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Január 

  

1. Napsütéssel köszöntött ránk 2016. A délelőtt folyamán beborult az 

ég és rövid ideig sűrű hóesésben volt részünk. 

2. Vékony hótakaróra ébredtünk reggel. 

3. Szokásos újévi koncertjét tartotta ma a Big Band. (a szokásos 

sikerrel) 

4. Gyönyörű téli nap: reggeltől estig gyönyörű, sűrű hóesésben volt 

részünk. 

6. A DN mai számában Weintraut Rita mosolyog ránk: különleges 

kezdeményezése kapcsán beszélgetnek vele. Parkinson-kórral küzdők 

számára szervez előadásokat és beszélgetést Pécsett. 

7. Vastag hótakarón csillant a napsütés: néhány óra alatt 20-30 cm hó 

esett. 

 Oktatási fórumot tartottak ma a művelődési házban az általános 

iskola, a középiskola, az oktatási-, ifjúsági-, és sportbizottság 

részvételével. 

A DN ír arról, hogy önkormányzatunk és intézményei pénzintézetet 

váltott, így megváltoztak a számlaszámok. 

8. Jól szerepeltek a zeneiskolások – írja a DN. A háromévente 

megrendezett dél-dunántúli területi rézfúvósversenyen Zsifkó István 

első, Horváth Pál és Keresnyei Levente második helyezést értek el 

korosztályukban. 

9. A művelődési ház bővítené kínálatát – amely jelenleg is igen széles 

– s ehhez kérdőívet is szerkesztettek. Erről ír a DN Várják a városban 

élők véleményét címmel. 

12. A nyugdíjas klub mai összejövetelén megtartották éves 

közgyűlésüket, melyen 132 fő vett részt. 

A polgárőrökről, polgárőrségről ír ma a DN. A csaknem 50 tagú 

egyesület a rendőrséggel szoros kapcsolatot tartva járőröznek, részt 

vesznek különböző rendezvények biztosításában, melyből tavaly a 

jubileumi ünnepségek kapcsán igencsak sok volt. 

13.  A megyében elsőként indítják el a sport ágazati képzést, amely 

várhatóan annyira népszerű lesz, mint a rendészeti szakirány, melyet 



húsz évvel ezelőtt szintén elsőként kezdtek oktatni Baranyában kezdi 

nagy, fényképes cikkét középiskolánkról a DN. 

14. Még megtekinthető a bemutató tárlat a Szent Koronáról a vár 

Szent László termében – a DN mai cikke ehhez csinál kedvet.  

16. Felolvasóest Wass Albert műveiből a könyvtárban. 

18. Képviselőtestületünk ülésén ma az önkormányzat 2016-os 

munkaterve, valamint az önkormányzat közbeszerzési szabályzata 

elfogadása volt napirenden. Mindkét pont előterjesztője Zádori János 

polgármester. 

19. Kéménytűz volt ma a Bem utcában. 

A művelődési házban a Nemzeti Agrárkamara tájékoztatóját 

hallgathatták meg az érdeklődők a Vidékfejlesztési programról. 

Vendég: Rittlinger József megyei elnök, Túrós Izabella megyei 

igazgató és Tarnai Lívia fő falugazdász. 

20. A Kalandozó Magyarok mai előadását Bognár Gyöngyvér tartotta, 

címe: A török tengerparton. 

21. Február 4-én indul a szelektív hulladékgyűjtés, ehhez a lakók 

többsége már átvette az új,240 literes kék edényeket. Erről a DN ad 

hírt. 

22. A Magyar Kultúra Napján minden korosztály képviseltette magát: 

a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde kicsinyein kívül általános iskolás, 

zeneiskolás gyermekeinknek, valamint a Női Kamarakórusnak is 

tapsolhattunk. Beszédet László Miklós képviselő mondott. 

„Együtt szaval a nemzet” című országos kezdeményezéshez iskolánk 

is csatlakozott. Ez alkalomból diákjaink a Himnuszból és a Nemzeti 

dalból szavaltak közösen részleteket. 

23. A művelődési házban Tüskés Tünde szalma-és fonalmunkáiból 

nyílt tárlat Lélek fényűzése címmel. Az érdeklődők a művész 

útmutatásával mandalát is készíthettek. 

25. A szombaton megnyílt kiállításunkról ad hírt a DN. 

26. Az elmúlt év eredményes pályázatai nyomán lezajlott 

fejlesztéseket részletezi a DN Jól dolgoztak a pályázatírók címmel. 

Az „Ismeretlen Ismerős” sorozat mai előadója Ilijin Petár, címe: Jónás 

én vagyok 

27. Érdekes előadásra, beszélgetésre hívta ma az érdeklődőket a 

művelődési ház. Peck Tibor informatikus, tanár és nem utolsósorban 

családapa az okos telefonokról, az internet használatról, a 



legjellemzőbb alkalmazásokról beszélt E-világon, ha ütsz tanyát 

címmel. 

29. Hagyományos szalagavató ünnepséget tartottak ma a II. Béla 

Középiskola végzősei a sportcsarnok és a művelődési ház termeiben. 

Az általános iskolásaink pedig ma vitték haza félévi értesítőiket. 

30. Még mindig elvihetők a szelektív kukák szólít fel a DN. 

31. „Dobd a kosárba” elnevezésű kosárlabdatorna zajlott ma a 

sportcsarnokban, 12 iskola részvételével. A pécsváradiak az előkelő 

második helyet szerezték meg!  

   

 

 

 

Február 

1. Bővül a vár István Király éttermének kínálata. Mától bevezetik a 

háromfogásos hétvégi menüt, valamint napi ebédkiszállítást is 

kérhetnek az előfizetők. 

A DN Új programok Pécsváradon címmel a hónap rendezvényeit 

sorolja fel. 

2. A művelődési házban Filharmónia Ifjúsági Hangverseny délelőtt, 

délután pedig a mozgáskorlátozottak klubja tart fogadóórát, majd 

klubnapot. A szokásos jelmezes farsangi bálra meghívták a komlói és 

a szigetvári klubokat is. 

4. A mai napon kezdi meg a Biokom új szolgáltatását, a szelektív 

hulladékgyűjtést. Az ehhez szükséges edényeket már hetekkel ezelőtt 

átvehették városunk lakói az önkormányzatnál. Mától havonta egyszer 

viszik el a szelektíven gyűjtött hulladékot. Természetesen a heti 

„kuka-ürítés” a megszokott rendben és időben történik. 

Általános iskolánkban tankerületi német szavalóversenyt rendeztek. A 

szép számú résztvevő között a mieink „taroltak”:  

1. évfolyam: 1. Bayer Botond, 2. Fullér Petra, 3. Váradi Levente, 

mindhárman 1. b. oszt. tanulók 

2. évfolyam: 1.Csibi Benett, 2. Kopa Dorottya a 2. b.-ből, 3.Ottlakán 

Zelina 2. c. 

3. évfolyam: 2. Váradi Panna 3. b. 

4. évfolyam: 1. Parcsami Márton, 2. Gerencsér Regina, 3. Emeneth 

Péter, a 3.b.-ből 



5. évfolyam: 1.Török Dominika, 5.a. 2. Schmidt Kata, 5.b. és Ruppert 

Luca 5.b. 3. Tóth Emese 5.a. 

6. évfolyam: 1. Gerencsér Regő, 2. Fuller Darina, 3. Kárpáti Kristóf a 

6. b.-ből 

7.-8. évfolyam: 1. Szabó Tamara 8.b. 2. Knézits Kinga 7.a   

5. A művelődési házban az általános iskola felső tagozata tartotta 

farsangi bálját. A zenét Hock Norbert szolgáltatta. 

Ma, holnap és holnapután farsangi akció várja a várba betérőket: 

fánkot és mellé kávét, kapucsínót vagy kakaót kínálnak, Farsangi 

Kávéház elnevezéssel. 

6. Mint minden évben, idén is sokan várták a Zengővárkonyi 

Hagyományőrző Egyesület farsangi bálját. A talpalávalót a Harold 

húzta. 

7. A nyugdíjasok ma Nagypallban jártak, s a fánksütő versenyen Vogl 

Marika néni alkotása bizonyult a legfinomabbnak. 

8. A Gondozási Központ lakói is farsangoltak ma. Már napok óta 

álarcot festettek, füzért hajtogattak, énekeltek. Az EGYMI tanulói 

zenés-táncos műsorral köszöntötték a maskarába öltözött időseket. A 

tombolasorsoláson mindenki nyert egy-egy hasznos dolgot, és az 

ebédnél farsangi fánkkal is meglepték őket. 

9. A nyugdíjasok mai farsangi mulatságán a mecseknádasdi vendégek 

adtak elő vidám jeleneteket, a vidám zenére pedig táncra perdültek a 

klubtagok és vendégeik is. Tombolasorsolás is volt, igen sok ajándék 

gyűlt össze. 

Kérdőív készült a Leányvásárról adja hírül a DN. 

11. Második alkalommal csatlakozott a vár István Király Étterme a 

„Torkos csütörtök” elnevezésű akcióhoz. Hosszabbított nyitva 

tartással, fél áron kínált ételekkel és alkoholmentes italokkal várták a 

vendégeket. 

11.-13.  Nyugdíjasaink Nagyatádra utaztak, ahol állandó résztvevői a 

farsangi mulatságnak. 

12. Délelőtt írták a Bendegúz NyelvÉsz verseny iskolai fordulóját. 

 A farsangi „szezon” ma az alsó tagozatosok mulatságával 

folytatódott. A belépőjegyekből és a tombolából befolyt összeget – 

mely mintegy 170 000 forint lett – szétosztották az alsós osztályok 

között. Zene: ismét Hock Norbert. 



13. Több éven át nagy érdeklődés kísérte a Bravi Buam zenéjével 

tartott svábbálokat. A mára hirdetett bál azonban elmaradt…(Az 

érdeklődés – úgy tűnik – alábbhagyott) 

14. Immáron a 12. Tüzeskerék túra indul Óbányára, hogy a látványos 

kerékgurítást megcsodálják. 

15.  Sulikönyvtárunk is csatlakozott a Nemzetközi Könyvajándék 

Naphoz. A tanulók összesen 63 db könyvvel gazdagították a 

könyvtárat. Apró ajándékokkal lepték meg őket és minden könyvbe 

köszönő cédula került az ajándékozó nevével. 

A DN már arról ír, hogy októberben 50 éves lesz a Leányvásár. 

Képviselő-testületi ülés is volt ma, mely napirendje:  

                  1. Az önkormányzat 2016. költségvetése 

                  2. A művelődési ház 2015. beszámolója 

                  3. 2016. évi városi rendezvények – előkészítés, költségek 

                  4. A testvérvárosi kapcsolatok 2016.évi menetrendje 

                  5. Tájékoztatás a TOP 2016 pályázatokról 

                  6. Tájékoztatás a Zengőalja Kistérségi Társulásban történt 

változásokról  

16. A Mozgáskorlátozottak Egyesülete tartotta ma éves közgyűlését a 

művelődési házban. 

A nyugdíjas klub új kezdeményezése az un. kiránduló kedd. Bár az 

idő nem kedvezett a sétálóknak, a művelődési háztól a várig 

megnézték a szobrokat, az emléktáblákat, a könyvtár kiállításait, stb. 

(Volt olyan mozzanat, amely még a született pécsváradiaknak is új 

volt, másutt viszont szinte mindenki ki tudta egészíteni saját 

élményekkel, történetekkel a látottakat-hallottakat.) 

Véletlen, hogy a kiránduló kedden tettek eleget annak a meghívásnak 

is, mely Marázára, az ottani nyugdíjasokhoz invitálta őket, enni-inni, 

mulatni, beszélgetni. 

17.  Tavaszra megszépül a Dombay-tó írja a DN. Mint Zádori János 

polgármester elmondta, kiemelik a megsüllyedt betonelemeket, 

megtisztítják a partot és április végén elkezdik feltölteni a tavat. 

18. Zádori János polgármesterrel beszélget a DN riportere arról, mi 

indokolta az új adó bevezetését Idén már ebadót is kell fizetni 

Pécsváradon című cikkében. 

19. A DN arról a jótékonysági gyűjtésről ír, melyet holnap, a szülők, 

nevelők bálján indítanak és 29-ig tart. Célja, hogy a diákok által nyert 

díjakat, kitüntetéseket, serlegeket, okleveleket méltó helyen 



mutathassák meg. Az összegyűlt pénzből vásárolt tárlókat, vitrineket 

jól látható helyen, az iskola előcsarnokában tervezik elhelyezni. 

Iskolánk biztosított helyszínt a Zrínyi Ilona megyei 

matematikaverseny egyik fordulójához. 

19. – 20. Lovagok éjszakája a várban – apródképző és bátorságpróba 

kisfiúk és apák-papák számára. 

20. Sváb disznóölés a Dombay tavi ifjúsági táborban, a Német Klub 

szervezésében. 

A farsang még tart: ma az iskolai Szülők-nevelők bálja került sorra. A 

talpalávalót Hock Norbert szolgáltatta. 

24. A Szépíró verseny megyei fordulóján Pécsett  

I. kategóriában 1. helyezett lett: Emmert Réka 2.b., 3. helyezett: 

Kalányos Renáta 2.a. 

 II: kategóriában 1. helyezett: Märcz Roland 4,a. 

 A „Kalandozó magyarok” mai előadását Fischer Kristóf tartotta, 441 

nap északon címmel. 

A Kálvin utcában, egy hétvégi házban ütött ki tűz reggel, melyhez 

riasztották a véméndi és pécsi hivatásos, valamint a mecseknádasdi 

önkéntes tűzoltókat. A vélhetően dohányzás miatt keletkezett tüzet 

eloltották, az ingatlanban élő férfi elhelyezésében a Családsegítő és 

Gyermekjóléti szolgálat segítségét kérték. 

25.Önkormányzatunk és a Hungária Takarék közösen szervezett ma 

fórumot a CSOK-kal kapcsolatos tudnivalók, kérdések tisztázására. 

Az iskolában a leendő elsősök és szüleik találkozhattak majdani 

osztálytanítókkal. 

A 3. b. osztály tanulói erdei iskolában voltak. 

27. A megyei Német vers és prózamondó versenyen – melyet idén 

Véménden rendeztek – nyelvjárás kategóriában Schneider Dóra,  

1-2. osztályos kategóriában Csibi Benett, 3.-4. oszt. kategóriában 

Parcsami Márton bejutott a májusi budapesti döntőbe. A budapesti 

döntőnek még két pécsváradi résztvevője is volt, mindketten a pécsi 

Koch Valéria Általános Iskola és Gimnázium tanulói: Gász Anna 

Zsuzsanna 3. és Fuller Botond 11. évfolyamosok. 

28. Polgármesteri tájékoztató a Dombay- tóról a Dombay- tónál: az 

elvégzett munkák, a jövő tervei, konzultáció a helyiekkel. 

29. Nagy, fényképes cikket közöl a DN a JESZ új bemutatójáról. 

Pécsváradi vonatkozása, hogy a képről a mi Kopa Marcink mosolyog, 

mint az előadás egyik főszereplője és a cikk egyik interjúalanya. 



Egy másik cikk a PIFÖ felhívását közli, mely 15 és 27 év közötti 

fiataloknak kínál lehetőséget más kultúrák megismerésére a 

németországi Duderstadtban. 

 

 

Március 

1. Kiránduló nyugdíjasok a címe a DN cikkének, mely a gondozási 

központ programjairól számol be. 

A művelődési házban a Mozgáskorlátozottak Egyesülete nőnapi bált 

tart, melyre vendégeket is hívtak, Komlóról és Szigetvárról. 

4. A Pódium színház előadásában a színház rajongók a Charley nénje 

című előadást tekinthették meg a művelődési házban. 

 4. – 5. „Csakanyu” Édesanya-kényeztető program a várban. 

5.  A művelődési házban ma a gyerekek egyik kedvence, az Óz, a 

nagy varázsló került bemutatásra. Telt ház tapsolt a művészeknek. 

Mindkét előadásról olvashattunk a DN-ben is, Családi színházi 

hétvége zajlik Pécsváradon kezdetű cikkben. 

Másutt megújult honlapunkat ajánlja, A helyi adók papírjai az 

interneten címmel. 

7. Ezüstérmet hozott az országos Pék Szakma Kiváló Tanulója 

versenyről a II. Béla középiskola 

8. Az általános iskolások részt vettek a Szondi József Területi 

Matematika Emlékversenyen, ahol az alábbi helyezéseket érték el:  

2. évfolyam: II. Beck Simon, III. Sebestyén Gergő 

3. évf. : I. Soós Míra, II. Kanta-Györkő Domonkos, III. Keszler Magor  

4. évf. : I. Kiss Fülöp, II. Sulyok Ilka, III. Pongrácz Áron 

5. évf. : I. Peck Domokos,  III. Báling Zoé 

8. évf. : I. Lébenthal Kristóf 

 Nőnapi ünnepséget tartott ma a nyugdíjasklub. A férfitagok dallal, 

jelenettel, verssel, köszöntőkkel készültek és igencsak kitettek 

magukért! A vacsorát a pizzéria készítette. 

A DN polgárőreink eredményes és hatékony tevékenységéről ír, 

megemlítve azt is, hogy áldozatos munkájukat a rendőrség is elismeri. 

Bosnyák Attila, a Pécsváradi Polgárőrség tagja és Keppert Gergő, az 

egyesület elnöke a megyei rendőrfőkapitánytól dicséretet kapott. 

Keppert Gergő egyébként a napokban a Baranya Megyei Polgárőr 

Egyesületek szövetségének alelnöke lett. 

 



10. Az Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny régiós 

döntőjéről – melyet nálunk rendeztek – mindkét csapatunk 

továbbjutott az országos döntő 16 résztvevője közé. 

 A DN arról ad hírt, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság Pécs és 

Komló mellett Pécsváradon is tart fogadóórát, melynek feladata, a 

hátrányos megkülönböztetéssel – nemi, vallási, világnézeti, 

nemzetiségi, egyebek miatt – okozott jogsértéseket kivizsgálja és 

megszüntesse.  

11. „Nyitott Kapuk Napja” az általános iskolában. Az érdeklődő 

szülők bepillanthatnak az iskola mindennapjaiba, részt vehetnek a 

nyílt tanítási órákon. 

Húsvéti vásárt szervezett ma a Caritas. A ruhák mellett játékok, 

porcelánok, könyvek, ágyneműk közt válogathattak az érdeklődők. 

Este a várban különleges programot szerveztek „Láthatatlan vacsora” 

elnevezéssel. A vakok és gyengén látók életébe kapott betekintést, aki 

részt vett az estebéden. A vendégeket bekötött szemmel vezették a 

helyükre és így is fogyasztották el ételüket. A szervezésben a Kopa 

család nyújtott segítséget. 

12. A szerdai lakossági fórumról ír ma a DN, hangsúlyozva, hogy 

oktatási-nevelési intézményeink átvétele a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat működtetésébe komoly változást jelent a város és a 

gyermekes szülők életében. 

13.  Itt a tavasz: szezon-nyitó várvásár köszöntötte a várba látogatókat. 

A termékek, a vásárlási lehetőség mellett működött a kovácsműhely, 

lehetett íjászkodni, várvezetés és városnéző séta mellett a húsvéti 

alkotóműhelyben is kipróbálhatták magukat az érdeklődők. 

14. Dézsmakörút elnevezéssel szomszédoló programokon vehetnek 

részt az érdeklődők. Ma Hosszúhetény (Tájház, Hosszúkávé) a 

„soros”. 

15. Nemzeti ünnepünk a megszokott rendben zajlott. Koszorúzás 

Hegedűs Imre emléktáblájánál, majd a Kossuth téren. A műsort az 

általános iskola tanulói adták, betanította: Friesz Péter, Oszbach Rita 

és Boris Sándorné. Közreműködött az Ifjúsági fúvószenekar Wagner 

József vezetésével. Ünnepi beszédet mondott Takács Andrea ifjúsági 

polgármester.  

A tegnapi szép idő után ma hideg és havas eső várta az ünneplőket. 

16. Városunk képviselőtestülete és polgármestere lakossági fórumra 

várja az érdeklődőket a művelődési házba. A fórum témája: a 



Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola, valamint a Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda 

és Bölcsőde működtetésének átvétele a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat által. 

Délelőtt pedig a Magyar Honvédség mobil-toborzója járt 

városunkban. A körút célja, hogy az érdeklődők tájékoztatást kapjanak 

a honvédség életéről, álláslehetőségekről, feltételekről. 

17. A művelődési házban kiállítás nyílt „Kortárs népi bútor a Zengő 

alján” címmel. Az alkotók nevében Angster Mária beszélt, majd 

élőmunka bemutatót láthattak: Kutas Éva népi bútorfestést, Négyes 

Tímea székkötést mutatott be sással. 

18.  Ma két cikk is rólunk szól a DN-ben. Jól szerepeltek a zenei 

vetélkedőn címmel a hatodik alkalommal megrendezett Országos 

Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny régiós döntőjéről ír. Már az 

is szép siker, hogy iskolánkból két csapat is bejutott! A Zengő csapat 

(Krebsz Nikolett, Knézits Kinga, Bencze Réka) harmadik helyezést, a 

Szent István csapat (Boris Bálint Bánk, Resch Róbert, Lajos Bettina) 

első helyezést ért el! Így mindkét csapatunk utazhat 

Iszkaszentgyörgyre a döntőre, ahol találkozhatnak a verseny 

fővédnökével, Miklósa Erika operaénekessel. Felkészítőjük Boris 

Sándorné volt.  

A másik cikk arról ad hírt, hogy jövő héttől ismét elszállítják a 

zöldhulladékot a városüzemeltetés munkatársai. 

19. A vár dolgozói tapasztalatcserén voltak ma a sümegi várban. 

Nyugdíjasaink felléptek Pécsett, a Szépkorúak Tavaszi Kulturális 

Találkozóján. A 46 műsorszámból asszonykórusunk ezüst, 

tánccsoportunk arany minősítést kapott! 

A német nyelvi, kultúrtörténeti és országismereti verseny országos 

döntőjén Szabó Tamara 8/b. III. helyezést, Temirci Nuriye 8./b. VI. 

helyezést ért el.   

22. A nyugdíjas klub Kiránduló kedd nevű programja ma 

Zengővárkonyba látogatott. Út közben a keleti városrész 

nevezetességeit nézték meg, majd a várkonyi gesztenyést, tájházat, 

míves tojásgyűjteményt, szalmakincstárat, Fülep Lajos emlékszobát, 

valamint a református templomot.  

A mohácsi területi matematika versenyen Horváth Zsófia 5./b I. 

helyezést, Peck Domokos 5./b és Lébenthal Kristóf 8./b V. helyezést 

értek el. 



Gödöllőn, az Országos Diákolimpia mezei futás döntőjén Tóth Emese 

5./a. a 25. helyen végzett, 224 induló közül. 

23. Tám László príma díjas fotóművész volt ma a Kalandozó 

Magyarok előadója „7 ország, 7 csoda” címmel. 

Iszkaszentgyörgyön, az Országos Komplex Ének-zenei Versenyen 

„Zengő” csapatunk negyedik lett, Boris Bálint Márk pedig különdíjat 

kapott. 

Mohácson, a Területi Anyanyelvi Versenyen Zsáli Zoé 6./b hatodik, 

Szabó Tamara 8./b második helyezést ért el. 

24. Húsvétváró játszóház, benne a Hangerdő Társulat zenés interaktív 

műsora, „két vadász meg egy nyúl” címmel. Volt kézműves vásár, 

tojásfestés, nyuszi simogató, és a Zöld Zengő szervezésében 

ökokreatív játszóház. 

25. Húsvéti locsolóbált szervez ma a PIFÖ. Zene: Star Boys Band. 

 A nagypénteki esti mise után gyertyás várvezetésen vehetnek részt az 

érdeklődők. Ennek mindig különleges hangulata van, amit az ünnep 

csak felerősít… 

26. Nyuszi-simogató a várban! Nyuszi-fészek készítésre alkalom 

nyílik. 

27. Húsvétvasárnap alkotóműhely, nyuszi-simogató, tojáskeresés várta 

a várba látogatókat, de lehetett locsolóverseket is tanulni. 

28. Húsvéthétfőn az ünnepi szentmise után várvezetésen vehettek részt 

– nem csak a szállóvendégek! 

Duderstadtba indult a PIFÖ 13 tagja, hogy részt vegyen egy Erasmus 

+ programon, öt ország fiataljaival együtt. 

29. Az Ismeretlen Ismerős sorozat mai vendége, előadója Hajdú 

Valéria volt, előadásának címe: „Temerin, te csodás” 

30. Részletes „helyzetjelentést” ad a Dombay-tavi munkálatokról a 

DN.  Dombay-tó: nyáron már fürödhetünk címmel.      

31. A családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál tart ma fogadóórát 

az Egyenlő Bánásmód Hatóság. 

A DN egy cikkében az éjszakai ping-pongról ír, egy másikban pedig – 

amely a megye foglalkoztatási helyzetét taglalja – megállapítja, hogy 

a lista élén Pécsvárad áll, 7,5 % -os mutatóval, második Pécs 8,6 %-

kal, de pl. Sellyén a munkanélküli ráta 18,1%! 

 

 

 



ÁPRILIS 

2. Fényképes cikkében a DN arról ír, hogy Közösen tesznek a 

Dombay- tóért. 

NB III-as kézilabda mérkőzés a sportcsarnokban. Pécsvárad vendége 

Kozármisleny. 

4. Nyílt hét kezdődik ma a zeneiskolában. Célja, hogy minél több 

gyermek és szülő ismerkedhessen meg a képzés rendszerével, a 

pedagógusokkal és főleg a választható hangszerekkel.  

5. Mozgáskorlátozottak fogadóórája és klubnapja a művelődési 

házban. 

Lakossági fórumot szervez a Hungária Takarék és az önkormányzat a 

Családi Otthonteremtési Kedvezményről. 

6. A DN már a 30-ára meghirdet6ett sétát ajánlja, Idén is szerveznek 

bazsarózsatúrát címmel. 

8. Első ízben vehettek részt az érdeklődők nyílt napon a 

mentőállomáson. A „Mentők napja” nevű rendezvényen 

megtekinthettük a mentőállomást, a gépkocsiparkot, a mentéstechnikai 

eszközöket, láthattunk újraélesztést, s a gyermekek ügyességi 

játékokon, rajzversenyen, kézműves foglalkozásokon vehettek részt. 

A Sulikönyvtárban érdekes, interaktív előadást láthattak az érdeklődők 

„Főszerepben a szaxofon” címmel. Előadó: Tóth Gabriella, aki 

iskolánk és zeneiskolánk tanulója volt, jelenleg Grazban tanul. 

9. Újra indítja szombatonként az éjszakai ping-pong-ot a PIFÖ. A 

játékon túl jóízű beszélgetések, finom tea és zsíros kenyér is várja a 

fiatalokat. 

A DN arról az interkulturális fesztiválról ír, melyre harmadszor kapott 

meghívást a PIFÖ. Hagyományosan kétévente szervezik a nemzetközi 

programot a németországi Duderstadtban. Idén 13 fiatal indult útnak 

kistérségünkből. 

Másik cikkében – ahol az egyházi és nemzetiségi fenntartású 

iskolákról ír – beszélgetést közöl Zádori János polgármesterrel arról 

az elhatározásról, hogy a német önkormányzat venné át az iskola és az 

óvoda működtetését. A cikkhez csatolt nagy, színes fotó is 

iskolánkban készült. 

9.-10. Pécsvárad Város Önkormányzata és a Dombay-tó Tájvédelmi 

egyesület közösségi munkára hívja a tóbarátokat „Legyen egy köved a  

Dombay-tóban” szlogennel. Minden segítő finom ebédet is kap. 

A DN a póteboltásról ad hírt, melyet április 16-án tartanak. 



10. Várvásár és egy érdekes kezdeményezés várta ma a várba 

látogatókat: irodalmi kávéház a Költészet Napja alkalmából. 

11. Magyar Költészet Napja alkalmából dr. Dénes Dóra tanárnő 

készített műsort a felsősökkel. 

12. Véradókat várt ma a Vöröskereszt a művelődési házba. 

Felvidéki mesemondó versenyen képviselte iskolánkat Táborhegyi 

Csaba 2./a, aki különdíjat hozott el! 

A DN a holnapra meghirdetett tájékoztatót ajánlja, Munkaerő piaci 

fórum lesz a Zengőalján címmel. 

Másutt az osztálykirándulások kedvelt célpontjairól ír, megemlítve, 

hogy az átlagosnál nagyobb forgalmat bonyolít le Pécsvárad. 

A Nyugdíjas klub mai összejövetelén is az irodalomé volt a főszerep. 

Ám rendhagyó módon nem ismert írók, költők szavait tolmácsolták a 

tagok, hanem a sajátjukat. Sokan írnak közülük verset, prózát, - 

vannak, akiknek már kötetei is megjelentek – s ezekből hallgathattak 

válogatást a jelenlevők. 

13. A várban dr.Emődy Balázs, dr.Hessz Gabriella és dr.Karakán Béla 

járási hivatalvezetők tartottak előadásokat, melyre nem csak a 

környéken élőket várták, hanem a Komló és Sásd környékieket is. Az 

„Út a munkaerőpiacra” programban hasznos tanácsokat kapnak a 

lehetőségekről, változásokról, támogatásokról, szolgáltatásokról. 

A fórumon részt vettek a térség nagyobb munkáltatói és 

önkormányzatok is. 

14.  Az általános és zeneiskola várja ma a beiratkozni kívánókat. A 

jelenlegi adatok szerint 41 tanuló kezdi majd tanulmányait 

szeptemberben. 

A Hungária Takarék nyílt napot hirdetett a CSOK-kal kapcsolatos 

tudnivalókról. 

15. – 16.  Haladó Hercegnők Hétvégéje röviden Ha-He-Hé a várban. 

16. Használt ruhák, cipők, megunt, de jó állapotban levő játékok, 

könyvek várják a mai börzére látogatókat. 

Pót eboltást tartanak ma városunkban, öt különböző helyszínen. 

Minden három hónapnál idősebb eb védőoltása kötelező, akárcsak a 

féregtelenítés. 

A vár kápolnájában kamarakoncertet adott a Wekerle-telepi Szent 

József templom Angyali kara. 



15.-16.-17.  Új konyhafőnök kezdte meg munkáját a várban. Őt - és a 

megújult étlapot ismerhették meg a betérők. A vendégek véleményét 

ajándékutalvánnyal köszönték meg. 

16.-17. A Várbaráti Kör zarándokútra indul a horvátországi 

Máriabisztricére és Trsatra.  

18. A Sulikönyvtárban ma Figura Ede volt a vendég, s a humoros 

versekből összeállított műsorra 74 tanuló volt kíváncsi. 

 Nagy, fényképes cikket olvashatunk ma a DN-ben Apaceller-Kozák 

Virággal, (aki Apaceller Gergely felesége) A Pszihé díjas édesanya 

címmel. 

19. Az iskolában a negyedikesek hangos olvasás felmérése zajlott. 

 A Kalandozó magyarok sorozatban ma Horváth László előadását 

hallhattuk. Címe: Nyolc hónap alatt a Föld körül.  

Nyugdíjasaink a Kiránduló kedden Székesfehérvárra és 

Iszkaszentgyörgyre látogattak, ahol a helyi nyugdíjasok vendégül 

látták őket, és mindkét helyen szakszerű vezetésről is gondoskodtak. 

A DN Megújul a központ a Zengőalján címmel a részben módosult és 

részben kibővült feladatokról, eljárásokról ír, amelyekkel változott a 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálatunk feladatköre Öröm még, 

hogy mindehhez kulturáltabb, komfortosabb környezet is „jár”, 

megújul ugyanis a régi, lelakott épület is. 

20. A DN színházi műsor ajánlója mellett kép is található: a JESZ 

parasztdekameronját Kopa Marci fotójával – aki az előadás egyik 

főszereplője – hirdeti. 

21. Már hagyományosnak mondható az iskolai történelem verseny 

Friesz Péter tanár úr szervezésében. Idén a magyarországi németek 

kitelepítésének névfordulójához kapcsolódtak a feladatok. 

22.  Igen érdekes ötlettel ünnepelhettük idén a Föld Napját. Teliholdas 

túra a Zengőre indult 21 órakor. Zoli? Peti? 

A DN is kirándulásra csábít, gyönyörű színes fotóval hívja fel a 

figyelmet, hogy nyílni kezd a bazsarózsa. 

23. Szent György napi bor-, és pálinka verseny eredményhirdetése, 

melyre idén 91 mintát neveztek. (Egyet kizártak a bírálók) A legjobb 

fehérbor  Krammer János Muscat Ottonelje lett, a legjobb vörösbor 

Szabó Gábor Cabernet Sauvignonja, a legjobb rozé Simó Csaba 

vegyes rozéja. Pécsvárad legjobb olaszrizlingjét a Borszenátus 

csaknem egyhangúan szavazta meg, termelője Kreutz János. A 



legeredményesebb termelő Koch Lajos, aki 3 arany, 1 ezüst, 4 

bronzérem mellett 1oklevél minősítést is kapott. 

A pálinkaversenyre nevezett 95 minta közül a „Zengő könnye” címet 

Gruber József birspálinkája érdemelte ki.   

Este Borbál a várban. A zenét a Diamant Kapelle szolgáltatta. A menü 

vegyespörkölt, főtt burgonya és savanyúság.  

A művelődési házban Német Nemzetiségi Fúvószenekari Találkozó. 

A DN is hírt ad az eseményről, közli a Város Napja részletes 

programját is. 

24. A Város Napja idén kicsit másként zajlott, mint az megszokott! 

Az időjárás „átszerkesztette” a programot: az esős, szeles, hideg idő 

miatt a főzés, a Váradfutás elmaradt, a művelődési házba átkerült 

műsor viszont maratoni volt, délután 2-től este 7-ig folyamatosan 

helyi és meghívott vendégek léptek fel. 

25. Ismét Pécsvárad a DN-ben. Ifjúsági csereprogram Hollandiába 

címmel hírt ad a PIFÖ újabb lehetőséget kínáló programjáról. 

Magyarországon és Hollandián kívül még Spanyolország és 

Azerbajdzsán képviselteti magát a projektben, melyre 16 – 22 év 

közötti fiatalok jelentkezését várják.  

A képviselőtestület mai ülésének témái: 

1. Nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatója (német és roma) 

2. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 

3. Rendelet a 2015. évi zárszámadásról 

4. Rendelet a térítési díjakról 

5. Tájékoztató a Vár működéséről 

6. Városmarketing – 2015 évi beszámoló, 2016. évi feladatok 

26. Minőségi pálinkák és borok versengtek írja ma a DN, beszámolva 

a hétvégi Szent György napi bor és pálinkaversenyről. 

Az „Ismeretlen Ismerős” mai előadója Ilijin Petar, címe: Áldott 

Kenyér. 

29. A Tánc Világnapja alkalmából a Jagados testvérek kis táncosai az 

iskolásoknak és a Gondozási Központ lakóinak mutatták be 

műsorukat. 

 A Caritas ismét ruhavásárt tart a művelődési házban. 

29.-30. Bazsarózsa Napok és Bazsarózsa borozó a várban. 

30. A kirándulni vágyók ma Bazsarózsa túrán vehetnek részt és ha 

nem fáradtak el túlságosan, este bakancsos bál várja őket a várban. 



A nap folyamán a várvásár portékái közül is válogathatnak, de palánta 

csereberére is lesz lehetőség. 

 A gyerekek alkotóműhelyben készíthetnek anyák napi ajándékokat, s 

az ispotályos nap apropóján egész nap szűrővizsgálatokat tartanak, 

valamint a Pécsváradi Spartacus Sportkör jóvoltából családi 

egészségpróbán vehetnek részt, de lesz lelki tréning, relaxáció, jóga 

homeopátia, gyógynövényes séta, zumba. 

 Különlegesség: Vak Béla nyomán Kopa Marci vakvezetést tart a 

múzeumban.  

Ünnepélyes megnyitóval kezdte munkáját új helyén, a várban a 

Tourinform iroda. 

A DN arról a kérdőívről ír, mellyel Pályázati Csoport felméri az 

igényeket a bölcsődei férőhelybővítéssel kapcsolatban. 

A programajánlóban pedig a bazsarózsa-túrát és az egészségpiacot 

ajánlja. 

 

Május 

1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat – mint hosszú évek óta 

mindig – az idén is műsorral, vidám zenével és májusfaállítással, azaz 

a Maifesttel köszöntötte május elsejét. 

A várban folytatódott a várvásár és palánta cserebere, az édesanyákat, 

nagymamákat pedig nem csak finom ebéd, de „köszöntő trón” is várta. 

A várban adják át - immár tizenegyedik alkalommal - a Káplár László 

emlékére alapított Jó Ember Díjat. Az idén kunszentmártoni tanár, 

drámapedagógus, versmondó vehette át. Nagy tisztesség, hogy 

kezdettől fogva minket választottak helyszínül, hiszen ilyenkor az 

egész ország területéről érkeznek hozzánk. 

A nyugdíjasok Nagypallba látogattak, ahol részt vettek a Pincegaléria 

megnyitóján.  

2. A Vár utcai óvoda nagycsoportosai – anyák napja alkalmából – a 

Gondozási Központ lakóinak kedveskedtek énekkel, versekkel, 

virággal. 

Az iskola első évfolyama erdei iskolai foglalkozáson vett részt.  

3. Kedvelik az átalakult honlapot írja ma a DN. Tavaly augusztusban 

újult meg honlapunk, s azóta a látogatók száma elérte a 15 ezret, az 

oldalmegtekintések száma meghaladta a 63 ezret. Népszerű a város 

bemutatkozója, az elérhető szolgáltatások, a legnépszerűbb bejegyzés 



azonban a Dombay-tó vizének leeresztéséről szóló cikk volt. Egyetlen 

nap alatt több mint ezer felhasználót vonzott az oldalra! 

5. Majális a Gondozási Központban: májusfa díszítéssel, 

zsebkendőtánccal, versekkel, dalokkal. 

A mentők munkáját mutatják be címmel a vasárnapi nyílt napot ajánlja 

a DN. 

6. A Janus Egyetemi Színház – közismert rövidítéssel JESZ – ma 

nálunk mutatta be Örömöcskék, vétkecskék című, izgalmas 

összeállítását, mely pajzán és szerelmes népi történetekből áll. (Egyik 

főszereplője Kopa Marci!) A bemutatót a DN is ajánlja. 

Ma helyezték végső nyugalomra dr.Novotny Ivánt, aki bár Pécs 

szülöttje, utolsó évtizedét töltötte Pécsváradon, de lehetetlen 

felsorolni, mi mindent köszönhet neki városunk… 

7. Szegeden zajlott a Bendegúz NyelvÉsz Anyanyelvi Verseny 

országos döntője. Fullér Petra 1./b megyei elsőként jutott be és a 34 

résztvevő közül a 18. helyet szerezte meg. 

 Minden hétvégére jut program írja rólunk a DN. És valóban, 

végigolvasva a cikket, a mentők napjától a kalandedzett lovagok 

hétvégéjén át a májusfa-kitáncolástól az éjszakai ping-pongon át a 

gyermeknapig igen bőséges a választék! 

8. Nyílt napot szervezett ma az Országos Mentőszolgálat Pécsváradi 

Mentőállomása. Az egész napos rendezvényen nem csak az állomást, 

a mentőautókat tekinthették meg az érdeklődők, de 

megismerkedhettek az újraélesztéssel, a különböző mentéstechnikai 

eszközökkel is. A nap folyamán kétszer is tartottak rendőrségi-, és 

tűzoltó bemutatót. 

9. Virágzik a Mecsek tea- írja a DN. Pécsváradról már megkezdték a 

szállítását – folytatja. A légzőszervek, a tüdő és a légcső hurutos 

bántalmai ellen igen jó hatásfokú főzetet lehet belőle készíteni. A cikk 

érdekessége, hogy száz évvel ezelőtti írást szemlézett az újság! 

10. Nagy, fényképes cikkben adja hírül a DN, hogy megkezdődött a 

Dombay-tó feltöltése vízzel. Mint Zádori János polgármester 

elmondta, ivóvíz minőségű a töltőpatak vize, nyáron már fürödhetünk 

benne. A munkálatok ezzel nem fejeződnek be, további fejlesztések 

várhatók. Ennek érdekében már egy pályázatot is beadott az 

önkormányzat. 



Nyugdíjasaink a szokásos havi találkozójukat tartották ma a 

művelődési házban. Férfinapot tartottak, ahol a nők köszöntötték 

műsorral a férfiakat. Vacsorát is főztek. 

A „Kalandozó Magyarok” mai előadója dr. Bíró Ferenc, címe: India 

két arca. 

Nyugdíjas klubunk 50 fős delegációt fogadott Mórról. Nem csak a 

klub tevékenységét, hanem városunkat is bemutattuk nekik.(Sőt 

Zengővárkonyt is.)  

12. A Bendegúz Tudásbajnokság Matematika Verseny megyei 

döntőjében Märcz Réka 3./b a második helyet szerezte meg. 

Szombati rendezvényünket ajánlja mindenki figyelmébe a DN 

Főszerepben a mozgás és a jótékonyság címmel. 

14. A jó időre való tekintettel ma grillterasz várta a vendégeket a 

várban. A mustáros tarja, az argentin csirkemell steak, a zöldségnyárs, 

valamint a zöldsaláta kapros öntettel igen finomnak bizonyult. 

17. Nyugdíjasaink a kiránduló kedden Óbányára látogattak.  

A DN „Postabontás” rovatában Scholtz Péter levelét közli, Csatatér 

maradt a Zengő cím alatt. 

18. Idegen nyelvi mérésen vizsgálták meg a 6. és 8. évfolyam angol és 

német tudását az általános iskolában. 

 A DN a szombaton megrendezésre kerülő Felvidékiek Napja 

rendezvényünkről ír, A szülőföldjük elvesztésére emlékeznek címmel. 

20. A Gondozási Központ programjairól ír ma a DN. 

21. Első alkalommal került sor az Alapítványi Sportnap rendezésére, 

de hagyományt szeretnének teremteni belőle. Kettős cél vezérelte a 

szervezőket: egyrészt az olimpia évében olyan programot akartak 

szülőknek, gyerekeknek, amelyben a mozgás, a játék, a vidámság 

kapja a főszerepet, másrészt jótékonysági rendezvény is egyben, 

hiszen az étel-ital árusításából befolyt összeget az iskola hátsó 

udvarának fejlesztésére, kültéri eszközök és játékok vásárlására 

fordítanák. (Az idő mellettük állt, gyönyörű napsütés és kellemes 

meleg volt.) 

A Pécsváradi Felvidékiek Klubja – mint minden évben – idén is 

megrendezte a Felvidékiek napját. A program az Európa téren 

kezdődött, koszorúzással, megemlékezéssel. Az 1998-ban alakult klub 

tagjai a 2008-ban felállított emlékkőnél szülőföldjük elvesztésére 

emlékeztek. Beszédet mondott Friesz Péter.  A művelődési házban az 

ünnepi műsorban közreműködött a Bonyhádi Felvidékiek 



Egyesületének kórusa és Farkas Béla tárogatóművész. Verset mondott 

Kemény Jánosné. Köszöntötte a jelenlevőket Zádori János 

polgármester is. Eljöttek emlékezni Bonyhádról, Szajkról, 

Lánycsókról, Nagypallból, Szellőről, Siklósról. 

Nyugdíjas tánccsoportunk ma Sásdon lépett fel a Megyei Nyugdíjas 

Találkozón, 

22. Pécsváradi fellépői voltak ma a pécsi Nick-udvarnak: Orsi és Péti, 

azaz Apaczeller Péter és neje, Czigola Orsolya ott is bemutatták a 

várban már megcsodált műsorukat a Sokoldalú szerelem címűt. 

23. A mai Képviselőtestületi ülés napirendi pontjai:  

        1. Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről 

        2. Rendelet a tűzgyújtás szabályairól 

        3. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 

        4. A Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 

        5. Közbeszerzési statisztika összegzése 

        6. Óvodaátadással kapcsolatos döntések 

        7. Hitelkiváltással kapcsolatos döntés 

Az Országos Honismereti Verseny döntőjét ma tartották a 

Hagyományok Házában, ahol iskolánkat Vörösvári Alexandra 

képviselte – több forduló után! – és az előkelő második helyen 

végzett. 

25. Lakossági fórumunk ma a „Családi házra szóló, vissza nem 

térítendő állami támogatásról” szólt. 

27. A pécsi Nick-udvarban rendezett estek ma Máté Pétert idézték 

meg, s egyik közreműködője Apaczeller Péter volt. 

Ismét éjszakai ping-pong a PIFÖ szervezésében. 

28. Májusfa kitáncoló bál a Joker zenekarral. 

Nyugdíjasaink ma Barcsra látogattak, ahol a Drávaparti Szépkorú 

Nyárköszöntő rendezvényen tánccal, verssel, szólóénekkel 

szerepeltek.( A többiek szurkoltak és élvezték a remek strandot, a 

gyógyvizet.) 

29. Gyermeknap alkalmából Gyermekkirályság és I. Kalácsünnep a 

várban. Kalács- dagasztás- sütés- kóstolás, valamint kovácsolás, 

íjászat, állatsimogató, gabona-játszóház,arcfestés várta az 

érdeklődőket. Várvásár, gyermekmenü, gyerek-várvezetés – és a 

program délután a Dombay-tónál folytatódott. Rengeteg ügyességi 

játék, kötélkert, lovaskocsikázás mellett un. „Varázsóra” varázsolt el 

mindenkit.(Alcíme szerint fények, hangok, színek, szagok, tüzek, 



robbanások) A játékok mellett az Ófalusi Önkéntes Tűzoltó Egylet 

kocsiját is megtekinthették, sőt megtapasztalhatták, hogyan kell egy 

bármikor előforduló konyhatüzet eloltani. 

A gyermeknap alkalmából a Baranya Megyei Motorosok 

adományokkal lepték meg a lakásotthon kis lakóit, és meg is 

motoroztatták őket. 

A polgárőrök, mentők, tűzoltók bemutatója baleseti szimulációval 

zárult. 

A cudar idő miatt elmaradt Váradfutás is ma került sorra. A több, mint 

kétszáz futó versengése a következő eredményt hozta:  

2006 után született fiúk 1. Török János 2. Dorn Bence 3. Szép Mánuel 

                          lányok  1. Gonda Jázmin 2. Tóth Enikő  

                                       3. Ottlakán Zelina 

2002-2005 közt. sz. fiúk 1. Pongrácz Dávid 2. Cservenka András  

                                        3. Bősz Norbert, Sárosi Dávid 

                           lányok  1.Tóth Emese 2. Török Dominika 

                                        3. Kálmán Viktória 

1998-2001 közt sz. fiúk  1. Buzás Péter 2. Bősz Levente  

                                        3. Fuller Botond 

                            lányok  1. Emeneth Petra 2. Marjan Dalma 

1997 előtt szül.   férfiak   1. Rózsahegyi Gergely 2. Mazil Zsolt 

                                          3.Gyenis Gábor  

                            nők   1.Schmidt Andrea 2. Szabóné Debreczeni  

                                        Erzsébet 3. Künsztler Dóra               

30. A gyermeknap ma az Óvodákban, bölcsődében 

 

 

Június 

1. A Dn nagy cikket szentel a negyedszázados Aranycipónak, amely – 

mint a cikk írja – 1991 január elsején kezdte meg működését 

Pécsváradon. 

Egy másik írás a megye „vad vizeiről” szól, megemlítve benne a mi 

Dombay-tavunkat is. A mederkotrás, az új burkolatok, a lépcsők 

helyett kialakított stégek és a jó vízminőség fürdésre alkalmassá 

teszik. 

2. Újra projektnap az általános iskola felső tagozatán – az olimpia 

jegyében! A diákok forgószínpad szerűen vetélkedtek a különböző 

állomásokon, ahol nem csak elméleti tudásukat tették próbára, hanem 



kézügyességüket, „sportosságukat” is. A nap fénypontja a Storcz 

Botonddal való találkozás volt. A háromszoros olimpiai-, négyszeres 

világbajnok kajakozó szerénységével, alázatával, hitével, humorával 

életre szóló élményt adott. 

 Tovább bővülhet az orvosi központ írja a DN. A város 

képviselőtestülete a közelmúltban döntött az egészségügyi alapellátási 

rendszer fejlesztéséről, melynek érdekében pályázatot adnak be. 

3.-4. Kislányok és mamáik mesés játékos programja a Rapunzel 

éjszaka a várban  

4. Trianon emléknap – vagyis a Nemzeti Összetartozás Napja 

alkalmából a Határon Túli Magyarok Egyesülete megemlékezést 

tartott a művelődési házban, melyen előadásokkal, beszélgetéssel 

emlékeztek meg a magyar történelem e sorsfordító eseményéről. 

Mivel kifejezetten e nap emlékére emelt szobor vagy emléktábla nincs 

városunkban, az első világháborús hősi emlékműhöz vonultak, s azt 

koszorúzták meg. 

6. Mikszáth Kálmán: Beszélő köntös című regényéről szólt a mai 

irodalmi vetélkedő a Sulikönyvtárban.   

A DN az általános iskola projektnapjáról ír, melynek vendége volt 

Storcz Botond, háromszoros olimpiai-, négyszeres világbajnok 

aranyérmes kajakozó. 

7. Havi klubnapjukat tartották ma a mozgáskorlátozottak.   

9. Istenes versek témakörében szervezett versmondó versenyt az 

iskolában Somogyi Bernadett hitoktató. 

A Várbaráti Kör tisztújító közgyűlésén dr. Bíró Ferencet választotta új 

elnökének, az új titkár Bognár Gyöngyvér lett. Gállos Orsolya és 

Dretzky Katalin – akik a Kör „kitalálói”, alapítói és több évtizeden át 

vezetői voltak – egészségi állapotuk miatt nem vállalták tovább a 

munkát, de természetesen tudásukkal, tapasztalataikkal segítik az új 

vezetőséget. A vezetőség többi tagja is lemondott a teljes tisztújítás 

lehetősége érdekében. Az új vezetőség: Benkő László, Friesz Péter, 

Gállos Orsolya, Kutas Éva, Kempfné Májer Szilvia. 

Számunkra szomorú és érthetetlen, amiről ma a Dn is ír Nem járultak 

hozzá az iskola átvételéhez. Szinte példa nélkül áll, hogy az oktatási 

államtitkárság indoklás nélkül(!) elutasította, hogy a német 

nemzetiségi önkormányzat átvegye működtetésre a KLIK-től az 

általános iskolát. 

10. Ruhavásárt szervezett ma a Caritas. 



Az óvodában a nagyok búcsúztak, „ballagásukat” kedves műsor tette 

még meghatóbbá. 

11. Kistérségi nyugdíjas találkozó 

 A Spartacus Sportkör Nyárindító Focikupát szervezett ma a műfüves 

pályán. 

13. Középiskolánk különleges esemény helyszíne volt ma. Katonai 

Szakmai Napot tartottak, melyen „Jövőjük a haza védelme” címmel 

kiállítás nyílt. Előtte a diákok alaki bemutatóját láthatták. Beszédet 

mondott Ujj Zoltán igazgató helyettes és dr. Papp Ferenc ezredes. Volt 

szavalat és közreműködtek a zeneiskolások. A tanulók megtekintették 

az azonos című filmet és módjuk nyílt beszélgetni a filmben szereplő 

katonákkal is.   

14. Évek óta hagyomány, hogy a mindenkori polgármester vendégül 

látja és megjutalmazza a tanév során kiemelkedő teljesítményt nyújtott 

tanulókat és pedagógusokat. Minden évfolyamon kiosztják a „Szondi 

József” a Dr. Péter Károlyné” valamint a „Bognárné Auth Mária” 

díjakat. Az idei év díjazottjai: 

első évfolyam:         Gonda Balázs, Fullér Petra, Karsa Tibor 

második évfolyam:  Sebestyén Gergő, Marton Dániel, Csibi Benett 

harmadik évf. :        Soós Mira, Erdősi Réka, Váradi Panna 

negyedik évf.  :       Kiss Fülöp, Zsifkó Luca, Schiszler Bálint 

ötödik évf.       :       Horváth Zsófia, Zsáli Zoé, Schmidt Kata 

hatodik évf.     :       Bátai László, Gál Bianka, Fuller Darina 

hetedik évf.      :      Bencze Réka , Knézits Kinga 

nyolcadik évf.  :      Lébenthal Kristóf, Szabó Tamara 

„Erdősi Tibor” díjban részesült: Tolnai Zoltánné, Szabó Gyöngyi, 

Váradiné Flódung Anita, Liber Zsuzsanna, Fáth Hedvig, Májerné Petz 

Anna. 

A művelődési házban nyugdíjas klubnap. 

15. Már hagyomány a várban a „Végre vége!” parti, így a tanév utolsó 

tanítási napján. Alkoholmentes koktélok, palacsinta, hamburger 

mellett, gyönyörű környezetben lehet búcsúzkodni, nyári terveket 

megbeszélni. 

15.-18. Nyugdíjas klubunk Csehországba indult ma. A fő úti cél 

Prága, de a tervek szerint ellátogatnak Telcs, Kutna Hora, Hluboka, 

Cesky Krumlov városába is. 



16. Negyvenéves zeneiskolánk ma tartotta tanévzáró ünnepélyét, s a 

„Zene” című képzőművészeti pályázatra beérkezett alkotásokból 

készült kiállítás megnyitója.  

18. A Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola ma tartotta tanévzáró ünnepélyét és a 

nyolcadik osztályosok ballagását. 

20. Egy teljes oldal sok képpel – rólunk a DN-ben. Egy nap a 

városban című cikkében megszólaltatja – sok kisebb írás mellett – 

Gászné Bősz Bernadettet, Büki Lászlót, László Miklóst. 

21. A kiránduló kedd mai programja Geresdlakra vitte a nyugdíjasklub 

tagjait. Schulteiszné Margit – óvodánk volt vezetője – kalauzolta őket. 

Megtekintették a mézeskalácsfalut, babamúzeumot, a tájházat, a 

fejkendő-, és falvédőkiállítást.  

23. Két hosszabb cikk is rólunk szól ma a DN-ben. A Már most lehet 

jegyet kapni a MOSZT-ra című részletes leírást ad a rendezvényről, 

jegyárakkal, programokkal, a másik Big band szól majd az ódon falak 

között címmel aprólékosan bemutatja a zenekart,repertoárjukat, 

külföldi útjaikat, stb.  

23. – 27. Medugorjei zarándoklatra indul a Várbaráti Kör. A 

jelenések 35. évfordulóján megnézik a Jelenések hegyét, a kék 

kereszteket, Krizsevác hegyét. (Természetesen az „útba eső” 

szépségeket sem hagyják ki, mint pl. a jajcei vízesések vagy a mostari 

öreg híd.) 

24. Szent Iván éjszakáján idén is színes rendezvény várta a várba 

látogatókat. Levendula szüret, majd különböző „szépségek” készítése 

levendulából, a természet boszorkánykonyhája, éjszaka pedig 

múzeumi programok, borkóstoló, tűzugrás, tűzzsonglőrök. 

A Dn hétvégi program ajánlójában erre a napra és a vasárnapi 

fesztiválra is hívja a vendégeket. 

24.-25. Csakanyu édesanya kényeztető program a várban. 

25. A Zöld Zengő Egyesület ökopiacot szervezett a művelődési 

háznál. 

26. IV.Ló-lovas-lovag fesztivál a várban. Lovasok, lovagok, lovas 

kocsis felvonulás, íjászat, lószerszám-vásár, várvásár mellett Apák 

Napja alkalmából ajándékot készíthettek a gyerekek apukájuknak, de 

mód nyílt közös játékra és sportra is. 

A DN a Dombay tóval foglalkozik nagy, fényképes cikkében. A 

hétvégi kánikulában megtelt a tó, de a fürdőzők balesetveszélyre 



panaszkodtak. Erről is beszélgettek Zádori János polgármesterrel 

Befürödtek a strandolók című cikkükben. 

27. A nyár nem csak a pihenés, a feltöltődés időszaka. Az élmények 

szerzésén túl ismereteket is lehet szerezni. „Lurkó” napközis tábor 

indult ma a kisebbeknek a szakszolgálatnál, a nagyoknak pedig 24 

órás intenzív angol nyelvtanfolyam, két szinten a művelődési házban. 

 A DN a Labdarúgó Európa-bajnoksággal foglalkozó cikkében 

megszólaltatja Perlaki Zoltánt, a pécsváradi labdarúgócsapat vezetőjét 

és László Zoltánt. Mindketten – mint a leközölt fotókon látható is – ott 

voltak Franciaoszágban. (László Mikiék magyar lobogóján ott virít a 

hatalmas Pécsvárad felirat!) 

 

 

Július 

1.-2. Kalandedzett lovagokat vár a vár. A közkedvelt program fiúknak 

és papáiknak szól. 

A nyugdíjasok Nagypallba látogattak a pogácsafesztiválra.   

4. A Kaptárban immár harmadik alkalommal szervezi meg a PIFÖ –és 

Szakálos Sziringa! – a zenei, táncos és képzőművészeti foglalkozást 

tartalmazó Napközis Művészeti Tábort, iskolás gyermekek részére. 

5. Mozgáskorlátozottak fogadóórája és klubnapja a művelődési 

házban. 

A DN Kisbuszt nyertek a pályázaton címmel Baumann Mihályt, 

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét szólaltatja meg az „Essen 

auf Radern” pályázat kapcsán, mely által újabb jól hasznosítható 

eszközzel gyarapodott városunk. 

7. Kölcsönben a korona másolata címmel arról ír a DN, hogy már két 

alkalommal is elkérték a közelmúltban Rónai Attila ötvösművész 

különleges alkotását. Először a Hősök Terén bemutatott „Itt élned, 

halnod kell” zenés történelmi játékhoz, majd a veszprémi 

Egyházmegyei Gyűjtemény az Érseki Palotában nyílt kiállításra. 

8. Az Egészségügyi Központ, valamint a bölcsőde fejlesztésére 

benyújtott pályázatainkat ismerteti ma a DN. 

9. Új kilátót terveznek a Zengő csúcsára írja a DN.,megemlítve, hogy 

a régi erősen leromlott állapotban van. Ír arról is, hogy a Dombay-

tónál további fejlesztéseket tervez az önkormányzat. 

12. Véradást szervezett a Vöröskereszt a művelődési házban. 

Este a Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete tartotta havi klubnapját. 



16. Idén a megszokott két nap helyett csak 1 napos a Pécsváradi 

Ifjúsági Fesztivál, és a helyszín sem a sportpálya, hanem a művelődési 

ház, s ez már a XVI.! 

Ismét lesznek vetítések írja a DN.,közölve a filmklub műsorát. 

18. A Várbaráti Kör tisztújító közgyűléséről számol be a DN, Új 

vezetőséget választottak címmel. 

19. A Caritas ismét ruhavásárt tartott. 

A PIFÖ új kezdeményezése: ingyenes filmklub a Kaptárban, jó idő 

esetén az udvaron. A mai kínálat: „Isten megbocsát, én nem.” 

A kiránduló kedd ma Magyarhertelendre vitte a nyugdíjasklubot. 

20. Két cikk is rólunk szól a DN-ben. Alakul a program a Dombay 

Soundra – írja az egyik. Értelemszerűen a hatodik alkalommal 

megrendezett elektronikus zenei rendezvényről szól, mely egyébként a 

legnagyobb a régióban. A másik cikk címe is lefedi a tartalmát: 

Összefogással megújulhat a várkert is. 

22. Pályázati csoportunk munkáját dicséri a DNn mai cikke: Megújul 

az óvoda konyhája. 

24. Különleges élményben volt részük ma a várba látogatóknak. 

Hangfürdőt vehettek, méghozzá gongokkal és tibeti hangtálakkal. 

25. Ismét pályázatainkról ad hírt a DN. A településképet meghatározó 

épületek rekonstrukciójára több pályázat is él, erről szól a Tervezik a 

plébánia felújítását című cikk. 

26. Az ingyenes filmklub mai műsora: „Nagyfater elszabadul”. 

A DN nagy, több fotóval színesített cikke részletes Moszt programot 

ad, Most pedig jön a MOSZT! címmel. 

Anna nap alkalmából az idősek otthonában adott műsort a 

nyugdíjasok tánccsoportja. 

29. Ma ismét érdemes volt fellátogatni a várba. Gyönyörű kiállítás 

nyílt a Hetényi7ek alkotásaiból, melyet dr. Csörnyei László, 

Hosszúhetény polgármestere nyitott meg. A kiállító művészek ugyan 

már tízen vannak, de frappáns nevüket megtartották. Grafikák, 

festmények, fotók, szobrok és csodálatos ékszerek láthatók. 

30. A falunap alkalmából Pusztakisfalun lépett fel a nyugdíjas tánckar. 

31. Egyik testvérvárosunk, Unterschleissheim által szervezett ifjúsági 

találkozóra indult ma 12 diák és 3 kísérőjük Németországba. Utazásuk 

során testvértelepülésünkön kívül Berlin, (ahol a Munkaügyi és 

Szociális Minisztériumban is fogadják majd őket) Potsdam, München 

nevezetességeivel is megismerkednek majd. 



Augusztus 

1. Zártkörű előadással – Shirley Valentine, ea. Vándor Éva – 

megkezdődött a MOSZT hete! 

2. MOSZT ma: „dől a lé, avagy pénz áll a házhoz” a Vidám Színpad 

bohózata. Az OFF program a Hidasi Kultúrkör által bemutatott 

„Csalóka Péter”. 

Este filmklub, Keresztapa 1.  

A DN Színházi találkozó a Zengőalján címmel nem csak a 

MOSZTról, hanem a Szent István Napok többi rendezvényéről is ad 

előzetest. 

3. A MOSZT keretében ma egy Quimby musical bemutatóját láthatták 

megadom magam”címmel a Váci Dunakanyar Színháztól, az OFF 

programban fellépett a Nyugdíjas Tánccsoport és vidám jeleneteket 

adott elő az Ozorai Színkör. 

A DN Programok az idős embereknek című cikkében a Gondozási 

Központ kikapcsolódást nyújtó rendezvényeit sorolja. 

Fényképet is közöl másutt a tegnapi, városunk határában történt 

balesetről Busz és autó ütközött címmel. 

4. MOSZT este: az Auditórium Hungaricum „életkomédiája” a 

„Három Nővér”, az OFF programok közt ingyenes Ringató és a 

Mágocsi Irodalmi Színpad előadása: Özvegy Karnyóné és a két 

szeleburdiak volt látható. 

5. MOSZT: Esztergályos Cecília parádés címszereplésével ma: Maude 

és Harold. 

6. „ Vár a vár!” hirdeti a plakát, valóban a Vár Napja 

várvásárral,várvezetésekkel, várkarolással, íjászattal, póniciklivel, 

gabonajátszóval, családi-és gyermekprogramokkal minden korosztály 

számára nyújtott szórakozást. Vendégünk volt a Siklósi Sárkányos 

Lovagrend, a hosszúhetényi Jurtafalu, kicsit visszavittek bennünket a 

középkorba. 

 Este ingyenes MOSZT Gála, a díjak kiosztása.  

A DNNagy buli lesz a Dombay-tónál címmel a Dombay Soundot 

ajánlja. 

Másik cikkében pályázatainkról ír, Pályáznak a városháza 

szigetelésére címmel. 

12. Német nemzetiségi mulatság címmel holnapi programunkról ad 

hírt a DN. 



 13. Fullér Zoltán ma teljesítette élete első ultramaratonját szintidőn 

belül. A verseny Szekszárdról indult és Baján, a szigeten ért véget, s 

Zoli 9 óra 16 perc alatt tette meg a 81 km-es távot. 

 Német Nemzetiségi mulatság, azaz a Spätschoppen a Szentháromság 

téren, melyben fellép a Városi Fúvószenekar, a Német Nemzetiségi 

Óvoda gyermek tánccsoportja, Réger Henrietta harmonikás, Jónás 

Dorina ének, a Gerner trió Mecseknádasdról, a Link házaspár ének, 

valamint az Országos Német Szavalóverseny döntősei: Schneider 

Dóra, Csibi Benett, Gász Anna Zsuzsanna. Kóstolhattak hagyományos 

sváb ételeket, majd este utcabál a Ticket zenekarral. 

A Dombay tónál underground elektronikus zenei fesztivál, a Dombay 

Sound. 

Szomorú esemény is kapcsolódik a mai naphoz: este elhunyt Bencsik 

István Kossuth díjas, Príma díjas szobrászművész, professor emertius, 

a PTE Művészeti Karának alapítója és oktatója. 

A Dn a Leányvásárra készülő kiállítással kapcsolatban közli a 

szervezők felhívását Tárlat: Leánybúcsús emlékeket várnak címmel. 

15. Ünnepi szentmise a Nagyboldogasszony templomban délelőtt,  

este pedig a Várbaráti Kör szervezésében „Magyarok az idő 

országútján és az útitárs népek” címmel prof. dr. Sári Mihály 

előadását hallgatták meg az érdeklődők.( Sári professzor úr hosszú 

évekig volt városunk lakója és tevékeny polgára.) 

A Dombay tónál a PIFŐ szervezésében ismét indul az egy hetes 

Disputa tábor. (Alcíme: Játszva tanulunk!) 

A Dn Bencsik István halálhírét közli, felsorolva a professzor érdemeit. 

16. A kiránduló kedd mai programja Szigetvár volt. 

17. Nagy, fényképes cikkében méltatja Bencsik Istvánt a DN. Nem 

csak életútjáról olvashatunk, hanem gondolatait is megidézi az írás 

Erős részletekben az egész címmel. Alcíme: Elhunyt Bencsik István, 

de szobrai, köztéri alkotásai itt vannak velünk. 

19.-21. I. Határon Túli Magyarok Kulturális Fesztiválja keretén belül 

a Szent István Napok programjain részt vettek, felléptek a 

Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete meghívására a 

nagyberegi, a drávaszögi, a csúzai delegáció tagjai. 

19. Ünnepi önkormányzati ülés keretében adták át a város 

kitüntetéseit, idén is, mint minden évben. S csakúgy, mint eddig, Női 

Kamarakórusunk műsora köszöntötte a jelenlevőket. 



 Emlékplakett kitüntetést kapott: Hesz Antal, Brand Zoltán, Keppert 

Gergő, a Polgárőr Egyesület, az U 14-es labdarugó csapat. 

 A köz szolgálatáért kitüntetésben részesült: Papp Gyula, Gálné Feule 

Erika, Várkonyi Kornélia, Horváth Éva. 

Pécsváradért kitüntetést Gászné Bősz Bernadett kapott.  

A Pécsváradi Német Nemzetiségért Díjat Fullér Péter vehette át. 

A DN a holnapi nap programját sorolja ajánló rovatában. 

20. Az ünnep a megszokott forgatókönyv szerint zajlott: a szentmise 

után koszorúzás a várban Szent István szobránál, természetesen a 

Szent Korona hiteles másolata „jelenlétében, kenyérszegés. Délután 

pedig a megszokott népünnepély a Szentháromság tér árnyas fái alatt. 

Felléptek:”Csárdás Csúzai Művelődési Egyesület, Alfalusi 

Táncegyüttes, Nagyberegi Középiskola Művészkerékpáros 

Szakosztálya. A frenetikus műsor után utcabál a Harold zenekarral. 22 

órakor pedig tűzijáték!  

21. A várban ma két külhoni együttes adott ingyenes koncertet. A 

pécsi X. Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó két résztvevő zenekara 

látogatott meg bennünket. A Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar 

Erdélyből, Romániából, míg az Orkiestra OSP Szczrców és Mazsorett 

Lengyelországból, Lódz megyéből érkezett. 

22. A Pécsváradi Öregfiúk szervezésében ma ismét városunkba 

látogatott a szlovákiai Nagymácséd öregfiúk csapata. A barátság – és 

a barátságos meccsek - immár 27 éve tartanak. Holnap a „rangadó” 

után a vár várja őket étellel, itallal, zenével, tánccal. 

Idén is részt vehetnek a gyerekek a Szöszmötölő táborban, ahol 

különféle kézműves technikákkal hagyományos népi kismesterségek 

alapjaival dolgozhatnak. A tábor vezetője – akárcsak az évközi 

szöszmötölő foglalkozásoké Tamás Lőrincné, Erzsi óvó néni. 

Hat fiatal indult ma útnak a PIFÖ szervezésében Pécsváradról a 

hollandiai Rijswijkbe, az Erasmus + projektre. Egy hét alatt sokat 

tanultak, fejlődtek és kicsit megismertették hazánkat és városunkat 4 

ország 24 fiataljával. 

23. A Várbaráti Kör felhívását közli a Dn. A jubileumi Leányvásárra 

rendezendő kiállításra szívesen vesznek minden tárgyat, fotót, 

emléket, melyekkel megidézhető az elmúlt évtizedek Leányvásárainak 

hangulata. Cím: Kiállítás a jubileumra 

24. Ismét a Dn-ben: Kiállítás ötven év emlékeiből 



 Érdekes fotót is közöl ma a Dn. Terem és virágzik is az almafa Bitter 

János pécsváradi lakos kertjében lehet megfigyelni a rendkívüli 

jelenséget – írja.  

25. A Dn holnapi programunkat ajánlja Lemezbemutató táncház lesz 

címmel. 

Egy másik cikk a szombati főzőversennyel, hagyományőrző 

együttesekkel, táncházzal színesített programra hívja fel a figyelmet. 

Roma nap lesz Pécsváradon írja.    

26. „Szagos a rozmaring” címmel a Zengővárkonyi Hagyományőrző 

Egyesület tartott lemezbemutató táncházat a várban. (A táncosokat 

kísérő Köpüfa zenekart külön Nívó-díjjal jutalmazták. 

A DN ismét a holnapi programról ír, Az egész nap a romákról szól 

majd címmel. 

27. Több éves szünet után a Pécsváradi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat ismét roma napot tart ma. Délelőtt főzőversennyel 

indítanak, lesz táncház, hagyományőrző együttesek műsora. Az 

eseményre meghívták Zádori Jánost, városunk polgármesterét, Orsós 

Ferencet, a Baranya megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökét és Hegedűs Istvánt, az Országos Roma Önkormányzat 

elnökét. 

29. A mentőket is támadták a dühödt lódarazsak írja a Dn, így a 

tűzoltók segítségét is kérni kellett, hogy elláthassák városunk egy idős 

lakóját, akit csütörtökön csíptek meg a veszélyes állatok. 

Másik cikkük a tanévkezdésről szól A téren tartják a tanévnyitót 

címmel. 

31. A Dn Csúszik a tanuszoda megnyitása címmel arról ír, hogy a 

felújítási munkák sajnálatos elhúzódása miatt nem a tanévkezdéskor, 

hanem szeptember közepén-végén használhatják a tanulók. 

 

 

Szeptember 

1. Mától megtörtént a Német Nemzetiségi Önkormányzat feladat 

átvállalása az óvodát illetően. (Ami az iskola esetében nem sikerült!) 

Így a szakmai és gazdasági irányítás mától a nemzetiségi 

képviselőtestület hatásköre. 

 Már hagyománnyá vált, hogy a tanévnyitó (és záró!) ünnepély a 

Szentháromság téren zajlik. A köszöntők, versek, dalok után három 

osztályfőnöki órája lesz a diákoknak. Természetesen a mai nap 



„főszereplői az elsősök voltak, akiket nem csak a család, de a volt óvó 

nénik is elkísértek a nagy napon. 

 Gobelin kiállítás Pécsváradon írja ma a Dn. 

 Vakvezető kutyával nincs kollégium? kérdi másik cikkében a Dn. A 

nagy színes fotón a mi Kopa Marcink és vakvezető kutyája Max 

látható. Marcit meg is szólaltatja az írás, megemlítve, hogy az 

egyetemista naponta jár Pécsváradról Pécsre busszal.  

2. Gobelin kiállítás nyílt ma a művelődési házban, melyet Gungl 

Jánosné mutatott be az érdeklődőknek, Közreműködtek a zeneiskola 

növendékei. 

3. Ismét börze: megunt ruhák, játékok, könyvek cserélhettek gazdát. 

A Dn a szüreti fesztiválunkat ajánlja Sok zene lesz a szüreti 

mulatságon címmel. 

6. Az ingyenes filmklub mai műsorán: Django elszabadul. 

A Dn ismét rólunk (is) szól: Megújult az óvoda konyhája írja. A 20 

millió Ft összköltségvetésű beruházáshoz 15 milliót pályázaton 

nyertünk. 

7. Szüreti mulatság, majd biciklizés a hétvégi programokat ajánlja a 

Dn. 

9. Városunk is képviseltette magát Szentlőrincen, az immár 

tizenhatodszorra összehozott Lobbi Partin. 

10. A művelődési ház előtti Európa téren ma nagy volt a mozgás, 

délelőtt ökopiac, délután pedig a PIFÖ szervezésében szüreti fesztivál. 

A legkisebbeket a várkonyi táncosok Csipetke csoportja, a 

legidősebbeket a nyugdíjasok táncosai képviselték, de fellépett a 

Szarkaláb együttes Kolozsvárról, a Belorusz néptánccsoport, voltak 

operett slágerek is az Operett Voices tolmácsolásában. Este szüreti bál 

a Harold zenekarral. 

A Dn gobelin kiállításunkról ad hírt, megemlítve, hogy tíz éve 

rendezzük meg, s hogy idén először nem zsüri, hanem a megjelentek 

szavazatai döntöttek a helyezésekről. A díjakat Zádori János 

polgármester adta át. 

Másik cikkében a szentlőrinci Lobbi Partiról ír, melyen városkánk is 

képviseltette magát. 

Egy harmadik írás a pécsváradi székhellyel működő Mecsek Füszért 

Zrt.-ről szól, kiemelve,hogy a magyar áruházlánc településünkön 34 

munkavállalónak és ezáltal családjuknak tud biztos egzisztenciát 

nyújtani. 



12. Városunk képviselő-testülete mai ülésén a következő témákat 

tárgyalta:  1. Féléves pénzügyi tájékoztató 

                 2. Szent István Napok értékelése 

                 3. Tájékoztató a tanévkezdésről  

                 4. Telekom hálózat értékesítésével kapcs. versenytárgyalás 

                 5. Közterület használat a Munkácsi utcában 

A Dn a vasárnapi „Tekerj, hogy tekerhessünk!” programról ír. 

13. Filmklub:”Út a vadonba. 

A város fejlesztésén dolgoznak a fiatalok címmel a PIFÖ 

programjairól, képzéséiről ír a Dn. 

Klubnapot tartottak a nyugdíjasok. Nagymamák napja alkalmából 

Fogl Marika néni összeállított egy kedves műsort. 

14. Már összeállt a Leányvásár programja adja hírül a Dn. 

15.-18. A PIFÖ képviseletében Takács Andrea és László Miklós 

Felsőörsön részt vett a Nemzeti Ifjúsági Tanács által szervezett első 

szabadegyetemen.  

16. A Várbaráti Kör kirándulásra indult ma Szászvárra. A szépen 

felújított várkastély mellett a Bányászati Múzeumot is megtekintették. 

18. Második alkalommal került sor az európai autómentes nap 

alkalmából szervezett kerékpáros programra, „Tekerj, hogy 

tekerhessünk!” címmel. A bringások Pécsváradról és Bátaszékről 

indulnak, majd Véménden találkoznak. A rendezvény célja nem csak 

az, hogy felhívják a figyelmet a kerékpározás fontosságára. Szeretnék 

elérni, hogy az évekkel ezelőtt megszüntetett vasúti nyomvonalon – 

melyet az egyik legszebbnek tartottak az országban – kerékpárút 

épüljön. 

20. Filmklub: Kaszinó 

Ingyenes képzések a Zengőalján címmel a II. Béla Középiskola által 

nyújtott új lehetőségről ír a Dn.  

Másik írása arra a rajzversenyre hívja fel a figyelmet, melyet az 

Aranycipó hirdet abból az alkalomból, hogy negyedszázadosak lettek! 

20.-21. A szokásos őszi lomtalanításra kerül sor e két napon. 

Mindenki az utcájában szokásos szemétszállítási napon helyezheti ki a 

kidobásra ítélt holmiját. 

20.-23. Eger és környéke az úti célja a ma induló nyugdíjas 

csoportnak.   

24. Határtalan lakoma a várban, ahol belépőjegy nélkül, váradi 

petákkal kóstolhattuk polgármesterünk halászléjét, a felvidékiek 



kemencés finomságait, a határon túliak csorbalevesét és kürtős 

kalácsát, a nyugdíjasok töltött káposztáját, a Mecsek Zöldút Egyesület 

cigánylecsóját és tárcsán sült smarniját, a zengővárkonyiak gesztenyés 

finomságait,, az erzsébetiek babgulyását, Kakas Dorottya sajtjait, 

Benkő Laci lángosát. A színpadon fellépett Farkas Béla 

tárogatóművész, a Városi fúvószenekar, a nyugdíjasok dalárdája, a 

zengővárkonyiak kis táncosai. 

Új időszaki kiállítás nyílt a vár Szent László termében. Schubert Péter 

grafikus hetvenedik születésnapja alkalmából most megjelent 

könyvének és kiállításának is a 70kedés címet adta. 

27. A Kalandozó Magyarok mai előadója Tóth Enikő, címe: 

„Világokon keresztül Amerikától Ázsiáig” 

Az ingyenes filmklubban ma Withnail & én. 

Kiránduló kedd - ma Szilágy az úti cél. 

Képezték magukat a fiatalok címmel a szabadegyetemről ír a Dn. 

28. Az Ismeretlen Ismerős mai előadója a határon túlról érkezett 

Karakas Pataki Viktória, címe:”A vajdasági magyarok helyzete a 

történelem tükrében”  

30. A Népmese Napja alkalmából mesevetélkedőt és mesetotót 

szervezett a Sulikönyvtár. A harmadik évfolyam 8 csapatot, a 

negyedik 6 csapatot indított. Hibátlan feladat megoldással a 

harmadikosok közül Csibi Benett, a negyedikesek közül Hideg Nóra, 

Hudvágner Márton, Peck Viola és Váradi Panna dicsekedhetett. 

 

 

Október 

1. Zeneiskola batyus bál 

A Dn programajánlójában a Leányvásárról ír. 

3. A könyvtárban ma igen olcsón – 50 Ft/ db – válogathatott bárki a 

selejtezésre kerülő könyvek közül. 

A Dn a holnapi egészségnapról ír. 

4. A Richter Gedeon egészségnapot tartott városunkban, melynek 

szervezését a nyugdíjas klub vállalta. A szűrések iránt – memória, 

csontritkulás, érszűkület, - nagy volt az érdeklődés. Közel 100 főt 

szűrtek le. Tesztkitöltésre és egészségügyi tanácsadásra is volt 

lehetőség. 

A filmklubban „ A kém” című film volt látható. 



6. Forgalmas volt a nyári szezon címmel a Dn arról ír, hogy az idei 

volt az első olyan szezon a várban, - amióta 5 éve az önkormányzat 

saját kezébe vette a működtetést – amelybe egy működőképes, 

felújított, építési munkálatok nélküli műemlék együttesben, átgondolt 

tervvel vághattak bele. „A számok magukért beszélnek, több mint 50 

osztály fordult meg május-júniusban a várban.” írják. 

7. Részletes Leányvásári programot közöl a Dn Megkeresik a 

leányvásár legszebb lányát címmel.   

10. Sokak örömére - az elhúzódó felújítás után - ma újra nyit a 

tanuszoda! 

11. Ismét filmklub: a „Dogma”. 

A nyugdíjas klub szokásos havi összejövetelén - az egri 

Szépasszonyok völgyében tett kirándulásra emlékezve – a férfiak 

kalapban, vödrökkel, borosüvegekkel mókás jelenetet adtak elő és 

bordalokkal lepték meg a tagságot. 

Uszoda, filmklub és gesztenyeszüret címmel ad ajánlót 

programjainkról a Dn. 

12. A nyugdíjasok ma Pécsett szerepeltek a nyugdíjas találkozón, 

kórus, szólóének, vers műsorszámokkal. 

Két hatalmas, színes fotós cikk is a Leányvásárra csalogat ma a 

Dnben. 

13. A legkisebbek már „hangoltak” a Leányvásárra: a Vár utcai oviban 

gesztenyeszüretet tartottak. A zengővárkonyi Csipetke csoport műsora 

után táncházban mulattak, de kézműves vásár is volt. 

Az eseményről a Dn is ír. 

A református templomban Monostori Ferenc orgonaművész adott  

hangversenyt. 

14. Két kiállítás megnyitójára is sor került ma. Az iskolai 

rajzpályázatra érkezett alkotásokat „Szivárványba öltözött” címmel, a 

dokumentumokat „50 éve született újjá a Leányvásár” címmel 

mutatjuk meg. 

Népdal éneklési verseny nyitotta meg a Leányvásár programsorozatát.  

A jubileumi Leányvásár ünnepélyes megnyitóján a művelődési ház 

előtt közreműködött a Bartina Néptáncegyüttes.  

Később ugyanitt Keresztes Ildikó, majd a Hooligans adott koncertet. 

A Szentháromság téren BigBand koncert, majd utcabál az Unterrock 

zenekarral.  



A Dn hétvégi programajánlójában mindhárom napon „főszereplő” 

Leányvásár. 

15. A második nap a Városi Fúvószenekar térzenéjével indult, 

ökumenikus istentisztelettel folytatódott, majd néptáncegyüttesek, 

népdalkórusok, amatőr művészeti együttesek kavalkádjában 

gyönyörködhettünk. 

Déltől lehetett jelentkezni a Leányvásár Szépe versenyre. 

Délután a Grimask Színház előadása, majd lovas kocsis felvonulás és 

műsor Zengővárkonyban. 

Este Balkan Fanatic, a tombola sorsolás után pedig Wellhello koncert. 

Éjszaka bál a Tornádó zenekarral, ahol a sztárvendég Korda György 

és Balázs Klári volt. 

A Szentháromság téren ünnepélyesen átadták a kapcsolat-buszt, 

melyet Unterschsleissheimtól, a Zengőalja Társulás testvér városától 

kaptunk. Itt ma is utcabál volt, az Ap’Sons zenekarral. Éjszaka retro 

disco Kiss Tamással. 

Megyei érték lett a Pécsváradi Leányvásár adja hírül a Dn, 

megszólaltatva Zádori Jánost, városunk polgármesterét, valamint 

Szatyor Győzőt, a Baranya Megyei Értéktár Bizottság elnökét. 

16. Menettánccal indult a jubileumi Leányvásár vasárnapja. A 

néptáncegyütteseken kívül vásári bábjátékot, a Vitéz Lászlót láthattuk 

a MárkuSzínházzal, Sasvári Sándor musical válogatását élvezhettük, 

és a leglátványosabb most is a Sárközi Össztánc volt. A Zengő Rezek 

mellett az idén közreműködött a Pécsi Vasutas Koncertfúvószenekar 

is. A záró gála a Zengővárkonyi Hagyományőrző Néptáncegyüttessel 

– mint mindig - fergeteges volt. 

Az István király étterem a Leányvásár ideje alatt speciális kínálattal 

várta a vendégeket, sütőtökös, gesztenyés finomságokat kínáltak. 

17. Svájc Idősügyi Tanácsának elnöke, Karl Vögele vezetésével 

idősügyi küldöttség járt városunkban. Az idősek otthona mellett 

megtekintették a várat is.  

Gyönyörű színes képpel emlékezik az elmúlt néhány napra a Dn, 

Jubileumi Pécsváradi Leányvásár címmel (megemlítve a remek 

hangulatot!) 

18. A filmklub mai vetítése „Ponyvaregény” 

Megtiszteltetés, hogy Kelet-Magyarország hat megyéjéből jöttek 

polgármesterek, kultúrmunkások városunkba, hogy „Jó gyakorlatok” 

címen megismerkedhessek a nyugdíjas klub életével, munkájával. 



A tagság nagy része a hirdi nyugdíjasok meghívását teljesítette. A 

hirdiek munkájának bemutatása után vacsora, beszélgetés, zene és 

tánc várta őket. 

Mérleget von ma a Napló Leányvásár: negyvenezer látogató című 

cikkében. 

19. Az Ismeretlen Ismerős mai témája: „Elhallgatott történelem” 

előadó Bayerné dr. Sipos Mónika. 

A Kalandozó Magyarok előadássorozatában Nemes Hajnalka – aki a 

rioi olimpián volt önkéntes – mesélt útjáról, tapasztalatairól. 

20. Ünnepélyes keretek közt avatták fel a sportcsarnok új 

sportpadozatát. Beszédet mondott Marczinka Zoltán, a Magyar 

Kézilabda Szövetség sportigazgatója, Frey Tamás válogatott 

kézilabdázó, Zádori János polgármester és a „használók” nevében 

Gelencsér János testnevelő tanár. 

A Várbaráti Kör több programmal is készül az 56-os forradalom és 

szabadságharc megünneplésére. Ma kerekasztal beszélgetést 

szerveztek, melynek moderátora dr. Bíró Ferenc, a Kör elnöke volt. 

Részt vett többek közt dr. Kófiás Mihály nyugalmazott jegyző, dr. 

Rozs András nyugalmazott levéltáros, Somlai Márton egykori 

szemtanú.  

21. A Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete ingyenes 

kézműves játszóházat szervezett ma.  

A filmklub is az ünnepre hangol: mai filmjük a „Szabadság, szerelem” 

22. Folytatódott a Várbaráti Kör ünnepi megemlékezés-sorozata, 

„Forradalom Baranyában” címmel. Vendég volt dr. Debreczeni 

László, fellépett Bárdos Sándor, Apaceller Péter és Czigola Orsolya. 

A visszaemlékezéseket az általános iskola tanulói olvasták fel. 

A művelődési ház előterében egykori dokumentumokból, korabeli 

plakátokból, relikviákból nyílt kiállítás. 

 Buszt kapott az egész Zengőalja ad hírt a Dn. Christoph Böck, 

Unterschleissheim polgármestere által átadott jármű 

„kapcsolatbuszként” üzemel majd és bármelyik település használhatja. 

Egy másik írás Baumann Mihályt mutatja be, aki négy cikluson 

keresztül volt önkormányzati képviselő, a Baranya megyei Német 

Önkormányzat tagja, a Pécsváradi Német Önkormányzat elnöke. A 

cikk azonban a „szakembert” mutatja be Kiváló épületgépész – 

Baumann Mihály az Év Aranygyűrűs Mérnöke címmel.  



23. Az ünnepi megemlékezés műsorát idén a II. Béla középiskola adta. 

Beszédet mondott dr.Bíró Ferenc, városunk volt polgármestere, a 

Várbaráti Kör nemrég megválasztott elnöke. Közreműködött a Városi 

Fúvószenekar. 

Sportcsarnok: megújult a padozat ad hírt a Dn. A Pécsváradi 

Spartacus Sportkör húszmillió Ft. támogatást nyert az országos 

Tornaterem Felújítási Pályázaton, melyből a több, mint húsz éves 

parkettát lecserélhették egy ízületkímélő, nagy stabilitású műanyag 

sportburkolatra. 

25. Filmklub: „Fűre lépni szabad”  

Jól sikerült a népdaléneklő verseny írja a Dn. Harminc környékbeli 

népdalból választhattak a diákok. A tankerületi selejtezők után 25-en 

bizonyíthattak a zsüri előtt. 

 Az alsósóknál 1. Óvári Roxána     2. Bayer Botond   3. Peck Viola 

felsőtagozaton  1. Rózsa Viktória  2.Ruppert Luca     3.Gyenis Rebeka 

Nagy Kincső és Gerencsér Regő különdíjat kapott. 

Géproncs a tó mellett szól a másik cikk címe, melyben egy olvasói 

levélre reagálva megtudhatták az olvasók, hogy az elmúlt hét végén a 

katasztrófavédelemi bemutatóhoz használt roncsot napokon belül 

elszállítják. 

26. Új előadássorozat indul, mely arra keresi a választ, lehetséges-e, 

hogy minden eddiginél nagyobb és összetettebb válsággal kell 

szembenéznünk? Van-e megoldás, kiút a Szentírás szerint? 

27. A Dn ismét a sportcsarnok padlózatcseréjéről ír.  

28. Éjszakai ping-pong ismét a művelődési házban, a PIFÖ 

szervezésében. 

29. Komlón tartották az Idősek Napja Megyei Ünnepségét. A műsorra 

felkérést kapott a nyugdíjas klub tánckara és szólistái is. 

31. Fórum lesz Pécsváradon ad hírt a Dn, felsorolva a témákat is. 

 

 

November 

2. A Dn a holnapi lakossági fórumunkat ajánlja mindenki figyelmébe, 

telefonszámokkal, e-mail címmel. 

3. Lakossági fórum volt ma a művelődési ház nagytermében. Zádori 

János polgármester általános tájékoztatást adott az elmúlt időszak 

eseményeiről, különös tekintettel az 50. Leányvásárra, beszélt a 

közterület használat szabályozásának tervezett módosításáról, a 



zöldhulladék kezelési rendszerről és válaszolt az előre feltett, valamint 

a helyszínen kapott lakossági kérdésekre. 

A Dn a hétvégén megrendezendő kórustalálkozóról ír, Nemzetközi 

találkozó a Zengőalján címmel. 

4. Megérkeztek a Nemzetközi Kórustalálkozó erdélyi és olaszországi 

vendégei. A helyiek szeretettel és finom falatokkal várták őket. 

5. A Nemzetközi Kórustalálkozó gyönyörű műsorában a hazai és a két 

külföldi kórus mellett a szigetváriak is lenyűgözték a jelenlevőket. 

Közben a pécsváradi kórus egyik tagjának, Pálfi Emőke amatőr 

festőnek „Útkeresés” címmel kiállítása nyílt a művelődési házban. 

Újabb érdekes programlehetőség Pécsváradon: Paint ball a 

focipályán. 

Mennyi balesetnek kell még történnie? kérdi a Dn, megszólaltatva 

Zádori János polgármestert is. Mint ismeretes, a 6-os út és az 

Erzsébeti út kereszteződésének átépítése meg sem kezdődött, pedig az 

eredeti tervek szerint már tavaly ősszel elis kellett volna készülnie. Az 

út kezelője, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. forráshiányra hivatkozik. 

8. A mai Filharmónia Hangversenyen fellépett a Vivat Bachus 

énekegyüttes. 

Este a nyugdíjasok tartották havi klubnapjukat. 

9.A „Szentírás” előadás sorozat második alkalma a művelődési 

házban. 

A Dn-ben a pécsváradi származású, dr. Nagyváradi László docenssel, 

tanszékvezető egyetemi tanárral beszélgetnek a csillagászatról. 

8.-9.-10. Ebben a három napban három különböző helyen volt 

városunk vízvezeték rendszerében csőtörés, ez vízhiányhoz vezetett.   

(A Vízmű talán korábban is tájékoztathatta volna a lakosságot…) 

Lajtos kocsikkal próbáltak segíteni az idő múlásával egyre 

elégedetlenebbé váló pécsváradiakon. (Ezek mozgásáról azonban nem 

sikerült felvilágosítást szerezni, így akinek dolgoznia kellett, nem 

jutott vízhez.) 

10. A Dn a vasárnapi PIFÖ választásról ír, Most választ a fiatalság 

címmel. 

11. Az általános iskola 2. osztályai – a hagyományoknak megfelelően 

– kedves Márton napi műsorral készültek társaik számára.   

Az óvodások – szintén hagyományosan – a művelődési ház előtt 

találkoztak, majd a közös éneklés után együtt vonultak kis 



lampionjaikkal a Gesztenyési úti óvodához, ahol játék, vendéglátás 

várta a kicsiket és nagyokat. 

Csőtörés miatt nem volt víz adja hírül a Dn.  

12. Immár kilencedszer Skóciai Szent Margit Emléktúra! Sajnos, 

ebben az évben már dr.Novotny Ivánra, a szent nagy tisztelőjére, a 

túra „kitalálójára” is emlékeznünk kellett, már nem lehetett velünk… 

A vár libaételekkel készült. 

Választást tartott a PIFÖ. Új ifjúsági polgármestert és képviselőket 

választottak a fiatalok. Szavazni 10 -18 óra közt lehetett, 17 órakor 

igen érdekes kiállítás nyílt „Ne ítélj elsőre” címmel. A városi 

fúvószenekar koncertje után volt eredményhirdetés: a fiatalok új 

vezetője Jéhn Márk. 

A Dn ismét ír a hármas csőtörésről. 

12.-13.-14. A nyugdíjas táncosok és szólisták meghívásnak tettek 

eleget. Nagyatádon, a Solar Fesztiválon szerepeltek. 

13. Az Ametiszt bábszínház „Mazsola és Tádé”című zenés 

bábjátékának tapsolhattak ma a kicsik a művelődési házban. 

14.  A Képviselő-testületi ülés ma sok témában tárgyalt.  

1. Belső ellenőrzési terv elfogadása  

2. Helyi adóról szóló rendelet módosítása  

3. A Pécsváradi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 

megállapodásának módosítása 

4. A Pécsváradi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

alapító okiratának, valamint 

5. ..szakmai programjának és SZMSZ-ének elfogadása  

6. Feladat átvételi megállapodás a Pécsváradi Szociális és 

Gyermekjóléti Társulással 

7. Feladatellátási szerződés kötése Erzsébet község önkormányzatával  

8. Rendelet szociális tüzifa juttatásról  

9. Belterületbe vonás 

Fáklyás felvonulást szervezett a Várbaráti Kör a „Mecseki 

Láthatatlanok”-ra emlékezve. A séta végén felavatták Málics Ottó 

emléktábláját, aki 60 évvel ezelőtt, mindössze 25 évesen itt szerzett 

halálos sebesülést. A koszorúzás előtt Friesz Péter, a Kodolányi János 

Általános Iskola tanára idézte fel a történéseket, vers és dal hangzott 

el. 

 Bozsik-torna helyszíne Pécsvárad. Ma a 2008-09-es születésűek 

összecsapása zajlott.  



15. Ötven éve oktatják már a szakmákat írja mai cikkében a Dn, 

kiemelve, hogy a nálunk oktatott szakmákban biztos az esély az 

elhelyezkedésre. 

Egy olvasói levelet is közöl a lap Lopakodó lajtos kocsi címmel. Írója 

a múlt heti csőtörések nyomán kialakult helyzetről számol be.  

16.” Szentírás” előadás harmadik alkalommal. 

 A Bozsik tornán ma a legkisebbek, az óvodás – elsős korosztály 

mérette meg magát. 

20. Idősek Napja a művelődési ház nagytermében, melyre több mint 

700 fő, 65 éven felüli pécsváradi polgár kapott meghívót. Zádori János 

polgármester és Kárpátiné Kovács Zita a helyi Vöröskereszt vezetője, 

a Baranya Megyei Vöröskereszt vezetőségi tagja köszöntője után a 

legkisebbek, az óvodások tánca, majd zárásként a kicsit idősebbek, a 

nyugdíjas vegyes kar lepte meg a megjelenteket. Közben pedig – a 

hagyományoknak megfelelően – köszöntötték a legidősebbeket és a 

házassági évfordulójukat ünneplő párokat is. Terített asztal mellett 

folyt tovább a beszélgetés, nótázás.                 

23. Adományt gyűjtenek az ünnep előtt számol be a Dn az 

önkormányzat  „Angyalváró”  programjáról. December 16-ig  várják a  

cipősdoboz  méretű ajándékokat, melyek megszépíthetik egy-egy 

rászoruló család, vagy magányos, idős ember ünnepét. A dobozokat a 

gondozási  központban, az óvodákban, az iskolában és a művelődési 

házban is leadhatják. 

„Szentírás” 3. alkalom. 

A Kalandozó magyarok sorozatban ma László Miklós mesélt „A 

Jégkorong VB-től a Foci EB-ig” címmel. 

25. Az általános iskola könyvtárában érdekes eseményen vehettek 

részt: „Zene nélkül mit érek én” címmel beszélgetés zajlott zenéről, 

tervekről, mindenről, amit a zene adhat a családnak. Vendég volt a 

Peck család. 

Mától fogadják a csomagokat az „Angyalváró” programban. 

Ruhavásárt tartott ma a Caritas. 

A Dn Már nem sokáig viszik a zöldet címmel a zöldhulladék 

elszállításának rendjéről, szabályairól ír. 

26. Az első advent hagyományosan a német klub szervezésében telik. 

Ilyenkor felépítik a művelődési házban a betlehemet és német nyelvű 

műsorral köszöntik a megjelenteket. Idén az általános iskola 



harmadikosai készültek. A tea, a forralt bor és a sült tök is 

elmaradhatatlan. 

Könyvbemutatóra is sor került, Adam Müller Guttenbrun: A szülőföld 

harangjai és Johann Eimann: A német telepes című alkotását 

ismerhették meg. 

A nyugdíjas klub tagjai Budapestre utaztak ahol a Nyugdíjas Expo 

rendezvényén vettek részt. 

Este a PIFÖ megrendezte hagyományos Erzsébet és Katalin bálját a 

Póker zenekarral. 

28. Kezdődnek a hagyományos hajnali misék az ezeréves kápolnában 

a várban. 

29. Az Ismeretlen ismerős sorozatban „Bácskatopolya az építészeti 

hagyományok tükrében” Fekete Dénes szobrászművészt hallgathattuk. 

30. Ismét bábelőadás  „Terülj, terülj asztalkám” a művelődési házban. 

A Dn-ben fényképes cikk szól László Miklósról, aki indul a Nemzeti 

Ifjúsági Tanács elnökségi választásán Szintet ugrana László Miklós 

címmel. 

 

 

December 

2. A Dn hétvégi program ajánlójában Mikulás a pécsáradi várban 

címmel ajánlja kézműves vásárunkat, a mikulás-műhelyt, a 

Télapódium műsorát, megemlítve a forró teát, kakaót, kalácsot, 

puncsot is. 

4. Az esztendő utolsó várvására a bizonytalan időjárás miatt a Szent 

László terembe szorult. A Télapódium műsorára érkező, ajándékot 

váró gyerekek Tamás Lőrincné segítségével kézműveskedhettek. Tea, 

kakaó, puncs és kalács is várta őket, a Mikulás pedig kiosztotta a 

megérdemelt (?) csomagokat.  

5. A Kalandozó Magyarok sorozatban ma Fülöp Csaba és felesége, 

Baumann Szilvia beszél amerikai élményeiről. Az eseményről a Dn is 

hírt ad Elhozzák Amerikát címmel. 

6. A Mozgáskorlátozottak Egyesülete karácsonyváró ünnepséget 

tartottak ma a művelődési házban. 

 A minapi Idősek Napjáról számol be ma a Dn. Meglepőnek nevezi, 

hogy több mint 750 fő 65 év feletti polgár él városunkban. A 

bensőséges ünnepség részleteit is olvashatják a lapban. 



Egy másik cikk Újra lesz városi naptár címmel említi a kiadvány 

fotósait is. (Kótsch Petra, Kutas Éva, Lévai Gábor és Rosenberger 

Ramóna)  

9. Mától kapható a 2017 évi városi naptár gyönyörű fotókkal, a várban 

és a művelődési házban. 

Angyalváró programunkról (is) ír a Dn Gazdag ünnepre készülnek 

címmel.  

10. A Határon Túli Magyarok Egyesülete ma tartotta már 

hagyományosnak mondható adventi ünnepségét. Mivel fontosnak 

tartják a közösséget, közös gondolkodást, összefogást, nemcsak az 

egyesület tagjait és gyermekeiket láthattuk a műsorban, hanem idén is 

meghívták fellépni az óvodásokat, a zeneiskolát, a nyugdíjasok 

tánccsoportját. 

ADN az iskola karácsonyi vásárát ajánlja Osztálypénzt gyarapít a 

vásár címmel. 

11. Szintén hagyományosnak mondható már a sportcsarnokban 

megrendezett Mikulás kupa. Az első három helyezett csapat értékes 

nyereményei mellett különdíjakat is kiosztottak a legjobb játékos, a 

legjobb kapus, valamint a gólkirály részére. 

12. Gállos Orsolya író, műfordító, helytörténész ma kitüntetést vett át  

Ljubjanában Borut Pahortól, Szlovénia köztársasági elnökétől. 

18 fő 2. és 3. osztályos kisdiák látogathatott el a PTE Klimó György 

könyvtárába. Megnézték a csodálatos könyvtárat, majd 

múzeumpedagógiai órán vettek részt a könyvkötő-műhelyben. 

Elsajátították a könyvkötés alapjait, saját könyvecskével tértek haza.  

13. A nyugdíjas klub mai összejövetele karácsonyváró volt. Az 

ünnepi műsort Vogl Marika néni állította össze. (Természetesen a 

közös éneklés sem maradt el.) 177 db csomagot osztott ki a vezetőség. 

Kétféle menüből választhattak vacsorát a tagok. 

14. Zárva lesz a hulladékudvar adja hírül a Dn. (Csak a két ünnep 

között!) 

15. Gállos Orsolya kiemelkedő irodalmi sikere kapcsán beszélgetést 

közöl vele a Dn (melynek másfél évtizedig volt munkatársa) nem csak 

fordítói munkásságáról. 

16. Általános iskolásaink ma tartották hagyományos karácsonyi 

vásárukat. 

Ünnep előtti döntések című írásában a Dn megemlíti a 

„Kincsesládába” bekerült Leányvásárunkat is. 



17. A Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület több éve lepi meg 

városunk lakóit gyönyörű karácsonyi műsorával, mely idén is nagy 

sikert aratott. 

19. Nincs vége még az ünnepre való ráhangolódásnak: ma a 

zeneiskola karácsonyi hangversenyében gyönyörködhettünk. 

20. Az általános iskola karácsonyi műsorát több évtizedes hagyomány 

szerint a negyedikesek készítik. Idén is nagy élmény volt! 

A művelődési házban a Vöröskereszt véradást tartott. 

22. Versennyel ünnepelték a konditermi születésnapot adja hírül a Dn. 

23. Önkormányzatunk ételosztást szervezett. A meleg étel mellé forró 

teát vagy forralt bort választhattak a rászorulók. 

24. A tegnapi napi ételosztásról ír a Dn. 

28. Két írás is Pécsváradról szól a Dn-ben. Egyik naptárunkat ajánlja, 

a másik a 30-i Zengő túrát és a vár bakancsos menüjét. 

29. Ismét a Zengő-túráról olvashatunk a Dn-ben. 

30. Zengő túra – immár a XXIV.! S a hosszú évek alatt nem csökken a 

túrázók száma, sőt! Az ország távolabbi pontjairól is érkeznek kisebb 

–nagyobb csoportok. 

31. Városunkban idén is két helyszín közül választhattak azok, akik 

nem otthon akarták köszönteni a 2017-es esztendőt. 

A várban vacsora és éjféli büfé, valamint az Unterock zenéje várta a 

vendégeket, a művelődési házban pedig a PIFÖ rendezett batyus bált 

tombolával és a 15 Perfect zenekarral. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Január rövid  

3.     Újévi Big Band koncert 

7.     Oktatási fórum 

12.   Nyugdíjas klub éves közgyűlés 

16.   Wass Albert felolvasóest 

18.   Képviselőtestületi ülés 

19.   A Nemzeti Agrárkamara tájékoztatója 

20.    Kalandozó magyarok 

22    Magyar Kultúra Napja 

        „Együtt szaval a nemzet”                                 

23.   Kiállítás megnyitó Tüskés Tünde 

26    Ismeretlen Ismerős 

27.   „E-világon ha ütsz tanyát” 

29    Szalagavató ünnepség II. Béla 

        Általános iskola félévi értesítők 

31.    Kosárlabda torna 

 

Február rövid 

2.     Filharmónia Ifjúsági Hangverseny 

        Mozgáskorlátozottak fogadóóra és klubnap, farsang 

4.     Indul a szelektív gyűjtés 

        Tankerületi német szavalóverseny 

5.     Farsangi bál felső tagozat 

6.     Farsang Zengővárkonyi Hagy. Egy 

5.-6.-7. Farsangi kávéház a várban 

7.     Nyugdíjasok fánksütő verseny Nagypall 

8.     Farsang a Gondozási központban 

9.     Nyugdíjasok farsangja 

11.   Torkos csütörtök a várban 

11.-13. Nyugdíjasok Nagyatád 

12.    Farsang alsó tagozat 

         Bendegúz NyelvÉsz verseny 

14.   Tüzeskerék túra 

15.    Nemzetközi Könyvajándék Nap 

         Képviselő-testületi ülés 

16.    Mozgáskorlátozottak közgyűlése 

         Kiránduló kedd 

         Nyugdíjasklub Maráza 



19.    Megyei matematikaverseny 

19. – 20. Lovagok éjszakája vár 

 20.   Sváb disznóölés Dombay-tó 

         Szülők – nevelők bálja 

21.    Sakkverseny 

24.    Szépíróverseny 

          Kalandozó magyarok 

         Tűz a Kálvin utcában 

25.    Leendő elsősök nyílt nap 

         Lakossági fórum 

27.    Német vers és prózamondó verseny megyei 

28.     Polgármesteri tájékoztató Dombay- tó 

 

Április rövid 

2. NB III. kézilabda 

4. Nyílt hét a zeneiskolában 

5.Mozgáskorlátozott fogadóóra, klubnap 

   Lakossági fórum 

8. Mentők napja 

    Interaktív előadás „Főszerepben a szaxofon” 

9. Éjszakai ping-pong 

     NB III.Kézilabda 

9.-10.”Közösen a Dombay-tóért!” 

10. Várvásár, irodalmi kávéház 

11. Magyar Költészet Napja  

12. Véradás 

      Nyugdíjas klub – Költészet napja  

13.  Munkaerő-piaci fórum 

14. Beiratkozás 

      Hungária Takarék nyílt nap                      

15. – 16. Haladó Hercegnők Hétvégéje vár 

16. Börze 

      Eboltás 

      Angyali kar koncert vár 

16. -17.VBK Zarándoklat Horvátországba 

15.-16.-17.Új ízek hétvégéje  vár 

18. Figura Ede a Sulikönyvtárban 

19.Kalandozó Magyarok 



      Kiránduló kedd 

21. Iskolai történelem verseny 

22. Teliholdas túra 

23. Bor-, és pálinkaverseny, borbál 

      Német Nemzetiségi Fúvószenekari Találkozó  

24. Város napja 

      Sakkverseny 

25. Testületi ülés 

26. Ismeretlen Ismerős 

29. Tánc Világnapja 

       Caritas ruhavásár 

30. Bazsarózsa-, és fotótúra 

      Várvásár és palánta cserebere 

      IV. Egészségpiac és ispotályos nap 

      Tourinform iroda ünnepélyes nyitása vár            

 

Május rövid 

1. Anyák Napja vár 

    Maifest 

    Jó Ember Díj átadása 

2. Ovisok az időseknél 

     Erdei iskola első évfolyam 

5. Majális az ÖNO-ban 

6. JESZ előadás 

    dr.Novotny Iván temetése  

8. Mentők nyílt napja 

10. Nyugdíjas klubnap férfinap 

      Kalandozó Magyarok 

11. Móri delegáció 

16. Pünkösdi kerékpáros találkozó 

14. Grillterasz vár 

17. Kiránduló kedd 

21.  Alapítványi Sportnap 

       Felvidéki nap 

       Nyugdíjasok Sásd 

23. Testületi ülés 

25. Lakossági fórum 

27. Éjszakai ping-pong 



28. Májusfa kitáncoló bál 

      Nyugdíjasok Barcs 

29. Gyereknap vár -  Dombay-tó 

      VI. Váradfutás 

30. Gyereknap ovik, bölcsi 

 

Június rövid 

2. Projektnap iskola Storcz Botond látogatása 

3.-4. Rapunzel éjszaka vár 

4. Trianon emléknap 

6. Irodalmi vetélkedő felsősöknek 

9. Versmondó verseny – istenes versek 

7. Mozgáskorlátozott klub 

9. Várbaráti Kör közgyűlés 

10. Caritas ruhavásár 

      Ovis ballagás 

11. Kistérségi nyugdíjas találkozó 

       Nyárindító focikupa 

13.  Katonai szakmai nap, kiállítás megnyitó, filmvetítés 

14.  Polgármesteri fogadás a kiemelkedő tanulóknak 

       Nyugdíjas klubnap 

15. Végre vége! Vár 

15.-18. Nyugdíjasok Csehországba 

16. Zeneiskolai tanévzáró és kiállítás-megnyitó 

18. Általános iskola tanévzáró és ballagás 

19. Apró és ifjú tehetségek napja vár 

21. Kiránduló kedd 

28. Ismeretlen ismerős 

23.-27. Várbaráti kör: medugorjei zarándokút 

24. Levendulaszüret vár 

24.-25. Csakanyu vár 

25. Ökopiac 

26. IV. Ló-lovas-lovag fesztivál vár 

27.”Lurkó” napközis tábor indul 

       Intenzív angol tanfolyam indul  

 

 

 



Augusztus rövid 

1.  MOSZT Shirley Valentine 

2.  MOSZT Csalóka Péter, Dől a lé 

     Filmklub 

3.  MOSZT Nyugdíjas Tánccsoport, Ozorai Színkör, Megadom 

magam 

4.  MOSZT Ringató, Mágocsi Irodalmi Színpad, Három nővér 

5.  MOSZT Maude és Harold  

6.  Vár Napja 

      MOSZT gála  

13. Német Nemzetiségi Mulatság 

      Dombay Sound 

      Elhunyt Bencsik István 

15. Ünnepi szentmise 

       Előadás VBK 

       Disputa tábor indul 

16. Kiránduló kedd 

19.-21. I. Határon túli Magyarok Fesztiválja 

19. Ünnepi önkormányzati ülés 

20. Koszorúzás 

      Népünnepély 

      Tűzijáték 

21. Koncert vár 

22. Szöszmötölő tábor indul 

      PIFÖ Hollandiába 

      Nagymácséd Öregfiúk 

26. Lemezbemutató táncház 

27. Roma nap 

 

Szeptember rövid 

1.  Óvoda a Német Nemzetiségi Önkormányzathoz 

     Tanévnyitó 

2.   Gobelin kiállítás 

3.   Börze 

6.    Filmklub 

10.  Ökopiac  

       Szüreti fesztivál és bál 

11.  Családi kerékpártúra és verseny 



12.  Képviselőtestületi ülés 

13.  Filmklub 

       Nyugdíjas klubnap 

15.  Caritas ruhavásár 

      VBK kirándulás 

18. „Tekerj, hogy tekerhessünk” 

20.  Filmklub 

21.-22. Lomtalanítás 

20.-23. Nyugdíjasok Egerbe 

24. Határtalan lakoma vár 

      Kiállítás megnyitó vár  

27. Kalandozó Magyarok 

      Filmklub 

      Kiránduló kedd 

28. Ismeretlen Ismerős 

30. Népmese Napja 

 

 

Október rövid 

1. Batyus bál zeneiskola 

3. Könyvvásár 

4. Filmklub 

    Richter Gedeon egészségnap 

10. Nyit a tanuszoda 

11. Nyugdíjas klubnap  

      Filmklub 

12. Nyugdíjas találkozó 

13. Gesztenyeszüret 

      Orgona hangverseny  

14. Kiállítás megnyitók 

      Népdaléneklési verseny              

      Ünnepélyes megnyitó a Bartinával 

      Koncertek 

      Utcabál 

15.  Térzene 

       Művészeti együttesek 

       SzomszédVásár 

       Koncertek 



       Tombola 

       Bálok, retro disco 

16.  Menettánc 

       Ökumenikus istentisztelet 

       Művészeti csoportok 

       Báb- és musical előadás 

       Sárközi össztánc 

       Záró gála 

17. Svájci idősügyi küldöttség városunkban 

18.  Filmklub 

       Polgármesterek, kultúrmunkások városunkban 

       Nyugdíjas klub Hirden 

19.  Kalandozó magyarok 

       Ismeretlen ismerős 

20.  Sportcsarnok avatás 

       Kerekasztal beszélgetés 

21.  Ingyenes játszóház 

       Filmklub 

22.  „Forradalom Baranyában” + kiállítás megnyitó 

23.  Ünnepi megemlékezés 

25.  Filmklub 

26.  „Szentírás” előadás sorozat 1.                  

28.  Éjszakai ping-pong 

29. Nyugdíjasaink fellépése Komlón 

 

 

November rövid 

3. Lakossági fórum  

5. Nemzetközi Kórustalálkozó  

    Kiállításmegnyitó 

    Paint Ball a focipályán  

8. Filharmónia 

    Nyugdíjas klubnap 

9. Szentírás II. 

8.-9.-10. Csőtörések, vízhiány 

11. Márton nap iskola, óvoda 

12. 9.Skóciai Szent Margit emléktúra 

       PIFÖ választás, kiállítás megnyitó 



12.-13.-14. Nyugdíjasok Solar Fesztivál 

13. Bábelőadás 

14. Fáklyás felvonulás 

      Bozsik torna 

16. Szentírás III. 

      Bozsik torna                 

19. Szülők, nevelők bálja ovi 

20. Idősek Napja 

       Szentírás 3. 

       Kalandozó magyarok                                                              

25. Indul az „Angyalváró” program 

     „Zene nélkül mit érek én” 

       Caritas ruhavásár 

26.  Első advent 

       Könyvbemutató 

       Erzsébet és Katalin bál 

       Nyugdíjas Expo 

28.  Kezdődnek a hajnali misék 

29.  Ismeretlen ismerős 

30.  Bábelőadás                 

    

 

December rövid 

4. Mikulás a várban, várvásár 

5. Kalandozó magyarok 

6. Mozgáskorlátozottak karácsonyváró 

10.Határon Túli Magyarok civil advent 

11. Mikulás kupa 

12. Gállos Orsolya kitüntetése Szlovéniában 

      Kisiskolások múzempedagógiai délelőttje 

13. Nyugdíjas karácsony 

16. Karácsonyi vásár általános iskola 

17. Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület karácsonyi műsora 

19. Zeneiskola karácsonyi hangverseny 

20. Általános iskola karácsonyi műsora 

      Véradás 

23. Ételosztás 

30. XXIV. Szilveszteri Zengő túra 



31. Óévbúcsúztató bálok 

 


