II-ban tavasszal a bajnokság végén a 3. helyen végzett, 

az új szezon felénél (ősszel) ugyancsak a 3. helyen állnak. 

A két szezonban olyan csapatokkal játszottak, mint Hercegszántó, Mohács, Komló, pécsi 

Vörös Meteor, Szentlőrinc, Beremend, Mágocs, Kozármisleny II. és ifi, Szigetvár, Sellye, 

Pécs Kelet, Villány, Bácska. 

Ősszel részt vettek egy Kozármislenyben rendezett kupán is (I. Toldi Kupa), ott is harmadikak 

lettek. 

A csapat edzője Hegedűs Tímea, szakosztályvezető Hódosiné Vadász Ildikó, a csapat tagjai 

pedig: Nagy Fehér Adrien, Bareith Brigitta, Molnár Kitti, Napiramam Viktória (ő a csapat 

gólkirálya), Koroknai Petra, Jager Zsófia, Szatmári Réka, Boda Miklósné kapus, Ortmann 

Erika, Hódosi Viktória, Csordás Viktória, Illés Eszter és Schuldeisz Barbara. 

 

Az ifjúságiakkal (nagyrészt általános iskolások) Valentai Csaba foglalkozik és meglepően jó 

eredményeket értek el idősebb (középiskolás) korú ellenfeleikkel szemben az Országos 

Serdülő bajnokság Délnyugati csoportjában (Tolna, PEAC, Marcali és más csapatokkal 

játszva), 14 csapat között a 4. helyen végeztek, így 2010 tavaszán az országos 5-8. helyért 

játszhatnak. 

A megyei középiskolás bajnokságban 3.helyet szerezték meg. 

 

Az ADIDAS utánpótlás bajnokságban három korcsoporttal szerepeltek (1995, 1996, 1997 

születésűek) és mindhárom csapat bejutott a régiós bajnokságba 
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Ebből Pécsváradon rendezték az 1995-ben születettek ADIDAS régiós kupa döntőjét Baranya, 

Zala, Somogy megyei csapatokkal és ezen bronzérmesek lettek, az 1996-osok a negyedik 

helyen végeztek, az 1997-esek régiós döntője 2010 tavaszán Marcaliban lesz. 

Ez a korosztály megnyerte a Schlosberg kupát Komló, Mohács, Szigetvár serdülői előtt és a 

torna legjobb játékosa a pécsváradi 14 éves Gyenis Alexa lett. 

 

Egy Hercegszántón rendezett kupán ezüstérmesek lettek, május végén Kalocsán szerepeltek a 

X. Pünkösd Kupán és 3 győzelemmel (Solymár, Bp. Postás, Vecsés), illetve 3 vereséggel 

(Debrecen, Szekszárd, Csepel) végül a 6. helyet szerezték meg 59 csapat között, Garai 

Nikolett pedig bekerült a három legjobb játékos közé. 

Müködésük ez évben 1.229.418 Ft-ba került (tavalyi kiadásuk 896.124 Ft volt) 

 

A sakk csapat a megyei bajnokságban játszik, létszámuk 16 fő, a bajnokságban a 6. helyen 

végeztek 

 

Egyéniben a Mecsekvölgye Kupa amatőr versenyen Pellérden a B. csoportban Böröcz István 

az első helyen végzett szeptemberben, egyébként NB II-es bírói vizsgát is tett és esetenként 

bíráskodik. 

Ez évi kiadásuk mindössze 83.825 Ft volt (tavalyi 123.609 Ft). 

 

Küzdősportban rendszeresen sportolók száma 23 fő (70 %-uk pécsváradi), közülük tízen 

vettek részt versenyeken is. 

A megyei diákolimpián kick-boksz kadett fiúk I. kategóriában 32 kg-ban Dolha Gergő, kadett 

II. kategóriában 50 kg-ban pedig Farkas Norbert szerzett aranyérmet. 

 

Az „Orientál bajnokság” pécsi versenyén 73 gyermek induló között a 32 kg-ban ugyancsak 

Dolha Gergő győzött, Farkas Norbert pedig a Kung-Fu országos bajnokságban győzőtt, 

továbbá a Kick-Boksz világkupán negyedik lett. 

 

A különböző versenyeken helyezést elért sportolók Bartucz Benító, Gajári Bíborka, Brand 

Diána és Millei Norbert. 

 

A felnőtteknél februárban a regionális „SANDA bajnokságban” -65 kg-ban Pusch Kornél első 

lett, a + 91 kg-ban Laczkovics Levente a 2. helyen végzett. 

A sportkör tevékenységükre ez évben 569.340 Ft-ot fordított (múlt évben a kiadásuk 614.680 

Ft volt) 

 

A szakosztályi kiadások mellett a pálya és öltöző fenntartása, a szertáros bére összesen 2,6 

millió volt és visszafizették az év közben kapott 1 milliós kölcsönt.  

 

Egyébként régen volt ennyire elhanyagolt a közönség tájékoztatása, egyedüli kivétel a 

kézilabda csapat, a többi szakosztály versenyeiről, annak helyéről és időpontjáról, 

eredményeikről egyszerűen nem készült tájékoztatás (helyi újság, tévé, plakát, stb.), csupán a 

megyei lapban adtak hírt hétről hétre a felnőtt labdarúgócsapat gyászos szerepléséről. 

 

Volt az év végén egy kosárlabda torna is, négy csapattal, köztük egy alkalmi pécsváradi 

gárdával, akik a 3. helyen végeztek 

 

Nálunk volt az I. Országos Hegyifutó viadal, és itt rendezte a pécsi Természetjáró Egyesület 

az un. „teljesítménytúrát”, három távolsági kategóriában.  
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Szerveztek ez évben lovastúrát is, az íjászok a szokásos tavaszi „Vadon kupán” szerepeltek 

és nyáron az V. Szent István Kupán vettek részt, ezen az országos versenyen külföldiek is 

voltak. 

Egyes alkalmakkor (Gyermeknap a várban, Város Napja, stb.) a legkisebbekkel is próbálják 

megszerettetni ezt a sportágat. 

 

A motoros klub tagjai, kiegészülve pécsi motorosokkal ez évben egy balatoni körutat 

szerveztek 

 

Hodosi Viktória a Barcs VSE színeiben „fekvenyomásban” és „erőemelésben” ért el kiváló 

eredményeket Csehországban (Pilsenben), mint magyar válogatott. 

Az ifjúságiak között úgy lett vb ezüstérmes, hogy a bajnokkal azonos teljesítményt ért el, csak 

a testsúlya miatt lett második, korosztályában országos csúcsot ért el a „felhúzás”-ban, a 

175,5 kg teljesítményével 16 éves csúcsot döntött meg.  

Felnőtt kategóriában pedig a magyar bajnokságban második lett 

A Pécsváradért alapítvány a világbajnokságon való részvételét 20 ezer forinttal segítette. 

 

Fullér Zoltán New Yorkban a futó-maratónon 43 ezer induló között a 9.103. helyen végzett 

(a 26 fős magyar csapatból a 3.lett) 

 

Keszler Mátyás – Hágen Zoltán páros az egri-ralin 2. lett H 10-es géposztályban (tavaly 

összetettben elsők lettek). 

 

Botló Béla a megyei labdarúgó szövetség főállású főtitkára lett (eddig ez a tisztség nem volt 

főállású). 

 

A Cserkészek ez évben is megtartották táborozásukat, részt vettek a helyi állami 

ünnepségeken, közreműködtek az adventi megemlékezésen, az éjféli misén, továbbá 

betlehemes műsorral kedveskedtek az Idősek klubjában. 

Márciusban megalakultak a „Kiscserkészek” is, majd október 23-án a misén „kiscserkészi 

ígéretet” is tettek. A kiscserkészek csoportja 7 tagú (valamennyien lányok) nevük „Szarvas 

őrs”. A tagok közül 5 pécsváradi, 2 leány pedig nagypalli. 

Ez évben pécsi cserkészek (a református gyülekezet gyermekei) Pécsváradon táboroztak. 

 

Az Ifjúsági önkormányzat egyes rendezvényei arra utalnak, hogy az általános iskolások felé 

fordultak, külön programot rendeztek számukra (csocsó- és pókerverseny, zenés bulival 

egybekötött korcsolyázás a Dombay tónál, stb.) 

A szokásos Dombay tavi 2 napos társadalmi munka akciót a Tarkabarka Alapítvánnyal és a 

Dombay tavi egyesülettel közösen végezték. 

A másutt már említett rendezvényeken kívül megtartották másodízben is a Májusfa 

kitáncolást, a Gyermeknapokat a Dombay tónál, majd a várudvarban, ahol a Zengő 

Táncegyüttessel és a Tarkabarka alapítvánnyal közösen játszóházat, íjászatot, búzakalászkosár 

fonást és más ügyességi játékokat szerveztek, egyben bemutatva azt a folyamatot, amíg a 

búzából kenyér lesz. 

Szokásos nagyrendezvényük a két napos, immár a IX. Ifjúsági Fesztivál volt a sportpályán 

felállított sátorban.. 

Delegáltjaik a Weimári konferencián kívül jártak Drezdában, Lipcsében és Berlinben, és a 

francia Le Crosban a kistérség 12 fiatalja közül 3 pécsváradi volt. 
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A „mutass be” program mellett egy új bemutatkozási lehetőséget is hirdettek „Stand Up 

tehetségkutatás” címen. 

És végül az év legnagyobb rendezvénye (a fiatal gazdák nemzetközi találkozóján felül) a 3 

napos országos gyermek/ifjúsági önkormányzatok találkozója volt, amely során az ország 

különböző részeiből 130 fiatal ismerkedett városunkkal, az itt folyó ifjúsági munkával és a 

megye nevezetességeivel. 

 

A Várbaráti kör kiemelkedő rendezvénye ez évben a pécsi egyházmegye évfordulójához 

kapcsolódik, tudományos konferenciát szerveztek „ a pécsváradi monostor szerepe a pécsi 

egyházmegye létrejöttében” címmel, és ezt egy fotókiállítás övezte. 

Volt egy további kiállításuk a Leányvásárkor, „Gesztenye és bor” címmel, valamint részesei 

voltak a „Felvidékiek Napja” előkészítésének, mely alkalomra kiadták a pécsváradi füzetek 2. 

számát, „Felvidékiek Pécsváradon” címmel. 

  

Vállalt tevékenységüknek megfelelően a helyi épített értékek védelme ügyében az év során 

több megbeszélést folytattak szakemberekkel, felújították a Kossuth szobrot és az I. 

világháborús emlékművet és egy új emléktáblát is avattak Nemes Endre születésének 100. 

évforduló alkalmából. 

Egyfajta gyümölcsöző együttműködést alakítottak ki a „Kerek egy esztendő” 

rendezvénysorozat szervezőivel is. 

Közreműködől voltak a vár új üzemeltetője megválasztásában, majd 3 fős múzeumőri csoport 

alakításával, szórólapok finanszírozásával biztosították az idelátogatók kultúrált kiszolgálását 

és ezzel a látogatottság jelentős növelését. 

 

A szokásos „helyi” túráik száma (Peónia, Szilveszter, Skóciai Szent Margit) ez évben bővült a 

„Zengő csata” 4. évfordulóján rendezett Zengőtúrával, ehhez társult a 3 napos Fertőd és 

környéke kirándulás, továbbá egyhetes utat szerveztek Felvidékre, a Zoborvidékre és a Vág-

völgyébe, valamint Albániába is. (Egyébként a szilveszteri Zengőtúra immár a 18. volt.) 

 

A Kör elismerő plakettjét ez évben Szabó Éva és Freund János kapta meg. 

Tevékenységüket a Pécsváradért alapítvány 50 ezer forinttal támogatta. 

 

A Felvidékiek klubjának jelentős szerepe volt a Garamszentgyörgy településsel létrejött 

partnerkapcsolati megállapodás aláírásában, az aznapi rendezvény, a „Felvidékiek Napja” 

előkészítésében és a „Felvidékiek Pécsváradon” című füzet anyagi hozzájárulásukkal történő 

megjelentetésében, továbbá abban, hogy a pécsváradi református közösséggel is létrejött a 

felvidéki kapcsolat. 

A „Felvidéki” és a „német” emlékkő közelsége, közelebb hozta a két klubot is, ennek látható 

jele volt az emlékkövek környékének közös rendbetétele, takarítása és a kölcsönös főhajtás, 

koszorúzás a társklub megemlékezésén. 

Tevékenységüket a Pécsváradért alapítvány 15 ezer forinttal támogatta. 

 

A Német klub idén már az 5. alkalommal szervezte meg a Dombay tónál a „Német tábort”, 

ezúttal 35 résztvevővel és rendkívül gazdag tartalommal. 

A tábor fő témája igen gyakorlatias tudnivalókat és szórakoztató foglalkozásokat tartalmazott, 

„körüljárva” mindazt, amit az állatok tartásáról, gondozásáról, viselkedéséről, az ezzel 

kapcsolatos használati eszközökről, valamint mondákról, mesékről tudni kell és egyáltalán 

tudni lehet.  

A táborzáró esten a vendég szekszárdi német színház műsorán mintegy 100 fő vett részt. 
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Megtekintették a szekszárdi Deutsche Bühne előadásában Szekszárdon a Don Quihotét, 

valamint szervezői voltak ugyanezen színház és egy pécsi iskola német nyelvű, zenés János 

passió előadásának a helyi templomtéren. 

 

A szokásos Spatschoppen (az István Napok keretébe illesztett német nemzetiségi est) ez 

évben is színvonalas műsorral, vendéglátással telt el. 

Mint már annyiszor, a Majfest-nek is és az advent első hétvégi rendezvénynek is (betlehem 

építés, gyertyagyújtás  és műsor) házigazdái voltak.  

Május elsején a „sváb lakodalmas” bemutatása, továbbá a hausmannstetteni „Kunstrape 

művésztársaság” kiállításának a megszervezése is a klubhoz köthető.  

 

Ez évben a tavaly állított emlékkőnél emlékeztek meg koszorúzással a németség tragédiájáról 

és idén is kirándulást tettek (szerveztek) Óbányára, a „tűzkerék túrának” idén Pécsváradról 88 

résztvevője volt. 

Klubnapjaik egyikén bemutatták a „málenki robot” témában megjelenő tanulmányt (könyvet), 

az évzáró klubnapjukon pedig karácsonyi műsorral köszöntötték a megjelenteket.  

 

Cigány önkormányzat programjait a Pécsváradért alapítvány 20 ezer forinttal segítette, 

melyek főként szociális jellegűek voltak (Mikulás, karácsony, ajándékosztás, stb.).  

 

A Nyugdíjas Klub 1993-ban alakult, majd 2000-ben Egyesületet hoztak létre a környező 

településeket is érintve (jelenleg 9 településről mintegy 400 tagjuk van), a pécsváradi 

klubtagok száma ez évben 142 fő volt. 

Idén vezetőségválasztó közgyűlésen az elnök ismét Kárpátiné Kovács Zita lett, titkár Paksi 

Rozália, elnökhelyettes Pusch Lászlóné, a vezetőség tagjai pedig Link József, Hegedűs Tibor, 

Fullér Sándorné és Dolha Boldizsárné. 

 

Ez évi legnagyobb helyi rendezvényük az „Életet az éveknek országos szövetség” 20-éves 

jubileumi megemlékezés volt, amelyen 25 nyugdíjas klub amatőr művészeti együtteseinek 

mintegy 400 tagja adott műsort, összesen 34 számmal (tánc, ének, vers, próza, stb.) 

szórakoztatva a teltházas közönséget. 

Amatőr együtteseik szórakoztató előadásai, illetve a tartalmas klubfoglalkozásaik 

elismeréseként ez évben az Életet az éveknek országos szövetségétől Díszoklevelet vehettek 

át, a „Solár Fesztiválon” pedig a tánckar és a férfi kórus a zsűri különdíját érdemelte ki. 

Az Alsómocsoládon első ízben megrendezett „helytörténeti ki mit tud” versenyen a 4 fős 

pécsváradi csapat győzött és elsőként nyerték el a vándorserleget. 

 

Nagyatádon a „Szépkorúak Művészeti Fesztiválján” 18 fős csoportjuk adott műsort (elnyerve 

a zsűri különdíját), illetve 30 fő tett látogatást az ottani fürdőben, voltak továbbá 4 napos 

kiránduláson Sopron, Bécs és környékén (Pápa, Fertőd, Veszprém, Hertelend, Celdömölk, 

Siófok és nem kihagyva Hévíz fürdőt). 

Házi ünnepségeik, klubfoglalkozásaik esetenként az időseket érintő előadásokkal párosultak 

ez évben is (egészségügyi, táplálkozással kapcsolatos, természetgyógyász, stb.). 

Egy alkalommal vendégül látták a bonyhádi klub tagjait. 

 

A pannonhalmi testvérvárosi kapcsolat létesítését követően elsőként vették fel a kapcsolatot 

az ottani civil szervezetek egyikével, a nyugdíjas klubbal és látták őket vendégül. 

A klub tevékenységét a Pécsváradért alapítvány 15 ezer forinttal támogatta. 
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A Mozgáskorlátozottak egyesülete, illetve klubja megalakulásuk 15-éves évfordulóját a 

Zengő étteremben közös vacsorával, műsorral ünnepelték. A kistérséget érintő egyesületnek 

immár 186 tagja van és nagyon aktív érdekképviseletet, tanácsot, programot biztosítanak 

tagjaiknak (egészségügyi előadások, szűrések, stb.) 

 

A helyi klub amatőr együttesei szinte majd minden helyi rendezvényen szerepelnek, továbbá 

gazdái voltak az advent harmadik hétvégi rendezvénynek, melyen a Luca-napi szokások 

bemutatása is a műsor része volt. 

A megyei sportnapon is képviseltették magukat, 10 csapat közül összességben a 3. helyen 

végeztek, míg egyéniben 2 arany- és 1-1 ezüst-, illetve bronzérmet szereztek. Résztvevői 

voltak a bonyhádiak rendezte sportnapnak is. 

Részt vettek Budapesten az esélyegyenlőségi napon, kirándultak Gyulára (felkeresve a 

fürdőt), továbbá Hódmezővásárhelyre, szeptemberben a barcsi fürdőben voltak és 

vendégeskedtek a Geresdlaki, valamint bonyhádi mozgáskorlátozottak klubjában is, továbbá 6 

klubtag a bonyhádi juniálison vett részt és mintegy ötven fő járt vendégként a kátolyi 

pincesoron. 

Ez évben több közös rendezvényük, programjuk volt a mohácsi klubbal 

Megünnepelték a Nőnapot is, batyus bál keretében, a farsanghoz hasonlóan.   

Tevékenységüket a Pécsváradért alapítvány 15 ezer forinttal támogatta. 

 

A Szociális Gondozási Központ  továbbra is többrétű feladatot látott el, nevezetesen az 

időskorúk gondozásán (bentlakás, klub működtetés) felül a családsegítő és gyermekjóléti 

szolgáltatás, a jelzőrendszeres házi gondozás üzemeltetése, a hagyományos házi-gondozás és 

szociális étkeztetés ellátása is feladatkörűkbe tartozik. 

 

Az intézmény főállású, teljes munkaidős dolgozóinak a száma 21 fő, megoszlásuk: 1 vezető, 

14 gondozónő, 1 gépkocsivezető, 1 takarítónő és 4 fő a családsegítő szolgálatnál 

foglalkoztatott. 

A 14 gondozónő közül 1 főnővér, 8 három műszakos nővér a bentlakásos részben, 2 nővér 

nappal foglalkoztatott a klubban és 3 nővér házi gondozást lát el. 

 

A részmunkaidőben foglalkoztatottak közül 22 fő készenléti gondozónő a 12 települést érintő 

jelzőrendszeres gondozásnál, 1 fő részmunkaidős orvos (dr. Hutvágner Rozália személyében), 

továbbá a Munkaügyi Központ közvetítése révén további 4 fő dolgozik konyhás, mosó-és 

takarítónő, hét órás gondozónő, valamint rehabilitációs terapeuta beosztásban. 

 

Ez évben a gondozónők cseréje, távozása viszonylag nagymérvű volt (4 fő ment el a nagy 

megterhelés miatt és vetek fel újakat), továbbá a gépkocsivezető munkakörét április óta 

helyettesítéssel töltik be, Kárpáti Árpád szívinfarktusa és műtéte utáni táppénzes állományba 

vétele miatt. 

 

Az ápoltak, gondozottak megoszlása: 

 

A bentlakásos otthon 3 részlegében 31 fő nyert elhelyezést (emelt szintű ellátásban 6 fő, 

általános ellátásban 14 fő, demens részlegben 11 fő). Az év során 7 gondozott meghalt, új 

felvétellel került az intézménybe 6 fő. 

 

Nappali ellátásban (idősek klubjában) átlag 28 fő részesült, közülük 12-en új tagok, öten a 

régi tagok közül bekerültek a bentlakásos otthonba. 

 



 71 

A házi-gondozásban történt a legnagyobb változás, a tavalyi 33 fővel szemben (16 pécsváradi, 

8 zengővárkonyi és 9 fazekasbodai)  az év végére 122 főt gondoznak, miután hatókörük 12 

településre terjed ki (Pécsvárad, Zengővárkony, Fazekasboda, Erzsébet, Kátoly, Kékesd, 

Szellő, Berkesd, Pereked, Szilágy, Martonfa, Nagypall) és mindenütt 1-1 gondozónőt 

foglalkoztatnak (3 nyolcórást, 7 hatórást és 2 négyórást). 

Az engedélyezett ellátotti létszám egyébként csak 118 fő. 

 

Szociális étkezésben 21 fő, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 81 fő részesült (készülék 

kihelyezés révén) a már felsorolt 12 településen. 

A készülék használata (riasztás) során 20 gondozói tevékenységre, 3 orvosi megjelenésre volt 

szükség. Az összes riasztásból (83 eset) tévesnek minősült 39 riasztás.  

 

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat a nyári szünidőben hetente tartott játszóházas 

foglalkozást, nyári kirándulásokat szerveztek Pécsre (akvárium, terrárium és a város 

nevezetességei megtekintésével), de még parkrendezésben is részt vettek. 

A Család és közösség Alapítvány a nyáron szervezője volt a Mosókút forrás környék 

virágosításának, tevékenységüket a Pécsváradért Alapítvány 35 ezer forinttal támogatta. 

 

A Gondozási központ közösségi élete változatlanul színes, megtartják a jeles napokat, 

gyakran műsorral egybekötve (Farsang, Nőnap, Húsvét, Majális, Karácsony, Szilveszter), 

Idén a fekedi német kórus műsorral és házi süteménnyel kedveskedett az otthon lakóinak, 

miután az otthonba költözött volt kórustagjukat meglátogatták, továbbá betlehemes műsorral 

kedveskedtek a cserkészek is. 

Kirándultak Máriagyűdre, a búcsúra. 

 

Az intézmény gyakran fogadott gyakorlatra ez évben is végzős szociális munkás hallgatókat, 

illetve ápoló és gondozó tanulókat, valamint a Vöröskereszttel együttműködve a házibeteg-

ápoló tanfolyam résztvevőinek (14 fő) gyakorló helyet és vizsga helyszínt biztosítottak. 

 

Az intézmény költségvetési felhasználása a családsegítő szolgálattal együtt  81.872.000 FT 

volt (tavaly 73.747.000 Ft). 

Ebből a B épületnél új gázkazánt építettek be, továbbá adományi támogatásból kicserélték a 

konyhaszekrényeket és új ebédlő székeket vásároltak 513 ezer forintért. 

 

Az önkormányzat ez évben szociális támogatásra, segélyezésre összesen 36.077.769 Ft-ot 

fordított, ez 4,5 millióval több, mint a megelőző évben (31.617.000 Ft). Ebből a legnagyobb 

tétel, mintegy 25 millió forint a munkanélküliek segélye és a rendelkezésre állási támogatás. 

 

Talán érdemes külön kiemelni a kiskorúk támogatását, amelynek lehetőségei, formái ez évben 

is szaporodtak és a gyámhatóság (jegyző) által megítélt támogatások döntő részét az állam 

viseli.  

Ezek: rendszeres gyermekvédelmi támogatás (200 gyermeket érintve), eseti támogatás, 

beiskolázási költséghez hozzájárulás, óvodáztatási támogatás, étkeztetés 50 %, illetve 100 %-

os támogatása (182 gyermeket érintve), ingyenes tankönyvjuttatás (187 tanulót érintve). Ezek 

ez évben összesen 585 gyermek ellátását tették könnyebbé.  

Idén is 10 tanuló részesült a Bursa Hungarica továbbtanulási támogatásban. 

 

Megjelent egy adat arról, hogy a kistérségekben hányan részesülnek szociális segélyben. 

Ebből megállapítható, hogy a pécsváradi térségben a lakónépesség 1,40 %-a szorul szociális 

segélyre (176 fő) és a pécsi térséget leszámítva, itt a legkevesebb a segélyezettek aránya, ami 
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- feltételezve, hogy aki rászorul az kap is – igen kedvező. A komlói térségben a népesség 2,81 

%  részesül segélyben, majd a további sorrend Szentlőrinc, Siklós, Sásd, Szigetvár és a 

legtöbben a sellyei térségben kapnak segélyt, a népesség  7,81 % ( a pécsváradi kistérségnél 

csak ezerrel több lakosú sellyei kistérségben 1.060 fő a segélyezett).  

 

Az egészségügyi ellátás terén jelentős változás (ellátási formák, személyek vonatkozásában) 

nem volt. Továbbra is 3 háziorvos, egy gyermekorvos, 3 fogszakorvos, 2 védőnő, labor, 

fiziotherápiai rendelés, ügyelet, gyógytorna, heti kétszeri rheumatológiai szakrendelés, 

továbbá fogszabályozás és szájsebészet üzemel az Egészségügyi Centrumban, valamint a 

Baráthegyi gyógyházban van még TB-s ellátás. 

 

Ez évben is voltak „akciók”, mint komplex szűrés a 65 éven felülieknek, látásvizsgálat és 

kedvezményes szemüveghez jutás, továbbá egyre több helyi vállalkozás hirdetett „kínai 

orvoslást”, „fénnyel gyógyítást” és hasonló szolgáltatásokat. 

A fogászati szakrendelő német akcióban kedvezményes fogtömést hirdetett (7 – 12 ezer forint 

térítési díj helyett 5 ezer forintos áron). 

 

Mindezek kevésé pótolják azt, hogy megszűnt az ingyenes (TB-kártyás) szemészeti 

szakrendelés, a szemvizsgálatok nem csekély összegű térítéssel járnak, jóval meghaladva az 

egykori vizitdíjat (2500 Ft egy vizsgálat), de senki sem tette ezt szóvá (egészségügyiek, 

önkormányzat, stb.) 

 

Indult egy szülész, nőgyógyászati  rendelés is, heti két alkalommal dr. Kerner Gábor 

magánrendelése révén. 

  

A kistérségi német önkormányzatok közös ajándékaként az egészségügyi centrum 

műszerellátottsága egy Cobas H – 232 típusú, szívinfarktus és tüdőembólia kimutatására 

alkalmas készülékkel gyarapodott  

Egyébként a rendelőben a volt dr. Bíró féle boltocskában Optikai üzlet nyílt, és itt 

egészségügyi segédeszközöket is árusítanak  

 

Itt említem, hogy az egészségügyi dolgozók immár két éve új „szolgáltatással” is jelentkeztek, 

orvosok és barátaik különféle táncformációkkal lépnek fel az adventi rendezvényen, de ez 

évben műsorral kedveskedtek a Mozgáskorlátozottak klubja rendezvényén is. (Nagy 

közönségsikerük van) 

 

Az önkormányzat egészségügyi kiadása összesen 41-009.000 Ft volt (tavaly 38.116.000 Ft), 

ebből a társadalombiztosítás fedezett 28.522.200 Ft-ot (tavaly 27.764.000 Ft-ot). 

Egyes tevékenységek költségkihatása: 

Reumatológiai szakrendelés 2.740.000 Ft (tavaly 2.191.000 Ft 

Fizióterápia, labor 7.511.000 Ft (tavaly 7.564.000 Ft) 

Védőnői szolgálat  8.436.000 Ft (tavaly 8.399.000 Ft) 

Központi ügyelet 22.322.000 Ft (tavaly 19.962.000 Ft 

 

Az Intézményi Gondnokság az év végével megszűnt, tevékenységi köre és a dolgozók 

beolvadtak a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportjába 

Költségvetési kiadásuk 11.500.000 Ft volt (tavaly 12,9 millió) 

 

Csak a pécsváradi intézmények ez évi kiadása összesen 504.909 e. FT volt (tavaly 525.426 e 

Ft) 
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25 évvel ezelőtt a 240 gyermeket ellátó óvodánál annyit jegyzett fel a krónika, hogy azok 

felszereltsége megyei viszonylatban is élenjáró és az évben minden gyermeket fel tudtak venni. 

 

A Kisegítő iskolánál nagy volt a zsúfoltság, az alsó iskolában és a kollégiumi hálószobákban 

is tanítottak összesen 61 gyermeket (foglalkoztató iskolába 40, kisegítő iskolába 21 tanuló 

járt). 

Nevelőotthoni elhelyezésben 38 gyermek részesült, közülük állami gondozott volt 11 tanuló 

 

Az általános iskolában egyre nőtt a gyermeklétszám (körzetesítés miatt is), az elsőben 3 

csoportot indítottak, a 11 alsós és 11 felsős csoportokban összesen 679 tanuló volt, napközibe 

10 csoportba 356 tanuló járt, csak menzai étkezésben 55-en részesültek.  

A pedagógusok száma 44 fő volt, feljegyezte a krónika, hogy hiány van testnevelő szakon, 

továbbá egyes nevelők túlórája igen magas. Bérrendezés is volt ! Az iskolai és óvodai 

pedagógusok bére átlag 400-500 forinttal nőtt !!! 

 

A krónika szerint „német oktatás minden évfolyamban van, sőt: az alsó 4 osztályban 2-2 

csoportban is, az 1981-ben indult orosz tagozatos osztály a 6. évfolyamhoz jutott.” 

 

Az évben az étterem 36 hellyel bővült, az épület teljes külső felújítása 2,5 millió volt. 

Az Úttörők a hulladékgyűjtésben megyei elsők lettek, az úttörő megyei tűzoltóversenyen egy-

egy 5-5 fős fiú és leány csapat indult és a 2. illetve 4. helyen végeztek. 

Az alsó iskolában a szülők fákat ültettek és közreműködtek a szaktantermek kialakításában is. 

 

A szakiskolában folytatódott az újabb épületszárny építése, a május 7-én birtokba vett új 

épületrész költsége 17,5 millió volt. Az épületben az ÁFÉSZ egy iskolai büfét nyitott. 

 

A tanulói létszám tovább emelkedett. A 253 tanuló megoszlása: húsfeldolgozó 128, 

állattenyésztő 63, baromfi-húsfeldolgozó 33 és sörgyártó tanuló 29 fő. Velük 58 fő- és 5 

részfoglalkozású alkalmazott foglalkozott, ebből 28 volt a szakoktató és tanár. 

 

A KISZ szervezetük a KISZ KB - tól kiváló alapszervezet címet és zászlót kapott, az Ifjú Gárda 

század ugyancsak kiváló század lett, jutalmul 3 napos honvédelmi versenyre mehettek 

Jugoszláviába.  

A kollégium is arany oklevelet kapott, tömegsportban az iskola megyei első lett, az irodalmi 

színpad pedig Kaposváron régiós bemutatkozáson bronz érmet szerzett. 

Megyei diákvetélkedőn – állampolgári ismeretekből – az Adószegi Károly által felkészített 

tanulók második helyen végeztek. 

 

A Zeneiskola beiskolázási körzetébe tartozott akkor még a mecseknádasdi és geresdlaki 

körzet is. 

Feljegyezte a krónika, hogy sikerült megoldani Nagy Viktor utódlását (ő volt az 

Úttörőzenekar karnagya és felvételt nyert opera rendezői szakra), így újra szerveződött a 

zenekar, ismét van karnagyuk, a katonaságtól leszerelt Wágner József személyében. 

Abban az évben az iskola tanári hangversenyén pécsi kollégák is közreműködtek. 

Akkor úgy fogalmazott a krónika, hogy a „nagyközség kulturális, közművelődési életében 

továbbra is három intézmény játszik meghatározó szerepet: Könyvtár, Zeneiskola és 

művelődési ház, illetve ezek rendezvényei, vagy az intézmények keretében foglalkoztatott 

csoportok, szakkörök műsorai.” 

(Azóta ez a kör kibővült, a Könyvtár szerepe pedig egyre halványodik.) 

Az iskolában 5 főfoglalkozású és 6 szerződéses tanár 190 tanulót oktatott. 
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A Könyvtár állománya akkor 1312 kötettel gyarapodott, így meghaladta a 26 ezer kötetet, a 

beírt olvasók száma 1.152 fő volt, ők 31.316 kötetet kölcsönöztek ki.  

Működött még fiókkönyvtár is, Apátvarasdon (49 olvasóval), Erdősmecskén (47 olvasóval) és 

Martonfán (17 olvasóval). 

Az évben a krónika szerint a tanrenddel összhangban iskolai foglalkozásokat is tartottak a 

könyvtárosok. 

 

Az akkor még üzemelő Zengő mozi 377 előadást tartott, 24.733 belépőjegyet adtak el, 

továbbá 15 alkalommal volt külön „ovimozi” és az iskolai tananyaggal kapcsolatos 

ismeretterjesztő rövidfilmes előadásokat is rendeztek, végül pedig rendszeres volt az ifjúsági 

filmek vetítése a szakmunkástanulóknak. 

 

A művelődési házban az Úttörő és Tűzoltó zenekar, valamint Női kórus mellett működött 

bábcsoport, művészeti műhely, textil- és barkács műhely, szabó-varró tanfolyam, 

kismotorosoknak KRESZ tanfolyam (16 -an vizsgáztak), honismereti kör, kézimunkaszakkör, 

Várbaráti kör, sakk-, bélyeggyűjtő- és kártyaklub is. 

 

Volt angol és német nyelvtanfolyam, aerobick tanfolyam, ők szervezték az úszásoktatásokat 

óvodásoknak és kisiskolásoknak (csoportonként 15 főt 15-15 alkalommal vittek Pécsre 

kisbusszal és akkor még fizetni kellett érte!!! ). 

 

Többször indítottak „színházbuszokat”, és szervezték a külpolitikai újságírók előadásait. 

 

A 25-éves kézimunka szakkör tagjai tapasztalatcserén jártak Siófokon és Tamásiban és egy 

összegző kiállításon is bemutatkoztak. Rendeztek kiállítást a hegyi magyarok ruházata és 

használati tárgyaiból is. 

A krónika szerint az évben a táncos rendezvényekkel és műsoros előadásokkal együtt összesen 

116 rendezvény volt több mint 40 ezer látogatóval. 

 

Abban az évben nyári gyakorlaton, tapasztalatszerzésen 3 főiskolás töltötte itt a nyári szünet 

egy részét (kecskeméti Kertészeti Egyetemről, szegedi József Attila Tudományegyetemről és az 

Egészségügyi Főoskoláról egy-egy tanuló). 

 

Az Egyesületek közt a Sportkör, a Várbaráti Kör és az akkor még működő Tűzoltó egyesület 

szerepel az akkori krónikában. Az évben a pécsváradi 800 literes motorfecskendő raj megyei 

versenyen 17 csapat közt a 4. helyen végzett. 

 

 A Sportkörön belül 2 labdarúgó csapat, továbbá kézilabda, sakk, atlétikai és természetjáró 

szakosztály működött (a két utóbbiban iskolás tanulók sportoltak). 

Tömegsportrendezvényekben Pécsvárad akkor az első helyen végzett, 8 ezer forint jutalomban 

részesült az egyesület. 

A felnőtt labdarúgók a megyei II. osztályban harmadikak, az ifjúságiak elsők lettek. 

Abban az évben volt a sportkör 60-éves, egy kiállítással emlékeztek a kezdetekre. 

A labdarúgók játszottak Jugoszláviában, majd fogadták 3 napra őket, az Öregfiúk csapata 

Várdaróccal játszott oda-vissza alapon és járt Pécsváradon egy NSZK csapat is. 

 

A krónika szerint az egészségügyi ellátásban annyi volt a változás, hogy az évben egy védőnői 

állás megszűnt, maradt három. 
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A régi patikában egy lakás lett kialakítva fogorvosnő részére, de a tervezett egészségügyi 

célra történő épület átalakítás és szigetelés elmaradt, mivel nem volt a tanácsnak e célra 3 

milliója. 

Szerveztek viszont elsősegélynyújtó tanfolyamot, a helyi vállalatok dolgozói részére (35 

főnek), előadást az orvosok tartották, a szervezést a Vöröskereszt végezte, végül 24 fő tett 

vizsgát. Kétszer volt véradás, összesen 207 fő jelent meg és 188-an adtak vért. 

Dr. Menczer Gábor szervezett egy „családtervezési” előadást a helyi cigányok részére, de a 

29 meghívottból mindössze hárman jelentek meg.  

 

Szociális gondozás terén csupán az Öregek Napközije működött 27 fővel, az intézmény éves 

költsége 357 ezer forint volt, továbbá segélyezésre 631 ezer, gyámügyi segélyezésre 

(kiskorúak támogatására) 55 ezer forintot fizetett ki az évben a tanács 

Összesen 51 fő kapott segélyt , 6 fő részesült szociális gondozásban és ketten szociális 

étkezésben. 

Egy főfoglalkozású és egy tiszteletdíjas gondozónő látta el a feladatokat.  

 

 

 

                                                                 VI. 

 

a./ A város lakónépessége tovább csökkent, tavaly 10 fővel, most már 14 fővel, így az év végi 

lakós létszám 4.030 fő. 

A nők száma 2.084 fő, férfiak 1.946 fő. 

A 7-14 év közöttiek száma 293 fő, 0-18 év közöttiek 741 fő, 60 év felettiek száma 862 fő. 

Az év során összesen 36 gyermek született a tavalyi 34-hez képest. 

 

Ez évben lakásra 5 építési és 8 használatbavételi engedélyt adtak ki, üdülőre sem építési, sem 

használatbavételi engedélyt nem kértek. Tavaly 9 építési és 7 használatbavételi engedélyt 

jegyzett fel a krónika. 

 

Az év során újabb lakások és közületi ingatlanok kötöttek rá a víz-és szennyvízhálózatra, 

összesen 14 új bekötés volt), így a vízbekötések száma 1,686 (ebből lakossági 1.498), a 

szennyvízbekötések száma 1.241 (ebből lakossági 1.078). 

Az éves vízfogyasztás takarékosabb volt, a tavalyi 212.486 m
3
-l szemben az idei 

vízfelhasználás 201.195 m
3
 volt, az éves tisztított szennyvíz mennyisége ugyancsak csökkent, 

135.451 m
3
-ről 126.145 m

3
-re.

 

 

b./ Ez évben is többen részesültek kitüntetésben, illetve értek el kiváló eredményt. 

Pécsváradért Díjat kapott dr. Hutvágner Rozália, a köz szolgálatáért elismerésben részesült 

Tóth Györgyi, Lantos Istvánné, Bada László, Apaceller Józsefné és a Közösségi Kerekasztal. 

 

Emlékplakettet kapott Blum János, Bősz Zoltánné, Kovács Attila, Németh Jánosné, Schneider 

János és Kovács László.  

Elismerő oklevelet vehetett át  Fuchs János, a Felvidékiek klubja és a Németklub, a Német 

kisebbségi önkormányzat díját Bognár Istvánné érdemelte ki. 

 

A Várbaráti kör kitüntetését Szabó Éva és Freund János kapta meg 

A Nyugdíjas klub díszoklevelet kapott az Életet az éveknek országos szövetségétől a 

színvonalas klubfoglalkozásaiért, Kárpátiné Kovács Zita a Megyenapon az „Idősekért Díj”-at 

kapta meg. 
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Az „Év üzletembere Díjat” kapta a megyei kamarától Kresz Erika , az „Év testnevelője”címet 

Gelencsér János kapta meg a megyei és városi Testnevelők szövetségétől. 

 

A Mecseki Erdőkért Díjban részesült Róna Zsolt és Scholtz Péter 

Gungl Józsefné a Takarékossági világnapon kapta meg a Takarékszövetkezeti munkáért 

elismerést 

Apaceller József a Magyarországi Német Ének-zene és tánckarok Szövetségétől a „Josef 

Gungl Díj”-at vette át. ( Egy „díjat” a krónikaíró is ad Apaceller Józsefnek, ő az egyetlen, aki 

az önkormányzatok megalakulása óta – 20 éven át – folyamatosan képviselő.)  

 

Kárpáti Árpád Herczog Lászlótól, a szociális és munkaügyi minisztertől miniszteri 

dicséretben részesült 

Erdősi Tibor díjat ez évben Patonainé Link Zsuzsa, Hohmanné Schunk Edit, Lantos Istvánné 

és Molnár Józsefné kapott 

A takaros porta, takaros portál, legvirágosabb lépcsőház és hasonló elismerésben részesült ez 

évben Fischer György, Matkó József, Brém Ferenc, Biszak Tibor, Wittenbart István, Bayerné 

Pusch Edit, Fullér Ferenc, a Kossuth u 12 számú társasház és a Mecseki Erdészet pécsváradi 

üzeme. 

 

Bencsik István szobrászművész a 2009-es Prima primissa díj 3 fős jelöltjei közé került. 

 

Az önkormányzat környezetszépítési díjat kapott a megyei önkormányzattól. 

 

Ratting Anita országos gépíró versenyt nyert februárban, egyben junior és főiskolai bajnok is 

lett, a pekingi világbajnokságon a 2. legjobb magyar versenyző lett, egyébként a vb. 17. 

helyezettje volt, 

 

Hódosi Viktória az ifjúsági és junior fekvenyomás világbajnokságon Csehországban 67,5 kg. 

kategóriában ezüstérmet szerzett 

Az éves borverseny abszolút győztese és a legeredményesebb borász cím nyertese ifj. Walter 

Gyula lett. 

 

c./ A bűn- és balesetek száma, nagyságrendje úgy tűnik változatlan, Pécsvárad a kevésbé 

fertőzött területek közé tartozik, bár igen gyakoriak a betöréses lopások, két esetben több 

milliós értékek tűntek el. Az év során összesen 28 lopás, betöréses lopás volt a tavalyi 37-el 

szemben, ugyanakkor a rongálás 1 esetről 6-ra nőtt. 

 

A nagyobb bűncselekmények közé tartozik a plébániai kassza ellopása (1,4 milliós kárral), 

továbbá több mint 50 sertés eltulajdonítása. Volt egy kerékpár lopás is. 

 

A kisstílű, de bosszantó események igen gyakoriak, melyek hátterében az esztelen rongálás, 

tobzódás áll és a cselekmények - bár ez nem jogi minősítés – a „hülyegyerek” kategóriába 

tartoznak (utcatáblák megrongálása, padok összetörése, betlehem meggyalázása, parkoló autó 

feltörése, stb.) 

 

Ez évben új parancsnoka lett az őrsnek, az év végével újjáalakult a helyi polgárőrség, és egy 

kmb-s körzet is alakult, a kerékpárlopások megelőzésére ingyenes gravírozás volt, és a helyi 

járőrök januárban országosan körözött személyt fogtak el. 
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A belesetek száma sem kirívó, elsősorban a 6-os úton és annak elágazásainál történnek a 

balesetek, bár idén télen a belterületen is volt egy személyi sérüléssel járó gépjármű baleset. 

Összesen 6 közlekedési baleset volt, ebből 5 sérülés nélküli volt. Az ittas vezetésen 

rajtakapottak száma csupán öt volt. 

 

                                                             .-.-. 

                                                         

A város legidősebbje Kuppi Erzsébet, 1910 november 17-én született, a 98 éves Szabó 

Máténé Varga Erzsébet idén meghalt. 

Werner Tímea (Szabó Tímea) 36-éves pécsváradi lakós a 6-os úton gépkocsijával 

karambolozott és meghalt. 

 

 

Pécsvárad lakónépessége 25 évvel ezelőtt (állandó és ideiglenes lakókkal együtt ) 4.381 fő 

volt. 

 

Abban az évben 28 új lakás épült, a vízhálózatra 942, a csatornára 320 lakás volt rákötve. 

Az éves vízfogyasztás 418.500 m
3
 volt, augusztusban vízkorlátozást kellett elrendelni. 

 

Az akkori adatok szerint a gépkocsi előfizetők száma 2o2-ről 178 főre csökkent az OTP-nél, és 

a csekkfüzetet használok száma egy fővel gyarapodott ! (ötről hatra) 

 

Abban az évben is több pécsváradi kapott kitüntetést, elismerést. Sebestyén József a 

Munkaérdemrend bronz fokozatát kapta, kiváló munkáért miniszteri kitüntetésben részesült 

Kis Bocz János főállattenyésztő, Mester Károlyné, Tóth Gézáné pedagógusok és Dencs József 

ÁFÉSZ dolgozó. 

Miniszteri dicséretben részesült Szokodi Istvánné védőnő és Schulteisz Józsefné vezető óvónő 

helyettes, valamint Michl Józsefné szakiskolai dolgozó 

Kiváló dolgozó kitüntetést kapott Kovács Károly, Marczi József, Gungl László, a szocialista 

kultúráért elismerésben részesült Molnár Erzsébet (Zsuzsa) (szakiskolai dolgozók) 

Fuchs Sándorné, Fuchs Sándor és Klaszta Tibor a KISZ munkájukért Szovjetuniói  jutalom 

kiránduláson vehettek részt. 

Kiváló szövetkezet lett a lakásszövetkezet, népművészeti elismerésben részesült a 25 éves 

díszítőművészeti szakkör 

Kiváló társadalmi munkáért kitüntetést kapott Adószagi Károly és Gódor András. 

A Női kórus miniszteri dicséretet és 10 ezer forintot kapott, a szakiskolai kollégium pedig 

arany oklevélben részesült. 

Baranya legjobb sportolója 2. helyezett lett Szabó Tamás atléta, Wolf József pedig az 

államigazgatási főiskolai diplomáját vehette át. 

 

Abban az évben a borversenyen aranyérmet kapott Gódor András, Balla László, Vadász 

László, Szabó Sándorné, Hering József, Papp János, Győri Sándor (fehér borok után), 

továbbá Kis Bocz János és Koch Lajos (vörös borok után), bár ők a mai bortermelő 

„művészekhez” képest, csak ” mesterek” voltak. (Jellemző, hogy egyik nagybani eladó 

aranyérmest a kötelező borvizsgálat után borhamisítás szabálysértésért feljelentették.)  

 

Bűncselekmények akkor is voltak. Betörtek a Zengőbe, italt, magnót, cigarettát loptak, de 

estére már elfogták a két betörőt. 

Ugyancsak meglátogatták a tolvajok a tóvölgyi büfét is. 

Az évben alakult önkéntes rendőri csoport 20 fővel. 
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Feljegyezte  még a krónika hogy volt egy igen jelentős jégverés is (palatetők rongálódtak 

meg). 

 

Abban az évben halt meg Kígyós Sándor és Szabó Károly, Sasvári László pedig ittasan az 

ágyban dohányzott - füstmérgezésben meghalt 

 

Pécsvárad, 2010 április 30 

 

 

                                                                            Dr. Kófiás Mihály 

                                                                                   krónikaíró  


