
                                             K R Ó N I K A 

                                           2010 év                      

 

Január 1: 

Mától megemelték a csatornadíjat és a szemétszállítási költséget, így a csatorna és víz 

köbmétere az egyéb pótlékokkal együtt a lakosságnak 790 FT, egy kuka ürítése 191 Ft/hét. 

A kuka ürítés 20 Ft-al, a csatorna és vízdíj 40 Ft-al emelkedett. 

Január 3: 

Nagysikerű, teltházas újévi koncertet adott a 22 fős helyi BIG-BAND zenekar. 

Január 4: 

A labdarúgók új edzője Jagicza Gábor lett. 

Babaangol foglalkozások megkezdődtek ez évben is. 

A FORDAN táncoktatás is beindult, ez alkalommal 8 fő jelentkezett. 

Január 5: 

Megbeszélés volt a Mozgáskorlátozottak klubjában 

Január 7: 

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

Csinosítják belül a Mecsek-vidéke takarékszövetkezet irodását (belső két falat lapozták le)A 

A pécsi körzeti tévé híradóban beszámoltak arról, hogy ismeretlenek megrongálták a templom 

előtt felállított betlehemet, az alakokat elégették. 

A helyi tévé mai adásában bemutatták a megrongált, illetve helyreállított betlehemet, riport 

volt Antal Géza apáttal, bemutatták a megszűnt vonat pécsváradi búcsúztatását. 

Beszámolt az adás az adventi vásárról és műsorról, a Német Klub karácsonyi rendezvényéről, 

és a várbaráti kör szervezte Zengő túráról. 

Zárásként a II. Béla középiskola filmes bemutatását vetítették, majd az adás a 

Pannonkrónikával zárult. 

Január 8: 

Használt ruhavásár volt a művelődési házban. 

Január 9: 

Mától minden hétvégén, szombat és vasárnap zárva van az uszoda. Különös takarékoskodás, 

akkor van zárva, amikor mások (az iskolásokon kívül) esetleg mennének az uszodába. 

Kézilabda női gyermek bajnokság volt a sportcsarnokban. 

Január 10: 

Labdarúgó torna volt a sportcsarnokban. 

Január 11: 

Megkezdték próbájukat az apró-táncosok is. 

Ülésezett a képviselőtestület, elfogadták a II. Béla iskola megyei önkormányzat által történő 

üzemeltetését további 10 éves időtartamra (2020 március 29-ig), valamint pályázatokról 

döntöttek 

Pályáznak bentlakásos idős intézmény támogatására, továbbá hátrányos helyzetű, periférián 

lévő otthonok felszámolására. 

Döntött a testület arról is, hogy Komló önkormányzatának átadja a vízművekre fennálló 

résztulajdonjogot és cserébe Komló is lemond a pécsváradi ingatlan résztulajdonáról. 

Január 12: 

Olasz és angolhasznált ruha és fehérnemű várás volt a művelődési házban. 

Megbeszélést tartottak a Nyugdíjasok klubjában. 

Január 14: 

Újabb KRESZ tanfolyam indult. 

A helyi tévé ma levetítette a zeneiskolások karácsonyi hangversenyét. 

A kistérségi társulás ismét elnökének választotta dr. Wekler Ferencet, alelnökök dr. Bíró f 
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Ferenc és dr. Szele Tibor (Hidas) lettek. 

A Tchibo Kft. 60 éves jubileuma alkalmával kisorsolta 6 db. 600 ezer forintos támogatás 

nyertesét, ezek egyike a pécsváradi Vár utcai óvoda lett. 

Január 15: 

Kerek egy esztendő program sorozatban ma kézműves foglalkozás volt a művelődési házban. 

Ülésezett a lakásszövetkezet, megjelent 10 fő. 

Mától minden páratlan pénteken a nép ügyvédje fogadóórát tart a polgármesteri hivatalban. 

Január 16: 

Női nemzetközi labdarúgó torna volt a sportcsarnokban, a PMFC, Szigetvár, Taksony és két 

horvát csapat részvételével. A Kupát Taksony nyerte. 

Megbeszélést tartottak a galambászok. 

Játszóház volt a művelődési házban. 

Január 17: 

Folytatódott a női kézilabda gyermekbajnokság a sportcsarnokban. 

Január 18: 

Ma baba angol gyermekfoglalkozás bemutató volt a szülőknek, szorgalmazva a minél több 

részvételt.   

Számítógépes tanfolyam indult a nyugdíjas tele-házban (művelődési ház). 

Ülésezett az önkormányzat „Várbizottsága”. 

Január 19: 

Ruha, cipő, fehérnemű, edény, háztartási eszközök, műszaki cikkek, szerszámok és játékvásár 

volt a művelődési házban. 

Ülésezett az önkormányzat Gazdasági bizottsága, téma a 2010 évi költségvetés volt. 

Január 20: 

Dr. Hargitai János megyei önkormányzat elnöke, országgyűlési képviselő tartott lakossági 

fórumot (megkezdve a választási kampányt.) Megjelent mintegy 70 fő, a program mindössze 

jó egy órát tartott, mindezt a helyi tévé élőben közvetítette. 

Ülésezett a kulturális bizottság. 

Január 21: 

A Felvidékiek klubja mai összejövetelének témája a bonyhádi klubhoz tervezett látogatás 

volt. 

Január 22: 

Ma az ifjúsági önkormányzat testületi ülése vacsorával végződött, részt vett 30 fiatal. 

Fehérnemű vásár volt a művelődési házban. 

A helyi tévé ma megismételte Hargitai János lakossági fórumát, 

Ma volt a Magyar Kultúra Napja az iskolák, a Női kórus és a tánccsoport szereplésével, 

köszöntőt a művelődési ház vezetője mondott. 

A rendezvényen megjelent 150 fő. 

Ezt megelőzően turisztikai könyvbemutató volt. 

Január 23: 

Ma volt a szülők – nevelők bálja a művelődési házban, műsorral. A belépő ezer forint volt.A 

bálon 330 fő vett részt. 

A Kerek egy esztendő mai foglalkozása a szövés volt. 

Január 25: 

Ruha-, háztartási eszközök, szerszámok, aprócikkek vására volt a művelődési házban, 100 

érdeklődővel 

Egészségügyi termékbemutató volt a művelődési házban, „a hosszú élet titka” címmel. 
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Január 26: 

Ma rendezte a helyi iskola a sportcsarnokban a Fábián Sebestyén labdarúgó emléktornát, 

fiatalon elhalt kis pécsváradi iskolai focista emlékére. Első lett a pécsváradi csapat, majd a 

sorrend: Szederkény, Hosszúhetény, Mecseknádasd- 

Ülésezett az önkormányzat oktatási bizottsága. 

Január 27: 

A Világjárók klubjában ma az élménybeszámoló Erdélyről szólt, megjelent 35 fő 

Január 28: 

A Közösségi kerekasztal ma tartotta év eleji megbeszélését, erről tévéfelvétel készült, melyet 

február 4-én mutatnak be, 

A Mozgáskorlátozottak egyesülete a tévé képernyőjén hirdet pályázási lehetőséget tagjainak 

egészségügyi segédeszközök támogatásos vásárlásához. 

Ma vizsgáztak a vöröskereszt tanfolyam résztvevői, 25 fő 

Január 29: 

Ma volt a középiskola szalagavatója 

Az általános iskolában házi sakkverseny volt 62 tanuló indulásával 

Január 30-31: 

Kézilabda torna volt a sportcsarnokban 

Február 1: 

Tánciskolai tanfolyamot hirdetnek a 8. osztályos részére, a tanfolyam díja 3000 FT. 

Mától 30 helyett 45 közmunkát foglalkoztat az önkormányzat a köztereken, intézményekben, 

és a polgármesteri hivatalban. 

Ülésezett a képviselőtestület, melyet a helyi tévé élőben közvetítette. Elfogadták a 

közfoglalkoztatási tervet, a 2010 évi költségvetést és munkatervet. Döntöttek arról, hogy a 

Zengő étterem előtti teret átadják az ÁFÉSZ-nak, cserébe területet kap az önkormányzat a 

leendő iskola bejárata céljára. Végül pályázatot nyújtottak be az óvoda bővítésére, a teljes 

költség 25,2 millió, ebből az önerő 5,2 millió. 

Vegyes-áru vásár volt a művelődési házban 

Február 2: 

Batyus-bált rendezett a Mozgáskorlátozottak klubja 

Mackós-napot tartottak az óvodákban, felelevenítve a február 2.-ához tapadó népi mondákat, 

hagyományokat, közben mézet és málnát eszegettek. 

Február 3: 

Használt angol babaruha vásár volt a művelődési házban 60 érdeklődővel 

Komputeres szemvizsgálat, szemüveg vásárlási lehetőség volt a művelődési házban, 

mindössze 6 érdeklődővel 

Február 4: 

„Vendégváró fórumot” rendeztek a művelődési házban, célja az idegenforgalom fogadására 

való felkészülés. A fórumot Gászné Bősz Bernadett hívta össze, mintegy 60 meghívót küldött 

ki (megjelent 30 fő), majd ehhez csatlakozva, a Várbaráti Kör idegenforgalmi tanfolyamot 

hirdetett. 

Megkezdték a régi patika (leendő helytörténeti múzeum, kiállító terem) belső víztelenítését, 

átalakítását  

A helyi tévé sulitévé adása ma az alsósok karácsonyi műsorát, valamint a német 

szavalóversenyt mutatta be. 

A Híradóban riport volt a Közösségi Kerekasztal tagjaival ( dr. Hutvágner Rozália, Gászné 

Bősz Bernadett, dr. Wilheim Andrea), majd részleteket mutattak a Magyar Kultúra Napja 

rendezvényéből, az általános iskolai szülők – nevelők báljáról és az iskolások műsorából, 

végül a középiskolai szalagavatásról. 

Az adást a Pannonkrónika zárta. 
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Február 5: 

Ma volt a felső tagozatos iskolások farsangi bálja a művelődési házban 

Február 6: 

A Zeneiskola is megtartotta hagyományos bálját, belépő ezer forint volt, megjelent 200 fő. 

A helyi tévé ma ismételte a hétfői (képviselőtestületi ülés) adást. 

Február 8: 

Az Ifjúsági önkormányzat „Disputa kör”-t kíván alakítani 14-18 éves fiatalokkal. 

A tánciskolába 36 most végzős általános iskolás iratkozott be. 

Február 9: 

Farsangi összejövetelt rendeztek a nyugdíjasok a BM nyugdíjasai meghívásával. A vacsora 

ára 500 FT. 

Ifjúsági hangverseny volt, megjelent 270 fő. 

Pécsváradon volt a megyei matematikai verseny térségi elődöntője, Berkesd, Hidas, 

Mecseknádasd, Pécsvárad  részvételével 

Február 10: 

Babaruha börzét szerveznek a védőnők 45 érdeklődővel. 

Ma is idegenforgalmi tanfolyamot rendez a várbaráti kör 12 résztvevővel. 

Február 12: 

Az alsósok is megtartották farsangi jelmezes báljukat. 

Február 13: 

Felkészítő teremtornát rendezett a kézilabda szakosztály Hosszúhetény, Szentlőrinc, 

Kozármisleny és Pécsvárad női csapatai részére. Az első Pécsvárad lett, majd a további 

sorrend Hosszúhetény, Kozármisleny, Szentlőrinc. A torna gólkirálya Napirana Viktória lett. 

Megbeszélést tartottak a galambászok (15 fő) 

Öt festő mutatta be képeit és lehetett vásárolni. 

Február 14: 

A Zengő vagy lokátor csata évfordulóján ma is kirándultak a zengőre a várbaráti kör 

szervezésében. 

Festmény kiállítás és vásár volt ma a művelődési házban, öt festő árulta képeit, mindössze 10 

érdeklődő volt. 

Novotny Iván a megyei természetbarát Szövetségtől „Aranybakancs” kitüntetésben részesült 

Pécsett. 

Február 15: 

Ruha és háztartási eszközök vására volt a művelődési házban 50 érdeklődővel. 

Február 16: 

Ülésezett a kistérségi társulás, elfogadták a 2010 évi költségvetést 

Február 17: 

Ma is idegenforgalmi tanfolyamot tartott a várbaráti kör, megjelent 17 fő. 

A könyvtár Olvasókört kíván alakítani, ma volt az első találkozás, téma Szerb Antal „A 

pendragon legenda” című könyve, részt vett 15 fő. 

Február 18: 

Közgyűlést tartottak a mozgáskorlátozottak. 

Az idősek akadémiája pécsi rendezvényén 3 pécsváradi előadó is volt. 

Február 19: 

A zeneiskola fuvolásai ma Bólyban vettek részt a megye többi zeneiskoláival. A pécsváradiak 

két második-és egy harmadik helyet szereztek. 

Vegyes cikkek, szerszám, háztartási eszközök, ruha vásár volt a művelődési házban, 70 

érdeklődővel 

Az ifjúsági önkormányzat zeneestet rendezett, Figura Ede megzenésített verseket adott elő, 

illetve teaház volt, 20 érdeklődőnek 
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A Kerek egy esztendő sorozatban ma a farsangi szokások volt a téma, részt vett 40 fiatal. 

A Vár utcai óvódások ma tartották farsangi báljukat 

Február 20: 

Batyus bált szervezett a német klub, zenét a pilisvörösvári együttes szolgáltatta a mintegy 150 

vendégnek, műsort adott az erdősmecskei német tánccsoport és az iskola német táncosai. 

Belépő 3.000 FT volt. 

Mindszentgodisán volt a német vers- és prózamondó iskolai verseny, itt két pécsváradi 

bejutott az országos döntőbe. 

Megbeszélést tartottak a galambászok 

Február 21: 

Ma voltak a pécsváradi német klub szervezésében az óbányai tűzkerék gurításon (48 fő) 

Február 22: 

Megtartotta közgyűlését a várbaráti kör, megjelent mintegy 120 fő, hozott édességgel, itallal 

elbeszélgettek az ülést követően. 

A Vöröskereszt szervezet újabb tanfolyamot indított 40 fő részére, 

Február 23: 

A Kisegítő iskola tanulói farsangi jelmezes bált rendeztek a művelődési házban, 60 iskolás 

öltött jelmezt. 

Február 24: 

A Világjárók klubjában ma Marokkóról volt képes beszámoló 45 fő részére 

A női kézilabdázók előkészületi mérkőzésen ma a pécsi Vörös Meteort fogadják. 

A Felvidékiek klubjának volt összejövetele. 

Február 25: 

A helyi tévé mai sportadása a II. Fábián Sebestyén iskolai labdarúgó tornáról számolt be, 

interjú volt a fiatalon meghalt kisfiú édesapjával, aki a díjakat adta át. 

A torna végeredménye: Pécsvárad, Szederkény, Hosszúhetény, Mecseknádasd általános 

iskolások csapata. 

Beszámoltak a női kézilabdatornáról, itt a díjakat Spannenberger János sportköri elnök adta 

át, a sorrend: Pécsvárad, Hosszúhetény, Kozármisleny, Szentlőrinc volt. 

A Híradóban riport volt Tóth Györgyi a művelődési ház anyagi helyzetéről, az esetleges 

teremhasználati díjak bevezetéséről, majd Gászné Bősz Bernadett beszélt a turisztikai 

fórumról. 

A várbaráti kör közgyűlése kapcsán Gállos Orsolya szóélt a kör munkájáról és terveiről, 

képeket láttunk az óvodában február 2-án rendezett mackó-napról és kiállításról, a 15 éves 

mozgáskorlátozottak klubja február 18-i közgyűléséről, majd riport volt Györkő Tibornéval. 

Bemutatták a Zengővárkonyban a régi kocsma helyén most nyílt Malomkerék vendéglő 

avatását. 

Riport volt a pécsi Cserkuti Andrással, aki a megye kosárlabda sport történetét dolgozza fel és 

adatokat, anyagokat kért a pécsváradiaktól is. 

Beszámoltak a február 6-i zeneiskolai bálról és műsorról, valamint a nyugdíjas klub február9-i 

és a február 20-i svábbálról. 

Az adást a Pannonkrónika követte. 

Február 26: 

Tupper edénybemutató és vásár volt a művelődési házban 

Február 27: 

Az ifjúsági önkormányzat tartotta farsangi bálját az uszoda folyosóján. 

Regionális ifjúsági kézilabda kupadöntő volt a sportcsarnokban Kutas, Pécs, Lovászi, Siófok, 

Pécsvárad általános iskolás korú női csapataival. 
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Március 1: 

Képviselőtestületi ülés elfogadta az óvoda beszámolóját, valamint a 2010 évi kulturális 

programot, egyben úgy döntöttek, hogy idén lesz Lantos Miklós fotóművésznek egy kiállítása 

Pécsváradon, továbbá a szokásos Demjén koncert színpadhasználatáért díjat fog kérni az 

önkormányzat. 

Csatlakozott a testület az Esztergom – Máriagyűd zarándokút létrehozásához alakuló 

önkormányzati társuláshoz azzal, hogy Pécsváradon lesz az egyik állomás. 

A krízishelyzetben levők megsegítésére vonatkozó szociális rendelet tárgyalását,(illetve a 

meglévő rendelet kiegészítését) elnapolták. 

Módosították a helyi építési előírásokat tartalmazó rendeletet, egyben 4 zártkerti ingatlan 

belterületbe csatolását támogatták. 

Beszélgettek a közmunkásként alkalmazott Kőszegi Nándort érintő névtelen bejelentésről, de 

hivatalos állásfoglalás nem született. 

Dr. Hutvágner Rozália lemondott a szociális bizottság elnöki posztjáról 

Megválasztották a szavazatszámláló bizottság tagjait: 

I, körzet- alsó iskola: Györkő Tiborné, Márz Mihályné, Dretzky Katalin, Sárközi Katalin, 

Resszer István és két póttag Varga Vivien, Mohai Lygia, 

II. körzet – Gesztenyés utcai óvoda: Kruckenberger Jánosné, Kuti Ferencné, Dr. Fenyvesi 

Jánosné, póttagok Bitter Jánosné, Szabó Máténé, 

III. körzet – hegyi iskola: Hering Józsefné, Mihály Sándorné, Müller Lajosné, póttagok 

Németh Kornélia, Bősz Zoltánné 

Kisebbségi szavazatszámlálók Simó Boglárka, Link Zoltán, Bayer Alexandra, póttagok Göbl 

Richárd, Weintrauth Mária, Marász Bettine,  

Mától lenne vendégkártya, ha van rá igény és volt jelentkező, aki vállalja a kedvezményes ár 

alkalmazását 

Egészségügyi termék bemutató volt a művelődési házban vérnyomásméréssel, megjelent 30 

érdeklődő. 

Március 2: 

Mától minden hónap első keddjén Hecker Attila r. törzsőrmester körzeti megbízott 15-17 óra 

között fogadóórát tart. 

Véradás volt, 70-en adtak vért. 

Ma egy újabb KRESZ tanfolyam indult 

Resszer Tamás pécsváradi fiatal ceruzarajzaiból nyílt kiállítás a művelődési házban 

Ruha-, cipő-, edény, aprócikkek vására volt a művelődési házban 130 érdeklődővel 

Március 3: 

A női kézilabdázók ma Hosszúhetény ellen játszottak felkészítő mérkőzést. 

Március 4: 

A Mozgáskorlátozottak klubja mai vendége Hargitai János és Bíró Ferenc volt, akik a 

nyugdíjasok, rokkantak helyzetéről tartottak választási kampánybeszédet, részt vett 75 fő 

Március 5: 

Ma bírálta el a kuratórium a mozgáskorlátozottak támogatás iránti kérelmeit 

Vegyes cikkek, ruházati és háztartási eszközök vására volt a művelődési házban, 80 

érdeklődővel. 

Találkoztak a motoros klub tagjai (12 fő) 

Március 6: 

A női kézilabda csapat ma Mágocs ellen játszott és nagyarányban nyert 

A helyi tévé megismételte a hétfői, önkormányzati ülésről készített adását. 

Március 7: 

Mától vasárnaponként pókerverseny van a mini presszóban (Gesztenyés utca) 
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Megkezdődött a bajnokság, az edző ismét a régi, Pécsvárad – Villány 0:3, a szakosztályvezető 

Pere Gábor helyett Botló Tibor. 

Március 9: 

A Nyugdíjas klub tartott nőnapot 

Március 10: 

Megbeszélést tartottak a művelődési házban a körzet galambászai. 

Március 11: 

Sportközgyűlés volt, a 80 tagból megjelent 48 fő. 

Legjobb sportoló díjat az alábbiak vették át: Sakk Böröcz István, thaibox Dolha Gergő, 

kézilabdázok Bozó Petra felnőtt, Grénus Gréta ifi, serdülő foci Kárász Krisztián, ifi foci 

Fischer Gyula, felnőtt labdarúgó Imhoff István, öregfiúk Pollák Péter. 

Kistérségi „aquatlon tour” verseny volt Komlón, csapatban Pécsvárad lett az első, nyertek a 

leány és a fiú kategóriában is, továbbá a fiúk még egy ezüst, a lányok egy negyedik helyet is 

szereztek. 

Március 14: 

Villányban játszott a női kézilabdacsapat, a labdarúgó bajnoki mérkőzések az időközben 

leesett hó miatt elmaradtak. 

Gambiában „szolgált” misszionárius nővér tartott előadást 40 érdeklődő részére, a katolikus 

egyház szervezésében 

Március 15: 

A Hegedűs emléktábla megkoszorúzása után a Kossuth téren volt az ünnepség, műsort az 

általános iskolások adtak, beszéded dr. Bíró Ferenc polgármester mondott, majd koszorúztak: 

Nevelési Központ, Önkormányzat, Cigány önkormányzat, Ifjúsági önkormányzat, 

Középiskola, MSZP, FIDESZ, MDF, Jobbik, Nyugdíjas klub Várbaráti kör, Felvidékek 

klubja. 

A tévé este bemutatta a felvételt 

Március 16: 

A tévé megismételte a március 15-i felvételét. 

Megbeszélést tartottak a lakásszövetkezeti tagok 

Március 17: 

Ingyenes szemvizsgálat van és szemüveg rendelés volt a művelődési házban 

A Könyvtári olvasókör mai témája Szerb Antal Utas és holdvilág c. könyve. A terv szerint 

havonta lenne összejövetel. Ma megjelent 15 fő. 

Március 18: 

Edény, háztartási eszközök, aprócikkek, szerszámok, kozmetikai cikkek és ruhavásár volt a 

művelődési házban. 

Március 19: 

Ruhavásár volt a művelődési házban. 

A megyében lévő zeneiskolák vonós versenye Siklóson volt, a pécsváradiak gordonkában 

aranyérmet, hegedűben 4 tanuló bronzérmet nyert. 

Március 20: 

Pécsváradon volt a sportcsarnokban a kick-boksz országos döntője. 

Március 21: 

Pécsvárad – Kozármisleny 2:4 

Böröcz István, Ács Tibor és társai ma is takarítottak a Zengőcsúcson. 

Március 22: 

Mától további két napon át a művelődési ház előtti téren kamionos egészségügyi szűréseket 

végeznek ingyen (emlő, nőgyógyászati, szemészeti, bőrgyógyászati, érrendszeri, szív- és tüdő, 

CO és COPD, mellkasröntgen). 

Összesen 895 fő vett részt, 9 féle szűrés volt, ez összesen 2.027 vizsgálatot jelent. 
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Az önkormányzati képviselők egy része ma látogatást tett a központi iskolában. 

Rendkívüli képviselőtestületi ülés volt, napirenden a Gesztenyés úti óvoda bővítésével 

kapcsolatos közbeszerzései eljárás eredményének elfogadása volt. Pályázó csak a helyi 

Építőipari Kft. volt, ajánlata 65.979.164 Ft (ebből támogatás 154 millió) a két óvodai csoport 

megépítésére (lapos tetőre ráépítéssel), szerződéskötés napja április 6-, határidő az építésre 85 

nap. A határozatot a testület 6 igen, 3 nem és 2 tartózkodással hozta.  

Ma megérkezett az egyik gólya a művelődési ház kéményén lévő fészkébe. 

Március 23: 

Ifjúsági hangverseny volt a művelődési házban 

Március 24: 

Megbeszélést tartott a Felvidékiek Klubja, megjelent 15 fő. 

Megjött a gólya párja is. 

Március 25: 

A helyi tévé sulitévé adása beszámolt a felső és alsó tagozatosok farsangi jelmezes báljáról, 

valamint a Kodolányi emléktábla megkoszorúzásáról. 

A Híradó a Mozgáskorlátozottak szervezte „kampányszerű” rendezvényéről adtak képeket, 

majd interjú volt a meghívott vendéggel, dr. Hargita János képviselővel. 

Dr. Bíró Ferenc polgármester tájékoztatást adott a Dózsa utcai járdaépítésről, kivitelező a 

helyi Épitőipari Kft. 

Éjszakai portyázásra kísérte el a kamera a helyi polgártőrség vezetőjét és egy társát, közben 

riport volt Andics Aliz vezetővel, létszámuk kb. 30 fő és rendszeres a járőrözésük. 

Részleteket mutattak Resszer Tamás rajzkiállítása megnyitójáról és beszámoltak a Siklóson 

tartott megyei zeneiskolások vonósainak vetélkedőjéről, ahol a pécsváradi tanulók (4 lány) 1 

arany és 3 bronz érmet nyertek. 

Az adást a Pannonkrónika követte. 

Az önkormányzat közmunkásai az utak, terek mellett jelenleg a temetőt is „rendbe teszik”. 

A Közösségi kerekasztal ma megbeszélést tartott a tavaszi virágosítás előkészítéséről. 

Március 26: 

Meg kellett hosszabbítani a kamionos szűrőbusz ittlétét, a mai nappal együtt összesen 895-en 

vettek részt valamilyen szűrésen  

Női kézilabda csapatunk ma itthon győzött a pécsi Vörös Meteor ellen. 

Március 27: 

Sakk diákolimpia versenyen Pécsett első lett a 3. osztályos Császár Tamás, ő képviseli a 

megyét az országos versenyen Debrecenben. 

Március 28: 

Lánycsók – Pécsvárad 1:0 

Ma megkezdődött az Öregfiúk labdarúgó bajnoksága is. 

A komlói HÉLIX Sportklub megrendezte az I. pécsváradi Hélix terem triatlon csapatversenyt 

az uszodában és a sportcsarnokban. 

Ma volt 7-8 osztályosok tánciskolai koszorúcskája (záróünnepélye) mintegy 200 résztvevővel. 

Zentáról érkezett egy csoport (pedagógusok, fiatalok, más foglalkozásúak és az itt folyó 

ifjúsági munkáról, az ifjúsági referens tevékenységéről érdeklődtek 

Március 29: 

Képviselőtestületi ülés volt élő tévéközvetítéssel. A testület elfogadta az általános iskola, 

valamint a gyámügyi és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolókat, rendeletet 

módosított az intézményi térítési díjak emelése miatt, valamint a krízishelyzetben lévők 

részére bevezetett kamatmentes kölcsön bevezetése miatt. 

A testület a városmarketinggel kapcsolatos tájékoztatást elfogadta és úgy döntött, hogy a 

témára szeptemberben visszatérnek. 
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Szociális bizottsági elnökválasztás meghiúsult (nincs, ki elfogadja a tisztséget), Várkonyiné 

Horváth Piroska ügyében a döntést elhalasztották, a kért telek kiigazítást (közterületi résznek 

a telkéhez történő csatolását) előzetes a műszaki csoport és a bizottság megvizsgálja. 

A Bólyon létesült állati hulla megsemmisítő kérdésében a testület úgy foglalt állást, hogy az 

üzemeléshez nem lakosságarányosan járul hozzá, hanem esetenként fizeti a térítést és ez 

ügyben önkormányzati rendeletet fog hozni- 

Végül képviselők beadványa alapján vita kerekedett a Gesztenyés úti óvoda bővítésével, 

annak költségével, közbeszerzési eljárás lefolytatásával és nem utolsó sorban a hitelek 

felhasználásával kapcsolatban, de érdemi döntés nem született, egy iskolaépítési pályázat 

elbírálása után visszatérnek e témára. 

Építik a Gesztenyés utcai óvodánál az emeletráépítést, a két foglalkoztatós bővítést. 

Mától további két napon át óvodai és bölcsődei beíratás van. 

Március 30: 

Az általános iskolások részére egy pécsi iskola adott német nyelvű műsort. 

Március 31: 

Német és angol használt ruha- és cipővásár van a művelődési házban 120 érdeklődőnek. 

Ma volt az általános iskolai szavalóverseny, az alsósok közül 120 fő, a felsősök közül 25 fő 

indult a versenyen 

Április 1: 

A Kerek egy esztendő rendezői, a tánccsoport, a Tarkabarka alapítvány és a várbaráti kör 

közösen szervezte a húsvét a Zengőalján rendezvényt (játszóház, kézműves kirakodóvásár, 

stb.) a művelődési ház előtti téren. Megjelent 60 fő. 

Ruha-, edény., háztartási eszközök vására volt a művelődési házban 

Április 2: 

A várbaráti köt kiadványt tervez Mott János apátról, kéri a lakosságot, hogy fényképeket 

adjanak le, illetve mondják el Mott Jánossal kapcsolatos emlékeiket, kis történeteiket. 

Április 3: 

Ma megismételték a képviselőtestületi ülés felvételét. 

Április 4: 

Pécsvárad – Drávaszabolcs 4:3, végre több, mint egy év után győzelem. 

Hirdeti a mini-presszó (Gyenes utca) a vasárnapi pókerversenyeket. 

Április 6: 

Kampány összejövetelt tartott a művelődési házban Hartweg Ildikó LMP-s képviselőjelölt, 

megjelent 4 érdeklődő. 

Rendkívüli képviselőtestületi ülés volt élő tévéközvetítéssel, ugyancsak néhány képviselő 

(Kakas, Baumann, Hohmann, Spannenberger) kezdeményezésére, a már vitatott óvodabővítés 

ügyében olyan határozat született, hogy az ügyrendi bizottság vizsgálja meg az elkövetett 

szabálytalanságokat (közbeszerzési eljárás előírásainak megsértése, stb.) és a soron következő 

ülésen tegyen jelentést. 

Döntött a testület, hogy pályázatot nyújt be a helyi múzeum berendezéseire, melynek összege 

11 millió, ebből az önrész 1,1 millió. 

Április 7: 

A PIFÖ teaházas koncertet rendezett a Simply Englisch közreműködésével, ifjúsági 

fotókiállítás megnyitásával. Megnyitó beszédet Kárpáti Árpád tartott. 

Használt angol babaruha vásár volt a művelődési házban. 

Április 8: 

Ma a Jobbik tartott kampánygyűlést Polgár Károly képviselőjelölt részvételével. 

Ruha-, háztartási eszközök vására volt a művelődési házban. 

A helyi tévében Fenyvesi János jegyző ismertette a választási tudnivalókat, majd a jelöltek 

kampányfilmjeit vetítették (csak Hargitai János és Nyúl István adott le filmet). 
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A helyi adást a Pannonkrónika zárta. 

Április 9: 

Mutass be címmel a PIFÖ az uszoda folyosóján adott lehetőséget egy énekes zenésznek 

tehetsége bemutatására. 

Április 10: 

Állítólag – több halasztás után - mától lehet az idelátogatóknak hozzájutni a kedvezményt 

biztosító Pécsvárad vendégkártyához. 

Pécsett játszott női kézilabda csapatunk a Kelet SE ellen. 

PEAC – Pécsvárad, újabb győzelem 1:2 

Élő adásban közvetítették a művelődési házban fellépő zengővárkonyi néptánc együttes és 

vendégeik, a horvátországi  Szentlászló együttes műsorát, amelyet a végén táncház követett. 

Pót eboltás volt ma. 

Április 11: 

Megvolt a szavazás, a választójogosultak 65,11 %-a szavazott, ez magasabb a megyei 61,4 %-

nál, de alacsonyabb az országos átlagnál. 

A pártok közül az MSZP 5 %-al, a Jobbik 4 %-al kevesebb szavazatot kapott, mint az 

országos vagy a megyei eredmény, a FIDESZ majd 10 %-al, az LMP 3 %-al kapott több 

szavazatot, mint az országos vagy megyei eredmény. 

Konkrétan: FIDESz 61,44 %, MSZP 14,47 %, Jobbik 12,07 %, LMP 8,69 %, MDF 2,58 %. 

Egyéniben Dr. Hargitai János FIDESZ-KDNP győzött 62,8 %-al (a választókerületben 63,98 

%-ot ért el), Dr. Nyúl István MSZP 13,34 % ( a választókerületi átlag 16,19 %), Polgár 

Károly Jobbik 11,51 % (választókerületi eredménye 10,66 %), Hartweg Ildikó LMP 7,7 % 

(választókerületi eredménye 5,7 %), dr. Habjanec MDF 3,19 % (választókerületében 2,98 %) 

és végül Ódor Imre Munkáspárt o,38 % (választókerületi eredménye 0,5 %). 

Rendzavarás, különös eset nem volt. 

Április 12: 

Vegyes cikkek vására volt a művelődési házban 70 érdeklődővel. 

A Közösségi kerekasztal szervezésében ma társadalmi munkában virágokat ültettek egyes 

köztereken. 

Angol nyelvoktatás indult a művelődési házban 

Ülésezett az ügyrendi bizottság és előterjesztést fogadtak el az óvoda bővítés közbeszerzései 

eljárása során a jegyző mulasztásával kapcsolatos vizsgálatra vonatkozóan. 

Április 13: 

A Nyugdíjasok tartottak klubnapot (70 fő) 

Újabb KRESZ tanfolyam indult 

Egészségügyi termékbemutató volt a művelődési házban 

Április 14: 

Vegyes-árúk vására volt a művelődési házban 200 érdeklődővel. 

A mai könyvtári olvasókörre a megjelentek kedvenc verseiket vitték. 

Április 16: 

Ma volt az újabb úszóverseny igen sok résztvevővel. Négyes csapatokat alkottak a különböző 

cégek, intézmények, az önkormányzat, családok, barátok, összesen 11 csapat versenyzett. 

Első lett a II. Béla iskola csapata, 2. az általános iskola, 3. a művelődési ház és uszodai 

dolgozók csapata. A nevezési díj csapatonként 10 ezer forint volt, de ezt visszakapták 

bérletben. 

Mától április 18-ig a kistérség delegációja Unterschleissheimben tartózkodik Moszkva, Le 

Cres (francia), Lucka (német) vendégek társaságában és az „Unterschleissheimen Gewerbe 

Aucstellung 2010” elnevezésű kiállításon mutatják be a Pécsvárad környéki termékeket (bor, 

szalámi, méz, lekvár), közte Walter Gyula kitűnő borával. 
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Április 17: 

Női kézilabda csapatunk ma Beremendet fogadta és győzött. 

Ma ismételte a helyi tévé a zengővárkonyiak műsorát. 

Április 18: 

Balogh István Erzsébet község kántora tiszteletére rendeztek misét, 50 éves tevékenysége 

megköszönéséül. 

A budapesti Andor Ilona baráti kör alkotta Kodály női kórus a Pécsváradon 106 éve született 

Andor Ilona emlékére koncertezett a várban, majd este Pécsett. 

Pécsvárad – Hosszúhetény 4:3 (1:3-ról fordított a helyi csapat az utolsó 20 percben). 

Április 19: 

Az iskolások kistérségi szavaló versenyt rendeztek a művelődési házban a pécsváradi, 

zengővárkonyi, erdősmecskei, hosszúhetényi, mecseknádasdi és nagypalli iskolások 

részvételével, az alsósok (28 tanuló) állatverseket, a felsősök (10 tanuló) József Attila 

verseket mondtak. Az elődöntőkben a térség egyes iskoláiban összesen 54 alsós és 17 felsős 

vett részt, a hallgatóság száma 120 fő. 

Méterárú vásár volt a művelődési házban 30 érdeklődővel. 

Ülésezett az önkormányzat szociális bizottsága. 

Ma mutatták be a könyvtárban az olvasókör tagjainak a pályázati pénzből kiépült 

számítógépes nyilvántartási rendszert. 

Április 20: 

Ma volt a borversenyre nevezett borok leadása, boronként 600 Ft befizetésével. 

Április 21: 

Megbeszélést tartottak a Felvidékiek klubjában, téma a Város Napján való részvétel és a 

májusi Felvidéki Nap megszervezése. 

Elmaradt mérkőzésen Bóly – Pécsvárad 3:1 

Április 22: 

A helyi tévé sportadása beszámolt a Pécsváradon rendezett országos serdülő bajnokság 

területi döntőjéről, ahol a TÁSI kézilabdázói győztek, a pécsváradi lányok az utolsó helyen 

végeztek egy döntetlennel. 

Riport volt a közgyűlés kapcsán Spannenberger János sportköri elnökkel, Böröcz István 

legjobbnak ítélt sakkozóval, Lantos Levente sakk szakosztály vezetővel az iskolában 

rendezett diák sakkolimpiáról, ahol Mohács, Beremend, Harkány, Kozármisleny, Pécs, 

Szigetvár és Pécsvárad iskolás sakkozói vettek részt. A megyei bajnokság a csapat 6-ból az 5. 

helyen áll két döntetlennel. 

Végül a Pécsvárad – Hosszúhetény labdarúgó mérkőzésről mutattak képeket. 

A Híradóban Nagyné Mayer Ágnes ismertette a Város Napja programját, Kárpáti Árpád 

beszélt a megyei ifjúsági vándor fotókiállításról és az uszoda parkban lévő tuják barbár 

megrongálását mutatták be, ez ügyben riport volt Tóth Györgyi ÁMK igazgatóval. 

Beszámoltak a II. családi úszóversenyről és Balogh István erzsébeti kántor köszöntéséről, 

valamint az Andor Ilona kórusról. 

Az adást a Pannonkrónika követte. 

Ülésezett a kistérségi társulási tanács, elfogadták a 2019 évi zárszámadást és a belső ellenőri 

beszámolót, valamint foglalkoztak Mozgókönyvtár lehetőségével. 

Megbeszélést tartott az önkormányzat „Várbizottsága”. 

Április 23: 

Ma volt a borverseny eredményhirdetése, majd vacsora (800 Ft ellenében) és borbál (további 

600 Ft-ért) 130 résztvevővel. 

Összesen 43 bortermelő 135 mintát adott le (3 bíráló bizottságot kellett alakítani), ezek közül 

22 arany, 42 ezüst, 47 bronz minősítést kapott és 8 oklevélben részesült. 
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A legjobb fehér, a legjobb vörös és a legjobb olaszrizling címet Gungl László borai 

érdemelték ki. A legeredményesebb címet pedig Kreutz János bortermelő kapta. 

Vegyes-árú vásár volt a művelődési házban 80 érdeklődővel. 

Április 24: 

Ifj. Gál Imre újabb lovas-túrát szervezett 15 km-es távra. 

Német gyermek-és ifjúsági fúvóstalálkozóval kezdődtek a Szent György napok programjai. 

Résztvevők: Bóly, Palotabozsok – Mohács – Somberek, Pécs, Pécsvárad, Szulok, Villány ifjú 

fúvósai. A rendezvényen és bemutatón 250 fő vett részt. 

Április 25: 

Ma volt a Város Napja a várkertben, főzéssel, sok-sok műsorral és közös ebédelésekkel.   

Ez alkalommal a Közösségi Kerekasztal a Mott János tér avatására gyűjtött támogatást. 

Első alkalom, hogy a Várbaráti kör is beszállt a főzésbe, 500 Ft nevezés mellett ki-ki 

megfőzhette az ebédet és vendégül láthatta barátait. A kör főszakácsa Balogh Istvánné volt. 

Ez alkalommal a várkertben mintegy 1500 ember fordult meg a nap folyamán. 

Szigetváron játszott a női kézilabda csapat 

Beremend – Pécsvárad 4:0 

Április 26: 

Képviselőtestületi ülés volt élő tévéadással. A testület elfogadta a komlói r. főkapitány 

beszámolóját a város közbiztonságáról, továbbá meghallgatta Mezei Mihály családsegítő 

szolgálat vezető, Kovács Attila Változásház vezető, valamint Jagados Gábor Anonim 

Alkoholisták vezetője közreműködésével a „szenvedélybetegséggel kapcsolatos tennivalók 

Pécsváradon” tájékoztatást és végül a polgármesteri hivatal munkájáról készített beszámolót. 

A testület rendeletet hozott a 2009-évi költségvetés zárszámadásáról és úgy döntött, hogy egy 

évre szerződést köt a Promt L-et-S Kft-vel könyvvizsgálásra. 

A 2004-ben elfogadott ifjúságpolitikai koncepció végrehajtásáról szóló ifjúsági referensi 

beszámoló után úgy határoztak, hogy a további feladatokat az Oktatási, Ifjúsági és sport 

bizottság dolgozza ki. 

Tudomásul vették a külföldi partnerkapcsolatból ez évre vonatkozó feladatokról szóló 

tájékoztatót és döntöttek az ÁMK vezetői állás betöltésére vonatkozó pályázati kiírás 

tartalmáról. 

Az óvoda bővítéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásnál történt szabálytalanságok miatt a 

jegyző ellen indított eljárással kapcsolatban az ügyrendi bizottság tett előterjesztést, ez 

ügyben két javaslat volt: a jegyzővel szemben a polgármester járjon el, de a szavazás 5 igen, 5 

nem volt, így döntés nem született, a másik javaslatot fogadták el, miszerint ideiglenes 

bizottság fog eljárni, ennek tagjai Kakas Sándor, Benkő László és Kárpáti Árpád. 

Végül elfogadta a testület a „Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása a Pécsvárad 

önkormányzatnál” pályázat kapcsán elkészült „helyi kommunikációs stratégiát”. 

Április 27: 

Papírgyűjtést szerveztek az iskolások 

Április 28: 

Ma volt a lomtalanítás. 

A Világjárók klubja ma Skóciai élményekről vetített filmet néztek meg, megjelent 40 fő.  

A Családsegítő alapítvány ma jogsegélyszolgálatot tart. 

A Mozgáskorlátozottak Vadrózsa Dalárdája minden szerdán várja a nótákat kedvelőket, az 

énekeseket 

Április 29: 

A közösségi kerekasztal a Változóházban tartotta ma megbeszélését, téma az aktuális soron 

következő feladatok voltak. 
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Április 30: 

Ruha-, játék-, szerszám-, háztartási eszközök-, edények- és aprócikkek vására volt a 

művelődési házban. 

Ma volt Speigl Józsefné Khon Margit temetése, két hét múlva lett volna 98 éves. 

Kikerültek a közterületekre, a bevezető utakhoz a szabvány idegenforgalmi információs 

táblák, a 6-os úthoz 2 db. óriástábla, látványtérkép (a vár ábrázolásával). A tartókat a 

Változóházban készítették, a grafika munkát Csizmadia László végezte el.  

Május 1: 

A Várbaráti kör peónia túrát szervezett, melyet 80 fő vett részt, majd 1.200 Ft-ért a Walter 

pincében lehetett ebédelni. 

A városi tévé ma ismételte a hétfői önkormányzati ülést. 

A Német klub a szokásoknak megfelelően májusfa állítással és műsorral köszöntötte a tavaszt, 

a városi zenekar új, sötét egyenruhában mutatkozott be. 

A várban „bazsarózsa napok” címmel két napos rendezvényt szerveztek, mára „bakancsos 

bál”-ba várták az érdeklődőket ( részt vett 20 fő), holnap Anyák-napi virágültetésre várják a 

gyermekeket és Zengő túrákat indítanak. 

Május 2: 

A női kézilabda csapat Sellyén játszott. 

Pécsvárad – Sellye megyei I. osztályú labdarúgó mérkőzésen 2:3 (0:2 után egyenlített 

Pécsvárad, majd az innét eltávozó Somodi szabadrúgásból megszerezte a győzelmet 

Sellyének. 

Május 3: 

Kis füzetet állítanak össze és adnak ki a várbarát-körösök Mott János c. apátról, elővételben 

700 Ft-ért lehet hozzájutni. 

Május 4: 

Megtartották klubnapjukat a mozgáskorlátozottak (40 fő). 

Egészségügyi termékbemutató volt különféle szolgáltatással (vérnyomásmérés, stb.) a 

művelődési házban. 

Ruha-, szerszám-, aprócikkek vására volt a művelődési házban 80 érdeklődővel. 

Május 5: 

Babaruha börzét szerveztek a védőnők. Megjelent 30 fő. 

A most beindult angol nyelvtanfolyamnak mindössze 4 résztvevője van. 

Május 6: 

A helyi tévé mai adásában dr. Hutvágner Rozália a közösségi kerekasztal egyik vezetője 

beszélt a Mott János tér avatásáról (június 27-én 15 órakor lesz), melyhez kérik a lakosság 

támogatását, valamint a vár alatti térség ( a „Mosó”) parkosítási terveiről, melyhez szintén 

gyűjtenek és különféle pályázatokból, adományokból már rendelkeznek mintegy 800 ezer 

forinttal. 

Képeket láttunk a II. Béla iskola ballagásáról (85 közép- és szakképző iskolás ballagott. 

Beszámoltak a borverseny eredményhirdetéséről, a borbálról (Gungl Lászlónak három bora is 

aranyérmes lett. 

Képeket mutattak a lovas-túráról, egy lány (Molnár Sára és három fiú ment lóháton erdei 

túrára), valamint a német gyermek-és ifjúsági fúvóstalálkozóról számoltak be, riport volt 

Apaceller Józseffel és a résztvevő zenekarok által közösen játszott német himnusz 

karnagyával, Fodi Jánossal, a Landesrat zenei szekció tiszteletbeli elnökével. 

Összesen 3 kiemelt arany, és egy-egy arany, ezüst, bronz érmet adtak ki a zenekaroknak, a 

pécsváradiak tized-pontokkal lemaradva az első zenekartól (Mohács – Somberek – 

Palotabozsok közös együttese) ugyancsak kiemelt arany minősítést értek el. 
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Végül a Majfestről és a várkerti Város Napja rendezvényről mutattak részleteket 

(főzőhelyekről, nyugdíjas dalárda műsoráról, táncosok, zenekarok produkciójáról, az orvosok 

és barátaik táncbemutatójáról) 

Az adást a Pannonkrónika követte. 

Május 7: 

A művelődési ház előtt kedvezményes virágárusítás volt igen nagy érdeklődéssel és 

vásárlással. 

Ma a tv2 Tények adása beszámolt a pécsváradról elrabolt idős férfit dolgoztató bűnelkövetők 

elfogásáról. 

Május 8: 

Az Ifjúsági önkormányzat az uszoda folyosóján „Retro party”-t rendezett 300 Ft-os 

belépővel.- 

Füri Ferenc szervezett egy motoros és kerékpáros találkozót, vetélkedőt (KRESZ verseny, 

ügyességi bemutató, stb.) „Kétkerekes találkozó” címmel az ABC előtti parkolóban. 

Közreműködtek a megyei rendőrkapitányság részéről, a helyi KRESZ iskola részéről és több 

szaküzlet, műhely is kivonult (gumikerék árus, szerelő műhely, stb.) 

A rendezvényen mintegy félszáz, szebbnél szebb új nagymotort mutattak be és nagyon sok 

biciklis gyerek rótta az ügyességi köröket. A rendőrség ingyen gravírozta a kerékpárokat. 

Május 9: 

Szigetvár – Pécsvárad 3:1 

A női kézilabda csapat Kozármislenyben kapott ki az első helyen álló ottani ifjúsági csapattól. 

Az Európa Nap alkalmából ifjúsági találkozó volt a francia Scy-Chazelles városban, amelyen 

a 30 fős magyar küldöttségben pécsi és komáromi fiatalokkal  pécsváradiak is részt vettek.  

Május 10: 

Ruha-, cipő-, háztartási eszközök vására volt a művelődési házban 60 érdeklődővel. 

„Stella” ital-discont nyílt a Kossuth u 40 szám alatt. 

Május 12: 

A Felvidékiek klubja ma a szombati felvidéki nap programját egyeztette a tagokkal (60 fő).. 

Magyar Kupában kiesett a Pécsvárad, miután Királyegyházán 2:1 arányban kikapott. 

Angol használt babaruha vásár volt a művelődési házban 

Május 13: 

31 fő utazott Külsheimbe a polgármesterrel, a háromévente ott tartandó „történelmi vásár” 

meghívottjaiként. Négy napig vendégeskednek a partnervárosban. 

Május 14: 

Az egészséges életmódot szolgáló termékbemutató és előadás volt a művelődési házban, 

ajándék osztogatással. Megjelent 20 fő. 

Új orvostudomány címmel, a „lélek- agy- szerv összefüggése” témáéban tartott előadást 

Csákvári Eszter oktató, konzulens 1.000 Ft belépővel. 

Május 15: 

Sajnos esős időben tett kirándulást a várbaráti kör mintegy 40 fős csapata a horvátországi  

Varasdon, Csáktornyán és a szlovéniai Lendván. 

A női kézilabdacsapat ma Hercegszántó együttesét fogadta. 

Ma volt a Felvidékiek Napja, ennek során megemlékeztek az áttelepítésről, vendül látták a 

Felvidéki küldöttséget, valamint a bonyhádi felvidékiek klubját, köszöntőt mondott Potápi 

Árpád Bonyhád polgármestere, majd a Női Kórus a Felvidékiek kórusa adott műsort, az nap 

közös vacsorával zárult, ennek részvételi díja 2 ezer forint volt. 

Május 16: 

Iszonyú szélviharral már második napja tart az állandó esőzés. A Szentháromság téren egy 

hatalmas gesztenyefát a szél kicsavart, több vastag ágat tört le a szél, felborítva Bencsik 

István szobrát is. 
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A rossz idő miatt elmaradt a Pécsvárad – Szederkény mérkőzés. 

Ismét beázott az iskola, de most már az uszoda is. 

Május 19: 

Cipóvásár volt a művelődési házban 100 érdeklődővel. 

Ülésezett a lakásszövetkezet vezetőségre. 

A Könyvtárban a mai olvasókör a Tövismadarak című regényt elemezte, részt vett 7 fő. 

A helyi erdészet vezetője, Ripszám Ádám „Bedő Albert díj”-ban, szakmai kitüntetésben 

részesült. 

Március 20: 

Ruha, edény, vegyes-cikkek vására volt a művelődési házban 60 érdeklődővel. 

Az éjszaka betörtek Beck Józsefné lakásába és több értékes képet, egyéb holmit vittek el úgy, 

hogy közben Beckné aludt és csak reggel vette észre. 

Megérkeztek a német Niederstetten zeneiskolásai (40 fő). 

Május 21: 

Alkohológiai előadás volt a művelődési házban 40 érdeklődőnek, „deviáns alkohológia” 

címmel. Az előadást dr. Petronella és dr. Tóth Miklós tartotta, szervezte dr. Hutvágner 

Rozália háziorvos. 

Május 23: 

Pécsvárad – Siklós 2:1 

A Várudvarban ma és ezentúl minden hétvégén valamilyen kézműves és kistermelő tart 

bemutató vásárt. Ma egy fafaragó és méhész árusította termékeit. 

Május 24: 

A szokásos pünkösdi kerékpáros találkozónak 55 résztvevője volt, megtekintették a vári 

kiállításokat, majd Zengővárkonyba kerekeztek  Rockenbauer Pál sírjához, illetve a tojás a 

szalma kiállítást nézték meg 

Este a művelődési házban a niederstetteni és a pécsváradi zeneiskolások tartottak közös 

hangversenyt, megjelent 150 fő. 

A német iskola harmonika együttese, fúvós zenekara adott műsort és szólisták is szerepeltek. 

A helyi tánccsoport Pécsett a Dóm téren szerepelt a folklór napon. 

Május 21-24 napjai között a francia Le Crésben rendezett nemzetközi ifjúsági találkozón 

francia, német, magyar fiatalok vettek részt, a magyarokat a pécsváradi kistérségből 13 fiatal 

képviselte, köztük 3 pécsváradi. Jártak Monacóban. Montpellier városában, A találkozón töb 

sportvetélkedőt rendeztek, fociban a franciák mögött a magyarok másodikak lettek. 

Május 25: 

A Közösségi kerekasztal szervezésében ma két helyen ültettek virágokat (Művelődési ház 

előtt és a hegyen) társadalmi munkában (mintegy 15 fő). Új fa virágládák jelentek meg a 

Zengő étterem előtt 

Május 26: 

Újabb termékbemutató volt a művelődési házban 40 érdeklődővel. 

Május 27: 

A labdarúgó öregfiúk megbeszélést tartottak a nagymácsédiak esedékes fogadásáról, mely 

augusztus 6-8-án lesz. 

Ülésezett a Közösségi kerekasztal, téma a Mott János tér névadó ünnepsége volt. 

A helyi tévé adásában elsőként a sulitévé számolt a szavalóversenyről, majd a Híradóban 

riport volt Hargitai Jánossal, aki vendégül látta a kampányban őt támogatókat, aktivistákat, 

egy további riportban a polgármester arról szólt, hogy a nyáron bezár az uszoda. 

Részleteket mutattak a május 8-i motoros, biciklis rendezvényről, a vetélkedőről és az 

életveszélyes akrobatikus motorozásról. 
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Beszámoltak az esős Felvidéki Napról, a bonyhádiakkal közösen adott műsoros előadásról, 

illetve dr. Bíró Ferenc köszöntőjéről és Potápi Árpád bonyhádi polgármester, országgyűlési 

képviselő beszédéről- 

A pünkösdi kerékpáros találkozóról adtak részleteket (zeneiskolások fúvós köszöntője, 

alpolgármester beszéde) 

Végül a niederstettni iskolások fogadásáról, majd a közös hangversenyről számoltak be és az 

adást a Pannonkrónika követte.(Az adás utolsó fele igen rossz minőségű volt) 

Május 28: 

Ruha-, cipő-, edény-, háztartási eszközök, aprócikkek vására volt a művelődési házban 60 

érdeklődővel. 

A helyi gépjárműoktató és a Motoros klub közös rendezésében ma „Pannóniával Pekingbe” 

címmel két motoros tartott beszámolót a művelődési házban 40 érdeklődő részére. 

A német klub és a várbaráti kör rendezésében kiállítás nyílt a németek meghurcolásáról, 

egyben bemutatták az erről készült könyvet, előtte megkoszorúzták az emlékkövet. A 

rendezvényen megjelent 120 fő. A könyv címe: Orosz kényszermunkán Pécsvárad és a 

környék német kisebbsége 1944-1948. A könyv fő váza  Friesz Péter helyi lakós, 

történelemtanár írása. 

Május 29: 

A III. Hélia kistérségi aquatlon Tour 2. fordulója (futás, úszás) Pécsváradon volt ma 65 

iskolás indulóval. 

Ma volt a Májusfa kitáncolás, az óvodások és néptáncosok műsorával, 40 érdeklődővel 

Novotny Iván vezetett 9 km-es túrát Óbányára a helyi Vízmű által fúrt „Szent Margit kút” 

felszentelésére. 

ARIEL (mosópor) Nap keretében gyermeknap volt az ÁBC áruház előtt, különböző játékos 

vetélkedővel. 

Május 30: 

A PIFÖ szervezete Dombay tavi játékos gyermeknapon mintegy kétszázan vettek részt. Volt 

palacsintasütő verseny, tókörüli futás, szellemi és ügyességi vetélkedő,  

Komlón játszott a női kézilabda csapat 

Ma kellett beadni az ÁMK igazgatói állásra a pályázatot. 

Boda – Pécsvárad 2:3, elkerült az utolsó helyről a csapat, van remény a bent-maradásra. 

Újabb „kerek egy esztendő” foglalkozás volt a gyermekeknek a Tarkabarka alapítvány és a 

díszítőművészeti szakkör közreműködésével a hímzés rejtelmeivel ismerkedtek a gyermekek. 

Május 31: 

Ülésezett a képviselőtestület. Elfogadták a környezetünk, természeti értékeink védelméről 

szóló beszámolót, azzal, hogy Gállos Orsolya vizsgálja meg egy Zengő értékeinek állandó  

kiállítása (múzeum) lehetőségét, Benkő László pedig azt, hogy mi módon lehet az ősi 

gyümölcsfajtákat ismét meghonosítani. Döntöttek abban is, hogy megerősítik korábbi 

határozatukat, miszerint a Zengőn lokátor ne épüljön. 

A testület elfogadta a városi krónikát, továbbá a vízmű, a családsegítő szolgálat és zeneiskola 

beszámolóját, végül az ÁSZ vizsgálat és a belső ellenőri jelentést. 

A Vár Kft beszámolóját – a mérleg bemutatása hiányában – a következő ülésen tárgyalják. 

Határoztak abban, hogy más szolgáltatótól szerzi be az önkormányzat a villanyáramot és ezzel 

a közvilágításnál o,8 milliót, az intézményeknél l,2 milliót lehet megtakarítani. Az új 

szolgáltató az „MVM Partner Zrt” lesz. 

Elhatározták, hogy az óvoda bővítéssel kapcsolatos fegyelmi ügyben rendkívüli ülést tartanak. 

Végül a testület az ÁMK igazgatója bejelentése alapján egy fővel csökkentette az óvodai 

dolgozók létszámát, mivel a korábbi tevékenység megszűnt, az állás pedig betöltetlen. 

A helyi erdészet 82 milliót nyert pályázaton a természeti értékek védelmére, közte a bánáti 

bazsarózsa megóvására. 
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Csocsó bajnokság indult, több helyszínen (kávézó, ifjúsági klub, stb.) lesznek a fordulók, 

amelyet majd a döntő követ. Ma volt az első forduló. 

Június 1: 

Mától csak a Vár utcai óvoda üzemel, ide járnak a Gesztenyés utcai óvodások is és a 

bölcsődéseket is ide kell hozni a nyári szünet alatt. 

A Mozgáskorlátozottak klubjának vendége ma Gyurica Ákos diatetikus volt. 

A művelődési ház bejáratánál az épület külső mennyezetének vakolata leesett az átázás miatt. 

Ruha-, cipő-, háztartási eszközök-, vegyes-árú vásár volt a művelődési házban. 

A rossz idő miatt elmaradt Pécsvárad – Szederkény mérkőzés mára volt kiírva, de az egész 

napos eső miatt ma is elmaradt. 

Június 2: 

Ülésezett a kulturális bizottság az István Napok rendezvényei témában. 

A Julianus útikönyvek sorozatában megjelent „Királyi város a Zengő alatt” című 

idegenfogalmi könyv magyar, német angol nyelven, ára 400 Ft. Összeállításában Gállos 

Orsolya és Gászné Bősz Bernadett segédkezett. 

Június 3: 

Kamionos érrendszeri vizsgálat volt a művelődési ház előtt 7.500 Ft ellenében. 

A rossz adás miatt ma megismételték a helyi tévé május 27-i adását. 

A megyei munkaügyi központ toborzóján 120 álláskereső vett részt a művelődési házban. 

Június 4: 

Ma tartotta összejövetelét az Erdősi Tibor baráti kör és döntöttek az elismerésben részesítendő 

diákokról és pedagógusokról. 

Karafiát Orsolya költő előadását hirdették először a várban, majd a művelődési házban, de 

végül betegség miatt elmaradt. 

Ismét van baba-angol foglalkozás, ma 5 szülő és 5 gyermek vett ezen részt a művelődési 

házban. 

A Női Kórus Hausmanstettenbe utazott Hohman István alpolgármester vezetésével 3 napra. 

Két alkalommal adtak műsort, ellátogattak Gratzba (városnéző busszal ismerkedtek a 

várossal), továbbá, a Stájer hegyekbe (Eory vendégházba), majd a szomszéd település 

vasárnapi miséjén léptek fel. 

Június 5: 

A női kézilabda csapat itthon győzött egy kozármislenyi üzemi csapat ellen- 

Ma Pécsváradon tartották a területi nyugdíjas klubok „helytörténeti ki mit tud” vetélkedőjét, 

miután tavaly a pécsváradi csapat nyert, így ők voltak a rendezők. 

Ma ismételték a képviselőtestületi ülésről készített élő tévé adást. 

Mától június 9-ig biblia tábort hirdettek angol nyelvtanulással, napi háromszori étkezéssel 12 

ezer Ft térítési díj ellenében. 

Június 6: 

A pünkösdtől a kulturális örökség napjáig (szeptember 19-ig) tartó Várvásár mai 

rendezvényén Panta Mihályné csuhéj- és sásfonásait, Kemfné ékszereit és Hochrein János 

méz termékeit lehet vásárolni. 

Pécsvárad – Szászvár 1:0 

Június 7: 

Ruha, cipő, háztartási eszközök vására volt a művelődési házban 60 érdeklődővel. 

A volt MEZŐGÉP-házból a volt zöldséges faházba költözött a használt ruha- és áruk boltja. 

Június 8: 

Dr. Hutvágner Rozália tartott filmes beszámolót „Indiában jártam” címmel a Nyugdíjas 

klubban 100 érdeklődőnek. 

Véradás volt a helyi Vöröskereszt szervezésében, 60 fő adott vért. 
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Június 9: 

Az Eurodanc csoport tartotta évzáró gálaműsorát a művelődési házban. 

Ma lejátszották a Pécsvárad – Szederkény mérkőzést, az eredmény 0:2 volt. 

Ma a polgármester fogadta a legjobb tanulókat és tanáraikat, akik kitüntetésben részesültek. 

Június 10: 

Újabb KRESZ tanfolyam indult. 

Rendkívüli képviselőtestületi ülés volt az óvodabővítéssel kapcsolatos szabálytalanságok 

témában, amely során megrovásban részesítették a jegyzőt és a polgármestert.  

Döntöttek abban, hogy új Közbeszerzési rendeletet kell készíteni, továbbá amennyiben az 

önkormányzatot a szabálytalan eljárás miatt hátrány érné, úgy a közbeszerzési eljárást 

levezető VIANEX Kft. visszafizeti a díját, illetve a Winkler cégtől is kártérítést kérnek, ha 

nem kapják meg az óvodára a használatbavételi engedélyt  

Elhatározták, hogy a jövőben nem lehet a tervező egyben műszaki ellenőr is, végül pedig a 

Gazdasági bizottságot kérték fel a továbbiakban az építkezés figyelemmel kísérésére.  

Módosították az ÁMK alapító okiratát (az intézmény helyrajzi számának megjelölés) 

Az ülést a helyi tévé élőben adta. 

Ma volt a zeneiskolások évzáró hangversenye a művelődési házban 240 fős közönséggel. 

Június 11: 

Ma megismételte a helyi tévé a tegnapi élő adást. 

Mától a várban minden este az utolsó tv-közvetítette focivébé mérkőzést 3x 2 méteres 

kivetítőn lehet nézni. 

Termékbemutató volt a művelődési házban 25 érdeklődőnek. 

Június 12: 

Pécsváradon volt a mozgáskorlátozottak sportvetélkedője. 

Szentlőrincen győzött a női kézilabda csapat és ezzel a bajnokság végén a 2. helyen végzett. 

Buszváró (fedett megálló) épül a Tanyacsárda előtt. 

Június 13: 

Pellérd – Pécsvárad 2:1, ez volt az utolsó bajnoki forduló, Pécsvárad az utolsóelőtti helyen 

végzett miután a PEAC megverte Drávaszabolcsot, így megmenekült a kieséstől, csupán egy 

csapat esik ki a megyei I. osztályból. 

Június 14: 

Több turnusban angol napközist tábort hirdetnek óvodások és alsó-tagozatosok részre, napi 

háromszori étkezéssel, 16.900 – 17.500 Ft térítési díj ellenében az alábbi időpontokra: június 

14-18, június 21-25, augusztus 23-27. 

Ma volt a „csocsó- döntő” az ifjúsági klubban. 

Június 15: 

Ingyenes szemvizsgálat és kedvezményes szemüveg vásárlási lehetőség volt a művelődési 

házban, részt vett mintegy 25 fő. 

Június 16: 

A Könyvtárban az olvasókör mai témája Gárdonyi „Az én falum” című könyv volt, amelyen 

10 olvasó vett részt. 

A képviselőtestület ma a művelődési házzal ismerkedett. 

Mától június 18-ig 3 napos HÉLIX nyári tábort hirdetnek, úszás, tenisz, kerékpár oktatással, 

foglalkozással 10 ezer forint térítési díj ellenében. 

Június 18: 

A helyi polgárőr egyesület tartott közgyűlést. 

Június 19: 

Ma ballagtak az általános iskola végzősei. 

Június 20: 

Az ifjúsági fúvósok ma Pécsett, a Sétatéren adtak műsort. 
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„Fűben, fában orvosság” címmel hirdetnek június 20-26 között táborozást a Dombay tóra 23 

ezer forint térítés ellenében. 

Június 21: 

A Várbizottság és a kulturális bizottság együttes ülésen foglalkozott az István Napok 

rendezvény pontosításával. 

Június 22: 

A Mozgáskorlátozottak klubja mától június 24-ig kirándul Tapolca, Sümeg környékére, majd 

Kehidakustyán fürdőben fejezik be a programot. Részvételi díj l5 ezer forint. 

Június 24: 

A helyi tévé mai adásában beszámoltak a kézilabdázók Hercegszántó elleni győzelméről, a 

labdarúgók Szászvár elleni mérkőzéséről és riport készült Hevesi Gáborral a serdülők 

edzőjével, akik az 5. helyen végeztek. 

Riportban mutatták be a jó tanuló, jó sportoló díjat kapott Hódosi Viktória erőemelőt, a díjat 

Hiller István miniszter adta át. 

A Híradó a szokásos Erdősi Tibor, Péter Károlyné és Szondi József díjak átadásáról és a jó 

tanulók elismeréséről számolt be, riport volt Szondi Józsefnével, továbbá Nagyné Mayer 

Ágnes az István Napi programokról szólt. 

Képeket adtak a Német klub koszorúzásáról és könyvbemutatójáról, a Májusfa kitáncolásról, 

a zeneiskolások évzáró hangversenyéről, a ballagásról. 

Beszámoltak a regionális helytörténeti nyugdíjas ki mit tud pécsváradi rendezvényéről, 

amelyen 7 településről 110 versenyző vett részt, köztük a pécsváradi csapat is. 

Képeket és riportokat vetítettek a Mozgáskorlátozottak klubja itt rendezett megyei 

sportvetélkedőjéről, a bonyhádi klub vendéglátásról. 

Június 25: 

A „Kerek egy esztendő” sorozatban ma a fiatalok a Szent Iván éji mulatságokkal 

ismerkedhetnek. Vendég volt Andrásfalvy Bertalan, megjelent 80 fő. 

Június 27: 

Ma volt  Mott János c. apátról elnevezett tér névadó avatása, továbbá a Várbaráti kör ez 

alkalomra kiadta Mott János emlékkönyvet is. Közreműködött a Női kórus és a fekedi 

énekkar (Mott János szülőfalúja volt Feked). 

Június 28: 

A képviselőtestület mai ülésén tudomásul vették a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztési 

pályázat megvalósításáról szóló beszámolót, a Vár Kft beszámolóját elfogadták, jóváhagyták 

az ÁMK pedagógiai programját és az SZMSZ módosítását  

Tudomásul vették a művelődési ház, a sportkör és az ifjúsági önkormányzat beszámolóját. 

Nem született döntés Siófok város azon kezdeményezésében hogy a szennyvíztársulatból 

zárják ki Tab városát. 

Kinevezték újabb öt évre, 2015 augusztus l5-ig az ÁMK főigazgatójának Tóth Györgyit 

244.200 Ft alapilletménnyel és 83.600 Ft pótlékkal 

Az önkormányzat Hyundai gépkocsija értékesítésére érkezett két 2,4 – 2,5 milliós ajánlatot 

elvetették és megbízták a Vár Kft-t az értékesítéssel. 

A Munkácsy utcában egyes ingatlanoknál a közterület terhére felépített kerítések 

nyomvonalát meg nem változtatva, az elfoglalt terület rendezését határozták el, egyben 

Várkonyiék részére az 511 nm-es területfoglalást realizálják 150.300 Ft vételár ellenében 

Kezdeményezték a Kincstárnál a zengővárkonyi határban lévő próbakút területének 

önkormányzati tulajdonba adását. 

Az esőzések okozta megrongálódások helyreállítására a kötvényből 10 milliót szavaztak meg 

a Gondozási Központ, a Polgármesteri Hivatal, az alsó iskola részére, valamint ároktisztításra, 

útjavításokra és szükségtanterem kialakítására. 
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Az augusztus 20-i tűzijátékra tervezett 100.000Ft-ot az árvízkárosultak javára fordítják, a 

tűzijáték elmarad. 

Végül elhatározták, hogy 40 millió folyószámlahitelt vesznek igénybe. 

Zárt ülése döntöttek a kitüntetésekről. Emlékplakettet kap Györkő Tiborné, a 

Díszítőművészeti szakkör, Puchné Kató Márta, Jagados Gábor, Hódosi Viktória, Ratting 

Anita, ifj. Walter Gyula és Pere Gábor. 

Elismerő oklevélben részesül az Unicum laude és Fuchs Károly. 

Pécsváradért díjat és a köz szolgálatáért elismerést ez évben nem adnak. 

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

A zeneiskola klarinétosai és szaxofonosai a Dombay tónál zenei táboroznak. 

Június 29: 

A Nyugdíjas klub Nagykanizsa, Csurgó, Szlovénia (Lendva) 3 napos kirándulásra ment, majd 

Lentiben fürdőzéssel zárják a programot. 

A tévé ma ismételte a képviselőtestületi ülésről felvett élő adást. 

Megbeszélést tartott a Felvidékiek Klubja. 

Július 2: 

Az ifjúsági fúvósok Balatonföldváron táboroznak, közben műsort is adnak a nagykanizsai 

fúvóstalálkozón. 

Július 3: 

Mától –a legnagyobb kánikulában – augusztus 29-ig zárva van az uszoda. 

A kétnapos nagypalli V. Pogácsafesztiválon szerepeltek a fúvósok, holnap pedig az orvosok 

és barátaik tánccsoportja is ad műsort. 

Július 5: 

Ma kezdődött a Dombay tónál a hagyományos Média-tábor, 6000 Ft térítési díj ellenében. 

Július 6: 

A Mozgáskorlátozottak klubjában megbeszélés volt a tervezett kirándulásukkal kapcsolatban, 

valamint termékbemutatót tekintettek meg. 

Július 7: 

Ma az új felvételiző zeneiskolásoknak volt a beiratkozása. 

A művelődési házban mosópor bemutató volt, teszteléssel. 

Reggeltől este 6 óráig a város egyes területein előre bejelentett áramszünet volt. 

Ruha, cipő, vegyes cikkek vására volt a művelődési házban 60 érdeklődővel. 

Július 9: 

A „Kerek egy esztendő” programsorozat keretében ma a hímzéssel ismerkedtek a fiatalok. 

Gobelin kiállítás nyílik a művelődési házban, az anyagokat 500 Ft-os nevezési díj ellenében 

ma lehet leadni. Megjelent 30 fő. 

A kiállított anyag később Pécsett és Komlón is bemutatásra kerül. 

Megkezdték a művelődési ház szolgálati lakásának átalakítását ideiglenes tanteremmé. 

Július 10: 

Ma volt a művelődési házban a zeneiskolások tanévzáró ünnepe, műsora. 

Július 11: 

A pécsi EKF keretében itt tartózkodó 60 fős német Roms-Mur zenekar ma a várudvarban 

adott műsort, mintegy100 érdeklődőnek. 

Július 12: 

A polgármester felhívást adott közre a helyi tévében, miszerint a kóbor kutyákat befogják és 

Pécsre szállítják, majd jelentkezés hiányában két hét után a kutyákat elaltatják. 

Július 13: 

Ruha, cipő, játék, szerszám, háztartási eszközök vására volt a művelődési házban,  70 

érdeklődővel. 
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A Nyugdíjas klub szervezésében a „Léghajó színház” kifejezetten az idősek számára rendezett 

zenés műsort. Részt vett 80 fő. 

Július 14: 

Ma a régi növendékeknek volt a zeneiskolában a beiratkozás. 

Július 15: 

Ruha, cipő, háztartási eszközök, aprócikkek vására volt a művelődési házban 80 érdeklődővel. 

Máig lehetett leadni az önkormányzatnál a nemzetiségi (kisebbségi) önkormányzati 

választással kapcsolatos bejelentést, hogy melyik kisebbséghez tartozik az illető. 

Július 19: 

Új kozmetikai üzlet nyílt az Iparos-házban. 

A református egyház 6-12 éves korú gyermekeknek indított 5 napos tábort a parókián játékos 

ének, zene, hittan tanulással 6.000 Ft térítési díj ellenében. 

Mától 25-ig a sportcsarnokban karate sporttábor van. 

A Vöröskereszt újabb tanfolyamot indított, első alkalommal 20.an jelentek meg. 

Július 20: 

Újabb KRESZ tanfolyam indult a művelődési házban. 

Magyarhertelendre, a fürdőbe szervezett kirándulást a Nyugdíjas klub. 

Július 21: 

A Könyvtárban ma Gárdonyi Isten rabjai című könyvét beszélték át a klubtagok, akik ez 

alkalommal csupán heten voltak. 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ma fogadóórát tartott a polgármesteri hivatalban. 

Edzőmérkőzésen Pécsett PVSK –Pécsvárad 3:3. Mintegy 10 új játékost igazolt a pécsváradi 

csapat, várhatóan jobban fognak szerepelni a bajnokságban, mint eddig. 

Július 22: 

Termékbemutató volt a művelődési házban 12 érdeklődőnek. 

Július 23: 

Ma kezdődött a két napos X. Ifjúsági Fesztivál a szokásos programmal (zenes, tánc, 

sportvetélkedő. Ma bólyi, komlói, budapesti és pécsváradi együttesek adtak műsort, a 

rendezvénynek 300 látogatója volt. 

Mosópor bemutató volt a művelődési házban. 

A „Kerek egy esztendő” program keretében ma a lekvár főzéssel ismerkedtek a fiatalok. 

Július 24: 

Ma sportvetélkedővel folytatódott az Ifjúsági fesztivál, ugyancsak 300 érdeklődővel és 

résztvevővel. 

Pécsvárad –Bogád edzőmérkőzésen 1:3 

Pécsi természetjárók tartottak teljesítmény-túrát, Pécsváradot is érintve. 

Július 26: 

Fúvóstábor indult a művelődési házban a fiatalok beszoktatására. 

Unterschleiszheimbe a város 10 éves évfordulóra küldöttség megy július végén, ma volt az 

utazással kapcsolatos megbeszélés a kistérségi társulásnál. A látogatás 4 napos lesz. 

Már a hatodik foglalkozását tartották a Vöröskeresztes tanfolyamon, a létszám stabilan 20 fő. 

Július 27: 

Ruha, cipő, vegyes cikkek vására volt a művelődési házban. 

Az önkormányzat az új iskola építésre beadott pályázatával több mint 500 millió támogatást 

nyert, ma volt a polgármesteri hivatalban az ezzel kapcsolatos megbeszélés. 

Az Ifjúsági Fúvósok (25 fő) ma megkezdték nyári felkészítő táborozásukat a művelődési 

házban. 

Július 28: 

Egészségmegőrző programmal egybekötött termékbemutató volt a művelődési házban, 10 

érdeklődővel. 
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Előkészítő mérkőzésen Pécsvárad – Kozármisleny ifjúságiak 8:1 

Július 29: 

Rendkívüli képviselőtestületi ülésen a tévé élő adása során számolt be a polgármester arról, 

hogy az új iskolaépítéshez pályázaton több mint 500 millió támogatást nyert a város. 

Július 30: 

Az István Napok keretében a mecseknádasdi Takarékszövetkezet támogatásával Szinetár 

Dóra és Bereczki Zoltán adott koncertet, de a rossz idő miatt a sportcsarnokban. Rengetegen 

voltak a megye területéről, a személygépkocsik csak a távolabbi utcákban tudtak leparkolni. 

A közönség döntő többsége állva volt kénytelen végighallgatni az előadást. Bevezetőként az 

Apaceller családi zenekar adott műsort. A hangversenyt mintegy 1300 fő hallgatta meg. 

Megbeszélést tartottak a körzet galambászai (30 fő) 

Július 31: 

A helyi tévé megismételte a július 29-i adását. 

Szászváron szerepelt a pécsváradi focicsapat egy volt játékos emlékére rendezett tornán, ahol 

első helyen végeztek és a legjobb kapus illetve gólkirály címert is pécsváradi játékos nyerte 

el. Szászvár, Hidas, Hosszúhetény csapatai előtt. 

Rendkívül rossz idő miatt az Ifjúsági Fúvósok a 30. éves évfordulójukra rendezett koncertet a 

vár helyett a művelődési házban tartották, részt vett 300 fő. Az utcabál elmaradt. 

Augusztus 1: 

Ma nyílt a Fa szobrász tábor, augusztus 14-ig tartózkodnak itt az alkotók (Balázs Balázs, 

Dechant Antal, Lukács József, Mosonyi Tamás, Szabó János, Szabó László, Vanyúr István, 

Várkonyi György) Deák Zsuzsa ugyan nem volt „táborlakó”, de grafikái a szokásos 

kiállításon szerepeltek. 

Mától egy héten át tánctábor van a Dombay tónál, vendégek a Máréfalvai (erdélyi) táncosok 

Augusztus 2: 

Ruha, cipő, vegyes cikkek, háztartási eszközök vására volt a művelődési házban. 

A Várbaráti kör szeptember 5-12 között olasz utat tervez, ma volt a megbeszélés a 

résztvevőkkel (40 fő). 

Már a belső festést és a műanyag padlózat lerakását végzik a kialakítandó 

szükségtanteremben. 

7500 Ft hozzájárulással augusztus 2-8 között a pécsváradi kistérségből is részt vesznek 

fiatalok a már hagyományos Cres (francia), Lucka és Unterschleisheim (német) találkozón, ez 

alkalommal Németországban. Az utazó 10 fiatal közül 5 pécsváradi volt (e programban a 

pécsváradiak 2007 óta vesznek részt) Ez alkalommal Münchenbe is ellátogatnak. 

Augusztus 3: 

Megbeszélést tartott a Mozgáskorlátozottak Klubja, megjelent 30 fő. 

Az itt tanyázó faszobrászok alkotásaiból nyílt kiállítás a művelődési házban, melyet Bencsik 

István nyitott meg, megjelent 40 fő. 

Ma temették a 85 évesen meghalt Rózsahegyi Ferencet, a Várbaráti Kör alakító tagját, volt 

elnökségi tagot. 

Augusztus 4: 

Termékbemutató volt a művelődési házban, megjelent 20 fő. 

Pécsvárad – Geresdlak előkészítő mérkőzésen 0:2 

Mától 9-ig amatőr musical stúdió nyílt a Dombay tónál 22 ezer forint ellenében, teljes 

ellátással. 

Augusztus 5: 

Az István Napok nyitányaként a TANAC délszláv táncegyüttes adott műsort, de a rossz idő 

miatt nem a várban, hanem a művelődési házban, nagy sikerrel, teltház előtt. 
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Augusztus 6: 

Mától l hétig (augusztus 13-ig Veimarban vesz részt ifjúsági konferencián a kistérségből 5 

pécsváradi fiatal. 

A Várban volt Lantos Ferenc Kossuth Díjas festőművész kiállítása, melyet Keserű Katalin 

művészettörténész nyitott meg. Megjelent 120 fő. 

Ezt követően a BIG-BAND is a művelődési házban volt kénytelen megtartani előadását, 

melyen 90 fő vett részt a rossz idő miatt. 

Augusztus 7. 

Ma érkeztek meg a nagymácsédi öregfiúk focicsapat és hozzátartozói a szokásos találkozóra. 

A másnapi mérkőzést 8:3 arányban a vendégek nyerték meg. 

Erzsébet rendezte a kistérségi bemutatkozást, amelyen 19 település vett részt. A pécsváradiak 

részéről a BIG-BAND és a Mozgáskorlátozottak Vadrózsa kórusa és a Néptánccsoport adott 

műsort, továbbá bemutatkozott az AGROVER, az Erdészet, a Posta és a Rendőrőrs, az Íjászok 

csoportja, valamint a galambászok a megnyitókor 60 galambot röptettek fel. Kempf Szilvia 

arcfestésre tanította a fiatalokat, továbbá egy fiú népdalokat énekelt. 

Augusztus 8: 

A várban tartott gyermeknapon mintegy 250-en élvezték a különböző vetélkedőket, játékokat. 

Augusztus 9: 

A még mindig tartó Vöröskeresztes tanfolyamon ma 19 fő vett részt. 

Ma a Várszínházban a „Mese habbal” című előadás volt Koltai Róbert főszereplésével, eső 

nélkül, teltházzal. 

ISMAHAN és TIA, valamint tanítványai” hastánc tábort” tartanak Pécsváradon, majd 

zárásként l3-án a Tanyacsárdában gálaműsort adnak. 

Augusztus 10: 

Mától l7-ig ismét „Fényes középkor” tábort tartanak a Dombay tónál, teljes ellátással, 

kirándulásokkal 23.000 Ft térítési díj ellenében. Ez volt a 3. ilyen rendezvény, részt vett 23 

fiatal. 

Sellyére, a fürdőbe kirándultak a Mozgáskorlátozottak Klubjának tagjai. 

A Felvidéki klub a Kassára tervezett kirándulást beszélték meg. 

Ruha, fehérnemű, cipő, edény, szerszám és aprócikkek vására volt a művelődési házban. 

Ma is volt Vöröskeresztes tanfolyam. 

Augusztus 11: 

Ma a Várszínház műsorán a „Tánc-dal Fesztivál” volt, jó időben, teltházzal, sok-sok régi 

slágerrel. 

A Mozgáskorlátozottak klubja Sellyére szervezett kirándulást, az önkormányzat jegyzője 

diafilmen mutatta be a várost, majd a napot a termálfürdőben zárták. 

Augusztus 12: 

A helyi tévében Fenyvesi János jegyző a választási tudnivalókról szólt, majd levetítették a 

Mott János tér avatását, és Tóth Györgyi képviselő adott tájékoztatást a gobelin kiállításról, 

melyen l3 alkotó művét mutatták be, első díjas Gungl Jánosné lett. 

Beszámoltak a 10. Ifjúsági Fesztiválról, amelyen Garamszentgyörgyről is voltak vendégek. 

Köszöntőt és egy évfordulós tortát Bíró Ferenc polgármester mondott, illetve adott át, Kárpáti 

Árpád pedig a kezdetekről beszélt. 

Képeket láthattunk arról, hogy a templomtéri felújított szobrokat felszentelték, valamint az 

Ifjúsági Fúvósok 30 éves évfordulóján rendezett hangversenyéről, amelyen a köszöntőt 

Apaceller József mondta és fellépett a tánccsoport is. 

Beszámoltak a IX. Fa szobrász tábor nyitásáról, köszöntőt Tóth Györgyi mondott, továbbá az 

augusztus 3-án rendezett kiállításuk, továbbá az augusztus 6-i Lantos kiállítás nyitásáról és az 

azt követő BIG- BAND művelődésházi koncertjéről. 
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Képeket láthattunk az Erzsébeten rendezett első kistérségi bemutatkozásról (19 település adott 

műsort, vagy állított ki terméket, fafaragványt, szőttest, stb.) 

Legvégül a Nagymácséd Öregfiúk labdarúgóinak itteni mérkőzéséről vetítettek néhány percet, 

az eredmény Pécsvárad – Nagymácséd 3: 8. 

Az adást a Pannonkrónika követte. 

Augusztus 13: 

A Várszínházban az ír-skót népzenét játszó ISTER együttes mutatkozott be, 1 órás műsor után 

vihar miatt az előadás félbeszakadt, elmaradt az egészségügyi táncosok szereplése is, a műsort 

meghallgatta 150 fő. 

Betegség miatt elmaradt a hastáncbemutató a Tanyacsárdában. 

Augusztus 14: 

Ma volt a Német Nap, amely keretében kisbusz vitte az érdeklődőket Nagypallba (kiállításra, 

stb.), továbbá délelőtt megismerkedhettek az érdeklődők a „német utca jeles épületeivel”. 

Délután a Szentháromság téren folytatódott a rendezvény műsorral, vacsorával, bállal. 

Egész napos vendégek voltak Budapest XVI. Kerületből egy csoport busszal, a 

rendezvényeken mintegy 200 fő vett részt. 

Pécsváradra érkezett Várdaróc öregfiúk csapata és hozzátartozóik (20 fő), akik a helyi 

öregfiúknál kaptak szállást. A mérkőzést a vendégek nyerték 3:4 arányban, majd közös 

vacsora volt a művelődési házban 40 fő részvételével. 

Egyébként a Dombay tavi Német tábornak idén 34 résztvevője volt, a foglalkozások témája: 

női és férfi munkák a házon belül és a ház körül. 

Augusztus 15: 

„Boldogaszony Anyánk „ tiszteletére a vár altemplomában volt ünnepség az egyház 

rendezésében, pécsváradi fiatalok (Zengő tanoda és a Fényes középkor tagjai) szereplésével. 

Augusztus 16: 

A Várszínházban a „Hetvenkedő” című darabot mutatták be Nemcsák Károly főszereplésével, 

jó időben, esőmentesen, 350 néző előtt. 

A művelődési házban a „Kerek egy esztendő” programsorozat keretében ma a fiatalok 

(mintegy 100 érdeklődő) a gabona termeléstől a kenyérsütésig terjedő munkafolyamatokkal 

ismerkedhettek. 

Augusztus 18: 

Winkler Viktor pécsváradi képzőművészeti egyetemista festményeiből nyílt kiállítás, amelyet 

Bencsik István nyitott meg, énekkel közreműködött Fenyvesi Zsófia (a jegyző lánya), akit 

udvarlója kísért gitárral. A megnyitón 70-en vettek részt. 

Ágynemű, méterárú vásár volt a művelődési házban 40 érdeklődővel. 

Augusztus 19: 

Ma volt az ünnepi képviselőtestületi ülés, kitüntetések átadásával, a Női kórus 

közreműködésével, amelyet fogadás követett, majd az Unicum Laude adott műsort. 

Az eddigi, 1993-tól alkalmazott gyakorlattól eltérően nyitásként 5 volt zeneiskolás fúvós egy 

e célra írt „nyitányt” adott elő (a szerző a sásdi zenekar karnagya, Papp Zoltán volt, 

hangszerelte Apaceller József), és ez volt az első alkalom, hogy nem adtak ki Pécsváradért, 

illetve a Köz szolgálatáért díjat, valamint nem Bőszné Kovács Zsuzsa működött közre (férje 

halála miatt), hanem a művelődési ház igazgatónője. Elmaradt a Zsáli János bevezette 

rózsaszál átadása is a női kitüntetetteknek. 

Augusztus 20: 

A várban volt a koszorúzás és ünnepség, beszédet a polgármester mondott, majd mindenki 

kapott egy szelet zsíros-kenyeret és az ország tortáját is megkóstolhatták. 

Délután a Szentháromság téren műsor volt (táncosok mutatkoztak be, és az orvosi tánckar is 

szerepelt, majd bál zárta a napot. (A délutáni műsorról sajnos semmiféle tájékoztató, program 

nem volt ismert) A romániai Aranyosgyéres román és magyar tánccsoportja is adott műsort, 
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valamint szerepeltek a zivinicai (Bosznia-Hercegovina) táncosok is. A rendezvénynek 400 

érdeklődője volt. 

Hausmannstetteni és környékbeli nyugdíjasok jöttek Pécsváradra, illetve Geresdlakra és 

ismerkedtek 3 napig Péccsel, Villánnyal is. 

Augusztus 21: 

Ma volt a Felvidékiek Napja, táncműsorral, táncházzal, majd a Kerek egy esztendő rendezte 

Magyar bállal a művelődési házban. A helyi tánccsoport mellett műsort adtak a Felvidéki 

Zselizről érkezett táncosok is. Megjelent 200 fő. 

Augusztus 22: 

A pécsi fesztiválon résztvevő fúvósok egy része Pécsváradra látogatott, a főutcában menet 

zenélést tartottak, majd a várban adtak műsort, de sajnos jelentős késéssel, így alacsony 

nézőszámmal. 

Elkezdődött a bajnokság a megyei I. osztályban, Kétújfalú – Pécsvárad 0:1, jó indulás a11 új 

játékossal. 

Augusztus 23: 

A zeneiskolai hegedűsök a református parókián (ifjúsági szálláson) tartják szokásos nyári 

táborozásukat. 

Mától 5 napos angol tábort tartanak óvódásoknak 17.500 Ft ellenében a Dombay tónál a 

Kotsch kempingben. 

Szülői értekezlet volt az általános iskolában, ahol azt ismertették, hogy a központi iskola egy 

részének lezárása miatt és az új tantermek kialakítása után (művelődési ház volt szolgálati 

lakásában), hogyan alakul az osztályok elhelyezése. 

Augusztus 25: 

Ruha, cipő, háztartási eszközök, apró cikkek vására volt a művelődési házban 120 

érdeklődővel. 

Kivágtak egy hatalmas gesztenyefát a Szentháromság téren, a csonkjai alapján egészséges 

volt  

Augusztus 26: 

A helyi tévé beszámolt a szülői értekezletről, az osztályok elhelyezéséről (központi iskolában 

5 csoport, továbbá az alsó iskolában és a volt szolgálati lakásban kapnak elhelyezést úgy, 

hogy a volt lakásban csak 1-1 órás számítástechnikai foglalkozás lesz. 

A központi iskola belső dúcolása megtörtént, továbbá a tetőszigetelése is. 

Az adásban augusztus 15-20 közötti programokról számoltak be, majd a polgármesterrel 

készült riport, amelyen az István Napokat értékelték és bejelentette, hogy indul a választáson. 

Augusztus 27: 

Cipővásár volt a művelődési házban 80 érdeklődővel. 

Augusztus 28: 

Ma volt  a Kígyós Sándor emléknap, 35 résztvevővel (volt barátok, pályatársak, tanítványok) 

a Várbaráti Kör rendezésében. 

A művelődési házban Pitti Katalin és társai (Keszei Bori, Sárkány Kázmér) adtak 

jótékonysági műsort, l.000 Ft-os belépővel, a katolikus templom felújítására. Részt vett 180 

fő. Ez alkalommal 205 ezer forint volt a bevétel, az önkormányzat 150 ezer forint támogatást 

adott, a Pannonpharma 25.000 Ft értékben vásárolt belépőket. 

Augusztus 29: 

Pécsvárad – Lánycsók 2:2 

Augusztus 30: 

Ma volt a Gesztenyés úti óvoda bővítés ünnepélyes avatása. 

Ruha, cipő, háztartási eszközök, szerszám és edény vásár volt a művelődési házban 50 

érdeklődővel. 
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Augusztus 31: 

Cipő, ruha, háztartási eszközök vására volt a művelődési házban 100 érdeklődővel. 

Szeptember 1: 

Zeneiskolai pótbeiratkozás van. 

Mától kisbuszok viszik az arra igényt tartókat az óvodába, illetve haza, miután a Vár utcai 

óvoda bezárt és így sokaknak messze van a Gesztenyés úti intézmény. 

Az általános iskolásoknál az 5-6. osztály az alsó iskolába kapott helyett, a központi épületben 

csak a 7-8 osztály maradt az épület egyes szárnyainak veszélyes állaga miatt. 

Szeptember 2: 

Áramszünet volt Pécsvárad egyes területein, bár az áramszolgáltató úgy tájékoztatott 

röplapokon, hogy csak eső idején lesz áramszünet, holott ragyogóan sütött a nap. Leállt az élet 

az ÁBC-ben a Takarékszövetkezeti bankban, és mindenütt, ahol pénztárgépek, 

könyvelőgépek, pénz automaták üzemelnek. 

Ma volt a tanévnyitó a Zeneiskolában. 

Szeptember 5: 

A Várbaráti kör 40 fős csapata buszos kirándulásra ment az olaszországi Toscana környékére 

(Firenze, Pisa, Velence, Verona, Ravenna, stb.) 

Pécsvárad –PEAC 2:0 

Szeptember 6: 

Böröcz Lívia az ifjúsági referens a fiataloknak ma ruhacsere akciót szervezett, elcserélhették 

megunt vagy kinőtt ruhadarabjaikat a fiatalok. 

Szeptember 7: 

Véradás volt a művelődési házban a Vöröskereszt szervezésében, 30-an adtak vért. 

A Mozgáskorlátozottak klubjának ma dr. Bíró Ferenc polgármester volt a vendége, megjelent 

50 fő. 

Szeptember 8: 

Használt ruha vásár volt a művelődési házban 100 érdeklődővel, a felnőttek német, a babák 

angol ruhák közt válogathattak. 

Szeptember 9: 

A helyi tévé mai adásában beszámoltak az öregfiúk Várdaróc elleni labdarúgó mérkőzéséről, 

továbbá az iskolakezdésekről volt riport. 

Képeket láthattunk a Kígyós emlékkör találkozójának eseményeiről, valamint a rosszul 

sikerült fúvós műsorról a várkertben, amelynek mindössze öt nézője volt (késve érkeztek a 

zenészek Pécsről és egyébként is gyenge volt a tájékoztatás). 

A jótékonysági Pitti Katalin koncertről is tájékoztatást adtak, itt félig telt meg a művelődési 

ház nagyterme. 

Az Idősek otthon lakói, mecseknádasdiakkal közösen Bólyban szüreti mulatságon vettek 

részt, amatőr csoportjaik műsort is adtak. 

Szeptember 10: 

Weintrager Adolt festő és Weintrager Éva iparművész alkotásaiból nyílt kiállítás a 

művelődési házban. A megnyitón megjelent 10 fő. 

Szeptember 11: 

A női kézilabda csapat győztes bajnoki mérkőzést játszott a pécsi Vörös Meteor ellen,  

Szeptember 12: 

Éjfél után fél kettőre megérkeztek olaszországi kirándulásukról a várbaráti kör buszos 

csapata. 

Villány – Pécsvárad 2:3, ezzel a győzelemmel a csapat a bajnokság élére került 4 forduló 

után. 

A serdülő lány kézilabda csapat az országos serdülő bajnokságban ma itthon 37:19 arányban 

győzött Szekszárd ellen. 
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Szeptember 13: 

Jóga tanfolyam indult mintegy 15 érdeklődőnek a művelődési házban. 

Szeptember 14: 

Ingyenes látásvizsgálat van a művelőségi házban, igénybe vette 15 fő. 

Ma volt a 2,5 millióért az önkormányzat által felújított rendőrőrs épület ünnepélyes átadása. 

Szeptember 15: 

A pécsi körzeti tv-híradó beszámolt a rendőrőrs épület átadási ünnepségéről. 

Kárpáti Árpád polgármester jelölt ma a helyen tartott kampány-bemutatkozást. 

Hivatalosan is megalakult Pécsvárad részvételével a „Várklaszter” (várral rendelkező 

települések összefogása, együttműködése az idegenforgalom jobb kihasználása végett) 

Szeptember 16: 

Újabb KRESZ tanfolyam indult a művelődési házban. 

Magánvállalkozásban újabb úszás oktatást hirdetnek térítés ellenében gyermekeknek és 

diákoknak. Ma volt a jelentkezés és a szülőkkel megbeszélés. 

Kárpáti Árpád ma Szilágypusztán mutatkozott be. 

A kistérség partnervárosába, Unterschleiszheimbe utazott a térség küldöttsége, köztük a 

pécsváradiak is. Bencsik István és Horváth János festőművészek, továbbá Vértes Lászlóné 

alkotásaiból, valamint Szabó László szobrász és Lévai Gábor fotós műveiből nyílt ott 

kiállítás. A küldöttség vezetője Wekler Ferenc volt, dr. Bíró Ferenc polgármester Pécsváradot 

képviselte. Részesei voltak a Müncheni Sörfesztiválnak. A küldöttség vasárnap, szeptember 

19-én tér haza. 

Szeptember 17: 

Ma tartották szokásos összejövetelüket a tanácsi – önkormányzati nyugdíjasok. 

Háztartási eszközök, szerszámok, aprócikkek vására volt a művelődési házban 130 

érdeklődővel. 

Az ifjúsági önkormányzat „tanévnyitó buli” címmel discót rendezett 110 fiatalnak. 

Szeptember 18: 

A Közösségi Kerekasztal mára hirdetett parkosítási társadalmi munkát a vár alatti „Mosóban”, 

de egész nap esett az eső. 

Női kézilabda csapat mai vendége Szigetvár volt. 

Szeptember 19: 

Már harmadik napja esik az eső, a Pécsvárad – Siklós mérkőzés a pálya használhatatlansága 

miatt elmaradt.- 

A Jobbik polgármesterjelöltje (Bayerné Andrics Alíz Mária) ma tartotta kampány 

bemutatkozását a művelődési házban. 

A serdülő lány kézilabda csapat ma itthon játszott Tamási ellen az országos serdülő 

bajnokságban. 

Szeptember 20: 

Kárpáti Árpád ma a Dombay tónál mutatkozott be a külterületi választópolgárok előtt. 

A Magyarok Kulturális Világfesztivál pécsi rendezvény keretében Pécsváradon is volt 

kiállítás, a topolyai Művésztelep alkotásaiból. 

Szeptember 21: 

Magánszemély hirdetett óvodásoknak és alsós iskolásoknak úszás oktatást (térítés ellenében), 

a szülőkkel történt egyeztetés után ma volt az első foglalkozás. 

külsheimi iskolásokat látott vendégül Pécsvárad egy hétig. Ez alatt voltak Geresdlakon, 

Pécsett, Dunaszekcsőn, Mohácson és Zengővárkonyban, majd 27-én hazautaztak a vendégek, 

akik iskolástársaiknál voltak elhelyezve. 

Szeptember 22: 

Megbeszélést volt a Felvidékiek klubja részérre, téma a Kassa kirándulás volt. 

Kárpáti Árpád ma a Keletei lakóterületen mutatkozott be, mint polgármester jelölt. 
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Filléres árúkból volt vásár a művelődési házban. 

A Könyvtár olvasókör rendezvényén a téma Kapolcsi Judit „Az öregasszony és a lány” című 

írása volt. 

Szeptember 24: 

Ma utaztak volna Kassára a Felvidéki klub tagjai 15 ezer forint ellenében, de kellő számú 

jelentkezés hiányában a kirándulás elmaradt. 

Dr. Bíró Ferenc polgármester jelölt tartott ma cikluszáró tájékoztatót a művelődési házban, 

megjelent 30 fő. 

A Közösségi kerekasztal szervezésében társadalmi munkában mintegy 30-an készítették a 

Mosói parkot. 

Szeptember 25: 

Ma Kárpáti Árpád és 6 képviselő jelölt tartott bemutatkozást a művelődési házban, megjelent 

20 fő, Bayerné Andrics Alíz polgármester jelölt pedig az ifjúsággal találkozott. 

Szeptember 26: 

 Hosszúhetény – Pécsvárad 1:2 

A női kézilabda csapat vendége Mágocs volt, a serdülők országos bajnokságában pedig a 

pécsváradiak Tamási serdülő lányait fogadták. 

A katolikus közösség szervezésében ma „Fénykeresztet szenteltek” a Zengőhöz vezető út 

elejénél, majd az ünnepség a templomban volt. Megjelent az esős idő ellenére mintegy 80 fő. 

Beszédet a polgármester mondott. 

Szeptember 27: 

Képviselőtestületi ülés volt, a helyi tévé élőben közvetítette. Napirenden a féléves pénzügyi 

beszámoló, valamint a tanévkezdésről és az István Napok értékeléséről adott tájékoztató volt. 

Elfogadta a testület a közbeszerzési szabályzatot és döntött arról, hogy az iskolai pályázat 

(interaktív táblák beszerzésére) közbeszerzési eljárását a PTI Consulting cég végezze 200 ezer 

Ft + ÁFA ellenében. 

Hosszúheténnyel és egy komlói egyesülettel közösen pályázatot nyújt be az önkormányzat 

hátrányos helyzetű fiatalok integrációját segítő programra. 

Végül elfogadta a testület a szervezetfejlesztéshez kapcsolódóan a hivatali SZMSZ-re, 

valamint az önkormányzat rendeletalkotási és költségvetési gazdálkodása korszerűsítésére 

vonatkozó javaslatot. 

Az ülés esetenként választási kampányba ment át, Kakas Sándor látványosan távozott az 

ülésről, miután a polgármesterrel vitába keveredtek a hiteltörlesztés ügyében. 

Ruha-, háztartási eszközök, szárszámok, apró cikkek vására volt a művelődési házban 50 

érdeklődővel. 

Szeptember 28: 

Ma ismételte a helyi tévé a hétfői testületi ülés adását. 

Ülésezett a Várbizottság, gondok vannak az üzemeltető Óvári magatartásával, több vendég élt 

panasszal. 

Ma érkezett idén a tízezredik várlátogató, akit a polgármester köszöntött és ajándékozott meg 

pécsváradi emléktárgyakkal. A látogató Bíró Gábor és felesége volt Budapestről. 

Szeptember 29: 

Bíró Ferenc polgármester a Vadász kocsmában a cigányokat hívta beszélgetésről, a választási 

kampány jegyében. 

Ezt követően a művelődési házban a polgármesterhez kötődő képviselő jelöltek (Benkő 

László, Gállos Orsolya, Tóth Györgyi, Link Zoltán és Fűri Ferenc) mutatkoztak be. 

Szeptember 30: 

Ma volt valamennyi képviselőjelölt bemutatkozása nyilvános tévé adással a művelődési 

házban. 
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Október 1-én: 

Ma volt a polgármesterjelöltek nyilvános, tévé által is közvetített kampányvitája, a választók 

kérdéseire válaszoltak. 

Október 2: 

A női kézilabda csapat Sellyét fogadta és a hazaiak győztek, a serdülő országos bajnokságban 

Nagykanizsán 15-27 arányban nyertek a pécsváradi lányok. 

A Cigány kisebbségi polgármester mára hívja vacsorára a cigány választókat az irodaházba 

(Kossuth utca 24 sz.) 

Dr. Hargitai János megyei közgyűlési elnök, országgyűlési képviselő ma lakossági fórumon 

dr. Biró Ferenc és a FIDESZ mellett kampányolt a művelődési házban a helyi tévé élő 

közvetítésével. 

Október 3: 

Ma volt a helyhatósági választás, a szavazók 52,07 %-a szavazott, ez magasabb arány a 46,14 

%-os megyei, illetve az ennél is kevesebb országos aránynál. 

A 3 polgármester jelölt közül a FIDESZ tag, de függetlenként induló, funkcióban lévő dr. 

Bíró Ferencet választották meg 855 szavazattal (50 %), a 795 szavazatot elért (46,49 %) 

Kárpáti Árpád független és a 60 szavazatot kapott (3,51 %) Bayerné Andics Alíz Jobbik  

jelöltje előtt. 

A 14 képviselő jelölt közül megválasztott 6 jelölt korábban is képviselő volt, közülük hárman 

dr. Bíró csapatához tartoztak (Tóth Györgyi 937 szavazat, Benkó László 908 szavazat, Gállos 

Orsolya 778 szavazat), illetve hárman Kárpáti Árpádhoz (Kakas Sándor 931 szavazat, Gászné 

Bősz Bernadett 890 szavazat és dr. Hutvárner Rozália 768 szavazat), egyedül Hohmann 

István (665 szavazattal) volt képviselő nem került be a testületbe, a régiek közül nem indult 

Kárpáti Árpád, Baumann Mihály, Apaceller József és Spannenberger János. 

Nem került a testületbe Fűri Ferenc (579 voks), László Miklós (462), Borhy István (429), 

Link Zoltán (400), Bayerné Andrics Alíz (318), Cseke Lajos (262) és Kempf József (249). 

Érdekesség, hogy Kárpáti Árpád polgármester jelölt a 2. szavazókörben (keleti új lakótelep) 

295 – 290 szavazati aránnyal jobb volt, mint a végső győztes, egyébként mindhárom 

szavazókörben ugyanazok a képviselőjelöltek kerültek a legjobb hat közé. 

A megyei közgyűlési pártszavazásnál a FIDESZ-KDNP 989 szavazatot kapott (57,30 %) 

nagyjából a megyei eredménnyel azonos volt (57,41 %), ugyanakkor a Bokor Béla vezette 

megyei civil szervezet a többi pártot megelőzve 310 szavazattal 17,96 %-ot ért el. A további 

arány: MSZP 188 szavazat 10,89 %, Jobbik 147 szavazattal 8,52 %, LMP 67 szavazat, 3,88 

%. 

A 3 párt pécsváradi szavazati aránya alacsonyabb a megyei eredménynél, a Jobbik a hegyi 

szavazókörben elért 51 szavazatával megelőzte a 43 szavazatot elért MSZP-t. 

 

A cigány és német kisebbség szavazóhelye a polgármesteri hivatalban volt, a cigányoknál 55 

bejegyzett szavazóból 42 fő szavazott (76,36 %), a németeknél 156-ból 112 ment el szavazni 

(71,79 %), 

A cigány kisebbségnél az MCF FÓRUM színeiben indult mind a négy jelöltet (a családot) 

beválasztották (Kovács László János eddigi polgármester 24 szavazatot kapott, Kovács Judit 

18, Kovács Milán Miklós 17, Kovács Szilvia 16 szavazattal lett képviselő), a LUNGO DROM 

3 jelöltje (Kőszegi Nándor 15 szavazattal, Virág Károlyné 13 szavazattal és Lőrincz Veronika 

11 szavazattal) nem került be. 

 

A német kisebbségnél 4 jelölt indult, mind a négyen bekerültek a testületbe az alábbi 

sorrendben: Gászné Bősz Bernadett, Tóth Györgyi, Baumann Mihály és Apaceller József. 

 

Pécsvárad – Ócsárd 2:2 
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Október 4: 

A Zenei Világnap alkalmából a művelődési házban adott teltházas műsort a Zeneiskola, 

Kreszics Margit vezetésével Mary Hoppkins rajzfilmek zenéjéhez kötődően. A műsorban 

minden diák és tanár szerepelt, nagy közönségsikerrel. Megjelent 200 fő. 

Baumann Tímea német nyelvű előadás-sorozatot indított a művelődési házban, Magyarország 

megismertetésére a németül beszélő helyiek és itt lakó (vagy érdeklődő) külföldiek részére. 

Cipővásár volt a művelődési házban. 

Október 5: 

A Mozgáskorlátozottak klubjában ma köszöntötték a névnaposokat. 

Október 6: 

Használtruha vásár volt a művelődési házban, felnőtteknek német, gyermekeknek angol 

használt ruhát árusítottak. Megjelent 130 érdeklődő. 

Október 7: 

Német bálás ruhavásár volt a művelődési házban 150 érdeklődővel. 

„Kápolna kultúra” címmel előadássorozat indult a várkápolnában, első alkalommal Figura 

Ede Ady, József A, Radnóti, Nagy László verseiből adott elő zenés összeállítást 20 érdeklődő 

részére- 

Október 9: 

A szlovákiai testvérvárosba, Garamszentgyörgyre utazott dr. Bíró Ferenc polgármester 

vezetésével néhány képviselő, Resszer István ifjúsági polgármester és Böröcz Lívia ifjúsági 

referens, továbbá a tánccsoport, akik részt vettek az ottani hagyományos tökparádé-n. (A 

pécsváradról vitt 84,6 kilós tök magasan verte az ott bemutatott tököket.) A vendéget sütöttek 

gesztenyét, a tánccsoport a helyiekkel közösen adott műsort, majd bál zárta a napot és 

megállapodtak, hogy jövőre a Szent György-napi ünnepségre és a táncosok a Leányvásárra is 

eljönnek. 

Beremenden nyertek a pécsváradi kézilabdás nők. 

Október 10: 

PVSK – Pécsvárad 1:1 

Ma érkezett Pécsváradra a Békéscsabai könyvárból elindított könyvcsomag, a mecseknádasdi 

iskola hozta gyalog, innét a New York - maratont is megjárt Fuller Zoltán vitte Pécs határába 

futva, valamint kerékpárral kisérték őt Böröcz István és Wágner Tibor, majd a pécsi 

könyvtárosok vették át a csomagot. Az akció az olvasás szépségéről kíván reklámozni, de 

sajnos egyetlen médiában sem kapott hírt. 

Október 11: 

A kistérségi társulás alakuló ülésén ismét Wekler Ferenc (Mecseknádasd) lett az elnök, az 

alelnökök pedig újfent Bíró Ferenc (Pécsvárad) és Szelle Tibor (Hidas). 

Hat bizottság alakult: pénzügyi-közbeszerzési, közoktatási, szociális, idegenforgalmi, 

partnerkapcsolati és ifjúsági. 

A kistérség szervezte (adathordozókra épített) „Mozgó könyvtár” immár 11 településen épült 

ki, Lovászheténybe pedig átmenetileg a pécsváradi könyvtár viszi a megrendelt  könyvet, 

újságot, CD és DVD lemezeket.   

Október 12: 

Szerszám edény, háztartási eszközök, cipő, fehérnemű vásár volt a művelődési házban 60 

érdeklődővel. 

Október 13: 

Elmaradt mérkőzésen Pécsvárad – Siklós 0:3, első veresége a csapatnak pocsék játékkal. 

Október 14: 

Ma volt az önkormányzat alakuló ülése. Miután Kakas Sándor képviselő lemondott, a helyébe 

Hohmann István került, így is megmaradt a képviselők közt a 3-3-as arány, a Bíró és Kárpáti 

polgármester jelöltet mellett elkötelezett képviselők között. Ez meg is mutatkozott abban, 
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hogy a Szervezeti és működési szabályzat módosítása után, csupán egy bizottság összetételét 

szavazták meg (az eredetileg szociális – kulturális - oktatási bizottság Humán elnevezést 

kapott és a bizottság elnöke Tóth Györgyi, tagjai Benkő László, Gászné Bősz Bernadett és dr. 

Hutvágner Rozália), a Pénzügyi-ügyrendi bizottság csak két fővel (elnök nélkül) alakult meg 

(Benkő László, Hohmann István), elnökjelöltként nem kapta meg a szükséges szavazatot 

előbb Benkő László, majd Hohmann István sem. 

Alpolgármester Gállos Orsolya lett. 

Az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjat nem kapnak, a polgármester illetménye havi 

483.000 Ft + 120.800 Ft költségtérítés. 

A helyi tévében a sulitévé a tanévnyitóról (művelődési házban), a Dombay tónál rendezett 

akadályversenyről és az október 6-i megemlékezésről számoltak be. Az adást a VI  b. osztály 

9 tanulója (7 lány és 2 fiú) állította össze. 

A Híradóban Mayerné Nagy Ágnes szólt a Leányvásári programról, beszámoltak a rendőrőrs 

épület felújítás utáni átadási ünnepségéről, továbbá a Mosóban végzett parképítési társadalmi 

munkáról, a „Fénykereszt” szenteléséről és a Zenei Világnap rendezvényéről, valamint a 

polgármester vezette delegáció garamszentgyörgyi látogatásáról, a táncosok ott adott 

műsoráról. 

Az adást a Pannonkrónika követte.  

Október 15: 

A Leányvásári program kezdetén ma két kiállítás nyílt a művelődési házban. A kézimunka 

szakkör kiállítását Dretzky Katalin nyitotta meg, ezzel egy időben volt megtekinthető a 

galériában a nemzetközi kenyérnap alkalmából a szakiskola pék tagozatának fotókiállítása. 

A két kiállítást mintegy 80 fő tekintette meg a nyitónapon. 

Pécsváradi nők – Hosszúhetény kézilabda mérkőzésen a hazaiak nyertek. 

Október 16: 

Kitelepültek a sátrasok, az idő nem igen jó, borult az ég, de nem esik és túlzottan hideg sincs. 

Ma és holnap a program nagyjából azonos, fúvósok, táncosok, bábjátékosok adnak műsort, 

közülük a menettánc és a művelődési ház előtti téren tartott bemutatók vonzottak igen sok 

nézőt, de teltházas volt a művelődési házban adott minősítő fellépés is. 

Ma 15 csoport, holnap 9 csoport méretteti meg magát a zsűri előtt. 

A két nap összesen 27 tánccsoport (1075 táncos), 3 fúvószenekar (160 tag), 2 báb- és 

színjátszó csoport szórakoztatta a közönséget, az ország minden részéből érkeztek táncosok 

(Nagyecsed, Nagykáló, Vitnyéd, Veresegyháza, stb.)  

A megmérettetésen (minősítésen)  11 kiváló, 6 jó osztályzatot kapott, további 6 minősült és 1 

bemutatkozott fokozatot ért el. 

A táncosok magyar, horvát, bolgár, német, székely, csángó tánchagyományokat mutattak be. 

A vásáron 55 kézműves és 91 egyéb kereskedő állított sátrat. 

A Leányvásári bál ma volt, 1.000 Ft-os belépővel. 

Október 17: 

Ma sem volt eső, a sportpályán számtalan körhinta, más eszköz várta a gyermekeket, valamint 

a focimérkőzés: Pécsvárad – Szigetvár 0:2. 

Október 21: 

Zenés, irodalmi, verses előadás volt a művelődési házban Karafiát Orsolya monológjaiból és 

verseiből Kovács Dorina közreműködésével. 

A helyi tévé beszámolt az alakuló ülésről, a képviselők eskütételéről, majd riport volt a 

polgármesterrel. 

Ma volt az alakuló önkormányzati ülés második fordulója, miután elsőre nem sikerült 

megalakítani a bizottságokat. Visszavonták a korábbi határozatokat és ismét módosították a 

szervezeti és működési szabályzatot, így az önkormányzat az alábbiak szerint alakult meg az 

előzetes megbeszélés alapján, most már egyhangú határozatokkal: 
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Pénzügyi- ügyrendi bizottság elnöke Benkő László, tagok Hohmann István, Tóth Györgyi, 

külsőtag Vértes László. 

Oktatási- kulturális- sport bizottság elnöke Tóth Györgyi, tagok Benkő László, Gászné Bősz 

Bernadett, dr. Hutvágner Rozália, külső tagok Fűri Ferenc és Apaceller József 

Szociális- egészségügyi bizottság elnöke dr. Hutvágner Rozália, tagok Gászné Bősz 

Bernadett, Hohmann István, külső tag dr. Wilheim Andrea. 

A képviselőtestület az alábbi szakértőket ajánlotta a bizottságok figyelmébe egy-egy téma 

tárgyalásakor: 

Pénzügyi- gazdasági bizottságnak Baumann Mihály, Beckné Kotsch Petra, Pallós József  

Péter és Penczel Zsolt, 

Oktatási- kulturális- sport bizottságnak dr. Sári Mihály, Friesz Péter, Link Zoltán, Goldfinger 

Zita, Csizmadia László, Ripszám István, Borhy István, Dretzki Katalin, Kárpáti Árpád, 

Kempfné Mayer Szilvia, Spannenberger János, 

Szociális- egészségügyi bizottságnak Györkő Tiborné, Kárpátiné Kovács Zita, Patacsi 

Antalné, Beck András, Kovács László és László Miklós. 

(A bizottságokba összesen 4 kültag került és 21 szakértőt ajánlott foglalkoztatni a testület) 

Október 22: 

A Könyvtári „olvasókörben” ma felolvasó est volt, ki-ki kedvenc olvasmányából olvashatott 

részleteket. 

A helyi tánccsoport tagtoborzást hirdet 3-5, 5-7, 7-9, 9-13 évesek és felnőtt táncosok részére, 

akikkel Katonáné Gunszt Andrea (felnőttek), illetve Kácsor Klaudia (Gyermekek) 

foglalkozik, mindketten „C” kategóriás néptánc-oktatók. 

Október 23: 

A szokásostól eltérő ünnepség és koszorúzás volt az 56-os emlékműnél, műsort a középiskola 

diákjai adtak, beszédet a pécsi dr. Debreceni László mondott, a koszorúkat egyenruhás 

fiatalok, a pécsi Nemzetőr Szövetség „katonái” vitték és több pécsi volt 56-os vagy családtag 

is koszorúzott. 

A polgármester Várkonyi Imrénének, a közelmúltban meghalt  és 2006-ban a köztársasági 

elnöktől „Szabadság hőse” kitüntetésben részesült Várkonyi Imre özvegyének az 56-os szobor 

kicsinyített másolatát adományozta, majd 14-en helyeztek el koszorúkat, végül a volt 

rendőrségi épület emléktábláját koszorúzták meg. A rendezvényen mintegy 300 fő jelent meg. 

Este a helyi tévé beszámolt az eseményekről. 

Október 24: 

Boda – Pécsvárad 1:3 

Az ifjúsági női kézilabdázók itthon győztek Villány ellen, a felnőtt női csapat pedig Komlón 

nyert. 

Október 25: 

Ülésezett a képviselőtestület. a helyi tévé élőben számolt be az ülésről, amely során a 

Gondozási Központ, az Egészségügyi központ működéséről , továbbá a Várbaráti kör és a 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete tevékenységéről szóló beszámolókat, valamint módosították 

az ÁMK alapító okiratát a mozgókönyvtár felvétele a feladatkörök közé, illetve a Vármúzeum 

és Helytörténeti múzeum felvétele a telephelyek közé. 

Arról is döntöttek, hogy felül kell vizsgálni az ügyeleti díjakat, valamint tudomásul vették, 

hogy  november 11-től a hulladékszállítás új lerakó-telepe Cikón van, és emiatt is emelkedni 

fog január 1-től a lakosság által fizetendő szemétszállítási díj. 

Ruha, cipő. Fehérnemű, szerszám, műszaki cikkek vására volt a művelődési házban 80 

érdeklődővel. 

Ma indult a művelődési házban egy német nyelvű előadássorozat, Baumann Tímea a németül 

beszélők, illetve az itt és környékünkön lakó német állampolgárok  részére tart előadásokat 

Magyarországról. 
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Október 26: 

A Várbaráti kör délután Pécsre szervezett utat 3.500 Ft részvételi díj ellenében, meglátogatni 

Pécs nevezetességeit, múzeumait és az átépített tereit, de a rendkívül rossz időjárás miatt (eső, 

szél, hideg) a program elmaradt.  

Október 27: 

Megbeszélést tartottak a Felvidékiek Klubjának tagjai, részt vett 15 fő. 

Október 28: 

Ma volt a cigány önkormányzat alakuló ülése. 

Ma papírgyűjtés van, az iskolások járják az utcákat. 

Ülésezett a Közösségi Kerekasztal, téma a jövőbeni feladatok voltak (Mikulás, advent) 

A helyi tévé mai adásában Resszer István ifjúsági polgármester számolt be a két évi munkáról 

és adott tájékoztatást a november 6-i választásról (15-30 év közöttiek (mintegy 670 fő) 

szavazhatnak, egész napos műsort terveznek és vendégül látják a tapasztalatcserére érkező 

Garamszentgyörgyi fiatalokat. 

Papp Gyula a középiskolai kollégium teljes felújítására nyert pályázat felhasználásáról adott 

tájékoztatót (a fűtési rendszert napelemes rásegítéssel teszik olcsóbbá). 

Beszámoltak a Gesztenyés úti óvodában rendezett „Gesztenye fesztiválról”, valamint a 

leányvásári eseményekről (kiállítás megnyitó, dr. Hargitai nyitóbeszéde, táncosok, 

menettáncosok produkciói, rezes fúvósok bemutatója, stb.) 

Az adást a Pannonkrónika zárta. 

Október 29: 

Húszéves a Német klub, az ünnepséget az emléktábla koszorúzásával kezdték, majd 

fotókiállítással elevenítették fel a 20 évet, a műsorokat követően sváb bállal zárult a nap, 

amelyen itt voltak a német és osztrák testvérváros küldöttei is. 

Máig lehetett beadni a bursa hungarica pályázatokat (továbbtanulási támogatásra). 

Október 30: 

Ma a helyi tévé megismételte  az október 25-i képviselőtestületi ülés élő adását. 

A gobelin kiállítási anyagot ma Pécsett mutatták be a Közösségi Házban. 

Október 31: 

Megbeszélést tartottak a Galambászok (23 fő) 

Pécsvárad – Beremend 0:1 

November 1: 

Megüresedett a nemrég megnyílt Virágbolt a Kossuth u 22 szám alatt. 

Új járda építését kezdték a régi patika Dózsa utcai oldalán, a leendő helytörténeti múzeumnál. 

Ezzel együtt az alapokig kiásva szigetelik a falat is. 

A Gondozási Központ tetőzetét újítják fel, cserélik le a hibás cserepeket. 

Országos serdülő bajnokságban Szekszárdon győzött az ifi leány kézilabda csapat 33:21 

arányban. 

November 2: 

A Mozgáskorlátozottak klubja tagjai ma a „Famili frost” áruszállító cég képviselőivel 

találkoztak. 

A német klub szervezésében a kismamáknak a „hordozó kendők”-ről volt egy nagypalli 

magánszemély gyűjteményéből kiállítás és előadás is a használatuk elterjedéséről. 

November 3: 

Ma és holnap lomtalanítási nap van. 

November 4: 

Ruha, cipő, horgász-és autó-felszerelés, játék, konyhai eszközök vására volt a művelődési 

házban. 

Katona-, vadász- és munkaruha vásár volt a művelődési házban 30 érdeklődővel 
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November 5: 

Termékbemutató volt a művelődési házban 

November 6: 

Szászvár – Pécsvárad 1:0 

Ma volt az ifjúsági önkormányzati választás, a 15-30 év közöttiek szavazhattak. A 650 

jogosultból szavazott 80 fő (12 %). A 2 polgármester jelöltből László Miklós 66, Györkő 

Tímea 13 szavazatot kapott.  

A 11 képviselő jelöltből képviselő lett (szavazatok szerinti sorrendben) Weintraut Rita, 

Györkő Tímea, Szakálos Sziringa, Schnell Ágota, Jakab Dániel, Pesti Gábor, Marcsik Ákos, 

Solti Dániel, Takács Andrea . 

Nem jutott a testületbe Tamicza Dávid és Székely Dávid. 

A Mozgáskorlátozottak klubjának vacsorával egybekötött családi est volt a Zengő 

Étteremben, a nem klubtagok belépője 1300 FT volt. 

A megjelenteket a polgármester köszöntötte, a műsor során az egészségügyi tánccsoport is 

fellépett. 

November 7: 

A volt az idősek napja és egyben 15-éves működésüket ünnepelték a nyugdíjas női tánckar 

tagjai. Ez alkalommal köszöntötték Kupi Erzsébetet, aki november 17-én lesz 100 éves. 

Szezonzáró rendezvényt tartottak a Várban, a gyermekeket kakaós mesedélutánnal várták, a 

felnőttek részére a zeneiskolások történeti zenés utazást rendeztek az államalapítás korából. 

A várat egyébként a mai napig 11.378 fő látogatta turistaként, kirándulóként. 

A vár idegenforgalma segítése céljából Pécsvárad is részese a Dél-Dunántúlon alakított 

várklaszternek 7 vár és 3 kastély társaságában. 

A női kézilabdások ma Tolna ellen győztek itthon. 

November 8: 

Cipővásár volt a művelődési házban. 

Ma volt Baumann Tímea harmadik németnyelvű előadása Magyarországról, fotókkal. 

A diákbérletesek hangversenye ma volt a művelődési házban 

November 9: 

Ruha, cipő, edény, háztartási eszközök, szerszám, aprócikkek vására volt a művelődési 

házban. 

A Warad 2015 alapítvány már megkezdte előkészületeit az ezer éves apátság méltó 

megemlékezésére. A mai megbeszélésen megjelent 25 fő. 

Ifjúsági hangverseny volt a Filharmónia előadásában. 

November 10: 

Használt német ruha felnőtteknek és használt angol ruha babáknak vásár volt a művelődési 

házban 30 érdeklődővel 

A Leányvásári rendezvény önkéntes segítői részére volt megbeszélés, feladat megosztás (90 

fő) 

November 11: 

Ma újabb KRESZ tanfolyam indult. 

Német bálás cipő-, és angol bálás ruhavásár volt a művelődési házban 120 érdeklődővel 

Mától 3 napon át a Gesztenyés étteremben Márton-napi libalakoma van. 

A helyi tévé beszámolt a Német klub 20 éves évfordulóján tartott ünnepségről, melyen a 

hausmannstetteniek is képviseltették magukat, koszorút helyeztek el az emléktáblánál a 

vendégeken kívül az önkormányzat, a várbaráti kör és a felvidékiek klubja, valamint a 

házigazda Német klub. 

Két kiállításról (német klub fotókiállítása, hordozókendő kiállítás) is beszámoltak, valamint 

arról, hogy ez alkalommal a Várbaráti Kör nevében Gállos Orsolya a németek 
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meghurcolásáról készült könyvet, valamint Mott Jánosról irt könyvet adományozott az osztrák 

vendégeknek. 

Felvételt mutattak be a Pécsett rendezett gobelin kiállítás megnyitójáról, melyen Tóth 

Györgyi beszélt és Arató Gergő gitározott. 

Beszámoltak a PIFÖ választásról, az új testületet köszöntette a polgármester is, továbbá 

részleteket mutattak a Mozgáskorlátozottak vacsoraestjéről, az egészségügyi dolgozók 

táncáról és végül az idősek napjáról. 

Az óvodások a Gesztenyési útiban tartották a Márton napi rendezvényt, majd gyalogosan, 

lóhátas és lófogatos kísérettel lampionokkal vonultak a művelődési ház előtti térre és ott 

emlékeztek szent Mártonra. 

Az iskola alsó tagozata a templomban emlékezett Márton püspökről, a kisegítő iskola pedig 

lampionos felvonulást tartott a művelődési ház elé. 

November 12: 

Ülésezett a képviselőtestület és döntöttek a közbeszerzési eljárás kiírásáról az új iskola és a 

vár utcai óvoda kiviteli tervére, továbbá módosították a szociális rendeletüket (krízis segély 

évente csak maximum kétszer vehető igénybe). 

November 13: 

Ma volt a Novotny Iván vezette mecseknádasdi Skóciai Szent Margit túra mintegy 300 fős 

résztvevővel. Pécsről, Bajáról külön busszal jöttek, voltak Bonyhádról, Bólyból, Komlóról, 

Szekszárdról és Budapestről is egy gimnázium tanulói, akik műsorral készültek, hasonlóan két 

pécsi cserkész őrssel. 

Itt volt Bognár Rudolf a magyar zarándokút szervező bizottság elnöke is 

Zenés színházi előadás volt Pozsgai Zsolt  „A pokoltető rabjai” című Rejtő Jenő regényének 

átírásából készült mű bemutatásával, mintegy 150 nézővel. 

November 14: 

Pécsvárad – Pellérd 4:0 

November 16: 

Az ifjúsági referens szervezte „megunt ruhák cseréje” akció volt a művelődési házban 30 

érdeklődővel 

November 17: 

A várkápolnában ma a geresdlaki énekkar egyházi énekeket adott elő. 

Olvasókör foglalkozás volt a könyvtárban 10 érdeklődővel 

Negyven éves az idősgondozás Pécsváradon címmel volt kis ünnepség a művelődési házban, 

ahol Kárpátiné Kovács Zita számolt be a házi segítségnyújtás 40, az idősek klubja 35, a hetes 

otthon 25 és a szociális-otthoni ellátás 5 éves működéséről. Vendégként itt voltak egyes 

szociális intézmények vezetői is (Malomvölgy, Béda, Mecseknádasd, Bóly, Görcsöny, 

Szederkény) 

Ez alkalommal köszöntötték a 100 éves Kupi Erzsébetet. 

A rendezvényen megjelent 150 fő. 

Tea bemutató volt a művelődési házban, belépő 199 FT, az érdeklődő 22 fő volt. 

Megbeszélést tartottak a galambtenyésztők 

Ülésezett az önkormányzat oktatási-szociális bizottsága. 

November 19: 

A várbaráti kör vezetése Szigetváron volt a Zrínyi konferencián. 

November 20: 

Ma volt a művelődési házban a magyarországi német táncegyüttesek és az ifjú német 

koreográfusok találkozója, amely bállal zárult. A szereplő táncosok sazáma mintegy 100 fő 

volt, néző 30 fő. 

Az ifjúsági önkormányzat megtartotta alakuló ülését. 
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November 21: 

Sellye – Pécsvárad 4:1 

November 22: 

Ma volt Baumann Tímea németnyelvű előadása (4. alkalom) 12 érdeklődő részére. 

Vegyes árú vásár volt a művelődési házban 80 érdeklődővel. 

November 23: 

A Világjáró klubja mai összejövetelén 30 fő vett részt. 

November 24: 

A Felvidékiek klubja összejövetele volt ma. 

November 25: 

Két fiatal pécsi festőlány, Majlát Edit és a nagyszülők révén pécsváradi kötődésű Szokodi 

Veronika kiállításának a megnyitója mintegy 60 fő jelenlétében. 

Megnyitót Pandúr József mondott ( de egészségi állapota miatt csak magnóról szólt a volt 

tanítványok tehetségéről), közreműködött Arató Gergő gitárral, énekkel. 

Kozmetikai üzlet és szauna nyílt az iparos házban. 

Az ifjúsági önkormányzat „disputa kör” elnevezéssel hívja a beszélgetni, vitázni szerető 

fiatalokat a művelődési házba. 

A helyi tévé sportadása bemutatta az ifjúsági kézilabdázó lányokat, a Villány elleni 30-10 

arányú győzelmüket és riport volt edzőjükkel, Valentai Csabával. A csapat az NB III 

bajnokságban és az Országos Serdülő bajnokságban játszik. 

Beszámoltak a labdarúgók itthoni, Beremend elleni 0-1 arányú vereségéről és a 9 csapatos 

teremfoci bajnokság záró mérkőzéséről, melyet a pécsváradi Pitt - bull nyert a Mecsekfüszért 

előtt. 

A Híradóban dr. Bíró Ferenc mutatta be a várfal omlás helyreállítását, melyet az állami 

kincstár 40 millióért csináltat és egyben a régi bástyát is helyreállítják jövőre, idén a falazással 

l80 centi magasságig mennek. 

Beszámoltak a Wárad 2015 alapítvány megbeszéléséről és riport volt Pallós Józseffel a 

Pannonpharma gyógyszergyár igazgatójával, az alapítvány támogatójával. 

Bemutatták a „ 40 éves a pécsváradi szociális gondozás”-ról történt megemlékezést, ez 

alkalommal ajándékot és oklevelet kapott az önkormányzattól Grósz Ferencné, Freund 

Jánosné volt dolgozók, Kőberling Jenő az első otthonvezető Kőberlingné férje, aki az idősek 

összejövetelein harmonikázott, valamint a mai vezető Kárpátiné Kovács Zita, aki a 

visszaemlékezést tartotta Sántha László újságcikkei és dr. Kófiás Mihály krónikaíró anyaga 

alapján. 

Ez alkalommal hatalmas tortával köszöntötték a 100 éves Kupi Erzsébetet az polgármester és 

alpolgármester, illetve az intézményvezető. 

Közreműködtek a nyugdíjas női táncosok, a Link házaspár énekkel. 

Képeket láthattunk az óvodások Márton napi rendezvényéről és a mohácsi német tánccsoport 

műsorából. 

Az adást a Pannonkrónika zárta. 

Ülésezett a képviselőtestület, ajánlattételi felhívással fordultak három céghez az iskolai 

infokommunikációs eszköz beszerzése tárgyában. 

Az ajánlatot bíráló bizottság tagja lesz dr. Fenyvesi János, Fullér Péter, Benkő László, 

Hohmann István, Vértes László és Tóth Györgyi. 

November 27: 

Az adventi betlehem építése, az első gyertya meggyújtása ma volt a művelődési házban a 

német klub szervezésében. Műsort az általános iskola német szakkörös tanulói adtak. A 

gyermekeknek játszóház, a felnőtteknek adventi vásár volt. A rendezvényt meglátogatta  80 

fő. 

A lokátor emléktúra elmaradt, mert vadászat van, december 4-én pótolják. 



 37 

A nyugdíjas klub egyes tagjai ma szervezetten Budapestre mentek. 

Női ifjúsági kézilabdázók Mágocs ellen győztek 28-19 arányban. 

Egy jól megtermett szarvas keveredett a városba, beterelték ugyan a könyvtár mögötti 

udvarba, de mire a vadásztársaság egy tagja odaérkezett, a szarvas átugrotta a kőkerítést és 

elvágtatott. 

November 28: 

Felcserélték a labdarúgó mérkőzés pálya választását, Szederkényben játszott a csapat, ott 2:1 

arányban kikaptak 

Országos serdülő bajnokságban Pécsvárad lányok – Nagykanizsa mérkőzés volt. 

November 29: 

Ma volt az első roráté (hajnali mise) a várkápolnában. 

December 1: 

A PIFŐ „szeretsz vitatkozni” címszóval várja a fiatalokat ma. 

A középiskola belügyi orientált gimnáziumi oktatással kapcsolatos nyílt nap volt ma. 

Fehérnemű-, aprócikk-, szerszám-, ajándék és konyhai eszközök vására volt a művelődési 

házban 100 érdeklődővel. 

December 3: 

Szekszárdi német színházba szervezett buszt a német klub, a Non(n( sens – Apácashow 

megtekintésére 1.600 Ft ellenében. 

December 4: 

Adventi vásár van ( a kisegítő iskola faműves, porcelánfestő, virágkötő tanulói munkáiból is), 

játszóházzal, más rendezvénnyel. A rendezvényt a Közösségi Kerekasztal szervezi, a 

műsorban a kisegítő iskola színjátszó köre és az általános iskola tanulói, az egészségügyi 

dolgozók tánckara, a nagypalli asszonytorna csoport, a Vadrózsa dalárda, és az erdősmecskei 

tánccsoport is szerepel, valamint zenészek, zenekarok, végül a nap ökomenikus 

istentisztelettel , illetve azt követően Mikulás bállal zárul. A rendezvényen 400 fő vett részt. 

Ma volt a lokátor emléktúra a Zengőre. 

A női kézilabda csapat ma Villány csapatával játszott itthon. 

December 5: 

A református gyülekezeti teremben a zeneiskola tanulói adtak adventi műsort., a 

szaxofonosok pedig Hirden a katolikus templomban szerepeltek misén. 

December 6: 

A Kerek egy esztendő rendezvény szervezői naptárt készítettek, 1.,000 Ft-ért lehet 

megvásárolni. 

Újabb német nyelvű ismeretterjesztő előadást tartott Baumann Tímea. 

December 7: 

A vári kápolnakultúra sorozatban ma Banka Gabriella színésznő Babits Jónás könyve 

művéből adott zenés összeállítást. Megjelent 20 fő. 

A Mozgáskorlátozottak klubja karácsonyváró foglalkozást rendezett. 

A hazánkba látogatott Lappföldi finn mikulás az általános iskolásokat is felkereste és 

ajándékokat osztott a művelődési házban. A rendezvényen mintegy 300 gyermek vett részt. 

Az erdészet a művelődési házban tartotta dolgozói gyermekeinek a Mikulás napot. (40 fővel) 

December 8: 

A szakiskola ma nyílt napot tartott. 

A művelődési házban „Patchwork klub” indult Turnár Szilvia vezetésével, minden szerdán 

van foglalkozás. 

Aprócikkek, játékok, szerszámok, edények vására volt a művelődési házban. 

Mary Poppins csodálatos utazása címmel zenés, filmvetítéses műsort adtak a művelődési 

házban a zeneiskola tanulói és tanárai. 
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Ülésezett a Pénzügyi - Ügyrendi bizottság, a képviselőtestület elé kerülő témákban foglaltak 

állást (költségvetés, adóemelés, térítési díjak megállapítása, stb.) 

December 9: 

A helyi tévé  „sulitévé” programjában beszámoltak a Márton-napi templomi rendezvényről, 

az olvasóversenyről (amelyen 38 diák versenyzett Pécsvárad, Nagypall, Zengővárkony, 

Geresdlak iskoláiból, valamint a felső tagozatosok énekversenyéről. 

A Híradóban Katonáné Gunszt Márta táncoktatóval volt riport, amely során beszámoltak a 

Zengő Táncegyüttes munkájáról . A felnőtt tánckar a Leányvásár napján „jól minősült”, csak 

kélt pont választotta el a „kiváló” minősítéstől. 

Bemutatták a művelődési házban volt festőkiállítás képeit és a megnyitót és beszámoltak a 

adventi rendezvényekről, a Mikulás napi műsorról, bálról, valamint a lappföldi mikulás itt-

jártáról. 

Az adást a Pannonkrónika követte. 

December 10: 

Az országos serdülő bajnokság során ma a helyi csapat Kozármisleny csapatát fogadta. 

Korbély István festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a várban. 

Iskolai szervezésben népdaléneklési verseny volt a művelődési házban. 

December 11: 

A lány kézilabda csapat ma Beremendet fogadta az NB. III-as bajnokság során. 

Az általános iskola adventi hangversenyt szervezett a művelődési házban, amelyen az ifjúsági 

fúvós zenekar, a Női kamarakórus, a BIG-BAND, az iskola 4. osztályos tanulói, tovább Arató 

Gergely és Rozenberger Ramóna is szerepelt. 

December 12: 

A budapesti Vigadóban lép fel ma a Nemzetiségi gálán az ifjúsági fúvószenekar. 

December 13: 

Képviselőtestületi ülés volt, melyet a helyi tévé élőben adott. 

Napirenden a 2011 évi költségvetési koncepció, illetve a 2010 évi költségvetés októberig 

történt végrehajtása szerepelt, valamint módosították a helyi adókról, a vízdíjakról, a 

folyékony hulladékokról, a szemétszállításról szóló rendeleteket (emelték a fizetnivalókat). 

Megbízást adtak a DOKTOR Kapu Kft-nek (Kapuvári doktor háziorvosnak), hogy 2011 

február 1-től lássa el a háziorvosi feladatokat Pécsvárad, Nagypall, Martonfa területén (eddig 

dr. Bíró Ferenc alkalmazottjaként végezte e tevékenységet.). 

Kresz Erika kérésére kezdeményezték a rendezési terv (építési előírások) módosítását, hogy a 

sportpálya melletti területen, Kresz Erika háza mellett lehessen lakást építeni). 

Megemelték az orvosi ügyeleti díjakat (orvos esetében hét-közben 20.800 Ft, hétvégén 37.440 

Ft, nővér esetében 12.480 Ft, illetve 20.280 Ft, gépkocsivezetőnél 550 Ft/óra az új tarifa). 

Támogatták dr. Bíró Ferenc fia Arany Jánosa tehetséggondozó középiskolai felvételét, de 

anyagi támogatást nem állapítottak meg. 

Az új adó és egyéb tételek: 

Kommunális adó 1 szobásnál 12.700 Ft, 2 szobásnál 14.700 Ft, 3 és több szobásnál 15.800 Ft, 

Dombay tónál 14.700 Ft, egyéb helyen 12.700 Ft. Idegenforgalmi adó 300 Ft/éj/fő 

Vízdíj 270 Ft/ köbméter + 200 Ft, csatorna 240 Ft/köbméter + 100 Ft, kuka ürítés 259/ 

db/alkalom 

December 14: 

A Nyugdíjas klub ma karácsonynapi összejövetelt tartott, megjelent 100 fő. 

Ingyenes látásvizsgálat és kedvezményes szemüvegvásárlás volt a művelődési házban, részt 

vett 12 fő. 

A Világjárók klubjában (amely az Országos  Erdészeti Egyesület programja) ma Izlandról 

volt képes előadás 30 érdeklődőnek. 

Euróbolt nyílt a volt MEZŐGÉP épületében. 
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December 15: 

Német felnőtt és angol babaruha (használt) vásár volt a művelődési házban 150 érdeklődőnek. 

Biztonsági őr oktatás (képzés) indult Pécsváradon 24 ezer forint tandíj és 20 ezer forint 

vizsgadíj ellenében.  

December 16: 

Ma volt a Zeneiskola tanulóinak, tanárainak karácsonyi hangversenye a művelődési házban, a 

helyi tévé este felvételről leadta a műsort. Megjelent 200 fő. 

Ruha, cipő, fehérnemű, kozmetikai cikkek és háztartási eszközök vására volt a művelődési 

házban 60 érdeklődővel. 

A képviselőtestület a közbeszerzési pályázaton egyedüli ajánlattevőt, a pécsi H-BON Mérnöki 

iroda Kft-t bízta meg az iskola és óvoda kiviteli tervei elkészítésével 13 millió + Áfa díjért. 

December 17: 

Az általános iskola ma az uszoda folyosóján rendezett karácsonyi vásárt a gyermekek 

készítette ajándéktárgyakból és más „értékek”-ből. 

Téli koncert show címmel pécsi egyesület (fiatalok, akik a Pozsgai – Rejtő Jenő darabot is 

bemutatták) adott zenés műsort a művelődési házban 500 Ft-os belépővel (régi slágerek, film 

és operett dalokat mutattak be). 

December 18: 

Ifjúsági női kézilabdacsapat ma Nagykanizsa csapatát fogadta. 

Megismételték a képviselőtestület üléséről készített tévéadást. 

A zengővárkonyi tánccsoport Pécsváradon a művelődési házban tartotta évzáró műsorát 

amelyet táncház követett. 

December 19: 

A református egyház mai istentiszteletén a Női Kamarakórus is szerepelt 

December 21: 

Véradásvolt a művelődési házban a helyi Vöröskereszt szervezésében 

December 22: 

Karácsonyi ünnepet rendeztek a Felvidékiek klubjának tagjai 

December 23: 

Ma és majd 30-án is ingyen használhatják az uszodát azok a házastársak, akik legalább egy 

gyermeküket is magukkal viszik. 

Elolvadt a hó (tartott 4 napig), tavaszi idő van, 15-16 fokkal. 

December 24-26: 

Hó nélkül telt el a karácsony, de hideg volt. 

December 27: 

 A nyugdíjas klub Budapestre a Syma csarnokban rendezett II. Nyugdíjas Expóra szervezett 

buszos utat. 

Karácsonyi teremfoci bajnokság volt a sportcsarnokban. 

December 28: 

A helyi tévé az augusztusi Tanac táncegyüttes műsorát vetítette újra. 

December 29: 

Ma a tévé az Ír népzenei estről készített felvételt vetítette. 

December 30: 

A helyi tévé dr. Bíró Ferenc polgármesterrel készített interjút vetítette, majd a „Mese habbal” 

című augusztusi vári előadásról készített felvételt. 

December 31: 

Hó mentes az idő, de a fákra fagyott dér miatt minden fehér és nagyon hideg van. 

Szilveszteri bállal búcsúznak az évtől a művelődési házban a PIFÖ szervezésében a fiatalok, a 

vár étterem is szilveszteri mulatságot rendez vacsorával, pezsgős köszöntéssel 5.000 Ft 

belépővel, részt vett 300 fő. 
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Szilveszteri teremfoci torna volt a sportcsarnokban. 

Az év végével bezárt a Csinibaba ékszerbolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

                                                               II. 

 

                                          ÖSSZEFOGLALÓ 

 

 

                                                        I. 
 

 

Ez évben is számtalan újdonságról, változásról számolhat be a krónika, ezek sorában első a 

helyhatósági választás, illetve az új önkormányzat megalakulása. 

A 3 polgármester jelöltből 50 %-os támogatottsággal dr. Bíró Ferencet választották újra 

Kárpáti Árpád (46,49 %) volt képviselő és a Jobbik színeiben induló Bayerné Andrics Alíz 

(3,51 %) előtt. 

 

A 14 képviselő jelölt közül a lecsökkentett létszámú testületbe kizárólag volt képviselők 

jutottak, mégpedig egyenlő arányban a dr. Bíró Ferencet, illetve Kárpáti Árpádot támogató 

jelöltek közül: Tóth Györgyi, Benkő László és Gállos Orsolya, illetve Kakas Sándor, Gászné 

Bősz Bernadett és dr. Hutvágner Rozália személyében. 

Kakas Sándor lemondása miatt Hohmann István volt képviselő is bekerült a testületbe, aki 

ugyancsak Kárpáti Árpád polgármester jelöltet támogatta (a régi képviselők közül a többiek 

nem is indultak). 

A megválasztott képviselők eltérő szándékait, elképzeléseit tükrözi, hogy az alakuló ülés  

„kétfordulós” lett, míg végül „megalakult az önkormányzat”. 

 

Alpolgármester Gállos Orsolya, Pénzügyi – ügyrendi bizottság elnöke Benkő László, Oktatási 

– kulturális – sport bizottság elnöke Tóth Györgyi, Szociális – egészségügyi bizottság elnöke 

dr. Hutvágner Rozália lett. 

A bizottság tagjait a Krónika I. része tartalmazza, a 4 külső tag és a szakértőknek ajánlott 21 

személy megnevezésével együtt.  

Tiszteletdíjat továbbra sem kapnak a képviselők és az alpolgármester. 

  

A megyei listán – az országos átlaghoz hasonlóan – Pécsváradon is a FIDESZ-KDNP végzett 

az élen (57,3 %-ot ért el). 

 

A 4 német kisebbségi jelöltre 112 fő, a cigány jelöltekre pedig 42 fő szavazott. Ez utóbbinál  

mind a 4 megválasztott jelölt az MCF Fórum színeiben indult, a Lungodrom jelöltjei nem 

jutottak be a testületbe. 

Egyébként a kisebbségi önkormányzatok vezetői személyében annyi változás történt, hogy a 

cigány önkormányzat elnöke az eddig elnök felesége, Kovács László Jánosné lett, Baumann 

Mihály pedig maradt a német önkormányzat elnöke.(Részletek a krónika I. részében.) 

  

A kistérségi társulás vezetésében a választást követően sem történt változás, elnök Wekler 

Ferenc, alelnökök Bíró Ferenc és Szelle Tibor maradtak. 

 

Az Ifjúsági önkormányzatnál is választás volt, a mintegy 650 választójogosultból mindössze 

80 fő szavazott, a két polgármester jelöltből László Miklós lett a győztes, a 11 képviselő 

jelöltből kilenc került a testületbe (5 lány és 4 fiú). Részletek a krónika I. részében. 
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Az újdonság sorában említendő néhány olyan, a város idegenforgalmát, látogatottságát 

elősegítő kezdeményezés, vagy ahhoz történt csatlakozás, mint a nemzetközi Mária-út részét 

képező Esztergom – Máriagyűd magyar zarándokút, a Várklaszterben való részvétel, a 

Pécsvárad kártya bevezetése, a vendégváró fórum és a kapcsolódó idegenforgalmi tanfolyam. 

 

A két megyei fenntartású iskola (II. Béla és kisegítő iskola) neve, szervezeti felépítése is 

megváltozott ez év szeptemberétől, továbbá a kisegítő iskola és az óvoda vezetésében is 

változás történt. (Ezekről részletesebben az V. fejezetben.) 

 

Új helyen volt a Közösségi Kerekasztal rendezte adventi jótékonysági vásár és műsor 

(hangulatában elmaradt a megelőző évektől). 

 

A „fénykereszt” felállítása és felszentelése, a Mott János c. apátról elnevezett köztér avatása, 

a „Kápolnakultúra”, valamint a német nyelvű Magyarországról szóló ismeretterjesztő 

előadássorozat indítása ugyancsak az újdonságok közé tartozik. 

 

A helyi rendezvények közt új forma a könyvtári „olvasókör”, akárcsak az ifjúság részére 

meghirdetett „csocsó-bajnokság”, a vasárnaponkénti pókerezés a minipresszóban, „várvásár”, 

a „mozgókönyvtár” és a foci vb. tévéközvetítés kivetítése a várban, stb. 

 

Ez évben a „nép ügyvédje” páratlan pénteken félfogadást tartott helyben, a családsegítő 

szolgálat pedig jogsegélyszolgálatot indított, az önkormányzat pedig kibővítette támogatási 

rendszerét a „krízishelyzetekre” is. (Egyébként „újszerű”, hogy az önkormányzat a ciklus 

végét szociális bizottsági elnök hiányában zárta, senki nem vállalta e tisztséget.) 

 

A városi zenekar új egyenruhában jelent meg az év során, szeptembertől helyi buszjáratok 

viszik a gyermekeket az óvodába. 

A cserkészcsapatnál ez évben egy fiú őrs is alakult. 

  

Újra megnyílt a „Stella italdiscont” a Kossuth utcában, az iparos-házban kozmetikai szalon 

nyílt szaunával, a használt ruha és egyéb cikkek boltja (az ARA-MA) átköltözött az egyik 

faházba (a munkásruházati bolt helyébe). 

A Vasműszaki boltban kulcsmásolás és óra elemcsere lehetőség lett ez évben, valamint új 

bankautomata került a mecseknádasdi Takarékszövetkezeti Fiókhoz. 

 

Megszűnt az ABC-ben a „tejautomata”, bezárt egy virágbolt és mindjárt nyitott egy másik 

tulajdonos (Kossuth utcában a volt Link üzlet), az év végével bezárt a „Csinibaba” ékszerbolt, 

gazdát cserélt a volt MEZŐGÉP épületben a 100 Forintos bolt egy Eurós-bolttal, az év vége 

felé indult a volt mozi-épület belső átalakítása és idén elmaradt az augusztus 20-i tűzijáték 

(költségét az árvízkárosultak kapták).   

 

Az önkormányzat döntése nyomán az év elejétől megemelkedtek a közüzemi díjak, a helyi 

adók, az étkezési költségtérítés illetve hozzájárulás összegei és november közepétől a 

hulladéklerakás Cikón történik (ennek árvonzata jövőre jelentkezik). 

 

Soha ennyi közmunkást nem foglalkoztatott az önkormányzat, mint ez évben (45 fő) 

                                                          

                                                .-.-.- 
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Huszonöt évvel ezelőtt (5 évvel a rendszerváltás előtt) ezt írta a krónika:  

„ ez év során jelentős belpolitikai események részesei voltunk. Az országgyűlési és tanácsi 

választások, különösen a jelölőgyűlések hangulata…eltérő volt a megszokottól. Az 

országgyűlési képviselői jelölőgyűlésen soha nem tapasztalt  érdeklődés mellett ( közel hétszáz 

ember jött el)  tapsvihar közepette jelölték dr. Brezniczky Józsefet, akit később képviselőnek is 

megválasztottak Palkó Sándor volt megyei tanácselnök, az országgyűlés honvédelmi 

bizottságának elnökével szemben”, (aki a jelölőgyűlésen 641-ből mindössze 12 szavazatot 

kapott) 

(Akkor még nem lehetett tudni, de így lett Pécsvárad küldötte tagja a rendszerváltó 

országgyűlésnek !) 

 

A választások bizonyos vihart kavartak helyileg is, miután a nyugdíjba ment Radics Károly 

tanácselnök helyébe új tanácselnököt kellett választani. A Hazafias Népfront jelöltjei között 

sokáig négy név szerepelt, majd végül az alakuló ülésen a kettős jelölésből Kakas Sándor 

ÁFÉSZ dolgozó lett a tanácselnök, (22-11 arányban nyert Papp Gyulával szemben), Zsáli 

János pedig az új elnökhelyettes.” 

(A krónikában nem szerepel, de tény, hogy mindkét „spontán” jelölt megválasztásában 

jelentős szerepe volt dr. Bíró Ferenc szervező, agitáló tevékenységének. Akkor ezt 

„aknamunkának” nevezték.) 

 

Abban az évben egyébként számtalan személyi változás is történt, több testületnél 

(pártbizottság, Népfront, KISZ bizottság) lejárt a tagok mandátuma, de néhány intézménynél, 

szervezetnél is vezetőváltás volt. 

 

A községi pártszervezet titkára Bély Sándor (OTP vezető), a nagyközségi pártbizottság titkára 

Lakatos Béla, a KISZ bizottság titkára Böröcz Sára, a HNF elnöke és titkára Sebestyén József 

és Sántha László, a tűzoltó egyesület elnöke Kakas Sándor lett.   

A Vadásztársaságnál Császár János lemondott vadászmester helyébe Fullér Miklós lépett, 

majd ő lett a társaság elnöke is. 

Az ÁFÉSZ elnökévé ismét Molnár Jánost választották, az iskola vezetésére újabb megbízást 

kapott Erdősi Tibor, Kovács György MÁV állomásfőnök helyébe Ferencz József került, a 

KTSZ elnöke ismét Mufics József, a Kisegítő iskola új igazgatója pedig Grünhút Gábor lett. 

Lelkes Edéné tanácsi igazgatási csoportvezető és dr. Kardos József fogszakorvos nyugdíjba 

ment, őket dr. Szegő Anna jogász és dr Várfalvy Zsuzsa végzős fogszakorvos váltotta. 

 

Újdonság volt, hogy a tanács a fiatal házasok és sok-gyermekesek részére maximum 80 ezer 

ft. vissza nem térítendő támogatást és 60 ezer ft.  kölcsönt adott lakásépítésre, az igények 

elbírálására pedig Lakásügyi Társadalmi Bizottság alakult, Dr. Fekete Sándor elnökletével. 

 

Abban az évben még párttaggyűlésen ismertették az egyébként szokatlanul nagymérvű 

áremeléseket (tej, cukor, konzervek, fűtőolaj, postadíjak, villanyáram, szén, stb.) 

 

Az évben járt először Pécsváradon Nemes Endre és Nágel Lajos, akkor született döntés a 

Nemes – Nágel emlékszoba kialakításáról  

 

A tanács az évben egy telex-el gazdagodott és talán az utolsó éjszakai, tartalékos katonák  

gyors behívását (mint tanácsi feladatot) hajtotta  végre az apparátus (48 tartalékos vonult be 

10 lakóhelyről, 20 napos hadgyakorlatra, a Bakonyba) 
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Közös szakszervezeti alapszervezet alakult Mecseknádasd, Hidas és Pécsvárad tanácsaival, 

valamint a Gamesz dolgozóival, az SZB elnöke Hesz Antalné, titkára Wolf József lett és ettől 

fogva több éven át évente egy-egy többnapos buszos kirándulást (Eger, Dunakanyar, stb.) 

szerveztek a tanácsi dolgozók és hozzátartozóik részére. 

 

 

 

                                                                         II. 

 

 

A város külföldi kapcsolata és ismertsége (híre) – főként a számtalan rendezvények révén -

változatlanul széleskörű. 

1./ Ez évben Unterschleiszheimbe voltak vendégek az ifjúsági önkormányzat szervezésében 

pécsváradi fiatalok is, továbbá az együttműködés révén Weimarban konferencián vettek részt, 

valamint egy más alkalommal több helyi alkotó műveiből kiállítást is rendeztek a város 

ünnepén. 

Ugyancsak a kistérségi kapcsolat révén, május 9-én az Európa Napján  a mintegy 400 fős, 27 

országot képviselő ifjúsági találkozón a francia Scy-Chazelles-ben a 30 fős magyar küldöttség 

soraiban ott voltak a pécsváradi fiatalok is. 

 

Ez évben Pécsváradra látogatott a külsheimi iskolások egy csoportja, május elején pedig a 

polgármester vezetésével 31 fő vett részt a külsheimi „történelmi vásáron”.  

A német klub évfordulós ünnepségén részt vett Külsheim polgármestere és felesége is. 

 

Ugyanezen a rendezvényen az osztrák testvérvárost, Hausmannstettent az alpolgármester 

képviselete, a Novotny Iván vezette egy hetes 300 km-es biciklitúra végállomása ugyancsak 

Hausmannstetten volt. 

A Női Kórus ez évben hausmannstetteni meghívás alapján járt a testvérvárosban, ott két 

alkalommal is szerepeltek, valamint egy szomszédos település miséjén is közreműködtek, 

augusztusban pedig az ottani nyugdíjasok egy csoportja látogatott el Pécsváradra 

 

A zeneiskola kapcsolata révén idén a niedersteteni iskolások jöttek Pécsváradra, adtak 

közösen műsort, de járt német zenekar a várban, az osztrák Hartbergből pedig két diáklány a 

művelődési ház munkájával ismerkedett. 

 

Ez évben a pécsváradiak tettek látogatást Garamszentgyörgyön, a tánccsoport fellépett az 

ottani „tökparádén”, a pécsváradi „Felvidékiek Napján” pedig a néptáncosok közt felvidéki 

tánccsoport is szerepelt, illetve a nagymácsédi öregfiúk futball-csapata és családtagjaik voltak 

a város vendégei. 

Pécsváradon volt egy női nemzetközi focitorna 2 horvát csapat részvételével, a várdaróci 

labdarúgó öregfiúk ugyancsak nálunk jártak és vendégül fogadtuk a szentlászlói 

tánccsoportot, valamint  román, lengyel néptáncosok is adtak műsort Pécsváradon. 

 

Áprilisban Szentlászló tánccsoportja járt városunkban, továbbá Nagymácséd táncosai, 

valamint a szlovákiai Zseliz Kincső tánccsoportja is vendégeink voltak.  

 

2,/ Pécsvárad ismertségét, látogatottságát a széleskörű érdeklődést kiváltó helyi rendezvények 

mellett jelentősen növelték az idegenforgalmi kiadványok, az internetes honlap tájékoztatásai, 

valamint a különféle települések közti együttműködési akcióban való részvétel és nem utolsó 

sorban a médiában való megjelenés. 
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Az újdonságok közt már említett „várklaszter”, az Esztergom – Máriagyűd zarándokút 

szervezésében való részvétel, a skóciai Szent Margit túra felvétele a zarándokutak közé, 

továbbá az olvasást népszerűsítő Békéscsaba – Pécs közti maratón könyvcsomag akcióban 

való tevékeny közreműködés mind-mind egy-egy mozzanat városunk népszerűsítésében. 

(Kár, hogy esetenként egy-egy ilyen eseményről a megyei sajtó, televízió hírt sem adott). 

 

Az Esztergom – Máriagyűd zarándokút az országban 22 önkormányzatot érint, ezen társulás 

egyik alelnöke a budapesti Pokorni Zoltán kerületi polgármester, képviselő és a kalocsai 

polgármester mellett dr. Bíró Ferenc pécsváradi polgármester. 

 

Az István Napok rendezvényei, a „Médiatábor”, az Ifjúsági Fesztivál, a Fúvóstalálkozók, a 

BIG-BAND újévi koncertje, a Nemzetiségi Napok, valamint a Leányvásár mellett a 

hagyományos Zengő-túrák egyre szélesebb körben vonzzák az idelátogatókat (szomszédos 

megyékből, Budapestről, stb.) 

 

A pécsváradi születésű Andor Ilona megemlékezésén a budapesti Kodály Kórus és más 

fővárosi vendégek ismerkedhettek Pécsváraddal. 

 

Amatőr együtteseink – elsősorban a fúvósok és a női kamarakórus – vendégszereplései a 

főváros és az ország különböző helyeire viszik el Pécsvárad jó hírét. 

A „Fényes középkor tábor” részvevői között voltak Vas megyéből, Budapestről, 

Székesfehérvárról, Kaposvárról, Szekszárdról is, a Tarka Barka alapítvány pályázatain az 

ország számtalan területéről adtak be pályamunkákat a fiatalok 

 

Itt kell megemlíteni, hogy az együttműködési megállapodás ellenére, egy rosszul sikerült 

zenekar vári szereplésén kívül (tájékoztatás hiányában mindössze öten - hatan hallgatták őket) 

a pécsi EKF rendezvények itt nyomtalanul múltak el.   

  

Ez évben az 56-os forradalom és szabadságharcról való megemlékezésnek is több pécsi 

látogatója volt, a sajtó erről a színvonalas ünnepségről sem adott kellő tájékoztatást, de talán a 

legszembetűnőbb (legalábbis számomra), hogy Mott János c. apát emlékére kialakított és 

elnevezett köztér ünnepélyes avatásáról a megyei lapban rendszeresen jelentkező „HITÉLET” 

oldalon egy sor sem jelent meg. 

 

A közszolgálati televízió viszont beszámolt augusztus 20-án 3 Árpád kori település 

ünnepségéről, köztük a pécsváradi megemlékezésről is. 

A templomtéren felállított betlehem vandál megrongálása révén az év elején sajnos többször 

is szerepelt városunk a sajtóban, a tévé hírműsoraiban és még mindig téma volt mind a 

sajtóban, mind a televízióban a lokátorral kapcsolatosan a Zengő és Pécsvárad (miszerint a 

lokátor legjobb helye a Zengő lenne, de a tájvédelem és a tiltakozások miatt ott elhelyezni 

nem fogják.) 

 

A „királyi város a Zengő alatt” idegenforgalmi kiadvány magyar, német és angol nyelven is 

megjelent, a várszálló aktív résztvevője volt a szokásos év-eleji pécsi idegenforgalmi 

kiállításnak, illetve vásárnak, továbbá ez évben két kistérségi, Zengővidéki turisztikai 

kiadvány is megjelent és nem utolsó sorban a helyi propagandának köszönhetően (honlap, 

internetes hirdetés) a Pécsváradra, illetve a várba látogatók száma meghaladta a tizenegy ezret 

is. Az idelátogatók esetenként a hét végén a helyi kézművesek és kistermelők portékáival is 

találkozhattak. 
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Gyakran választották ez évben is turisztikai célpontnak Pécsváradot (a Zengő egyes 

kirándulóhelyeit), különösen pécsi túrázók. 

 

Nálunk (a várban) volt az országos erdészeti verseny eredményhirdetése, a pécsi  

természetjárók teljesítmény túrája, a magyarországi német tánccsoportok ifjú 

koreográfusainak konferenciája, a mozgáskorlátozottak megyei sportnapja, a nyugdíjas 

klubok helytörténeti ki mit tud versenye. 

  

Jól sikerült a város kistérségi bemutatkozása is, továbbá amatőr csoportjaink ez évben is 

szerepléseikkel öregbítették Pécsvárad hírnevét itthon és külföldön egyaránt, akárcsak Hódos 

Viktória, aki ez évben teljesítményei alapján (diákolimpián és országos bajnokságban 

fekvenyomó kategória győztese lett) kiérdemelte a „köztársaság legjobb sportolója, legjobb 

tanulója” elismerést. 

 

Ez évben Pécsváradon járt Koltai Róbert, Vándor Éva, Nemcsák Károly, Márton András, 

Dunai Tamás ismert színészek, Szinetár Dóra, Bereczki Zoltán színész énekesek, Pitti Katalin, 

Keszei Bori (a bécsi operaház tagja), Sárkány Kázmér operaénekesek, a budapesti Andor 

Ilona Kodály-kórus, A Tanac táncegyüttes, Lantos Ferenc Kossuth díjas festőművész, Bognár 

Rudolt, a Magyar Zarándokút szervező bizottság elnöke és még Joulupukki finn Mikulás is. 

Itt faragta a Gödöllőn elhelyezett „Világfa” szobrot Veleki József szentendrei szobrász.. 

 

A hagyományos nagyrendezvények programjairól, látogatottságáról a krónika Napló része 

részletesen beszámol. 

 

                                                            .-.-.-.               

 

 

Huszonöt évvel ezelőtt, az 1985-ös évet rendkívülinek minősítette a krónika, utalva a 

földrengésre, a sanyargató télre, a tavaszi fagyra, a kétszeri jelentős jégverésre és a májusi 

helyi árvízre. 

 

Május 15-én hatalmas jégverés és árvíz volt, az összeírások szerint mintegy száz károsult 

(palatetők, kerítések megrongálása, alagsori helyiségek elöntése, stb.) esetében félmilliós kárt 

állapított meg a biztosító. Országos napilapok, rádió és televízió foglalkozott akkor 

Pécsváraddal. Abban az évben földrengés is volt, 4-4,5 erősséget mértek. 

 

Többször foglalkozott Pécsváraddal a sajtó a helyi rendezvényekkel kapcsolatosan, 

megemlítve azokat, akik előadást tartottak (Koltai Róbert, Sólyom Kati, Tompa László, Psota 

Irén színészek, Lantos Ferenc festőművész, Kátai Zoltán énekmondó, Szilágyi János „halló itt 

vagyok” műsora, Vicze Mátyás a Heti Világgazdaság főszerkesztőjének előadása, Tamási 

Menyhért író-olvasó találkozója). Csak az árarányok miatt: Szilágyi János gázsija akkor 

kétezer forint volt, a belépődíj pedig 30 Ft. 

 

Miután abban az évben volt „felszabadulásunk 40. évfordulója”  több üzemi, intézményi 

megemlékezés, műsor, illetve nagyobb rendezvény is volt, többek között 9 szocialista brigád 

több héten át  tartó  vetélkedő sorozata kapott nagyobb közérdeklődést. 

 

Nálunk járt abban az évben a Wroclávi ének- és táncegyüttes, a rajkó zenekar, a csehszlovák 

vlcnovjani tánckar, a pécsi Bóbita báb együttes, valamint a pesti Magyar Színkör. 
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A lvovi területi pártbizottság első titkára látogatást tett a termelőszövetkezetnél és 

Pécsváradon járt Aczél György kulturpolitikus is. 

 

Abban az évben indult a várban a diák régésztábor, ide az ország különböző helyeiről 

érkeztek a fiatalok, akárcsak a Dombay tónál kialakított ifjúsági sátortáborba. 

 

Arról is hírt adott a sajtó, hogy az évben „pártiskola”, vagyis kihelyezett esti egyetem indult 

Pécsváradon 25 fővel és a KISZ szervezet jó munkájáért többen 10 napos szovjetuniói 

utazáson vehettek részt (Kijev, Lvov). 

 

Nálunk volt a 100. lakásszövetkezeti lakás átadásának megyei ünnepsége és végül két, 

személyekhez fűződő esemény révén is bekerült a nagyközség a sajtóba: ez évben nevezték ki a 

FÜSZÉRT vezérigazgatójává Arató Mártont és az akkor még ritkaságszámba menő 

szívműtétek egyike Lakatos Béla volt, aki részére a szegedi korház kérésére Pécsváradon és 

Pécsett összesen 10 liter vért adtak az önkéntes véradók. 

 

 

                                                            III. 

 

 

45 közmunkás a 15 helyett. 

 

 

 

 

25 évvel ezelőtt a település fejlődése terén a pécsváradiak egészét érintő létesítmény 1985 

évben a 700 m
2 

 alapterületű 14,5 milliós költségű ÁBC átadása volt, a hozzákapcsolódó 

szennyvízátemelő (1,8 millió) és az aszfaltos parkolóval együtt. 

 

A kereskedelemnél maradva említendő a Link-féle faházas virágüzlet, a decemberben 

megnyílt Gesztenyés vendéglő, továbbá a művelődési házban a tsz. által nyitott Népművészeti 

bolt. 

Ide sorolható, hogy a Posta újabb nyilvános telefonfülkét telepített a Pécsi út elején és a 

Kossuth téren (ezek akkor 2 Ft-ossal működtek). 

Elkészült a szakiskolai tömb második üteme (2 tanterem, tornaterem öltözőkkel, orvosi 

rendelővel és kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel), továbbá a telek körbekerítése összesen 12 

millióból. 

A régi iskolaépület (ma városháza) nyílászáróit akkor gyártották le félmillióért és a teljes 

belső festést elvégezték ( a pécsi 506-os szakmunkásképző diákjai gyakorlati munkaként) 

Átadásra került az első 6 lakásos 4-4 szobás sorház (Gesztenyési úton, 125 m
2
 + tetőtér 750 

ezer forintért), továbbá a 24 lakásos Bem utcai lakásszövetkezeti emeletes épület és 

megtörtént a Dózsa u 2 számú ingatlan kisajátítása (1,9 millió) , az ott kialakított 916 m
2
-es 

telek eladása. 

 

A  tanácsépület (ma Zeneiskola) tetőcseréje, a könyvtárépület utólagos  szigetelése és az Entz 

utcai orvosai rendelő felújítása, valamint az ügyeleti résznél fürdőszoba kialakítása mellet a 

régi strandnál közel 2 milliós kútfúrás történt (450 liter/perc hozamú 37 fokos vizet 

eredményezve).  
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A Honvéd és József Attila utcákban szegélyes aszfaltos út épült, valamint a Dombay tó feletti 

zártkerti részen 150 érintett anyagi hozzájárulásával és társadalmi munkájával készült el az 

út 500 méteren a Költségvetési üzem kivitelezésében. 

 

Új aszfaltborítást kapott a Rákóczi és Kossuth utca 1.550 méteres szakasza 4,8 millióért, 

ugyanitt aszfaltos járda épült 185 ezer forintért, továbbá a lakásszövetkezeti házak közt és a 

Bem utca elején, valamint a Hegedűs utca egy szakaszán történt még  járdásítás. 

 

Önerős szennycsatornázás volt a November 29 utcában és a Pécsi országúton a lakók 13 ezer 

forintos hozzájárulásával és társadalmi munkájukkal. 

(Egyébként egy falugyűlés 367 résztvevője 1.000 Ft-ban állapodott meg az úgynevezett tefa 

hozzájárulásról. Ez volt  köfa utódja Egy falufórumon már akkor felvetődött, hogy a busz 

menjen végig a főutcán, de akkor ebből nem lett semmi) 

 

Villanyhálózat épült az évben a Pécsi út végénél, a Szőlő utcában, a Vak Béla, Witt János és a 

Dombay tó nyugati részén összesen 1.483 méteres szakaszon. 

 

Abban az évben kapott kivilágítást a templomi óra és a helyi iparosok visszaállították a 

Szentháromság szobornál az oszlopos lánckerítést. 

 

 

 

Tarkabarka Alapítvány tavaly márciusban kezdett – az Europa Bizottság által támogatott – 

programja idén zárult. Ezen idő alatt tíz foglalkozást tartottak 14-30 év közötti fiataloknak az 

alábbi témákban: 

Munkahely keresési, elhelyezkedési tréning (önéletrajz írás, álláskeresés, interjukre való 

felkészülés, stb) 

Tanácsadás, pályázatírás, 

„Mi leszek, ha nagy leszek” rajpályázat, illetve „a dolgos hétköznapok” fotópályázat 

meghirdetése (előbbire mintegy százan, utóbbira hatan adtak be pályaművet, ezekből 

képeslapok is készültek) 

Októberben közszemlére tették kiállítás keretében a pályaműveket, a foglalkozásokról 

készített kisfilmeket 

 

 

 

                                                               IV. 

 

Egy augusztusi felmérés szerint a munkanélküliség a pécsváradi kistérségben – a pécsi térség 

10,6 %-a után - a legalacsonyabb, 11,4 %-os, míg a többi körzetben 13-l4 %felett van, 

Komlón és Sellyén még a 22-23 %-ot is meghaladja. 

 

Az AGROVER idén Szentlőrincen, a Gazdanapok alkalmával hentesáru termékeire az 

„élelmiszeripar nagydíja” kitüntetést kapta meg. 

A gazdaságnak Pécsett is van „márkaboltja”. 

 

 

A pécsváradi Erdészet 26 települést érintve, 12 ezer ha-on gazdálkodik 10 

erdészkerületükön 41 főt foglalkoztatnak (közülük 17 a fizikai dolgozó) 
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A bánáti bazsarózsa megőrzésére „élőhely védelem a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetben” 

című  Eu-s pályázaton 82 millió támogatást nyertek 2009 november 1 – 2012 december 31 

időszakra, a közbeszerzési eljárás idén májusban lezárult, kivitelező a RIROVI Kft. lesz. 

 

Egy másik programjuk Szent íMárton életútját és emlékét megnevesítő, illetve a Márton nevét 

viselő templomokat, emlékhelyeket bemutató „Via Divide Caritatem” (a szeretet 

megosztásának útja) Kelet-Mecsek Tájvédelmi körzetet érintő  útszakasz járhatóvá tételét, 

útjelzők elhelyezését az erdészet készítette. 

 

Az Aranycipó ez évi újdonságai: marcipános stollen,  spenótos, szilvalekváros, kolbászos 

párna, paradicsomos és olivás gyökérrúd, stb. 

 

 

Az ÁFÉSZ az ARIEL (mosószer) forgalmazó céggel közösen május végén családi napot 

rendezett, főleg gyermekek szórakoztatására (kirakós játék, arcfestés, aszfaltfestés,stb.) 

 

 

25 évvel ezelőtt rendszeres volt, hogy a testületi ülésen egy-egy nagyobb helyi cég (KTSZ, 

ÁFÉSZ, Állami Gazdaság, Erdészet, Kesztyűüzem, Konfekció üzem, stb.) tájékoztatást adott 

működéséről, terveiről, jelezve, hogy miben kéri esetleg a tanács segítségét, milyen 

együttműködés szükséges az elhelyezési, munkaerő (nők foglalkoztatása, dolgozói 

gyermekeinek óvodai felvétele), vagy más (kommunális) problémái ügyében. 

 

Ebben az időben jelentős volt a szakcsoportok szerepe ( termelésben a tsz., árú értékesítésben 

az ÁFÉSZ „patronálta” őket) Működött nyúltenyésztő-, méhész, szőlő- és gyümölcstermelő, 

kisállattartó- és egyéb szakcsoport, de volt 60 fős horgászegyesület is (1985-ben egy 

horgászversenyen Haklik Lajos lett a győztes.) 

Ebben az időszakban a gmk-k (gazdasági munkaközösségek) alakulása, működése főként a 

lakossági ellátásban játszott szerepet, 1985-ben is alakult egy gmk az elektromos 

berendezések szerelése, javítása profillal (összesen 6 vállalati és 1 magán gmk. működött 

Pécsváradon)  

 

Akkor az AGROVER jogelődje az Állami Gazdaság II. számú kerületéhez Szilágypuszta, 

Csokoládépuszta és Lovászhetény üzemegységei tartoztak és a krónika feljegyzése szerint az 

évben főként a gyümölcsös üzemág (meggy, kajszi, őszibarack, szilva) hozott több bevételt a 

tervezettnél a két hetes tavaszi jégtakaró okozta kevesebb termés ellenére, a  magasabb 

eladási ár révén. (Csak emlékeztetésül: 1 kg. meggy 15 Ft, szilva 7,76 Ft volt.) 

Ugyancsak a tervet meghaladóan nyereséges volt a húsfeldolgozó üzem. Össz nyereségük 11,3 

millió volt a dolgozók átlagkeresete évi 60.718 Ft-ot tett ki. 

 

A termelőszövetkezetnél is az állattenyésztés  volt nyereséges (ami szarvasmarha tartást 

jelentetett, miután a juhászatot kezdték felszámolni, az évben már csak 710 anyajuh és 352 

növendékből állt az állomány). 

A szövetkezet az évben produkálta a legmagasabb tejértékesítést egy csökkenő tehénlétszám 

mellett, 1.840.000 liter tejet értékesítettek. A háztáji kisgazdaságokban – tsz. 

közreműködésével -  akkor még 150 növendék bikát hizlaltak.  

(Ebben a konstrukcióban a gazdák támogatása, érdekvédelme abban nyilvánult meg, hogy  a 

tsz .biztosította a takarmányt és a piacot. Ma az érdekvédelem egyenlő a pályázati útón 

elnyerhető minél több Eu- és kormánytámogatás. Nem tudom van-e még Pécsváradon 

tehénistálló ?) 
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Feljegyezte a krónika, hogy a szövöde árbevétele 761 ezer Ft volt, a munkavédelmi 

kesztyűvarrásból l6,8 millió lett a bevételük. 

A tsz-ben az aktív (dolgozó) tagok száma 195 fő volt, továbbá alkalmazottként foglalkoztattak 

81 főt. A dolgozók évi átlagkeresete 66.970 FT volt. 

Az évben a szövetkezet „miniszteri dicséret” elismerésben részesült. 

 

Az Erdészet állományi létszáma akkor 212 fő volt (ebből fizikai dolgozó 180 volt, az évi 

nyereségük 23,5 milliót tett ki, exportra 17 milliót forgalmaztak. Eredményeik alapján kiemelt 

vállalat címet nyertek el és a vezető igazgatói beosztást kapott.  

Erdőtelepítést 64,8 ha-on végeztek, fakitermelésük az évben 40.666 m
3
 volt. A fizikai dolgozók 

évi átlagkeresete 55.462 Ft volt. 

 

A mezőgazdasági egységek közt a krónika akkor még részletes működési leírást adott a 

malom, a présüzem és a tárház (Terményforgalmi Vállalat) működéséről. Ez utóbbi cégnél 22 

fő dolgozott és az évben 40 vagon borsót exportáltak Indiába, valamint 495 vagon kukoricát 

értékesítettek szeszipari célra. 

 

A helyi ÁFÉSZ 1985-ben 27 kiskereskedelmi és 7 vendéglátó egységet üzemeltetett, ebből 1 

zöldségbolt és 5 italbolt szerződéses üzemeltetésű volt, éves  árbevételük 389 millió, 

nyereségük 8,4 millió lett. 

A vasműszaki forgalma 81,1 millió, a Zengő étteremé pedig 6,6 millió volt. 

Dolgozói létszámuk csak a pécsváradi körzetben 179 fő, az iroda létszáma 38 fő, a nők száma 

a teljes működési területükön 121 fő volt. 

A dolgozók évi átlagkeresete 56.044 Ft. 

A leépülő ostyaüzemben már csak 4 főt foglalkoztattak, az induló fonodában pedig 8-.an 

dolgoztak, továbbá feljegyezte a krónika, hogy  az évben indították a fóliaüzemüket. 

A szövetkezeti tagok száma 40 fővel emelkedett 1.085 tagra. 

 

Az Építőipari Szövetkezet 308 fővel működött és abban az évben kapta meg a „kiváló 

szövetkezet” elismerést. Jövedelmezőségi mutatójuk l3,8 %-ról 17,9 %-ra nőtt, ami 30 %-os 

fejlődést jelentett, nyereségük pedig 3 millióval haladta meg a megelőző évit. Ez évben 13,4 

millió volt, éves árbevételük 161,8 millió lett, a dolgozók évi átlagkeresete 59.306 Ft volt. 

A szövetkezet építette és átadta a szakiskolai II. tömbjét, egy hasonló nagyságú iskolaszárnyat 

Hosszúhetényben és helyben a 24 lakásos emeletes házat. 

A „házi munkaversenyben” a Mozaiküzem lett az első, megelőzve az asztalos-üzemet és a 

vízvezeték-szerelő részleget. Egyébként olyan brigádok versenyeztek, mint Anna Frank, Petőfi, 

Zengő, Háman Kató, Gránit brigád. 

Feljegyezte a krónika a mozaiküzem kezdődő vajúdását, a megelőző évi 2 millióval szemben a 

raktárkészlet 6 millióra nőtt, a gyártáshoz szükséges Jugoszláv mészkőszemcsét nem tudták 

beszerezni, helyette a jóval drágább carrarai (olasz) márványszemcsét alkalmazták, így nőtt 

az értékesítési ár ( 138 Ft/m
2
-ről 190 Ft-ra), ezért kevesebbet tudtak eladni ( 47 ezer m

2
-el 

szemben csak 30 ezret). 

Hasonló gondok jelentkeztek a kádárrészlegnél is, a II. félévben már leálltak a hordó 

gyártással. 

A szövetkezet önálló üzemorvosa a krónika szerint dr. Bakács Judit volt. 

 

Működött még további építőipari cég is, a 208 fős, 52 milliós árbevételű  ÉSZKV (TÖVÁLL), 

kik az évben fejezték meg határidő előtt a leszerződött 296 pécsi PIK lakás felújítását, a másik 

cég pedig a 89 fős tanácsi Költségvetési Üzem volt. Ők építették (adták át) az ABC-t, a 
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Gesztenyés utcában 3 lakásszövetkezeti lakást és a Honvéd, illetve a József Attila utcák 

szegélyes útjait.  

 

Abban az évben a MEZŐGÉP gyáregységben még 165 főt foglalkoztattak (ebből az 

igazgatási- műszaki- számviteli alkalmazott 33 volt, termelési értékük csaknem 65 millió volt 

(és feljegyezte a krónika, hogy „még tőkés exportra is termeltek”), a 80-as carborobot 

kazánokból 179 db-ot értékesítettek és megkezdték a 140 kW-os típus kifejlesztését is. 

 

Az ugyancsak leépülőben lévő konfekció üzem létszáma 46-ról 38 főre csökken, termelési 

értékük is a megelőző év felét érte csak el (6,5 millió volt), egyébként férfi inget, kétrészes 

együttest, női ruhát, sportnadrágokat és fiú alsónadrágokat gyártottak. 

  

 

                                                              V. 

 

 

A napközi-otthonos óvoda (hivatalos nevén „Kodolányi János ÁMK Német Nemzetiségi 

Óvodája és Bölcsődéje”) új vezetője - Schulteiszné nyugdíjaszása miatt- szeptembertől Kroh 

Adrienn. 

Ugyancsak szeptember 1-től a Vár utcai óvoda  (statikai szakvélemény szerint életveszélyes) 

már nem fogad gyermekeket, minden óvodáskorú a Gesztenyés utcai óvodába kapott 

elhelyezést, miután ott megtörtént emeletráépítéssel a bővítés és a távollakó gyermekek 

kisbuszos odaszállítása is megoldódott. 

A bővítés 2 csoportszoba, 1-1 mosdó, vc és öltözőhelyiségek, továbbá 1-1 iroda és fejlesztő 

helyiség kialakítását jelenti, valamint akadálymentes főbejárat és feljáró lett kialakítva 70 

millióból. 

 

Összességében 5 csoportban 129 gyermekkel foglalkoznak (tavalyi létszám 132 fő volt). A 

vezető óvónő mellett 11 beosztott óvónő, 5 dajka (ebből 1 közhasznú foglalkoztatott) 4 

szakácsnő, 1 konyhai dolgozó és 1 „RÁT” alkalmazott (munkaügyi központ által támogatott), 

1 élelmezésvezető és 1 részfoglalkozású alkalmazott végzi a napi feladatokat. 

 

A konyhák kihasználtságában, a gyermekekkel való foglalkozások sokszínűségében (szakkör, 

angol tanulás, házi ünnepekre való felkészülés, műsorokon való szereplés, stb. terén) a múlt 

évhez képest változás nincs. 

Nyáron az óvódás korúak részére is volt baba angol tábor a Dombay tónál, a Kotsch féle 

kempingben. 

 

Február 2-án „Mackós nap”-ot tartottak az e naphoz fűződő hagyományokat felelevenítve (a 

mackók helyett az ovisok fogyasztottak málnát és mézet.) 

 

A nevelőtestület áprilisban a csepeli óvodába látogatott tapasztalatcserére, a német kisebbségi 

önkormányzat 30 ezer forintos támogatásával, a zengővárkonyi és geresdlaki óvónőkkel 

együtt- 

 

 

Az óvodával egy épületben lévő bölcsődébe 13 gyermek lett felvéve (tavaly 16), rájuk 2 

gondozónő és 1 kisegítő (RÁT alkalmazott) felügyel. 
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Óvodabővítés többször váltott ki vitát a képviselőtestületi ülélsen, végül fegyelmi eljárással 

árult. 

 

Pályázaton 60 ezer, a jövedelemadó 1 %-os támogatásából 249 ezer, saját alapítványukhoz 

150 ezer forint jött, ebből óvodai játékokat vásároltak. 

 

A Kisegítő iskola (hivatalos neve július 1-től „Baranya megyei Önkormányzat Egységes 

Gyógypedagógiai, Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális 

Szakiskolája és Kollégiuma Komló-Pécsvárad”) 

A név azt jelenti, hogy a fenntartó önkormányzat Komló és Pécsvárad intézményeket 

összevonta, a pécsváradi Komló tagiskolája lett, az egységes intézmény vezetője, igazgatója 

Fazekasné Visnyei Irma lett ( ő volt az önálló komlói intézmény vezetője), Grünhut Gábor 

volt igazgató pedig Komlón kapott pedagógus állást. 

Az összevonás azzal is járt, hogy a lakásotthonok (kollégiumon kívüli gyermek elhelyezési 

lakóépületek) fenntartása, üzemelése (a személyzettel együtt) levált az iskoláról, átkerültek a 

Pécsett üzemelő Gyermekvédelmi Szolgálathoz 

 

Az intézmény dolgozói létszáma így jelentősen, 75-ről 51 főre csökkent, az alábbiak szerint: 

1 fő igazgató helyettes (a máriakéméndről bejáró Jeszán Csabáné), 25 beosztott pedagógus, 4 

gyermekfelügyelő, 3 dajka és 10 egyéb beosztású (gyógypedagógus és gyógypedagógiai 

asszisztens, szakoktató, kollégiumi nevelő, ápoló, szakács, konyhai dolgozó, takarító, 

karbantartó, iskolatitkár). 

Az iskola tanulói létszáma ugyancsak csökkent 179 főről 149 főre és megváltozott a tanulók 

besorolási kategóriája is. Megoszlásuk: 

Orientációs 9-10 osztály                                        37 fő 

Speciális szakiskolai képzést kap (11-13 osztály) 43 fő 

Tanulásban akadályozott                                        18 fő  

Értelmileg akadályozott                                          51 fő 

 

A tanulók közül kollégiumi elhelyezést 48 fő kapott (tavaly 60 fő volt), továbbá napközis 

ellátásban 18 tanuló részesül 

 

A speciális szakiskola tanulói kétfajta szakképzést kapnak, faműves mesterséget és 

virágkötészetet tanulnak.(ezek a gyerekek vállalták fel, tették rendbe és ápolják Rockenbauer 

Pál tv-s személyiség zengővárkonyi sírját (virágokat ültettek, koszorútartót helyeztek el, stb.). 

 

Az iskolai szakkörök: rajz, kézműves, zene, számítástechnika, színjátszás, és sport 

(kosárlabda, kézilabda, erőemelés, de van úszásoktatás is). 

A színjátszók ez évben Pécsett is szerepeltek a Dóm téren, műsort adtak az idősek otthonában. 

 

Ez évben jártak Pécsett kiállításon, voltak kirándulni Pusztabányán, a Pécsett rendezett 

megyei atlétikai versenyen 3 tanulójuk végzett az első helyen korosztályában (távol- és 

magasugrás, súlylökés, 100 méteres síkfutás versenyszámban) 

 

„Együtt a fiatalokért” pályázaton öt megyei fenntartású iskolával közösen nyert az iskola 

összesen 10 milliós támogatást a gyermekek szabadidő programjainak elősegítésére és ebből a 

pénzből a rajzklub is működik. Az országos méhész egyesület komlói egysége által kiírt rajz 

pályázaton több tanuló oklevelet és egy csupor mézet kapott 
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Az általános és középiskola bemutatása előtt, a munkájuk eredményességét érzékeltető friss 

adat a felsőoktatási intézményekbe jelentkezők felvételi eredményessége. 

Ez évben is a kistérségek közül a pécsváradi van az élet a felvételre jelentkezők és a felvettek 

aránya szerint. A 149 jelentkezőből felvettek 116 főt, ez 77,85 % (ettől csak a sásdi kistérség 

jobb 78,70 %-al) , a többi kistérség 63,24 (Sellye) és 75, 56 % (Mohács) között van. 

Abban, hogy a kistérség népességéhez arányítva, hányan tanulnak tovább (hány jelentkezőt 

vettek fel), a pécsváradi kistérség (0,92 %-al) Pécs után (1,21 %) a többiek előtt van, a 

többiek 0,85 (Mohács) és 0,54 % (Sellye) között vannak. 

 

Az is jelent valamit, hogy a megelőző évhez képest szinte valamennyi kistérségben – a sásdi 

kivételével - emelkedett a felvételre jelentkezők és felvettek száma, illetve Mohács 

kistérségben a jelentkezők száma ugyan több volt, de a felvettek száma kevesebb volt a múlt 

évinél. 

 

Általános iskola igazgatója (egyben az ÁMK főigazgatója) újabb öt évre kapott megbízást az 

önkormányzattól. 

Az iskola tanulói létszámában, az osztályok és napközis csoportok, illetve ott ellátásban 

részesülők terén a megelőző évhez képest lényegi változás nincs. 

A 8 alsós csoportban 138 tanuló, a 11 felsős csoportban 220 fő tanul, összesen 358 tanuló volt 

az év végén, ebből bejáró 105 fő. 

Napközis ellátásban ( 4 csoportban) 109-en részesülnek, csak ebédet vesz igénybe 178 tanuló 

(ez a szám jelentősen kevesebb a tavalyi 210 tanulóhoz képest !). 

Szeptemberben 35 elsős indult, akik azt óvodából kerültek ki. 

 

Német nemzetiségi nyelvet 333-an tanulnak, németet, mint kötelező nyelvet 25 fő tanul. 

Angolt, mint második nyelvet a tavalyi 130 fővel szemben 102 fő tanul. 

Az év során 63 tanuló végzett (tavaly csak 41), közülük gimnáziumban 26, 

szakközépiskolában 24, szakmunkásképzőben 13 tanuló tanul tovább. 

 

A pedagógusok, tovább a kisegítő alkalmazottak számában a megelőző évhez képest eltérés 

nincs (pedagógusok száma 33 fő, képesítés nélküli tanárhiány továbbra is kémia szakon van, a 

többi foglalkoztatott megegyezik a tavalyi helyzettel: iskolatitkár – élelmezésvezető 1-1 fő, 

takarító – konyhás 4-4 fő, karbantartó 2 fő és az uszodánál dolgozik 3 fő). 

 

Nagyon sokan vesznek részt továbbképzésben, külön is említendő az interaktív tábla 

használatával kapcsolatosra 20-an járnak. Interkulturális neveléssel kapcsolatosan négyen, 

gyermek- és ifjúságvédelmi témára ketten, végül egy-egy fő vesz részt német földrajz 

továbbképzésen és Európa szemináriumon. 

Gyógypedagógusi másoddiplomára ugyancsak egy fő jár. 

  

A tanulók ez évben is megállták helyüket a különböző tantárgyi, sport és egyéb vetélkedőkön. 

Német vers – és prózamondó versenyen Mindszentgodisán  Baranya és Somogy megye 21 

iskolájából 90 tanuló vetélkedett, közülük első lett Kleisz Bálint, az országos döntőn 3 tanuló 

indulhatott, egyik tanulójuk korosztályában első helyen végzett. 

Pécsett a „Bendegúz nyelvi megyei vetélkedőn egy harmadik helyet szereztek. 

A megyei matematikai verseny egyik körzeti versenyét a pécsváradiak rendezték, majd 

Mohácson tanulóik első, második és harmadik helyet értek el, csapatban elsők lettek, 

összesítésben pedig az iskola a 3. helyen végzett. 

A Hermann Otto természetismereti országos verseny budapesti döntőjébe is bejutottak 

tanulóik, ott egy 3. és egy 7. helyet szereztek. 
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Közlekedésbiztonsági megyei rajzpályázaton egy harmadik helyet értek el, tanulójuk alkotása 

bekerült az országos kiállítási anyagok közé, a Völgységi Takszöv. takarékossági 

rajzpályázatára beérkezett 253 pályamunka között 40 pécsváradi alkotás is kiállításra érdemes 

volt. 

A megyei Pedagógiai Intézet szervezte nemzetközi rajzpályázaton 6 diák kapott meghívást 

Felbachba a díjkiosztó ünnepségre, ott oklevelet és 10 eurós vásárlási utalványt kaptak. 

A víz világnapja alkalmával Pécsett rendezett plakátversenyen 34 tanuló vett részt a 

Pintérkertben. 

Katona Bálint Budapesten országos népdalversenyen 3. lett, előtte a regionális versenyen is 

győzött, a megyei megmérettetésen pedig különdíjban is részesült. 

A pécsi Fordan SE csapatával Gyenis Hanna 5. osztályos  serdülő korosztályban ezüst,  és 

Dóra 8. osztályos tanulójuk pedig junior kategóriában arany minősítést kapott. 

  

Az iskolában a tanulók néptánc oktatója Kácsor Klaudia C-kategóriás oktató, a Mecsek 

együttes táncosa. 

Császár Tamás Pécsett, a megyei sakk diákolimpián az I. korcsoportban első lett és bekerült a 

debreceni országos döntőbe, az iskola tanulói egyébként további 2 bronzérmet is nyertek a 

megyei versenyen. 

Egyébként az iskola rendezte a Megyei Diákolimpia Sakk csapatversenyét, ezen 16 csapat 

indult, az alsósok 3., a felsősök 4. helyen végeztek. 

 

Az iskola 150 tanulója vett részt „az országos Drogmentes Magyarország Maraton” futást 

megelőző előadáson, majd a Pécsre induló stafétával futottak a város határáig. 

 

Ez év szeptemberétől a központi iskolában – az ismert okok miatt -  3 folyosó (11 tanterem + 

könyvtár) lezárásra került, az V-VI. évfolyam az alsó iskolába költözött, továbbá a 

művelődési ház volt szolgálati lakásából 1-1 számítástechnikai és fejlesztő termet alakítottak 

ki.  

 

Költségvetési felhasználásuk Ft volt, pályázati úton  közel félmilliót nyertek, valamint több 

mint 200 ezer forint értékben részesültek tankönyvtámogatásban. 

 

II. Béla középiskola és szakiskola  üzemeltetését a helyi önkormányzattal kötött 

megállapodás alapján további 10 évig – 2020 március 29-ig – a megyei önkormányzat látja el. 

 

A másik változás, hogy szeptember 1-től a szigetvári önkormányzat csődhelyzete miatt az 

ottani Zeneiskola megyei fenntartásba került és a működtetés biztosítása végett a pécsváradi 

iskolához csatolták, így az intézmény hivatalos neve is megváltozott, az új név: „BMÖ II. 

Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézménye”  

 

Az iskola hallgatói létszáma 459 fő, megoszlásuk: 

szakiskolai általános képzés (9-10 osztály)     87 fő 

szakiskolai szakképzés (11.12 évf.)                127 fő 

középiskola – gimnázium (9-12 o.)                 119 fő 

                    - szakközépiskola (9-12 o.)          126 fő (lényegében azonos a megelőző évvel, 

összességében a tanulók létszáma mindössze hattal nőtt). 

 

A tanulók közül kollégiumi elhelyezett 100 fő, közülük lány 36 fő, ez egy leány tanulóval 

több mint tavaly volt. 
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Az új tanévben egy-egy 30-30 fős osztály indult gimnáziumi, valamint szakközépiskolai 

képzéssel belügyi szakra orientálva, két 28-28 fős szakiskolai osztály indult még, valamint két 

szakmunkásképző osztály húsipari, illetve pék-cukrász képzést nyújtva. 

 

Ugyancsak változatlan az alkalmazottak száma és beosztás szerinti megoszlásuk: 

Tanár 34, kollégiumi nevelő 7, adminisztratív, technikai dolgozó 10, összesen 51 fő, 

ugyanakkor az átszervezéssel együtt megszűnt a helyben működő Gazdasági Hivatal, a 

jövőben a pénzügyi gazdálkodás összevontan, a fenntartó megyei önkormányzatnál történik. 

 

A tanév végén x tanuló tett sikeres szakmai vizsgát ( 29 húsipari és x pék szakmáéban), 

érettségi vizsgát a gimnáziumban és szakközépiskolában 56 fő tett, valamint az esti 

gimnáziumban végzők ( fő) 

Az iskola tanulóinak lehetőségük van szabadidejükben számítástechnikai, KRESZ 

tanfolyamon, nyelvi felkészítőn részt venni, több diák szerzett ez évben is jogosítványt, 

nyelvvizsga bizonyítványt, továbbá mozi és színházi, illetve hangverseny bérlettel is 

rendelkeznek, rendszeresen járnak úszni, túrázni és lehetőségük van lovaglásra. 

A kollégiumi elhelyezettek különböző teremsportot űzhetnek, pályázaton nyert támogatásból 

laptokokkal gyarapodott a kollégium. 

Az év során négy további társintézménnyel közösen összesen 50 milliós támogatásból 

bővítették programjaikat (szakkörök, úszóversenyek, túlélőtáborok, rendhagyó irodalmi órák, 

házi sportversenyek rendezésével). 

Ez évben is műsoros megemlékezést rendeztek nemzeti ünnepeinken, az aradi vértanuk 

napján, a holokaust és a kommonizmus áldozatai emlékére. 

Az októberi forradalom évfordulóján a városi műsort az iskola tanulói adták. 

 

  

A belügyi pályára felkészítő középiskolai tanulók országos csapatversenyén Budapesten  44 

csapat között a hatodikak lettek, ez évben is részt vettek tanulóik a pécsi Malomvölgyi tónál 

rendezett „Hadipróbán”, a rendészeti országos elméleti versenyen egy tanulójuk a 12. helyen 

végzett, az országos járőr versenyen pedig csapatban a 6., a honvédelmi területi versenyen 

pedig a 3.helyen végeztek. 

Katasztrófavédelmi versenyen a megyei első helyezést követően a területi versenyen 3. helyet 

szerezték meg. 

Megyei, iskolák közötti sportversenyen a leány csapatbajnokságban másodikak lettek, 

győztek a helyi úszóverseny is és a megyei atlétikai leány csapatbajnokságot megnyerték. 

 

Pék tanulóik bemutatót tartottak a Sziget fesztiválon, Pécsett, Nagyszakácsiban, Komáromban 

az országos pékfesztiválon A húsipari szakma kiváló tanulója országos versenyen Szegeden 

sikerrel vettek részt. 

A tanulók egy csoportja egy hetet töltött rimaszombaton, továbbá a középiskolások egy 

csoportja pedig szlovákiai sí táborban volt  

 

 Ez évben is megtartották a már jól bevált kisérettségi, illetve szakképző probavizsgát 

A pécsi Szivárvány gyermekházban megrendezett 3 napos pűályaválasztási börzén ez évben is 

bemutatkozott az iskola. 

 

Az iskola költségvetési előirányzata 198.716.000 Ft volt (tavaly a felhasználás 208,1 milliót 

tett ki). Ebből közel 8milliót fordítottak informatikai eszközök, szaktantermi berendezlsek és 
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oktatástechnikai eszközök beszerzésére, 3,4 millióért élelmsiizeripari gépeket vásároltak és 

600 ezer forintért laboreszközöket szereztek be. 

 

Az élelmiszervizsgálati labor felújítására 2,8 millió, az informatikai terem padlócseréjére 620 

ezer, villamos szerelvények felújítására 928 ezer forint jutott. 

 

 

Zeneiskola tanulói létszáma 108 fő, velük 7 főfoglalkozású zenepedagógus (ebből 1 fő az 

igazgató), valamint 2 részmunkaidős óraadó foglalkozik és alkalmazásban áll egy kétórás 

adminisztrátor. E vonatkozásban a megelőző évhez képest gyakorlatilag nincs változás, 

akárcsak az oktatott szakok területén sem. Vonós, rézfúvós, fafúvós, zongora szolfézs 

tanszakok keretén belül ismerkednek a tanulók a hangszerekkel. 

 

A szünidőben „nyári táborokban” fejleszthetik tudásukat. Ez évben a klarinétosok egy hetet 

töltöttek a Dombay tónál, a zenekari tábor az iskolában és a művelődési háznál volt, míg a 

vonós tábornak a református parókia adott helyet.   

 

Siklóson megyei vonós vetélkedőn Benkő Alexandra gordonka hangszeren arany, továbbá 

még 4 tanuló bronz minősítést ért el. 

Bólyban megyei fúvos versenyen két második és egy harmadik helyet értek el., 

A IV. országos szaxofon versenyen Pomázon Poller Péter a korcsoportjában 2. lett 

 

Az itt megrendezett regionális ifjúsági zenekari találkozón az ifjúsági fúvósok arany 

minősítést kaptak, az együttes egyébként nyáron, a művelődési házban tartott koncerten 

ünnepelte 30 éves évfordulóját. 

 

Az iskola májusban látta vendégül a német niederstetteni Hohenlohe zeneiskola növendékeit 

közös műsorral. Ez évben is szinte minden helyi rendezvényen az iskola tanulói, együttesei 

adtak műsort, akárcsak október 4-én, a Zenei Világnapon. 

 

Az iskola költségvetési felhasználása 

Ebből összesen 360 ezer forintot költöttek kottaállvány, szaxofon, audiovizuális eszközök 

vásárlására, illetve hangszerjavításra. 

 

 

A városi könyvtár állománya a megelőző évhez képest mintegy 600 dokumentummal 

csökkent, ennek oka, hogy kevesebb volt a könyvbeszerzés és ez évben több mint 1500 

könyvet töröltek állományukból. 

Számszerűen: 

Új beszerzés 1050 dokumentum (tavaly 1.300 volt), törlés 1526 db, így az év végi állomány 

42.199 dokumentum (tavaly 42.782 volt). Az év végi állományból 298 db. elektronikus úton 

is hozzáférhető. 

A beszerzésre fordított összeg 2,272.000 Ft volt (hatvanezerrel több, mint tavaly), ebből 

pályázati támogatás 250 ezer, ajándék 10 ezer, költségvetési beszerzés 2.012.000 Ft volt. 

A könyv és egyéb dokumentumokon kívül 53 napi- és hetilap, illetve folyóirat áll 

rendelkezésre (tavaly 56 fajta olvasmányt járatott az intézmény). 

 Nem jelentősen, de ez évben nőtt a beiratkozott olvasók és a kikölcsönzött kötetet száma, a 

14 év alatti olvasók száma tovább csökkent. 
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Az 512 beiratkozott (ebből 14 év feletti 344 fő – tavaly 308 volt) 10.769 kötetet kölcsönzött ki 

(tavaly 10.652 db-ot), ennek megoszlása: 14 év alattiak 2.196 db-ot, a 14 év felettiek 8.573 

kötetet kölcsönöztek ki. 

 

A felnőtteknek szervezett „Olvasókör” révén a tavalyi 18-ról 25-re nőtt az eseti rendezvények 

száma. 

Az olvasókörben esetenként egy-egy előre megadott témáról, könyvről beszélgetnek a 

résztvevők, a gyermekfoglalkozások pedig könyvbemutatóból, játékos vetélkedőkből, 

szakköri munkából, szavalóverseny rendezéséből álltak. 

 

Könyvtár  befejezték a számítógépes adatbázis kialakítását, lehetőség van az internetes és a 

gépi keresésre és ez évben „kistérségi könyvtárrá” alakult azzal, hogy a mozgókönyvtár 11 

településre jut el (Nagypall, Lovászhetény, Erzsébet, Kékesed, Kátoly, Mecseknádasd, Hidas 

Martonfa, Ófalu, Óbánya, Pereked) 

 

Az intézmény létszáma további egy fővel nőtt, Róna Judit a nyár óta működteti a 

mozgókönyvtártat, mint új szolgáltatási formát. Sárközi Gergely és Kárpáti András ez évben 

is folytatta a tavaly megkezdett „számítógépes feldolgozást”. 

A könyvtár vezetője továbbra is Arnold Istvánné, takarítóként időszakosan Deák Lívia és 

Bachmann Imréné dolgozott. 

 

A könyvtár költségvetési felhasználása a tavalyi 7.151.000 Ft-al szemben 

 

 

Művelődési ház: 

Augusztustól Nagyné Mayer Ágnes az eddigi megbizott vezető kinevezett vezető lett, 

kinevezése 2015 augustus 31.ig szól. 

 

A bejáratnál vakolathullás volt 

A volt szolgálati lakjásból iskolai terem lett 

 

Egyre gyakrabban szerepelt helyszínül a vár a különböző kulturális és egyéb rendezvények 

sorában. Íme, csak a címszavak, felsorolásszerűen: 

Várvásár, kerékpáros találkozó, Rems-Mur 36 fős fúvószenekar az EFK keretében, 

Gyermeknap, Kápolnakultúra, roráté az altemplomban, kiállítások, bazsarózsanap, bakancsoy 

bál,Anyáknapi virágültetés, Farsangfarka (csajos buli), Zenés időutazás az állam alapíás 

korávabn,  

 

 

 

Spannenberger lemondott ! 

 

A Spartakus Sportkör idei költségvetési kiadása 11.948.703 Ft volt (tavaly 12.249.673 Ft), az 

önkormányzat támogatása ebből 7 millió (tavaly 8 millió)., egyéb szponzori támogatás 1,9 

millió, bérlet, tagdíj és jegyeladásból a bevétel 702 ezer forint. 

A létesítmények (labdarúgó pálya, öltöző, stb.) fenntartásának személyi és tárgyi kiadása 

2.667.893 Ft volt (tavaly 2.592.669Ft). 

 

A labdarúgó csapat a megyei I. osztályban a bajnokság végén (tavasszal) 16 csapatból a 15. 

lett (épp nem estek ki), 30 mérkőzésből mindössze hatszor győztek és 19 vereségük volt. 
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Tavasszal 25 játékos szerepelt, ebből 20 új igazolás volt, az edző Jagicza Gábort, majd 

Szatmári Sándort követően Kurucsai Kornél volt. 

Ősszel az új bajnokságban 21 játékos játszott, közülük is csak heten voltak régi játékosok, az 

edző Németh Zsolt lett és a csapat az őszi fordulót (félidőt) a 9. helyen zárta, sportszerűségi 

versenyben viszont az utolsó lett a sok sárga lap és kiállítás miatt. 

 

A bajnokság szünetében részt vettek Szászváron Tobak László közlekedési balesetben elhunyt 

játékos emléktornáján, itt elsők lettek, megelőzve Hosszúhetény, Szászvár és Hidas csapatait 

és a legjobb kapus, illetve a gólkirály címet is pécsváradi játékos érdemelte ki. A Magyar 

Kupában kevésbé volt sikeres a szereplésük, a 3. fordulóban Királyegyházával szemben 

kiestek. 

 

A csapat éves kiadása 5.389.662 Ft volt (tavaly 4.884.845 Ft) 

 

A serdülők (U 16) Hevesi Gábor edzővel a megyei I. osztályú bajnokságban tavasszal az 5. 

helyen végeztek, ősszel – a félidőben – a 2. helyen várják a folytatást. 

Az ifjúsági csapat (U 19) Fullér Tibor edzővel tavasszal a bajnokság végén kilencedikek 

lettek, most ősszel a félidőben az 5. helyen állnak. 

 

A legfiatalabbak (általános iskolások) idén is megrendezték a Fábián Sebestyén teremfocis 

emléktornát, ezt a pécsváradiak nyerték Szederkélny, Mecseknádasd, Hosszúhetény előtt, a 

megyei önkormányzat és a Napló közösen szervezte „Média gyermek labdarúgó kupának’ az 

egyik körzeti selejtezője Pécsváradon volt és itt a csapat bejutott a döntőbe, ott viszont 

helyezetlen maradtak. 

 

Az utánpótlás évi kiadása 703.383 Ft volt (tavaly 1.149.050 Ft) 

 

Az Öregfiúk tavaszi műfüves tornán vettek részt Kozármislenyben, itt a PMSC és Mozsgó 

után a 3. helyen zártak, megelőzve Komló, pécsi Gázmű, Szentlőrinc csapatait. 

Jól szrepeltek az éves bajnokságban is, 20 csapat között az alapszakaszban negyedikek lettek, 

végül a rájátszás után a PMSC és Nagyharsány mögött a 3. helyen végeztek, megelőzve olyan 

csapatokat, mint Komló, Bonyhád, Szentlőrinc. (A rájátszásban a 2. helyezett Nagharsányt is 

megverték 4:2 arányban és majdnem ezüst érmesek lettek) 

Az öregfiúknál a csapattagok fedezték a bajnoksággal kapcsolatos kiadásaikat. 

 

A labdarúgók összes kiadása a tavalyi 6.258.095 Ft-al szemben 6.093.043 Ft volt 

 

A női kézilabdázóknál az NB. III-as bajnokságban idén egy további pécsváradi csapat is 

indult „Pécsvárad ifi” néven, akik a kistérségből verbuválódtak és edzőjük Valentai Csaba. 

Ugyanez a csapat egyben az Országos Serdülő Bajnokságban is részt vesz, ahol NB/I B-s 

bajnokságban szereplő csapatok  utánpótlásaival mérkőzve a 4. helyet szerezték meg., az NB. 

III-ban pedig a 8. helyen várják a jövő évi folytatást. 

Ezek a fiatalok az ADIDAS kupa utánpótlás régiós döntőben Marcaliban a 3. helyet vívták ki, 

tavasszal az országos serdülő utánpótlás bajnokságban az 5-8 helyért játszottak és a 6. helyen 

végeztek.(Egyébként a serdülők egyik regionális döntője Pécsváradon volt) 

 

A 97-es születésű fiatalok Budapesten egy kupán olyan csapatokkal játszottak  mint Szeged, 

Orosháza, Csepel, Bp. Vasas, Érd és bronzérmesek lette, a gólkirály Werb Edina pécsváradi 

játékos lett., a 94-es korosztály az FTC, Debrecen, Szeged társaságában 6. lett. 

Ugyancsak egy budapesti kupán a 96-os korosztály 4. helyen végzett. 
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Az NB. III-ban egyébként 14 csapat szerepel, a felnőtt csapat tavasszal, a bajnokság végén a 

2. helyen végzett Kozármisleny mögött, és lemondás miatt feljutottak volna az NB. II-be, de a 

csapat – elsősorban anyagiak miatt –nem vállalta a magasabb osztály. 

Tavasszal egy teremtornán győztek, megelőzve Hosszúhetény, Kozármisleny és Szentlőrinc 

csapatait, majd a bajnokságban a félidőben második helyen zártak Siklós mögött. 

 

A kézilabdacsapat szakosztályvezetője, Hódosiné Vadász Ildikó nyáron lemondott, új 

szakosztályvezetőt nem választottak még.   

A kézilabdásoknál az utánpótlás csapat kiadása 679.893 Ft volt, a felnőtteknél 1.219.949 Ft, 

összesen 1.899.842 Ft (tavaly 1.229.418 Ft) 

 

A sakkcsapat a megyei bajnokságban szerepel 2 pécsi csapat, valamint Görcsöny, 

Szentlőrinc, Szigetvár társaságában és itt a 4. helyen zárták a tavaszt.(pécsi Kármin, pécsi 

Dozsó, Görcsöny, Pécsvárad, Szentlőrinc, Szigetvár a sorrend) 

Júliusban a megyei II. osztályú csapatok bajnokságán első helyen végzett a Rein Viktor, 

Böröcz István, Lantos Márk, Cseh Péter négyfős csapat. 

 

A legjobb pontszerzők Cseh Péter, Lantos Levente, Böröcz István, Harka Géza. 

Egyik legrégibb játékosuk, Koncsag András meghalt, két versenyzőjük pedig eligazolt 

(Böröcz istván és Rein Viktor) 

 

A megyei sakk diákolimpiát ez évben Pécsváradon rendezték 16 csapat nevezésévcel, a 

megyei egyéni döntőn 12 pécsváradi fiatal indult, közülük korcsoportjában  Császár Tamás 

első, Poller Péter és Poller András pedig 3-3 helyen végzett. 

 

Költségvegési felhasználásuk 125.655 Ft volt (tavaly 83.825 Ft) 

 

Küzdősportban a thaibox kategóriában a csapat legeredményesebb felnőtt versenyzője idén 

Keszler Balázs volt, aki shaolin-kungfu országos második lett. 

Junior korcsoportban Farakas Norbert két kategóriában is országos bajnok lett 

korcsoportjában és egy második helyet szerzett még. 

Gyermekversenyen Dolha Gergő három formációban lett országos első, Gajári Biborka pedig 

egy ágakban lett országos bajnok a saját kategóriájában.   

 

Éves költségvetési felhasználásuk 631.105 Ft volt (tavaly 569.340 Ft) 

 

 

Az Íjászokról ez évben túlzottan sokat nem lehetett hallani, egy alkalommal volt egy lovas 

túra 3 fiú és 1 lány részvételével, a családi úszóversenyt idén is megrendezték és gazdagodott 

a kör a motorosok, biciklisek vetélkedőjével, valamint indult egy joga-tanfolyam is. 

Az uszodára alapozva a nem pécsváradi HÉLIX sportkör többször rendezett és hirdetett 

pénzdíjas, illetve térítéses sportversenyt, tábort ez évben is. 

Májusban megrendezték a III Aqvatlon (futás, úszás) versenyt, nyáron 3 napos sport-napközit 

tartottak (tenisz, úszás, kerékpározás oktatásával) tízezer forint térítési díj ellenében és több 

korosztálynak (óvodások és első osztályosok, alsó-tagozatosok, 5-8 osztályosok, stb. részére) 

hirdettek úszás oktatást 

A kétkerekűek napján KRESZ teszt, ügyességi bemutató és motor szépsáégverseny is volt az 

ÁBC előtti téren, illetve a közúton. 
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Hódosi Viktória pécsváradi fiatal – továbbra is Csurgó színeiben – a „fekvenyomás” és 

„erőemelő” diákolimpián első lkett, azb országos ifjúsági és junior fekvenyomó magyar 

bajnokségban egyéniben és csapatban is a 2. helyen végzett, és ez évben megkapta a 

Köztársaság jó sportolója, jó tanulója kitüntetést. 

 

Tömegsport 

 

A sportcsarnok kihasználtsága továbbra is erős, a szokásos versenyeken kívül (teremfoci, 

kézilabda, férfi-női kupák, stb.) idén egy női nemzetközi teremfoci kupa helyszíne volt (2 

horvát csapat, a PMSC, Szigetvár és Taksony csapataival), amelyet Taksony nyert meg. 

 

Az uszodába 219 bérletes jár rendszerességgel, a napi átlagos forgalmo  a fürdőzők részéről 

valamivel több, mint 22 fő –éves szinten 4.696-an látogatták az uszodát, továbbá  a tanulók  

ez évben napi 48,4 fő (évi 10.213 fő) 

  

A cserkészek ez évben is díszelegtek a helyi ünnepeken (március 15, október 23), műsorral 

kedveskedtek az Idősek otthonában és házi „mulatságokat” is tartottak (farsang, stb.) 

Idén négy napot táboroztak a Somogy megyei Ladon, ez alkalommal a leány őrs mellett ott 

voltak az idén alakult fiú örs tagjai is. 

 

A cserkészeknél idősebb fiatalok szórakozását, szabadidős elfoglaltságát az ifjúsági 

önkormányzat és az ifjúsági referens szervezte ez évben is. 

Idén negyedik alkalommal került sor az Arató Gergely vezette „Jam estek”-re az ifjúsági 

klubban, ahol szóló zenészek, kisebb együttesek mutathatták be tudásukat kötetlen, 

improvizációs muzsikálással. 

A beszélgetni, vitatkozni, eseményeket megtárgyalni szeretők pedig a Böröcz Lívia szervezte 

„disputa kör”-ben találkoztak esetenként, de sort kerítettek két alkalommal is a „megunt, már 

nem viselt ruhák cseréjére” is. 

A teaház vendége volt a megzenésített verseket bemutató Figura Ede, az uszoda folyosóján 

rendezték farsangi bulijukat, idén is volt „Májusfa kitáncolás” és természetesen a legnépesebb 

rendezvényük az Ifjúsági Fesztivál volt. 

Májusban Orosházán, egy országos ifjúsági találkozón voltak, 7 fővel képviseltették magukat 

és több ízben vették részt külföldi találkozókon (lásd II. fejezetet). 

 

A Várbaráti kör  idén első alkalommal volt résztvevője 50 taggal a Város napi várkerti 

főzésnek, továbbá immár sokadik alkalommal idén is megtartották a bazsarózsa, a Zengő-

csata és az évzáró Zengő túrát egyre sokasodó létszámmal, távoli helyekről érkezőkkel, 

valamint a Skóciai Szent Margit túrát. 

Aktivistái nem felejtkeztek meg a kilátókörnyék takarításáról sem és várudvari levendulák 

felújításáról.  

A kör idén két füzetet is kiadott a németajkúak háború utáni meghurcolásáról (a malenkij 

robotról), valamint Mott János c. apát emlékére kialakított köztér ünnepélyes avatására 

(a pécsváradiak visszaemlékezéseiről), továbbá képeslapot jelentettek meg a vár virágkoráról 

és idegenforgalmi tanfolyamot szerveztek. 

 

Idén egynapos kirándulást szerveztek Csáktornya, Varasd, Lendva meglátogatására (50 fő) és 

a látnivalókban, történeti emlékekben bővelkedő 8 napos közép-olaszországi út is sokáig 

„fárasztóan emlékezetes” marad a résztvevőknek (40 fő). 
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Több kiállítást rendeztek (németség megpróbáltatásai, Lantos Ferenc festményei), továbbá 

közreműködtek a nyugdíjasok helytörténeti vetélkedőjén, Pitti Katalin jótékonysági 

koncertjén és megszervezték az Andor Ilona emlékkör hangversenyét a vár dísztermében, 

továbbá a Kígyós emlékkör találkozóját. 

 

A Felvidékiek Klubja farsangkor a bonyhádi klub meghívásának tett eleget, majd ugyancsak 

Bonyhádon voltak a felvidékiek áttelepítése 62. évfordulóján tartott megemlékezésen, majd 

viszonzásul a Pécsváradon rendezett Felvidékiek Napján ők látták vendégül a bonyhádi klub 

tagjait. 

Részesei, előkészítői voltak a szlovákiai Garamszentgyörgyön tartott Tökfesztiválon való 

partnervárosi találkozónak. 

A klub Kassára tervezett kirándulása ez évben elmaradt. 

Meghívásukra Pécsváradon adott műsort augusztus 21.én a szlovákiai Zseliz Kincső Ifjúsági 

Néptáncegyüttese. 

 

A Német klub és önkormányzat közös szervezésű nyári egy hetes Dombay-tavi táborozás 

idén 34 diák vett részt, téma a „női és férfi munkák a házban és a ház körül” volt, előadással, 

gyakorlati foglalkozásokkal, valamint kirándulást tettek Geresdlakon és Dunaszekcsőn. 

Ismét aktív közreműködői voltak az óbányai tűzkerék rendezvénynek, a helyi Német napot 

pedig Nagypall bevonásával „Nemzetiségi Élménynapként” rendezték meg 

A klub 20-éves évfordulóján vendégül látták Külsheim polgármesterét és feleségét, valamint 

Hausmannstetten alpolgármesterét. 

Májusban a klub tagjai és az önkormányzat képviselői Külsheimben „történelmi vásáron” 

vettek részt kicsit azzal a céllal, hogy az ottani várhoz kapcsolódó korhű ruhák, mesterségek 

felvonultatása Pécsváradon is megvalósítható lenne. 

Az idei svábbálon ismét a pilisvörösvári zenekar húzta a talpalávalót, az év vége felé pedig 

bnuszt indítottak Szekszárdra, a német színház előadására, valamint Baumann Timea 

bevonásával egy német nyelvű előadás sorozatot indítottak a művelődési házban, 

Magyarország megismertetése témában. 

 

A Nyugdíjas klub ez évben Pécsváradon rendezte a „helytörténeti ki mit tud”- ot, melyen hat 

település 7 csapata vett részt, végül a vándorkupa a győztes nagypalli csapathoz került egy 

évre. 

Az év során kirándulást tettek Magyarhertelendre, továbbá Nagykanizsa, Csurgó, Lenti, 

Lendva környékére. 

A különböző egynapos vendégeskedéseket, viszontlátogatásokat még felsorolni is nehéz. 

Voltak Lánycsókon, Bonyhádon, Harkányban, (itt a nyugdíjas versmondó versenyen vettek 

részt), Decsen, Pécsett a BM klubban, szerepeltek Mindszentgodisán. Lovászhetényben  a 

táncosok és a kórus. 

Voltak Máriagyűdön, a szigetvári fürdőben, és Budapesten a nyugdíjas expon. 

 

A klub képviseltette magát valamennyi helyi rendezvényen, nem egyszer amatőr ének-és 

tánckaruk révén műsort is adtak. 

Egyébként idén, az Idősek Napja rendezvényen ünnepelte női tánckaruk 15-éves 

évfordulójukat egy szép és tartalmas összefoglaló kiadvánnyal. 

 

Ez évben is megtartották a Nőnapot, köszöntötték a névnaposokat, tartottak farsangi, 

karácsonyi összejövetelt is és több zenés rendezvényen vettek részt, mint a szegedi Léghajó 

színház operett és magyarnóta-estje, nyárutó a pécsi BM klubban, stb. 
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Egyik klubnapjukon dr. Hutvágner Rozália „Indiában jártam” címmel tartott 

élménybeszámolót, de szerveztek pénzügyi, élelmezési, termékbemutató, fogyasztóvédelmi 

előadásokat is.  

Részt vettek a városszépítési akciókban, valamint a Takaros porta bírálóbizottságában 

 

A klub az év végével 131 főt tart számon, közülük férfi mindössze 36 fő, egyébként a tagok 

életkora 48-91 év között van. 

 

A Mozgáskorlátozottak klubja 15 éves jubileumát ünnepelte idén, családi estet rendezve a 

Zengő étteremben, vacsorával, műsorral, zenével és a polgármester köszöntésével, valamint 

az egészségügyiek tánckarával. 

Ez évben egy alkalommal Tapolca, Sümeg, Kehidakustyán (gyógyvíz) volt a kirándulásuk 

célpontja ( két kisbusszal), de meglátogatták a sellyei fürdőt is (itt a város jegyzője is fogadta 

a kirándulókat és mutatta be a várost. 

Rendeztek farsangi batyus-bált, itt tartották a megyei sportnapot (ezen Baracskay Lajos 

bizonyult a legsikeresebb kerekes-székesnek), ezen a bonyhádi vendégekkel együtt közel 300 

mozgáskorlátozott versenyzett 11 sportágban (külön csapatot indított a megyei önkormányzat 

és a helyiek és a rendezvényes részt vett a megyei közgyűlés elnöke is.) 

Klubnapjaikon érdekvédelmi fórumot tartottak, dietetikus szakember előadását hallgatták 

meg, valamint, a „Family Frost” mozgóárus képviselőjével beszélgettek többek között. 

Más alkalommal klubnapjaik témája volt a cukorbetegség, a csontritkulás is. 

Ez évben vendégségben jártak Kátolyban, a „pincesoron”  

 

A szociális gondozás 40 évét tekintette át város ez év novemberében, kiemelve, hogy az 

idősek otthona ( az Öregek Napközi Otthona)35 éve, a hetes bentlakásos forma 25 éve 

működik  a Dózsa uta 2 szám alatt. 

Egyébként a megyében 38 bentlakásos intézmény üzemel, közülük emeltszintű férőhely 14 

intézményben van és férőhelyeik száma összesen 136. Pécsvárad az emeltszintű férőhelyek 

mennyisége rangsorában az 5. helyen áll. 

A felmérés idején bentlakásos elhelyezésre mindössze két intézményben nem jeleztek 

várakozót, ebből az egyik a pécsváradi otthon volt. 

 

Részletesebben: 

 

Az intézmény állományi (alkalmazotti) létszámában és a gondozottak, ellátottak létszámában  

- a pályázatok alapján támogatott eseti közfoglalkoztatottakat nem számítva – a megelőző 

évhez képest érdemi változás nem történt. 

Az intézményvezető mellett a központban 23 fő, a társult községekben 10 fő állt 

alkalmazásban, közülük a központban hárman, a társult községekben nyolcan 

részfoglalkozásúak.  

A betegsége miatt rokkant nyugdíjba ment Kárpáti Antal gépkocsivezetőt ez évtől Kárpáti 

Krisztián váltotta (már nem helyettesként, hanem főállásban). 

Pere Józsefné gondozónő külföldre ment dolgozni, egyéb jelentős személycserék nem voltak. 

 

A bentlakásos részlegben 30 fő nyert elhelyezést (emeltszintűben 6, általános részben 15, 

demens ellátott 9 fő), nappali ellátást az Idősek klubjában 29 fő kap, házi-gondozásban 117 fő 

részesül – Berkesd kilépése után - az idetartozó 11 településen. Egyedül a szociális 

étkezésben részesülők száma nőtt jelentősen a tavalyi 21-ről 47 főre. 
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Jelzőrendszeres segítségnyújtásra 83 kihelyezett készülék van 12 településen, összesen 22 fő 

készenléti gondozónő alkalmazásával 

A riasztások száma Pécsváradon 86 volt, ebből a téves riasztás 26 (valószínű kezdenek 

hozzászokni a készülékhez, tavaly még 39 téves riasztás volt a 83-ból 

 

A Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál 4 fő áll alkalmazásban. 

  

Az intézmény ez évben is szakmai gyakorlóhelyet és vizsgahelyszínt biztosított a 

Vöröskereszt által szervezett házigondozó-betegápló tanfolyam hallgatóinak (kb. 36 fő 

végzett). 

 

Az otthon lakói rendszeresen megtartják a különböző „jeles napokat”, mint farsang, nőnap, 

húsvét, majális, karácsony, név- és születésnaposok köszöntése. 

Idén a 40-éves jubileumi rendezvényen köszönthették a 100 éves Kupi Erzsébetet. 

 

Ez évben meghívást kaptak Bólyba, a szüreti mulatságra, továbbá ellátogattak Máriagyűdre a 

búcsúba (a nyugdíjas klubbal együtt). 

 

Az intézmény költségvetési felhasználása ??? 

 

A sok esőzés miatt gyakran beáztak, így ősszel sor került a B épület cserépcseréjére, 

decemberben pedig az udvar közepén, a díszburkolat alatt lévő betömedékelt kút vélhetően az 

esőzés miatt beszakadt, a 4 méteres lyuk feltöltése folyamatban van. 

 

Az önkormányzat szociális támogatásra, segélyezésre 

 

Egészségügyi ellátás terén az állandó rendelésen túl ez évben volt egy alkalommal kamionos 

ingyenes emlő-, nőgyógyászati-, szem-, bőr-, érrendszeri- szív szűrés, továbbá négy 

alkalommal ingaynes látás vizsgálkat, akciós szeművegvásárlással, továbbá két alkalommal 

komputeres szemvizsgálat. 

Tööbb olyan termékbamutató is volt, ahpol vérnyomást, vércukorszintet stb. mértek. 

Egy alkalommal 7.500 Ft ellenében lehetett kamionosérvizsgálaton résztvenni  

Idén is kéltszer volt véradás, összesen 90-en adtak vért. 

  

 

 

A Napközis óvodába minden jelentkezőt felvettek (230 gyermek járt oviba, az állományi 

létszáma 26 fő volt, 

Abban az évben két foglalkoztató csoport új bútorokat kapott (20 ezer forintért), továbbá a 

MEZŐGÉP dolgozói fából faragott udvari játékokkal  (lófogat, repülőgép, krokodil, stb.) 

kedveskedtek a gyermekeknek (Freund János, Olejnik Lajos, Gungl István, Vogl József, 

Ömböli Béla, Friedszám Lásztló, Petzinger János „voltak az elkövetők”.)  

 

A Kisegítő iskolában az évben lett igazgató Grünhút Gábor, a tanulói létszám 65 volt 

(kisegitőbe 25, foglalkoztató iskolába 40 gyermek járt, kollégiumban38-an kaptak elhelyezést 

(közülük állami gondozott volt 12gyerek). 

Megjegyezte a krónika, hogy 31 hasonló típusú iskolában volt számolás-mérés anyagból 

felmérés és a pécsváradiak a 3. helyen végeztek. 
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Az általános iskola tanulói létszáma 681 volt, 10 alsó és 12 felső tagozatos osztály volt, 

valamint 12 napközis csoport 408 tanulóval.( Az évben bővült az ellátás 2 napközis 

csoporttal, 2 pedagógussal és 2 technikai dolgozóval.) 

 

A pedagógusok száma 46 volt (közülük ketten szerződéssel helyettesített két gyesen lévőt). 

Az évben kicserélésre került a központi fűtés csőrendszere, a villamoshálózat és a 

világítótestek, befejeződött a szaktantermi kialakítása, valamint a növekvő gyermeklétszám 

miatt megkezdték a tantermek bővítését (központi iskolában belső átrendezéssel 1 terem, alsó 

iskolában a tornaszoba, a hegyi iskolában pedig a tanári szoba szűnt meg. Mindezt a 

karbantartó részleg végezte el, csupán anyagköltség (320 ezer forint) merült fel. 

 

A tanács művelődési-oktatási bizottsága kezdeményezte a számítógép oktatás bevezetését és 

ennek támogatására kérte fel a helyi cégeket. 

Társadalmi összefogással sikerült is az iskola számítógép- tv ellátottsága (commodor, színes 

tv ,tartozékok, stb. beszerzésével a tsz., KTSZ, ÁFÉSZ, MEZTŐGÉP, ÉSZKV, Homokbánya, 

PÁG, Gabonaipari, Erdészet, Költségvetési Üzen, Tanács és a GELKA összesen 190 ezer 

forintos hozzájárulásából). 

 

Német oktatás 7 alsós és 5 felső csoportban volt (237 tanulóval), orosz tagozatos osztály 5 

évfolyamban volt (3-7. osztályosoknál) 

 

Abban az évben 76 tanuló vett részt jutalomként táborban, kiránduláson, külföldi úton 

(Schwerin, Zánka, Balatonberény, Csillebérc, Sikonda), 11 tanuló pedig a Vöröskeresztes 

munkájáért üdülhetett egy hetet a Balatonon. 

Komlón rendezett Úttörő tűzoltóversenyen a fiúk 3., a lányok 5. helyen végeztek. 

 

 

A szakmunkásképző iskolába 308 tanuló járt, velük 62 főfoglalkozású, 5 részfoglalkozású és 

3 időszakos alkalmazott foglalkozott. Ebből a szakoktató és tanár 31 volt, továbbá feljegyezte 

a krónika, hogy 2 állást (matematika tanár és kollégiumi nevelő) nem tudtak betölteni. 

Befejeződött az új iskola II. üteme (12,3 millióért és a berendezésre o,5 milliót költöttek) és 

épült a II. ütem. 

Ebben az évben került Pécsváradra a sütőipari képzés (67 tanulóval) és megszűnőben volt  a 

sörgyártó szakma tanítása, már csak 5 fő volt a 147 fős húsfeldolgozó, 58 fős állattenyésztő, 

31 fős baromfi-húsfeldolgozó szakmát tanulók mellett. 

Az iskolának az évben Csehszlovák és NDK-s partnerkapcsolata volt. 

 

A Zeneiskola már akkor is több rendezvénnyel gazdagította Pécsvárad közművelődési 

programját. Kiemelte a krónika a tanári hangverseny nagy sikerét  

Az évben 7 zenetanár összesen 158 diákkal foglalkozott, a tanács 25 ezer forinttal támogatta 

az iskola hangszer beszerzését (klarinét, hegedű, kürt, trombita). 

A tantervi képzés mellett még működött a „jogelődnek” tekinthető művészeti műhely ( már 

csak l5 tanulóval foglalkozott Nékám Paula). 

 

A körzeti könyvtár állománya az évben 1020 kötettel gyarapodott, teljes állománya 27.425 

kötet volt, a beirt olvasók száma 1.110 fő, ők az évben 18.633 alkalommal összesen 30.919 

könyvet kölcsönöztek ki. 

 

Akkor még működött a mozi (Zengő Filmszínház) heti 6 előadással (vasárnap két előadás 

volt), továbbá az évben 22 óvodás-, 6 iskolás-, 10 ifjúsági-, 4 klubelőadást is tartottak, így 
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összesen396 alkalommal 206 filmet mutattak be 25.733 nézővel. Ez az eredmény  megyei 2. 

helyet jelentett  

 

A művelődési háznál 4 főfoglalkozású népművelő és 13 tiszteletdíjas szakkör-, klub-, egyéb 

együttes vezető tevékenykedett, valamint főállású gépkocsivezetőt is foglalkoztattak a takarító, 

karbantartó személyzeten felül. 

Akkor a házon belül működött bábcsoport, Nők klubja, népi zenekar, barkács és bélyeg 

szakkör, kártyaklub, valamint volt torna-, szabó-varró- és úszótanfolyam ,valamint 

„textilműhely, ahol varrni, szőni, kötni tanítottak. 

Az év során 106 ismeretterjesztő előadáson, kiállításon, táncos és egyéb rendezvényen 

összesen 15.065 fő vett részt. 

Működött ”művészeti műhely” is, vendégelőadóként Lantos Ferenc is tartott foglalkozásokat 

Színházbusz 13 alkalommal ment Pécsre és Komlóra. 

Feljegyezte a krónika, hogy indult egy tanfolyam a számítógép kezelésének, programozásának 

elsajátítására, igen alacsony érdeklődéssel. (72 órás tanfolyamra mindössze hatan 

jelentkeztek a helyi cégektől). 

Már akkor indult gyermekeknek angol nyelvtanfolyam (jelentkezett 12 fő). 

Óvodásokat és kisiskolásokat a ház 15 alkalommal vitt Pécsre úszótanfolyamra, az 

asszonytornákon közel 50 fő vett részt.  

Az egyes tanfolyamok térítéskötelesek voltak: breack tanfolyam 6 foglalkozása 300  Ft/fő, ( a 

tanfolyam vezető 2000 FT-ot kapott), gépi hímző tanfolyam 10 foglalkozása 400 Ft volt. 

 

Az évben sváb bál négyszer volt, ezeken geresdlaki, babarci, palotabozsoki zenekarok 

muzsikáltak. A pécsi rádióval közösen Erdősmecskén a ház dolgozói egy színes német műsort 

rendeztek véméndi, geresdlaki, erdősmecskei és ófalui szereplőkkel. 

Rendszeres volt a szocialista brigádon vetélkedője. 

A házban tartották az egészségügyi dolgozók 70 fős családi estjüket, rendeztek egy „hobbi 

kiállítást” pécsváradi közreműködőkkel (Horváth János, Várkonyi Imre festők, Freund János, 

Hujder Vendel, Major Gyula, Szabó László, Garamvölgyi János, Réger Vilmos, Vehrling 

József, Krebsz József fafaragók munkáiból). 

A vár altemplomában már akkor is voltak rendezvények (fellépett Kátai Zoltán énekmondó) 

Az évben nyílt a házban népművészeti bolt, valamint feljegyezte a krónika, hogy Jászkisérről 

45 fős csoport járt tapasztalatcserén a háznál. 

 

Az amatőr együttesek közül a tűzoltózenekar Sombereken megvédte „ezüst” minősítését, a női 

kórus pedig Tamásiban az „arany” minősítést. A kórusnak Szekszárdon rádiófelvétele volt az 

évben. 

Az Úttörőzenekar (akkor Pécsvárad – Geresdlak néven szerepeltek) Szigetváron, megyei 

találkozón ezüst fokozatot ért el. 

A díszítőművészeti szakkör anyaga egy szigetvári bemutatón nívódíjat kapott. 

 

A Várbaráti kör az évben a villányi pincesorba, a nagyharsányi szoborparkba és a mohácsi 

Emlékparkba szervezett kirándulást 

Egy jól sikerült konferenciát is szerveztek „ a Bencések szerepe a pécsváradi apátság 

megalapításában” címmel és több társadalmi munkát végeztek a várkertben 

 

A sportkör női kézilabda csapata abban az évben megszűnt, a sakkozók a megyei I. 

osztályban, a labdarugók pedig a megyei II. osztályban játszottak.  

A szakosztály elnöke Fuller János volt, a felnőtt csapat 3. lett Speigl József, majd Császár 

János edzővel, az ifik az első helyen végeztek Weisz Ernő irányításával. 
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Akkor készült el az erdészet segítségével egy 50 méteres padsor a pálya nyugati részén. 

Külföldi kapcsolatuk a felnőtt és öregfiú labdarúgóknak (Jugoszlávia), valamint a 

sakkozóknak (Galánta - Csehszlovákia) volt. 

 

Az öregek napközi otthona az évben 5 férőhellyel bővült, így lett 30 fős és egy főfoglalkozású 

gondozónő is munkába állt. 

Abban az évben a művelődési ház buszával egy-egy alkalommal Kajdacsra, Balatonberénybe, 

a Dunakanyarba és Pécsre kirándultak az idősek.  

Az évben szociális gondozásra a tanács összesen 1.169/m Ft-ot költött (a napközire 458/m Ft, 

a házi gondozás és étkezésre 121/m Ft, segélyezésre 590/m Ft jutott). Rendszeres segélyt 

mindössze 15 rászorult kapott. 

 

Egészségügy címszó alatt csupán annyit jegyzett fel a krónika, hogy Kardos József 

fogszakorvos nyugdíjba ment, a pályázatra 5 végző fogorvos jelentkezett, ők egy alkalommal 

találkoztak a helyi orvosokkal, majd javaslatuk alapján a tanács dr. Várfalvy Zsuzsannát 

nevezte ki. 

A polgári védelem helyi egészségügyi szakasza az év során egy szakmai gyakorlatot tartott. 

 

A GAMESZ (intézmények” gazdasági műszaki ellátó szolgálata”) az évben egy festő 

szakmunkással gyarapodott. 

 

                                                          VI. 

 

 

 

 

Szentlőrincen, a II. Magyarországi Horvátok Szépségversenyén „első udvarhölgy” a 18 éves 

Bayer Viktória lett. 

Katona Bálint Budapesten, az országos népdalénklési versenyen 3. lett, előtte a megyei 

versenyen is első lett és különdijat kapott, a régiós versenyen ugyancsak első helyen végzett. 

 

Emlékplakettben részesült Györkő Tiborné, Hódosi Viktoria, Jagados Gábor, Pere Gábor, 

Puchné Kató Márta, Ratting Anita, ifj. Walter Gyula és az Ömböli Bélánbé vezette 

Díszítőművészeti szakkör. 

 

Elismerő oklevelet kapott Fuchs Károly az UniCum Laude pécsi Énekegyüttes 

 

Német nemzetiségi díjat kapott a 30 éves Ifjúsági Fúvószenekar, 

A Várbaráti kör Emlékérmét idén Pifkó István és Csatlós Istvánné kapta. 

Ifjúságért díjban részesült Zsáli János, Bognár András, 

 

Erdősi Tibor Dijat kapott Szakálsané Panta Dóra, Blum Marianna, Szabó Györgyi és Poller 

György. 

 

Takaros porta címet érdemelte ki Gál Tamás, Ladányi János, Horváth Vince, Kreutz János, 

Göbl János,  Kakas Sándor vezette Mecsek Drok kft,  Pomsár Sándor „pengeháza” és külön 

díjban részesült a Mott János apát tér lakóközössége társadalmi munkájuk elismeréseként (a 

díjat Somogyvári Mariann vette át). 

 

Ripszám István erdészetigazgató Bedő Albert erdészeti díjban részesült 
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Kitüntetés: Speigl József Baranya labdarúgásáért érdemérem ezüst fokozatát kapta ???? 

 

Kresz Erika, illetve cége a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara „Innovációs díját” 

kapta ez év tavaszán. 

Fischerné Virág Éva a pécsi önkormányzattól „Ifjúsági Díjat” kapott az ÁNTISZ-nál, 

valamint a „Fiatalok Egészséges Életéért Alapítványban végzett munkájáét. 

 

A 30 éves ifjúsági fúvószenekar kiemelt arany minősítést kapott 

 

Pécsvárad a kevésbé fertőzött települések közé tartozik, bár ez évben  is szívtak le 

üzemanyagot, betöréses lopással vittek el fűkaszát, kompresszort, de még babkonzervet is és 

éjszaka – míg a tulajdonos aludt - egy lakásból jelentős értékben vittek el ékszereket, más 

tárgyakat, de raboltak el „rabszolgának” idős pécsváradi embert is. 

Az év mindjárt azzal kezdődött, hogy január 16-án megkisérltek betörni a gondozási központ 

irodájába (felfeszítették az ajtót), de a gondozónő megzavarta őket, így a zárak 

megroongálódásán kívül más kár nem esett (viszont a sors fintora: amig a rendőrök itt 

helyszíneltek, Mecseknádasdon sikeres betörést hajtottak végre). 

 

Balesetek közt idén egy volt, amely 2 súlyos és 4 könnyű sérüléssel járt (kisbusz borult az 

árokban az Erzsébeti úti leágazó közelében. 

Egy alkalommal a szokatlan erejű esős szélvihar fákat döntött ki, szobrot borított fel és több 

helyen okozott beázásokat 

 

Ez évben meghalt Rózsahegyi Ferenc, a várbaráti kör alapító tagja, volt labdarúgó és egy régi 

pécsváradi, Speigl Józsefné 

Kupi Erzsébet idén november 17-én volt 100 éves. 

 

 

                                                                      

 

A nagyközség lakónépessége akkor 4.251 fő volt és az évben a 24 + 6 lakásszövetkezeti 

lakásokkal együtt 50 új lakás épült, vezetékes  vízzel összesen 980, szennycsatornával 340 

lakás volt ellátva. 

Az éves vízfogyasztás 231.776 m
3  

volt, ez napi 635 m
3 

-t jelent. Vízhiány abban az évben nem 

volt. 

 

Az OTP-nél az év végével 150-en várták gépkocsijuk megérkezését, befizetésük összege 10 

milliót tett ki (ez volt a jó üzlet, 10 millió volt az OTP-nél úgy, hogy kamatot nem fizettek 

utána). 

 

Feljegyzett a krónika egy halálos közúti balesetet, egy kismotoros 17 éves fiút ütött el a 6-os 

úton egy teherautó. 

 A bűncselekmények száma akkor még kevés volt, mindössze két sikertelen kísérletet jegyzett 

fel a krónika: egy lakásba beosonó fiút tettenértek, egy betörési kísérlet pedig a 

Vasműszakinál volt. 

 

Ennél jóval több volt a kitüntetés, minden jeles évfordulón valaki kitüntetésben részesült. A 

Munka Érdemrend aranya fokozatát kapta Gódor András, ezüst fokozatot pedig Ernhaft Imre. 
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Kiváló munkáért miniszteri kitüntetést kapott Hegedűs József tsz. gkv. Mihály Sándor 

traktorüzem vezető., Walter Tivadar tsz. elnök, Pifkó Mihályné tanárnő, Becker Józsefné 

főzőnő, Somogyi Ferenc, Szabó Lajos és Tillmann József ÉSZKV dolgozók, Molnár József 

üzemgazdász, Csenterics Csaba művezető, ifj. Büki József építész, Lantos Béláné iskolai 

igazgatóhelyettes, Lelkes Edéné tanácsi csoportvezető. 

Kiváló szövetkezeti munkáért kitüntetést kapott Grádwohl Józsefné boltvezető, kiváló 

szövetkezeti dolgozó lett Gubik Józsefné (KTSZ), miniszteri dicséretben részesült Héjjas 

Lászlóné védőnő, Várkonyiné Horváth Piroska tanárnő, tanácsosi címet kapott Auth Mihályné 

pü. Főelőadó, Kárpátiné Kovács Zita pedig a megyétől közművelődésért díjban részesült. 

Kiváló társadalmi munkáért kitüntetést nyerte el Unti Lajosné, aki a párttól kiváló 

propaganda munkáért oklevelet is kapott, Pongrácz Viktorné pedig kiváló pártmunkás 

elismerést vehetett át. 

Farkas István Úttörőcsapat vezető megkapta az Úttörővezetői Érdemérmet, Böröcz Sára KISZ 

bizottsági titkár aranykoszorús KISZ-jelvényt, Várkonyi Antal a Tűzbiztonsági érem aranya 

fokozatát vehette át, a tűzoltócsapat pedig a legjobb egyesület címet érdemelte ki. 

 

A 40-éves Vöröskeresztes tagság oklevélben részesült Jess Margit, Gyimesi Lászlóné, Grűnhút 

Alfrédné, Jéger Nándorné és Nékám Paula, Kardos Margit tanárnő vas- (60 év), Nádor 

Károly igazgató pedig arany- (50 év) diplomát kapott. 

 

A Díszítőművészeti szakkör anyagát Szigetváron mutatták be más közösségek munkáival 

együtt és a pécsváradi szakkör nívódíjat kapott. 


