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KRÓNIKA    

2018 

 

 

Január 

 

1. A „hagyományoknak” megfelelően – miután örömünkre ismét sokan 

szilvesztereznek a várban – ma is zenés ébresztővel köszöntöttük a nálunk 

megszállókat 11 órakor.  Újévi verses köszöntőt, ajándék várvezetést kaptak 

Bősz Zoltánnétól, melynek során megtekinthették a Szent Korona hiteles 

másolatát is, melyet 2015 óta őrzünk. 

 

2. Fura ilyenkor, de a csapadékhiányos múlt év után ma esett az eső! 

A Dn-ben a pénteki zenés, angol nyelvű bábelőadásunkra hívják fel a figyelmet. 

Másik cikke: Évről évre mindig egyre népszerűbb a Zengő túra. 

 

3. Ma viszont ragyogó napsütésben bővült a kormányablakon keresztül elérhető 

szolgáltatások köre: mától a NAV ügyfélszolgálatot üzemeltet nálunk, hetente két 

nap intézhetjük helyben adóügyeinket. 

 

5. „A szeretetre vágyó süni” címmel zenés, angol nyelvű bábelőadáson vehettek 

részt ma a gyerekek. 

A Dn vasárnapi BigBand koncertünket ajánlja. 

 

6. Mintegy ötven fő vett részt azon a zarándoklaton, mely során Asztrik-ereklyét 

hoztak templomunkba Kalocsáról. Lezárult ugyanis az Asztrik-év, Bábel Balázs 

Kalocsa-kecskeméti érsek ez alkalomból adta át zarándokainknak az ereklyét a 

Főszékesegyházban. 

 

7. Ünnepi szentmisén helyezték el az Asztrik ereklyét. Közreműködött a 

hosszúhetényi templomi kórus. 

Szokásos újévi koncertjét tartotta ma a BigBand. 

 

8. A vár hónap végéig bezár felújítás miatt. A konyha működik, de csak a menüt 

főzik és szállítják. 

Újabb lehetőség a mozogni vágyóknak: mazsorett csoport indul Pécsváradon. 

Gazdag kínálattal készülnek – írja ma a Dn a vár éves programját ajánlva.   

 

9. Közgyűlést tartott ma a Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete. Az elmúlt évet 

érintő beszámolókon túl az idei év terveiről, programjairól is szó esett. 

A Dn „Múltidéző” rovatába – mely 30 évvel ezelőttre tekint vissza – bekerült 

egy pécsváradi kép is: épül a szálloda. 
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11. Támogatják a kisparcellák művelését címmel a Leader támogatásokról ír a 

Dn. 

Másik cikke az első szabad választásra tekint vissza, s a voksolásról szóló fotón 

Pécsváradot, valamint az ifjú Orbán Viktor mellett dr. Bíró Ferencet is láthatjuk, 

a bizalmat kapott baranyai képviselők csoportjában.  

 

12. Koncerttel ünneplik a kultúra napját címmel közli az ünnepi programot a 

Dn.  

 

13. Svábbál a művelődési házban az Unterrock együttessel. 

A Dn a Mackó napra tervezett kiállítás megnyitónkról ír: Mókás dolgokat 

várnak a várba címmel. 

 

15. Gondokat okozott ma reggel az időjárás. Nagy mennyiségű eső esett, mely 

lefagyott éjszaka, amire nagyobb hó esett hajnalban, korcsolyapályává 

változtatva az utakat. Különösen a Tavasz és Vár utca elkerülését kérte az 

önkormányzat – itt még a hótoló is árokba csúszott… 

 

16. Újabb nagy mennyiségű hó érkezett! 

dr. Bíró Ferenc tartott előadást a nyugdíjas klubban. Az E-recept, a védőoltás, a 

jogosítványt érintő kérdések mellett szó esett a prevencióról is. A jó hangulatú, 

hasznos beszélgetést csak abbahagyni lehetett, befejezni nem, így folytatás 

következik! 

A Dn a VBK kirándulásáról ír, melyet a Seuso-kincsek megtekintésére 

szerveznek Kaposvárra. 

 

17. Érdekes fotó a Dn-ben: 1955-ben nosztalgia-járatot indított a Máv 

Pécsváradra. A népviseletbe öltözött kislányok már nem kislányok, de az 1882-

ben gyártott gőzmozdony ma is megvan, kiállítási darabként. 

 

18. Rendhagyó módon ünnepelték a „Magyar Kultúra Napját” az EGYMI-ben. 

Színvonalas műsorral lépett fel Tamás Éva Játéktára , és vendégeket is 

fogadtak: a Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és a Kodolányi János 

Általános Iskola gyermekeit. (Gyakrabban kellene alkalmat találni a sérült 

gyerekekkel való találkozásra – mindkét fél nyerne vele…) 

 

19. Kirándulást szervezett a VBK Kaposvárra a Seuso kincsek megtekintésére. 

 

20. Nyolcadikosaink ma írják a központi felvételit. Sok sikert!  

Több pályázatunk is eredményesnek bizonyult, így több beruházás is indul a 

közeljövőben: a Gesztenyés úti óvoda, a Gondozási Központ. A részletekről 

olvashatunk a Dn-ben. 
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21. Színházlátogatáson a Nyugdíjas klub. „A muzsika hangja” c. előadást nézték 

meg a Pécsi Nemzeti Színházban.  

 

22. A képviselőtestület mai ülésén alpolgármestert választottak Gászné Bősz 

Bernadett lemondása miatt. A szavazás egyhangú volt, Füri Ferencet 

választották meg. 

 A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük a műv.házban, melyen közreműködött a 

zeneiskola, a női kamarakórus, Enyedi Levente a középiskolából, Schmidt Kata 

és Ruppert Luca az általános iskolából. Ünnepi beszédet mondott dr. 

Kutnyánszky Csaba, a Zeneakadémia rektor helyettese, női karunk karnagya. 

 

23. A Filharmónia hangverseny sorozatában ma a pécsi Szinfonietta zenekar 

koncertjét hallottuk, „Miért szimfonikus?”címmel. 

Véget ért a VI. KBSK teremkupa Komlón, melyet – megérdemelten – Pécsvárad 

nyert. Gólkirály is helyi fiatalember, Bartal Bence. 

 

24. A megyei sakk csapatbajnokság I. osztályában két forduló után Pécsvárad áll 

az élen – erről ír a Dn. 

Másik cikke arról ad hírt, hogy egy családi ház mellett álló betongarázsban 

alágyújtottak egy gépkocsinak. A tűzoltók tűzvizsgálati helyszíni szemlét 

kezdeményeztek. 

Harmadik cikkükben kiállításunkra hívják fel a figyelmet Mókás tárlat nyílik a 

várban címmel. 

Végül a Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete közgyűléséről és programjairól ad hírt 

Idén jubileumot ünnepelnek cím alatt. 

 

25. Színházi előadás a művelődési házban: Ivancsics Ilona és Színtársai 

bemutatták a „Jávor Pali nagy mulatása” című darabot. Főszereplő: Benkő Péter. 

Erről a Dn is hírt ad. 

 

26. Az iskolai sakkversenyt az alsó tagozaton Czirok Márton nyerte, második: 

Mezey Máté, harmadik: Fehér Szabolcs.  

Felsősök: I. Fehér Boglárka II. Pongrácz Áron III. Peck Domokos.  

 

27.-28. Sportsiker: Budapesten a fedett pályás nyílt versenyen Borhy Anna 171 

cm-es egyéni csúccsal 3. helyezett lett. 

 

29. Ismét sikeres pályázatainkról ír a Dn, az Egészségügyi Központ, illetve az 

önkormányzati hivatal korszerűsítéséről. 

 

30. Télen is szerveznek programokat a várban címmel a közeljövő eseményeiről 

ír a Dn. 
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Január rövid  

1.  Zenés ébresztő, újév köszöntő vár 

3.  NAV ügyfélszolgálat a kormányablakban 

5. Angol nyelvű bábelőadás 

6.  Kalocsai zarándoklat 

7.  Szentmise az ereklyével 

     BigBand koncert 

8.  Bezár a vár 

     Mazsorett csoport indul 

9.  Nyugdíjasok közgyűlése 

13. Svábbál 

16. dr. Bíró előadása 

18. Gyermek műsor  EGYMI 

19. VBK Kaposvárra 

21. Színházlátogatás nyugdíjasok 

22. Magyar Kultúra Napja 

      Alpolgármester választás 

23. Filharmónia hangverseny 

25. Színház műv. ház 

26. Iskolai sakkverseny 

 

 

 

Február 

 

1-2-3.  Gyermek –és Ifjúsági konferencia színhelye volt a vár. A nemzetközi 

„csapat” tapasztalatot cserélt és problémákat vitatott meg.         

 Budapesten a kongresszusi Központban mutatkozott be nagy sikerrel városunk, 

elsősorban a Vár, valamint a Leányvásár. A turisztikai évadnyitót már 25 éve 

rendezi meg a Turizmus Zrt. 

 

1. A Dn az egy hónapja működő NAV ügyfélszolgálatról ír Adóügyeket is 

intézhetnek címmel. 

 

2. Mackó-projekthét indul az oviban. Mint minden évben, mackók „lepik el” a 

termeket, folyosókat, akik közt szépségversenyt rendeznek. Mézes maciteát 

isznak a kicsik és foglalkozásaik (testnevelés, vizuális nevelés, stb.) is a 

mackókhoz kapcsolódnak. 

 Az általános iskola felső tagozata tartotta ma farsangi mulatságát a művelődési 

házban. 

 A várban új kiállítás nyílt, a tavalyi nagy sikerű tárlat után, ismét különleges, 

furcsa gyűjteményeket tekinthetnek meg a látogatók. Mackónapon nyitotta meg 
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a kb. 200 mackót is bemutató tárlatot Weintrautné Benács Zsuzsa, a Szivárvány 

Német Nemzetiségi Óvoda vezetője. Közreműködtek a Zeneiskola diákjai. 

A Dn nyugdíjas klubunk szerteágazó tevékenységét mutatja be. 

 

3. A Megyei Sakk Diákolimpia döntőjében tanulóink 3-tól 19-ik helyen 

végeztek. Az egyetlen lány indulónk, Fehér Boglárka ezüstérmet hozott! A 

csapatok versenyében úgy lett bronzérmes iskolánk, hogy minden mérkőzés 0-1-

ről indult, mert hiányzott egy fő. 

A Dn tegnapi kiállítás megnyitónkról ír. 

Nagy, fényképes cikke pedig „Az év fája”címet elnyert hős gesztenyefáról és az 

európai versenytársakról szól. 

 

6. Iskolánkban rendezték a tankerületi német szavalóversenyt.  

Első évfolyamon Várszegi Liliána II. Rejtő Robin III. lett. 

Második évf.: I. Csibi Botond, második: Lauer Júlia és Brandt Olivér. 

Harmadikosok: I. Bayer Botond, II. Váradi Levente és Kánya Zsombor. 

Negyedikesek: I. Csibi Benett, II. Kopa Dorottya és Ottlakán Zelina, III. Brand 

Ákos. 

 

8.-9.-10. A nyugdíjas klub Nagyatádon részt vett az „Angyalok és ördögök” 

című farsangi mulatságon. (Természetesen a közkedvelt gyógyfürdő látogatása 

is a program része volt.) 

 

9. Iskolánk alsó tagozata tartotta ma farsangi bálját. 

 

10. Megemlékezve a „Zengő-csatáról” idén is emléktúra indult. 

 

12. A képviselőtestület mai ülésén 1. rendeletet alkotott a 2018-as év 

költségvetéséről, 2. felülvizsgálta a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 

megállapodásokat, 3. véleményezte az iskolai körzeteket, végül polgármester úr 

4. 2018-as év várható feladatairól tájékoztatott. 

 

13. A Sulikönyvtár vendége volt ma Holden Rose (Kovács Attila) a népszerű 

Howard Matheu sorozat szerzője. Délelőtt a diákokkal találkozott, délután pedig 

az érdeklődő szülőkkel, pedagógusokkal beszélgetett a gyerekek írási, olvasási 

szokásairól. 

A nyugdíjasok farsangi mulatságot tartottak mai klubnapjukon. 

Farsangoltak ma a Gondozási Központban is. Az EGYMI tanulói adták a vidám 

műsort, a lakók törpöknek, a személyzet Túró Rudinak öltözött. 

 

14. A Sulikönyvtár idén is csatlakozott – immár harmadszor - a Nemzetközi 

Könyvajándék Naphoz. 

Erről a Dn is ír.  
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A várban Valentin nap alkalmából a párok egy belépőjeggyel látogathatták a 

műemlék együttest és apró ajándékokkal is kedveskedtek nekik. Erről is ír a Dn. 

Az újság utolsó oldalán sakk: Pécsvárad csapata áll az élen. 

 

15. A Dn a tüzeskerék gurításról szóló cikkében említi túránkat. 

Másik cikke ismét a hős gesztenyefáról szól, megemlítve az új videót, mely az 

európai versenyre készült, „egyszerre mozgalmas és érzelmes” 

 

 16. Ma zajlott iskolánkban a Zrínyi Ilona Matematika verseny. Hudvágner 

Márton 5.b. és Kiss Fülöp 6.b. mehet a megyei versenyre. 

Téli kiárusítást tartott ma az Adománybolt. Igen olcsón egészíthette ki téli 

ruhatárát minden érdeklődő. A befolyt összegből a Könyvek könyve Klubot, 

valamint a hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatását támogatja majd az 

Alapítvány. 

 Zenés Valentin napi vacsoraestet rendeztek ma a várban. A különleges menü 

sorért – melyhez pezsgő is járt - a konyha, a remek zenéért Jekl Zoltán „felelt”. 

 

17. Szülők-nevelők bálja a művelődési házban, 20-dik alkalommal! A bevételt az 

SZMK és az iskola közös döntése alapján az iskola belső tereinek színesebbé 

tételére és alapanyagok, eszközök beszerzésére fordítják. 

Nyugdíjasaink idén is meghívást kaptak a hagyományos nagypalli fánksütő 

versenyre, ahol ismét dobogós helyet szereztünk. „Nem hagyományos fánk” 

kategóriában Áman Pálné II. helyezést ért el. 

A Dn több cikkében is említi ma Pécsváradot: szól az új bölcsődei 

csoportszobáról, a tüzeskerék túráról, a kongresszusi központban történt 

bemutatkozásról. 

 

18. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére e napon – Jókai Mór 

születésnapján – rendezik meg Kárpát-medence szerte a Magyar Széppróza 

Napját. Olvasókörünk csatlakozott a kezdeményezéshez –magyar novellák, 

prózarészletek hangzottak el. 

Tüzes-kerék túra indul a Kossuth térről Óbányára. Kb. délután 5 órára érnek 

majd a túra résztvevői a Hutzel sátor elé. A kerék 6 órakor indul. 

Érdekes és ritka sportág képviselői tartottak ma Muay Boran szemináriumot 

városunkban, melyet a szakszövetség regionális vezetője: Blazsekovics Ferenc 

vezetett. 

 

20. A Várbaráti Kör ma közgyűlést tartott. 

A hagyományos kiránduló kedd sűrű hóesést hozott, de ez nem szegte a tagok 

kedvét. A várban megtekintették a különleges gyűjtemények kiállítását, a Szent 

Korona hiteles másolatát és finom Mecsek teát kortyolgattak az Ispotályban. 
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21. A Parlament Vadásztermében vette át Weintrautné Benács Zsuzsanna 

óvodavezető és Baumann Mihály a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 

kiegészítő állami támogatást Soltész Miklós államtitkártól. Az összeget a 

Gesztenyési úti ovi fűtéskorszerűsítésére és a konyha szellőztetésére fordítják. 

 A Dn felolvasóestünkről ír. 

 

22. Szalagavató és farsang az EGYMI-ben.  A délelőtt a kilenc végzősről szólt, a 

délután a szórakozásról. Örvendetes, hogy az EGYMI pedagógusai ismét 

találtak módot arra, hogy a két iskola közeledjék egymáshoz: az általános iskola 

két ötödikes osztálya (dr.Dénes Dóra és Bertók-Csenterics Andrea vezetésével) 

részt vett a farsangon, sőt, táncos produkcióval érkeztek. 

Nagy cikket szentel ma a Dn az orvosi ügyeletünket érintő gondjainknak. Hidas 

kiválásával kétezer fővel csökkent a terület létszáma, s így a normatív támogatás 

és a hozzájárulás összege is.  

 

23. Immár hagyományos Wass Albert felolvasóestjét tartotta ma a ZHTME a 

városi könyvtárban. 

 

24. Szintén hagyománnyá vált a Zengővárkonyi Művelődési Egyesület farsangi 

mulatsága a művelődési házban. A jelmezeseknek idén is belépődíj nélkül! 

Zene: Harold. 

A német szavalóverseny megyei fordulójából Brandt Olivér első, Csibi Benett 

harmadik helyen jutott a budapesti döntőbe. 

Szép sikert arattak Blazsekovics Ferenc tanítványai Budapesten, a Muay Thai 

utánpótlás kupán. Bazsonyi István ezüst, Gyöngyössi Veronika és Varjasi 

Viktor aranyérmet szerzett. 

A nyugdíjas klub ismét színházba ment. Akik az előző alkalommal lemaradtak, 

most megnézhették a Muzsika hangja c. előadást. 

 

25. A kommunizmus áldozatainak emléknapján az Európa téren beszédet 

mondott Hargitai János, körzetünk országgyűlési képviselője. Közreműködött  

Kopa Marcell és a Zeneiskola növendékei. 

 

27. A Sulikönyvtárban ma tartotta immár szokásosnak mondható hangszer 

bemutatóját a Zeneiskola. A gyerekek nem csak meghallgathatták a különféle 

hangszerek hangját, de kézbe foghatták, megszólaltathatták azokat. 

A mozgáskorlátozottak egyesülete szervezésében dr. Horkovits-Kovács János 

tartott előadást a cukorbetegségről, a szív-és érrendszeri betegségekről a 

művelődési házban. 

 

28.  Extrém hideggel és szokatlanul nagy hóval köszön el tőlünk a február. Az 

elmúlt napokban sorra dőltek meg a hidegrekordok országszerte. A nappali 

órákban is -7-8 fokokat mérhettünk. Az éjszakák – 14-16 fokosak voltak. A 
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hótakaró már a fél métert közelíti, itt a mediterránnak tartott vidéken. Ma végre 

kisütött a nap, hatalmas pelyhekben hull a hó és szikrázik a vastag hótakaró.  

Ovisuli - az iskolában a leendő elsősök és szüleik találkozhattak a leendő 

osztálytanítókkal. 

Ma zárul a szavazás az Év fája verseny európai döntőjében, ahol – hatalmas 

örömünkre – Magyarországot a győztes, a zengővárkonyi hős gesztenyefa 

képviseli. 

Ismét Pécsváradot választotta helyszínéül a regionális kamarakoncert sorozat. 

A várban ma Bazsinka József Liszt-díjas tubaművész és Beregi András 

tubaművész mellett a pécsváradi Pichler Soma is fellépett! 

 

29. Húsvétváró a művelődési házban, ahol kézműves foglalkozás, kézműves 

vásár és a Gesztenyés úti óvoda kicsinyeinek „Tavaszköszöntő” műsora várja az 

érdeklődőket. 

 

 

Február rövid 

 

1-2-3. GYIK Vár 

           Bemutatkozás a Kongresszusi központban 

2.        Kiállítás megnyitó vár 

           Felsős farsang 

           Mackó- projekt hét ovi 

3.       Megyei Sakk Diákolimpia 

6.       Tankerületi német szavalóverseny 

8-9-10.Nyugdíjas klub Nagyatádon 

9.       Alsós farsang 

10.     Zengő emléktúra 

12.     Testületi ülés 

13.      Író-olvasó találkozó Sulikönyvtár 

           Nyugdíjas farsang 

           ÖNO farsang 

14.      Nemzetközi Könyvajándék Nap Sulikönyvtár 

           Valentin napi kedvezmény vár  

16.      Zrínyi Ilona matematikaverseny 

           Adománybolt kiárusítás 

           Valentin napi vacsoraest vár 

17.      Szülők-nevelők bálja  

18.      Muay  Boran szeminárium 

           Tüzeskerék-túra  

            Olvasókör: Magyar Széppróza Napja 

20.      Várbaráti kör közgyűlése 

           Kiránduló kedd 
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23.     Wass Albert felolvasóest 

24.     Jelmezes farsang a zengővárkonyiakkal 

          Színházlátogatás nyugdíjas klub 

25.     A kommunizmus áldozatainak emléknapja 

27.     Egészségügyi előadás 

          Hangszerbemutató Zeneiskola  

28.     Regionális kamarakoncert sorozat vár 

          Ovisuli 

 

 

Március 

 

 

1. Március első napja, a naptári tavasz, a hosszú idő óta leghidegebb hajnallal 

köszöntött ránk, a mínusz 18-20 C. fokkal. A várost hó borítja, a 

hidegérzetünket tovább rontja az erős szél. 

Mától új vezetője van zeneiskolánknak Vida Lóránt harsonaművész, tanár 

személyében. 

 

3. A vár ma féláron kínálta ételeit Lakmározzunk a várban! szlogennel. 

A Dn-ben „Szépülnek a megye városai” címmel 9 baranyai város várható 

beruházásairól van szó, így a mi Szentháromság téri közparkunk – melyről fotó 

is látható -, valamint a mellette található városrész rehabilitációjáról beszél 

Zádori János polgármester. 

 

5. Megújulhat az óvoda fűtési rendszere írja ma a DN, beszámolva arról, hogy 

második alkalommal kapott állami kiegészítő támogatást óvodánk, melyet a 

fenntartó Német Nemzetiségi Önkormányzat is „megtoldott”. 

 

6. Iskolánk szervezte a területi Szondi József matematika versenyt. Eredmények: 

második évfolyam: I. Sántha Fruzsina  II. Szép Simon  III. Szabó Ádám. 

harmadik      „         I. Fullér Petra            III. Köműves Bendegúz 

negyedik       „                           II. Fehér Bulcsú 

 

7. Ismét színházban a nyugdíjas klub. A Pécsi Nemzeti Színház „Padlás” c. 

előadását látták. 

 A Dn arról ír, hogy Gászné Bősz Bernadett lemondása képviselői és 

alpolgármesteri megbízatásáról szükségessé tette új ember bekerülését a 

testületbe. Bayerné dr. Sipos Mónika (360 szavazattal) nem vállalta a 

megbízatást, így Kempfné Mayer Szilvia (339 szavazat) tette le a képviselői 

esküt. 
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8. A Nemzetközi Nőnap alkalmából minden hölgy, aki ma a várba látogatott, 

levendulazsákot kapott ajándékba. 

 

10. Színes fotóval, hosszabb cikkel hívja fel a Dn a figyelmet a hosszú hétvégére 

időzített szezonnyitó rendezvényünkre, egyúttal különböző programjainkra is.  

 

11. Általános iskolánk ma nyílt napot tartott, melyen az érdeklődő szülők, 

nagyszülők bepillanthattak csemetéik mindennapjaiba. (Sajnos, ahogy nő a 

gyermek, a szülők egyre kevésbé kíváncsiak – legalábbis a részvétel ezt 

igazolja…) 

 

12. A Képviselő-testület mai ülésén meghallgatták a 1. Művelődési ház 2017. évi 

beszámolóját, a Kulturális és Turisztikai Bizottság beszélt 2. a 2018. évi városi 

rendezvények előkészítéséről, költségeiről, valamint 3. a testvérvárosi 

kapcsolatok 2018. évi menetrendjéről, végül 4. megválasztották a 

szavazatszámláló bizottságok tagjait. 

Kettős könyvbemutató részesei lehettünk a művelődési házban. A „Sváb 

örökségünk” című kötet egy Tolna és egy Baranya megyei történeten keresztül 

mutatja be, milyenek is a svábok, mi a sváb örökség?  „A svábok az új hazában” 

krónika a letelepedés küzdelmeiről, szépségéről. A könyveket az IMEDIAS 

Kiadó munkatársa, Lóczy István mutatta be. 

A Dn-ben „Hangszeres ismerkedés: így invitál a zeneiskola” cím alatt ír arról a 

lehetőségről, hogy a gyerekek még a beiratkozás előtt kipróbálhatják a különféle 

hangszereket zeneiskolánkban. 

 

13. Szokásos ruhavásárát tartotta ma a Caritas. 

A nyugdíjasok klubnapján ma Nőnapot ünnepeltek, melyen a férfitagok kedves 

műsorral köszöntötték a hölgyeket. 

 

14. A Dn holnapi ünnepi megemlékezésünket ajánlja. 

 

 15. Nemzeti ünnepünk a megszokott forgatókönyv szerint zajlott: Hegedűs Imre 

emléktáblájának megkoszorúzása után a Kossuth téren folytatódott a 

megemlékezés. A műsort az általános iskola ötödikesei adták, összeállította és 

betanította Bősz Patrícia tanárnő. Az ünnepi beszédet Zádori János polgármester 

úr mondta, közreműködött az ifjúsági fúvószenekar Wágner József 

vezényletével. 

 

16. „Több figyelem jut a lakók egészségi állapotára” írja a Dn. A pályázatot az 

alapellátás és a népegészségügy átfogó fejlesztésére adta be a város. Az elnyert 

110 millió forintból egy praxisközösséget hoznak létre, mely nem csak az 

orvosok közti együttműködést szolgálja, hanem szűrővizsgálatokat, előadásokat, 

egészségmegőrző programokat is szerveznek majd. 
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17. „Nyitnikék” címmel évadnyitó rendezvényt tartott ma a vár. Sajnos, a 

szakadó eső miatt a Dombay-tóra, ill. a Fősővárosba szervezett túra elmaradt. 

Volt viszont kerámiaműhely, kovácsolás, ispotálylátogatás, mesés várvezetések 

 

18. Ma az ország nagy részére riasztást adtak ki. Pécsváradon is havas, hideg 

időre ébredtünk, de nálunk szerencsére a hófúvás elmaradt. 

 

19. Megkezdődött a rég várt útfelújítás a Vasút utcában és a homokbánya 

melletti útszakaszon. Az esetleges kellemetlenségekért bőven kárpótol majd 

bennünket, ha eltűnnek a kátyúk. A munkát a Magyar Közút Nonprofit Zrt 

végzi. Erről a Dn is hírt ad.  

Másik cikke a jövő hónap elején induló elektronikai hulladék gyűjtéséről szól. 

Az utolsó oldalon a focirajongóknak: a megyei első osztályban első Pécsvárad! 

A góllövő lista második helyén Szentesi Krisztián áll, 13 góllal. 

 

20. Véradást, majd egészségügyi előadást szervezett mára a Vöröskereszt. 

 

21. A Down Szindrómások Világnapján az EGYMI-ben előadások, 

beszélgetések zajlottak az érintettekkel az iskolai érzékenyítő jó gyakorlat 

keretében. 

 

22. „ Szezonnyitó várvezetés, kerámiázás és túra is lesz” írja így, jövő időben a 

Dn. Majd múlt időben folytatja: „szezonnyitót tartottak a hétvégén…(?!) 

 

23. „Méltán lett európai hírneve” írja a Dn abból az alkalomból, hogy 

megszületett a végeredmény: az európai versenyen negyedik helyen végzett a 

„mi fánk”, a hős gesztenyefa. 

Másik cikke a húsvétot megelőző időszak programjait ajánlja, megemlítve a 

nagycsütörtöki húsvétvárónkat, melyen az óvoda Csigabiga csoportja is fellép. 

 

24. Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte a Nyugdíjas Klub. A jubileumi 

ünnepségen Kárpátiné Kovács Zita – aki kezdetektől a klub vezetője – tartott 

visszaemlékezést. Köszöntötték az alapító tagokat, műsort adtak az egyesület 

csoportjai. A város nevében Zádori János polgármester, az Országos Szövetség 

nevében dr. Kocsis Gyula alelnök méltatta az eddigi munkát és kívánt sok sikert 

a folytatáshoz. A testvérszervezetek delegációival együtt vacsora, zene, tánc, 

kötetlen beszélgetések zárták az estét. A rendezvény ideje alatt fotó kiállítást 

tekinthettek meg az érdeklődők „25 év képekben” címmel. 

A Dn ír a zeneiskola hangszerbemutatójáról. 

 

26. Góllövőlista a Dn-ben: Szentes Krisztián már 16 góllal a második és a 

forduló válogatottjába őt is, és Tar Krisztiánt is „beszavazták” a szakemberek. 
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27. A Sulikönyvtárban ismerkedhettek ma a gyerekek azokkal a hangszerekkel, 

melyek tanulására lehetőségük van zeneiskolánkban. Meghallgathatták, 

kipróbálhatták a furulyát, fuvolát, klarinétot, szaxofont, trombitát, kürtöt, 

harsonát, tubát, hegedűt, gordonkát, zongorát, gitárt és ütőhangszereket.  

A Dn beszámol a Nyugdíjasklub jubileumáról. 

 

28. A PTE Tuba Quartet koncertet adott ma a várban, pécsváradi résztvevővel, 

Pichler Somával. 

  

28.-29. Tavaszi lomtalanítás a megszokott rend szerint. 

 

29. A Művelődési ház megszokott húsvét-váróján Réfi Csilla vezetésével az 

óvoda Csigabiga csoportja ad műsort. Kézműves vásár, kézműves foglalkozások 

várják az érdeklődőket. 

A közelgő országgyűlési választásokra készülve eskütételre, oktatásra, a 

teendők megbeszélésére hívta ma a szavazatszámláló bizottsági tagokat dr. 

Fenyvesi János jegyző a Polgármesteri Hivatal dísztermébe. 

 

 

Március rövid 

1.   Új vezető a zeneiskola élén 

3.   Lakmározzunk a várban 

6.   Területi matematika verseny 

7.   Színház látogatás nyugdíjas klub 

8.   Nőnap vár 

11. Nyílt nap Általános iskola 

12. Testületi ülés 

      Könyvbemutató 

13. Caritas ruhavásár 

      Nyugdíjas klub Nőnap 

15.  Ünnepi műsor és koszorúzás 

17.  „Nyitnikék” vár 

19.  Útfelújítás kezdődik Vasút utca, homokbánya melletti út 

20.  Véradás 

 

       Egészségügyi előadás 

21. Down Szindrómások Világnapja EGYMI 

24.  25. éves jubileum Nyugdíjas klub 

27.  Ismerkedés a hangszerekkel Sulikönyvtár 

28.  Tuba koncert vár 

28.-29. Tavaszi lomtalanítás 

29. Húsvét-váró műv. ház 
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       Eskütétel és oktatás Önkorm. Hivatal 

 

 

 

Április 

 

1. Locsolóbál a művelődési házban a Perfect zenekarral. 

 

3. A Dn a forduló válogatottjába Krapecz Balázs mellett Valkovics Dávidot is 

beválasztotta labdarúgócsapatunkból. Krapecz Balázs egyébként középső védő 

létére már 6 góllal szerepel a góllövő listán, ahol Szentes Krisztián 16 gólos. 

 

5. A Költészet Napja alkalmából rendezett megyei vers-, és prózamondó 

versenyen Komlón a nyugdíjas klub tagja Bárdos Sándor első helyezést ért el. 

 

7. Kiváló eredményt ért el az Országos Élelmiszeripari Szakmai Tanulmányi 

Versenyen a II. Béla Középiskola tanulója, Mohácsi Szilárd. 

 

8. A 10-dik Jubileumi Fordan Kupa minősítő táncversenyén szép sikereket értek 

el a pécsváradiak. A párok közül Kárpáti Kinga és Wermuthweisz Helmut 

abszolút első lett, akárcsak „children” kategóriában a Csacsogó csibészek. A 

Magic Diamonds formáció a 3. helyet szerezte meg.  

 

9. A Sulikönyvtárban folytatódott a hangszerek bemutatása, hogy segítséget 

kapjanak a gyerekek a megfelelő hangszer kiválasztásához.  

A Dn sport oldala a focirajongókat büszkeséggel töltheti el: a góllövő listán 

második Szentesi Krisztián 16 góllal, szerepel Krapecz Balázs 7 góllal. A 

forduló válogatottjába rajta kívül Tar Krisztián is bekerült. 

 

9.-13. Digitális Témahét zajlott az EGYMI-ben az internetezés veszélyeiről, 

biztonságos használatáról. 

 

10. A nyugdíjasok klubnapja ma a költészet jegyében zajlott. Volt, aki saját 

verset, mások kedvenc magyar költőjük versét hozták. 

Az EGYMI tanulói szerezték meg az első helyet a XLIII. Komplex Tanulmányi 

Verseny megyei döntőjében. 

 Megérkezett a gólya a művelődési ház tetejére! 

 Jól táncoltak a pécsváradiak írja a Dn a vasárnapi táncversenyről. 

 

11. Nagy, fényképes cikk jelent meg a Dn-ben Baumann Mihályról, aki az egyik 

legérdekesebb előadást tartotta a budapesti Construma otthonteremtési 

kiállításon. 
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12. Immár tizenharmadik alkalommal ad otthont a vár a Jó ember díj átadó 

ünnepségnek. Az idén Szabó Pál „Szasó” kapta az elismerést beteg gyermekek 

érdekében végzett munkájáért. 

 

13-15. Kiránduláson vett részt VBK, úti céljuk Hajdúböszörmény – Debrecen –

Hortobágy –Tisza –tó. 

 

13. Az Országos Kaán Károly Természet és Környezetismereti verseny megyei 

döntőjén résztvevő mindkét tanulónk – Kanta-Györkő Domonkos és Hudvágner 

Márton – első helyezést ért el! 

Szakmák éjszakáját tartottak a II.Béla Középiskolában. A pék–cukrász szakma, 

ill. húsipar iránt érdeklődők próbálhatták ki magukat és a korszerű gépeket. 

A Dn Várnai Ferenc szerzői estjét ajánlja. Másik cikkük a Jó ember díj 

átadásáról szól. 

 

14. Véménden „vendégszerepeltek” nyugdíjasaink. Több település dalos 

találkozóján aratott nagy sikert mind a férfikórus, mind a táncos asszonyok. 

 A Dn fényképet is közöl arról, hogy városunk legidősebb polgárát, a 101 

esztendős Lerch Károlyné Fenyvesi Annát virágcsokorral, oklevéllel, apróbb 

ajándékokkal köszönti polgármesterünk. 

 

15. Hála Apaczeller József több évtizedes munkájának, ma ismét a Német 

Nemzetiségi Tánccsoportok minősítőjének adott otthont művelődési házunk. A 

12 csapat kb. 200 szereplő igen színvonalas produkciókat hozott, arany-, és 

ezüstminősítésnél rosszabb eredmény nem született. A Nyugdíjasklub 

önkéntesei készítették a résztvevőknek a finom szendvicseket.  

 

16. A képviselőtestület mai ülésén 1. a nemzetiségi önkormányzatok 

tájékoztatója után meghallgatta a 2. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

beszámolóját, majd 3. rendeletet hozott a térítési díjakról, végül 4. átadta az 

óvoda üzemeltetési jogát a német nemzetiségi önkormányzatnak. 

Tegnap Sellye ellen ismét nyert labdarúgó csapatunk. A mai Dn-ből 

megtudhatjuk, hogy a góllövő listán Szentesi Krisztián 16, Krapecz Balázs 7 

góllal szerepel. A forduló válogatottjába beválasztották Dénes Sándort. 

 

17. Paksra, az atomerőműbe látogattak kiránduló keddjükön a nyugdíjasklub 

tagjai.  

 

18. A Geresdlakon tartott kerületi szavalóversenyről Váradi Levente II. 

helyezést, Fullér Petra különdíjat hozott. 

E napon volt a Benedek Elek Mesemondó Verseny, ahol Kopa Dorottya szintén 

különdíjat kapott. 
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19. A Dn VIII. Várad-futásunkat ajánlja. 

 

21. A felső tagozat ma projektnapot tartott a világkiállítások témájában, melyen 

különféle elmés, sportos, kommunikációs és ügyességi feladatot kellett 

megoldaniuk. 

 A város napját ünneplik vasárnap címmel ajánlja a Dn rendezvényünket. 

 

22. Az időjárás kedvezett a Város Napja rendezvényünknek, melyet 2004-ben 

tartottunk meg először. A szokásos programokon sokan szórakoztak és vállalták 

a megmérettetést a Várad-futáson is. A mintegy 250 nevezett futó közül az 

abszolút győztes nőknél Tóth Emese, férfiaknál Kovács Bálint lett.  

Az 1999 előtt születettek 

női nyertesei: Románcz Linda, Schnell Bettina, Prigli Barbara, 

férfiak: Abelovszky András, Nagy Krisztián, Szabó Dániel. 

2000- 2003: Balogh Bea, Bereczky Dzsenifer, Vaczuli Dominika, 

 valamint Kovács Bálint, Horváth Krisztián, Zsigrai Ákos.  

2004-2007: Tóth Emese, Török Dominika, Tóth Enikő 

 és Török János, Kovács Zsolt, Sárosi Dávid. 

A 2008 után születettek: Békási Laura, Varga Anikó, Fullér Petra 

 és Szép Simon, Kovács Kornél, Brand Ákos. 

 

23. A Sulikönyvtárban Figura Ede tartott rendhagyó, zenés irodalomórát a felső 

tagozatosoknak. 

 

24. Összegyűjtötték a címer történetét címmel Szent György napi kiállításról 

olvashatnak.  

 

26. A Dn jövő pénteki színházi előadásunkat kínálja. 

 

27.  Várnai Ferenc KÓTA-díjas zeneszerző, iskolánk egykori tanára szerzői 

estjét hallgathattuk ma a várban. Műveit zeneiskolánk diákjai és tanárai 

tolmácsolták. 

 

28. Zenés reggeli tornával kezdődött az Ispotályos nap és VI. Egészségpiac a 

várban. A gyermekeket zenés-verses előadás, hűtő mágnes készítés, mesés 

várvezetés, kerámiafestés várta. Családi erőpróba, íjászat, óriás társas, 

ispotálylátogatás, masszázs, illatos műhely, patkókovácsolás, fűszerkerti séta, 

virág-és fűszernövényvásár, és végül tombolasorsolás zárta a napot.  

Nyugdíjasaink Sásdon, az „Életet az éveknek” megyei találkozón szerepeltek. 

Az eseményt a Dn is ajánlja. Másik ajánlata Húsvétváró programunkról szól. 

 

30. Képtelen hibázni a Pécsvárad, Bólyban is nyert a listavezető írja a Dn.  
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A forduló válogatottjában János Gergő, Krapecz Balázs és Szentesi Krisztián 

szerepel, utóbbi a góllövő lista második helyén 20 találattal áll.  

 

Április rövid 

1.  Locsolóbál 

9.   Hangszerbemutató Sulikönyvtár 

9.-13. Digitális Témahét EGYMI 

10. Megérkezett a gólyánk 

      Nyugdíjas klubnap: Költészet Napja 

12. Jó ember díj átadó vár 

13.  Szakmák éjszakája a II. Bélában 

13.-15. VBK kirándulás 

15.  Német Nemzetiségi Tánccsoportok minősítő versenye  

16.  Testületi ülés 

17.  Kiránduló kedd 

21.  Projektnap felső tagozat 

22.  Város napja és VIII. Várad futás 

23.  Rendhagyó irodalomóra Sulikönyvtár 

27.  Várnai Ferenc szerzői estje vár 

28.  Ispotályos nap és VI. Egészségpiac vár 

29.  Húsvétváró Műv. ház. 29.  

 

 

Május 

 

1. Hagyományosan telt az ünnep: délelőtt a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

szervezésében felállították a májusfát, melyet az ünnepen résztvevő, táncoló 

óvodásaink díszítettek. Rajtuk kívül fellépett Csibi Benett és Brand Olivér az 

iskolából. 

Délután sok pécsváradi vett részt a nagypalli Pincegaléria megnyitóján, annál is 

inkább, mert a nyugdíjas klub férfikórusa és tánckara is szerepelt. ( Az utolsó 

pillanatban Bősz Zoltánnénak a műsorközlő szerepébe kellett beugrania…) 

A mai nappal indul az a pályázati forrásból megvalósítandó komlex 

népegészségügyi program, melyben prevenciós rendelések, egészségnapok 

kampányszűrések, tanácsadás, klubok, életmódtábor lesz majd. A „Zengő 

praxisközösség” városunkon kívül kilenc környékbeli településen is működik.  

 

2. A „Boldogságprogram” Tehetségkutató Pályázat Regionális döntőjén Kopa 

Dorottya második helyezést ért el. 

A II. Béla Középiskola ismét megrendezte az Operakaland elnevezésű 

eseményt. A diákok a budapesti Erkel Ferenc Színházban tekintettek meg egy 

előadást, majd dunai hajózás, városi séta, MÜPA látogatás követett. 
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Az EGYMI sikert aratott ma Siklóson: „Tűztánc” produkciójuk képviseli a 

régiót a fővárosban ép értelmű gyerekek közt is egyetlenként! Tanáraik: 

Mesterné Magyar Andrea és Bayer Zoltánné. 

 

4. A II. Béla Középiskola végzősei tartották ma ballagási ünnepélyüket. A 

gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakmunkásképző osztályokból összesen 70 

tanuló búcsúzott.  

A Gondozási Központ hagyományos majálisán az óvodások és az EGYMI 

tanulói köszöntötték az időseket vidám műsorral, (a közelgő Anyák Napja 

alkalmából virággal is!) 

Ivancsics Ilona és színtársai előadásában láthattuk ma a „Fejünk felől a tetőt” 

című színpadi játékot, melyet Jókai Anna írt. 

A Dn labdarúgóinkat dicséri, „Robognak a bajnoki cím felé” címmel. 

 

5. Ünnepélyes keretek közt átadták a volt TSZ székházban a Mecsek-drog Kft új 

üzemét, mely a komplett gyümölcs-, és zöldség lé feldolgozó géppel, aszaló 

géppel, lepárlógépekkel hiánypótló vállalkozás, és új munkahelyeket is teremt.  

 A Pécsváradi Borbarát Egyesület által szervezett bor-, és pálinkaverseny, 

valamint a rajzverseny eredmény hirdetését követően vacsora és borbál volt a 

várban. Zenélt a Sextett. Pécsvárad pálinkája, a „Zengő könnye” Arnold István 

szőlő pálinkája lett, Pécsvárad Olaszrizlingje Kreutz János bora. Pécsvárad 

legeredményesebb bortermelője Kreutz András, 6 arany, 4 ezüst éremmel. 

 

6. Köberling Bea a szekszárdi félmaratonon abszolút 8. helyezett lett. A 21 km-

es, 6m szintemelkedéssel nehezített távot 2 óra, 7 perc alatt futotta le. 

 

8. A körzeti sakkverseny eredményei: 

 2. korcsoport: 1. Fehér Szabolcs  2. Czirok Márton   

 3. korcsoport: 1. Fehér Boglárka 

 4. korcsoport:  2. Zsigrai Ákos, 3. Peck Domokos 

A nyugdíjas klub férfinapot tartott, finom vacsorával. zenés táncesttel. A műsort 

a hirdi testvérklub adta. Részt vettek még a nagypalliak is. 

 

10. Iskolai ping-pong versenyen az abszolút győztes Zsigrai Ákos lett. 

 

11.  Iskolánk vendége volt Knoch Viktor, rövidpályás gyorskorcsolya olimpiai 

bajnok. A beszélgetést – melyen a gyerekek sok mindenre kíváncsiak voltak -  

Friesz Péter igazgatóhelyettes moderálta. 

 Ismét koncert a várban! Második alkalommal hallhattuk a PTE fúvósait. Ezúttal 

trombita kamaraestet élvezhettünk. 

A Dn cikke: „Bajnok lett a Pécsvárad” 
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12. A művelődési ház előtt ismét börze, ruhák, játékok, könyvek cseréltek 

gazdát. 

A EGYMI tanulói  az Alapfokú Művészeti Iskolák Színjátszó Versenyén kiemelt 

arany minősítéstért el. Szakkörvezetőjük: Mesterné Magyar Andrea. 

 

13. A Mentők Napja mai rendezvényén az érdeklődők megismerkedhettek a 

mentőállomásunkkal, a gépkocsikkal, a speciális felszerelésekkel és különböző 

bemutatókat is láthattak. Gyakorolhatták az újjáélesztést is. 

A könyvtárban „Együtt muzsikál a család” elnevezéssel már hagyományosnak 

mondható rendezvény volt, ahol az előző évekhez hasonlóan zeneiskolásaink 

családtagjaikkal léptek fel. Az eseményről a Dn-ben is olvashattunk.  

A református gyülekezet ünnepelt ma tartották a konfirmálást. 

A „Táncoló cipellők” formációnk Pécsett, a minősítő táncversenyen megint 

megkapta az „Abszolút legjobb” kupát és arany minősítést. 

 

14. A testületi ülés ma 3 napirendi pontot tárgyalt: 1. Tájékoztató a közrend és 

közbiztonság helyzetéről, majd dr. Fenyvesi János jegyző 2. beszámolt a Közös 

Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről, végül Gászné Bősz 

Bernadett beszélt 3. a városmarketing elmúlt évéről, valamint a 2018 évi 

feladatokról. 

 A Dn cikkének címe: „A friss bajnok Pécsvárad újabb nagyon sima győzelmet 

aratott” A forduló válogatottjába Krapecz Balázs mellett Takács Ákos is 

bekerült. A góllövő listán Szentes Krisztián 25 találattal áll, 10-10 gólt lőtt 

Dénes Sándor és Takács Ákos. 

 

15. A kiránduló kedd ma Ozorára vitt, ahol a várat tekintették meg 

idegenvezetéssel. Az ebéd már Tamásiban volt, ahol a gyógyfürdőt keresték fel. 

 A fogyatékkal élők III. Parafesztiválját ajánlja aDn. 

 

16. „Ismét pompázhat a restaurált Madár” című cikkében Kígyós Sándort, az 

alkotót pécsi-ként említi a Dn. (De mi tudjuk, hogy nem…) 

 

17. A Dn-ben a népfőiskolai kezdeményezésről és a felvidéki napról 

olvashatunk. 

 

18. Könyvbemutatóval egybekötött tájékoztató rendezvényt tartottak ma, mely a 

„Népfőiskolai kezdeményezés a Zengőalján” címet viselte. 

 

19. Megemlékezést tartott a Felvidékiek klubja az emlékkőnél, ahol a 

tárogatószó után Fűri Ferenc elnök köszöntötte a megjelenteket. Kárpáti Árpád a 

Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója mondott ünnepi beszédet, - aki nem 

mellesleg pécsváradi és 4. generációs felvidéki leszármazott. A koszorúk 

elhelyezése után az érdeklődők megtekintették a tavaly nyílt emlékszobát, majd 
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a művelődési házban dedikálással egybekötött könyvbemutató, vacsora, 

beszélgetés várta a jelenlevőket. 

 

22. Nyugdíjas klubunk Nagykozárba utazott, ahol klubtalálkozón vettek részt. 

 

23. „Szimultán az olimpiai bajnokkal” címmel harangozza be a Dn holnaputáni 

programunkat. 

 

24. Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte a Nyugdíjas Egyesület. A 

rendkívül aktív, sokat utazó, kiránduló, öntevékeny csoportokat működtető 

egyesületnek elismerő oklevelet adott át az Országos Szövetség alelnöke, Zádori 

János polgármester 25 szál rózsával, hatalmas tortával és anyagi támogatással 

köszöntött. A sok jókívánság után műsor, majd (600 gombóc!) töltött káposzta, 

zene, tánc, beszélgetés következett.  

 

25. Ribli Zoltán sakk-nagymester játszott szimultánt a gyerekekkel a művelődési 

házban. A játszmák utáni beszélgetést Lantos Levente moderálta. Az eseményt 

élőben közvetítette a Városi Televízió. 

A Dn egész oldalas, sok fotós cikke várunkat népszerűsíti, „Feltárul az ezer éves 

történelem a Pécsváradi Élményvárban” 

Másik cikke nem éppen hízelgő, (bár nem is egészen tényszerű…)”Zenét 

hallgattak, meglőtte őket” címmel arról számol be, hogy garázdaság és könnyű 

testi sértés elkövetése miatt emeltek vádat egy pécsváradi polgár ellen. 

 

26.  A Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesülete nálunk ünnepelte 

megalakulásának 40. évfordulóját. A várban 20 alkotó műveiből nyílt kiállítás, 

ebéd után zenés, táncos, énekes és irodalmi műsor következett. 

A Dn holnapi Gyermeknapunkat ajánlja. 

 

27. A Gyermeknapot idén a várkertben köszöntöttük, az Adventen befolyt 

adományokból. A Palinta Társulat koncertje, kézműves- kreatív foglalkozások, 

sportversenyek mellett a tűzoltókat, mentősöket, rendőröket is láthattuk 5 (idén 

is,) izgalmas bemutatókkal. 

 A Hermann Ottó Környezetismereti Verseny budapesti döntőjében Hudvágner 

Márton 3. helyezést ért el. 

A Duna Palotában szerepeltek és arattak óriási sikert az EGYMI tanulói. A 

„Jobb veled a világ” tehetségkutató fesztivál országos döntőjén elnyerték a 

fődíjat! (200 pályázó közül!) Felkészítő tanáraik: Mesterné Magyar Andrea és 

Bayer Zoltánné. 

 

28. Az Országos Honismereti Verseny budapesti döntőjében Zsifkó Luca a 2. 

helyet szerezte meg. 
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29. Gyermeknapi programjainkról ad hírt a Dn „Adományok segítették a 

gyereknapot” címmel. 

 

 

 

Május rövid  

 

1.   Maifest 

      Komplex eü. program indul  

4.   Ballagás II.Béla 

      Színház műv. ház 

      Majális Gondozási Központ 

5.   Gyümölcsfeldolgozó üzem átadása   

       Borbál, eredményhirdetés 

8.    Körzeti sakkverseny 

       Nyugdíjas férfinap 

10.  Iskolai ping-pong verseny 

11.  Vendégünk Knoch Viktor  

       Trombita kamaraest vár 

12.   Börze 

13.  Mentők Napja 

       „Együtt muzsikál a család” 

       Konfirmálás 

14.  Testületi ülés 

15.   Kiránduló kedd 

18.  Népfőiskolai kezdeményezés 

19.  Felvidéki nap 

24.  25. éves a Nyugdíjasok Egyesülete 

25. Sakk-szimultán Ribli Zoltánnal 

26.  Parafesztivál 

27.  Gyereknap 

       EGYMI országos sikere   

 

 

 

Június 

 

1. Polgármesteri fogadáson vettek részt iskolánk kiemelkedő teljesítményt 

nyújtó tanulói. 

                          Szondi József    dr. Péter Károlyné     Bognárné Auth Mária 

                                díj                             díj                          díj      

 

1. évfolyam:  Kovács Emese          Haraszti Balázs         Haraszti Balázs 
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2.      „         :  Kádár Balázs            Lauer Júlia                Brandt Olivér 

3.      „         :  Fullér Petra               Marcsik Réka           Fullér Petra 

4.      „         :  Rubint Marcell         Józsa Réka                Fehér Bulcsú 

5.      „         :  Hudvágner Márton  Hudvágner Márton    Váradi Panna 

6.      „         :  Kiss Fülöp                Kecskés Karina         Papp András 

7.      „         :  Peck Domokos         Schmidt Kata             Ruppert Luca 

8.      „         :  Bátai László              Gál Bianka                Fuller Darina 

 

2. Idén is indult pécsváradi csapat a hosszúhetényi Talicskaolimpián. A Wagner 

Renáta – Wagner Tibor – Kovács Bálint összetételű trió 3. helyezett lett. 

 

4. Irodalmi vetélkedőt tartottak a felső tagozatosoknak a Sulikönyvtárban Fehér 

Klára: Bezzeg az én időmben c. regénye alapján. 

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából általános iskolánk tanulói és a 

Városi Fúvószenekar adott műsort a most avatott trianoni emlékmű előtt. A mű 

Bencsik István Kossuth-, és Prima Primissima díjas szobrász alkotása, melyet 

még életében adományozott lakóhelyének, azaz városunknak. Antal Géza apát 

úr és Kiss László, a református gyülekezet lelkipásztora megáldották a szobrot. 

Részt vettek ünnepségünkön az elcsatolt területek képviselői Erdélyből, 

Délvidékről, Felvidékről, Kárpátaljáról, Őrvidékről. Ünnepi beszédet Friesz 

Péter történelemtanár, iskolánk igazgatóhelyettese mondott. 

 

5. A tegnapi ünnepségünkről ír a Dn. 

 

6. A Dn arról ír, hogy bár labdarúgócsapatuk magabiztosan lett bajnok és az „Év 

csapatába” négy játékost is beválasztottak – Krapecz Balázs, János Gergő, 

Bartal Bence, Szentes Krisztián – nem vállalták az osztályozót. Az anyagiak 

hiánya miatt marad a csapat a Megye I.-ben  

 

7. „Mától vásárolhatók a jegyek a várszínházba” írja a Dn, közölve a részletes 

programot is.  

 

8. Iskolai úszóversenyt szervezett ma iskolánk. 

 

9. A Pannonpharma családi napját tartotta a várban. A 3.b osztály Szent Margit 

történetével, a nyugdíjas egyesület dallal, tánccal szórakoztatta a jelenlevőket. 

Sikert aratott a nyugdíjas klub ének-, és tánckara is. 

 

10. A 89. Ünnepi Könyvhéten, Budapesten vehette át Bősz Patrícia, a 

Sulikönyvtár vezetője a „Tündérkönyvtáros” megtisztelő címet. Ötletei, 

programjai a gyerekek könyv-szeretetét segítik elő, és éppen kis olvasói hívták 

fel munkájára a figyelmet.   
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11. A Dn fényképes cikkében arról ad hírt, hogy iskolánk labdarúgó csapata 

Nyíregyházán, a Labdarúgó Diákolimpia Országos Döntőjét megnyerte, sőt, a 

döntő legjobb játékosa Ladányi Patrik lett. Azért álljon itt a többiek neve is: 

Ladányi Viktor, Zsigrai Ákos, Dénes Viktor, Pohli Péter, Rejtő Olivér, Bősz 

Norbert, Horváth Roland, Kovács Zsolt, Kárpáti Kristóf. Tanáraik: Blochinger 

János, Gelencsér János. 

Másik cikke a Mecsek-Drog Kft. új üzemének átadásáról szól. Megszólaltatja 

Kakas Sándor ügyvezetőt és Zádori János polgármestert is. 

 

12. „Szervezik a diákmunkát”írja a Den, közli a városüzemeltetés 

telefonszámait, a feltételeket is. 

„Múltidéző” rovatában 1986-os fotót közöl. Aláírás: Régészeti tábor 

Pécsváradon, ekkor épült a várszálló. 

 

14. A Gesztenyési úti óvoda nagycsoportosai meglátogatták a Városi Könyvtárt. 

A Zeneiskola rendhagyó évzáróját a Szentháromság térre tervezte. ( Azért 

esőhelyszínről is gondoskodtak – művelődési ház) 

A Dn beszámol arról, hogy a Kiskunfélegyházán megrendezett XII. Országos 

Rézfúvós Versenyen Tóka Domos kiváló teljesítménnyel első helyezést ért el. A 

cikk címe: „Rézfúvósban az ország legjobbja lett” 

 

15. Elballagtak mindkét óvodából a nagycsoportosok. Az ünnepség után utoljára 

aludtak az épületben a gyermekek, a pizsama-party másnap reggelig tartott.  

(Persze, nem mindenkinek…) 

 

16. Az Olvasókör mai foglalkozásán Janikovszky Éva munkásságáról, 

életművéről beszélgettek a résztvevők. 

A bonyhádi dalos találkozón szerepeltek nyugdíjasaink. 

 

16.-20. A VBK „Magyar múltunk Kárpátalján” című utazása során bebarangolja 

Munkács, Ungvár, Huszt, Técső, Rahó, Szolyva, Beregszász - és még 

sorolhatnánk – nevezetességeit. 

 

18. A mai testületi ülés 1. elfogadta a 2017. évi krónikát, majd 2. meghallgatta a 

PIFÖ tájékoztatóját tevékenységéről, 3. a Vár Kft. beszámolója után zárt ülésen 

4. döntöttek a 2018. évi kitüntetésekről. 

 

19. A kiránduló kedd ma Kaposvárt vette célba. Délelőtt a belvárossal 

ismerkedtek idegenvezető segítségével, délután a Virág-fürdőben pihentek.  

A Dn a Zengő Praxisközösség működését, helyszíneit mutatja be „ A betegség 

megelőzésére helyezik a hangsúlyt” című cikkében. 
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21.-30. Újra vándortáboroznak a Dombay tavi táborban! A Zengő megmászásán 

túl minden csoport meglátogatta a várat is.  

 

22. A PIFÖ keretein belül rendezték meg a műfüves pályán a Nyárindító 

focikupát. 5+1 fős csapatok versenghettek, de nem csak gólokkal lehetett díjat 

nyerni, hanem pl. a legkreatívabb csapatnévvel is. A meccsek után mindenki 

„nyert”: pincepörköltet és sört. 

 

23. Tanévzáró ünnepély az általános iskolában, a 39 nyolcadikos ballagása. A 

tanévet 312 fő fejezte be, 18 osztályban. A végzősök közül gimnáziumban tanul 

tovább 14 fő, szakgimnáziumban és szakközépiskolában 13-13 fő. 

A Dn „Tovább zöldítenék a szép belvárost” címmel a Nemzetgazdasági 

Minisztérium támogatásának felhasználásáról, a városközpont komplex 

átalakításáról ír. 

Ajánlójában pedig részletes programot ad a holnapi Vár Napjáról. 

 

24. Szent Iván napja, Vár napja, Múzeumok éjszakája – egész nap, sőt este is 

jobbnál jobb lehetőségek a várban a kikapcsolódásra. Várvezetések, várvásár, 

lovagi torna, lovagi lakoma, levendulaszüret, gyerek programok, kézművesség, 

tűzugrás, fényfestés és még sorolhatnánk. Este Zenélő várterasz, Jekl Zoltán 

zenéjével. 

A Pécsváradi Városi Fúvószenekar ma a Zsolnay Kulturális Negyedben adott 

koncertet Wagner József vezényletével. 

 

25. A Dn nagy cikkben, színes fotókkal mutatja be tegnapi rendezvényünket 

„Pécsváradon a középkor kelt életre egy nap erejéig” címmel. 

 

25.-29. Az előző évekhez hasonlóan tábort szervezett és tartott a Zengővidéki 

Határon Túli Magyarok Egyesülete. Idén is volt kirándulás, játék, kézművesség, 

éneklés, zenélés. 

Ugyancsak tábort szervezett a Sulikönyvtár és a Zeneiskola is. 

Amint a tábor szervezője, Bősz Patrícia könyvtárpedagógus elmondta, 3.-4.-5. 

évfolyamos gyerekeknek ingyen, az élményalapú, nyitott nevelés-tanítás volt a 

cél.  

A zeneiskolai „Tücsök-táborban” a kicsik, óvodások és első osztályosok az 

állatmesék gazdag világát felhasználva alkottak mesét, zenét, ritmust, stb. 

Állatkerti kiránduláson is részt vettek. 

 

27. A Dn arról ad hírt, hogy középiskolánk sikerrel pályázott és nyert „A 

szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” pályázaton, s már 

elkezdődtek az előkészületek a program megvalósításához, mely ősztől indul. 

Hat napos erdélyi kirándulásra indul a nyugdíjas klub. Arad, Kolozsvár, Torda, 

Marosvásárhely, Békás-szoros, Gyilkos-tó és Csíkszereda az úti cél. 
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29. Új kiállítás nyílt a várban, Baumann Mihály csodálatos fotóiból. 

„Zászlóval sokkal biztonságosabb az átkelés” írja a Dn, hírt adva arról, hogy 

színes zászlókat tartó kosárkák jelentek meg az iskola előtti zebránál. 

 

29. – júl.1. Nemzetiségi falunapra kaptunk meghívást testvértelepülésünkre, 

Garamszentgyörgyre. A három nap rengeteg élményt nyújtott minden 

résztvevőnek. 

 

 

Június rövid 

1.    Polgármesteri fogadás a legeredményesebb tanulóknak 

4.    Trianoni emlékmű avatása 

       Irodalmi vetélkedő Sulikönyvtár 

8.    Iskolai úszóverseny 

9.    Pannonpharma családi nap 

14.  Nagycsoportosok a városi könyvtárban 

       Zeneiskola tanévzáró 

15.  Óvodai ballagás 

16.  Olvasókör Janikovszky Éva 

16.-20. VBK Kárpátalján 

18.   Testületi ülés 

19.    Kiránduló kedd 

21.-30. Vándortáborok Dombay tó 

22.  Nyárindító focikupa 

23.  Tanévzáró ünnepély, ballagás ált. iskola 

24.  Vár napja, Szent Iván éj 

28.   Nyugdíjas klub Erdélybe indul 

        Fúvószenekar koncertje a Zsolnay negyedben 

25.-29. Sulikönyvtár tábora 

        Zeneiskola tábora 

        Határon Túli Magyarok Egy. tábora  

29.   Kiállítás megnyitó vár 

29.- júl 1. Küldöttségünk Garamszentgyörgyön  

 

 

 

Július  

 

4. 25 éves Nyugdíjas Egyesületünket mutatja be a Dn „Az országos szövetség is 

elismerte munkájukat” című cikkében.  
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14. A Dombay-tó adott otthont a „Mosolyra fel!”című vidám vetélkedőnek,ahol 

játékos feladatokat oldottak meg a csapatok. 

 „A Zengőaljára érkezik az Arany János kiállítás” ad hírt a Dn. 

 

17. Kiránduló kedd, az úticél ezúttal Szigetvár. 

 Címlapon is és belső, nagy cikkben is főszereplő a Dombay tó a Dn-ben. 

„Élmény a nyár a tónál” és „Garantált a nyugalom és a béke a Dombay-tó 

partján” az írások címe. 

 

20.-21.-22. 1988 óta minden évben találkoznak a szlovákiai Nagymácséd és 

Pécsvárad focistái. A hét végén ők látogattak el hozzánk és ez a találkozó nem 

csak a fociról, de a 30 éves barátságról, beszélgetésekről, jó hangulatról is szólt.   

A Dn a Zengő Praxisközösség munkájáról ír, „Egészségnapokat is szerveznek” 

címmel. Ajánló rovata a Halász Judit koncertről szól. 

 

21. Kapolcson, a „Művészetek völgye” rendezvényén léptek fel táncos 

asszonyaink. 

 

22.-28. Három óvodapedagógusunk vett részt a bajorországi Ottobeurenben 

szervezett szemináriumon, mely a „Sprache, Musik und Farbe für 

Kindergartnerinnen” címet viselte. 

 

23. – 27. Réfi Csilla vezetésével hagyományőrző kézműves és néptánc táborban 

vettek részt a gyerekek, ahol szövés, fonás, sütés, csuhézás, tojásfestés, íjászat, 

lovaglás mellett táncoltak, zenéltek, kirándultak. 

 

24. „Dombóváron nyert felkészülési tornát a Pécsvárad” írja a Dn. Másik cikke 

ismét az Arany-kiállítást ajánlja. 

 

25. Apaceller Gergelyt mutatja be a Dn cikke „Koncert lett a jammelésből” 

címmel. 

 

26. Jézus nagyanyjának névnapján, Anna-napon tartják a Gondozási 

Központban a Nagymamák Napját. A Nyugdíjas Egyesület táncosai, dalosai 

adtak vidám műsort, nem feledkezve meg az Annák külön köszöntéséről sem. 

 

27. Bencsik István munkásságát is bemutatja a Dn cikke „Emléktáblával 

tisztelegnek a szobrász otthonánál”  

Másik cikkében a jövő heti „Zenélő várterasz” BigBand koncertre hívja fel a 

figyelmet. 

 

31. Nyugdíjasaink Nagyatádra utaztak, ahol négy napot töltöttek el. 



26 

 

 „Összegyűjtik az építészet értékeit” írja a Dn. Megkezdődött ugyanis a Mecsek 

építészeti, tájegységi jellegzetességeit tartalmazó kézikönyv összeállítása, 

melyhez városunk honlapján kérdőívet találhatunk. 

 

Július rövid 

14. „Mosolyra fel!” vidám vetélkedő Dombay-tó 

17.   Kiránduló kedd 

20-21-22. Nagymácsédi öregfiúk látogatása 

21.   Nyugdíjas táncosaink Kapolcson 

22.-28.Óvónők továbbképzése Ottobeurenben 

23.-27.  Hagyományőrző tábor 

26.  Nagymamák Napja Gondozási Központ 

31. Nyugdíjas klub 4 napos kirándulása Nagyatád 

 

 

 

Augusztus 

 

1. „Jártam a jelenben, éltem a jövőben” a címe a Petőfi Irodalmi Múzeum 

vándorkiállításának, mely Arany János életét, pályáját, költészetét mutatja be 

fotók, dokumentumok, kéziratok, idézetek sokaságán keresztül. A hozzánk 

érkezett kiállítást a Városi Könyvtárban dr. Fenyvesi Jánosné. a II. Béla 

középiskola tanára nyitotta meg, közreműködött Fábián Evelin, az iskola diákja. 

A Dn „Emléktáblát avatnak a művész tiszteletére” címmel ír Bencsik István 

életéről, munkásságáról. 

Másik cikke arról szól, hogy ittasan vezetve kerítésnek, majd fának hajtott egy 

helyi férfi. Kórházba szállították. 

 

2. A Dn nyári színházunk várható előadásairól ír. 

  

3. „Vizuális szituációk” címmel nyílt Deák Zsuzsa kiállítása a várban. 

Megnyitotta Kováts Ferenc grafikus művész. 

 „Csiribiri” címmel Halász Judit adott koncertet a várban. 

 

5. Zenélő várterasz – ma a BigBand koncertjét élvezhettük. 

 

6. A Várszínházban a Vidám Színpad előadása: Futóbolondok. 

 

 7. Várszínház: A miniszter félrelép. Bánfalvy Stúdió előadása. 

A Dn cikke: „Tűzijátékra várják az adományokat”, az augusztus 20.-i ünnepség 

zárására.  
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7.-12. Augusztusi „edzőtáborát” idén Szovátán tartotta a Női Kamarakórus. A 

sok-sok éneklés mellett minden nap jutott idő kirándulásra, fürdésre is. A 

Marianum Tündérkert Közösségi Házban együtt énekeltek az ott táborozó 

gyerekekkel és felléptek a szovátai katolikus templomban is. 

 

 8. Várszínház: Örömlányok végnapjai. Moravetz Produkció. 

 

 9. Várszínház: Az üvegcipő. „Törzsszínházunk” a Körúti Színház produkciója. 

Ők idén is velünk töltötték a hetet, minden délután a Szentháromság téren 

„Mesegyár” néven gyerekeknek tartottak interaktív előadásokat. 

 

11. – 18. Szlovákiába utazott a PIFÖ küldöttsége, hogy részt vegyen egy 

nemzetközi, „Erasmus +” csereprogramon. 

 

10. A Dn labdarúgó csapatunk fantasztikus sikereiről ír, sajnálattal jegyezve 

meg, hogy pénzügyi okok miatt nem tud fellépni az NB I.-be. 

 

12. Bencsik István szobrászművész egykori lakhelyén emléktáblát avattunk. 

Kopa Zoltánné verse után a család nevében Bencsik tanár úr fia, Gábor 

(újságíró, történész) majd a tanítványok, pályatársak nevében Nyári Zsolt 

(szobrászművész, tanár) emlékezett meg nem csak a művészről, hanem az 

emberről is. 

 

15. Délelőtt ünnepi szentmise, este Érszegi Géza, az ELTE professzorának 

előadása „Pécsváradi alapítólevelek” címmel a Várbaráti kör szervezésében a 

várban. 

A Dn egész oldalt és fotókat szentel Leányvásárunknak. 

 

16. A Dn beszámol az emléktábla avatásról Bencsik István házánál. 

 

17. Ingyenes beatünnep részesei lehettünk ma a várban a „nagy csapat” az 

Apsons együttes jóvoltából, óriási sikerrel. 

 

18. Hagyományos augusztus közepi rendezvényét tartotta ma a Szentháromság 

téren a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Klub. A mulatságon 

hagyományos sváb ételeket kóstolhattunk. A műsorban a helyiek 

(tűzoltózenekar, óvoda, nyugdíjas klub német kórusa) mellett felléptek 

Sopronból, Véméndről, Bonyhádról, sőt ausztriai testvér településünkről, 

Hausmanstattanből érkezett vendégeink is. Ők adományt is hoztak óvodáinknak. 

Utcabállal fejeződött be a nap. 

A Dn „Felcsendülnek Máté Péter dalai” címmel különleges koncertről ír, mely 

bár Pécsett zajlik, de a művészeti vezető Apaceller Gergely, az énekes 

főszereplő Apaceller Péter. 
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19. A Zenélő várterasz ma igazi csemegét tartogatott számunkra: a XII. 

Nemzetközi Fúvószenekari Találkozón és II. Mazsorett Találkozón a magyarok 

mellett erdélyi, lengyel és olasz csoportoknak is tapsolhattunk. 

Délután az ünnepi önkormányzati ülésen – melyen a Női Kamarakórus is 

közreműködött – átadták a város kitüntetéseit. 

 Elismerő oklevelet a Diákolimpia győztes csapata kapott. 

 Emlékplakettet: Haklik Anna, Friesz Péter, Szabó Jánosné, Szigeti Endre, Vogl 

Jakabné.  

A Köz Szolgálatáért kitüntetésben részesült: Bősz Zoltánné, Fullér Péter, 

Pappné Vértesi Aranka, Tolnai Zoltánné, Gungl Jánosné.  

A Pécsváradért díjat dr. Kutnyánszky Csaba vehette át. Zsáli János volt 

polgármester pedig Díszpolgár lett. 

Ez ünnepi alkalommal írták alá a testvérvárosi szerződést városunk és a 

kárpátaljai Nagybereg polgármesterei. 

 

 20. A szentmise után a várban koszorúzás és kenyérszegés a hagyományoknak 

megfelelően. A Nagyberegről érkezett Kurucz Andrea mellett zeneiskolánk 

növendékei szerepeltek: Horváth Pál, Horváth Roland, Tóka Domos és Zsifkó 

István. 

Délután a Szentháromság téren indiai, lengyel, nagyberegi csoportokat 

láthattunk-hallhattunk, de a mi Gyermek-és Ifjúsági Fúvószenekarunk is 

fellépett a népünnepélyen. A Nagyberegi Művészkerékpárosok idén is 

lenyűgözték a közönséget. Az utcabálon a Kepi Trió zenéje szólt. Sokan várták 

a 22 órakor kezdődő tűzijátékot. 

 

21. Kiránduló kedd: Orfű, Magyarhertelend. 

A pécsváradi Erdészetnél végzett kiváló munkájáért kapott Elismerő oklevelet 

Kelemen László, melyet Nagy István agrárminiszter adott át. 

A Dn a Zeneiskola szokásos augusztusi táboráról ír, melyet idén is a Dombay-

tónál zajlott. A táborzáró műsort – mint mindig – Naszvadiné Podányi Eszter 

állította össze. 6-tól 21 évesig álltak a színpadon a táborozó növendékek. 

A Dn a városi elismerésekről is ír. 

 

23. „Nagybereget választották új partnernek” címmel ír a Dn a testvértelepülési 

megállapodásról, mely közel öt év gyümölcsöző együttműködés után vált 

hivatalossá.  

 

24. A Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület nem színpadi produkcióval 

lépett fel a várban, ezúttal jó hangulatú táncházba invitálták a jelenlevőket. 

 

25. A forduló mérkőzésének nevezi a Dn a holnapi PVSK-Pécsvárad 

összecsapást. 
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27. Az óvodákban kezdődik az új nevelési év. Mindkét helyen lefestett játékok, 

megújult csoportszobák, a Gesztenyési úton új kazán, modern légtechnikai 

rendszer, a Vár utcában új hosszú csúszda várta a kicsiket. 

Ismét labdarúgóink teljesítményét dicséri a Dn. 

 

30. A Dn testvértelepülési együttműködéseinkről, kapcsolatainkról ír. 

Időszerűségét az indokolja, hogy Nagybereggel a napokban írtuk alá a 

megállapodást. (színes fotón viszont egy lovagi játék szerepel, ami a vár 

napjáról származik…)   

 

Augusztus rövid 

1.   Arany János kiállítás Városi Könyvtár 

3.   Kiállítás megnyitó vár 

      Halász Judit koncert vár 

5.   Zenélő várterasz BigBand 

6.-9. Várszínház előadásai 

       Mesegyár Szentháromság tér 

7.-12. Női kar Szovátán 

11.-18. PIFÖ Szlovákia 

12.  Emléktábla avatás 

15.  Ünnepi szentmise 

       VBK előadás vár 

17.  Beatünnep az Apsons zenekarral vár 

18.  Német nemzetiségi mulatság 

       Utcabál 

19.  Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó vár 

       II. Mazsorett Találkozó 

       Ünnepi önkormányzati ülés, benne testvérvárosi szerződés aláírása 

20.  Szentmise, koszorúzás, népünnepély, utcabál, tűzijáték 

21.  Kiránduló kedd 

24.  Néptánc, táncház vár 

27.  Tanévkezdés az ovikban 

  

 

 

 

Szeptember 

 

1. -30. A Mecsekerdő a vadászati főidény miatt részleges erdőlátogatási tilalmat 

rendelt el, minden nap 16 órától másnap reggel 8 óráig. 
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3. Megkezdődött a tanév. Bár erősen lógott az eső lába, kitartott az idő és a téren 

tarthattuk az ünnepséget. 18 osztályban 316 tanuló kezdte meg a tanévet, 

közülük 77 fő bejáró. Az intézmény szerkezetében változás nem történt: 

Nagypall és Zengővárkony továbbra is telephely, Geresdlak tagintézmény, a 

zeneiskola intézményegység. Működtető a Pécsi Tankerületi Központ, Páva 

Péter vezetésével.  

 „Erdélyben táborozott a kórus” címmel ír a Dn a szovátai kórustáborról. 

 

4. A Dn arról ír, hogy folyamatosan zajlanak a felújítási munkák a várban, 

melyek azonban eddig nem zavarták a vendégforgalmat. Most azonban az 

elektronikus hálózat fejlesztése olyan fázisba ért, hogy két napra bezárják a vár 

minden egységét. 

 

6.-10. Unterschleisseheim testvérvárosi küldöttségét fogadtuk ezekben a 

napokban. A Határtalan lakomán bajorkolbásszal, pereccel és bajor búzasörrel 

vettek részt. Jutott idő a kistérség települései és Pécs megtekintésére is. A régi 

barátságok felfrissültek és újak is köttettek.   

 

7. „Határtalan lesz az ízek kavalkádja” írja a Dn, részleteket is közölve a 

Határtalan Lakomáról.  

 

8. A Dn ismét holnapi rendezvényünket ajánlja. Sportrovata pedig a „forduló 

legérdekesebb mérkőzésének” nevezi a mai Pécsvárad-PEAC összecsapást. 

 

9. Határtalan lakoma a környékbeli, valamint a testvérvárosok delegációival. Az 

ünnepélyes tűzgyújtás után indult a sütés-főzés. A színpadon a tárogató hangja 

mellett népdalok, néptáncok, nóták és operett részletek szórakoztatták a 

jelenlevőket. A kézműves vásár mellett a kézművesek bemutatói is sokakat 

vonzottak, de bárki próbára tehette a saját kézügyességét is. Velünk voltak a 

Siklósi Sárkányos Lovagrend tagjai, voltak várvezetések, lehetett 

lovaskocsikázni, az „Emlékmoziban” a korábbi testvérvárosi találkozók képeit, 

filmjeit vetítették. A napot az esti zenés „morzsa-party” zárta. 

 

10. Hosszabb cikk és színes fotó értékeli a Határtalan lakomát a Dn-ben, 

megszólaltatva Zádori Jánost és Gászné Bősz Bernadettet is, „Még a 

polgármesterek is etették a vendégeket” címmel. 

 Sportrovata elismeréssel szól labdarúgóink teljesítményéről, akik a hétvégi 

győzelemmel a tabella élére ugrottak. 

 

11. A Dn hírt ad vasárnapi családi kerékpártúránkról. 
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13. A nyugdíjas klub Miskolctapolcára indul. A négy nap alatt Miskolc, 

Szerencs, Sárospatak, Aggtelek, Diósgyőr, Lillafüred nevezetességeivel 

ismerkednek.  

 

16. A hagyományos családi kerékpártúrát és versenyt rendezte meg a Spartacus 

Sportkör. (A Pécsvárad - Pusztabánya közti, kb. 10 km-es szakasz erdészeti 

aszfaltos úton tehető meg.) Kerékpáros KRESZ-teszt, foci, tollaslabda és vidám 

játékos vetélkedők színesítették a délutánt. 

 

17. A Képviselő-testületi ülésen 1. tájékoztató hangzott el a Spartacus Sportkör 

tevékenységéről, meghallgatták a 2. féléves pénzügyi tájékoztatót, az 

intézményvezetők 3. tájékoztattak a tanévkezdésről, 4. értékelés hangzott el a 

Szent István Napok programjairól, 5. tűzifa pályázat benyújtása,6. tájékoztató a 

folyamatban levő pályázatokról, 7. Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére 

megbízás, majd  8. módosították az avar és kerti hulladékégetés,valamint a 

szabadtéri tűzgyújtás helyi rendeletét, végül Zádori János tájékoztatott 9. 

rendkívüli támogatás benyújtásáról.    

 

18. A Vöröskereszt véradást szervezett a művelődési házban. 

 

21. Új időszaki kiállítás nyílt ma a vár Szent László termében: a Siklósi Fotókör 

őszi tárlatát tekinthetik meg az érdeklődők. A tárlatot Lévai Gábor fotográfus 

nyitotta meg, közreműködtek a Zeneiskola növendékei. Utána borkóstolós 

fogadás volt helyi és siklósi borokkal, borkorcsolyákkal. 

Alsó tagozatos tanulóink közül néhányan jutalom kiránduláson vehettek részt a 

pécsi Állatkertben. 

 

23. Az Európai Mobilitási Hét keretében idén is volt „Tekerj, hogy 

tekerhessünk!” rendezvény, melyen a valamikori vasút vonalán Bátaszékről és 

Pécsváradról induló kerékpárosok Véménden találkoznak, ahol akadálypálya és 

érdekes programok várják őket. 

 

25. Egészségnapot szervezett az EGYMI. Az egészséges ételekkel való 

ismerkedés, kóstolás mellett népi játékokkal, elektromos autók irányításával, 

homokkép készítéssel, arcfestéssel is szórakoztak. Nagy sikere volt a légvárnak 

is.  

 

26. A Dn nagy cikkben mutatja be Zsáli János volt polgármestert, aki 

„Pécsvárad Díszpolgára” kitüntetést kapott. 

 

28.  A Sulikönyvtárban a népmese napján mesevetélkedőn és a tavaly már 

bevált mesemozival emlékeztek meg. 
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29.  A II.„Pörögj, Zengő” családi fittness napon ismét sok mindent 

kipróbálhattak az érdeklődők. Rubint Réka Alakreform! Jakab Yvett Piloxing, 

valamint Kangoo, Varró Gyula Step Performance, Anikó&Viki fitRbox, Katus 

Attila Best Body edzéseket tartott. A Gyermekbirodalom is számos mozgási és 

szórakozási lehetőséget kínált, ahol szakképzett pedagógusok gondoskodtak a 

kiskorúakról. 

 

Szeptember rövid 

1.-30. Részleges erdőlátogatási tilalom 

3.   Tanévnyitó 

9.   Határtalan lakoma 

13. Nyugdíjas klub Miskolctapolcára indul 

16. Családi kerékpártúra és verseny 

17  Képviselő-testületi ülés 

18. Véradás 

21. Jutalomkirándulás 

      Kiállítás megnyitó, borkóstoló  vár 

23. „Tekerj, hogy tekerhessünk!” 

25. Egészségnap az EGYMIben  

28. Népmese Napja Sulikönyvtár 

29. II. Pörögj, Zengő 

 

 

Október 

 

1. Szép hagyomány iskolánkban, hogy a Zenei Világnap alkalmából 

zeneiskolásaink hangulatos kis koncertekkel lepik meg társaikat. 

A budapesti Operaház színpadán szerepelt ma az EGYMI sikeres színjátszó 

szakköre. A Mesterné Magyar Andrea és Bayer Zoltánné által vezetett csoport 

sikert sikerre halmoz, most a „Boldog Iskola program” címátadó díszgála 

műsorában léptek fel. 

 

3. A Dn arról ír, hogy jelenlegi formájában megszűnik a 3 szelektív 

hulladékgyűjtő sziget, hiszen minden háztartás rendelkezik a szelektív gyűjtésre 

rendszeresített kék kukával.  

 

4. Szép sikereket, érmet is hozó helyezéseket értek el tanulásban akadályozott 

tanulóink a megyei atlétikai versenyen. 

 

6. E napon a harmadik osztályok készülnek megemlékezéssel, melyet az egész 

iskolának bemutatnak. Idén Jagados Dominika és Váradiné Flódung Anita 

készítette fel őket. 
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8. A Gondozási Központ lakói –immár hagyományosan – Máriagyűdre 

zarándokoltak. 

A Dn arról ír, hogy a Mecsek Drog Kft. néhány hónapja átadott új üzemében 

frissen préselt zöldség- és gyümölcslé, aszalt gyümölcsök, lekvárok kaphatók, 

de bérgyártást is vállalnak. 

 

10. A Továbbtanulási Fórumon „házhoz jöttek”a különböző iskolák képviselői 

nyolcadikosainkhoz. A többiek pályaorientációs napon játékos formában 

ismerkedhettek meg foglalkozásokkal. 

 

12. A Megyei Közgyűlés dísztermében, a Megyenapon dr. Bíró Ferenc elnöki 

különdíjat vehetett át több évtizedes kiemelkedő szakmai és közéleti munkájáért. 

 

13. 30 éves jubileumot ünnepelt a két-tannyelvű német oktatás általános 

iskolánkban. Figura Ede német nyelvű előadása, zene, tánc, próza, vers és 

visszaemlékezések tarkították az eseményt. 

 Jótékonysági Zeneiskolás Est és Szülők-Támogatók Bálja a művelődési házban, 

melyen természetesen a növendékek és tanáraik adtak műsort. A belépő- és 

tombola jegyekből származó bevételt tehetséggondozásra fordítják. A Maxim 

Trió zenéjére rophatták a táncot. A Dn „Ajánló”-jában is olvashatunk róla. 

„A Pécsvárad a rangadó favoritja” írja a Dn. (Izgalmas, ugyanis holnap a két 

eddig veretlen csapat, a miénk és a Szederkény találkozik.) 

 

15. Közbiztonsági fórumnak adott otthont a vár. 

A Dn egész oldalt, több fotót szentel a Leányvásárnak. 

„A Szederkény sem volt képes megállítani a Pécsváradot” írja a Dn a tegnapi 

küzdelmes meccsről. 

 

16. Alapműveleti matematika versenyt rendezett az általános iskola. Az ötödik és 

hetedik évfolyam kivételével a „b” osztályok (két tannyelvű) diadalmaskodtak. 

Eredmények: 

 5. évfolyam 1. Frick Tamás 5/b    2. Tóth András 5/c   3. Beck Simon 5/b 

 6.    – „ -      1. Hudvágner Márton   2. Soós Mira         3. Szép Fülöp 

 7.    – „ -      1. Kiss Fülöp 7/b   2. Pongrácz Áron 7/b   3. Sulyok Ilka 7/a 

 8.    -  „ -      1. Zsáli Zoé            2. Peck Domokos        3. Báling Zoé 

 

18. „Tök jó buli!”címmel tartotta érzékenyítő programját az EGYMI. 

Hagyomány, hogy e napon a többségi iskolásokkal együtt játszanak és 

kézműveskednek az intézmény diákjai. A nagypalli iskolások mellett vendégeik 

voltak a Kerek Világ Alapítvány, a Bólyi Fejlesztő Iskola és a Pécsi Éltes 

Mátyás Fejlesztő Iskola képviselői is. 
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19. Kezdődik a Leányvásár!! Délelőtt népdaléneklési verseny, (ahol az alsósok 

korcsoportjában Sántha Fruzsina 3/b az első, Bayer Botond 4/b a második helyet 

szerezte meg) délután megnyílt a Gasztro-udvar, majd kiállítás nyílt a 

művelődési házban a diákok elképzeléseiről a Leányvásárral kapcsolatban. A 

másik kiállítást „Mindig nyíló virágok” címmel Burján István főmúzeológus 

nyitotta meg, Zsolnay Teréz és Zsolnay Júlia hagyatékából. 17 órakor 

ünnepélyes megnyitó, majd a”Leányvásár bora” eredményhirdetés, este Tóth 

Gabi, Fenyő Miklós, Ganxta Zolee és a Kartel koncertek, éjjel utcabál az 

Unterrock zenekarral. 

A Pécsi Grátisz cikkének címe: „A Leányvásár lesz a hétvége sztárprogramja” 

A Dn-é: „Új helyükön a Dombay-tavi kukák” Egyébként közli a programokat is. 

 

20. A nap a fúvósok zenés ébresztőjével indult. Egész nap követték egymást a 

népi együttesek, néptáncosok, ének együttesek fellépései. Színesítette a 

programot több gyermekműsor, a „Leányvásár Szépe” jelöltjeinek 

bemutatkozása és az eredményhirdetés. Bemutatkoztak a népdaléneklési verseny 

döntősei és retro koncertet adott az ApSons zenekar, a Made in B zenekar, 

valamint a Mutter és bandája zenekar. A tombolasorsolás után kezdődtek az esti 

koncertek, a Beatrice Nagy Feróval, Kowalsky meg a Vega, míg a Gasztro 

udvarban a Brass Band, valamin DJ. Pepe szórakoztatott. Éjjel bál a Perfeckt 

zenekarral, sztárvendég Zoltán Erika. A Dn is ajánlja programjainkat. 

 Másutt a Dn dr. Bíró Ferenc megyenapi kitüntetéséről ír, méltatva közéleti és 

szakpolitikai munkáját. 

 Baján arattak sikert a K1 Thai Box Országos bajnokságon Blazsekovics Ferenc 

tanítványai. Gyerek kategóriában Blazsekovics Mirkó arany, Fehér Szabolcs és 

Nagy Miklós bronz, kadett kategóriában Varga Kitti ezüst, junior kategóriában 

Erdélyi Nagy Anna szintén ezüst, a felnőtteknél Pusch Kornél is ezüstérmet 

szerzett. 

 

21. Menettánccal indult a harmadik nap, folk-klór-, gyerek műsorok minden 

mennyiségben, a fő látogató-csalogató a Zengő rezek és a Sárközi össztánc, 

Tambura zene és BigBand, Máté Péter emlékest, koncert az Attila fiai 

Társulattal, DJ.Pepe retro-discoja. 

 

22. „Elkelt a fehérnép” címmel, „Rekordmennyiségű fellépő és néző a 

Leányvásáron” alcímmel foglalja össze a hétvége eseményeit a Dn.  

 „A Pécsvárad lemosta a Bodát a pályáról” írja a Dn. A forduló válogatottjában 

Krapecz Balázs, Németh Adrián és Szentes Krisztián is bekerült. A góllövő 

listán Szentes Krisztián 9 góllal, Bozó László és Krapecz Balázs 5-5 góllal 

szerepel. 

 

24. 50 fő az EGYMI-ből állatkerti rendezvényen vett részt. 
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A Dn „Megújult az esőbeálló” címmel arról ír, hogy a Mecsekerdő Zrt. 

újjávarázsolta a Viki-pihenőt és környezetét. Megújult a kis házikó, s a térre 

masszív asztalok és padok kerültek a kiépített új tűzrakó hely köré. 

 

25. Papírgyűjtés az általános iskolában. Az alsósok összesen 10 570 kg-ot, a 

fölsősök 13 047 kg-ot gyűjtöttek. Ezzel arányosan részesülnek az osztályok az 

ellenértékből. 

dr. Bíró Ferenc tartott előadást a magas vérnyomásról a művelődési házban. 

 

26. Ünnepélyes megemlékezés és koszorúzás elhurcolt és kitelepített családok  

 emlékkövénél az Európa téren. Közreműködött a Zeneiskola növendékein kívül 

Zsáli Zoé és Ruppert Luca, valamint a hímesházi harmonika együttes. Az iskola 

könyvtárában az „Örök tél” című film vetítése után kötetlen beszélgetés folyt. 

Színházi előadást tekinthettek meg az érdeklődők a művelődési házban, az 

Operett Színjátszó Egyesület mutatja be a „Csókos asszony” című darabot. 

A Dn-ben olvasói levél jelent meg „In memoriam Leányvásár” címmel, mely 

élesen kritizálja az elmúlt években bevezetett változásokat. A véleményhez 

mindenkinek joga van, de az írás sok „csúsztatást” is tartalmaz. 

 

27. A Mozgáskorlátozottak Megyei Szövetsége nálunk ünnepelte 

megalakulásának 40-dik évfordulóját. Az ünnepi műsorban óvodásaink, 

zeneiskolásaink, az EGYMI Színjátszóköre, Kopa Marcell és a Versalitiy-duó is 

fellépett. Vacsora, óriás torta, köszöntők, beszélgetések. 

Ma adta át Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Miniszteri 

Elismerő Oklevelét Hódosi Viktóriának, az Országos Atomenergia Hivatal 

munkatársának. Ő városunk szülötte, itt végezte iskoláját, dédunokája a Vadász 

házaspárnak.(Felmenői ismert és elismert tagjai voltak Pécsváradnak.) 

 

28. Jaczkó Noémi képviseli városunkat Portugáliában egy ifjúsági tréningen, 

ahol egy hetet tölt el. 

 

29. dr. Kapuvári Péter előadása a cukorbetegségről a művelődési házban. 

 

30. A művelődési házban pénzügyi és fogyasztóvédelmi tanácsadást szerveztek. 

A Dn a Várbaráti Kör jövő havi előadását ajánlja, „Mit eredményezett az I. 

világháború?”címmel. 

Mától három napon át un. temető járat indul, mellyel az önkormányzat az idős 

és/vagy nehezen mozgó emberek segítségére siet, hogy szeretteik sírját fel 

tudják keresni. 

 

 

Október rövid 

1.     Zenei Világnap 
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        EGYMI színjátszói a budapesti Operaházban 

6.     Aradi Vértanúk Napja általános iskola 

8.      Gondozási Központ Máriagyűdön  

10.   Továbbtanulási fórum általános iskola 

12.   dr. Bíró megyenapi kitüntetése. 

13.   30 éves a két tannyelvű német oktatás általános iskola 

        Jótékonysági bál Zeneiskola 

15.   Közbiztonsági fórum  vár 

16.   Matematika verseny ált.isk. 

18.   „Tök jó buli!” EGYMI 

19.   Leányvásár: népdaléneklési verseny, kiállítás megnyitó,  

        Ünnepélyes megnyitó, koncertek, utcabál  

20.   Zenés ébresztő, néptánc, népzene, gyermekműsorok, koncertek, tombola,                

szépségverseny, bál 

         Országos Thai Boksz Bajnokság pécsváradi sikerei 

21.   Menettánc, nép-és gyerekműsorok, koncertek disco 

24.   EGYMI A Pécsi Állatkert rendezvényén 

25.   Papírgyűjtés ált. iskola 

        dr. Bíró Ferenc előadása 

26.   Megemlékezés és koszorúzás a német emlékkőnél, majd filmvetítés  

        Operett előadás műv.ház 

27.   Mozgáskorlátozottak Megyei Szövetsége jubileumi ünnepsége    

        Hódosi Viktória elismerése 

29.   dr. Kapuvári Péter előadása 

30.   Pénzügyi és fogyasztóvédelmi tanácsadás műv. ház 

        Temetőjárat indul 

 

 

 

 

 

November 

 

2. A mi kis Kopa Dorottyánkat is említi a DN cikke, mely a Pécsi NépmesePont 

ünnepélyes megnyitásáról szól, s melyen Dorika is fellépett. 

 

5. Helyesírási verseny a felső tagozatnak. Eredmények: 

5. évfolyam: 1.Fuchs Fanni    2. Frick Tamás    3.Ottlakán Zelina  

6.    –„-         1.Hudvágner Márton    2.Peck Viola  

7.    –„-         1.Kiss Fülöp     2.Kecskés Karina  3.Gerencsér Regina 

8.    –„-         1.Zsáli Zoé       2.Peck Domokos 
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Ugyancsak ma rendezték a hagyományos Grimm mesevetélkedőt a Lenau 

házban, a Goethe Intézet támogatásával. A 30 csapat közt három pécsváradi is 

volt, s mind az 5/b, mind a 6/b csapata második helyezést ért el. 

 

7. A közelgő Ifjúsági Önkormányzati választásról ír a Dn „Mozgósítanák a 

pécsváradi fiatalokat” címmel. 

 

9. A Várbaráti Kör szervezésében dr. Hornyák Árpád tart előadást „100 éve ért 

véget a Nagyháború” címmel. 

Márton napi lampionos felvonulást tartottak óvodásaink. A szokásoknak 

megfelelően idén is volt kalácsosztás, lovas kíséret a felvonuláshoz, közös 

éneklés gitárkísérettel, zsíros kenyér hagymával, meleg tea és forralt bor. Az 

óvónők is készültek, mesével köszöntötték a gyerekeket. 

Különleges program a futóknak, a Dombay tó körül lehetett futni, melyet e 

szervezők mécsesekkel világítottak meg. Volt tea, pogácsa, libás süti, tűz. 

(Reméljük, hagyománnyá válik a kezdeményezés.) 

Újra indítja a PIFÖ az éjszakai ping-pongot. 

A Dn két programunkra hívja fel a figyelmet: Horváth Árpád előadására és Kiss 

Tibor Noé érzékenyítő darabjára.  

 

10. Márton napját ünnepelték az iskolában. A második évfolyam kedves 

műsorán kívül volt kvíz, készült Szent Márton életútját bemutató tabló, sőt, 

Mosonyi Katalin és Gyenisné Oszbach Mónika tanárnők Szent Márton-ösvényt 

is készítettek az aulában, melyet örömmel jártak végig a gyerekek. 

Ifjúsági Önkormányzati választást tartott ma a PIFÖ. Az új ifjúsági polgármester 

Jaczkó Noémi, tagok Bayer Bojána, Hevesi Bianka, Kovács Bálint, Laczkovics 

Máté, Lippert Viktória, Podolszki Evelin, Szakálos Fédra és Werner Noémi. 

 

11. Ünnepi szentmise Bábel Balázs érsek úrral a Nagyboldogasszony 

templomban. 

 Városi Idősek Napja a művelődési házban, ahol műsor, - melyben az óvodások, 

a nyugdíjasok és Boris Sándor nótaénekes lépett fel -  ünnepi beszéd Zádori 

János polgármestertől, valamint a  vendéglátás mellett külön köszöntötték a 80 

éven felülieket, valamint az 50 és annál több éves házassági évfordulósokat. 

 

12. A Képviselőtestület mai ülésén 1. a polgárőrség tartott tájékoztatót 

tevékenységéről, majd a 2. közterület-felügyelő beszámolója következett. A 

képviselőknek 3. döntést kellett hozni folyószámlahitelről, s végül 4. ingatlan 

eladásról. 

Őszi-téli ruhavásárt tart ma az Adománybolt a művelődési házban. 

A Dn „Negyven éve alakult a kórus” című cikkében jubileumi koncertet ajánlja. 

A sportoldal szalagcíme: „A Mohács az első csapat, amely pontot rabolt a 

Pécsváradtól”A döntetlen mellett a góllövő lista sem hoz szégyent ránk, 9 góllal 



38 

 

ott van Szentes Krisztián, 5 góllal Bodor Márkó, Bzó László, Krapecz Balázs és 

Varga Balázs. 

 

13. Furfangos feladatokkal, a legszebb magyar szó keresésével emlékeztek meg 

általános iskolásaink az Anyanyelv Napjáról. 

„Megemlékeznek a Réka-várnál” címmel ír a Dn Skóciai Szent Margit-

emléktúránkról. 

 

14. Az Olvasókör ma a generációs különbségekkel foglalkozott. A téma 

időszerűségét egy érdekes videó is alátámasztotta. 

A Dn nagy, fényképes cikkben mutatja be dr. Bíró Ferencet abból az 

alkalomból, hogy több évtizedes kiemelkedő közéleti tevékenységéért és 

szakpolitika munkájáért a Baranya Megyei Közgyűlés elnökének különdíját 

kapta a megyenapon.  

 

14.-15. Mindkét óvoda nagycsoportja meglátogatta a Városi Könyvtárt, ahol 

életkoruknak megfelelően ismerkedtek a könyvtárral, annak rendjével, 

szabályaival. 

 

15.  A Magyar Nyelvi és Szövegértési Versenyen képviselték tanulóink 

iskolánkat. Fullér Petra(4/b.) és Hudvágner Márton (6/b) V. helyezést,  

Kiss Fülöp (7/b) IX. Zsáli Zoé (8/b) XII. Fuchs Fanni (5/b) XIII. helyezést ért el. 

A nyugdíjas klub részt vett egy regionális (Somogy, Tolna, Baranya) 

egészségügyi versenyen, melyet a Richter Gedeon hirdetett meg, s amely korunk 

két népbetegségéről, az érelmeszesedésről és az Alzheimer-kórról szólt. A 

versenyt - sok indulót maga mögé utasítva – Pécsvárad nyerte! (Hála dr. Bíró 

Ferenc hathatós segítségének!) 

Különleges színházi élmény részesei voltak, akik ma a várba látogattak 

„Magadról nem akarsz beszélni?” címmel érzékenyítő darabot láthattak hét 

jelenetben. Kiss Tibor Noé egy élőkönyvtár előkészületeit és az itt létrejövő 

találkozásokat mutatja be.  

 

16. A Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára adta át az elnyert 

ösztöndíjakat középiskolánk öt tanulójának Budapesten. 

A Vár utcai óvodások Lovászhetényben „vendégszerepeltek” Márton-nap 

alkalmából. 

Fotókör alakult a Pécsváradért Alapítvány kezdeményezésére. 

 

17. Jubileumi koncertet adott a 40 éve alakult Női Kamarakórus. Kiállítás nyílt a 

4 évtized fotóiból, díjaiból, okleveleiből. Apaceller József köszöntötte a kórust. 

Velük énekeltek barátaik, a Szigetvári Tinódi Vegyeskar, valamint az ausztriai 

Singkreis Hausmannstetten is. Várnai Ferenc művet írt a jubileumra, de 

köszöntötte őket Kertész Attila Liszt-díjas karnagy és Zádori János polgármester 
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is. A várban ért véget a nap, finom vacsorával, 100 szeletes tortával, baráti 

beszélgetésekkel és dalolással. 

A Dn ismét ajánlja Skóciai Szent Margit emléktúránkat. 

 

17-18-19. Nyugdíjasaink Nagyatádon, a Solar fesztiválon szerepeltek. (Azért 

maradt idejük a gyógyfürdő látogatásra is.) 

Lehűlt az idő és megérkezett az első hó! 

 

19. Sokan tették meg a kb. 10 km-es távot a Skóciai Szent Margit túrán. A túra 

megálmodójának, szervezőjének, dr. Novotny Ivánnak emléktáblát állított a 

Várbaráti Kör, melyet özvegye leplezett le. 

 

21. A Dn a közös koncertet ajánlja, melyet a Tűzoltózenekar, valamint az 

Ifjúsági Fúvószenekar ad. 

 

22. A XI. Magyar Politikai Földrajzi Konferencián tartott előadást Gászné Bősz 

Bernadett a Magyar Tudományos Akadémia Székházában. 

Adventi hétvégéinkre hívja fel a figyelmet a Dn „Találkoznak a 

városközpontban” címmel. 

 

23. Körzeti szépolvasási verseny pécsváradi tanulóinak eredményei: 

2. évfolyam: I. Haraszti Balázs    II. Kovács Fanni 

3. évfolyam: I. Lauer Júlia   II. Sántha Fruzsina 

„A természet ritmusa az évszakokban” címmel rajzversenyt is hirdettek 

körzetünkben. Pécsváradi eredmények: első évfolyam I. Lajos Eszter II. Auth 

Zsombor  III. Cseke Júlia Különdíj: Vászner Emma. 

Másodikosok: I. Mészáros Zselyke II.Winkler Loretta III. Vogl Dávid. 

Harmadikosok: I.Ormándlaky Bence II Brandt Olivér  III. Lauer Júlia 

Negyedikesek: I. Rádai Sylvius  Különdíj: Göbl Hanna 

Nyugdíjasaink a X. Nyugdíjas Expora utaztak Budapestre – immár tizedszer. 

 

24. Dalos találkozó házigazdái voltunk, melyen öt település, Kölesd, Bonyhád, 

Zomba, Véménd és Pécsvárad dalosai vettek részt. Közös éneklés, vacsora és 

táncest zárta a rendezvényt. 

„Modernebb környezetben ügyelhetnek” címmel ír a Dn a TOP 

pályázatkeretében megvalósuló fejlesztésekről. 

Másik cikke „Negyedszázados lesz a város” címmel jubileumi ünnepségünket 

ajánlja. 

 

25. Közös koncertet adott a művelődési házban a Városi Tűzoltó Zenekar és az 

Ifjúsági Fúvószenekar Wagner József és Vida Lóránt vezényletével. A 

programot a Pécsváradi Zengő Művészeti Egyesület szervezte. 
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26. „A Pécsvárad a legjobb” írja a Dn sportrovata. Mi nyertük a legtöbb meccset 

(11), veszítettük a legkevesebbet (1), lőttük a legtöbb gólt (43), és kaptuk a 

legkevesebbet (9).  A forduló válogatottjába bekerült Krapecz Balázs és Takács 

Ákos. 

 

27. Keszler Mátyásról, a ralisport nagy öregjéről ír a Dn bajnoki címe 

megszerzésének apropóján. 

 

27.-28. Kaposváron rendezték meg a III. Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós 

Versenyt, ahol Keresnyei Levente különdíjat,Tóka Domos, Zsifkó István I. 

helyezést, Bayer Botond, Horváth Pál II. helyezést, Brandt Olivér, Horváth 

Roland III. helyezést nyert el. Rendre ilyen szép sikereket érnek el Wagner 

József tanítványai, akit a zsüri „felkészítői különdíjjal” ismert el. 

 

29. Reggelre fehérbe borult a világ – az éjszakai erőteljes havazásnak 

köszönhetően. 

 

3o. Mától december 16-ig lehet leadni a csomagokat az Angyalváró” program 

keretében. A cipősdobozokat – akárcsak tavaly – több helyen le lehet adni, pl. 

iskola, óvodák, művelődési ház, gondozási központ, de hétvégeken a Pécsváradi 

Advent rendezvényein is. 

 „Fotókkal színesítik a jubileumot” írja a Dn, várossá avatásunk 25. évfordulója 

alkalmából rendezett ünnepségünket ajánlva.   

 

 

 

 

 

November rövid 

5.    Helyesírási verseny ált.iskola 

      Grimm mesevetélkedő Lenau Haus 

9.   dr. Hornyák Árpád előadása 

      Lampionos felvonulás óvodák 

       Dombay futás 

       Éjszakai ping-pong 

10.  Márton-nap iskola 

       PIFÖ választás 

11.   Ünnepi szentmise Bábel Balázzsal 

        Idősek Napja 

12.   Testületi ülés 

        Ruhavásár Adománybolt 

13.  Anyanyelv napja iskola 

14.  Olvasókör Városi Könyvtár 
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14.-15. Nagycsoportosok könyvtárlátogatása 

15.  Richter Gedeon egészségügyi verseny 

       dr. Bíró Ferenc előadása 

       Érzékenyítő darab vár 

16.  Fotókör alakul 

17.  40 éves a Női Kamarakórus 

17-18-19. Solar fesztivál Nagyatád 

19.  Skóciai Szent Margit túra, emléktábla avatás 

22.  Gászné Bősz Bernadett előadása MTA Székház Bp. 

23.  Körzeti szépolvasási-, valamint rajzverseny 

       X. Nyugdíjas Expo 

24.  Dalos találkozó 

25.  Közös koncert 

27.  Zeneiskolásaink sikere 

30.  Angyalváró program indul 

 

 

December 

 

1. 25 évvel ezelőtt, 1993-ban kapta vissza városi rangját Pécsvárad. Az 

évfordulón jelen voltak és emléklapot kaptak az akkori képviselőtestület tagjai, 

ill. özvegyeik. Kakas Sándor akkori polgármestertől sok háttér-információt is 

megtudhattunk – Fűri Ferenc beszélgetett vele. A PVTV archívumából vetítést 

is láthattunk. Az est sok storyval, nosztalgiázással a várban ért véget, fogadással. 

A Dn adventi készülődésünket, a halászléfőzést, sütivásárt, színpadi műsort és 

nem utolsósorban a jó hangulatot ajánlja. 

Másik cikke Vérnyomást is mérnek majd címmel a 8-i Egészségnap programjait 

sorolja. 

 

2. Az első advent idén is a csodaszépre varázsolt Szentháromság téren zajlott. A 

„házigazdák” a PIFÖ és a Pécsváradért Alapítvány. 

 

3. Emlékek elevenedtek meg a jubileumi ünnepségen írja a Dn nagy fényképes 

cikkében. 

 

4. Halfőzéssel lepik meg a rászorulókat címmel ír adventi programjainkról és 

beszélget polgármesterünkkel a Dn. 

Másik cikke Blazsekovics Ferencről, a kiváló sportolóról ( közel tíz évig nem 

talált legyőzőre) és edzőről szól(négy világbajnokot és hat Európa-bajnokot 

nevelt ki) „Boldog ember vagyok” Alcíme: Küzdősport – A tanítványok 

meglepetésbulival köszöntötték. 
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5. Nyílt napon ismerkedhetnek meg az érdeklődő szülők és diákok 

középiskolánk élelmiszeripari képzéseivel. 

A Dn „Angyalváró” programunkról ír. 

 

6. Akárcsak tavaly, idén is a Szentháromság téren várták a Mikulást a gyerekek, 

(aki természetesen meg is érkezett!) Támogatók-segítők ma a Caritas és az 

óvodák. 

 

8. Egészségnapot szervezett a Zengő Praxisközösség. Előadások, mérések, 

kóstolók és torna minden mennyiségben: nyugdíjas, gyerek, gerinc, csípő, térd, 

lúdtalp –és hosszan sorolhatnánk! 

 

9. A második advent segítői: Felvidékiek klubja, Mozgáskorlátozottak Klubja és 

a Német Klub. A műsort adták: az általános iskola német szakkörösei, a német 

kórus, valamint Kopa Dorika édesapjával, Kopa Zoltánnal 

  

10. Kedves hagyomány, hogy a Gondozási Központ idős lakói sem maradnak ki 

az ünnepváró hangulatból: ma a zeneiskolások látogatták meg őket, kis műsort is 

adva. 

A város Képviselő-testülete ülést tartott ma. Témái: 1. Rendelet a térítési díjak 

emeléséről 2. Rendelet a köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről. 

Majd 3. beszámolót hallgattak meg a Települési Értéktár Bizottság elnökétől, 

megvitatták a 4. belső ellenőrzési tervet, végül döntöttek 5. közterületek 

elnevezéséről. 

 

11. Karácsonyváró ünnepséget tartott a nyugdíjas klub. Zádori János 

polgármester köszöntője után Vogl Marika néni által összeállított műsor, közös 

éneklés, vacsora következett, majd mind a 183 tag ajándék csomagjának 

kiosztása következett. 

 

12. Ma volt a Richter Gedeon egészségügyi verseny eredményhirdetése Pécsett. 

Három megye 54 nyugdíjas klubja közül Pécsvárad lett az első. Díszoklevelet és 

ajándékcsomagot vehettek át. 

Az Olvasókör folytatta a múlt havi téma – a generációs különbségek – 

boncolgatását. 

A Dn a sütivásárról ír, melyet az adventi hétvégéken tartunk, s melyek bevétele 

a jövő évi gyermeknapot támogatja, Sok finomságot osztanak ilyenkor címmel. 

Idézi Andrics Alíz képviselő szavait is: „…nem magára a vásárra szeretnénk 

helyezni a hangsúlyt, hanem hogy a helyiek együtt legyenek” 

 

15. A Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület idén is gyönyörű karácsonyi 

műsorral lepte meg az érdeklődőket. 
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16. A mai ünnepi szentmisét együtt celebrálta Antal Géza címzetes apát és dr. 

Várszegi Asztrik em. pannonhalmi főapát, c.culusi püspök, aki Pécsvárad 

Díszpolgára kitüntetést vett át. 

 II. Advent: szeretetvendégséggel köszöntötték az egyedülálló időseket, Várszegi 

Asztrik volt pannonhalmi főapát beszélgetett velük, valamint ő gyújtotta meg a 

harmadik gyertyát a hatalmas koszorún. A műsorban Apaceller Pétert és 

Apeceller-Czigola Orsolyát, valamint a zeneiskola diákjait láthattuk-hallhattuk. 

Támogatók a Nyugdíjas klub és a II. Béla Középiskola. 

Közben táncos lányaink edzőik: Jagados Dia és Dominika vezetésével 

Horvátországban léptek fel, nemzetközi mezőnyben. 

 

18. Nagy izgalommal készültek általános iskolásaink a hagyományos karácsonyi 

vásárukra. Napok óta készítették a különféle „árukat”, melyek eladásából 

osztálypénzüket gyarapíthatják.  

A Várbaráti kör meghívására dr. Trábert Attila addiktológus tartott előadást a 

művelődési házban,”Mi eszi az eszed?”címmel.  

Délelőtt ugyanitt véradás. 

A Dn az óév utolsó napjaiban várható programjainkat ajánlja. 

 

19. A Dn gyönyörű, színes fotóján a kivilágított emberekkel teli Szentháromság 

tér (és egy kicsit a Mikulás is) látható. 

 

20. A zeneiskola szokásos karácsonyi hangversenye, melyen közös énekléssel, 

zenéléssel hangolódhatunk az ünnepre. Az eseményt a Dn is ajánlja. 

A Gondozási Központ időseit ma az óvodások vidították fel. 

 

21. Ma az általános iskolások vitték el karácsonyi műsorukat a Gondozási 

Központba. 

 

22. A művelődési házban hétfőnként gerincjóga, szerdánként Hatha jóga van. A 

karácsonyra való hangolódás jegyében ma különleges, gyertyafényes jóga 

workshopot tartottak. 

Felújított épületben ügyelhetnek írja a Dn az Egészségügyi Központ bővítéséről. 

 

23. A harmadik adventen –akárcsak tavaly – Zádori János polgármester finom 

halászléjét kóstolhatták a résztvevők. Támogatók a Várbaráti Kör és a 

Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete volt. Fellépett Kovács Evelyn 

és Krebsz Nikolett. 

 

24. Korszerűbb hivatalban dolgozhatnak címmel az önkormányzat épületének 

korszerűsítéséről ír a Dn. 
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29. A megye városainak elmúlt évére tekint vissza a Dn. Rólunk azt írják: máris 

elértünk a stabilitási programunk első állomására, vállalható és fenntartható 

működéshez. Szinte minden korábbi hiteltől megszabadultunk, minden 

megkezdett beruházást befejeztünk. 

 Másik cikke már a hagyományos újévi BigBand koncertünket ajánlja. 

 

30. Ismét sok ember vett részt a hagyományos szilveszteri Zengő túrán. 

(Immár 27. alkalommal) 

 

31. Szilveszteri bál a művelődési házban a Perfect zenekarral, a várban pedig 

BigBoy és Suzy zenélt. 

A Dn Huszonhetedszerre is koccintottak a hegycsúcson az újévre a fagyos 

szélben című cikke (és képe) természetesen a tegnapi Zengő-túráról szól. 

 

December rövid 

1.   Várossá válásunk 25. évfordulója 

2.    Első advent 

5.   Nyílt nap II. Béla Középiskola 

6.    Mikulás a Szentháromság téren 

8.   Egészségnap Zengő Praxisközösség 

9.    Második advent 

10.  Képviselőtestületi ülés 

       Zeneiskolások a Gondozási Központban 

11.  Karácsonyváró nyugdíjas klub 

12.  Egészségügyi verseny eredményhirdetése 

       Olvasókör Városi Könyvtár 

15.   Zengővárkonyiak karácsonyi műsora 

16.  dr. Várszegi Asztrik Díszpolgár 

       Harmadik advent 

18.  Karácsonyi vásár  

       Véradás 

       dr. Trábert Attila előadása VBK 

20.  Zeneiskola karácsonyi hangverseny 

       Óvodások a Gondozási Központban 

21.   Általános iskolások a Gondozási Központban 

22.  Gyertyafényes jóga 

30.  27. Szilveszteri Zengő túra 

31.  Szilveszteri buli: vár, művelődési ház 

 

  


