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Január 1: 

Mától emelik a helyi adókat, a víz- és csatornadíjat, a szemétszállítási díjat, a kábeltévé díját 

és szinte minden önkormányzati térítési díjakat. Mától megszűnt a vállalkozók kommunális 

adója (létszám után kellett fizetni). 

Ugyanakkor mától ingyenes újra a szemüveghez szükséges szakorvosi rendelés, heti egy 

alkalommal az egészségügyi centrumban csütörtök délután, rendel dr. Soós Zsuzsanna. Az 

egyéb szemvizsgálat 2.000 Ft-ba kerül. 

Január 2: 

Megtartotta Újévi koncertjét a Big-Band, pótszékeket kellett elhelyezni a nagy érdeklődés 

miatt (420 fő) 

Bezárt a keleti lakóterületen az ÁFÉSZ kis ÁBC boltja. 

Mától a közmunkások csak 4 órában foglalkoztathatók, ez hátrányosan érinti az 

önkormányzatot. 

Január 3: 

Bezárt, illetve nem nyitott ki a Csinibaba ékszerüzlet a Dózsa utca 2 számnál. 

Jógatanfolyam van heti két alkalommal 8-12 fő részvételével. 

Január 4: 

A kábeltévé előfizetése is emelkedett, ugyanakkor hárommal csökkent a fogható csatornák 

száma és egyes csatornák cserélődtek. 

13 csatorna és a helyi adás havi díja 1.840 Ft-ról 1.920 Ft-ra nőtt, a további 11 csatorna 3.560 

Ft-ról 3.720 Ft-ra, és végül további 28 adás díja 5.900 Ft-ról 5.950 Ft-ra emelkedett. 

Január 6: 

Ülésezett a várbizottság és a képviselőtestület, döntést hoztak, hogy kérik a vár vagyonkezelői 

jogát önkormányzati tulajdonba adni. 

Január 7: 

Cipő, fehérnemű vásár volt a művelődési házban 70 érdeklődővel 

Január 8: 

Az ifjúsági önkormányzat zenés estet rendezett „Coreterem” címmel, 300 Ft-os belépővel, 60 

fő részt vételével 

Január 9: 

Az ABC-ben ma leltár van, hétfőn már üzletvezetője lesz a boltnak, Steigervald József, aki a 

nyitástól, 1985-től volt az ABC vezetője nyugdíjba ment. Az új vezető az ÁFÉSZ elnöke, 

Csukay Géza. 

Január 10: 

Háztartási eszközök, szerszámok és ruhavásár volt a művelődési házban 60 érdeklődővel 

A megyei német kisebbségi önkormányzatba a vasárnapi választás eredményeként bekerült 

Baumann Mihály. 

Pályázatot írtak ki az uszodai büfé és a kapcsolódó fittnes, vellnes szolgáltatásokra. 

Január 11: 

Ma volt a Nyugdíjas klub közgyűlése. Megjelent 50 fő. 

A Világjárók klubjáéban Novotny Iván tartott vetítettképes előadást a Dráva menti 

kerékpártúráról. 

A művelődési ház buszos utat szervezett Pécsre a Nagy Bandó András szereplésével színezett 

Mecsek táncegyüttes műsorára. Részvétel költség 1.350 Ft volt megtekintette 38 fő. 

Január 12: 

Ma újabb német nyelvű ismeretterjesztő előadást tartott Baumann Szilvia. 
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A Tarr Kft (kábeltévés, internetes) üzletkötője ma fogadóórát tartott  9-13 óra között az 

önkormányzatnál. 

Többen kifogásolják, hogy vasárnap hajnalban nem lehet bejutni Pécsre (munkába), ez 

ügyben a VOLÁN lakossági fórumot tartott és ígéretet tettek próbajáratok indítására, ha annak 

költségét az önkormányzat fedezi. 

Január 13: 

A kulturális bizottság ülésezett a Könyvtárban 

Enyhe telünk van, most pedig már tavasz, 12-15 fokkal. 

Újabb KRESZ tanfolyam indult a művelődési házban. 

Ruha, cipő, háztartási eszközök, aprócikkek vására volt a művelődési házban 70 érdeklődővel. 

A helyi tévében ma Zakk Anna, a II. Béla iskola igazgatóhelyettese adott tájékoztatást az 

iskola munkájáról, a beiskolázási lehetőségektől, majd összefoglalót adtak  a decemberi 

műsorokról (Fúvósok, női kórus, Arató-Rosenberger páros zenésműsora, a pécsi fiatalok 

operett és filmsláger műsoráról. 

Beszámoltak a 19. szilveszteri Zengő túráról, melynek Komló, Tolna, Baja és más helyekről 

is voltak résztvevői, még két mongol hölgy is túrázott. 

Megismételték a polgármesterrel készített szilveszteri riportot és képeket adtak a Big-Bend 

újévi koncertjéről. 

Az adást a Pannonkrónika zárta. 

Január 15: 

Kozármislenyben, műfüves foci teremkupán vesz részt a pécsváradi megyei I. osztályban 

szereplő csapat, amely csoportjában nem jutott tovább. 

Az Országos serdűlő bajnokságban szereplő leány kézilabdások ma itthon játszottak és 

győztek Szekszárd ellen. 

Január 16: 

ADIDAS utánpótlás kupában az U 13-as korosztályosok megyei döntője a helyi 

sportcsarnokban volt. 

Január 17: 

Játék, szerszám, háztartási eszközök vására volt a művelődési házban. 

Baumann Tímea ma újabb német nyelvű ismertető előadást tartott Magyarországról. 

Január 18: 

Ülésezett a gazdasági bizottság, a költségvetés előkészítéseként 

Január 19: 

A volt Wolf-féle zöldséges faházba mától ismét árulnak zöldséget (és maradt a használtcikkek 

árusítása is). 

Január 21: 

Ma volt a Magyar Kultúra Napja megyei rendezvénye Pécsváradon, az ifjúsági fúvósok, a 

pécsi VOLÁN férfi kórus közreműködésével. 

A rendezvényen megjelent és verseiből olvasott fel a Kossuth díjas Bertók László költő, 

valamint itt köszöntötték a 80 éves Andrásfalvy Bertalan egyetemi tanárt, volt művelődési 

minisztert. 

Ez alkalommal kapott nívódíjat a 30 éves ifjúsági fúvós zenekar 

Január 22: 

Ma és még két napig tartó bemutatkozó kiállítás nyílt Pécsett, a különböző rendezvényeket 

vállaló cégek reklámozásaként, melyen a „Pécsváradi Esküvő” elnevezéssel is nyílt egy stand. 

Összesen 29 vállalkozás, intézmény, művészeti együttes csatlakozott e programhoz 

Batyus sváb volt a művelődési házban 3000 Ft belépővel, a pilisvörösvári zenekar és a fekedi 

klumpás tánccsoport közreműködésével. Részt vett 180 fő. 

Január 24: 
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A képviselőtestület döntött a templom felújítására vonatkozó pályázat beadásáról, 50-50 %-

ban 12.993.692 Ft saját erő és ugyanennyi támogatás kérésével. 

Elfogadták a „komplex szervezetfejlesztés az önkormányzatnál” című tanulmányanyagot, 

amely a támogatási pályázat alapját képezi. 

Január 25: 

Egészséges életmóddal kapcsolatos termékbemutató volt a művelődési házban. 

Novotni Iván tartott vetítéses beszámolót a tavalyi hausmannstetteni biciklis túráról, 

kerékpáros toborzó jelleggel. 

Biztonsági őr, testőr, vagyonőr tanfolyam indult 24 ezer forintos költséggel és 25 ezer forintos 

vizsgadíjjal  

Az uszodai büfé és egyéb helyiségek bérbeadási hirdetésnek (jelentkezésnek) ma lejárt a 

határideje, de jelentkezés hiányáéban meghosszabbították. 

Egyébként nyár óta beázik az uszoda, Winkler György műszaki ellenőr vizsgálja az okát 

Január 26:  

Megbeszélést tartott a Felvidékiek Klubja. 

Január 27: 

A Közösségi kerekasztal a Változó házban tartotta szokásos megbeszélését. 

A helyi tévé riportot készített dr. Kapuvári Gábor háziorvossal, aki február 1-től hivatalosan is 

háziorvos, átvette dr. Bíró Ferenc praxisát és nem, mint  annak alkalmazottja látja el a 

feladatokat. 

Beszámoltak a Magyar Kultúra Napjáról, a sváb bálról és levetítették az 1993 januári helyi 

tévéadás akkori műsorát. A híradó bemondója Kreszits Margit volt. 

Megbeszélést tartottak a galambászok 

Ülésezett a Gazdasági bizottság 

Január 28: 

Szalagavató volt a sportcsarnokban, a II. Béla középiskola diákjainak. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos termékbemutató volt a művelődési házban. 

Január 29: 

Nemzetközi női teremfoci torna volt a sportcsarnokban, megjelent a 3 horvát csapat mellett a 

horvát főkonzulnő is, továbbá a PMSC és Tolna-Mőzs női csapatai. 

A tornát az egyik horvát csapat nyerte. 

Január 31: 

A képviselőtestület elfogadta a 2011 évi költségvetést 1.639.000.000 Ft bevétel és kiadás 

főösszeggel, ezen belül a hiány, amely hitellel pótlandó 32 millió. 

Elfogadták a munkatervet is, valamint rendeletet alkottak a munkaidőn, illetve hivatalos 

helyiségen kívül intézett házasságkötési anyakönyvi feladatok díjazásáról 

A díj hivatali időn túli közreműködésnél 10 ezer Ft (ebből az anyakönyvező 6 ezer forintot 

kap, illetve több házasságkötés esetén esetenként 4-4 ezer forintot), hivatali időn és hivatali 

helyiségen kívüli közreműködés díja 20 ezer forint (ebből az anyakönyvvezető 10, illetve több 

eseménynél 6-6 ezer forintot kap). 

Módosították a szennyvízszállítás díját, miután a szilágypusztaiak méltánytalannak tartották, 

hogy a saját akna szippantásáért fizetni kell, míg a közös akna tisztítását az önkormányzat 

fizeti, ezért egységesen a szippantásért és elszállításért esetenként 400-400 forintot kell fizetni 

minden érintettnek. 

Egyes lakók reklamálására, miszerint vasárnap hajnalban nincs busz Pécsre (sokan ekkor 

mennek dolgozni) és ezzel kapcsolatosan a VOLÁN próbajáratokat indítana, de ennek 

költségét az önkormányzatra hárítaná, a testület úgy döntött, hogy a várható csekély forgalom 

miatt ezt nem vállalja. 

Az ülésen bejelentés során elhangzott, hogy a keleti lakóterületen az ÁFÉSZ bolt bezárt, az új 

beépítésű Széchenyi utcában a Tarr Kft saját költségén kiépíti a kábeltv. hálózatot, az uszoda 
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büfét és egyes helyiségeket bérlő Katona RT jogviszonya azért szűnt meg, mert 1,5 milliós 

bérleti díj tartozása van, ezért írtak ki pályázatot a további üzemeltetésre. 

Végül úgy határoztak, hogy az ASPO Kft, által beépítésre megvásárolandó önkormányzati 

épületek értékesítésére mintegy két hónap múltán visszatérnek, addig a beépítési tervet el kell 

készíttetni (városkép szempontjából). 

Baumann Tímea mai német nyelvű előadását 10 fő hallgatta meg. 

Február 1: 

A Mozgáskorlátozottak klubja ma tartonna farsangi jelmezes bálját, maguk készítette 

műsorral, megjelent 50 fő. 

Február 2: 

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

Komputere szemvizsgálat és kedvezményes szemüveg vásárlási lehetőség volt a művelődési 

házban, igénybe vette 20 fő. 

Lemondott Kakas Sándor a Pécsváradi Alapítvány kuratóriumának elnöke és valamennyi 

tagja, az ok, hogy a kuratórium tudta nélkül a polgármester néhány önkormányzati pályázatot 

az Alapítvány nevében adott be. 

Az óvodában megtartották most már másodszor a „Mackó napot”, mackókiállítással, mézes 

étkek fogyasztásával. 

Február 3: 

Fehérnemű, szerszám, háztartási eszközök vására volt a művelődési házban 60 érdeklődővel. 

Egészséges életmóddal kapcsolatos előadás, árubemutató és ingyenes vizsgálat volt a 

művelődési házban (vérnyomás, cukor, testtömeg-súly, stb.) Megjelent 40 fő 

Február 4: 

Ma volt az általános iskola felsőseinek farsangi jelmezes bálja. 

Február 5: 

A zeneiskola is megtartotta a szülők-nevelők bálját, belépődíj 1000 Ft volt, részt vett 140 fő 

A helyi tévé megismételte a január 31-i képviselőtestületi ülésről készített felvételt. 

A női kézilabda országos serdülőbajnokságban ma Pécsvárad Mohács csapatát fogadta. 

Február 8: 

A nyugdíjas klub megtartotta farsangi bálját, vendégek a nemrég alakult marázai klubtagok 

voltak. Részt vett összesen 100 fő 

Február 9: 

Használt angol baba- és használt német felnőtt ruhavásár volt a művelődési házban 100 

érdeklődővel 

Február 10: 

Vezetőségválasztó és évzáró közgyűlést tartott a helyi sportegyesület. A sportkör új elnöke 

Borhi István lett, a vezetőségi tagok: Fullér Zoltán, Wágner János, Koch Lajos, Friesz Péter, 

Lantos Levente és Szigeti Endre (a régi elnökségi tagokból csak Koch Lajos maradt). 

Az elnökség egyben megbízta a labdarúgó szakosztályvezető tisztséggel Szigeti Endrét, mert 

Botló Tibor lemondott. Az ülésen részt vett 100 fő. 

Edény, háztartási eszközök, tisztítószerek, szerszámok és fehérneműek vására volt a 

művelődési házban 80 érdeklődővel. 

Február 11: 

Megbeszélést tartottak a galambászok 

Az iskola alsó-tagozatos tanulói farsangi jelmezbált rendeztek a művelődési házban, részt vett 

400 fő. 

Az uszodai büfére és az egyéb szolgáltatásokra nincs pályázó, ezért a határidőt 

meghosszabbították. 

Február 13: 

A lokátor ellen vívott Zengő-csata évfordulójára túrát szerveztek a hegycsúcsra. 
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Február 14: 

Baumann Tímea mai német nyelvű előadásán 5 fő vett részt. 

Az ifjúsági önkormányzat Valentin napi zenés összejövetelén 12 fő volt 

Az Eü. Centrumban a szemvizsgálat csak akkor ingyenes, ha szemüveg rendeléssel párosul, 

egyébként 2000 Ft egy vizsgálat díja. 

Február 16: 

Fehérnemű, játékok, szerszámok, háztartási eszközök vására van a művelődési házban 80 

érdeklődővel. 

Mától minden hónap második keddjén az önkormányzatnál ingyenes panasznapot tart a 

Fogyasztóvédelmi szövetség megyei szervezete. 

Az alábbi tanfolyamok indultak, illetve folytatódtak (zárójelben a megjelentek száma): angol 

(2), modern tánc (16), joga (10), aerobik női torna (15), nyugdíjas torna (12) 

A könyvtárban az Olvasókör mai létszáma 12 fő volt. 

Február 17: 

Közgyűlést tartott a Mozgáskorlátozottak egyesülete, megjelent 100 fő. 

Fehérnemű, pizsama, cipő, melegítő és aprócikkek vására volt a művelődési házban. 

A kistérség Zengő-Duna közhasznú egyesület tervezői csoportjának tagjává választották 

Gállos Orsolya alpolgármestert. 

Február 18: 

Ma kellett volna dönteni az uszodai büfé és egyéb szolgáltatások bérbeadásáról, de nincs 

jelentkező. 

Február 19: 

Ma volt az iskolai (szülők-nevelők) bálja a művelődési házban 300 fővel. 

Az ifjúsági leány kézilabdázók az Országos serdülő bajnokságban Tolna városban győztek, az 

NB. III-as bajnokságban kikaptak Hosszúheténytől. 

Február 20: 

Előkészítő mérkőzésen Pécsvárad – Véménd 5:2 

Betörtek az önkormányzat udvari épületébe, kis tehergépkocsit, szerszámokat loptak el, a kár 

mintegy 800 ezer forint. 

A galambászok közgyűlésén részt vett  35 fő. 

Február 21: 

Ma volta művelődési házban az általános iskola szülői munkaközösség választás. 

Megbeszélést tartottak a galambászok (10 fő) 

Február 22: 

A pécsi filharmónia ifjúsági hangversenyt tartott 200 fiatal részére. 

A Világjáró klub tartotta szokásos programját 40 érdeklődővel. 

Február 23: 

Megbeszélést tartott a Felvidékiek klubja, részt vett 20 fő. 

Február 24: 

A helyi tévé adásában Tóth Györgyi a kulturális bizottság elnöke beszélt a tervezett István 

Napi programokról, majd a Mozgáskorlátozottak közgyűléséről számolt be Györkő Tiborné, a 

sportközgyűlés kapcsán pedig az új elnökkel volt riport (Borhi István) 

Az óvoda új vezetője, Kroh Adrien az óvodások „Maci nap”-járól szólt, végül pedig az iskola 

báljáról adtak képeket, a műsorról. 

Az adást a Pannonkrónika zárta. 

Lakossági fórumot tartott dr. Bíró Ferenc polgármester, megjelent mintegy 30 fő. 

Német bálás cipő és angol bálás ruhavásár volta művelődési házban 100 

Megbeszélést tartott az éves programokról a Közösségi kerekasztal a Változóházban. 

Egészségmegőrző előadás és termékbemutató volt a művelődési házban 8 érdeklődővel 

Február 25: 
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Kitermelték a kivágott gesztenyefák tuskóit a Szentháromság téren. 

Február 26. 

A zengővárkonyi tánccsoport a művelődési házban bált tartott, a bevételt a várkonyi kultúrház 

felújítására fordítják. Megjelent 300 fő 

Február 28: 

Ülésezett a képviselőtestület, az ülésről a helyi tévé élőben számolt be. A testület elfogadta az 

óvoda beszámolóját, egyben engedélyt adtak arra, hogy a csoportok létszámát az intézmény 

10 %-al növelje. 

Jóváhagyták az ez évi kulturális és egyéb programokat, rendezvényeket és módosították a 

polgármesteri hivatal és az ÁMK alapító okiratát. 

Nem került megtárgyalásra a lakossággal való kapcsolattartás formáinak a megbeszélése. 

Döntés született – írásbeli előterjesztés nélkül – arról, hogy március 1-től az intézmények 

karbantartási feladatait, valamint a városüzemeltetési feladatokat a Vár Kft látja el (részükre a 

hivatal udvarában lett kialakítva iroda és raktár) és az e körben érintett 5 dolgozóból 1 

munkaviszonya megszűnt, négyen pedig átkerültek a Kft-hez, egyben az önkormányzati 

létszámcsökkentés miatt pályázatot nyújtanak be egyszeri támogatás iránt. 

Pályázatot nyújtottak be 15 milliós önrésszel napkollektoros hő-és hűtési megoldásra. 

Német nyelvű ismeretterjesztő előadást tartott a művelődési házban Baumann Tímea. 

Pécsváradon ülésezett a Várklaszter (Dél-Dunántúlról 7 vár és 5 kastély), soros elnöknek 

Gászné Bősz Bernadettet választották és döntöttek arról is, hogy a várat üzemeltető 

önkormányzat is tagja lesz a klaszternek. 

Változás történt a várat üzemeltetők személyében, Böröcz eladta tulajdonjogát Sasvári 

Andrásnak  

Ruha, cipő, fehérnemű, háztartási eszközök, kozmetikai cikkek, játékok, írószerek és 

szerszámok vására volt a művelődési házban 50 érdeklődővel. 

Március 1: 

Nőnapot tartottak a Mozgáskorlátozottak klubjában, megjelent 40 fő 

Újabb KRESZ tanfolyam indult. 

Mától az iskolákban a logopédiai és nevelési tanácsadást a kisegítő iskola helyett a Tolnai 

Megyei Önkormányzat szakintézménye látja el 

Március 3: 

„Ökoteregetés” címmel az ifjúsági önkormányzat ismét meghirdette a megunt, de jó 

állapotban lévő ruhák cseréjét, valamint könyvcserét is hirdettek. 

Március 4-én: 

Összejövetelt hirdettek a motorosoknak. 

Március 5: 

Ma ismételték a képviselőtestületi ülés tévés beszámolóját. 

Az ifjúsági leány kézilabda csapat az NB. III-as bajnokságban itthon kapott ki Siklóstól. 

Itthon fogadta a labdarúgó ifi és serdülő csapat Beremend  csapatait a most indult 

bajnokságban. 

A pécsváradi cserkész csapat Budapestre látogatott, megtekintették a parlamentet, a szent 

koronát, jártak a Városligetben és a Közlekedési Múzeumban. 

Március 6: 

Pécsvárad – Szederkény 2:2 

Kick-boksz országos ifjúsági, junior és felnőtt bajnokság volt a sportcsarnokban, low-kick, 

K1, Full-kontakt első fordulójára került sor. 

A kézilabda szakosztály vezetője a lemondott Hódosiné helyett Brandné Müller Krisztina lett. 

Március 7: 



 7 

Tisztújító és alapszabályt módosító közgyűlést tartott a Várbaráti Kör. Elnök ismét Gállos 

Orsolya, titkár ismét Dretzky Katalin lett, az elnökség további tagjai: Kempf Józsefné, Molnár 

Zsuzsa, Szabó Éva és dr. Novotny Iván. 

Az ellenőrző bizottság elnöke Abelovszky Hajnalka, tagjai Balogh Istvánné és Bognár 

Gyöngyvér 

Döntöttek „Fiatal szekció” létrehozásáról, valamint arról, hogy ki kapja a Kör emlékplakettjét, 

A múlt évi munkája alapján Abelovszky Hajnalka, Kreutz Jánosné és Novotni Iván érdemelte 

ki azt. 

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

Baumann Tímea ma folytatta német nyelvű ismeretterjesztő előadását Magyarországról. 

Március 8: 

A Nyugdíjas klub nőnapot tartott a lánycsóki klub meghívásával. Részt vett 100 fő. 

Cipő, ruha, aprócikkek vására volt a művelődési házban 50 érdeklődővel 

Ülésezett a Várbizottság. (4 fő) 

Március 9: 

A „kápolna kultúra” keretében gyertyafényes előadás volt a vár altemplomében magyar 

költők énekelt verseiből „A nemzet dala” címmel Kovács Gábor versmondó énekes 

előadásában.  

Használt német felnőtt ruha és használt angol babaruha vásár volt a művelődési házban 120 

érdeklődővel. 

Március 10: 

Vértes Lászlóné Horváth Klára nyugdíjas pedagógus festményeiből nyílt kiállítás a 

művelődési házban mintegy 100 érdeklődővel.. 

Megkezdték az új iskola helyén álló régi épület tetőzetének a bontását. 

A helyi tévé sportadásában Lantos Levente értékelte az iskolai sakkversenyt, amelyen 37 

tanuló indult, majd szólt arról, hogy a diákolimpia megyei döntőjében az alsós és a felsős 

csapat is 3. helyen végzett. 

Képeket láttunk az itt rendezett országos Thai-boksz bajnokság egy-egy mérkőzéséről, 

valamint a Pécsvárad- Szederkény labdarúgó mérkőzésről. 

A Híradóban riport volt a polgármesterrel a napokban tartott lakossági fórumáról, Gállos 

Orsolya alpolgármester az utcai fák nyeséses felújításáról szólt, Gászné Bősz Bernadett pedig 

a hamarosan induló vendégkísérő tanfolyamról, valamint a Pécsváradi Esküvő élménynapról 

beszélt.  

Riport volt Gállos Orsolyával és Dretzky Katalinnal a Vártbaráti köt közgyűlése kapcsán. 

Az adást a Pannonkrónika követte. 

Március 11: 

Ma volt az iskolában a Kodolányi emléknap, rövid műsor keretében megkoszorúzták a Vár 

utcai Kodolányi emléktáblát is. 

A Református egyház Világ-imanapot tartott. 

Nőnapi bulit hirdet mára az ifjúsági önkormányzat a II. Béla iskolában, valamint a Zengő 

étterem is. 

Március 12: 

Nagykanizsán győzött az országos serdülő bajnokságban a helyi kézilabda leánycsapat az 

elmúlt héten, ma viszont itthon játszanak Marcali ellen. 

Teremtriatlon verseny van a sportcsarnokban. 

Március 13: 

Ma van Óbányán a tűzkerék gurítás, ezen a pécsváradi német klub is részt vesz, a tüzes-kerék 

túrát Novotny Iván vezette. 

Pécsvárad –Kétújfalu 4:0 

Március 15: 
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A polgármesteri hivatal épületén lévő Hegedűs Imre tábla megkoszorúzása után a Kossuth  

téren volt az ünnepég, a II. Béla gimnáziumi tanulói adtak műsort, beszédet az óvoda 

vezetőnője mondott, majd koszorúzás volt  

Önkormányzat, Középiskola, általános iskola, cigány önkormányzat, ifjúsági önkormányzat, 

FIDESZ, Jobbik, megyei Nemzetőrség, Várbaráti kör, Nyugdíjas klub és a Felvidékiek klubja 

helyezett el koszorút, katonai felvezetéssel. 

Bérbeadásos üzemeltetésre hirdeti a tulajdonos „Jován kávézót” 

Március 16: 

A Könyvtárban ma folytatódott a szokásos „Olvasókör” 

Fehérnemű, szerszám, aprócikkek, háztartási eszközök vására van a művelődési házban. 

Gallyazzák a köztéri fákat a Dózsa és Kossuth utcában, illetve a város más területein 

felújítják, megfiatalosítják a hatalmas gesztenye és hársfákat. 

Március 18: 

Vendégkísérő tanfolyam indult az önkormányzat és várbaráti kör szervezésében, az öt 

foglalkozásból (elméleti és gyakorlati) álló sorozat során arra készítik fel a jelentkezőket, 

hogy az idegenforgalmi szezon során idelátogatókat idegenvezetőként tudják bemutatni 

Pécsvárad történeti emlékeit. A tanfolyam díja 500 Ft (kiosztásra kerülő írásos anyag 

költsége). Az előadásokon mintegy 35-40 fő vett részt. 

Kézműves foglalkozás van a művelődési házban gyermekek részére. 

Retróbulit tart a művelődési házban az ifjúsági önkormányzat. 

Március 19: 

Esküvői élménynap van a művelődési házban 29 helyi vállalkozó, cég, szervezet 

közreműködésével, bemutatva, hogy milyen formában tud a város különböző közösségi 

rendezvényeket szervezni (konferencia, céges találkozó, házasságkötés, esküvők, névnapok 

lebonyolítása. 

A rendezvényre sokan érkeztek Pécsről, az ottani kiállításon tiszteletjegyet kapók közül (178 

érdeklődő kapott akkor jegyet), továbbá voltak szekszárdi, szigetvári, villányi érdeklődők is. 

A kiállítás és étkeztetési bemutató (kóstolóval) zárójaként az Apaceller együttes zárta a napot. 

Ezt a lehetőséget Pécsett január 22-23-án már bemutatták egy önálló standon, amelyet több 

mint 300 érdeklődő tekintett meg. 

Március 20: 

Lánycsók – Pécsvárad 1:o 

Március 21: 

Visszavágják a hársfákat, megfiatalítva azokat. Összesen mintegy 60 fát vágtak vissza a 

Kossuth, Vár, Dózsa utcákban és a város más pontjain. 

Baumann Tímea újabb német nyelvű ismeretterjesztő előadást tartott a művelődési házban. 

Vegyes áruk vására volt a művelődési házban 60 érdeklődővel. 

Március 22: 

Egy biztosító társaság finanszírozásával a Mikroszkóp színpad (Fodor Zsóka, Beregi Péter, 

Heller Tamás ) „Sasfiókák” címmel nyugdíjasoknak tartottak kabaréműsort, amelyre más 

településekről (Kozármisleny, stb.) is jöttek (200 fő) 

Ingyenes látásvizsgálat volt a művelődési házban szemüvegrendeléssel együtt 15 

érdeklődővel.. 

Március 24: 

A Várbaráti kör egy busszal Pécsre ment, megtekintették a Tudás központot, a Kodály termet, 

a Zsolnai kiállítást és a nyolcak festményeit (Berény Róbert, Czigány Dezső, Czóbel Béla, 

Kernstok Károly, Márffy Ödön, Orbán Dezső, Pór Bertalan, Tihanyi Lajos műveit). 

Véradásvolt a művelődési házban, 60 fő adott vért. 

A helyi tévében Apaceller József szólt az április 9-én itt rendezendő V. Országos Ifjúsági 

Fúvósfesztiválról, a melyen fellépnek a regionális versenyen arany minősítést elért 
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együttesek: Pécsvárad, Mohács-Palotabozsok-Somberek, Bóly, Biatorbágy, Budahalászi és a 

Weiner Leó Szakközépiskola fúvósai) 

Beszélt a zeneiskola fúvósainak vásárosdombói sikeres szerepléséről, amely 5 tanuló vett 

részt és 3 arany, egy kiemelt arany és egy bronzérmet szereztek. A legeredményesebb 

felkészítő tanár Wágner János lett. 

Beszámoltak a Nyugdíjas klub Nőnapi rendezvényéről, amely a férfiak kórusa adott műsort 

Hegedűs Tibor vezetésével és külön számmal szórakoztatta a hölgyeket Fullér Sándor és 

Köberling Jenő. 

Részletek mutattak Horváth Klári (Vértes Lászlóné) kiállításáról, valamint az első Pécsváradi 

Esküvő élménynapról 

Március 25: 

A művelődési ház színházbuszt indított Pécsre a Gettó című előadásra, részt vettek tízen. 

Zenei koncert volt a PIFÖ szervezésében 30 résztvevővel. 

Ma és holnap a művelődési ház előtti téren napkollektor bemutató van. 

Ma volt az iskolában a 3. Szondi József körzeti matematikai verseny Pécsvárad, 

Hosszúhetény, Mecseknádasd, Hidas, Berkesd, Geresdlak iskolásainak. 

Március 26: 

A kézilabdás nők Szigetvár ellen játszottak itthon. 

Cipő, ruha, háztartási eszközök, szerszámok vására volt a művelődési házban. 

PEAC – Pécsvárad 1:1 

Március 27: 

A serdülő országos bajnokságban Pécsvárad- Tolna mérkőzés volt kézilabdában. 

Március 28: 

Ülésezett a képviselőtestület, a helyi tévé élőben közvetítette. Napirenden volt az 

önkormányzat gazdasági programja , az általános iskola beszámolója, valamint a 

városmarketing kérdése, továbbá új rendeletet alkottak a közterületek használatáról és a 

térítési díjakról. 

A lakossági kapcsolattartás formáiról szóló polgármesteri előterjesztés ez alkalommal sem 

készült el. 

A testület elismerését fejezte ki az iskola nevelői részére az országos kompetencia felmérésen 

elért eredményekért, továbbá két ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos eljárást 

kezdeményezett és évi 420 ezer forint támogatást szavaztak meg a Dombay tót üzemeltető 

Sárosi János részére., 

Döntöttek a helyi sport támogatásáról, a sportkör részére 7 milliót szavaztak meg, az uszodára 

32 milliót, a sportcsarnokra 4,5 milliót, 

Pályázatot nyújt be a testület a geresdlaki iskola nyílászáróinak cseréjére (8,2 millióból 1,6 

millió az önrész), valamint a sportcsarnoknál mobil térelválasztók beszerzésére ( 8 millióból 

az önrész 1,6 millió). 

Végül elfogadták a közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételt. 

Megkezdődött a Kossuth utcai kollégium épület felújítása, jelenleg a tetőn dolgoznak. 

Edény, szerszám, háztartási cikkek, lábbeli és fehérnemű vásár volt a művelődési házban 60 

érdeklődővel. 

A református egyház „hitmegerősítő foglalkozást” tart a híveknek ma és holnap. 

Ma újabb Vöröskeresztes tanfolyam sorozat indult 12 fővel (házi-betegápolás) 

Március 29: 

Ifjúsági fórumot rendezett az ifjúsági önkormányzat 

Biztonsági őr tanfolyam indult ma, 14 ezer forint térítési díj ellenében, a vizsgadíj további 25 

ezer forint. 

Ma volt a művelődési házban az iskolai szavalóverseny elődöntője az alsósok részére (120 fő) 

Március 30: 
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Megbeszélés volt a Felvidékiek klubjában 20 fővel. 

Ma folytatódott a szavalóverseny felsősökkel (60 fő) 

Március 31: 

Ma 8,30-kjor indult Esztergomból az első hivatalos máriagyűdi végállomással a zarándoklat, 

április 12-én érnek Pécsváradra, itt szállást kapnak a résztvevők. 

Közgyűlést tartottak a polgárőrök. 

Pannonhalmáról érkeztek a városok közti kapcsolat alapján ottani pedagógusok 

tapasztalatcserére (a megbeszélésen 40 fő vett részt). 

Április 1: 

Ma és holnap eboltás van a városban. 

Április 2: 

A helyi tévé megismételte a hétfői önkormányzati ülés közvetítését. 

Az ifjúsági kézilabdázók ma Szentlőrinc csapatát fogadták. 

Budapesten szerepeltek a pécsváradi, hosszúhetényi és zengővárkonyi táncosok, bemutatva a 

„Zengővidék táncait” 

A most induló „vendégkísérő” tanfolyamon 30 érdeklődő jelent meg. 

Április 3: 

Pécsvárad – Villány 5:0 

Április 4: 

Ma újból német nyelvű ismeretterjesztő előadást tartott Magyarországról Baumann Tímea a 

művelődési házban. 

Megbeszélést tartottak a galambászok. 

Április 5: 

A Mozgáskorlátozottak klubjában ma Fischerné Virág Éva védőnő volt a vendég, ez 

alkalommal lehetőség volt vérnyomás-, vércukorszint mérésére is. 

Április 6: 

Használtruha vásár volt a művelődési házban, német felnőtt ruhát és angol babaruhát lehetett 

kapni 100 érdeklődővel. 

Április 7: 

A Zeneiskola volt fúvós növendékei (5 fő) adtak műsort az iskola nagytermében. 

Április 8: 

Pécsett a „Bendegúz anyanyelvei” megyei versenyre öt pécsváradi diák is bejutott 

 

Április 9: 

Ma volt az V. német gyermek-és ifjúsági fúvószenekarok országos döntője 6 regionális 

versenyen győzte fúvószenekar szereplésével, köztük két baranyai együttessel (Pécsvárad és 

Mohács-Palotabozsok-Somberek együttese). A műsorokat mintegy 500 fő tekintette meg. 

Április 10: 

Silklós – Pécsvárad 0:0 

Április 11: 

A költészet napján szavalóverseny döntő volt a művelődési házban általános iskolások 

szereplésével, megjelent 150 fő. 

Április 12: 

A Nyugdíjas klub mai vendége és előadója dr. Forrai Márta belgyógyász – természetgyógyász 

volt. 

Az Esztergom – Máriagyűd zarándoklaton résztvevő mintegy 12 fő Pécsváradot elérve Pécsre 

érkezett, köztük négyen végig megtették az utat, Papp Lajos szívsebész professzorral együtt. 

Április 13: 

A várkápolna rendezvény sorában ma pécsi versmondók „Könyvek könyve” címmel a 

bibliából mondtak részleteket 20 fő részére 
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Április 14: 

A Várklaszter országos nyitó sajtótájékoztatója ma volt a várban. 

A Mozgáskorlátozottak kézműves munkáiból ma kiállítás nyílt a művelődési házban, 

megjelent 50 fő. 

Használt ruha és cipővásár volt a művelődési házban. 

A helyi tévé ma a sulitévével kezdett, bemutatva a Kodolányi emléktábla előtt előadott 

műsorukat, majd a mesemondó- és szavaló háziversenyből adtak részleteket és a díjátadásról 

számoltak be. 

A Híradóban riport volt a helyi polgárőrség vezetőnőjével, Bayer Alízzal, majd riport 

keretében mutatták be a Dombay tónál végzett beruházást, a féltetős, 60 fős ifjúsági tábort 

(szabadtéri foglalkoztatót), amely 9 millióba került és a Tarkabarka Alapítvány pályázaton 

nyerte a támogatást. Mindezt Nyikai Éva mondta el. A sportpályával együtt a teljes támogatás 

és ráfordítás 13,5 millió volt. 

Beszámoltak a volt zeneiskolai növendékek (szakiskolában továbbtanulók) házi 

hangversenyét, valamint a művelődési házban rendezett kötészetnapi szavalóversenyt, végül a 

fúvós fesztiválról számoltak be, riportot készítve Apáti Árpád zsűri elnökkel és Apaceller 

József zeneiskolai igazgatóval. 

Az adást a Pannonkrónika követte, mint minden csütörtök. 

Április 15: 

Locsolóvers vetélkedő, kézműves vásár, játszóház volt a művelődési házban. 

Vendégkísérő tanfolyam gyakorlati vizsgájaként ma és holnap a várban és környékén 

ingyenes idegenvezetés van. A tanfolyamra 38 fő jelentkezett ( két erzsébeti és 1 

zengővárkonyi fiatal a pécsváradiak mellett), ma 32 fő tett sikeres vizsgát. 

Április 16: 

Húsvétvárás címmel játszóház, kézműves vásár volt a művelődési házban és folytatódott a 

vendégkísérés. 

Pécsett a Kodály Központban voltak az általános iskolai tanulóinak egy csoportja bérletes 

hangversenyen. 

„KÖZÖD „ elnevezésű „önkéntes nap” alkalmával az ifjúsági önkormányzat szervezésében 

ma a művelődési házban lévő teleház átrendezését, festését végezték el a fiatalok önkéntes 

munka keretében.. 

Ma volt a várban a szokásos „Káplár László Jó ember díj” ünnepélyes átadása. A díjat idén az 

oszkói (Vas megye) Hegypásztor kör vezetője kapta. 

Április 17: 

Mától hét fordulón át országos amatőr „Gold Penn” horgászverseny van a háromsziget 

horgásztónál. 

Pécsvárad – Hosszúhetény 4:0 

Április 18: 

Mától három napon át óvodai, bölcsődei és általános iskolai beíratás van. 

A Várbaráti kör kirándulást tervez Lengyelország, Litvánia és Észt országba ( a 8 napos út 

költsége 220.000 Ft lenne), ennek volt ma a megbeszélése a művelődési házban, megjelent 20 

fő. (Végül a kirándulás érdektelenség  miatt elmaradt) 

Mától május 2-ig zárva van az uszoda. Minden ünnepen és nyáron (amikor nincs tanítás) az 

uszoda – számomra érthetetlen módon - zárva van. 

A művelődési házban ma 60 alsós tanuló találkozott Bosnyák Viktória írónővel. 

Április 19: 

A Világjárók klubjának mai témája: „Erdészeti kísérlet Kínában” volt. 

Április 20: 

Kempo edzések indultak. 

A könyvtárban az olvasókör mai rendezvényén 10 fő vett részt. 
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Egészségmegőrző programmal kapcsolatos előadás és termékbemutató volt a művelődési 

házban. 

Ülésezett a kistérségi tanács, elfogadták a 2010 évi zárszámadást, napirenden volt a VOLÁN 

és MÉV 2012 évi menetrend egyeztetése, valamint a soron következő „Kistér.Party” 

megrendezése, végül a bűncselekmények áldozatainak védelmét segítő szolgálat tevékenysége 

Április 21: 

Géppel seperik az utcákat. 

Április 22: 

Biztonsági őr és vagyonőr tanfolyamot hirdetnek 24 ezer forint költség ellenében, tovább a 

vizsgadíj is 20 ezer Ft. 

Mától mintegy 5 alkalommal az ifjúsági önkormányzat a volt tűzoltószertárban (ma ifjúsági 

klub) „Mozi-péntek” címmel mozielőadást rendez. 

A női kézilabdások vendége ma Tolna csapata volt. 

Április 23: 

Újra hirdetik az uszodai büfé és egyéb szolgáltató helyiségei bérbeadását, a határidő május 16. 

A korábbi pályázatra nem volt jelentkező. 

Április 24: 

Ócsárd – Pécsvárad 3:2 

Április 27: 

Megbeszélést tartottak a Felvidékiek klubjában, téma a Május 1-i idelátogatók fogadása volt. 

Megjelent 16 fő 

Ma volt a borminták leadása. 75 fehér- és 40 vörösbort adtak le. 

Április 28: 

A megyei rendőrkapitányság dolgozói az általános iskolában a szülőknek és nagyszülőknek 

gyermek- és vagyonvédelemről tartottak foglalkozást. 

A helyi tévé sportadásában a Pécsvárad- Hosszúhetény focimérkőzésről mutattak képeket, 

majd riport volt Fullér Zoltánnal, aki 20. alkalommal vett részt a Pécs – Harkány 

futóversenyen és a város napjáéra házi versenyt szervez a sportpályától a várkertig (2 km), 

amelyre eddig több mint kétszázan neveztek be. 

Valentai Csaba az ifjúsági női kézilabda csapat eredményeiről szólt, közben képeket vetítettek 

Tolna elleni itthoni győzelmükről, az OSB keretében. 

A Híradóban bemutatták Szilágyi Áron szereplésével az 1985 óta nem üzemelő református 

orgona felújítás utáni hangját. 

Riport volt Nagyné Mayer Ágnes művelődési ház vezetővel a Május l-i, a Város Napi és a 

borverseny programjáról (ezen részt vesznek a garamszentgyörgyi vendégek, valamint 

Pannonhalma színjátszói és mazsorett csoportja is. 

Ljudovik Adrijan úszómester az úszóversenyről szólt, valamint szóba került az uszodában 

folyó karbantartási, javítási munkákról is (csempe lepotyogás). 

Bemutatták a mozgáskorlátozottak klubja kézműves kiállítás megnyitóját és az anyagot, 

valamint beszámoltak és képeket mutattak az április 2-án Budapesten rendezett „Zengővidék 

táncai” bemutatót, amelyen Hosszúhetény, Pécsvárad és Zengővárkony táncosai vettek részt. 

Az adást a Pannonkrónika követte. 

Április 29: 

Ma volt a borverseny eredményhirdetése vacsorával és borbállal. Összesen 39 termelő adott 

bormintát. A legeredményesebb gazda címet Dobszai József nyerte el. A legjobb fehérbor 

címet Simon Csaba, a legjobb vörösbor címet Krammer János kapta. 

A 75 fehér borból 15 lett arany, 25 ezüst, 27 bronz minősítésű és 8 oklevelet kapott. A vörös 

boroknál 5 arany, 17 ezüst, 8 bronz minősítés született és 10 oklevelet adtak ki. A 

rendezvényen részt vett 130 fő. 
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Egy hosszúhetényi kertész virágvásárt rendezett a művelődési ház előtti téren, igen nagy 

sikerrel vették a kiültetendő palántákat 

Az ifjúsági klubban „Mozi péntek” volt. 

Ma ballagtak a II. Béla végzős tanulói. 

Május 1: 

Az esős idő elrontotta a várkerti városnapi rendezvényeket, elmaradt a futóverseny és a 

szokás várkerti főzés. 

A Májusfa felállítása, illetve a garamszentgyörgyi vendégek koszorúzása után a művelődési 

házban volt műsor, ezen szerepeltek a helyi óvodások, iskolások, az egészségügyi dolgozók 

táncosai, a nyugdíjas kórus, a formatáncosok, a pannonhalmai mazsorettek és a 

garamszentgyörgyi színjátszók 

Esőben telt a skóciai szent Margit túrát érintő 13 kilométeres zarándokút avatása, melyen 

megjelent Bognár Rudolf koordinációs vezető is. A túrát Novotny Iván vezette. 

A várba tervezett (május 1 – szeptember 30 közötti hétvégéken tartandó) „középkori 

hőspróba” nyitása sem sikerült., amely a gyermekeknek szánt hétvégi játéklehetőséget és 

szereplést. 

Pécsvárad –PVSK 3:2 

Május 2: 

Ülésezett a képviselőtestület, a helyi tévé élőben közvetítette azt. 

Elfogadták a közrendről szóló rendőri beszámolót, valamint a családsegítő szolgálat 

beszámolóját. Jóváhagyta a testület gyámügyi beszámolót, továbbá a polgármesteri hivatal 

munkájáról szóló részletes tájékoztatót. 

Elfogadta a testület a 2011 évi közbeszerzési programot (tervet) és 400 ezer  Ft támogatást 

szavazott meg a helyi polgárőrség részére erre az évre. 

Rendelettel megerősítették a 2010 évi költségvetési zárszámadásról szóló beszámolót, 

elfogadva a könyvvizsgáló jelentését is. Továbbá 3 évre szerződést kötöttek a Promt L és S 

könyvvizsgáló és adótanácsadó Kft-vel az alábbiak szerint: 2011 évben a díj 540 ezer forint és 

ÁFA, 2012-ben 560, majd 2013-ban 580 ezer + ÁFA. 

Szerződést kötöttek az OTP-vel a ÁMK és Gondozási központ számlavezetéséről (részükre az 

önkormányzaton kívül külön-külön számlát vezet az OTP). 

Nem döntöttek – bár írásos kérelem alapján a meghívóban napirendként szerepel – Ragoncsa 

Anita kérelméről, a Dombay tónál lévő ingatlanának belterületbe vonásáról. 

Babaruha börze volt a helyi védőnők (Schnell Aranka, Kovács Ágnes) szervezésében.  

Bálás német cipő és angol ruha vásár volt a művelődési házban. 

Baumann Tímea újabb német nyelvű ismeretterjesztő előadást tartott, a téma Magyarország. 

Május 3: 

A mozgáskorlátozottak klubjában Rácz Zoltán tartott előadást az egészséges életmódról. 

Ruha, fehérnemű, cipő, edény, szerszám és háztartási eszközök vására volt a művelődési 

házban. 

Május 4: 

Megbeszélés, illetve foglalkozás volt a „Foltvarró klubban” és a Felvidékiek klubjában. 

A joga-tanfolyamnak ma 4 résztvevője volt., tovább folytatódtak a kempóedzések. 

Május 5: 

Újabb KRESZ tanfolyam indult, 

Május 6: 

Angol oktatást szerveznek, ma volt a szintfelmérés. 

Ma járt le a másodszor meghirdetett uszodai büfé és egyéb helyiségek bérletére vonatkozó 

pályázat beadásának a határideje. 

Ma újabb Péntek-mozi volt az ifjúsági klubban. 
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Ma volt a „nyitott művésztelep a várban” május 14-ig tartó rendezvénysorozat ünnepélyes 

megnyitása, de erről sem a képújság, sem látható plakátok nem tájékoztatták a lakosságot. A 

későn megjelenő helyi újság hazai és külföldi festők, keramikusok, szobrászok táborozásáról 

és egyéb programokról írt. A rendezvény szakmai vezetője Korbely István festőművész. 

A nyitás festők kiállításával kezdődött  Aknai Tamás művészettörténész megnyitó beszédével 

és egy operaénekesnő szereplésével. 

Május 7: 

Külsheim polgármestere nyugdíjba megy, ma köszönt el a pécsváradi önkormányzattól és 

ültetett a téren egy vadgesztenye fát és ott elhelyezett egy kis táblát a két város barátságának 

megemlékezéseként. 

A zengői bazsarózsa túra alkalmával a lokátor elleni harc emlékére ma táblát avattak, de a 

beharangozással szemben az avatást nem Andrásfalvy Bertalan végezte. A pécsváradiak a 

kijelölt „Zengő tanösvényen” tették meg az utat a  Dombay tótól indulva. 

A kilátóépületen elhelyezett tábla szövege: „Itt védték a Zengőt a tervezett katonai lokátor 

ellen 1996-2005 között a civilek a Zengőért mozgalom tagjai és segítőik. 2011” 

A túrán 100 fő vett részt. 

Ma ismételte a helyi tévé a hétfői élőadást. 

A regionális gyermek néptánc fesztivál rendezvényén 800 fő vett részt. 

Május 8: 

A vári program keretében ma testfestést hirdettek. 

A leány kézilabdázók a bajnokság keretében ma a felnőttekkel mérkőztek, a felnőttek győztek 

2 góllal. 

Szigetvár – Pécsvárad 0:0 

Május 9: 

A vasműszaki bolt mellett fodrászat nyílt, a csavarbolt pedig a postával szemben lévő üzletbe 

költözött. 

Május 10: 

A Nyugdíjas klubban ma férfinapot tartottak, megjelent 60 fő. 

Papírgyűjtést rendeztek az általános iskola tanulói. 

A Zeneiskolában pécsi művészeti szakiskolások adtak szaxofonos műsort. 

A vári program szerint ma a művészek a helyiekkel fociztak és Gyenis Boglárka orientális 

tánccsoportja tartott előadást.   

Az Európai Bizottság által kiírt „Kiváló Európai Desztinációk” (turisztikai vonzerővel, 

szolgáltatással, programokkal  bíró egységek) pályázat nyertese „ régi értékek – új funkciók” 

témában a pécsváradi várral kapcsolatos pályamű lett az első 16 pályázó közül. A pályázók 

közül 5 jutott a döntőbe és végül Pécsvárad nyert. A díjat szeptemberben Brüsszelben adják 

át. 

Ülésezett a lakásszövetkezet 

Május 11: 

Használt német felnőttruha és angol babaruha vásár volt a művelődési házban 100 

érdeklődővel. 

A nyugdíjasok tornájának ma 12 résztvevője volt. 

Megbeszélést tartott a felvidékiek klubja, téma a Felvidéki nap programja volt. 

Május 12: 

A Közösségi kerekasztal mai összejövetelének témája a sport és a gyermektáboroztatás volt. 

Tatarozzák és csinosítják a Kossuth utcai üzletházat (büfé, virágüzlet, stb.), új tégla kirakásos 

lábazatot kap az épület és átfestették a homlokzatot. 

A helyi tévé beszámolt a ballagásról (90 szakiskolás és középiskolás ballagott), a borverseny 

eredményeiről, amelyen részt vettek a pannonhalmi vendégek a polgármester vezetésével, 
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továbbá a Majfesztről és a Város napja rendezvényeiről, végül a vári művésztelep 

megnyitásáról. 

Az adást a Pannonkrónika követte. 

Május 13: 

A körzeti tv-stúdió 16,45 –ös adása beszámolt arról, hogy Pécs, Pécsvárad, Orfú bemutatására 

(film készítésére) pályázaton nyert 2 milliós támogatást. 

Az ATV hazai túrizmus című műsorában (17-18 óra között)  

Pécsváraddal, a várral foglalkozott, megszólalt Gállos Orsolya, dr. Novotny Iván, Dretzky 

Katalin. 

Újabb mozi-péntek előadás volt az ifjúsági klubban. 

Ismét virágvásárt tartott a hosszúhetélnyi kertész, hasonlóan nagy érdeklődéssel. 

Dés-Geszti-Békés szerzők „A dzsungel könyve” című előadását ma 3 alkalommal mutatta be 

a művelődési házban a bajai Starlight Musical Színház (10, 15 és 18 órakor, főként 

gyermekeknek és fiataloknak), megtekintette összesen 300 fő. 

Ma volt a Felvidékiek Napja, koszorúzással, műsorral és filmbemutatóval, valamint 

vacsoraesttel, 100 fő részt vételével 

Május 15: 

Ma volt a vári rendezvény zárása, valamint St, Martin adott koncertet. 

Pécsvárad – Boda 1:0 

Május 16: 

Használt ruha, lakástextil vásár volt a művelődési házban 40 érdeklődővel 

Május 17: 

A Világjáró klubban ma 40 fő hallgatta meg a képes élménybeszámolót. 

Május 18: 

A „kápolnakultúra” keretében ma középkori szerzők klarinétos előadása volt Szilágyi Orsolya 

és két társa közreműködésével. 

Baumann Tímea újabb német nyelvű ismereterjesztő előadást tartott Magyarországról, a 

művelődési házban. 

Ruha, cipő, fehérnemű, aprócikkek vására volt a művelődési házban. 

Május 19: 

A megyei rendőrkapitányság ingyenes kerékpár gravírozást és nyilvántartásba vételt végez a 

lopások megnehezítése végett. 

Május 20: 

Az ifjúsági önkormányzat discót rendez az uszoda folyosóján 70 fővel. 

Kérdőíveken mérik fel a 60 év felettiek véleményélt, javaslatait a helyi szociális gondozás 

helyzetével kapcsolatosan. 

Ma volt a III. úszóverseny 4 tagú csapatoknak, 10 ezer forint nevezési díj ellenében lehetett 

indulni, de ezt bérlet formájában visszakapták. 

A versenyen tíz 3 fős csapat indult (első a művelődési ház – uszoda személyzet csapata lett), a 

25 méteres egyéniben kilencen indultak (győztes  Vercse Máté) és  az „egy levegővel” 

úszásban a hat induló közül a legtovább (legmesszebb) ugyancsak Vercse Máté jutott. 

Ma is volt a PIFŐ rendezésében Mozi-péntek az ifjúsági klubban. 

Rendkívüli irodalmi órán az iskola felső-tagozatosai Figura Ede műsorát hallgatták, aki Ady, 

József Attila, Radnóti Miklós megzenésített verseit adta elő gitár kísérettel. 

Május 21: 

Az ifjúsági leány kézilabda csapat ma Sellyét fogadta a bajnokságban. 

Május 22: 

Beremend –Pécsvárad 3:0 

Elkészült közadakozásból a református templom orgonája, ma volt a hálaadó istentisztelet és 

az orgona bemutatása, majd szeretetvendégségen vettek részt a megjelentek. 
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Május 23: 

A zeneiskola vezetése ma tájékoztatást adott az érdeklődőknek a képzési lehetőségekről. 

Május 25: 

Fehérnemű, cipő, vegyes-cikkek vására volt a művelődési házban 80 érdeklődővel 

Dr. Novotny Iván ma vette át aranydiplomáját  a budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemen 

(ő 1961-ben az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen végzett). 

Május 26: 

A helyi tévé sportadásában beszámoltak a kézilabdások helyi rangadójáról (felnőtt és ifi 

csapat mérkőzéséről, melyet 2 góllal a felnőttek nyertek), a Pécsvárad – Boda labdarúgó 

mérkőzésről, valamint a 16 csapatos úszóversenyről. 

A Híradóban Tóth Györgyi iskolaigazgató beszélt a pályázaton nyert interaktív táblák 

(kivetítő és laptop) használatának előnyeiről. (11 táblát és 38 Pc-t kaptak 100 %-os 

támogatásból, most tanulják a kezelését a pedagógusok. 

Beszámoltak a V. 14-i Felvidéki Nap programjáról (Gállos Orsolya köszöntése, koszorúzás az 

önkormányzat, a Felvidékiek, a Német önkormányzat és a bonyhádi vendégek koszorúztak, 

majd a kultúrműsorról, amelyben leginkább felvidéki áttelepültek vagy leszármazóik 

szerepeltek.  

Bemutatták a református templom orgonája avatási ünnepségét, a zeneiskolás volt 

növendékek szaxofonos műsorát és a nyugdíjas klub által szervezett férfinap műsorát. 

Az adást a Pannonkrónika zárta. 

Május 27: 

Bálás német cipő és angol ruhavásár volt a művelődési házban 100 fő érdeklődővel. 

Katasztrófavédelmi gyakorlat volt a homokbányánál. 

Ma is volt ingyenes mozi-péntek az ifjúsági klubban. 

Május 28: 

Ma volt a Májusfa kitáncolás 120 fővel. 

A IV. Aquatlan verseny második fordulója volt ma az uszodában és a szabadban (futás). 

Pécsvárad – Szászvár 4:0 

Május 29: 

Ma volt a Dombay tónál a gyermeknap és ma pótolták a Város Napján elmaradt Váradfutást, 

230 indulóval, köztük Czukor Zoltán olimpikon és dr. Bíró Ferenc polgármester. A verseny 

abszolút győztese (legjobb idő korosztálytól függetlenül) Abelovszki Barna lett. 

Thai boksz gála volt a sportcsarnokban. 

 

Május 30: 

Ülésezett a képviselőtestület, ezt a helyi tévé élőben adta. Első napirendi pontban a 2010 évi 

krónika összegezését fogadta el a testület. és mondott köszönetet a krónikaírónak, aki 

egyébként 40 év után 2012 január 1-től már nem írja a krónikát. 

A további témák: Zeneiskola működése, Vár KFT és Vízmű Kft tevékenységének elfogadása, 

illetve  módosításokkal egységes új szerkezetbe foglalt SZMSZ rendelet megalkotása. 

Elfogadta a testület a 2010 évi közbeszerzési statisztikát és megszavazott 40 millió 

folyószámla hitelt. 

Döntöttek 3 zártkerti ingatlan belterületbe, egy kültelki ingatlan ipari övezetbe sorolásáról és 

döntést hoztak a helyi építési előírások egyes elemeinek felülvizsgálatáról. 

A Vasút 1 szám alá költözött a „csavarbolt”, ugyanitt gépkölcsönzőt rendeztek be. 

Az önkormányzat 3 hónapra hasznosítási szerződést kötött a várra a Vagyonkezelővel. 

A polgármester az ülésen bejelentette, hogy elkészült a mobil elemekből álló színpad (várba), 

és drog prevenciós munkára egy főt felvettek az önkormányzati állományba. 

Baumann Tímea újabb német nyelvű előadást tartott a művelődési házban. 

Május 31: 
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A komlói Hélix sportkör sport-napközit hirdet, ma lehet jelentkezni 

A városgazdálkodási feladatokat ellátó Vár Kft  által alkalmazott közhasznú munkások száma 

18 fő. 

Megbeszélést tartott az Erdősi Tibor baráti kör (10 fő) 

Lakásszövetkezeti gyűlés volt 

Június 2: 

A mai árubemutatónak 19 résztvevője volt. 

Június 3: 

Ruha, fehérnemű, cipő, háztartási eszközök, kozmetika, szerszámok vására volt a művelődési 

házban- 

Ma újabb Mozi-péntek volt a klubban (volt  tüo. szertár) 

Virág- és eper kiárusítást tartott egy hosszúhetényi kertész a művelődési ház előtt. 

Június 4: 

A helyi Jobbik szervezet az I. világháborús emlékműnél Trianon emlékérére koszorúzást 

szervezett. 

Ma ismételte a helyi tévé a hétfői önkormányzati ülés adását. 

A Várbaráti kör kirándult két napra Ozora, Simontornya, Székesfehérvár, Nádashalászi, 

Pákozd nevezetességeit megtekinteni. Az út és szállás 1.200 Ft volt. 

Június 5: 

Pellérd – Pécsvárad 0:8 

A Mozgáskorlátozott klub a kiskunhalasi fesztiválra szervezett kirándulást 2.500 Ft-ért. 

Budapesten a Herman Ottó környezetismereti országos versenyen a pécsváradi felső-

tagozatosok közül hatan vehettek részt, az alsó tagozatos Zsáli Zsombor 6. helyen végzett. 

Június 6: 

Konyhai és háztartási eszközök, szerszámok, kozmetika, ruha, műszaki cikkek vására volt a 

művelődési házbann70 érdeklődővel 

Ma van a kezdő tanulók beíratása a zeneiskolában. 

Június 7: 

Ma fogadta és adta át az elismeréseket az általános iskola legjobb tanulóinak a polgármester. 

Összesen 90 tanuló vett részt és 8-8 tanuló részesült Szondi József (matematika) és dr. Péter 

Károlyné (magyar) díjban. 

Erdősi Tibor díjat kapott tanárok: Gungl Lászlóné és Székely Nagy Szilvia (alsó-

tagozatosok), valamint Schaffer József és Poller György (felső-tagozatosok) 

Június 8: 

Használt német felnőtt ruha-, valamint angol babaruha vásár volt a művelődési házban. 

Június 9: 

Ma volt a zeneiskolások évzáró hangversenye a művelődési házban. 

Pécsre, a Természettudományi Múzeumba ment 14 pécsváradi tanuló egy „fizika órára” 

Ma tartották az általános iskolások úszóversenyét. 

Június 10: 

Az óvodában évzáró műsor (színdarab bemutatása) volt a szülőknek, hozzátartozóknak. 

Ma volt a régi tanulók beíratása a zeneiskolában. 

Június 11: 

A PIFŐ zenés retró bulit rendezett, megjelent 250 fő. 

Június 12: 

Pécsvárad – Sellye 2:3, ezzel a csapat a 7. helyen végzett. A mérkőzést évzáró vacsora 

követte az emeleti klubszobában. 

Június 13: 

A szokásos pünkösdi kerékpáros találkozó ma is a várban volt, majd Nagypallba kerekeztek 

Novotny Iván szervezésében és vezetésével. 
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Június 14: 

Az uszoda büféjét Takács Gábor, a zengővárkonyi Malomkerék vendéglő üzemeltetője vette 

bérbe. 

Ma adták át ünnepélyes keretek közt a 11 db digitális iskolai táblát a tantestületnek 

A Nyugdíjas klub mai összejövetelén 60 fő vett részt. 

Árubemutató volt a művelődési házban 10 fő részére. 

Június 15: 

Egészséges termékek bemutatója és árusítása volt a művelődési házban. 

Vegyes áru vásár volt a művelődési házban 80 érdeklődővel. 

Olvasókör foglalkozás volt a Könyvtárban. 

Június 16: 

Újabb KRESZ tanfolyam indult. 

Használtruha vásár volt a művelődési házban 50 érdeklődővel. 

Június 17: 

Ma volt a Várbaráti kör 4. könyvének a bemutatása, melyet Dr. Kófiás Mihály írt „Városunk 

sportja” címmel. A bemutatón mintegy 200 fő jelent meg, és ugyanennyi könyv kelt el 1.500 

Ft-os áron (ezt követően a könyvet 2000 Ft-ért árusítják a művelődési házban és a várban. A 

bemutató napján az 500 könyvből elkelt 81 könyv. 

A PIFÖ megtartotta mai „Mozi-péntek” műsorát is. 

Június 18: 

Ma ballagtak az általános iskola végzős tanulói, este ballagási bált volt a művelődési házban. 

Minden szombat és vasárnap „Hőspróba” foglalkozáson vehetnek részt a gyermekek a várban, 

amely próbatétel 10 részből áll és elemeit a történelemhez igazodva Kempf Józsefné és 

Csizmadia László dolgozta ki. 

A Múzeumok éjszakája programhoz igazodva a helytörténeti múzeum udvarában Szent Iván 

éji foglalkozás (tűzugrás, kézművesség, stb.) van fiatalok részére. Ez alkalommal lángos 

sütéssel felavatták az udvarban épített kemencét is 

Június 19: 

Ma volt Antal Géza c. apát pappá avatásának évfordulós ünnepi vacsorája a művelődési 

házban. 

Június 20: 

Angol napközis tábor indult a Dombay tónál óvodások és alsós iskolások részére 20 ezer 

forint térítési díj ellenében, ellátással, június 24-ig (5 nap) 

Református hittantábor nyílt a parókián, az ötnapos tábor költsége 5 ezer forint/fő 

Ma kezdődött az óvodában a nyári szünet, csak azokat a gyermekeket fogadják, akiknek 

felügyeletét a család nem tudja biztosítani. 

A művelődési házban mától 5 napon át „Fordan tánctábor” van 10.12 fő részvételével. 

Megbeszélés volt a Médiatábor ügyében, megjelent 16 érdeklődő. 

Június 21: 

Véradás volt a művelődési házban 50 érdeklődővel. 

Méterárú vásár volt a művelődési házban. 

Június 22: 

Ma volt a Várkápolna műsorsorozat zárása, pécsi templomi kórus kórusmuzsikájával. 

Június 23: 

A helyi tévé sportadása a városi futóversenyről számolt be, a bemelegítéstől a célba-érésig, 

majd a díjátadást és a kerékpár kisorsolását is adták. 

Beszámoltak a alsósok (43 fő) és a felsősök (18 fő) malom és nyúlvadászat nevű társasjáték 

versenyéről Lantos Levente megszólaltatásával, aki a versenyt szervezte. 

Részletet mutattak az iskolai úszóversenyről, valamint a Pécsvárad – Sellye focimérkőzésről. 
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A Híradóban dr. Bíró Ferenc beszélt az egyre gyarapodó drogproblémáról az iskolások 

körében, emiatt a családsegítő szolgálat állományát bővítették Arató Gergely felvételével, aki 

a szülőkkel, orvosokkal és a változóház szakembereivel közösen próbálja koordinálni a 

drogellenes akciókat. 

Képeket mutattak Antal Géza helyi apát pappá szentelése 40. évfordulón történt 

köszöntéséről, amelyre a templomban került sor, köszöntőt mondott a polgármester, Szanat 

István hosszúhetényi lelkész és dr. Novotny Iván, majd egy hat tagú alkalmi kórus énekelt. 

A PIFŐ 10. éves évfordulóján Gállos Orsolya alpolgármester köszöntette a testület tagjait, 

amelyen részt vett és visszaemlékezett Zsáli János volt polgármester, Kárpáti Árpád, aki 

szervezte a testület alakulását és Fuchs Gábor első ifjúsági polgármester. 

Ezt követően beszámoltak a Várbaráti kör könyvbemutatójáról (Dr. Kófiás Mihály írt a város 

sportjáról), a zeneiskola tanévzáró hangversenyéről ( ezen köszöntötték Apaceller Józsefnét, 

aki eddig vezette az óvodások zenei képzését, amelyet szeptembertől Kozma Tímea vesz át) 

és az általános iskolások ballagási ünnepségéről. 

Az adást a Pannonkrónika követte. 

A Tv 2 Tények műsora beszámolt arról, hogy egy juhász az erdőben talált egy két év körüli, 

síró gyermeket, akit megetetett, megitatott, majd bevitte a helyi rendőrőrsre, de akkor már a 

gyermek anyja is ott volt. A gyermeket a helyi rendelőben megvizsgálták, rendellenességet 

nem találtak. A pécsi szülők a gyermekkel együtt cseresznyézni mentek és egy pillanatra 

elkóborolt a gyermek és nem talált vissza szüleihez, illetve ők sem találták a gyermeket. 

Június 24: 

A Szent Iván éji program ma a régi patika (helytörténeti múzeum) udvarában volt a 

gyermekeknek, játszóházzal, tűzugrással. Megjelent 40 fő 

Ruha, cipő, fehérnemű, aprócikkek vására volt a művelődési házban 120 érdeklődővel. 

Ma zárt a „Fordan tánctábor”. 

Június 25: 

Ma van a Vár Napja, a gyermekek részére hősprogrammal. 

A sportkör elnöke, Borhi István a Kossuth utcában autóval közlekedve, a szembejövő 

forgalom miatt a Vasműszaki bolt előtti részen nekiment egy parkoló autónak, ezzel három 

kocsit megrongált és az általa vezetett autó az árokba borulva „fejre állt”,  a kocsiban hárman 

voltak, de személyi sérülés nem történt. 

A művelődési ház 216.376.097 Ft pályázati támogatást nyert 2010 december 1 – 2012 

augusztus 30 időszakra vonatkozó felhasználásra különböző ifjúsági foglalkoztatási 

programokra. 

Az ausztriai St. Veitben megrendezett 3, nemzetközi vadászkürtös találkozón arany minősítést 

kapott a magyar együttes, akik közt pécsváradi és martonfai fúvósok is voltak.  

Június 27: 

Mától ismét „média tábor” van a Dombay tónál július 2-ig. 

Ülésezett a képviselőtestület, a helyi tévé élőben közvetítette azt. Megtárgyalták a művelődési 

ház, a sportkör tevékenységét, módosították az ÁMK alapító okiratát és a köztisztaságról, 

valamint a szociális ellátásról szóló rendeletet, majd döntöttek pályázati kérdésekben és végül 

zárt ülésen az ez évi kitüntetésben részesülőkről döntöttek. 

Ennek során elhatározták, hogy a művelődési ház kazánját még idén kicserélik, tudomásul 

vették, hogy tömegsport szakosztály alakult Fuller Zoltán vezetésével. 

A köztisztasági rendelet módosítása révén július 1-től az egyedül élők 70 literes kuka után 

182 Ft + ÁFA-t fizetnek ( eddig 110 litere után fizettek 259 Ft + ÁFA-t.), a szociális rendelet 

pedig azt rögzíti, hogy július 1 után nem kap krízis kölcsönt, aki a korábbi kölcsönt nem 

fizette vissza. 

A pályázat 5 millió (ebből önerő 250 ezer forint) és az „életmód és viselkedési formák 

elterjesztése (információs eszközök, képzés révén) a kitűzött cél. 
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A testület tudomásul vette a belső ellenőrzésről készített beszámolót. 

Ezt követően zárt ülésen döntöttek a kitüntetésekről. Díszpolgári címet kap dr. Kófiás Mihály, 

a közszolgálatáért díjban részesül Ormainé Geizer Mária védőnő, továbbá a polgármester 

Emlékplakettet ad az alábbiaknak: Rausenberger András, Ripszám István, Böröcz Lívia, Józsa 

Zoltán, dr. Kardos Sándorné, Hódosiné Vadász Ildikó. 

A művelődési ház dolgozó tanulmányi kiránduláson volt Ópusztaszeren és Szegeden. 

Június 29: 

Megbeszélést tartottak  felvidékiek klubjában. 

Június 30: 

Idős Apaceller József színes rajzaiból nyílt kiállítás a művelődési házban mintegy 80 

érdeklődővel. Apaceller József 82 éves korában kezdett el főként ismert épületeket 

(külföldieket is) rajzolni, miután a kertben már nem tud kora miatt dolgozni. 

Július 1: 

Ma a köztisztviselők és az egészségügyi dolgozók napja van, valamennyi intézményben csak 

ügyelet van. 

A képviselőtestület június 27-i döntése alapján mától az egyedül élő a szemétszállításért 70 

litere edény alkalmazása esetén negyedévente csupán 2.958 Ft-ot fizet az eddigi 4.209 Ft 

helyett. 

Ugyancsak mától nem kaphat krízis segélyt, aki a kölcsönt nem fizette vissza.  

Július 2: 

Ma ismételte volna a helyi tévé a hétfői képviselőtestületi ülés élő közvetítését, de elmaradt ( 

a képújságon sem közölték ennek okát). 

Beállványozták a katolikus templom elejét, a toronnyal együtt. 

Július 4: 

Mától péntekig angol napközis tábor van a tón, haladók részére 20 ezer forint térítési díj 

ellenében. 

A körzeti tévé 15,35 kori híradójában beszámoltak a várban rendezett „Hőspróba” 

programról, melyről Kempf Józsefné és Csizmadia László szervezők, rendezők, program 

kitalálók szóltak. 

Július 5: 

A Mozgáskorlátozottak klubjának ma volt az összejövetele, megjelent 8 fő 

Július 6: 

Fehérnemű, cipő, szerszámok és háztartási eszközök vására bolt a művelődési házban 150 

érdeklődővel. 

Július 7: 

Ma ismételték meg a „technikai okokból” elmaradt tévéközvetítést a képviselőtestület 

üléséről. 

Július 8: 

Ritmus és mozgás szakkör kezdte meg működését 8 fővel. 

Július 9: 

Ma volt a várban az I. Vár Napja rendezvénysorozat. 

Július 11: 

Mától péntekig angol kommunikációs tréninget tartanak napi két órában 10 ezer forint díj és 3 

ezer forint tananyag lefizetése ellenében. A szintfelmérés május 6-án volt.  

Ingyenes hallásszűrés volt a Mozgáskorlátozottak klubja tagjai részére, igénybe vette 16 fő. 

Vegyes áru vásár volt a művelődési házban 90 érdeklődővel. 

Július 12: 

Megbeszélést, klubnapot tartottak a Nyugdíjasok klubjában. 

Július 13: 

Használt német ruhavásár volt felnőttek részére a művelődési házban. 



 21 

Kaposvárra városnézésre és fürdésre utaztak a nyugdíjas klub tagjai, 3.000 Ft térítési díj 

ellenében. 

Július 14: 

A nyugdíjas klub tagjai Magyarhertelendre kirándultak 

Július 15: 

Megnyílt a szokásos programokkal a kétnapos Ifjúsági Fesztivál az ifjúsági önkormányzat 

szervezésében.  

Július 16: 

Előkészületi mérkőzésen Kozármisleny – Pécsvárad 7:0 

Július 18: 

A vár utca elején, az Entz utcai elágazásig szakaszosan felbontották az út szélét a páratlan 

oldalon, vízvezeték vagy csatorna vezeték cseréje miatt. 

Rendkívüli képviselőtestületi ülésen az önkormányzat pályázatot nyújtott be az ÁMK 

integrált fejlesztésére 555.425.359 Ft támogatásra, 63.499.235 Ft önrész vállalásával. 

Bejelentette a polgármester, hogy a Vár üzemeltetésére kötött szerződés május 28-án lejárt, 

azonban az üzemeltető Mons Ferrus Kft. továbbra is bérlőként van jelen és nem reagált a 3 

hónapos meghosszabbításra vonatkozó szerződéses ajánlatra, ezért az önkormányzat 

lecseréltette a zárakat, a bérlő ingóságit leltárba vette és a további üzemeltetést (3 hónapig, a 

Vagyonkezelővel kötendő új szerződésig) a Vár Kft látja el. 

Július 19: 

Használt ruhavásár volt a művelődési házban 50 érdeklődővel. 

Július 22: 

Elrontotta az eső az István Napok nyitóprogramját. A Musical Parádét a sportcsarnokban 

tartották meg, ahol normális ülőhely nem volt, a közönség ( főleg fiatalok) állandó mozgásban 

(bolyongásban) voltak. A szereplők: Koós Réka, Csengeri Attila, Polyák Lilla és Homonnay 

Zsolt voltak, A műsor színvonalas volt, meghallgatta 800 fő. 

Megbeszélés tartottak a galambászok. 

A műsort követően retrópartyt rendezett az uszoda folyosóján a PIFŐ, lemezlovassal. 

Július 25: 

Ma volt a középiskolai kollégium épület (Kossuth u 2) korszerűsítésének, felújításának 

műszaki átadása. A teljes költség 180 millió volt, kivitelező a helyi Architekt Bt. volt 

Karate tábor indult a sportcsarnokban 

A művelődési házban szervezett ifjúsági fúvósok táborában ma 15 fő vett részt. 

Július 28: 

Vegyes-áru, valamint aprócikkek, szerszámok, háztartási eszközök és fehérnemű vásár volt a 

művelődési házban. 

Rendkívüli ülésen a képviselőtestület módosította az ÁMK alapító okiratát. 

Július 29: 

A várbaráti kör szervezésében ma kiállítást nyílt a várban Bizse János festőművész 

alkotásaiból. A kiállítást Aknai Katalin művészettörténész nyitotta meg. 

Egészségmegőrző termékbemutató és vásárlási lehetőség volt a művelődési házban. 

Az öregfiúk focicsapata és családtagjaik elutaztak Nagymácsédra, a hagyományos 

találkozóra. 

Július 30: 

Edzőmérkőzésen Pécsvárad – Szederkény 4:0 

A nyugdíjas klub dalköre és táncosai Szebényben szerepeltek. 

Július 31: 

Ma nyílt az augusztus 6-ig tartó fa szobrásztábor a hegyi iskolában. 

Ma végért az öt megyei intézmény által pályázaton nyert alapból a tanulók foglalkoztatási 

programsorozata, amelynek keretében a helyi kisegítő (gyógypedagógiai) iskola tanulói 
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összesen 44 eseményen (rendezvényen) vettek részt, összesen 775 fővel. A főbb programok: 

kézműves-tábor, illetve színjátszótábor Sikondán, életmód-tábor a Dombay tónál, mohácsi 

városnézés és hajókirándulás, pécsi kirándulás, sportversenyek, stb. 

Augusztus 1: 

Mától Zengőaljai Nemzetközi Ifjúsági találkozó van Mecseknádasd székhellyel aug. 6-ig. A 

találkozóra Unterscheissheimből (Németország) 14 fő érkezett, a kistérségből 13 fő vesz részt 

(köztük pécsváradi fiatalok is). Nem jöttek a francia Le Cres és a német Kucka városából. 

Programjuk során megismerkedtek a pécsváradi vár történetével és idegenforgalmi 

programjaival is.    

Mától csak egy kézilabdacsapat indul a bajnokságban, a volt ifista lányok szerepelnek az NB. 

III-ban. 

Augusztus 2: 

A Mozgáskorlátozottak klubjában megbeszélés volt az ópusztaszeri és komlói kirándulásról 

A Várban kiállítás nyílt a faszobrásztábor alkotóinak műveiből, a kiállítást megnyitotta Sári 

Mihály, megjelent 50 fő 

Augusztus 4: 

Mától minden hét csütörtökén két pécsi ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart a polgármesteri 

hivatalban. 

Augusztus 5: 

Reggel a Kossuth adó hírműsorában arról szóltak, hogy Pécsváradon sütik az augusztus 20-iki 

nemzeti kenyeret, amelyet az ország több pontjáról és Erdélyből hozott búza megőrléséből 

sütnek, 

A helyi Big-Bend zenekar adott műsort a várudvarban, megjelent 100 fő 

Előkészületi mérkőzésen Pécsvárad – Cikó 3:0 

Augusztus 6: 

Újra hirdet a képújságon az önkormányzat, hogy a kóborló ebeket befogják. Eddig nem 

történt semmi. 

Lakodalom volt a művelődési házban 

Augusztus 7: 

Gyermek Nap volt a várban, számtalan hőspróbázó gyermekkel, valamint bemutatkoztak a 

sorozatban résztvevő más várak, kastélyok képviselői is. 

A református templomban orgona hangverseny volt. 

A helyi Big-Bend Óbányán szerepelt. 

Augusztus 8: 

Fehérnemű, cipő, szerszám, edény, háztartási eszközök vására volt a művelődési házban. 

Német és angol bálás ruha és cipő vásár volt a művelődési házban 80 érdeklődővel. 

Augusztus 9: 

Ma volt a várszínházi első előadás, a Fekete Péter bemutatója, 400 fő jelenlétében. 

Megbeszélést tartottak a Nyugdíjasok klubjában, megjelent 50 fő. 

Augusztus 10: 

Ruhaturka volt a művelődési házban 60 érdeklődővel 

Előkészületi mérkőzésen Pécsvárad – PMSC NB. III-as csapata 1:2 

Ma megbeszélés volt a szülőkkel a Dombay tónál induló olvasótábor ügyében. 

Közös vacsorán vettek részt a faszobrászok és a képviselőtestület tagjai (l5 fő) 

Augusztus 11: 

A székesfehérvári Alba Régia táncegyüttes a Makrancos hölgy című műsorát mutatta be a 

Várszínház keretében 400 fő jelenlétében. 

Ma a körzeti tévé híradója is megerősítette, hogy Pécsváradon sütik a nemzet kenyerét. 

A helyi tévé Híradójában riport volt a polgármesterrel a templom felújításáról, melyet az 

Architekt Bt végez, aki a szakiskolai kollégium felújítását is kivitelezte. 
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Beszélt a polgármester arról is, hogy miért nem hosszabbították a vár üzemeltetőjével a 

szerződést (továbbra is ragaszkodtak az üzemeltetők a várudvarban sátras rendezvények 

tartásához), illetve miként áll az új iskola építése (október elején indulnak) 

Gállos Orsolya a kollégium műemléki épület felújításáról és az épület történetéről szólt. 

Bemutatták Apaceller József kiállítási megnyitóját, részleteket adtak az Ifjúsági fesztivál 

műsorából és a Bizse kiállításról. 

Beszámoltak a Faszobrász tábor nyitásáról, a polgármester köszöntőjéről, valamint 

kiállításukról. 

Az adást a Pannonkrónika követte. 

Augusztus 12: 

A Dombay tónál öt napos tánctáborban résztvevő tánccsoportok ( Garamszentgyörgy 

Néptánccsoport (Felvidék), Máréfalva Rozetta Néptánc Egyesület (Erdély) és a helyi Zengő 

Néptánc Egyesület) közösen, összesen 64 táncossal és a 4 tagú kísérő zenekarral adtak műsort 

a várudvarban, majd az egyórás előadást követően András Lóránd (Erdély) vezette táncházon 

vehettek részt az érdeklődők. A rendezvényen részt vett 200 fő.  

Cipő és ruha vásár volt a művelődési házban 80 érdeklődővel 

Egészségügyi szűrővizsgálat volt a művelődési házban 30 érdeklődővel 

Augusztus 13: 

Németest („Spátschoppen”) volt a Szentháromság téren, svábbállal zárva a napot. A délután 

kezdődő műsorban közreműködött a Városi fúvószenekar, az óvodások tánccsoportja, két 

véméndi fiú versmondással, valamint egy burgenlandi vegyes kórus. Részt vett 200 fő 

Augusztus 14: 

Edzőmérkőzésen a helyi csapat Tevel csapatát fogadta. 

Augusztus 15: 

Ma a várszínházban az Indul a bakterház c. előadást volt 560 nézővel 

Fehérnemű, háztartási eszközök, szerszámok, edények, kozmetikumok vására volt a 

művelődési házban 70 érdeklődővel 

Augusztus 16: 

Mára gázszünetet jeleztek 10-15 óra között a város egyes helyeire, karbantartás miatt. 

Megkezdték a Frick ház bontását, helyére épül az új iskola. 

Az újságok és a televízió körzeti és országos adása is beszámoltak arról, hogy a nemzet 

kenyerét Pécsváradon süti az Aranycipó Kft. 

A katolikus templomban ma izraeli női kórus szerepelt 

Augusztus 17: 

Ma elköszönt a művelődési háztól Böröcz Lívia, miután az ifjúsági referensi álláshoz 

megszűnt az állami támogatás. 

Eltűnt az alsó iskola és a Zengő étterem között a Frick ház. 

Ma ismét egészségügyi szűrés volt a művelődési háznál, 15 fő vett részt.. 

Augusztus 19: 

Mától minden pénteken magánrendelést tart egy pécsi szülész, nőgyógyász, gyermekorvos az 

egészségügyi centrumban, a védőnői részlegnél. 

Randalírozók kidöntötték a z ABC- Művelődési ház előtti járdaszakasznál lévő postaládát, 

tartóoszloppal együtt. 

Fehérnemű, cipő, háztartási eszközök, játék és szerszám vásár volt a művelődési házban 60 

érdeklődővel. 

Ma volt az ünnepi képviselőtestületi ülés, a Női kórus közreműködésével, megjelent 60 fő. A 

kitüntetések átadása mellett elismerésben részesültek a „takaros porta” mozgalom legjobbjai, 

mint Patacsi Antalné (Szent Gellért u. 19) és Vértes László (Bem köz 3), valamint Koch Lajos 

(Radnóti u. 3) takaros erkély, Kresz és Fiedler Kft takaros portál elnevezéssel. 
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A német kisebbségi önkormányzat kitüntetését és Szabó László fa kisplasztikáját ez 

alkalommal Apaceller József vette át.  

A kitüntetettek közös fotózását fogadás követte, majd a szokásoknak megfelelően az Unicum 

Laude férfikar adott műsort a várszínpadon, 120 fő jelenlétében. 

Augusztus 20: 

A misét követően 10 órakor volt a várban az Augusztus 20-i ünnepség, beszédet Borhy István 

sportköri elnök mondott.  

Koszorút helyeztek el: Önkormányzat, Német önkormányzat, ÁMK, Jobbik helyi pártszerv, 

Nyugdíjas klub, egy pécsi nemzetőr egylet, Várbaráti kör. 

A nemzet kenyere mellett itt sütötték a kis cipókat és a még kisebb vekniket jótékonysági 

árusításra (300 db-ot adtak el), a bevételt 50 ezer forint) a Családsegítő Szolgálat alapítvány 

kapta. 

Délután a Szentháromság téren kultúrműsor volt egy grúz gyermektánccsoport fellépésével és 

a helyi fúvós, illetve táncegyesület szereplésével, majd bál volt, megjelent 200 fő. 

Megkezdődött a bajnokság, Sellye – Pécsvárad 0:1, jó kezdés a megyei I. osztályban. 

Augusztus 21: 

A helyi tévé leadta a kitüntetést átadó képviselőtestületi ülésen felvett anyagot. 

Augusztus 22: 

Ma volt a „Mici néni két élete” című színházi előadás a várkertben, igen jó idő mellett, 

teltházzal (400 fő) 

Biblia olvasó tábor van a Tón mától 26-ig (5 nap) 21 gyermek részvételével.16.000 Ft térítési 

díjjal. 

Az önkormányzat rendkívüli ülésen döntött arról, hogy napelemes energiaforrásra kiírt 

pályázatra jelentkezik összesen 56.508.593 Ft értékben és ebből a 8.611.0124 Ft saját erőt 

(önrészt) biztosítja a költségvetésből. 

Módosították az ÁMK és a Gondozási központ alapító okiratát. 

Augusztus 24: 

A Zengő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület szervezete a LEADER vidékfejlesztési pályíázati 

lehetőségekről tartott tájékoztatást Pécsváradon. 

Augusztus 25: 

A helyi tévé mai adásában riport volt a művelődési ház vezetőjével a pályázaton nyert 

támogatás felhasználásáról, a megvalósított foglalkozásokról, táborozásokról, szakkörökről, 

amelyek döntő része a Dombay tónál volt. Összesen 11 szakkör működött,  20 és 30 fős 

részvétellel voltak táborok  A támogatásból 3 millió ment eszközfejlesztésre, a többi 

táborozásra. 

Beszámoltak az István Napi programokról (BIG-Band a várkertben), Hőspróba a Vár Napján 

(vadászkürtösök, solymászok, vívók, dzsudósok, karikás-ostorosok, stb.) 

Református templomban orgonakoncert, erdélyi, felvidéki és pécsváradi táncosok műsora, 

Fatábor zárása (dr. Bíró és Vanyúr István beszéde), Német est a téren, Unikum Laude műsora, 

Augusztus 20 ünnepe, koszorúzás 

Riport a polgármesterrel az eddig program értékeléséről 

Augusztus 20-i kenyérsütés az Aranycipóban, a műsor a téren : grúz és pécsváradoi táncosok, 

hip-háp tánc, stb. 

Az adást a Pannonkrónika zárta. 

Leader programról volt ma tájékoztatás a művelődési házban, megjelent 5 vállalkozó. 

Augusztus 27: 

Ma találkoztak a Kígyós emlékkör tagjai a művelődési házban, illetve a volt Kígyós tanyán. 

Ma a művelődési házban jótékonysági hangverseny volt a katolikus templom felújítására, 

1000 Ft belépővel Tokody Ilona és mások szereplésével. A rendezvényen kevesen voltak (80 

fő), bár érkeztek Pécsről és Mohácsról is. A befolyt összeg 147.300 Ft volt. 
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A BIG-Band zenekar zengővárkonyban szerepelt a falunapon. 

Pécsvárad – Szászvár 3:0 A bérlet új ára 5.500 Ft (nyugdíjasoknak 4.000 Ft), 

Augusztus 29: 

Ruhaturka volt a művelődési házban függönyvásárral egybekötve 50 érdeklődővel 

A Közösségi Kerekasztal adományboltot Csere-Bere Tékáét nyílt az egészségügyi rendelőben 

dr. Wilheim Andrea és dr. Hutwágner Rozália gyűjti be a még jó állapotban lévő ruha, könyv, 

stb. adományokat, hogy azokat a rászorultak kaphassák meg. 

Augusztus 30: 

Tankönyvosztás van az ált. iskolában a fizető tanulóknak. 

Augusztus 31: 

Ma az ingyen tankönyveket osztották, 

Ma volt a megyei tanévnyitó a művelődési házban (250 fővel), a szakiskolai kollégium 

felújításának avatója, valamint a hivatalos aláírás az új iskola építés állami támogatásáról. 

Szeptember 1: 

Részleges áramszünet volt (Entz, Tavasz, Vár utca, Kossuth tér, Szentháromság tér) 8-15 óra 

között. 

Tanévnyitó volt az alsó iskolában. 

Ma kellett elhelyezni és üzemeltetni a polgármesteri hivatalban az un. „ALAPTÖRVÉNY 

ASZTAL” -t, virággal, tollal, jelentkezési lappal és az alkotmánnyal ellátva, hogy mindenki 

megnézhesse és ingyen rendelhesse meg. 

A kormány által kiadott színes melléklet úgy fogalmaz, hogy az ALAPTÖRVÉNY 

ASZTALA „látogatható”, az ALAPTÖRVÉNY ASZTALA segítségével a Díszkiadás is 

előjegyezhető, stb. mint valami búcsújáró kegyhelyként ír az asztalról., csak éppen a térdeplő 

zsámoly elhelyezését nem írták elő.. 

Még azt is előírták, hogy nemzeti színű zsinórt és tollat szerezzenek be az önkormányzatok és 

az asztal mellé tegyenek széket és nyomtatott nagybetűkkel írják ki, hogy ez „AZ 

ALAPTÖRVÉNY ASZTALA” 

Szeptember 4: 

PVSK – Pécsvárad 0:2 

Régóta fennálló kapcsolat révén ma mintegy 10 fő érkezett a református lelkészük vezetésével 

a drávaszabolcsi gyülekezet részéről Pécsváradra. 

Szeptember 5: 

Bezárt a faházban lévő zöldséges bolt 

Fehérnemű, cipő, konyhai eszközök, aprócikkek vására volt a művelődési házban., 

Nagyon szép rendben van a volt mozi-épület, ott üzemel a „baromfi tartástechnológia” 

valamint a Csavarbolt. A járdát kellene még rendbe tenni. 

Szeptember 6: 

Mozgáskorlátozottak klubjának fő témája az Ópusztaszeri kirándulás volt. 

Szeptember 7: 

Ma volt a pótbeíratás a zeneiskolában  

Német felnőttruha és angol babaruha (használt) vásár volt a művelődési házban 180 

érdeklődővel. 

Szeptember 8: 

Újabb KRESZ tanfolyam indult 

A helyi tévé mai adásában beszámoltak a Dombay tónál rendezett egy hetes bibliai táborról, 

melyet Czirokné Higi Réka angoltanárnő szervezett és közreműködött 4 amerikai diák is. A 

21 fős tábor költségeit részben a gyermekek, részben pedig a Család és Közösség Alapítvány, 

valamint a Közösségi Kerekasztal fedezte. 

Részleteket adtak Tokody Ilona operaénekes jótékonysági koncertjéről, továbbá az augusztus 

31-én a művelődési házban tartott megyei tanévnyitó ünnepségről, amelynek keretében írták 
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alá az új iskolaépítés támogatási szerződését és avatták a szakiskolai kollégium felújítását. 

Közben riport volt a megyei közgyűlés elnökével Horváth Zoltánnal. Itt volt Hargitai János 

Polics József képviselő (Komló). Műsort a helyi általános iskola, a középiskola és a szigetvári 

zeneiskola tanulói adtak. 

Beszámoltak az általános iskola tanévnyitójáról, valamint a drávaszabolcsi református 

gyülekezet látogatásáról (szeptember 4.én a drávaszabolcsi lelkész működött közre a misén, 

és őt mintegy 10 fő kísérte el. 

Az adást a Pannonkrónika követte. 

Szeptember 9: 

Ma találkoztak a német klubban a tanácsi-önkormányzati nyugdíjasok, megjelent 11 fő 

(ketten nem tudtak részt venni) 

Ma volt a művelődési házban a Zeneiskola ünnepélyes tanévnyitója 120 részt vevővel. 

Szeptember 10: 

A Canon 45. Mecsek Rallye autóverseny két napos programja Pécsváradot is érintette, dél 

táján az autók a Pécsi úton át a Vár utcán fel mentek egész estéig. 

A megyei Természetbarát Szövetség 10 km-es túrát szervezett Pécsvárad – Zengő – 

Hosszúhetény útvonalra pécsi túrázóknak. 

Szeptember 11: 

Női kézilabdások (volt ifisták) az NB. III-as bajnokságban ma Mágocs csapatát fogadták és 

nagy gólkülönbséggel nyertek. 

Pécsvárad – Siklós 1:0 

Szeptember 12: 

Ruha, cipő, fehérnemű vásár volt a művelődési házban 60 érdeklődővel 

Tatarozzák, felújítják az ÁBC áruházat, különösen a külső felújítás volt már indokolt. 

A tavasszal lenyesett 60 db. hársfa többsége rendbejött, egy „utókezelés” azonban nem ártana. 

Szeptember 13: 

Használt ruha- és cipő vásár volt a művelődési házban 50 érdeklődővel. 

Megbeszélés volt a Nyugdíjas klubban, megjelent 70 fő 

Szeptember 15: 

Mától minden csütörtök és hétfőn a 7-15 éveseknek FORDAN táncot oktat Jagados Diana. 

Szeptember 16: 

Buszos kirándulásra ment a várbaráti kör egy csoportja Montenegro, Mostár, Budva, Kotor, 

Cetinje, Sveti Stefán úti céllal. A csapat 24-én érkezik haza. 

A Mozgáskorlátozottak klubja egyes tagjai Mohácsra ment az ottani klub meghívására. 

Szeptember 17: 

Ma volt a várban a nyári program utolsó előadása, Csík zenekar közreműködésével 450 részt 

vevővel.. 

Kistérségi nyugdíjas találkozó volt a művelődési házban. 

Pécsváradra is eljöttek a XVII. Nemzetközi veterán autósok pécsi  találkozójának résztvevői, 

mintegy 60 autó sorakozott fel a Szentháromság téren. 

Szeptember 18: 

Szederkény – Pécsvárad 3:4 

Szeptember 20: 

Ma véradás volt a Vöröskereszt szervezésében a művelődési házban. 

A megyei bíróság ma kiadott végzésével rögzítette a Pécsváradért Alapítvány alapító 

okiratának augusztus 25-i módosítását, valamint a kuratóriumi közgyűlés szeptember 2-i 

döntését, miszerint a kuratórium új elnöke a lemondott Kakas Sándor helyett dr. Wilheim 

Andrea, új tagja Borhy István. A régi tagok Apaceller József, Kófiás Endre és Szabó László. 

Az alapítvány létrehozói egyébként az önkormányzat mellett az ÁFÉSZ, az AGROVER Rt, 

az Építő és Kereskedelmi Kft és az Aranycipó Kft. 
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Az alapító okirat módosítása szerint az alapítvány célja „Pécsvárad gazdálkodó szerveinek, 

vállalkozóinak, polgárainak összefogásával és anyagi támogatásával elősegíteni az 

egészségügyi ellátás és szociális gondozás, a kulturális, oktatási, diák- és tömegsport 

tevékenység, a környezet-és műemlékvédelem, illetve természetvédelem tárgyi, működési 

feltételeinek javítását”. 

Szeptember 21: 

Ópusztaszerre szervezett kirándulást a Mozgáskorlátozottak Klubja 6.500 Ft –ért. 

Méteráru és aprócikkek vására volt a művelődési házban 50 érdeklődővel 

Olvasókör volt a könyvtárban. 

Ma egy hétre Külsheimbe ment 18 általános iskolás és két pedagógus 

Szeptember 22: 

Cipő, fehérnemű, szerszám, háztartási eszközök, aprócikkek vására volt a művelődési házban. 

Ma nyílt napot rendeztek a bölcsődés szülők részére. 

Ülésezett az önkormányzat gazdasági bizottsága. 

Szeptember 24: 

A női kézilabdacsapat vendége ma a bajnokságban a pécsi Vörös Meteor, ezt megelőzően 

Komlón 33-17 arányban győztek a lányok, korábban pedig az OSB-én itthon nyertek a Siófok 

ellen 35:34-re. 

Szeptember 25: 

Beremend –Pécsvárad 0-0 

Brüsszelbe utazott a pécsváradi várklaszter idegenforgalmi programjukkal elnyert győztes díj 

átvételére Gászné Bősz Bernadett, szeptember 28-án érkeznek haza.  

Szeptember 26: 

Ülésezett a képviselőtestület, ezt a helyi tévé élőben adta. Napirenden a költségvetés féléves 

beszámolója és ezzel kapcsolatban a költségvetési rendelet módosítása szerepelt. Az 

önkormányzati ingatlanok hasznosítása témánál döntést hoztak a Kodolányi u 13 számú 

lakásingatlan, és egy mezőgazdasági ingatlan értékesítésének előkészítéséről. A testület 

tudomásul vette az István napok értékeléséről, és a tanévkezdésről szóló beszámolót, valamint 

meghallgatták az egészségügyi centrum tevékenységét ismertető beszámolót. 

Módosították a szociális rendeletet a lakásfenntartási támogatás részét, egyetértettek a 3224 

hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásával, végül elhatározták, hogy ez évben is csatlakoznak a 

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályáztatáshoz. 

Az ülésen a polgármester bejelentette, hogy a városüzemelést ellátó, közterületeket fenntartó 

Vár Kft új ügyvezetője Gebhardt Csaba. 

Szeptember 28: 

A Felvidékiek klubja mai összejövetelén a vezetőségválasztás előkészítése szerepelt. 

A határon túli magyarok mai megyei rendezvényével kapcsolatban kiállítás volt a művelődési 

házban a felvidékiek idetelepítésére emlékezve (50 fő volt jelen) 

Szeptember 29: 

A helyi tévé sportadása képeket adtak a Pécsvárad – Siklós mérkőzésről, riport volt Nagy 

Csabával az ifik új edzőjével, aki egyben az utánpótlás vezetője is, aki korábban Villányban 

volt edző az első csapatnál, 

Beszámoltak a Pécsvárad – Mágocs kézilabda mérkőzésről és riport volt Valentai Csaba 

edzővel. 

A Híradóban a zeneiskola ünnepélyes évnyitója, műsora és Apaceller József igazgató 

bevezetője volt látható, majd a művelődési ház vezetője beszélt a 2012 augusztus végéig tartó 

TÁMOK pályázaton nyert 25 millió felhasználásáról, a szakkörök beindulásáról, valamint az 

idei Leányvásári programról.  
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Riport volt a veterán autók bemutatója kapcsán a szervezővel és néhány régi kocsit láthattunk, 

majd beszámoltak a kékesdi templom védőszent-névadó ünnepségéről (a névadó Szent 

Mihály) 

Befejezésül a Csík zenekar várkerti műsorát adták és az adás a Pannonkrónikával zárt. 

Szeptember 30: 

Az ifjúsági önkormányzat zenés bulit tartott az uszoda folyosón. 

Árubemutató volt a művelődési házban, egészségügyi témával. 

Ma volt az önkormányzatok napja (1990-ben szeptember 30-án volt az önkormányzati 

választás), ennek kapcsán a várban találkoztak a volt polgármesterek és volt képviselők a 

jelenlegiekkel (megjelent 18 fő, hiányzott 4 fő, időközben meghalt 2 fő) és elmondták 

élményeiket, majd közös vacsorával ért véget a 4 órás program. 

Megbeszélést tartottak a művelődési házban a környék galambászai. 

Október 1: 

Garamszentgyörgyre látogatott a polgármester vezetésével Tóth Györgyi és Benkő László 

képviselők, a férfiak feleségei és a helyi tévét üzemeltető Fűri Ferenc az ottani tökfesztiválra. 

A látogatás kétnapos (szombat, vasárnap) volt. 

Gödöllőre látogatott a várbaráti kör egy csapata busszal, 7,500 Ft térítési díj ellenében. 

Az Idősek Világnapja alkalmából a kistérség nyugdíjas klub tagjai találkoztak és adtak műsort 

a művelődési házban. Köszöntőt mondott dr. Wekler Ferenc kistérségi elnök (megjelent 200 

fő). 

A kézilabda szakosztály leányok részére toborzót hirdetett mára. 

Október 2: 

Mintegy hatvanan vettek részt a sportkör (Fuller Zoltán) által szervezett biciklitúrán és 

versenyen, Pécsvárad – Pusztabánya közti szakaszon. Több család is részese volt a túrának 

Pécsvárad –Lánycsók 0:1, ezen a mérkőzésen már a harmadik tizenegyeset hagyták ki a 

hazaiak. 

Október 4: 

A Mozgáskorlátozottaknak volt klubnapjuk 

Október 5: 

Német felnőtt használtruha és angol baba használtruha vásár volt a művelődési házban 100 

érdeklődővel. 

Ma nyílt az Egészségügyi centrum tornaszobájában a jótékonysági üzlet, a lakosság által 

felajánlott ruhák- és egyéb eszközökből. 

Október 6: 

Fehérnemű és cipővásár volt a művelődési házban 100 érdeklődővel. 

Október 7: 

A Gondozási központ lakói ma Máriagyűdre kirándultak, a búcsúba 

Angol használt ruha, cipő és lakástextil vásár volt a művelődési házban. 

Október 8: 

Kétnapos látogatásra ment a polgármester vezetésével Hausmannstettenbe néhány képviselő 

és a német klub vezetője (Baumann Mihály) és tagjai az ott épült új iskola avatására. Az 

iskolaigazgató által átadott ajándékcsomagban bűvös kockák is voltak. 

Női kézilabdázók ma Szentlőrinc csapatát fogadták a bajnokságban. 

Október 9: 

Szigetvár – Pécsvárad 2:3 (ha itthon nem kapnak ki Lánycsóktól, most egy ponttal vezetéknek 

a táblázatot). 

Október 10: 

Fehérnemű és háztartási eszközök vására volt a művelődési házban 80 érdeklődővel 

A „Megyenapon” a közgyűléstől „Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Díj”-at kapott Apaceller 

József 



 29 

Október 11: 

Ruhaturkáló volt a művelődési házban 60 érdeklődővel 

Új kozmetikai üzlet nyílt a Rákóczi utcai címeres házban, a buszvárónál pedig lángossütő 

büfé nyílt. 

Megbeszélés volt a Nyugdíjas klubban 70 résztvevővel 

Október 12: 

Ma érkezett a PIFŐ meghívására 20 nyíregyházi, csíkszeredai és nagybányai fiatal 

tapasztalatcserére, 16-án utaznak el. 

Október 13: 

Cipő, harisnya, zokni vásár volt a művelődési házban. 

A helyi tévé beszámolt az Önkormányzatok Napja helyi eseményéről, a képviselők 

garamszentgyörgyi és hausmannstetteni látogatásáról, valamint a határon túli magyarok 

megyei rendezvénye kapcsán helyben rendezett „felvidéki kiállításról”  

Képeket láttunk egy hosszúhetényi lovas-kör tagjainak (5-6 lovas) a Dombay tónál tett 

látogatásáról, továbbá a kistérségi nyugdíjas találkozóról. 

Október 14: 

Megkezdődött a háromnapos Leányvásári rendezvénysorozat, mindvégig enyhén hideg 

idővel, de napsütéssel. 

Ma három kiállítás volt, megnyitóbeszédet mondott Andrásfalvy Bertalan, műsort adtak a 

nyugdíjasklub asszonykórusa. 

Előtte megkoszorúzták a német emléktáblát, ezen részt vettek az ideérkező unterschleiszheimi 

és máréfalvi küldöttség tagjai is. 

A három kiállítás: 45 éves a leányvásár (fotók, plakátok, újságcikkek), gyöngyfűzések, 

világörökségeink ( kalocsai hímzés, mohácsi busójárás, stb.) történeti leírása, képekkel.  

Október 15: 

A leányvásári rendezvény során első alkalom, hogy a Szentháromság téren kaptak helyett a 

vendéglátók, kürtöskalácsosok, gesztenyesütők, büfések és egy színpad is elhelyezésre került, 

ahol folyamatosan moderntánc, bábszínházi és egyéb programok voltak, miközben a fő 

helyszín s művelődési ház előtti tér, utca és a nagyterem volt. 

Október 16: 

Újabb együttesek színesítették a leányvásári programot, a száztagú zenekarral együtt. 

A forgalomra, látogatottságra jellemző adat: helypénzbevétel 2 milliót 4 ezer, báli bevétel 

418.000 Ft, egyébként pályázat útján 500.000 Ft támogatást is kapott a rendezvény, így 1,6 

millió lett a tiszta bevétel. 

Pécsvárad –PEAC 1:0 

Október 18: 

Újabb KRESZ tanfolyam indult a művelődési házban. 

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

Ifjúsági hangversenyt adott a művelődési házban a pécsi Filharmónia 

Október 20: 

A Takarékossági Világnap alkalmából Tura városban a Takarékszövetkezettnél tartott 

ünnepségen a mecseknádasdi Takarékszövetkezet Igazgatóságának tagja, dr. Kófiás Mihály 

„Takarékszövetkezeti Érdemérem arany fokozata” kitüntetésben részesült. 

Köberlingné Radics Éva a Takarékszövetkezet helyi fiókjának dolgozója jelenleg nyugdíj 

előtti felmentési idejét tölti, az év végével hivatalosan is nyugdíjas lesz, helyette Wágnerné 

Borsos Noémi fog a fiókban dolgozni. 

Október 21: 

Cipő, fehérnemű vásár volt a művelődési házban. 

Október 22: 

Megbeszélést tartottak a galambászok 



 30 

Október 23: 

A Kossuth téri ünnepi műsort és beszédet követően ma délelőtt koszorúzás volt az 56-os 

emlékműnél., majd a Szentháromság téren a volt rendőrségi épületen lévő emléktáblánál  

Műsort az általános iskola tanulói adtak, beszédet  mondott Csizmadia László grafikus, 

koszorút helyeztek el: Önkormányzat, ált. iskola, szakiskola és gimnázium, kisegítő iskola, 

FIDESZ, JOBBIK, POFOSZ, Nemzetőrség, Várbaráti kör, Nagy József, Koncsag család, 

A Politikai foglyok országos szövetsége a „Hazáért arany érdemkereszt” kitüntetésben 

részesítette Csizmadia Lászlót. A rendezvénye részt vett 300 fő.  

A helyi televízió este félnyolckor leadta az ünnepségről készített felvételt. 

Boda – Pécsvárad 1:7, ezzel a csapat Bóly mögött a második helyen áll. 

Október 24: 

Ülésezett a képviselőtestület, a helyi tévé élőben közvetítette. Meghallgatták és elfogadták a 

Gondozási központ, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a Várbaráti Kör és a Nyugdíjas klub 

beszámolóját, tájékoztatást és határozatot hoztak a bentlakásos intézmények korszerűsítésére 

vonatkozó pályázat beadásáról. 

További LEADER pályázati lehetőség benyújtásáról is döntöttek, nevezetesen: 

plébánia felújítása 24 millióért, ebből önrész 14 millió, 

várfelújítás 20 millióért, önrész 10 millió, 

Európa tér rendezése 10 millióért, önrész1 millió, 

Várkápolna restaurálása 4,4 millióért, önrész 1,6 millió, 

Túrizmus szolgáltatás fejlesztése 1,6 millióért, önrész 800 ezer forint, 

Vári rendezvényekre 470 ezer forint, ebből önrész 151 ezer forint, 

Vár kft. eszközellátására 1,6 millió, önrész 800 ezer forint. 

Október 25: 

A világjárók klubja újabb találkozót rendezett 30 fő részvételével. 

Október 26: 

A lakásszövetkezeti tagok tartottak megbeszélést 

Október 27: 

A Felvidékiek klubjának ma dr. Pukkay László történész, garamszentgyörgyi lakjós volt a 

vendége, aki új könyvét mutatta be. 

Az általános iskolások ma papírgyűjtést végeztek. 

Bálás német téli felsőruha és cipő vásár volt a művelődési házban 200 érdeklődővel. 

A helyi tévé sportműsorában beszámolt a Pécsvárad –Lánycsók mérkőzésről, tájékoztatásuk 

szerint Szigeti Ede a 13 év alattiak edzője. 

Riport volt Fullér Zoltánnal, a tömegsport szakosztály vezetőjével a városi kerékpáros 

verseny és túra kapcsán. A Pécsvárad-Pusztabánya szakaszt mintegy száz kerékpáros tette 

meg, közülük 15 fő versenyzett, a győztes Györe Barnabás, a második a futóversenyt is 

megnyerő Abelovszki Barna lett. 

Pusztabányáén különböző ügyességi versenyeket rendeztek (kötélhúzás, zsákba-futás, 

ügyességi biciklizés, stb.) 

A Híradóban beszámoltak a siklósi várban tartott Megyenap” eseményeiről, Apaceller József 

kitüntetéséről. 

Képeket láttunk az óvodások gesztenye napjáról, kézműves vásárukról (kerámia, csuhé 

műveikről). 

A német emlékmű koszorúzásáról számoltak be, koszorút az önkormányzat, a német 

önkormányzat és német klub, valamint a Felvidékiek klubja helyezett el. Majd a leányvásári 

kiállítások megnyitójából adtak részleteket. És végül a háromnapos rendezvényről számoltak 

ber. 

Az adást a Pannonkrónika zárta. 
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Rendkívüli történelem órát tartott a művelődési házban az általános iskolások részére dr. 

Debreceni László 56-os elitélt 

Október 28: 

Víztelenítik a régi patika épületté, most a Kossuth utcai oldalánál bontották fel a fal mentén a 

járdák és a falak szellőzéseként egy sávot kaviccsal töltenek fel. 

„Rocktober” címmel 201-03 óra között több zenekar, együttes adott műsort az ifjúsági 

önkormányzat szervezésében az uszoda folyosóján.  

Október 29: 

A helyi tévé ma megismételte a hétfői, képviselőtestületi ülésről készített felvételt. 

Október 30: 

Pécsvárad – Bóly 1:0, már a negyedik tizenegyest hagyta ki a csapat, vagyis az összest, amit 

megítéltek javukra, 

November 2: 

Lomtalanítás volt ma, illetve csütörtökön, a szemétszállítással együtt. 

Vegyes-árú vásár volt a művelődési házban 60 érdeklődővel 

November 3: 

Árubemutató volt a művelődési házban 200 Ft-os belépővel, de igen sok ajándékot is kaptak a 

résztvevők. 

November 5: 

Pécsiek szerveztek nyílt túrát 14 km-es hosszon Pécsváradot is érintve. 

Zumba bemutató volt, ez egy újfajta edzésmód, részt vett 20 fiatal. 

November 6: 

Bogád – Pécsvárad 3:0, kiállították Pécsvárad kapusát. 

A női kézilabdások ellenfele itthon Szigetvár csapata volt. 

November 8: 

Megbeszélés volt a Nyugdíjas klubban, részt vett 70 fő 

November 9: 

Használtruha vásár volt a művelődési házban, német felnőtt és angol babaruhát árusítottak. 

Háztartási és konyhai eszközök, aprócikkek, szerszámok, cipő és fehérnemű vásár volt 

ugyancsak a művelődési házban., 

A Könyvklubnak ma 18 résztvevője volt. 

November 10: 

Vegyes árú vásár volt a művelődési házban 70 érdeklődővel. 

A Közösségi Kerekasztal társaság megbeszélést tartott a változó házban, a téma: Mikulás est, 

advent megrendezése, szervezése 

A helyi tévé sulitévés adásában beszámoltak az iskolások külsheimi látogatásáról, az aradi 

vértanúk napján tartott megemlékező műsorukról (sajnos hang nem volt), a Debreceni László 

által tartott rendkívüli történelem óráról és szóltak arról, hogy Szászváron a Bozsik program 

focitornán elnyerték a kupát. 

A Híradóban a polgármester szólt az iskolaépítés csúszásáról, a különböző pályázatok 

indokáról (vár, templom, Európatér, stb.), a várható önkormányzati törvény és a költségvetési 

tervezés problémáiról (itt is hangproblémák voltak) 

Riport volt a Vár Kft új vezetőjével, Gebhardt Csabával, aki elmondta, hogy kőműves, 

vízszerelő, festő, lakatos szakmunkásai és közmunkásai látják el a város és egyes 

intézmények munkáit. 

Végül 3 idegenforgalmat növelni hivatott kisfilmet mutattak be ( 1./ óvoda, iskola, zeneiskola, 

uszoda, művelődési ház, 2./Szent István napok, vári látnivalók 3./ Turista csalogató: vár és 

programok) 

Az adást a Pannonkrónika zárta. 

November 11: 
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Ruhaturkálás volt a művelődési házban 50 érdeklődővel 

Az általános iskolások a művelődési házban adták elő Márton napi műsorukat. 

Katona-, vadász- és munkaruha vásár volt. 

Az óvodások Márton napi rendezvényt, fáklyás felvonulást tartottak. 

Egy hausmannstetteni küldöttség érkezett Pécsváradra ruha, játék, könyv, ágynemű 

ajándékkal, őket a Német klub fogadta a klubhelyiségben és ott volt a közös vacsoraest. 

November 12: 

Vacsoraestet rendezett a Mozgáskorlátozottak klubja a Zengő étteremben 

November 13: 

Ma volt az Idősek Napja, köszöntőt mondott Szabó Lászlóné református lelkész, majd az 

óvodások és középiskolások adtak műsort. Megjelent  200 fő. 

Pécsvárad – Geresdlak 2:1, ezzel tartja első helyét a csapat. 

November 14: 

A művelődési ház tetejére napkollektorokat helyeznek el, ma kezdték a munkát. 

November 15: 

Ma újabb összejövetel bolt a Világjárók klubjában. 

November 17: 

Aprócikkek, háztartási eszközök, fehérneművásár volt a művelődési házban. 

November 18: 

Hétköznapi praktikák címmel „készítsd magad” foglalkozások vannak a művelődési házban, 

valamint a fiatalok részére „történelmi játszóház” foglalkozásokat tartanak. 

November 19: 

Ma volt skóciai Szent Margit szentté avatásának 760.évfordulója és a 16 km-es túra Novotni 

Iván vezetésével, sok pécsváradi és az ország különböző helyeiről érkező túrázóval (Pécs, 

Szekszárd, Komló, Kozármisleny, Mohács, Szederkény, Bajáról kélt busszal és budapesti 

diákok részvételével) 

Úszóverseny volt az uszodában a komlói Hélia csoport szervezésében 

Jótékonysági szülők-nevelők bált rendezett a művelődési házban a helyi óvoda, ez volt az első 

ilyen bál.                                                                         

A női kézilabda csapat ma Villány csapatát fogadta. 

November 20: 

Villány – Pécsvárad 3:2 

Az országos serdűlő bajnokságban ma a helyi csapat Marcalit fogadta. 

November 21: 

A ma megjelent Hírmondó új szerkesztője Weintraut Rita, Bayer Alekszandra után. 

November 22: 

A művelődési házban vacsoraestet rendeztek azok szánára, akik a Leányvásár önkéntes 

rendezői, segítői voltak. Őket a polgármester köszöntötte. Megjelent 50 fő. 

Megbeszélést tartottak a galambászok. 

November 23: 

Cipő, ruha, fehérnemű, szerszámok, háztartási eszközök, aprócikkek vására volt a művelődési 

házban. 

November 24: 

Hétköznapi praktikák címmel különböző háztartási, kézimunka, stb. tevékenységek 

megoldását mutatja be az érdeklődőknek Rúder Éva. 

A bajai színház tart előadást a művelődési házban Aladdin és a csodalámpa címmel 

gyermekeknek, megjelent 200 fő. 

A helyi tévé sportadása beszámolt a Pécsvárad – Geresdlak mérkőzésről (2:1), a serdülők 

Villány elleni itthoni vereségéről (0:5), megemlítve, hogy az új edző Nagy Csaba helyett 

Szigeti Ernő szakosztályvezető. 
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Végül a női kézilabdacsapat itthoni Villány elleni győzelméről, megemlítve, hogy a csapatunk 

az első helyen áll. 

A Híradóban az óvodások Márton napi rendezvényéről (óvónők adtak műsort a gyermekek 

részére) és lampionos, lovas kocsis felvonulásukról számoltak be, valamint arról, hogy 

november 11-én hausmannstetteni küldöttség érkezett egy utánfutós gépkocsival és hoztak 

játékot, ruhát, könyveket, ágyneműt. A vendégeket a Német klubban fogadták, közösen 

vacsoráztak. 

Beszámoltak a Mozgáskorlátozottak vacsora estjéről, ahol vendégek voltak a mohácsi 

klubtagok is. Valamint az Idősek Napja rendezvényről és az óvódások jótékonysági báljáról 

(1.200 Ft volt a belépő) 

Az adást a Pannonkrónika zárta. 

November 25: 

Republic koncert volt a sportcsarnokban 2.900 Ft-os belépővel (elővételben a jegy ára 2.500 

Ft volt). Megjelent 300 fő. 

Pannonhalmára látogatott a képviselőtestület a polgármester vezetésével, a 2 nap alatt ott 

megtekintették az új beruházásokat (galéria, egészségügyi intézmény, stb.), valamint 

ellátogattak Győrbe is. 

A Nyugdíjas klub néhány tagja Budapesten volt a Syma csarnokban expo kiállításon. 

November 26: 

A mai adventnyitó, betlehem építés , műsor és kiállítás rendezője a Német klub volt. 

Ma van az évfordulója, hogy bejelentették, nem a Zengőn lesz a lokátor. E napon a Várbaráti 

kör túrát szervezett a Zengőcsúcsra. 

Pécsiek szerveztek 15 km-es túrát Pécsváradról Mecseknádasra, közben felkeresve 

Rockenbauer Pál sírját. 

Régi mesterségek címmel nyílt kiállítás a művelődési házban. 

November 27: 

Pécsvárad – Ócsárd 1:1, ezzel a csapat az őszi szezont Bóly után a 2. helyen zárta. 

November 28: 

Ülésezett az önkormányzat, a helyi tévé élőben közvetítette. 

A testület tudomásul vette a költségvetés szeptember 30-ig történt teljesítését és elfogadta a 

jövő évi költségvetési koncepció nagyon vázlatos ismertetését azzal, hogy decemberben 

véglegesítik azt, remélhetően több információ birtokában. 

Rendelettel döntött a testület a szelídgesztenyés helyi védelemben részesítéséről és 

módosították az ÁMK alapító okiratát (ennek lényege, hogy az új tanévtől megváltozik az 

iskola hivatalos neve „Kodolányi János általános iskola, tornaterme és tanuszodája” 

elnevezésre. 

Megtárgyalták a közvilágítás takarékos fogyasztásra történő átépítéséről előterjesztett 

megállapodást és feljogosították a polgármestert annak aláírására, végül pedig 6 millió 

forinttért értékesítették Walter Tivadar részére a volt pedagógusa illetményföldet ( kb. 12 

hektárt), majd meghallgatták Tóth Györgyi tájékoztatóját a Leányvásári rendezvény 

elszámolásáról (bevétel 3.103.800 Ft, kiadás 1.513.806 Ft, haszon 1.589.994 Ft). 

Vegyes-áru vásár volt a művelődési házban 60 érdeklődővel. 

November 29: 

Alaposan megnyesik a Kossuth utcai fákat, mélyítik a buszvárónál az öblöt és ma szerelik a 

villanyoszlopokra a „világító hópelyheket a központi részen. 

A Tarr Kft (kábeltévés) ügyfélfogadást tartott a polgármesteri hivatalban. 

A Jobbik megyei elnöke, Barkó Béla fogadóórát tartott a művelődési házban. 

November 30: 

A Világjáró klub vendége volt Erőss Zsolt hegymászó 

A középiskola ma nyílt napot tartott. 
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A Felvidéki klubban vezetőségválasztó közgyűlés volt 

A szekszárdi német színház előadására ma buszt indítottak 2.000 Ft térítési díjért. 

A Mecsekvidéke Takarékszövetkezet helyi fiókjában küldött választó részközgyűlésen az 

alábbiakat választották meg a pécsváradi és hosszúhetényi tagok közül: Budainé Halász 

Anikó, Dencs József, dr. Kófiás Mihály, Fullér Ferencné, Gungl Józsefné, Keresztúri Tóthné 

Fullér Anna, Kófiás Endre, Simsai István (pécsváradiak), Kleffler Jánosné, Körösi Antal, 

Sterl Győzőné. Szőke Sándor (hosszúhetényiek). 

Egészségügyi témájú előadás és termékbemutató (vásárlással) volt a művelődési házban. 

December 1: 

Ma a Kossuth adó reggeli krónikájában szó volt arról, hogy Pécsett jótékony célú „adventi 

kenyeret” lehet majd vásárolni és a sütést a pécsváradi Aranycipó végzi, mint augusztus 20-án 

volt. 

Ruha, cipő, játék, szerszámok vására volt a művelődési házban 70 érdeklődővel. 

December 2: 

Kórustalálkozó volt a művelődési házban a pécsváradi Női Kamarakórus szervezésében és 

szereplésével. Meghívott vendégek voltak a szigetvári és mohácsi b 

Vegyes kórusok, akik ugyancsak karácsonyi műsorral léptek fel. 

A műsor végén a három együttes a közönséggel énekelt egy karácsonyi művet. majd a 

kórustagok közös vacsorán vettek részt, 

December 3: 

Kézműves bemutató volt a művelődési házban 15 érdeklődőnek. 

December 4: 

Mikulás focikupa volt a sportcsarnokban. 

December5: 

Használt cipő- és ruhavárás volt 80 érdeklődővel. 

Árubemutató volt a művelődési házban, megjelent 25 fő. 

December 6: 

Mikulásváró játszóház volt a művelődési házban 40 gyermekkel. 

December 8: 

Újabb foglalkozásvolt a művelődési házban „házi praktikák” címmel. 

A városai televízió sulitévé adása az alsósok művelődési házi Márton napi műsorát mutatta 

be, valamint a jeles napok (szüret, disznóölés, stb.) rajzverseny díjkiosztásáról számolt be. 

A Híradóban interjú volt Illés Zoltánnal egy mohácsi értekezleten, amelyen ott volt a 

pécsváradi polgármester is. 

Képes beszámol volt a november 25-i Pannonhalmai látogatásról, melyen a képviselőtestület 

vett részt és megtekintették a fogadó város ez évi térségi nagyberuházásait (gyógynövény 

lepárlóüzem, galéria, egészségügyi központ, stb.)  

Riport volt a Jobbik megyei elnökével a november 29-én itt tartott fogadóóráról, amelyen 6 fő 

vett részt. 

Újabb KRESZ tanfolyam indult a művelődési házban. 

Mától a művelődési ház tetején elhelyezett napelemek termelte áramot használ az intézmény 

A Német klub adventi nyitónapja műsoráról, kiállításáról adtak képes beszámolót, amelyen 

megjelent 30 fő. 

Végül a kórustalálkozó egyes részeit mutatták be, valamint a Mikulás bál műsorából adtak 

részleteket ( gyermekek, egészségügyiek, pécsi lányok (Fordán) tánca. 

December 9: 

Ma volt a Várbaráti kör 30-éves évfordulója, vacsoraesttel a művelődési házban és képes 

beszámolóval, emlékplakettek átadásával az alapítók részére, valamint mindenki kapott a 

várról készített korabeli lenyomatot. Megjelent 120 fő. 
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Este az uszoda folyosóján az ifjúsági önkormányzat tartott Mikulás partyt, a Trió Metrum 

zenekarral. 300 Ft-os belépővel. 

December 11: 

A református istentiszteleten a Női Kórus is közreműködött. 

December 12: 

Cipő, ruha, háztartási eszközök vására volt a művelődési házban 60 érdeklődővel. 

December 13: 

A Nyugdíjas klub ma tartotta karácsonyi klubnapját 110 résztvevővel. 

A Világjárók klubjában Írországgal ismerkedtek a megjelentek (20 fő). 

December 15: 

A művelődési házban karácsonyi hangversenyt adott a zeneiskola ( tanárok, diákok 

szerepeltek). Megjelent 300 fő. 

December 16: 

Karácsonyi vásárt rendeztek az általános iskolások, saját munkáik kiállításával az uszoda 

folyosóján 150 érdeklődőnek. 

Ma bezárt az uszoda és majd csak az újévben nyit ki. 

Háztartási eszközök, aprócikkek vására volt a művelődési házban 70 érdeklődőnek. 

A Női Kamarakórus ma tartotta évzáró összejövetelét, részt vett 30 fő. 

Újabb történelmi játszóház volt a művelődési házban fiataloknak (20 fő). 

December 17: 

A zengővárkonyi tánccsoport ma a művelődési házban tartotta évzáróját, 3 generáció 

mutatkozott be a közönségnek (kicsik, középkorúak és idősek). Megjelent 300 fő. 

December 18: 

Ismét megnyílt a Dózsa u 2 számú üzletházban a Csinibaba ékszerüzlet..  

December 19: 

Ülésezett a képviselőtestület, elfogadva a 2012 évi költségvetési koncepciót, módosítva az 

adórendeletet és megállapítva az új víz-, szennyvíz, szemétszállítás díjakat, melyek 

meghaladják a miniszterelnök levelében írt mértéket. 

Egyes tételek (zárójelben a 2011 évi adat szerepel): 

Vízdíj nettó 290 Ft (275), csatornadíj 255 Ft (240), folyékony hulladék bttó 1.900 

Ft/köbméter (1.750), szemétszállítás bttó 4.573 Ft/n.év (4.2o9), 70 litere edényeknél 3.230 Ft 

(2.958). 

Helyi adóknál 1 szobás évi 14.000 Ft (12.700), 2 szobás 16.200 (14,700), 3 vagy többszobás 

17.400 (15.800 ), Dombay tavi üdülő 16.200 (14.700) Ft. 

Az iskolai, óvodai étkezések 20-30 Ft-al emelkednek január 1-től. 

Végül úgy döntött a testület, hogy a jövőben az ülések a hó második hétfőjén lesznek (eddig 

az utolsó hétfőn voltak). 

Az ülést a helyi tévé élőben közvetítette. 

Az eurodance csoport gálaestet rendezett a művelődési házban. 

Ruhavásár volt a művelődési házban. 

Egész nap szállingózott a hó, majd estefelé esni kezdett. 

December 20: 

Reggelre szép hótakaró lepte be az utakat, a helyi hókotrót üzembe kellett állítani. 

Véradásvolt a művelődési házban. 

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

December 21: 

Ma tartotta a Felvidékiek klubja a karácsonyt. 

December 22: 

A helyi tévé ma ismételte meg az önkormányzati ülés élő adását. 

December 23: 
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A helyi tévé felvételről adta ma a zeneiskolások évzáró, karácsonyi műsorát. 

December 25: 

Karácsonyi bált rendez az ifjúsági önkormányzat az uszoda folyosóján. 

December 27: 

Ma reggel a Kossuth adó reggeli hírműsorában Gállos Orsolya beszélt a hagyományos 

szilveszteri Zengő túráról. 

December 28: 

A helyi tévé ma leadta a nyári színház előadássorozatából a Fekete Pétert. 

December 29: 

A helyi tévé élőben közvetítette a bonyhádi táncszakos tanulók „Kis gyufaárus lány” című 

táncjáték, melyet a helyi iskolások részére mutattak be a művelődési házban. 

Ma volt a napelemes rendszer műszaki átadása és egyben a villamoshálózatra történő 

rákötése. 

December 30:  

Ma kétnapos szilveszteri focikupa van a sportcsarnokban.  

Ma volt a XX. Szilveszteri Zengőtúra (Újév köszöntő) a Várbaráti kör szervezésében. 

A helyi tévé adásában dr. Bíró Ferenc polgármester újévi köszöntőjét láthattuk, illetve riport 

készült vele az év összegezéséről, majd levetítették a zengővárkonyi táncosok december 17-i 

művelődési házi előadását. 

December 31: 

Szilveszteri batyus-bált rendezett az ifjúsági önkormányzat                                                                                    

Ma befejezte krónikaírói tevékenységét dr. Kófiás Mihály, mától ezt Bősz Zoltánné Kovács 

Zsuzsa nyugdíjas pedagógus végzi. A 2011 év összesítését még dr. Kófiás Mihály készíti el és 

ezzel 1972-től összesen 40 év krónikája olvasható a polgármesteri hivatalban. 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                            KRÓNIKA ÖSSZEFOGLALÓ                                                                                    

                                                              2011 év 

                                                           I. 

 

Az újdonságok, illetve változások élére – miután helyhatósági választások nem voltak – 

egyes önkormányzati döntések kerültek: 

Ez évben is emelkedtek a helyi adók, a víz- és szennycsatorna díjak, a szemétszállítás 

költségei, az intézményi, étkezési térítési díjak,  

Megszűnt a vállalati kommunális adó, továbbá csökkentették az egyedül élők esetében a 70 

literes szemét-táróló kukák ürítése után fizetendő térítési díjakat. 

  

Változás történt a közmunkások foglalkoztatásában is, csupán napi 4 óra lehet a 

foglalkoztatási idejük, felére csökkentett munkabérrel. 
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A Tarr Kft. megemelte a kábeltévé csatornadíjait annak ellenére, hogy az „olcsó” 

kategóriában 3 csatornával kevesebb fogható. 

 

Az önkormányzati tulajdonú Vár Kft az év elején átvette a városüzemelés és intézmény 

fenntartás egyes feladatainak ellátását, majd az év vége felé a Kft új vezetője Gebhard Csaba 

lett és lényegében átvették a vár fenntartását (üzemeltetését ?) is, miután a korábbi üzemeltető 

(bérlő) szerződése lejárt és a tényleges vagyonkezelő az önkormányzat lett. 

  

Hosszas pályáztatás után az önkormányzati uszodához tartozó büfé és egyes szolgáltató 

részlegek új bérlője, üzemeltetője Takács Gábor, a zengővárkonyi „Malomkerék” vendéglő 

tulajdonosa lett. 

 

A Pécsváradért Alapítvány elnöke, Kakas Sándor tavasszal történt lemondása után, ősztől az 

új elnök dr. Wilheim Andrea, helyette pedig az alapítvány új tagja Borhi István lett ( a 

megmaradt régi tagok: Kófiás Endre, Szabó László és Apaceller József). 

 

Több egyéb személyi változás is történt ez évben: 

 

- A Takarékszövetkezeti fiók létesítésétől fogva ott dolgozó Köberlingné Radics Éva az év 

végével nyugdíjba ment, helyébe Wágnerné Borsós Noémi került. 

- A művelődési háznál – támogatás megszűnése miatt – szeptembertől egy fővel kevesebben 

látják el a szakmai feladatokat, megszűnt Böröcz Lívia ifjúsági referensi státusza. 

- A Hírmondó szerkesztője novembertől Bayer Alekszandra után Weintraut Rita lett, a 

magánkiadású és nem túl sok hírrel szolgáló „Aktuális” c. újság ez évben csak háromszor 

jelent meg (február, március, április hónapokban). 

- Bayerné Andrics Aliz a polgárőrség ügyvezető elnöki tisztéről és tagságáról is lemondott a 

nyáron, az elnök jelenleg Haál Roland István. 

- A Felvidékiek klubjánál is vezetőség választás volt. 

  

Ez év február 1-től dr. Kapuvári Péter hivatalosan is a körzet háziorvosa, Gállos Orsolya 

alpolgármester pedig a Zengő – Duna egyesület tervezői csoportjának a tagja lett. 

 

A testület döntése alapján – a drogprevenció hatékony ellátása végett Arató Gergőt  a 

családsegítő szolgálat foglalkoztataja.  

 

Az önkormányzathoz köthető további változás (újdonság), hogy ez évtől a házasságkötéseknél 

az anyakönyvvezetői közreműködés után fizetni kell az érintetteknek. 

 

Első alkalommal rendezték meg városunkban a Vár Napját, valamint az Önkormányzat 

Napját. 

 

A Közösségi Kerekasztal újabb „akciója” (eddigi tapasztalatok alapján sikeres akciója) a 

szeptemberben az Eü. Centrum helyiségében megnyitott „Csere-bere Téka” adománybolt. 

 

A polgármesteri hivatalban augusztus 1-től két ügyvéd (egymást váltva) rendszeresen ad 

ingyen tanácsot a hozzájuk fordulóknak, akárcsak az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 

megyei szervezete, végül pedig a szemétszállítást végző BIOKOM is rendszeres ügyfél-

szolgálatot nyitott a városházán. 
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Újdonság a polgármesteri hivatalban elhelyezett alaptörvény asztal, melynek látogatottsága 

igen gyér volt, mindössze 15 fő járt ott és rendeltek egy díszes közlönyt. 

 

Március 1-től az oktatási intézmények tanulóit érintő logopédiai szolgálatot az eddigiektől 

eltérően a Tolna Megyei Önkormányzat szakintézménye látja el Pécsváradon is, a Kisegítő 

iskola pedig az év végét követően, január 1-től a megyei kormányhivatal (állam) fenntartásába 

kerül. 

 

A szolgáltatásnál maradva, kozmetikai szalon nyílt a Rákóczi utcai címeres házban, a 

vasműszaki mellett új fodrászüzlet nyitott, a volt mozi épületében baromfi tartástechnológiai 

üzlet nyílt, továbbá odaköltözött a csavarbolt és ugyanott munkagépek, szerszámok 

kölcsönözhetők. 

  

A keleti lakóterületet ellátó „kis ABC” jó félévig nem üzemelt, míg végül Somogyvári 

Ferencék üzemeltetésre átvették azt a hegyi bolttal együtt. 

A Kossuth utcai buszmegállónál (Varga-Pálék udvarában) lángossütő büfé üzemel október 

óta, továbbá a volt Kossuth utcai baromfibolt újra nyitott a Dózsa utcában, a bió - bolt helyén. 

 

Itt említendő, hogy a nagy ABC első üzletvezetője, Steigerwald József 16 évi szolgálat után 

január 10-én nyugdíjba ment, az új vezető a COOP Kft, ügyvezetője, Csukai Géza lett. 

Évközben bezárt – majd hosszabb szünet után - újra nyitott a Csinibaba ékszerüzlet, a Kossuth 

utcai faházas zöldségbolt viszont a nyár végével , a mellette levő faházas üzlet pedig az év 

végével végleg bezárt. 

 

Új szakkör kezdte meg működését az év során, bár csak 8 fővel, nevezetesen a „Ritmus és 

mozgás” szakkör, a sportkörnél pedig új szakosztály alakult Fuller Zoltán irányításával, a 

tömegsport szakosztály és kezdetnek két, valóban tömeges rendezvényt szervezett „Várad 

futás” (200 résztvevő), majd „Biciklitúra” (100 fő) elnevezéssel. 

Az utánpótlás labdarúgó csapatok új szakmai irányítója ősztől fogva Nagy Csaba edző lett. 

 

Az Esztergom –Máriagyűd I. Magyar Zarándokút résztvevői március 31-én indultak és április 

12-én érkeztek Pécsváradra és itt többen csatlakoztak hozzájuk. 

 

Végül az újdonság sorába tartozik a tavasszal végrehajtott hársfa-fiatalítás, amely során 60 

köztéri fát alaposan visszavágtak (többen kritizálták is), de egy kis „utógondozással” tavaszra 

elfogadhatóbb képet mutatnának. Idén az év végén a Kossuth utcai fákat nyesték szinte 

teljesen vissza. E körbe tartozik, hogy ugyancsak az év végével az önkormányzat helyi 

védelemben részesítette a pécsváradi szelídgesztenyést. 

 

                                                                 -.-.-.-  

 

Huszonöt évvel ezelőtt, az 1986-évi krónika az alábbi újdonságokat jegyezte fel: 

 

Intéző bizottság alakult a Dombay tónál lévő üdülőtulajdonosokból, Dr. Szirtes Gábor elnök 

vezetésével. 

Az önállósodott – Komlótól elvált és Mecseknádasd, Hidas településekkel közös -  helyi 

KIOSZ alakult 104 kisiparossal, az intéző bizottság irodát nyitott a Vár u. 18 számú 

épületben. 

A kisegítő iskola ebben ez évben  megyei fenntartásból Pécsvárad nagyközséghez került, a 

helyi tanács intézménye lett (mindössze egy évig). 
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Haklik Lajos autósboltot nyitott, először a Vár u 18 szám alatt, majd átköltözött a Kossuth u 

22 szám alatti üzletek egyikébe. 

A művelődési házban megszüntette a büfé üzemeltetését az ÁFÉSZ. 

Videoklub alakult dr. Bíró Ferenc és Lőrinczi Albert szervezésével, 15 taggal és hétfőnként 

csereberélték kazettáikat, 

Gyermek néptánc csoport kezdte meg munkáját 22 fővel, Benkő László irányításával. 

Helyi, Pécsvárad nevezetességeit tartalmazó képeslapok készültek és a postán, illetve a 

papírboltban lehetett kapni, a Zengő vendéglőben pedig vasárnaponként lehetett vásárolni 

Dunántúli Naplót, Népsportot és Vasárnapi Híreket. 

 

Több személyi változás is történt ebben az évben: 

A nagyközségi pártbizottság titkára Fuchs Sándor lett (Lakatos Béla helyett), a gazdasági 

bizottság új elnöke Mufics József, a művelődéspolitikai bizottság elnökévé  pedig dr. Fekete 

Sándort választották, a tsz. alapszervezet titkára Póra István után Szabó Gyula lett. 

 

A Könyvtár új vezetője Kígyós Sándorné után Arnold Istvánné, a kézimunkakör vezetője 

Wéber Mária helyett Koleszár Istvánné, a gyermek honismereti kör vezetője Unti Lajosné 

után Lantos Istvánné lett. 

A költségvetési üzem főkönyvelője Kófiás Endréné, a Lakásszövetkezet elnöke Galambos 

Jenőné lett. 

 

A Vöröskereszt csúcstitkára dr. Bíró Ferenc helyett (aki megyei tanácstag lett) dr. Hutvágner 

Rozália, a körzeti szakszervezeti szakmaközi bizottság elnöke Radics Károly, titkára Wolf 

József, a tűzoltóparancsnok Vörösvári Károly után a martonfai Csille József lett. 

 

A labdarúgók új edzője Pukli Mátyás, a sportköri számvizsgáló bizottság elnöke Grünhut 

Alfréd után Osztrogonácz József 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        II. 

 

 

Pécsvárad külföldi és hazai ismertsége, a város, illetve rendezvényeinek látogatottsága, ha 

úgy tetszik „idegenforgalma” változatlanul intenzív. 

 

1./ A külföldi kapcsolatok sorában ez évben legkorábban a hausmannstetteni biciklisek 

látogattak Pécsváradra, őket Bólynál a helyi kerékpárosok várták és együtt kerekeztek 

Pécsváradra.  

Az év vége felé önkormányzati és iskolai küldöttség járt a testvérvárosban, az ottani új 

iskolaépület avatásán, majd karácsony előtt egy utánfutóval érkezett a hausmanstetteni 

küldöttség – gyűjtésből hozott könyvekkel, játékokkal, ruhával, ágyneművel megpakolva. 
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Járt Pécsváradon és adott műsort egy burgenlandi vegyes-kórus a német napon, az 

Ausztriában  rendezett  III. nemzetközi Vadászkürtösök találkozóján arany minősítést nyert 

zenekarban pécsváradi kürtös is muzsikált. 

 

A külsheimi polgármester, Günter Kün nyugdíjas búcsúztatóján jelen voltak a pécsváradiak is, 

majd a 32 év után elköszönő polgármester Pécsváradon járt és a testvérkapcsolat emlékére a 

Szentháromság téren egy gesztenyefa csemetét ültetett el. 

  

Szeptemberben 18 általános iskolás és 2 pedagógus tartózkodott egy hétig Külsheimben, 

miközben jártak a boxbergi kalandparkban és az uissigheimi múzeumban is. 

 

A Közösségi Kerekasztal létesítette „Adománybolt” árukészletét a két testvérváros, 

Hausmannstetten és Külsheim adományai is gazdagították. 

 

A kistérségi ifjúsági fórumon képviseltették magukat a németországi partnerváros 

(Unterschleissheim) fiataljai, majd idelátogattak a Leányvásárkor is ( a 67 fős delegációt 

elkísérte Christoph Böck alpolgármester is), továbbá a német emléktábla koszorúzásán is részt 

vettek, a Big-Band együttes pedig a német Nieder-Liebersbach városban szerepelt. 

 

A pannonhalmai partnerkapcsolat révén négy nyolcadikos tanuló a németországi Egenben járt 

a pannonhalmi iskolásokkal. 

  

Az ausztriai Hartbergben tett látogatást két pécsváradi óvónő tapasztalatcserén – viszonozva 

az ottani óvónők tavalyi látogatását. 

 

Ugyancsak a Leányvásáron volt a város vendége a romániai Máréfalva 30 fős delegációja 

Dávid Lajos polgármester vezetésével, illetve a táncegyüttes, ezt megelőzően pedig az István 

Napok alkalmával a Dombay tónál táboroztak a  garamszentgyörgyi és pécsváradi 

táncosokkal, majd adtak közös műsort a várudvarban.  

A pécsváradi táncosokat ugyancsak ez évben látták vendégül Máréfalván a keresztény ifjúsági 

szervezetek nemzetközi találkozóján. 

 

A szlovákiai  Garamszentgyörgy  színjátszói egy helyi rendezvényen szerepeltek, a 

pécsváradi önkormányzat pedig az ottani szokásos „tökfesztiválon” vettek részt, a labdarúgó 

öregfiúk és családtagjaik Nagymácsédon jártak, az év végén a garamszentgyörgyi Pukkai 

László helytörténész a Felvidéki klubban mutatta be most megjelent könyvét. 

A garamszentgyörgyi magyar tánccsoport a Leányvásáron is szerepelt, őket Helena Valentova 

polgármester is elkísérte. 

 

Az ifjúsági önkormányzat szervezte nemzetközi ifjúsági szeminárium résztvevője volt a 

romániai nagybányai és csíkszeredai fiatalok küldöttsége is. 

  

A II. Béla középiskola és szakiskola tanulói ez évben is vendégségben voltak a rimaszombati  

iskolánál, továbbá az év során egy Felvidéki néptánc csoport szerepelt városunkban, 

augusztus 20-án pedig egy ifjúsági grúz tánccsoportot fogadtunk, a Leányvásáron pedig a 

horvátországi Szentlászló táncegyüttese volt a város vendége, a sportcsarnokban rendezett női 

teremfoci kupán három horvátországi csapat is szerepelt. 

 

A Dombay tónál megrendezett 21 fős bibliai tábornak négy amerikai diák vendége is volt. 
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Szeptember végén, az Európai Túrizmus Napján Brüsszelben tartott gálaünnepségen vehették 

át a pécsváradiak  az „EDEN-Díjat” (Kiváló Európai Desztinációk – turizmus fejlesztését 

szolgáló programokra elnyert díjat). 

 

2./ A jelentősebb helyi rendezvények látogatottsága,  „idegenforgalma” ez évben is 

számottevő volt. 

Ezek közül elég csupán időrendben felsorolni azokat, melyek jelentősen növelték Pécsvárad 

ismertségét, látogatottságát. Ezek többsége rendszeresen visszatérő rendezvény. Közülük 

külön is kiemelhető a Várszínház és a Leányvásár, ahol a „szereplők” (táncosok, színházak) 

az ország különböző területeiről érkeznek Pécsváradra, de a többi rendezvény közönsége is 

jórészt a megyén kívülről való. 

Íme a felsorolás: 

Újévi Big-Band műsor, Magyar Kultúra Napja megyei rendezvénye, Várbaráti Kör „Zengő-

csata túrája”, Kick-boksz országos bajnokság, V. Német gyermek-ifjúsági fúvósok országos 

döntője, Esküvő élménynap Pécsett, majd Pécsváradon, Zengővidék táncai bemutatója 

Budapesten, Mikroszkóp színpad előadása a térség nyugdíjasainak, az Első hivatalos 

zarándokút, a református templomi orgonahangverseny, vagy a két napos hitmegerősítő 

foglalkozás sajtóvisszhangja, valamint a Várklaszter (Dél-dunántúli 7 vár és 5 kastély) 

ülésezése és országos sajtótájékoztatója (ahol egyébként Gászné Bősz Bernadett lett a soros 

elnök), hétfordulós  országos amatőr „Gold Penn” horgászverseny a „Háromsziget” tavaknál, 

a Korhely István festőművész vezette Vári művésztelep megnyitója és kiállítása, Regionális 

gyermek néptánc fesztivál, St. Martin koncert a várban, a nyári „várvásárok” és „hőspróbák”, 

Ifjúsági Fesztivál, Musical parádé, Faszobrász tábor, István Napi rendezvények, Hangverseny 

a templomért, Idősek napi körzeti nyugdíjas találkozó, Csík zenekar műsora, Adventi 

rendezvények, stb. 

Az ismertségünket szélesítő programok sorába tartozik a „Régi értékek – új funkciók” címmel 

az Európai Bizottság által kiírt idegenforgalmi pályázaton a 16 induló között Pécs – 

Pécsvárad- Orfű sikere, az un. EDEN-Díj elnyerése és Brüsszelben történt átvétele is. 

 

Ez évben Pécsváradon járt a drávaszabolcsi református hitközség 10 fős csoportja lelkészük 

vezetésével, a képviselőtestület pedig Pannonhalmán járt. 

Az idegenforgalom növelése, Pécsvárad ismertté tétele sorában említendő a 300 ezer forintos 

támogatással készült három kisfilm is, melyet a helyi tévé az októberi első adásában mutatott 

be, és amely megtekinthető a világhálón is. 

Az adócsoport nyilvántartása szerint ez évben Pécsváradon 1.581 vendégéjszakát töltöttek az 

idelátogatók. 

 

Az országos tv-adásokban, így például az ATV hazai túrizmus c. műsorában többször 

mutatták be Pécsvárad nevezetességeit, augusztus elején 3 perces kisfilmet adtak Pécs, 

Pécsvárad, Orfű bemutatásával „új értékek – régi helyszínek” címmel. 

Augusztus 20 előtt többször szóltak arról a tv-ben, rádióban, illetve az újságokban, hogy az 

Alkotmánynapi új kenyeret és a kis cipókat Pécsváradon sütik, majd ugyancsak az országos 

tévéadások és rádióshírek arról számoltak be, hogy az adventi jótékonysági cipókat is a 

pécsváradi üzem süti. 

A Duna tv. felvételt készített a pécsváradi idősellátásról is, december 27-én pedig a rádió 

(Kossuth adó) reggeli hírműsorában a hagyományos szilveszteri Zengőtúra kapcsán esett szó 

Pécsváradról. A túrának egyébként már rendszeres látogatói vannak Pécsről, Szegedről, 

Németországból és az ország más területeiről is. 
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Pécsváradon volt a megyei tanévnyitó, továbbá országos napilapokban is közreadták a 13 km-

es Szent Margit túrának, mint zarándokútnak az avatását, valamint többször volt Pécsvárad is 

érintettje a pécsi Természetbarát Szövetség szervezte különböző távú és fokú túráinak, de 

jártak a Dombay tónál a pécsi és környékbeli fürdőzőkön kívül hosszúhetényi lovasok is, 

valamint helyszíne voltunk a Canon 45. Mecsek Rallye autóversenynek, illetve a XVII. 

Nemzetközi veterán autók bemutatójának is. 

 

A Skóciai Szent Margit túrára Bajáról két busszal jöttek, továbbá budapesti diákok, valamint 

pécsi, szekszárdi, komlói, kozármislenyi, mohácsi, szederkényi túrázók is eljöttek. 

 

Ismét a várban volt az ország különböző helyeiről ideérkezők jelenlétében az idei „Jó ember 

díj” átadása, ez alkalommal a díjat Zagorhidi Cigány Ákos Oszkó település Hegypásztor Kör 

ügyvezetője kapta meg. 

  

A felsorolt rendezvényekből külön is kiemelendő a „Pécsváradi Esküvő”, melyen 

Szekszárdról, Szigetvárról, Pécsről, Villányból is voltak érdeklődők, a „Hőspróba” sem 

csupán Pécsvárad rendezvénye volt, ugyanis Bikal, Márévára, Ozora, Dunaföldvár, 

Simontornya, Szigetvár és Siklós „hőspróbázóinak” is Kempné Mayer Szilvia és Csizmadia 

László dolgozták ki a próbatételeket és készítették el a kellékeket. 

  
3,/ Ez évben is igen sok neves személyiség járt Pécsváradon, mint Tokody Ilona Kossuth 

díjas operaénekesnő, Muskát András operaénekes és Harazdy Miklós orgona és 

zongoraművész, Koós Réka, Polyák Lilla, Csengeri Attila, Homonnay Zsolt színész-

énekesek, St Martin énekes, a Csík zenekar, Sólyom Katalin, Mikó István, Nemcsák Károly, 

Tóth Judit, Szacsvay László, Cs. Németh Lajos, Hűvösvölgyi Ildikó, Dózsa László, Fodor 

Zsóka, Beregi Péter, Heller Tamás  színészek,  Bertók László Kossuth díjas költő, dr. 

Andrásfalvy Bertalan volt művelődési miniszter, Czukor Zoltán olimpikon távfutó, Erőss 

Zsolt hegymászó 

 

                                                                  -.-.-.- 

 

Huszonöt évvel ezelőtt is volt Pécsváradnak  külföldi kapcsolata, nevezetesen a Zeneiskolának 

és rajtuk keresztül a Női kamarakórusnak a német niederstetteni iskolával és kórussal, akiket 

az évben Pécsvárad látott vendégül, továbbá NDK-s iskolások voltak csereüdülésen 

Pécsváradon (családoknál elhelyezve), de járt nálunk egy 30 fős, majd más alkalommal 50 fős  

Nyugatnémet (NSZK-s) turistacsoport is, továbbá angol szociológusok vizsgálták az általuk 

kiválasztott 8-10 pécsváradi család életkörülményeit, társadalmi helyzetét. 

   

A helyi rendezvények sorában – a Leányvásár mellett – kiemelte a krónika a nagyobb 

látogatottságúak közt a Nemzetközi Szövetkezeti Nap itt tartott megyei rendezvényét, a megyei 

Úttörő Fúvósok pécsváradi találkozóját (9 megyei és 1 szlovák zenekarral). 

Az évben nyílt a várban a két hetes régésztábor (négy pécsi gimnázium 18 tanulója 

szorgoskodott a várfal helyreállításán). 

 

Beszámolt a sajtó a szövetkezetek országos tekebajnokságán a KTSZ sikeréről (2. helyen 

végeztek), továbbá a siklósi Várfesztiválon szereplő Úttörő Fúvószenekar szakmai 

elismeréséről is. 

 

Többször „szerepelt” Pécsvárad a körzeti és országos tévéadásokban, valamint a rádióban. 
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A körzeti adásban a társközségekben funkcionáló elöljáróságok  munkájáról készült riport 

Zengővárkony, Lovászhetény elöljáróival és a vb. titkárral. 

A tv2 hírt adott az augusztusi hatalmas jégverésről (578 fő kapott összesen 2,3 millió 

kártérítést a biztosítóktól), egy más alkalommal Kígyós Sándor budapesti kiállításáról 

számoltak be, adásba került a Kecskeméten országos bajnokságot nyert  öregfiú labdarúgók 

sikere és végül idegenforgalmi témánál bemutatták a Dombay tavi üdülőterületet és a Grubics 

féle Gesztenyés vendéglőt is. 

 

A Női kamarakórusnak rádiófelvétele volt Pécsett és Kaposváron, valamint a budapesti 

adásban a „Kóruspódium” műsorában is szerepeltek. 

 

Pécsváradon járt Dobos Attila, Bujtor István, Nagy Bandó András, dr. Andrásfalvy Bertalan, 

itt adott műsort a Szélkiáltó együttes, egy grátzi tánccsoport, a niederstetteni énekkar és a 

francia Perdriele tánccsoport 10 napig vendégeskedett Pécsváradon és Zengővárkonyban. 

 

 

                                                           III. 

 

Az önkormányzat éves költségvetési felhasználása ez évben is meghaladta az egymilliárdot 

és 47 millióval a tavalyi összeget. A teljes kiadás 1.096.647.000 Ft volt. Ebből a 

városüzemelés összköltsége ( most már beleszámítva a vár üzemeltetését is) a tavalyi 45,6 

millióval szemben 58.890.000 Ft volt, ebből csak a városgazdálkodási kiadás  (Vár Kft. 

számlázásai) 40,1 millió. 

A közcélú foglalkoztatás államilag biztosított kiadása pedig a múlt évi 57,4 millióval szemben 

idén csak 22 millió volt.. Fejlesztésre 122.550.000 Ft jutott (tavaly 129 millió), 

 

A fejlesztési kiadások legjelentősebb tétele a művelődési háznál a tetőszigetelés ( 6.694/m Ft) 

és az odatelepített napelemes fűtőtestek (197 db. 323 m
2
.fotoelektronikus cellák) kiépítése, 

amely rendszer elsősorban a sportcsarnok és az uszodai víz melegítésére szolgál. Mindezek 

bekerülési költsége 56.350.093 Ft volt, de ebből csak 45.123/m Ft került ez évben kifizetésre, 

a különbözet átcsúszott a következő évre. (a beruházás támogatottsága 85 %.os volt, ennek 

összege 47.897.579 Ft). 

 

Nagyjából hasonló nagyságú kiadás volt a Kodolányi János ÁMK integrált fejlesztése 

(28.636/m Ft, a támogatás 6,5 millió), továbbá az infokommunikációs eszközök beszerzése 

100 %-os támogatással ( 20.920/m Ft). 

 

A jegyzőség informatikai fejlesztése ( 654 ezer Ft), illetve az épület felújítása (1.075 ezer Ft) 

és az udvari épületben elhelyezett városüzemeltetési iroda felújítása (494 ezer Ft) a gépjármű 

tőketörlesztésével (224 ezer Ft) együtt 2.447.000 Ft-ot tett ki. 

 

A víz-és szennyvízhálózat rekonstrukciójára 5.028 ezer forintot költött az önkormányzat, a 

Vízmű pedig folytatta a Vár utcában a nyomóvezeték cseréjét, a telephelyen új garázsépületet 

építettek, valamint korszerűbb és gazdaságosabb földmunkagépet szereztek be., 

 

A művelődési háznál közösségi helyiség kialakítására 1.020.000 Ft-ot, díszletmozgató és 

függönymozgató berendezés felújítására pedig 2.060.000 Ft-ot fordítottak, a várszínházi 

színpad mobil elemekből történt kialakítása 1.117.000 Ft-ba került. 
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Az alkotótábori szobrok ez évi bekerülési költsége 540 ezer Ft, az Ifjúsági önkormányzat 

részére vásárolt ping-pong- valamint, csocsóasztal 258 ezer Ft. volt. 

 

Tovább gazdagodott és szépült a Dombay tó, kár, hogy a közegészségügyi feltételek hiánya 

miatt a tó nem kijelölt fürdőhely. A 60 fős fedett foglalkoztató a Várad Alapítvány pályázata 

révén épült, az önkormányzat pedig a tó üzemeltetésére  420 millió támogatást állapított meg. 

 

A közterületek rendje továbbra is jobb a korábbi évekhez képest, az ez évben 60 db. hársfa 

visszanyeséses frissítése némi utógondozásra szorul, egyébként a 4 órásra csökkent 

közmunkaidő okozta problémát a Városüzemelési Vár Kft-hez átsorolt 18 közmunkással 

pótolni lehetett, e célból egy kombinált gépet (fűnyíró és hókotró is) vásároltak. 

Itt említendő a zengő csúcs rendszeres takarítása is, ezt Böröcz István, Ács Tibor és Mayer 

Pál végzi. 

 

Négy nagy felújítás is történt. Ezek: 

 

Szakiskolai fiú kollégium 180 millióért az Architekt Bt kivitelezésében, nagy ÁBC külső, 

belső felújítás az ÁFÉSZ által, a katolikus templom felújítása folytatódott és majdnem 

teljesen befejeződött az Architekt Bt. kivitelezésében, pályázati segítséggel és 510 ezer Ft-os 

önkormányzati támogatással, valamint a plébánia és a hívek adományaiból.  

A magyar zarándokút ez évi tagdíjszerű támogatása 81 ezer forint volt.  

 

Mozi épület és környezete (udvar, járda), is megújult a két vállalkozás (baromfi technológia, 

illetve a csavarárú és gépkölcsönző bolt) révén. 

 

Ez évben az önkormányzat lakhatási krízishelyzet címén, támogatásból 2 millióért lakást 

vásárolt Orlai József részérre, egyébként a hosszúhetényi önkormányzat is itt vásárolt két 

lakást két cigánycsalád részére 

 

Az év elején az önkormányzat elé került egy magán kezdeményezés (ASPO Kft.) a 

városközpont átépítéséről, de döntés nem született, az ügynek folytatása nem volt. 

 

                                                                  -.-.-.- 

 

Huszonöt évvel ezelőtt a krónika a fejlesztésekkel kapcsolatban rögzítette, hogy 6 éves vita 

után elfogadásra került Pécsvárad-Zengővárkony összevont rendezési terve. 

 

Az évi fejlesztések sorában kiemelte a krónika, hogy a keleti lakóterületen megépültek a 

Gesztenyés, Gyenes és Hegedűs utcák (840 ezer Ft), valamint a temető belső útjai (195 ezer 

Ft). 

Elkészült  a Pécsi úti csatorna  (2,3 millió), valamint a Zengő éterem – Művelődési ház – ABC 

csatorna és átemelő rendszer (300 ezer Ft), továbbá a várkanyar, Magyartér járdaépítése 

(189 ezer Ft). 

 

Az évben korszerűsítésre került a közvilágítási villanyhálózat 2,5 Km-es szakasza, 60 oszlop 

állításával és 40 db. higanygőzlámpa elhelyezésével, továbbá magántársulással a Dombay tó 

környéki zártkertben is villanyhálózat épült. 

 

Bada László, Müller Lajos és Benkő László munkája révén díszkivilágítást kapott a várfal és a 

templom (akkor, mint Hazafias Népfront tagok végezték e közérdekű munkát). 
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Villanyfűtést kapott a Vár utcai óvoda (550 ezer Ft), a régi patikában egy szolgálati lakás lett 

kialakítva, továbbá  a szakiskola épületben (városháza) került elhelyezésre a Nemes- Nágel 

emlékszoba. 

Az Öregek Napközi épületében egy épületrész átalakításával bentlakásos otthon létesült 673 

ezer Ft-ért. 

 

A TÜZÉP-i úton megépült 25 garázs és elkészült a lakásszövetkezeti építkezést megelőzően a 

szivárgó rendszer 1 milliós ráfordítással a Dózsa u 2 számú telken. 

 

Abban az évben magánszemélyek lakásépítési és lakásvásárlási támogatásaként a tanács 320 

ezer forintot fizetett ki, továbbá a hivatal beszerzett egy stencilgépet (másológép) és telexet. 

 

 

 

                                                          IV. 

 

 

 

A gazdasági egységek (242 egyéni és 289 társas vállalkozások) által foglalkoztatottak száma 

– összehasonlítva a megelőző 5-6 évvel - némi csökkenést mutat és ez mutatkozik a 

hivatalosan közreadott munkanélküliségi rátán is. 

Évközben 37 vállalkozó adta le engedélyét és 43 vállalkozás kezdte meg működését. Kár, 

hogy a lakosság részéről a legkeresettebb vállalkozókról, szolgáltatások elérhetőségéről 

viszonylag keveset tudunk. 

 

A Hírmondó márciusi számában szereplő ígéret, miszerint új információs kiadvány jelenik 

meg, amelyben valamennyi közérdekű szolgáltatás ás szolgáltató helyet kap (címlista a 

lakosság tájékoztatására) sajnos csak ígéret maradt. 

 

A munkanélküliségről eddig csak kistérségi adatok álltak rendelkezésre, a 2011 szeptemberi 

adat viszont a városokat mutatja be, így Pécsváradról is vannak adatok. 

A megyei átlagnál (12,4 %-os munkanélküliség) jobb Bóly (6,9 %), Kozármisleny (8,2 %), 

Pécs (10,2 %), Harkány (10,9 %) és Pécsvárad (11,2 %). 

A további 9 városban a megyei átlagnál nagyobb a munkanélküliség: Villány (12,8 %), Sásd 

(13,2 %), Szentlőrinc (13,4 %), Szigetvár (14 %), Mágocs 15,7 %), Mohács (16,3 %), Siklós 

(16,6 %), Sellye (16,7 %) és Komló (20,6 %) a sorrend. 

.   

Nagyjából azonos ezekkel egy októberi adatsor is, amely az álláskeresők számát és a 

lakónépességhez viszonyított arányát tünteti fel: Bóly 125 fő, 4,79 %, Kozármisleny 209 fő, 

5,13 %, Pécs 7.158 fő, 7,1 %, Harkány 187 fő, 7,10 %,  Pécsvárad 198 fő, 7,26 %, Villány 

129 fő, 7,38 %, majd Sásd 8,35 % és Komló 12,63 % között vannak a többi városok. 

A legjobb Bóly esetében nem a régi munkáltatók (volt ÁG. stb.) foglalkoztatottjai hozzák a 

kedvező eredményt, hanem az iparterület, az un. „ipari park” kialakítása és a vele járó 

kedvezmények, állami támogatások az ott letelepedő – esetenként külföldi – vállalkozások 

által foglalkoztatottak miatt alacsony a munkanélküliség és így a munkát keresők száma. 

 

Érdemes összevetni a munkanélküliségi rátát a VI. fejezetben közölt népesség alakulás 

adataival. Az összefüggés egyértelmű ! (Munkahely, munkahely, munkahely !!!) 

 



 46 

A mezőgazdasági üzemek (Kelet Mecsek Rt, AGROVER Rt.) és magángazdálkodók 

szempontjából, a földek értéke alapján, Pécsvárad kedvező helyzetben van. 

A termőföldek értéke megyei átlagban 414.000 Ft/hektár.  

Az átlagnál jobbak a földek Bóly, Mohács, Pécsvárad, Szentlőrinc térségében (átlag 500-

600.000 Ft/hektár), átlag alattiak, 300.000 Ft/hektár értékűek a földek Sásd, Sellye, Komló 

térségben. 

Ezek a különbségek az átlagtermésekben is megmutatkoznak. Részletesebben: 

   

Az AGROVER Kft. csupán három hektárral kisebb területen gazdálkodott, a 3.682 ha-ból 

680 ha-t az államtól, 311 ha-t alkalmazottaiktól bérelnek és 2.691 ha területet kívülállóktól 

használnak. 

 

A növénytermesztési ágazat ez évi eredményességét növelte a viszonylag magas felvásárlási 

ár, valamint a kedvezőbb időjárás, így átlagtermésük minden növényféleségnél jobb volt a 

tavalyinál. 

Részletesen: 

 

Kukorica    1.517 ha-on    7,19 to/ha, 

Búza              581     „       4,85     „ 

Őszi árpa       237     „       4,89     „ 

Napraforgó 1.020     „       2,41     „ 

Lucerna          131     „      lábon értékesítve. 

 

A csokoládépusztai sertéstelepen az átlagos kocaállomány 1.323 db. (tavaly 1.299 db.), a 

malacszaporulat 27.605 db. (mintegy kétezerrel több, mint tavaly). 

Ez évben mintegy 1500 db-al kevesebb sertést értékesítettek, a hízókibocsátás is kétezerrel 

kevesebb volt és az ágazatot a sertésárak alakulása (önköltség alatt) is negatívan érintette. 

Részletesebben: 

Sertésértékesítés 4.194 db. ( 525 to), hízókibocsátás 22.020 db. (2.350 to), saját vágás és 

feldolgozás 18.782 db. (1.925 to), ennek piaci értéke 598.413 e Ft volt, vagyis mennyiségben 

azonos a tavalyival, a bevétel jóval elmaradt a tavalyi 754.905 e Ft-tól. 

 

A szilágypusztai vágóhídon és húsüzemben a saját vágáson felül feldolgoztak még 1.166 db. 

(127 to.) vásárolt sertést, 

Értékesítési bevételük tovább csökkent, a tavalyi 1.o62.980 e Ft-al szemben 1.027.630 e Ft 

lett. 

 

Összességében a Kft. éves árbevétele 1.944.503 e Ft volt (tavaly 2.351.096 e Ft), adózott 

eredményük 12.312 e Ft lett. 

 

Saját erőből és pályázati támogatásból beruházásra összesen 282,9 milliót fordítottak, ebből 

186,9 milliót tesz ki a 40 %-os állami támogatással megépült új szárítóüzem, továbbá a 

vadhúsból készült termékek feldolgozásához, tárolásához, csomagolásához és szeleteléséhez 

szükséges berendezések, gépek (10 db. hűtőkonténer, szeletelő és csomagológép, stb.) 

bekerülési költsége 90,5 millió volt, végül Csokoládépusztán 5,5 millióért állati hulla és 

melléktermék égető berendezést  állítottak üzembe. 

 

Az AGROVER dolgozói létszáma 165 fő (tavaly 173), az éves átlagbér 1.981.848 Ft volt 

(tavaly 1.902.844 Ft), a bérszínvonal növekedés 4,15 %-os (tavaly 1,66 %). 
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A cégnél tulajdonosváltás nem volt, az irányítást (vezetést) továbbra is Faragó László látja el, 

a vezetői körben történtek személycserék. 

 

A Kelet-Mecsek Mezőgazdasági Kft. 1.798,1707 hektár bérelt földön gazdálkodik (20 ha-l 

nagyobb területen, mint tavaly) és bérleti díjként 49.715 e Ft-ot fizetett a földtulajdonosoknak 

(tavaly a bérleti díj összege 2,7 millióval kevesebb volt). 

A kedvezőbb időjárás miatt a kukoricát leszámítva, a növénytermesztés termésátlaga 

meghaladta a tavalyi eredményeket: 

 

Őszi búza           265,87 ha. területen   4,95 to/ha 

Repce                 265,76  „         „          3,46    „ 

Tritikálé               85,90  „          „          2,96    „ 

Napraforgó         350,50  „          „          2,41    „ 

Kukorica             475,55  „          „          5,95    „ 

 

Szarvasmarha állományuk az év végével a tavalyi 360 db-al szemben 663 db. volt, ebből 

tehén 335 db. 

Az év során értékesített tej 2.570.456 liter volt, ez 367 ezer literrel több, mint tavaly, így az 

árbevételük is ( a mennyiség és az értékesítési ár emelkedése miatt) közel 100 ezer forinttal 

nőtt: 246.557 e Ft volt a bevétel. 

 

A Kft. éves árbevétele összesen 633..484 e Ft lett, éves nyereségük pedig 157..493 e Ft 

(tavaly 11.288 e Ft volt) 

 

Beruházásra összesen 146.992 e Ft-ot fordítottak, közel háromszorosát a tavalyinak, ebből a 

gépi beruházás (NH önjáró markoló, takarmánykiosztó kocsi és szárító adapter) 40, 1 millió 

volt, a hígtrágya tároló kialakítása pedig 106,9 milliót tett ki. 

 

A Kft-ben foglalkoztatottak száma a megelőző évivel azonosan, átlag 50 fő volt, éves 

átlagkeresetük 1.680 e Ft (tavaly 1.719 e Ft volt). 

 

Az év során a Kft-ben szervezeti, személyi változás nem történt, azonban az összegzés 

írásakor (2012 áprilistól fogva) Faragó László helyett az ügyvezető igazgató Mándy Lóránd  

(az egykori AGROVER igazgató) lett. 

 

A Mecsekerdő Zrt.-hez tartozó pécsváradi erdészet  gazdálkodási adatai ismeretlenek, mivel 

a Zrt. termelési vezérigazgató-helyettes szerint a „kért adatok üzleti titkot képeznek, így 

azokat kiadni nem áll módunkban” 

. 

A 20 éves Aranycipó Kft az évfordulóra a pécsi Árkádban lévő üzletét egyedi bútorokkal és 

egyéb technikai eszközökkel korszerűsítette és „Világszínvonal az Árkádban” jeligével 

reklámozta a csak ott kapható áruikat (Leberkase – húskenyér, Kneipp – ötemeletes kenyér, 

Marychet – szendvics melegítő). Összesen 150 féle termék kapható üzletükben. 

Augusztus 20-ra a nemzet kenyerét a Kft sütötte Pécsváradon, 3.000 kis cipót is készítettek 

jótékony értékesítésre Pécsre, valamint Pécsváradra is. 

 

A cég ez évben ismét előrelépett, további nagybani megrendelőkkel szerződött és ehhez 

igazodva nőtt a létszámuk, termelésük, kapacitásuk, Szinte minden termelési mutatójuk 

növekedést jelez (árbevétel, termelési érték, szállítói kapacitás, stb.)  

Részletesebben: 
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Állományi létszámuk 249 fő (tavaly 244 fő, azt megelőzően 236 fő), ebből fizikai dolgozó 

218 fő. Szakmunkástanulóik száma 36 fő. 

A dolgozók éves átlagkeresete 1.219.899 Ft (tavaly 1.116.218 Ft volt). 

 

Éves nettó árbevételük 1.940.939 e Ft (tavaly 1.569.801 e Ft), az egy főre jutó termelési érték 

7.795 e Ft (tavaly 6.434 e Ft, azt megelőzően 5.980 e Ft volt). Az árbevétellel arányos 

jövedelmezőségük ez évben meghaladta az eddigi 3 %-ot, 6 % lett. 

 

Hasonlóan nőtt termelésük is, naponta 9 tonna kenyeret (tavaly 7 tonna volt) és 5 tonna 

péksüteményt (tavaly 4 tonna volt) állítottak elő. Új választékként ez évben új leveles 

termékeket, pék- és cukrászsüteményeket hoztak forgalomba, ugyanakkor leálltak a félkilós 

tönkölybúza kenyér sütéséről. 

Érhetően növelni kellett szállítói és termelési kapacitásukat is. Beruházásra, fejlesztésre 

összesen 132 milliót fordítottak, ezzel továbbra is a legkorszerűbb a gépi berendezésűk, 

tehergépkocsi parkjuk pedig 23 db (tavaly 21 db, évekkel ezelőtt még 16 db. volt).    

 

A helyi rendezvények támogatásában a cég továbbra is az elsők között említendő. 

 

Az ÁFÉSZ, illetve COOP Kft. többszöri kérés és ígérgetés  ellenére működéséről 

tájékoztatást nem adott, annyi rögzíthető, hogy a cég Pécsváradon mindössze két ABC-t 

üzemeltet, korábbi üzleteit értékesíti, illetve bérbe adja, egyébként az Erzsébeti útnál lévő 

CBA üzlet is bezárt, pedig árai kedvezőbbek voltak a központi ÁBC árainál.  

 

 

A Pannonpharma gyógyszergyár gyógyszeripari kutatás-fejlesztéssel is foglalkozik. Ebben 

az évben – reklámfüzeteik szerint – az alábbi gyógyszereket gyártotta, illetve forgalmazta a 

cég: 

 

EBRIMYCIN gél pattanások ellen, DIQ PP tabletta visszér, aranyér kezelésére, 

PHLOGOSAN kenőcs bőr regeneráló, gyulladáscsökkentő, MIRALGIN tabletta láz- és 

fájdalomcsillapító, EGIFERON gél herpeszre, SEPTOSYL szemkenőcs szemgyulladásra, 

DIAPULMON csepp légzés, inhalálás céljára, PHLOGOSOL oldat torok- és fogíny 

gyulladásra, TALEUM szemcsepp allergia, könnyezés ellen, MELTEN IBUPROFÉN tabletta 

gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, ANTAGEL M tabletta savlekötésre. 

 

Várhatóan jövőre a gyártelepen további fejlesztésekre kerül sor, ugyanis Uniós pályázaton 

mintegy félmilliárd támogatást remélnek, amely beruházás (új épületrész) „fermentációs 

gyógyszer-hatóanyag” gyártását teszi lehetővé, továbbá bővítik a raktárt, csomagoló 

üzemrészt is építenek és infrastrukturális fejlesztésekre is sor kerülhet. 

 

A cég támogatója a Hegedűs Andrea vezette erdei iskolának, mely ez évben kiváló minősítést 

kapott és a 2011szeptember – 2012 júniusig terjedő programban kiemelt helyen szerepel a 

környezet és természetvédelem mellett a hagyományismeret , a Mecsek mondavilága köré 

szervezett versenyek, játékos foglalkozások szervezése. A programfüzetet eljuttatták minden 

iskolába. 

 

A Mecsek Drog Kft. a megelőző évben jelentős ( 40-50 %-os) UNIÓ -s támogatással 

beruházásba kezdett, és ez év elején befejeződött. Ennek során új raktárt építettek, 2 filterező 

gépet és 1 nyomtatógépet szereztek be és egyre inkább szélesedik a cég ellátási területe is. 
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Tevékenységükről  részletesebb adatok sajnos nincsenek, csupán arról van információ, hogy a 

cég is hozzájárult az Adománybolt „árú készletéhez”. 

 

A Kresz és Fiedler Kft. tevékenységi köre, piaca (belföldi és külföldi üzleti partnerei), 

valamint dolgozói létszáma a megelőző évhez képest szinte változatlan.  

A foglalkoztatottak száma 52 fő (tavaly 53), ebből nem termelő 12 fő, az egyéb mutatójuk 

viszont valamivel kedvezőbb (jobb) mint a tavalyi.  

 

Éves árbevételük a tavalyi 604,6 millióhoz képest 696,1 millió volt, eredményük 

(jövedelmezőségük) a közel 94 millióval szemben 131,3 millió lett. 

Mindebből fakadóan beruházásra is több jutott, gépi berendezéseik korszerűsítésére, új 

beszerzésekre az év során 74.385/m Ft-ot fordítottak, a tavalyi 21,6 millióhoz képest, az 

alkalmazottak átlagkeresete havi 192.427 Ft volt (tavaly 171.242 Ft). 

 

Az Építő és Kereskedelmi Kft. tulajdonosi jogait novembertől a helyi Pannonpharma 

gyakorolja, a Kft. szakmai irányítója pedig Bogos István. 

 

A cég éves árbevétele jelentősen nőtt, a tavalyi 231,8 millióról 656,9 millióra, a legfőbb 

foglalkoztató a Pannonpharma volt. 

 

Az építőipari részleg árbevétele 561.456 e Ft lett (tavaly 138.567 e Ft volt és ebből a 

Pannonpharmának végzett munka árbevétele 535.766 e Ft-ot tesz ki. 

 

A Házépítők boltja forgalma közel azonos a megelőző évivel, bevételűk 83..906 e Ft volt 

(tavaly 84.220 e Ft). 

 

A Kft. ez évi nyeresége 9.013 e Ft volt (tavaly 3.574 e Ft). 

Beruházásra a tavalyi 4,5 millióhoz képest 2,8 millió jutott (telekvásárlás és technikai, 

valamint számítástechnikai eszközök beszerzése) 

 

A cég dolgozóinak átlagos létszáma 37 fő (tavaly 39 fő), ebből pécsváradon lakik 13 fő, irodai 

alkalmazott 8 fő. 

A dolgozók éves átlagjövedelme 1.124 e Ft volt (havi 93.670 Ft). 

 

                                                  -.-.-.- 

Huszonöt éve arról számolt be a krónika, hogy a gazdasági egységek – a költségvetési üzem 

kivételével – eredményes évet zártak, a nyereség nagysága tekintetében Erdészet, Tsz., KTSZ., 

MEZŐGÉP, ÁFÉSZ, ÉSZKV volt a sorrend. 

 

Az Erdészet létszáma akkor 206 fő volt, nyeresége 23,5 millió,  a dolgozók évi átlagkeresete 

58.224 Ft-ot tett ki. 

Az évi fakitermelésük 39.363 m
3
, erdőtelepítést 93 ha-on, erdőápolást pedig 559 ha-on 

végeztek. 

 Az év során egy 25 fős fürdő-öltöző helyiséget létesítettek, egy mobil melegedőt helyeztek el 

és gazdagodott gépparkjuk is (közelítő csuklós traktor, KAMAZ tehergépkocsi, UAZ 

személygépkocsi vásárlással). 

 

A Zengőalja termelőszövetkezet nyeresége 15, 1 millió lett. Az augusztusi hatalmas jégverés 

miatt a biztosító a terméskiesést 25 %-ban állapította meg és 12 millió kártérítést fizetett.  
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A szövetkezet 366 tagja közül aktív dolgozó volt 183 fő, továbbá 93 alkalmazottak is 

foglalkoztattak. 

Az évben számolták fel a juhállományt, tehénlétszámuk 371 db. volt, az éves tejértékesítésük 

1.925.000 liter, továbbá akkor még a háztáji gazdaságok további 435.000 liter tejet 

értékesítettek és 154 tonna élő marhát adtak el. 

A szövetkezet keretein belül kesztyűvarrás, erdészet és homokbánya üzemelt, a dolgozók éves 

átlagkeresete 72.386 Ft volt. 

 

Az Építőipari szövetkezet 300 főt foglalkoztatott, a dolgozók éves  átlagkeresete 61.682 Ft-ot 

tett ki. 

A mozaiküzem 46, 2 milliós, az építőipar 41,2 milliós árbevételt ért el. A cég az évben adta át 

a mezőgazdasági szakiskola építésének III. ütemébe tartozott épületrészeket, Pécsett 16 lakást 

építettek fel és a TITÁN részére a városközpontban (Zsolnai szobornál lévő üzletház) 2,5 

milliós beruházást végeztek.  

Az év során megkapták a KISZÖV adományozta kiváló szövetkezet oklevelet és vándorzászlót. 

 

A MEZŐGÉP gyáregység létszáma 165 fő volt (89 szakmunkás, 33 igazgatási- műszaki-

számviteli, a többi betanított és segédmunkás, illetve 5 nyugdíjas). Átlagkeresetük 68.275 

Ft/év volt. 

Fő profiljuk a carborobot kazánok gyártása volt, az évben 154 db-ot értékesítettek és a 40 kW 

típusról átálltak 100 és 140 kW gyártására, továbbá megmaradt a 80 és 300 kW gyártása is. 

Az év során autódarut, lemez gyökölőt és más gyártóberendezést szereztek be. Hét szocialista 

brigádjuk közül egy a vállalat kiváló brigádja lett, egy pedig ezüstkoszorús és kettő 

bronzkoszorús címet érdemelt ki. 

 

Az ÁFÉSZ összesen 180 főt foglalkoztatott (ebből nő 124 fő), a szövetkezeti tagok száma csak 

Pécsváradon 1052 volt. A dolgozók átlagkeresete 58.699 Ft/év volt. 

A vasműszaki forgalma 84,7 millió volt,  az ABC 44, a ruházati bolt 15, a Zengő étterem 6,8 

milliót forgalmazott. 

A szövetkezet a kiskereskedelem és vendéglátás mellett felvásárlással, ipari tevékenységgel 

(fonoda, szikvízüzem, fólia) és szállítással is foglalkozott. 

 

Az ÉSZKV létszáma 197 fő volt, a dolgozók átlagkeresete 63.163 Ft/év volt, a tanácsi 

költségvetési üzem 70 főt foglalkoztatott (ebből nem termelő 13) és csak a 4,1 milliós 

támogatással nem lett veszteséges. A dolgozók átlagbére 66.300 Ft/év volt. A tanácsnak 

végzett két nagyobb munka közül egyik sem fejeződött be (öregek napközi bentlakásos 

részének kialakítása, Pécsi út szennycsatornázása) 

. 

A Pécsi Állami Gazdaság II. kerülete (Szilágypuszta, Csokoládépuszta, Lovászhetény) 218 főt 

foglalkoztatott, dolgozóinak összesen 55 lakást tartottak fenn. 

 

A szilágypusztai hízó-marha telepükről az évben 115 db-ot értékesítettek szovjet és arab 

exportra. A húsüzemben akkor 16.144 sertést vágtak le és környezetvédelmi beruházásukat 

követően az évben elnyerték a Vöröskereszt „Tiszta környezet” címet. 

 

A növénytermesztés mellet akkor gyümölcsöse is volt a gazdaságnak (őszibarack, kajszi, 

szilva, alma) és az évben indították a laskagomba termesztést. 
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A pécsváradi malom akkor még 14 fővel (ebből nő 6) üzemelt, a helyi és komlói sütőüzemet 

látták el liszttel, továbbá az ÁFÉSZ-nak havi 200 mázsa, a Tárháznál lévő elárusítónak havi 

150 mázsa takarmánylisztet szállítottak, valamint a környékbeli tsz-eket szolgálták ki. 

 

A tárház felvásárlással és értékesítéssel foglalkozott, ennek során exportra is szállítottak ( 75 

vagon búzát, 25 vagon borsót, 390  vagon kukoricát), belföldre pedig  580 vagon búzát és 240 

vagon kukoricát értékesítettek, tovább a lakossági állattartók részére szemes takarmányt és 

tápkeveréket biztosítottak. 

 

A Pécsi úton lévő présüzem a krónika szerint 254 ezer liter lé-mennyiséget nyert bodza, 

málna, meggy, szeder, szamóca és szőlő préseléséből 5,6 millió Ft értékben. 

 

A helyi konfekciós üzem csökkenő létszámmal (már csak 34 főt foglalkoztattak) 14.500 db. 

fiú- és leányka nadrágot, 2.900 db. gyermekruhát varrt „tőkés exportra”, továbbá hazai 

megrendelésre 2.100 db. férfi nadrágot, 1.700 db. férfi alsót, 300 db. női munkaköpenyt és 

4.800 db. szoknyát varrtak meg. 

 

Feljegyezte a krónika, hogy abban az évben 14 fő váltott kisipari működési engedélyt, az 

iparosok száma 90 volt az alábbi megoszlásban: főfoglalkozású kisiparos 53 fő, 

mellékfoglalkozású 31 fő, nyugdíjasként űzte az ipart 5 fő és gyesen volt 1 kisiparos. 

 

 

                                                              V. 

 

 

Az önkormányzati intézmények és a kapcsolódó civil szervezetek  (egyesületek, klubok, 

amatőr művészeti csoportok) változatlan intenzitással alakítják, formálják a város közösségi 

életét, talán csupán annyi említendő, hogy egyre nagyobb mértékben (több rendezvénnyel) 

gazdagította mindezt a vári rendezvények sorozata. Részletesen:.   

 

Az óvoda és bölcsőde 5 óvodai csoportjában 123 gyermeket, a bölcsődében pedig 14 

gyermeket látnak el ( tavaly 13 bölcsődés volt, azt megelőző évben pedig 16). 

Az óvódások közül 20 gyermek szeptemberben először kezdte meg óvódás éveit, a többiek 

középső-, illetve nagycsoportosok. 

A múlt évben még 129 gyermek járt óvodába, azt megelőzően pedig 132 fő, vagyis évente 3-4 

fővel csökken létszámuk, ugyanakkor néhány pécsváradi Zengővárkonyba jár oviba, 

Pécsváradra pedig a környékbeli községekből összesen 11 gyermek jár. 

Csokoládépusztáról, Szilágypusztáról és más helyekről, illetve az óvodától távoli helyekről 

napi négy járattal szállítják be és haza a gyermekeket. 

 

Huszonöt évvel ezelőtt a beiratkozottak száma még 232 fő volt (majdnem az idei létszám 

duplája !) és az intézmény állományi létszáma akkor 26 fő. Jelenleg 22 főfoglalkozású és 1 

részfoglalkozású az alkalmazottak száma (1 vezető óvónő, 9 beosztott óvónő, 5 dajka 

(közülük egy közfoglalkoztatású), 4 szakácsnő, 2 konyhai dolgozó (közülük 1 a Munkaügyi 

Központ által támogatott), 1 élelmezésvezető és 1 részfoglalkozású (PÉP programban)  

A bölcsődében 2 nevelőnő és 1 kisegítő (RÁT) dolgozó látja el a bölcsődések gondozását. 

A Vár utcai óvodaépületben 100 főre (Gondozási központnak és vendégétkezőknek), a 

Gesztenyés úti óvodában 156 főre főznek. 

Ingyen részesül étkezésben 38 gyermek, a térítési díj felét fizeti 27 gyermek. 
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Az óvodások egyre többször szerepelnek a város különböző rendezvényein, az idei 

szereplések „csúcsa” a cilinderbe, fekete ruhába öltözött kis kéményseprők táncbemutatója 

volt. 

A házi rendezvények közt megemlítendő a „Macinap” (mackó kiállítással és mézes ételekkel), 

valamint a Márton napi lampionos felvonulásuk a kapcsolódó műsorral, a nemzetiségi hét, a 

gesztenyeszüreti mulatság, a karácsonyi és húsvéti kézműves délután, valamint az anyák napi 

ünnep. 

A nem üzemelő Vár utcai óvodából több játékot telepítettek át. 

Ez évben március 15-én a városi ünnepen az ünnepi beszédet a Kossuth téren az óvoda 

vezetője (Kroh Adrien) mondta el, akit április 1-től (táppénz, illetve gyed miatt) Tamás 

Lőrincné helyettesít. 

  

Az intézmény költségvetési felhasználása  az óvodánál 66.880 e  Ft volt ( tavaly  66.808 e Ft), 

a bölcsődénél 3.102 e Ft (tavaly 3.545 e Ft), továbbá 230 ezer forint volt az SZJA 1 %-a, 

100.000 Ft érkezett az alapítványukra, pályázaton 120 ezer forintot nyertek és a jótékonysági 

bál bevételével is az intézmény felszereltségét gyarapították, végül 20.000 Ft-ot 

adományozott a megyei német önkormányzat. 

 

A Baranya Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, 

Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Pécsváradi Tagintézménye (a 

köznyelv szerint  „Kisegítő vagy Gyógypedagógiai iskola”) tanulóinak létszáma 162 fő 

(tavaly 149 volt), megoszlásuk: 

- speciális szakiskola 11-12 oszt.      33 fő 

- orientációs szak 9-10 osztályos       31 fő 

- tanulásban akadályozott                   57 fő 

- értelmileg akadályozott                    41 fő. 

 

A tanulók közül kollégiumi elhelyezésben részesül 33 fő (tavaly 48 fő), családi nevelésben 

részesül, un. lakásotthonban elhelyezett tanuló 28 fő, a többi naponta bejáró. 

 

Az iskola állományi létszáma a tavalyi 51 fővel szemben 36 fő, megoszlásuk: 

igazgatóhelyettes, 18 beosztott pedagógus (tavaly 25), gyermekfelügyelő 8 és technikai 

alkalmazott 9. 

Az iskolában a tanulók virágkötő, faműves, porcelánfestő, gombatermesztő szakképzésben 

részesülnek, továbbá megismerkedhetnek a „házkörüli, kerti teendőkkel” és panziós, falusi 

vendéglátó ismereteket szerezhetnek. 

Színjátszó csoportjuk egy-egy alkalommal többször szerepelt ez évben, karácsonyi műsorral 

Pécsett is bemutatkoztak egy iskolában, a Magyar Kultúra Napján versmondó versenyen 

vettek részt, valamint Iregszemcsén 6 tanulójuk regionális szavalóverseny indult, közülük egy 

tanuló a 2. helyen végzett. 

 

A népdaléneklési versenyen 30 tanuló vett részt, továbbá a víz világnapján a témához 

kapcsolódó rajzpályázaton is többen indultak, egyes munkákat kiállításon is bemutatták. 

Farsangkor az iskolások részére rendezett jelmezes bálon a színjátszók műsorral léptek fel. 

Ismeretterjesztő foglalkozások témája volt ez évben a dohányzás és az alkohol káros hatása. 

A tanulók egy csoportja rendszeresen karbantartja, csinosítja Rockenbauer Pál sírját. 

 

Idén is folytatódott az „Együtt a fiatalokért” program (tavaly öt iskolával közösen elnyert 50 

milliós pályázati támogatásból) különböző táborozással, szakköri munkával, kirándulásokkal 

és sportvetélkedőkkel (sikondai kézműves és színjátszó tábor, életmód tábor a Dombay tónál, 
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pécsi, mohácsi kirándulás városnézéssel, hajózással, barlangtúra, tájfutó- és úszóverseny, 

zeneterápiás foglalkozások, stb.)   

 

Az iskola 2002 január 1-től állami fenntartásban működik, a megyei önkormányzattól átkerül 

a megyei Kormányhivatal fenntartásába. 

    

Az Általános iskolába összesen 339 tanuló jár a tavalyi 358 fővel szemben. A 8 alsó 

tagozatos tanulócsoportba 162-en (tavaly 138-an), a 9 felsős csoportba 177-en járnak (tavaly 

11 csoportba 220-an voltak). 

Közülük 97 a bejáró (tavaly 105), a 6 napközis csoportba 151 tanuló jár (tavaly 4 csoportba 

109 tanuló), étkezésben összesen 193 tanuló részesül (tavaly 178), közülük azonban csak 

ebédet vesz igénybe 42 tanuló. 

A tanulók közül sajátos nevelést igényel  65 gyermek, szociális okokból ingyen tankönyvet 

kap 188 tanuló.  

A központi iskolában – annak állapota miatt - immár második éve csak a VII-VIII. 

osztályosok kaptak elhelyezést. 

 

Németet, mint kötelező nyelvet 148-an, valamint nemzetiségi nyelvet 174-en, összesen 322 

iskolás tanul. 

Angolt 168 diák tanul (81 alsós szakköri foglalkozásként és 87 felsős, mint második idegen 

nyelvként). Tavaly 102 diák tanult angolt. 

 

A tanév végén 48 tanuló végzett, közülük gimnáziumba 16, szakközépiskolába 19, 

szakmunkásképzőbe 13 tanuló nyert felvételt. Tavaly 63 tanuló végzett, gimnáziumba 26, 

szakközépiskolába 24 tanuló ment. 

 

A pedagógusok száma 37 fő, közülük egy gyesen van, 4 pedig napközis tanár (tavaly 33), a 

kémia szak kivételével a szakos ellátás biztosított. Az egyéb alkalmazottak száma 14 fő 

(iskolatitkár, élelmezésvezető, karbantartó, uszodai pénztáros-takarító 1-1 fő, továbbá 4-4 

takarító és konyhás, valamint 2 úszómester. 

Az iskolai konyha 200 adagos. 

 

Ebben az évben szülői munkaközösség választás volt februárban, a munkaközösség elnöke 

Kempfné Mayer Szilvia, tagjai Bősz Patrícia, Bőszné Geng Eszter. 

Az iskolában német, rajz, matematika, színjátszó, természetjáró és különböző sport szakkörök 

működnek, valamint rendszeresen részt vesznek a tanulók az egyes helyi, körzeti, megyei és 

országos versenyeken, ezeken nemegyszer előkelő helyezéseket érnek el. 

 

A pécsi Egyházmegye által kiírt „Keresztény család” rajzpályázaton Kőnig Zsófia üvegfestése 

első, Kempf Amália selyemfestése 2. helyezett lett, munkáikat a székesegyház altemplomában 

állították ki. Kempf Amália a „Mecseki láthatatlanok” rajzpályázatán első helyezett lett, 

Bencze Renátával egyetemben. 

A „Mecseki láthatatlanok” irodalmi és rajzpályázatán a különböző évfolyamokban összesen 

öt első, egy második és két harmadik díjat szereztek a tanulók. 

 

A Külügyminisztérium pályázatot írt ki „miben tudnak segíteni a gyermekek” otthon, 

szomszédban és egyéb alkalmakkor témában.. Erre 6 rajzot küldtek be, valamennyien 

ajándékot kaptak és rajzaikat bekeretezve az Uniós diplomatáknak ajándékozták. 
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Egy közlekedésbiztonsági rajzpályázaton Jáhn Viktória munkája az országos kiállításra 

méltónak találtatott, egy megyei  pályázaton pedig különdíjban részesült. 

Állatvédelmi témában országos pályázaton Gál Julianna és Gyarmati Zsófia kapott különdíjat. 

 

Az „önkéntesség éve” rajzpályázatra az iskola nyolc tanuló munkáját küldte be, közülük hatan 

részt vehettek Fellbachban a díjátadáson. 

Az Iparművészeti Múzeum pályázatán Walter Benedek 2. lett, egy másik országos versenyen 

pedig első helyezést ért el. 

Egy pécsi „Vasarely” pályázaton 3 tanuló rajzait állították ki a pécsi Művelődési Házban. 

 

Idén a Hermann Otto Környezetvédelmi megyei verseny Pécsváradon volt megrendezve, itt 

Zsáli Zsombor 4/b-s tanuló bejutott a budapesti országos versenyre és ott a 6. helyen végzett. 

 

Megyei matematikai versenyen Pécsett Poller András 2. lett, a Jedlik Ányos regionális fizika 

versenyen pedig a 4. lett. 

 

Német nyelvű regionális szavalóversenyen Pécsett 30 iskolából 134 tanuló vett részt, ahol a 

második osztályosok között Ottlakán Amíra első helyen végzett és bekerült a budapesti 

országos döntőbe. 

 

Részt vettek a tanulók a „Lapot a diáknak” (LADIK) média vetélkedőn is (már évek óta 

benevez egy-két csoport), de ez évben számottevő eredményt nem értek el. 

Az iskolában széleskörű a tanulók sportolási lehetősége a különböző korosztályú labdarúgó-, 

úszó-, asztalitenisz-, sakkversenyek, és az iskolai sportnapok keretén belül. 

Rendszeresek a labdarúgó bajnokságok, mint Diákolimpia, MLSZ iskolai program, MLSZ 

egyesületi program és MLSZ intézményi program. Ezekben az iskola két első, három második 

és egy harmadik helyezést ért el. 

 

A sakk Kodolányi kupát Poller András nyerte el, majd a megyei egyéni sakkversenyen a 

második helyen végzett, úszásban az Aquatlon kistérségi versenysorozatban a résztvevő 

iskolák között csapatban a pécsváradiak végeztek az élen. 

   

A tanulók adták idén az október 23-i műsort, karácsonykor kis előadással kedveskedtek az 

Idősek Otthona lakóinak, színjátszóik és tánccsoportjaik rendszeres szereplői a helyi 

rendezvényeknek. 

A tanulók egy csoportja ősszel a testvérváros Külsheimben vendégeskedett. Az iskola 

vezetése pedig részt vett Hausmannstettenben az ottani új iskolaépület avatásán. 

 

Az iskola évi költségvetési felhasználása 179.690 e Ft volt (tavaly179.358 e Ft) 

A személyi jövedelemadóból az iskola részesedése 270.290 Ft volt, ezt az összeget a 

nyelvoktatásra fordították. 

Geresdlakkal közös pályázaton 22 millió értékben Pécsvárad 11, Geresdlak 4 interaktív 

táblával gazdagodott, melyhez 38 PC is tartozik.  

 

A rendszeresen megtartott karácsonyi vásár ez évi bevétele az alsó tagozatosoknál az egyes 

osztályok kasszáját gazdagította (64 ezer forint),  a felsősök pedig osztálykirándulásra 

fordítják a befolyt összegeket. 

 

Az év során az alsó iskola egy tantermében vakolat felújítás végeztettek 65 ezer forintért. 
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Az alsó iskola mellett épülő új 800 m
2
-es iskola bekerülési költsége a tervek szerint 580 millió 

lesz. A terület az építkezésre készen áll, jövőre indulhat a beruházás.  

 

A II. Béla gimnázium és szakiskola tanulóinak a száma 467 fő (tavaly 459), közülük 92-en 

részesülnek kollégiumi elhelyezésben (36 leány és 56 fiú)  

A tanulók megoszlása: 

- szakiskolai általános képzés (9-10 osztályos)        93 fő 

- szakiskolai képzés (11-12 évfolyamos)                131 fő 

- középiskola – gimnázium (9-12 osztályos)           123 fő 

- szakközépiskola (9-12 osztályos)                          120 fő. 

 

Az iskola állományi létszáma változatlanul  51 fő (igazgató, 33 tanár és 7 kollégiumi nevelő, 

valamint 10 adminisztratív, technikai dolgozó). 

Beiskolázási körzetük Baranya, Somogy, Tolna megye, Komlóról külön busz hozza és viszi a 

tanulókat. 

 

Az iskolában 15 éve indult a belügyi képzés (két éve a katonai alapismeretek oktatása) és 

biztos elhelyezkedést garantálnak a végzősöknek, akár „egyenruhás” pályán, akár a szakipari 

szakmában, miután több mint 20 munkáltatóval tartanak kapcsolatot.  

A húsipari végzettségűek iránt jelentős az érdeklődés Németországból és Ausztriából is. 

Az év során 88 tanuló végzett (tavaly  85), mégpedig: 

- gimnáziumi és szakközépiskolai érettségivel  52 fő 

- húsipari szakmunkásként                                 19 fő 

- pék-cukrász szakmunkásként                           17 fő. 

 

A kihelyezett esti gimnáziumban 16 fő végzett (az ő tandíjuk évi 12 ezer forint). 

 

Az iskola tanulói – a tavaly indult „Együtt a fiatalokért” pályázati támogatásból – különböző 

szakkörökben tölthetik szabadidejüket érdeklődési körüknek megfelelően, mint úszószakkör, 

irodalmai, informatikai, művészeti (színház) szakkör, valamint egyéb foglakozásokon 

vehettek részt (egészségnevelés, drog-prevenció, táplálkozási ismeretek, túlélőtúra, erdei túra, 

környezetvédelmi nap, stb.)  

 

Az iskolának uszoda, valamint színházi és hangverseny bérlete van, rendszeresen járnak az 

osztályok mozielőadásokra, de lehetőségük van a tanulóknak lovagolásra, önvédelmi sport 

(lövészet) gyakorlására is, a kollégiumban pályázaton nyert laptokokat használhatnak. 

 

Ez évben is több szakmai versenyen vettek részt, sikerrel.  

A Húsipari Szakma Kiváló Tanulója országos versenyen, Kunhegyesen 2 tanuló indult, 

egyikük az elért eredménye alapján szakvizsga nélkül „felszabadult”. 

 

Az Országos Rendészeti elméleti versenyen egyéniben egy tanulójuk 5. lett, a Gyulán 

rendezett csapatversenyen pedig ezüstérmet szereztek. 

Országos járőr-versenyen ötödik helyen, megyei katasztrófavédelmi versenyen pedig első 

helyen végeztek. 

  

A középiskolások egyhetes sí-táborban voltak Szlovákiában. 

 



 56 

Március 15-én az iskola tanulói adták a városi ünnepségen a műsort, egyébként intézeten 

belül minden évben megemlékeznek a kommunizmus üldözöttjeiről, az aradi vértanúkról, 

október 23-ról és más állami ünnepeinkről. 

 

Sportversenyeket intézeten belül is rendeznek (házibajnokságok), valamint megyei szinten is 

részt vesznek diákolimpián, atlétikai és más versenyeken.  

Megyei atlétikai versenyen a lány csapat első, a fiúcsapat második lett ez évben, a csapat-

bajnokságban pedig a fiúk a 3. helyen végeztek. 

 

Az intézmény költségvetési felhasználása a megelőző évhez hasonlóan  200 millió volt. 

Ez évben állami támogatásos programból teljesen felújították – a műemléki védettségre 

figyelemmel – a Kossuth utcai kollégium (volt járásbíróság) épületét 160 millió forint 

értékben. A precíz kivitelező a helyi Architekt BT. volt. 

 

A Zeneiskola tanulói létszáma 104 fő (tavaly 108), ők összesen 11 hangszer közül 

választhatnak tanulmányaik során. A tanszakok változatlanok (vonós, rézfúvós, fafúvós, 

zongora, szolfézs), akárcsak a tanári létszám: főfoglalkozású az igazgatóval együtt 8 fő 

(közülük1 tanár tartósan távol van). 

Óraadó, illetve részmunkaidős 1 fő, adminisztrátor 1 fő. 

 

Az iskola kiváló minősítéssel rendelkezik, ennek előnye, hogy pályázati (támogatási) 

lehetőségük van hangszerek beszerzésére. 

 

Az iskola volt tanulói közül nyolc fő a művészeti szakközépiskolában végzett és öten 

zeneművészeti főiskolát tanulnak tovább. 

A volt fúvós növendékek április elején műsort is adtak az iskola hangverseny termében. 

 

Az épületben 9 tanterem, 1-1 tanári szoba, igazgatói iroda, hangversenyterem és raktár 

szolgálja az oktatást. 

 

Az iskola tanulói, amatőr együttesei a rendszeres és magas színvonalú helyi szerepléseiken 

túl, sikeres résztvevői a különböző megyei szakmai találkozóknak is. 

Ez évben Pécsett hét iskola részvételével tartott megyei klarinétos találkozón a kvartett 

(Müller Noémi, Schrempf Luca, Szabó Mária, Fischer Kristóf), valamint egyéniben Schrempf 

Luca ezüst minősítést kapott. 

Szekszárdon, a Tolna megyei Trombitás Napon Brand Bálint első lett, Hock Norbert 

különdíjat kapott. 

Vásárosdombón a megyei rézfúvós találkozón Pichler Soma kiemelt arany minősítést 

érdemelt ki, 3 tanuló (Hock Norbert, Kleisz Bálint, Brand Bálint) arany, 1 tanuló (Kányási 

Bálint) pedig bronz helyezést ért el. 

Az itt rendezett Országos Fúvós Fesztiválon az ifjúsági zenekar arany minősítést kapott. 

 

Szigetváron zongora négykezes vetélkedőn Schnell Bettina és Pongrácz Edina bronz 

minősített lett, a Pécsett rendezett tehetségek bemutatójára a szaxofon- és a rézfúvós kvartett 

is meghívást, illetve további felkérést kapott. 

 

Az iskola ez évi költségvetési felhasználása 28.848.000 Ft volt (tavaly 28.953.000 Ft) 

 

A könyvtár   állománya ez évben 1.447 dokumentummal gyarapodott (ebből elektronikus 37 

dokumentum), ugyanakkor 1.415 dokumentumot töröltek, így az év végével az állomány 
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42.144 dokumentum (tavaly 42.112 volt), mindebből elektronikus dokumentum 335 db. 

(tavaly 298).  

Az intézményben 52 napi- és hetilap, illetve folyóirat áll rendelkezésre. 

 

A beiratkozott olvasók száma jelentősen nőtt, 512 főről 739 főre (közülük 497 fő 14 év feletti, 

a tavalyi 344 beiratkozottal szemben). 

Ennek megfelelően mintegy hatezerrel nőtt a kölcsönzött kötetek száma (10.762-ről 16.706 

db-ra), melyet 3.533 könyvtári látogatáskor kölcsönöztek ki. 

 

Az átlagosan 12-15 fős felnőtt olvasókör ez évben hat alkalommal tartott foglalkozást 

(élménybeszámolót, könyvelemzést), a gyermekek számára pedig új foglalkozási formaként 

bevezették a „kiskönyvtáros szakkör”-i foglalkozásokat. A foglalkozásoknak összesen 

mintegy 620 résztvevője volt. Ezen fiatalok idén a Dombay tónál egy hetes ifjúsági táborban 

is voltak. 

 

A könyvtár dolgozói létszáma és személyi összetétele a megelőző évhez képest nem változott 

(főállású vezető munkáját két négyórás alkalmazott segíti (főként az állomány számítógépre 

vitelével, továbbá egy takarítónőt foglalkoztatnak.) 

 

Az intézmény költségvetési kiadása 9.930 e Ft (tavaly 6.721 e Ft), ebből az állomány 

gyarapítására 1.986 e Ft-ot fordítottak (tavaly 2.012 e Ft), valamint 541 ezer forint támogatást 

használtak fel beszerzésre, az ajándékba kapott könyvek értéke 516 e Ft . 

 

A Művelődési Ház  a már eddig is szerteágazó tevékenységét nem csekély összegű pályázati 

pénzekből is gazdagította. 

Az „egész életen át tanulás” 21 hónapos program folytatásaként többek között sakk és 

képzőművészeti, tehetséggondozási, mozgásfejlesztési, valamint könyvtáros és egyéb szakkör 

indítására volt lehetőségük, így összesen 11 új szakkör működött 20-30 fős létszámmal egy-

egy hétig és a 216.376.057 Ft-os támogatásból megmaradt 3 milliót eszközfejlesztésre 

költötték.  

A foglalkozások helyszíne zömmel a Dombay tó volt, ahol a nyár folyamán 5 táborban 

összesen 120 pécsváradi és térségi fiatal nyaralt ingyenesen a „Fényes középkor”, 

Olvasótábor, Néptánc tábor, Médiatábor, Életmód tábor címen, de volt táborszerű foglalkozás 

a művelődési házban és sportcsarnokban is, más-más témákban, más-más szervezővel, 

rendezővel.  

Ez az év a táborozások évének is nevezhető. Ilyenek voltak még a már említetteken kívül:   

- angol napközis tábor ovisoknak és kisiskolásoknak  

- intenzív angol kommunikációs tréning haladóknak 

- református hittantábor a parókián 

- Fordan tánctábor, ifjúsági fúvósok tábora a művelődési háznál 

 

Számtalan egyéb foglalkozás, tanfolyam volt még, mint  joga (Weintrautné Benács  

Zsuzsanna vezetésével), aerobik (Nyika Éva vezetésével), nyugdíjas torna (Jagados Diána 

vezetésével), zumba (Rauschenberger Gabriella vezetésével), campoo (Novotny Bence 

vezetésével), aqua vizitorna (Sebestyén Eszter vezetésével), gyermektorna (Borhy István 

vezetésével), gyógytorna (Pere Annamária vezetésével) és thai boksz (Blazsekovics Ferenc 

vezetésével), továbbá „hétköznapi praktikák”, stb. 

 

Színházbuszt szerveztek Pécsre a Mecsek táncegyüttes előadására, a Getto c. színházi 

előadásra. 
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KRESZ tanfolyam 7 alkalommal volt, a Világjárók klubja  hétszer jött össze, a pécsi 

Filharmonikusok két bérletes előadást tartottak fiatalok részére, a Dzsungel könyve zenés 

műsort egyazon napon háromszor játszották a fiatalok, iskolások részére. 

 

Új programot is bevezettek: költészetnapi térségi szavalóverseny alsósok és külön felsősök 

részére, valamint locsolóvers vetélkedőt. 

 

A Leányvásári rendezvény keretében új program volt a népviseletbe öltözött táncosok 

„szépségversenye” (mindkét korcsoportban a győztes sárközi ünnepi ruhát viselt) és az 

egykori vásári hangulatot idéző „szerelemébresztő” (fiatalok vásári találkozása). 

 

Több kiállítás befogadói, illetve rendezői voltak: (45 éves a leányvásári rendezvény, 

gyöngyfűzési remekek, világörökségi helyszínek és rendezvények bemutatója, faszobrászok 

kiállítása (ezen új alkotóként mutatkozott be Dérné Mezőséi Aranka), 

 

Külön is említendő idős Apaceller József rajzainak, Bizse János festő, a pécsváradon élő 

felvidékiek, valamint Vértesné Horváth Klára és a Mozgáskorlátozottak klubjának 

alkotásaiból nyílt kiállítás. 

 

A nyári színház (Várszínház) 4 előadása a tavalyi 2.321.000 Ft-al szemben 3.882.000 Ft-ba 

került, ugyanakkor az önkormányzatnak tényleges kiadása nem volt, a 2,1 milliós belépőjegy 

bevétel és a kapott támogatás, illetve a 2,120.000 Ft átvett pénzeszköz együttes összege 648 

ezer forinttal meghaladta a kiadásokat. 

 

A várszínháznál maradva néhány adat: 

A 4 előadásra 87 bérlet, 574 helyjegy és 106 állóhely jegy kelt el, ezek együttes összege 

2.105.800 Ft. 

 

A legsikeresebb előadás a nézőszám és bevétel alapján az „Indul a bakterház” volt, itt 106 

állóhely is elkelt. A további sorrend „Fekete Péter”, „Mici néni két élete”. A „Makrancos 

hölgy” táncjátékra a bérletes és protokoll nézőkön kívül csupán 53 belépőjegyet vásároltak.  

Összegezés: 

Az év során a művelődési házban 8 kiállítás (4000 fővel), 16 ismeretterjesztő előadás (700 

fővel), 6 tanfolyam (400 résztvevővel), 16 színházi előadás, hangverseny, irodalmi műsor 

(4000 érdeklődővel) és 26 táncos rendezvény volt (5000 fővel). 

A 18 klubnak 500 fős tagsága van, közülük kiemelendő a már említett 11 új szakkör, mely a 

TÁMOP támogatással működött egy-egy hétig. 

 

Külön említendők a várban tartott rendezvények (Középkori hőspróba, Nyitott művésztelep, 

Kápolnakultúra programsorozat, stb.) melyekről a Napló részben részletesebben is beszámol a 

krónika. 

 

Más civil szervezetek (Várbaráti kör, Tarkabarka Alapítvány, Közösségi Kerek-asztal, stb.) 

önállóan is gazdagították a város kulturális programjait, rendezvényeit, illetve közreműködtek 

a már említett művelődési ház szervezte rendezvényekben. 

Megemlítendő a Dombay tónál rendezett Bibliatábor, amelyen 19 fiatal a Közösségi 

Kerekasztal, valamint a Család és Közösség alapítvány támogatásával vehettek részt. 
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Az idei német nemzetiségi gyermek- és ifjúsági fúvósok V. Országos Fesztiválja 

megrendezéséhez  (budapesti, biatorbágyi, baranyai együttesekkel) 400 ezer forintos 

támogatást kaptak. 

A helyi fúvós együttesek közül legtöbbször a nívódíjat is elnyert Ifjúsági zenekar és BIG-

Band szerepelt. Utóbbiak a németországi  Nieder- Liebersbach-ben is bemutatkoztak. 

 

A néptáncosok Budapesten, Komlón, Pécsett a Kossuth téren, Kapolcson, Erzsébeten 

szerepeltek, valamint közreműködtek a „Pécsváradi Esküvőn” és egy hetet töltöttek 

Máréfalván is. 

 

A Női kórus évközi szereplései, műsorai mellett az év végén kórustalálkozót szervezett a 

szigetvári és mohácsi énekkarral, ez alkalommal mutatták be új „egyenruhájukat” A kórus 

szerepelt a karácsonyi református istentiszteleten is. 

 

A művelődési ház évi költségvetési felhasználása 28.275 e Ft volt (tavaly 25.280 e Ft), 

továbbá TÁMOP pályázati pénzösszeg 11.883.000 Ft. 

A házban működő Tourinform iroda kiadása 2.070 e Ft (tavaly 2.692 e Ft), a Hírmondó újság 

bekerülési költsége 2.171 e Ft (tavaly 2.661 e Ft), a városi tévé 3.493 e Ft (tavaly 3.231 e Ft) 

 

A sportcsarnok adott helyet a nemzetközi női teremfoci kupának, amelyen 3 horvát csapat, a 

PMFC és Tolna-Mőzs csapatai vettek részt (a horvátok végeztek az élen). Rendeztek a 

csarnokban Teremtriatlon versenyt és volt 18.500 Ft ellenében egy 5 napos napközis tábor  

tenisz, divattánc, úszás, kerékpár foglalkozásokkal. 

A sportcsarnok az év végén három teremfoci kupának is a helyszíne volt, mint Mikulás kupa, 

Karácsonyi kupa, Szilveszteri Kupa. Ez utóbbin 16 kispályás csapat indult. 

A csarnokban kézilabda mérkőzések, kézilabda és labdarúgó kupák mellett ez évben Kick-

boksz OB, Thai-boksz gála, teremtriatlon is volt, valamint koncertek, szalagavató helyszínéül 

szolgált. 

A csarnok üzemelésének éves költsége 10.055 e Ft volt (tavaly 4.265 e Ft), bevétele 924 ezer 

forintot tett ki a tavalyi 908 ezer forinttal szemben. 

 

Az uszodában rendezték a III. helyi úszóversenyt tíz háromfős csapattal, különböző 

formációban (csapat, 25 méter, egy levegővel), itt volt a IV. és V. HÉLIX Aquatlon (futás-

úszás) verseny több korcsoportban májusban és novemberben, továbbá felnőtt úszásoktatás is 

volt, az iskolások oktatásán és úszóóráin kívül. 

Az uszodában – az ált. iskola alkalmazottjaként – 2 úszómester és 1 pénztáros-takarító 

dolgozik. 

Ez évben 227 bérletet adtak el (tavaly 219 db.), napi átlagban az uszodát 44,7 diák ( évi 9,432 

fő) és 21,6 egyéb látogató kereste fel (évi 4568 fő) 

Az uszoda éves kiadása 35.630 e Ft volt (tavaly 32.757 e Ft), bevétele 4.110.000 Ft (tavaly 

3.662.000 Ft) 

Az év során az uszoda dilettációs szilikon fugáinak felújítása történt meg 120 ezer forint 

értékben. 

 

A sportnál maradva, Spartacus Sportkör vezetőségében a februári tisztújító közgyűlésen 

változás történt, az új elnök - Spannenberger János lemondása után - Borhy István lett, az 

elnökségben új tagok Szigeti Endre ( a labdarúgó szakosztály vezetője Botló Tibor helyett), 

Fullér Zoltán (tömegsport szakosztály vezetője) és Wágner János (szertáros), a régi tagokból 

Lantos Levente (sakk szakosztályvezető), Friesz Péter és Koch Lajos. 
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Az egyesületet az önkormányzat ez évben is 7 millióval támogatta. 

Összkiadásuk 11.370.452 Ft volt (tavaly 11.948.703 Ft). Az önkormányzati támogatáson felül 

a tagdíj, belépőjegyek és bérletek utáni bevétel 946.400 Ft (tavaly 702.000 Ft), szponzorok 

reklámok, egyéb támogatások  2.947.000 Ft volt (tavaly 1,9 millió) 

 

A megyei I. osztályban szereplő labdarúgó csapat továbbra is Németh Zsolt edző 

irányításával januárban Kozármislenyben műfüves pályán egy  felkészítő tornán vett részt 

Kővágószőlős, Véménd, Szederkény társaságában, de nem jutottak tovább. Tavasszal a 

Magyar Kupán Hidason csak döntetlent értek el (2-2), így az alacsonyabb osztályú Hidas 

jutott tovább, majd a bajnokságot tavasszal a 7. helyen zárták. A csapatban 22 játékos 

szerepelt, közülük nyolc új játékos. 

 

A nyári szünetben Tobak László volt játékos emléktornáján Hosszúhetényben, a hazai csapat 

mögött a 2. helyen végeztek Szászvár és Hidas előtt, ősszel a bajnokságban sokáig az élen 

voltak, végül a félidőt a 2. helyen zárták.   

Ebben a fél szezonban 20 játékos játszott, közülük 9 új igazolás, vagyis félszezononként egy 

csapatra való játékos csere van, közülük pécsváradi vagy környékbeli mindössze 2-3 játékos. 

 

Az utánpótlás csapatai közül a serdülők (U 16) Hevesi Gábor edzővel tavasszal a 7. helyen 

végeztek, az ifjúságiak (U 19) Fullér Tibor edzővel ugyancsak tavasszal a 8. helyen zárták a 

bajnokságot. 

A fiatalok új edzője szeptembertől Nagy Csaba, majd a serdülők edzését október elején 

Szigeti Endre szakosztályvezető vette át. 

Az őszi fél szezonban a serdülők 16 csapat között a 14. helyen, az ifjúságiak a 7. helyen 

végeztek. 

Az U 7, U 9, U 11 és 13 korosztály az általános iskola keretében játszik Friesz Péter és 

Gelencsér József irányításával.  

Ez évben az iskola ismét megrendezte a Fábián Sebestyén teremfoci emléktornát, ahol a 

pécsváradiak Hosszúhetény, Mecseknádasd mögött a 3. helyen végeztek Hidas csapatát 

megelőzve. A mezőny legjobbja (Váradi Richárd) és a legjobb kapus (Tamicza Bence) címet 

ugyanakkor pécsváradi játékosok érdemelték ki. 

 

Az Öregfiúk 22 csapatos mezőnyében a tavaszi félidőben a 3. helyen álltak, A csapatnak 34 

igazolt játékosa van, vezetőjük Spannenberger János és helyettese Fullér Zoltán. 

A bajnokságban az alábbi csapatok vesznek részt:  Hosszúhetény, Nagyharsány, Szalánta, 

Hímesháza, Komló, pécsi Gázmű, pécsi Helyipari és PMFC, Szentlőrinc, Bonyhád, Töttös, 

Bóly, Mozsgó, Gyód, Kozármisleny, Kökény, Szederkény, Gödre, Mágocs, Harkány, Sásd és 

Pécsvárad. (Ebben a mezőnyben a 3. hely igen jó eredmény). 

 

A legjobb játékos idén az U 16 korcsoportban Völgyi Péter, az U 19 korcsoportban 

Spannenberger Márk, a felnőtteknél Tóth Máté, az öregfiúknál Pollák Péter lett. 

 

A szakosztály kiadása  9.174.871 Ft volt (tavaly 6.093.045 Ft) és az ehhez kapcsolódó 

létesítmény-fenntartás (pálya, öltöző dologi és személyi kiadása) 2.235.646 Ft (tavaly 

2.667.893 Ft). 

 

A sakkcsapat továbbra is a megyei osztályban szerepel Siklós, Szigetvár, Komló II. 

Kozármisleny II. Görcsöny és a pécsi DOZSO csapatival, ahol a 6.helyen végeztek. A 

legeredményesebb sakkozók Lantos Márk, Pfiszter Attila, Lantos Levente és az ifjúsági korú 

Moschnitzka Ádám voltak. 
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A legjobb sakkozó címet Lantos Márk érdemelte ki. 

 

Az utánpótlást az általános iskolai sakkozók jelentik, akikkel ugyancsak Lantos Levente 

foglalkozik. A márciusban Pécsváradon rendezett Diákolimpia megyei döntőjén 16 csapat vett 

részt, itt a pécsváradi alsó-tagozatos csapat 3., a felső-tagozatos a 4. lett. Egyéniben 12 

pécsváradi indult és a 62 versenyző között a saját korosztályában Poller András és 

Moschnitzka Ádám ezüstérmes  lett, az I. korcsoportban Császár Tamás első lett, a II. és III. 

korcsoportban a pécsváradiak a 3. helyen végeztek. 

 

A szakosztály költségvetési felhasználása 638.185 Ft (tavaly 631.105 Ft) volt. 

 

A női kézilabda csapatnál márciustól az új szakosztályvezető Brandné Müller Krisztina. 

A felnőtt csapat Hegedűs Tímea edzővel az NB. III-ban 2., a 2008-ban alakult ifjúságiak 

pedig Valentai Csaba edzővel a 8.helyen végeztek 14 csapat között (Siklós, Hosszúhetény, 

Pécs Vörös Meteor, Szentlőrinc, Sellye, Kozármisleny II.  Beremend, Szigetvár, Mágocs, 

Villány, Komló, Pécsi Kelet SE, valamint Pécsvárad felnőtt, Pécsvárad ifi). 

 

A felnőtt csapat játékosai: Marász Ágnes, Nagy-Fehér Adrien, Schuldeisz Barbara, Gál 

Rebeka, Gál Petra, Brand Petra, Illés Eszter, Napirana Viktória, Szatmári Réka, Bareith 

Brigitta, Csordás Viktória és Muthig Viktória. 

Az ifjúságiak: Sándor, Grénusz, Szemmelrock, Nagy Evelin, Bajovics, Brand, Gebhardt, 

Werb, Lukácsi, Gyenis Alexandra, Péter, Farkas Bianka, Puska Zsófia, Gyenis Patrícia, Nagy 

Nóra, Siska J, Siska S. 

  

Ugyancsak az ifjúságiak az Országos Serdülő Bajnokságban 10 csapat között az 5. helyen 

végeztek (Mohács, Tamási, Kozármisleny, PEAC, Tolna, Szekszárd két csapata, Marcali, 

Nagykanizsa és Pécsvárad). 

 

A fiatalok – több korosztályban – rendszeres résztvevői a különböző tornáknak is. Tavasszal 

Marcaliban nemzetközi Helvécia kupán az U 13-as csapat győzött Marcali, Siófok és a 

montenegrói Kosaca csapatait megelőzve. Nyáron Kalocsán játszottak a Pünkösdi Kupán az 

1994-után és az 1996-után születettek, itt a 3. és 4. helyet szerezték meg és két játékosuk 

különdíjban is részesült. 

 

Az őszi szezonra megszűnt a felnőtt női csapat (két játékos csatlakozott a fiatalokhoz: Gál 

Petra és Gál Rebeka, a többiek elmentek más csapatokba), csak a fiatalok maradtak, ők az 

NB. III-ban és az Országos Serdülő Bajnokságban és még esetenként különböző kupákban is 

szerepelnek. 

Az NB. III-ban ősszel, a bajnokság félidejében a 2. helyen állnak, az Országos serdülő 

bajnokságban pedig az 5. helyen. 

A mintegy 20 fő közül ez évben Gyenis Alexa, valamint az ifjúsági korosztályban Brandt 

Réka érdemelte ki a legjobb játékos címet. 

A szakosztály költségvetési kiadása 1.063.299 Ft (tavaly 1.899.842 Ft) volt. 

 

A küzdősport  szakosztályban felnőtt sportoló már nincs, a 15 fős csapatot csak serdülők és 

ifjúságiak alkotják. 

Márciusban itt rendezték 130 versenyzővel az országos ifjúsági, junior és felnőtt amatőr gálát, 

valamint az országos bajnokságot, erről a Sport TV is beszámolt, majd májusban Pécsváradon 

volt a kick-boksz magyar bajnokság első fordulója.  
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A pécsváradiak közül  korosztályában Keszler Balázs a 2. helyen végzett, az utánpótlás 

csoportban Gajári Bíborka, Dolha Gergő és Farkas Norbert a saját korcsoportjában elsők 

lettek  

Brand Diána OB. serdülő kung-fun 4. és 5.helyen végzett, Farkas Norbert junior OB-n 3. lett. 

Az év legjobbja címet Gajári Bíborka kapta. 

A szakosztály ez évben 638.185 Ft-ból gazdálkodott (tavaly 631.105 Ft volt a kiadásuk) 

 

A tömegsport rendezvények sorában említendő a 230 fős „Váradfutás” a sportpálya és 

várkert között, a 60 résztvevővel megrendezett biciklitúra, tarkítva játékos ügyességi 

vetélkedőkkel és idesorolhatók a különböző – már említett – tornák, tanfolyamok (joga, 

kempo, stb.) mellett a kispályás labdarúgó kupák is. 

Mindezek éves költsége 169.688 Ft-ot tett ki (tavaly ilyen szakosztály nem volt). 

 

Sportnál maradva, Fullér Zoltán idén indult 20. alkalommal a Pécs – Harkány futóversenyen, 

ifj. Botló Béla tavasztól bekerült az országos labdarúgó játékvezetői keretbe ( NB. II-es 

mérkőzéseket vezet), végül itt említem, hogy egy pécsi női nagypályás labdarúgó csapat ez év 

őszétől Pécsvárad néven szerepel a bajnokságban .Egyébként 10 csapat között két budapesti 

csapat után a 3. helyen állnak az őszi szezon végén, ahol 4. a PVSK és 10. Szigetvár női 

csapata. 

 

A Cserkészek idén nyáron Zobákpusztán táboroztak öt napig az AGROVER, a Kelet Mecsek 

Kft és a Mecsek Drog Kft támogatásával, továbbá kirándultak Budapestre, megtekintették a 

parlamentet, a szent koronát, jártak a Városligetben és a Közlekedési Múzeumban. 

 

Az ifjúsági önkormányzat ebben az évben emlékezett meg megalakulásuk 10. 

évfordulójáról, amelyen megjelent valamennyi eddigi ifjúsági polgármester is. 

Ötletekből továbbra is kifogyhatatlanok, ez évben az „ökoteregetés” (rendhagyó vásár) 

kibővült, a ruhacsere mellett könyvcserével, új programsorozatuk a „Mozi-péntek”, illetve 

„Kaptár-filmklub, a „Közöd…” (önkéntesség) program keretében átrendezték a Teleházat, 

igen látogatott volt a zenés „retróbuli” is... 

Zenés esteket ez évben többször rendeztek, az októberben rendezett zenés estek sorozata a 

„Rocktober” elnevezést kapta.  

Megtartották a Valentin napi bulit, a Májusfa kitáncolást, az Ifjúsági fesztivált, a Dombay tavi 

gyermeknapot, és értékelték (helyi sajtóban közreadták) az ifjúság körében tavaly végzett 

felmérés eredményét. 

A Leányvásár idejére esett a nemzetközi ifjúsági szeminárium pécsváradi megrendezése 

nyíregyházi, nagybányai, csíkszeredai fiatalokkal (összesen 20 fiatal tartózkodott 5 napig 

városunkban) 

A 10 éves évfordulón egy vándorkiállítás anyagát is bemutatták, továbbá képviseltették 

magukat Gyöngyösön a XII. Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzati Találkozón. 

 

A megalakulásuk 30. évfordulóját decemberben ünneplő Várbarátok köre ez évben 

módosította alapszabályát, megalakították a „Ifjú várbarátok szekcióját” és tisztújítás is 

történt. A kör elnöke és titkár továbbra is Gállos Orsolya és Dretzky Katalin, az elnökség 

tagjai Molnár Zsuzsa, Szabó Éva, dr. Novotny Iván és a két új tag Kempf Józsefné, Lantos 

Istvánné. Az ellenőrző bizottság elnöke Abelovszki Hajnalka, tagjai Balogh Istvánné és 

Bognár Gyöngyvér. 

 

Ez évben 500 ezer forintos támogatással restaurálták a megnyitásra váró helytörténeti 

múzeum egyes tárgyait és az anyag bemutatásához szükséges berendezéseket vásároltak. 
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A szokásos Zengő túrák (bazsarózsa, szilveszter, Zengő csata évforduló) egyre 

látogatottabbak, ez évben a Zengőcsata évfordulóján a kilátónál emléktáblát is avattak. 

 

Az idei nagy kirándulásuk 42 fővel, a montenegrói tengerpart volt ( Mostar, Dubrovnik, 

Budva, Kotor, Cetinje, Stari Bar, Sveti Stefán szigetecske meglátogatásával),  továbbá két 

napos túrát tettek 25 fővel Ozora, Simontornya, Székesfehérvár, Pákozd és a nádasladányi 

kastély felkeresésével.  

Egy más alkalommal Gödöllőn jártak 40 fővel, (egy napos út). illetve meglátogatták Pécsett a 

Tudásközpontot, a Kodály hangversenytermet, a Zsolnai negyedben a Gyugyi gyűjteményt és 

a Modern Magyar Képtárban a „Nyolcak kiállítását” (49 fő). 

 

Az Ifjú Várbarátok a Múzeumok Éjszakája keretében a Szent Iván éji programmal avatták az 

új kemencét a leendő helytörténeti múzeum udvarában, lángos sütéssel. 

Egy újabb helytörténeti kiadványt is megjelentettek „Városunk sportja” címmel, továbbá több 

helyi rendezvény társszervezői volt az egyesület és kiállításokat is rendeztek (részletesen a 

krónika I. részében), továbbá képeslapot adtak ki (1000 db.) a Mátyáskori várépületről. 

A 32 fős vendégkísérő tanfolyam szervezése, lebonyolítása is a kör vezetőinek munkáját 

dicséri. 

A várudvart zömmel a kör tagjainak adakozásából tíz nagyméretű leanderrel díszítették. 

 

A Felvidékiek Klubja az év végén tisztújító vezetőségválasztó összejövetelt tartott, amely 

során a klub vezetője az elkövetkezendő öt évre továbbra is Fűri Ferenc, vezetőségi tagok: Kis 

Bocz Jánosné, Szabó Jánosné, Várkonyiné Horváth Piroska, a gazdasági ügyek intézője pedig 

Abelovszky Hajnalka. 

 

Ez évben a májusban rendezett Felvidéki napon bemutatott műsorban zömmel áttelepült 

felvidékiek, vagy azok leszármazottai szerepeltek. 

 

Augusztusban vendégül látták a garamszentgyörgyi táncosokat (a Dombay tónál együtt 

táboroztak máréfalvai és pécsváradi táncosokkal és adtak közös műsort a várszínpadon). 

A garamszentgyörgyi kapcsolat nem csupán a két önkormányzat között épült ki, hanem annak 

aktív résztvevői az amatőr művészeti csoportok, a fiatalok és egyéb civil szervezetek is. 

A határon-túli magyarok itt tartott megyei rendezvényén – a Várbaráti kör közreműködésével 

– „felvidéki kiállítást” rendeztek a művelődési házban. A klub képviseltette magát a 

garamszentgyörgyi „Tök fesztiválon” is. 

Az év végén karácsonyi összejövetelt tartottak, visszaidézve az „otthoni karácsonyokat.” és 

gyertyát gyújtva az emlékkőnél megemlékeztek szüleikről, nagyszüleikről. 

 

Német klub és önkormányzat  szervezésében Baumann Tímea a művelődési házban 

rendszeres ismeretterjesztő előadásokat tartott Magyarországról, német nyelven – folytatva a 

tavaly elkezdett sorozatot. (11 előadás volt). 

 

Többször fogadtak német vendégeket, csoportokat az augusztusi Német esten, a Leányvásári 

rendezvényen, továbbá képviseltették magukat Hausmannstettenben az ottani új iskola 

avatásán és vacsoraesten látták vendégül a karácsonyi ajándékot hozó hausmannstettenieket 

Idén is részt vettek az óbányai Hutzel-Sonntag tűzkerék gurításon, illetve a 15 km-es túrán, 

farsangkor pedig megtartották a batyus svábbált, a pilisvörösvári zenekar közreműködésével, 

valamint az adventi sorozat nyitónapját, a betlehem állítást ez évben is ők rendezték, továbbá 

buszt indítottak Szekszárdra, a német színház előadására. 

. 
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Baumann Mihály a januári választás után tagja lett a megyei német kisebbségi 

önkormányzatnak. 

 

A Cigány kisebbségi önkormányzat tevékenységéről alig jelent meg tájékoztatás 

(Hírmondó, városi tévé, rendezvényekről plakát, stb.), mindössze annyi vált ismertté, hogy 

Hosszúhetény önkormányzata két cigány család részére Pécsváradon ( a hegyen) vett lakást, 

akik ideköltöztek. 

Az önkormányzat lényegében a korábbi épületet (iroda, összejövetelek helyisége) nem is 

használta. 

  
A Nyugdíjas klub létszáma 129 fő (89 nő és 40 férfi), ebből új tag 14 fő, valamint a klubhoz 

csatlakoott a 22 fős marázai csoport. 

 

A klub amatőr ének- és tánccsoportja szinte minden helyi rendezvény résztvevője, egyre 

gyakrabban szerepelnek másutt is (Szebényben 27 fő, Marázán 32 fő), részt vettek a 

Nagypallon rendezett helytörténeti vetélkedőn. 

 

Pécsváradon két olyan rendezvényük is volt, amelyen a megye különböző helyiségeiből is 

érkeztek a hallgatók, nézők, résztvevők. Ezek egyike a Mikroszkóp színpad előadása volt, a 

másik a Nyugdíjasklubok találkozója. 

 

Ez évben farsangkor vendégül látták az újonnan alakult marázai klub tagjait (15 fő), Nőnapon 

a lánycsókiakat (22 fő), ők viszont jártak Magyarhertelenden (18 fő) a fürdőben, felkeresték 

Orosháza-Gyopárosfürdő és Mórahalom gyógyvizét, jártak Hódmezővásárhelyen is egy 4 

napos kirándulás során. 

Nagyatádi fürdőben 3 napos kiránduláson 17 fő, Hévízen 4 napos kiránduláson 18 fő vett 

részt.  

Voltak Esztergomban, Dobogókőn, Szentendrén egy 3 napos kirándulás során és látogatóba 

voltak a nagymágocsi klubnál is, valamint részt vettek Budapesten a Syma Csarnokban a III. 

Nyugdíjas Expon (Kovács Kati koncertjén) és az évet a klub karácsonyi összejövetele zárta. 

 

A nyugdíjas torna továbbra is igen látogatott, akárcsak a különböző előadásaik, egészségi 

állapotot felmérő akcióik (szemészet, visszér vizsgálat, stb.) Ez évben dr. Forrai Márta 

belgyógyász, természetgyógyász volt a vendégük. 

A Duna tévé felvételt készített a pécsváradi idősek helyzetéről 

A Mozgáskorlátozottak klubja összejövetelein -az érdekvédelem mellett- többször 

biztosítottak a tagok számára testzsír, vérnyomás, vércukorszint mérést, hallásvizsgálatot és 

különböző előadásokat rendeztek (táplálék kiegészítők hasznossága, stb. témákban). Az 

egyesület, illetve klub tagjai ez évtől ingyen használhatták az uszodát. 

 

Ez évi kirándulásaik, utazásaik helyszíne volt: Kiskunhalas (fesztivál), Kaposvár (városnézés, 

fürdés), Ópusztaszer, Komló, Mohács, továbbá vendégül is látták a mohácsi klub tagjait. 

A különböző „jeles napokat” (Nőnap, farsang, karácsony, stb.) is megtartották, továbbá ez 

évben egy kiállítást is rendeztek, amelyen 9 tagjuk gobelin, gyöngyfűzés, hímzés munkáit, 

alkotásait mutatták be. 

 

A Város Napján a mohácsi vendégeket – a rossz idő miatt elmaradt műsorért  – 

zengővárkonyi pincelátogatással és pincepörkölttel kárpótolták. 
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Az évet a Zengő étteremben tartott zenés vacsoraesttel zárták, a mohácsi és szigetvári 

klubtagok vendégül látásával. 

 

A térségi feladatokat is ellátó Gondozási központ, a keretein belül működő Családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálattal együtt összesen 65 főt foglalkoztat (főállás, részfoglalkozás, 

tiszteletdíjas alkalmazott) és az intézmény különböző szociális szolgáltatásait – figyelembe 

véve, hogy egy-egy személy többféle ellátásban is részesül ( pl.  jelzőrendszeres és házi 

segítségnyújtás, vagy étkezés) - 406 fő veszi igénybe. (Tavaly 60 alkalmazottat és 306 

szolgáltatást jegyzett a krónika). 

 

A bentlakás, a házi-gondozás és az étkezés után térítési díjat kell fizetni, a nappali 

(klubszobás) ellátás ingyenes. Az egyes ellátási területek: 

 

1./ Az Idősek otthonában esetenként 28 - 30 fő részesül elhelyezésben és ápoló-gondozó, 

illetve szükség esetén demens ellátásban, közülük 11 fő emeltszintű ellátást kap 

A bentlakók 1-2-3 ágyas szobákban, valamint apartmanokban laknak, a dementált lakók 

esetében az akadálymentes közlekedés, a nemenként elkülönített fürdő és wc, a külön étkező 

és zárt kert biztosított. 

Velük a vezető gondozónő és 7 főfoglalkozású, valamint 1 részfoglalkozású gondozónő 

foglalkozik, továbbá valamennyi ellátottra vonatkozóan heti egy alkalommal megbízási 

szerződéses orvos tart rendelést. 

 

2./ Az Idősek klubjában a tagok száma 29 - 30 fő, ők térítési díj ellenében egyszeri étkezésben 

részesülhetnek, egyébként az intézmény nyújtotta előadásokat, bemutatókat, kirándulásokat, 

kulturális programokat veszik igénybe. Szükség esetén gépkocsival szállítják őket az 

intézménybe és haza.  

A velük való foglalkozást 1-1 klubvezető és gondozónő látja el. 

 

3./ A szociális étkezést (helyben fogyasztással, elvitellel vagy házhozszállítással) 50 - 54 fő 

veszi igénybe (tavaly 47 fő). Az élelmet a Vár utcai óvoda konyhája biztosítja. 

 

4./ A Házi segítségnyújtást (meleg étel, takarítás, bevásárlás, mosás, orvoshoz kisérés, 

gyógyszer beszerzés, hivatalos ügyek intézése, stb.) az intézmény 11 településen összesen 112 

- 118 fő részére biztosítja 13 fő-, illetve részmunkaidős alkalmazott (gondozónő) 

foglalkoztatásával.  

5./ A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében Pécsvárad gesztorsága alatt 19 

településen összesen 174 db. jelzőkészülék került kihelyezésre, főként egyedül élő idősek 

részére. Ezen ellátási forma működését összesen 31 tiszteletdíjas gondozónő biztosítja. Csak a 

pécsváradi 12 településes kistérségben a kihelyezett készülékek száma 84 db. és ebben a 

körzetben 23 riasztás volt, ebből 14 téves, további 9 esetben a riasztás oka: elesés, baleset, 

rosszullét, higiénés szükséglet.  

 

A Gondozási Központban az eddig említett alkalmazottakon és az intézményvezetőn kívül 1-1 

gépkocsivezető és takarítónő dolgozik még. 

 

Az idősek rendszeresen megünneplik a névnapokat, Nőnapot, tartanak férfinapot, 

születésnapokat (idén 101 éves volt Kupi Erzsébet) is, készülnek farsangra, húsvétra, 

karácsonyra, majálisra. 
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Ez évben az otthonban járt a fekedi német kórus, az óbányai idősek klubja, novemberben az 

otthon lakói kirándultak Budapestre a Nyugdíjas Expóra, voltak Máriagyűdön és Bólyban a 

szüreti mulatságon. 

Az idősek napján műsorral köszöntötték a ház lakóit a középiskolások 

Az egyik bentlakó hozzátartozója egy szárítógéppel  ajándékozta meg az intézményt. 

 

6./ A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ( 1 szakmai vezető, 3 családgondozó, 1 

ifjúságsegítő és 1 esetenként felkért, ingyen dolgozó pszihológus) a Dózsa utca 13 sz. alatti 

telephelyen önálló szakmai egységként működik, 12 településen látják el  a családsegítő, 

ifjúságvédő feladataikat, tartanak fogadóórákat, helyszínelést, tájékoztatást. Munkájukat egy 

személygépkocsi könnyíti. (Az ifjúságsegítő tevékenységet ellátó alkalmazott ez évben kezdte 

meg drog-prevenciós munkáját, együttműködve az egészségügyiekkel, iskolákkal és az 

illetékes hatósággal). 

 

Ez évben családsegítő ügyben 780 esetben jártak el (tavaly 595 esetben), gyermekvédelmi 

ügyben pedig 769 esetben (tavaly 721). 

A szolgálat éves költségvetési felhasználása 13,842.000 Ft volt (tavaly 11.451.000 Ft. 

 

A Gondozási Központ is rendszeres kapcsolatot tart a háziorvosi szolgálattal, a civil 

szervezetekkel (Nyugdíjas klub, mozgáskorlátozottak klubja, továbbá az intézményen belül 

Érdekképviseleti Fórum is működik.  

Az intézmény költségvetési kiadása – a családsegítő szolgálattal együtt- 93.815.000Ft volt 

(tavaly 80.149.000 Ft), az önkormányzatnak azonban fenntartói támogatást nem kellett 

fizetni, mivel durván 6 millióval több volt a normatív támogatás, az átvett pénzeszközök és az 

intézmény saját bevételeinek összege, mint a kiadások. 

Ez évben az intézmény mellékhelyiségei és a vizesblokk átalakítása, korszerűsítése történt 

meg. 

 

A szociális segélyezés, egyéb ellátás együttes összege (kiadás) további 36.140.000 Ft volt, 

ebből a legtöbb kifizetés a 109 fős munkanélküliekkel kapcsolatos (22, 1 millió), továbbá 4,7 

milliót tesz ki az ápolási díj és 2,7 milliót a gyermekvédelmi támogatás, havi átlagban 186 főt 

érintve. 

A rászorulók ellátását nagyban segítette a Közösségi Kerekasztal ötlete és szervezése során 

kialakított Adománybolt, ahol felnőtt- és gyermekruha, háztartási eszközök, lakberendezési 

tárgyak szinte jelképes áron kaphatók, továbbá végeztek gyűjtést az ABC boltban tartós 

élelmiszerekre is. 

A fiatalok továbbtanulását az önkormányzat ez évben 510 ezer forinttal támogatta. 

A 60 év felettiek szociális helyzetéről, javaslataikról az év során az intézmény vezetése 

kérdőíves felmérést készített.  

 

Az egészségügyi ellátás szervezeti rendszerében, illetve az alapellátást szolgáló orvosok és 

kisegítők személyében - kivéve a dr.Ascsillán Andrea fogszakorvos által alkalmazott 

fogorvosokat - változás nem történt. 

 

Augusztustól magánrendelést tart egy szülész, nőgyógyász, gyermekgyógyász, térítésmentes 

lett a magánszemészet abban az esetben, ha szemüveget és készíttet a páciens, egyéb esetben 

a szemvizsgálat 2.000 Ft-ba kerül 

Ingyenes vizsgálat ez évben is több volt: komputeres szemvizsgálat, hallásszűrés, vérnyomás, 

cukorszint, egyéb rutinvizsgálat különböző árú bemutatókkal egybekötve, vagy a klubok 

szervezésében 



 67 

Két alkalommal volt véradás 60, illetve 50 fő adott vért. 

Ez évben is folytatódott a megyei Vöröskereszt szervezte házi gondozó, betegápoló 

tanfolyam. 

A mentőállomás megépítése ügyében érdemi lépés ez évben sem történt. 

 

Az egészségügyi, ágazat összkiadása 40.206.000 Ft volt (tavaly 35.698 Ft), ebből  OEP (TB.) 

támogatás 28.249.000 Ft (tavaly 28.415.000 Ft). Részletesebben: 

 

A védőnői szolgálat éves kiadása  8.200 e Ft (tavaly 8.818 e Ft) 

A labor, fizioterápia kiadása 7.258 e Ft (tavaly 8.818 e Ft) 

 

A 15 községet (11.313 főt) ellátó körzeti ügyeleti szolgálat éves költségvetési kiadása 24.748 

e Ft volt (tavaly 19.228 e Ft) Az ügyeletre eső OEP támogatása 13.700 e Ft volt, a 

különbözetet az érintett települések biztosították. 

 

                                                              -.-.-.-    

 

Huszonöt évvel ezelőtt a krónika szerint „a tanácsi intézmények - a szűkös lehetőségek 

ellenére – az alapellátást biztosítani tudták”. 

 

Az óvodánál jelentős változás nem volt, a 232 beiratkozott óvodással 26 fő foglalkozott 

(óvónők, dajkák, konyhások, stb.) 

    

A Foglalkoztató iskola és nevelőotthon (akkori kisegítő iskola) tanulóinak száma 64 volt, 

közülük bentlakó volt 34 fő (ebből állami gondozott 12 fő), a többi tanuló bejáró volt.  

Akkor a tanulók gyakorlati foglalkozásként gombatermesztést végeztek, de az évben kezdték el 

tanítani a mezőgazdasági ismeretek tantárgyat, továbbá a pécsváradi iskola tanárai látták el 

a bólyi egészségügyi gyermekotthonban  lakó – eddig oktatásban nem részesített – fogyatékos 

gyermekek oktatását is. 

 

Az általános iskola tanulóinak száma az évben 30 fővel emelkedett (712 tanuló járt az 

iskolába, ebből bejáró volt 270 tanuló, közülük alsó tagozatos volt 52 diák) és a 

tanulócsoportok száma is hárommal nőtt (25 tanulócsoport volt).  

A gyermeklétszám emelkedése miatt az alsó iskola tornatermét és a hegyi iskola tanári 

szobáját is tanteremmé kellett átalakítani. 

A napközis csoportok száma 12 volt és 420 gyermek részesült napközis ellátásban, illetve 

étkezésben, közülük 29 tanuló térítés nélkül. 

Egy elsős csoport az évben tért át az egész napos oktatásra (!), ez a gyakorlatban azt 

jelentette, hogy a tanórák nem egymást követően voltak délelőtt, hanem egy-egy óra után 

egyéb foglalkozás, játék volt beiktatva. 

A 4 üres álláshelyen felül a pedagógusok száma 51 fő volt. 

Német nemzetiségi nyelvoktatásban 137 alsós és 123 felsős vett részt 13 tanulócsoportban, 4 

nemzetiségi nyelvet oktató nevelővel. 

Orosz tagozatos osztályba 65 alsós és 123 felsős járt. 

Feljegyezte a krónika, hogy az iskolában két sportcsoport, úgynevezett edzésközpont alakult 

20-20 tanulóval, heti kétszeri foglalkozással (edzésekkel). Közülük a  turista szakkör egy 

háromnapos országos természetjáró verseny összetett eredménye alapján - miután Pécsvárad 

háromszor is első lett- , a csapat végleg elnyerte a Zselic kupát. 

Az edzésközpont versenyeken 28 csapatból a lányok megyei elsők lettek, a nagypályás 

labdarugók pedig körzeti elsők voltak az évben. 
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Jutalomként 47 tanuló volt táborozáson és további 40 diák cseretáborban volt az NDK-ban, 

Berlin közelében.  

Az iskola és napközi évi költségvetési felhasználása 7,7 millió volt (!) 

 

A szakmunkásképző iskolába 315 tanuló járt, legtöbben húsfeldolgozó szakmát tanultak (139 

fő), a többiek megoszlása: állattenyésztő szak 60 fő, baromfihús-feldolgozó 44 fő, sütő tanuló 

72 fő. 

Az iskola tanulói az évben a „Kazinczy  szép magyar beszéd”  országos versenyen a KISZ KB. 

különdíját érdemelték ki, ugyancsak különdíjat kapott egy sütő tanulójuk a Szakma Kiváló 

tanulója országos versenyen. 

A „Ki tud többet a Szovjetunióról” megyei vetélkedőn a 3. helyen végeztek. 

Feljegyezte a krónika, hogy az NDK-s tanulmányút jelentkezés hiányában elmaradt, l9 tanuló 

és 2 tanár, valamint egy más alkalomkor 28 dolgozó Csehszlovákiai tanulmányúton, illetve 

üdülésen vett részt. 

A megyei Húsipari Vállalat abban az évben 450 ezer forintért az iskolának 5 db. számítógépet 

vásárolt. 

 

A Zeneiskolába 156 gyermek járt, velük 10 pedagógus foglalkozott (7 főfoglalkozású és 3 

részfoglalkozású), a könyvtár állománya 28.924 kötet volt, a beiratkozott olvasók száma 

lecsökkent 1.011 főre, a kikölcsönzött kötetek száma viszont emelkedett 31,792 kötetre. 

Az olvasók közül általános iskoláskorú volt 378 fő. 

 

Akkor még üzemelt a mozi,  összesen 380 előadáson 183 filmet vetítettek, ebből külön óvodai 

előadás volt 56 alkalommal, általános iskolai és szakiskola előadások száma 70 volt, így az 

évi nézőszám 26.655 fő, a mozi jegyár-bevétele pedig 290.466 Ft volt. 

 

A művelődési házban akkor különböző tanfolyamokon és klubmunkában 196 fő vett részt, 

további 354 fő számára jelentett kikapcsolódást és szórakozást a 15 féle szakkör, művészeti 

műhely, zenekar, népi együttes, stb. csoportokban való aktív részvétel. 

Az intézményben az évben 41 színházi előadás, irodalmi est, hangverseny, kiállítás, táncos 

rendezvény volt és ezeken a statisztika szerint 18.060 fő vett részt. Öt alkalommal ment 

színházbusz Pécsre és Komlóra. A ház évi kiadása akkor 1,6 millió volt. 

A Női Kamarakórus abban az évben szerepelt a Kossuth rádió Kóruspódium c. műsorában, 

Kaposváron is volt rádiófelvételük, műsort adtak a pécsi Várostörténeti Múzeumban az itt 

vendégeskedő  solymári kórussal együtt, valamint a siklósi Szövetkezeti Kórustalálkozón a 

megyei művelődési osztály különdíját nyerték el. 

 

A Sportkör abban az évben labdarúgói segédedzői tanfolyamra két személyt „iskolázott be”, 

a labdarúgó csapat új edzője Pukli Mátyás testnevelő tanár lett, a megyei II. osztályban a 

felnőtt csapat a 9., az ifjúságiak a 6. helyen végeztek, a sakkozók 13 fős csapatából egy 

játékos I. osztályú, 6 pedig II. osztályú minősítéssel rendelkezett. 

 

A legnagyobb sikert az évben az „öregfiúk” labdarúgó csapata érte el, Kecskeméten az 

országos kispályás labdarúgó döntőben elsők lettek. 

 

A Várbaráti kör abban az évben kezdte meg a várkert rendszeres takarítását, amelyen 31 

felnőtt és 23 tanuló vett részt, az évben gyalog túrát tettek Püspökszentlászlóra (42 fő), és 

háromnapos buszos kiránduláson voltak Szlovákiában (44 fő). 
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Az Öregek Gondozási Központtal kapcsolatosan feljegyezte a krónika, hogy Kajdacson voltak 

tapasztalatcserén, Pécsváradon pedig a berkesdi idősek tettek látogatást és  két pécsváradi 

zenész jóvoltából muzsikaszó mellett farsangoltak. 

 

Abban az évben az egészségügy személyi, bérgazdálkodási hatáskörét megkapta a tanács, 

továbbá a körzet egy gyermek-szakorvosi státuszt is kapott. 

 

 

                                                     VI. 

 

.  

1./ Pécsvárad lakónépessége 4032 fő (tavaly 4.030 volt), 1.948 férfi és 2.084 nő. 

Kormegoszlásuk: 18 év alatt 685 fő, 18-62 év között 2.548 fő, 62 év felett 799 fő. 

Ez évben 40 gyermek született (18 fiú és 22 lány), tavaly 35 volt az újszülöttek száma. 

 

Ezzel kapcsolatosan megjelent egy megyei összegzés, amely szerint 10 év alatt (2001 – 2011 

között) a megye népessége 4 %-al csökkent. 

 

A megye városai közül Bóly (3.984 fő), Harkány (4.052 fő) és Kozármisleny (6.061 fő) 

népessége nőtt 7,4, 17,5 és  48,3 %-al, így a 9 új városból Szentlőrinc (6.922 fő) mellett (ahol 

a csökkenés 4,7 %-os volt) immár Kozármisleny is megelőzi Pécsváradot, annak ellenére, 

hogy városunk népessége a 10 év alatt a legkevésbé csökkent (4091-ről 4.042 főre, vagyis1,2 

%-al), a többieknél a népesség fogyás – Mohácsot kivéve (itt 1,5 % a csökkenés) 5,3 % 

(Szigetvár) és 14,5 % (Sellye) között van.  

 

A látványosnak mondható „fejlődés” ellenére Villány lakossága 13,2 %-al csökkent. 

 

2./ Az év során az önkormányzati építési hatóság 7 lakásra adott ki használatbavételi 

engedélyt, valamint 2 új lakásra építési engedélyt. (Tavaly 7 építési és 4 használatbavételi 

engedélyt adtak ki.).  

A lakások komfortossága tovább javult, az év során az ivóvízhálózatra tízen, a szennycsatorna 

hálózatra heten kötöttek rá, így az összes vízbekötések száma 1708 db (ebből lakossági 1.478 

db.), a szennyvízbekötések száma pedig 1.260 db, (ebből lakossági 1.090 db.). 

Pécsváradon -  adózás alapján – 1.466 lakást tartanak nyilván (101 db. egyszobás, 3l3 db. 

kétszobás és 1.052 db. három- vagy többszobás), valamint  135 üdülőt a Dombay tónál és 367 

zárkerti épületet. 

Egy-egy  lakásban az országos átlagnak megfelelően 2,7 – 2,8 fő lakik. 

   

A város éves vízfogyasztása  204.623 m
3
 volt, ez közel 4 ezer m

3
-el több mint a tavalyi 

fogyasztás, az éves tisztított szennyvíz mennyisége pedig 128.111 m
3
 volt (tavaly 123.740 

m
3
). 

Az üzemeltető cég megkezdte – elsőként a peremkerületen lévő közületi fogyasztóknál – a 

„rádiós távleolvasású vízmérők” telepítését. 

   

3./ Ez évben is többen érdemeltek ki különböző elismerést, kitüntetést. A Magyar Kultúra 

Napján az ifjúsági Fúvószenekar nívódíjat kapott, a környezetvédelmi Világnapon a lokátor 

elleni „Zengőharcosok” részesültek elismerésben, a Megyenapon Apaceller József „Nemzeti 

Etnikai Kisebbségekért Díj”-ban részsült. 

A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Csizmadia László részére a Hazáért Érdemkeresztet 

adományozta. 
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Az önkormányzattól  a Köz szolgálatáért díjat vehetett át Ormainé  Geisler Mária védőnő, a 

polgármester Emlékplakettet adományozott Rauschenberger Andrásnak, Ripszám Istvánnak, 

Böröcz Líviának, Józsa Zoltánnak, dr. Kardos Sándornénak, Hódosiné Vadász Ildikónak. 

 

A német önkormányzat kitüntetését és Szabó László kisplasztikáját ez évben Apaceller József 

kapta meg. 

 

Erdősi Tibor díjat kapott Gungl Lászlóné, Székely Nagy Szilvia, Scheffer József, Poller 

György általános iskolai tanárok- 

 

A Várbaráti kör emlékplakettjét Abelovszky Hajnalka, Kreutz Jánosné és dr. Novotny Iván 

érdemelte ki. 

 

Antal Géza c. apát pappá szentelésének 40. évfordulója volt és augusztusban ő vezette a 

zarándokutat Lengyelországba, az elhunyt pápa főbb állomásait felkeresve. 

 

Novotny Iván  a budapesti Műszaki Egyetemen aranydiplomát vehetett át, Dobszai József 

pedig az idei borversenyen a „legeredményesebb gazda” megtisztelő címet kapta meg. 

 

A „Váradfutás” abszolút győztese Abelovszki Barna, a „Családi kerékpártúra és verseny” női 

győztese Szabóné Debreceni Erzsébet, férfi győztese Györe Domonkos lett. 

 

Takaros porta elismerésben részesültek : Patacsi Antalné, Vértes László, ifj. Koch Lajos, 

Kresz és Fiedler Kft. 

 

Dr. Kófiás Mihály krónikaírónak az önkormányzat „Pécsvárad díszpolgára” címet 

adományozott, a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságában végzett 15 évi munkája 

elismeréseként pedig a Takarékszövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetségétől a 

„Takarékszövetkezeti Érdemérem Arany fokozata” kitüntetést kapta meg. 

 

4./ Ez év sem volt mentes a különböző bűncselekményektől, balesetektől. Az elkövetés 

módját tekintve az élre kívánkozik a polgármesteri hivatal udvari épületének éjszakai 

„kipakolása”, mintegy 800 ezer forint kárt okozva munkaeszközök, szerszámgépek, 

Volkswágen kis tehergépkocsi észrevétlen eltulajdonításával. 

  

Az apróbb lopások, pincefeltörések mellett említendők az olyan elkövetések, mint nyugtaadás 

elmaradása, tartásdíj nem fizetése, állatkínzás, vagy németországi munkára szervezés ürügyén 

elkövetett csalás. 

Még az év utolsó napjára is jutott egy betörés (a katolikus templom négy ajtaját és a 

perselyeket rongálták meg, de pénzt nem találtak), valamint egy betörési kísérlet (az egyik 

kisbolt ajtaját már felfeszítették, de a riasztó megszólalt és a betörők elmenekültek). 

Decemberben a várkertben végeztek jelentős rongálást, fákat és padot pusztítottak el a 

vandálok. 

 

A 16 fős rendőrőrs területén (Pécsvárad + 11 község) a megelőző évhez képest 165-ről 150-re 

csökkent az ismert bűncselekmények száma, Pécsváradon viszont 38-ról 39-re emelkedett. 

Ebből a lopások száma 13-ról 17-re nőtt, a betöréses lopások viszont csökkentek 12-ről 7-re. 
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A közlekedési rendellenességek száma mintha emelkedett volna. Egy ittas segédmotoros 

lakóház kerítésének hajtott, a 6-os úton ugyancsak motoros az árokban landolt, ütközött a 6-os 

úton gépjármű őzbakkal, vaddisznóval is, egy személygépkocsi fával történő ütközése halállal 

végződött, más alkalommal pedig mentőhelikopterre is szükség volt (az Erzsébet úti 

balesetnél öten megsérültek).  

Négy sérülttel járt a régi strandnál 2 személygépkocsi ütközése, Pécsvárad belterületén – a 

Vasműszaki előtt – egy személygépkocsi felborult, közben 3 autóval is ütközött, de személyi 

sérülés nem történt.  

Az ipartelepen kigyulladt egy asztalosműhely, az oltás közben egy tűzoltó súlyos sérülést 

szenvedett, végül nagy hírt kapott, hogy júniusban egy 2 éves kisgyermek gyümölcsszedés 

közben elkódorgott a nagyszülőktől és csak a véletlenen múlt, hogy az erdőben valaki rátalált. 

 

                                                                    - .-.-.- 

 

 

1986-ban a lakónépesség 4.4l4 fő volt, az év során 29 magánlakás készült el, a vízhálózatra 

akkor 1.084, a szennyvízrendszerre 378 lakás volt rákötve, 

Az éves vízfogyasztás 250.631 m
3
 volt (napi 686 m

3
) 

 

Feljegyezte még a krónika, hogy az OTP-nél 160 előfizető várt személygépkocsira. 

 

Az évben is többen részesültek elismerésben, kitüntetésben: 

Az Építőipari szövetkezet „Kiváló szövetkezet” címet, a Lakásszövetkezet „MESZÖV dicsérő 

oklevelet”, az OTP fiók a „Megye Kiváló Fiókja” címet nyerte el. 

 

A pedagógusok közül Papp Gyula, Fuchs Sándorné és Parragi Lászlóné (szakiskolások)  

Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetést kaptak, Kárász Rózsa KISZ KB dicsérő oklevelet, 

Mayer Jánosné a Megyei Úttörőszövetség dicsérő oklevelét kapta meg. 

 

Miniszteri dicséretet kapott Schrempf  Györgyné, Halmainé Hatta Éva, Szondi Józsefné és 

Bognárné Auth Mária. 

 

Tanácsi kiváló dolgozó lett Pongrác Viktorné és Molnár Gyuláné  

Ugyancsak kiváló dolgozó lett dr. Kardos József, a szövetkezet kiváló dolgozója címet kapott 

Molnár János, Mufics József, dr. Villányi Lászlóné, Szabó Gyula, Harmat János. 

 

Miniszteri dicséretben részesült Kárpátiné Kovács Zita, Böröcz Sára megkapta a kiváló 

ifjúsági vezető címet, Katona Gézáné (Vöröskereszt) a kiváló társadalmi munkáért elismerést, 

míg Gállos Orsolya Magyar Lajos díjat kapott. 

 

A krónika szerint Szabó Lászlónét január 30-án avatták református lelkésszé. 

 

Természetesen az évben is voltak nem kívánt, vagy nem várt események, mint betörések és 

halállal végződő balesetek is. 

A Dombay tó környékén több pincét feltörtek, betörtek a hegyi italboltba és a nagy ABC-be is, 

ahonnét 36 ezer forint készpénzt vittek el, a 6-os út feletti vasúti hidat egy ott elhaladó 

markológép (tsz.) leszakította, két napig vonatpótló busz közlekedet Bátaszékre. 

 

Feljegyzett a krónika halálos baleseteket is. Egy iskolás fiú kismotorral álló gépjárműbe 

hajtott a buszmegálló környékén, a kórházban meghalt. 
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Az alsó iskola udvarában egy lerészegedett 47 éves férfi megfagyott, a vasasi bányaomlásnak 

pécsváradi áldozata is volt, egy 35 éves asszony a gesztenyésben felakasztotta magát és egy 

32 éves férfi gramoxont ivott és meghalt. 

 

 

Pécsvárad, 2012 április 30. 

 

 

                                                                 Dr. Kófiás Mihály  

                                                                     krónikaíró 


