
Krónika 2019 

 

Január  

 

1. Hideg idő, szikrázó napsütés köszöntötte az új esztendőt. 

 

4. „Megújulhat idén a betonkilátó” írja a Dn. Megemlíti még a több száz túrázót 

december 30-án és az erdészetet, akik példaszerűen tették rendbe a túra 

útvonalát. 

 

5. Az újév-köszöntő BigBand koncert „meghozta” az idei első havazást is. 

A Dn jövő heti Sváb bálunkat és a két hét múlva sorra kerülő ovis bált ajánlja. 

Másik cikkében arról értesít, hogy befejeződött a vizsgálat annak a 17 éves 

fiúnak az ügyében, aki pécsváradi ismerősétől több százezer forint értékű 

aranyórát lopott el. 

 

8. Újabb lehetőség a mozgásra: Cardio jóga indul a művelődési házban. Vezeti: 

Ragács Renáta a POTE jógatanára. 

Vidám, zenés batyus bállal, pótszilveszterrel kezdte az évet a Nyugdíjasok 

Körzeti Egyesülete. Minden hónap második keddjén klubnap, harmadik keddjén 

kiránduló kedd, minden héten hétfőn torna a Mozgás Kuckóban, 

csütörtökönként örömtánc a művelődési házban. 

A Dn önkormányzati rendeletünkre hívja fel a figyelmet „Takarítani kell a járdát 

a ház előtt” címmel. 

Másik cikke a Zengő Praxisközösség munkáját mutatja be, különös tekintettel a 

hamarosan induló „fogyi-klubra.” 

 

9. Összesítették a kérdőíveket, melyeket a Leányvásárt ért támadások kapcsán 

készítettek. Minden kérdésre túlnyomórészt ötös választ kaptak a kérdezők. Úgy 

tűnik, a pécsváradiak zöme nem ért egyet a sajtóban is megjelent, a „régi 

Leányvásárt visszasíró” véleménnyel. 

 

10. „Korábban zár az uszoda” hívja fel a figyelmünket a Dn. 

 

11. Sakkversenyt rendeztek iskolánkban. Alsó tagozaton 1. Fehér Szabolcs 4/a  

2. Bayer Bence 2/b  3. Bayer Botond 4/b. 

Felsősök: 1. Hudvagner Márton 6/b, 2. Czirok Márton 5/b, 3. Kanta-Györkő 

Domonkos 6/b. 

A Dn ismét a Sváb bált ajánlja. 

 

12. Sváb-bál a művelődési házban az Unterrock zenekarral. 

„Most a hiszti lesz terítéken” hívja fel a figyelmet a Dn a Zengő Praxisközösség 

következő előadására. 



 

15. Új mozgásforma mutatkozott be ma a művelődési házban: senior örömtánc. 

A zene, a mozgás, a társaság önmagában is igen hasznos, ám a 

lépéskombinációk a jobb és bal agyfélteke működését is erősítik. Kutatások 

szerint késlelteti a demencia és az Alzheimer-kór kialakulását. 

 Erről a Dn is hírt ad. 

Másik cikkében arról ír, hogy a Magyar Kultúra Napja Baranya megyei 

ünnepének helyszíne Pécsvárad lesz. 

 

16. A Dn beszámol arról az országos kezdeményezésről, mellyel nehéz 

helyzetbe került nőket támogatnak, s melyhez a Pécsváradi Család és Közösség 

Alapítvány is csatlakozott. A támogatásokat a Szent István Patikában lehet 

leadni. 

Másik cikke: „Csalással vádolják a városvezetőt” már címében is kissé 

„csúsztat”, hiszen abban az időszakban, melyet vizsgálnak, Zádori Jánosnak 

semmi köze sem volt Pécsváradhoz. Szekszárdi cégének évekkel ezelőtti 

tevékenységével kapcsolatban merült fel a költségvetési csalás gyanúja. 

 

17. „Megkérdezték, és sikeres volt” címmel ad hírt a Dn a Leányvásárral 

kapcsolatos kérdőívek összesítéséről. 

 

18. Messzire vitte jó hírünket Ilijin Petar ácsmester. Kolozsvárott személyesen 

nyitotta meg „Hagyományos fakötések” című kiállítását, melyen 350 illesztési 

módot mutatott be és előadást is tartott nagy sikerrel. 

 

19. Központi felvételit írtak ma a nyolcadikos diákjaink. 

Az óvoda hagyományos Szülők-nevelők batyus bálja a következő a bálok 

sorában. Zenél a Retro Trio. A bevételt játékokra fordítják. 

 

20. A Spartacus Sportkör Valentai Csaba Emléktornát szervezett, melyen helyi 

csapatunk 2. lett. A torna gólkirálya a pécsváradi Kálmán Viktória 31 góllal. 

 

21. Mától a betegeket, anyukákat,kismamákat  az új épület fogadja, mely az 

Egészségügyi Cetrum  hátsó udvarán épült fel. 

 Az egészségesebben élni és fogyni vágyókat várja ma a Zengő Praxisközösség a 

művelődési házba. Szakszerű segítséget Magyar Éva dietetikus nyújt. 

 

21.-27. Karbantartás miatt zárva tart a vár István Király Étterme.  

 

22. A Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség és a Határon túli Magyarságért 

Alapítvány nálunk ünnepelte a Magyar Kultúra Napját. Fábián Márta, dr.Zeller 

Gyula és polgármesterünk, Zádori János mondott beszédet. Az óvoda 

nagycsoportosai hibátlan szövegmondással adták elő a gondosan összeállított 



műsort, mely Réfi Csilla és Orlai Ilona munkája. Díjakat, okleveleket adtak át, 

melyek közül kettő is „hazai”: a Várbaráti Kör Nívódíjat, Bognár Gyöngyvér 

Lemle Géza Díjat vehetett át. Színvonalas műsort adtak a Kodolányi János 

Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. 

Felkészítőik: Szabó-Beck Angéla, Molnár Viktória, Papp Gyuláné, Boris 

Sándorné és Wagner József voltak. 

Újabb hó érkezett. 

 

23. Címlapon és belső cikkben, fotókkal ír a Dn a tegnapi ünnepségről. 

 

24. A vár a főszereplője a Dn mai nagy cikkének: „Változatos programokkal 

várják idén is a látogatókat a várban” címmel. 

 

25. A Dn hírt ad arról az alkalmazásról, mely egyaránt hasznos információkhoz 

juttatja a helyi lakosokat és a turistákat „Ingyenes applikáció értesít a legfrissebb 

városi hírekről” címmel. 

 

26. A hagyományos disznóölését tartotta ma a német klub a Dombay-tavi 

táborban. 

Nyugdíjasaink Kölesden részt vettek öt település Dalos Találkozó záró 

rendezvényén. Fellépett a tánccsoport, a férfikórus, verset mondott Bárdos 

Sándor. 

 

27. Cserháti Zsuzsa Emlékesten szórakozhattunk ma a művelődési házban, 

melynek fő védnöke Zádori János polgármester volt. Az Apaceller testvérek –

Péter és Gergely – mellett Apaceller-Czigola Orsolya, Szujó Szabina, Hegedűs 

Péter, Wenczel Gábor, Kovács Imre és Madarász Iván tolmácsolásában 

hangzottak fel az énekesnő legnagyobb slágerei. 

 

28. A Dn Bognár Gyöngyvért mutatja be „Szervez, konferál, fotózik” címmel. 

Másik cikkében arról ír, hogy befejeződött a vizsgálat annak a helyi férfinak az 

ügyében, aki illegális vízhasználattal több, mint százezer forint kárt okozott. 

 

29. Közel 50 tanuló részvételével zajlott az iskolai ping-pong verseny. 

Eredmények: lányok: 1. Peck Viola 6/b, 2. Pelenta Dorka 6/a, 3. Gonda Jázmin 

6/a. fiúk 5.-6. oszt.: 1. Pápai Olivér 6/a, 2. Brand Ákos 5/b, 3. Keszler Márk 5/b. 

7.-8. oszt. 1. Dénes-Gál Alex 8/b, 2. Papp András 7/b, 3. Antal Zalán 8/b. 

A Zengő Praxisközösség vár ma minden érdeklődőt a művelődési házba. A mai 

beszélgetés témája a „hiszti”, szakértő Nusser Eszter pszihológus. 

 

30. „Rendbe rakták a pécsváradi várat” címmel ad hírt a Dn a karbantartási 

munkákról. 
 



Január rövid 

5.    BigBand koncert művelődési ház 

8.    Cardio jóga indul 

       Nyugdíjas pótszilveszter 

11.  Gyermek sakkverseny  

12.  Svábbál 

15.  Első örömtánc  művelődési ház 

19.  Szülők-nevelők bálja Óvodák 

20.  Valentai Csaba Emléktorna 

21.  Új helyen az ügyelet és a védőnői tanácsadó 

      „Fogyi-klub” indul  

22.  Magyar Kultúra Napja 

26.  Német klub disznóölés 

       Nyugdíjasok Kölesden 

27.  Cserháti Zsuzsa Emlékest  

29.  Iskolai ping-pong verseny 

       „Hiszti” előadás 

 

 

Február 

 

1. Farsangoltak ma az iskola felső tagozatosai. 

A Dn „Családi szerepekről is szó lesz” címmel Baba-mama Klubunkat ajánlja. 

 

2. A Dn hírt ad arról, hogy a Szentháromság Patika csatlakozott a használaton 

kívüli mobiltelefonok összegyűjtésére indított akcióhoz. 

 

4. A Várbaráti Kört és ifjú vezetőségi tagját, Kutas Évát mutatja be a Dn abból 

az alkalomból, hogy Nívó-díjat kapott az idén 38 esztendős civil szervezet. 

 

5. A Baba-mama klub kötetlen beszélgetésre várta az érdeklődőket 

„Biztonságban, boldogan” címmel. Vendég: Mézes Janka gyermekpszichológus. 

A Dn lakossági fórumunkat ajánlja. 

 

6. Két cikk is említi városunkat a mai Dn-ben. Az egyik egy sajnálatos baleset: 

megcsúszott és felborult egy autó, szerencsére senki sem sérült. A másik: két 

utcában tervez áramszünetet az EON. Remélhetőleg kora délutánra visszaáll a 

szolgáltatás. 

 

8. Ma az alsó tagozat tartotta farsangi bálját. 

 

9. A Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület közkedvelt farsangi bálja ma a 

művelődési házban. 



 

11. A Képviselő-testület mai ülésén megtárgyalták az1. önkormányzat 2019 évi 

költségvetését 2. véleményezték a tankerületi körzethatárokat végül megvitatták 

3. az önkormányzat 2019 évi munkatervét. 

 

12. Tankerületi ping-pong versenyen jártak tanulóink Geresdlakon. Az 5.-6. 

évfolyamosok versenyében 3. helyezett lett Pápai Olivér és Keszler Márk. 

 A 7.-8. évfolyamon 1. Papp András 2. Dénes-Gál Alex 3. Heil Máté.  

A csapatkupát is iskolánk hozta el. 

A művelődési házban Caritas ruhavásár volt. 

Este a nyugdíjasok szokásos klubnapja egyben éves közgyűlés is volt, melyen az 

elmúlt év eseményei és pénzügyi beszámolója után szó esett az idei év program-

tervezetéről is. 

A Dn „Kiemelt cél az iskolán kívüli tanulási szokások kialakítása” címmel azt a 

harminc hónapos programot mutatja be, mely a művelődési központban indul, s 

melybe a tervek szerint a pedagógusok mellett a szülőket is bevonnák. 

 

13. A Dn ”Az új szűrővizsgálatok mellett prevenciós rendelések indultak” 

címmel a Zengő Praxisközösség tevékenyégét mutatja be. Mint ismeretes, tavaly 

május elsején indult kétéves projektjük, melynek célja a lakosság egészségügyi 

állapotának javítása, az egészségtudatos életmód kialakítása. 

 

14. A Nemzetközi Könyvajándék Naphoz már 1-2 éve csatlakozik a 

Sulikönyvtár. Idén 29 db ajándékkönyv érkezett. Az ajándékozók neve bekerült 

a könyvekbe, és apróbb ajándékkal is kedveskedtek nekik. 

A Dn a szombati túrát ajánlja, melyet a Zengő-csata 15. évfordulójára 

szerveztek. 

 

15. A Zrínyi Ilona Matematika Verseny iskolai fordulóját tartották ma. 

A várban zenés Valentin-napi vacsoraestet tartottak. A „szerelmes menü” mellé 

pezsgő is járt, a zenéről Jekl Zoltán gondoskodott. 

 

16. Túrával emlékezhetünk ma a Zengő-csata 15. évfordulójára. A pécsváradi és 

hosszúhetényi csapatok délben találkoznak a csúcson, majd rövid megemlékezés 

és beszédek után Hosszúhetényben filmvetítés várja őket. 

 Szülők-nevelők bálja a művelődési házban. A bevételből a lépcsők matricázását 

és a belső udvar kényelmesebbé tételét tervezi a szülői munkaközösség. 

A nyugdíjasok férfikórusa Lovászhetényben a farsangi mulatságon lépett fel. 

A Dn „Közös társasozást szerveznek” címmel a márciustól induló társasjáték- 

klubot mutatja be. 

Másik cikke a jövő szombati jótékonysági bálról szól. 

 



18. A mai lakossági fórumon tájékoztató hangzott el a tájegységi arculati 

kézikönyvről, az elvégzett feladatokról, jövőbeni tervekről, pályázatokról, az 

önkormányzat gazdálkodásáról, a 2019-es költségvetésről. A lakossági kérdések 

megválaszolása során aztán parázs vita alakult ki, mely időnként 

személyeskedésbe is torkollott. Ennek folyománya, hogy a lakosság körében 

aláírásgyűjtés indult, melynek célja Zádori János polgármestert „rábírni”, hogy 

újra induljon a címért.    

 

18.-19. Fejlesztőpedagógusaink tartottak fogadóórát az óvodákban a leendő 

elsősök szüleinek. 

 

19. Legrégibb civil szervezetünk, a Várbaráti Kör ma tartotta éves közgyűlését. 

Az elmúlt év számbavétele mellett az idei tervek is szóba kerültek. 

 

20. Hangversenyen vehettek részt ma a Filharmónia-bérlettel rendelkező tanulók 

a művelődési házban. 

„Megemlékezést tartanak” címmel ír a Dn a programról, melyet a kommunista 

diktatúra áldozatainak emléknapjára szervez a város. 

Másik cikke a vár által meghirdetett receptversenyre hívja fel a figyelmet, „A 

térség tipikus ételét keresik” cím alatt. 

És a sportrovatban is Pécsvárad: a Lantos családot mutatják be „Imádnak 

sakkozni” címmel.  

 

21. Több iskola részvételével zajlott a tankerületi német szavalóverseny. 

Diákjaink eredményei: 1. évfolyam: I. Grádwohl Zalán II. Drávafalvi Ármin és 

Schneider Ervin III. Patacsi Petra és Kresz Dalma. 

 2. évfolyam: II. Lantos Kata III. Rózsa Nóra. 

 3. évfolyam: I. Lauer Júlia II. Csibi Botond III. Brandt Olivér. 

 4. évfolyam: I. Fullér Petra II. Bayer Botond III. Váradi Levente. 

 5. évfolyam: I. Csibi Benett II. Zádori Zénó III. Ottlakán Zelina és Czirok       

Márton. 

 6. évfolyam: I. Pintér Zsuzsanna II. Gál Barbara.  

 7. évfolyam: I. Emeneth Péter II. Bárdos András III. Papp András. 

 

22. A Baranya Megyei Fuvolás Találkozón, Bólyban Märcz Réka 4/b oszt. 

tanulónk ezüstérmet szerzett. 

Ma az EGYMI farsangolt. Mulatságukon az általános iskola tanulói is 

képviseltették magukat. 

Farsangot tartottak ma az óvodások is, melyen Figura Ede műsorát is 

megtekinthették. 

. 

 



23. Jótékonysági bált tartanak ma a művelődési házban „Összefogás Zentéért” 

címmel. A helyszínen adománygyűjtő dobozokat is kihelyeznek. Zene: 

KiaBand. 

 

25. Az Európa-téren, az emlékköveknél ünnepi megemlékezés volt a 

Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emléknapján. Műsort adtak 

nyolcadikosaink, összeállította Oszbach Rita tanárnő. Ünnepi beszédet mondott 

Friesz Péter, iskolánk igazgatóhelyettese, történelemtanár. Közreműködött a 

zeneiskola Rézfúvós Kamaraegyüttese. Mint arról a Dn is beszámol, 

koszorúzással zárult a program, melyen részt vettek a gyalogos emléktúra 

geresdlaki, fazekasbodai, nagypalli emlékezői is. 

A Dn a Wass Albert felolvasó estet ajánlja. 

 

26. Hosszú cikket ír a Dn focicsapatunkról, „Közeleg a bajnoki nyitány, címet 

védene a Pécsvárad” címmel. 

Másik írása ismét a Zengő Praxisközösség tevékenységéről szól. 

 

27. Szülői értekezleten találkoztak ma a leendő elsős szülők és tanulók. 

A Zengő Praxisközösség által szervezett előadásában dr. Figler Mária az 

elhízásról, mint a népbetegség előszobájáról beszélt. 

 „Folytatják a gyűjtést a beteg kisfiú részére” címmel ad hírt a Dn jótékonysági 

bálunkról, melyen egy izomsorvadásban szenvedő kisgyermek gyógykezelésére 

gyűjtenek.  

 

 

Február rövid 

1.   Farsang felső tagozat 

5.   Baba-mama klub 

8.   Farsang alsó tagozat 

9.   Farsang a zengővárkonyiakkal 

11. Testületi ülés 

12. Tankerületi ping-pong verseny 

      Nyugdíjas Egyesület közgyűlése 

      Caritas ruhavásár 

14.  Nemzetközi Könyvajándék Nap 

15.  Zrínyi Ilona Matematikai Verseny 

       Zenés Valentin napi vacsoraest vár 

16.  Túra a Zengő-csata 15. évfordulóján 

       Szülők-nevelők bálja 

       Férfikórus Lovászhetényben 

18.  Lakossági fórum 

18-19. Fogadóórák az ovikban 

19. Közgyűlés Várbaráti Kör  



20. Filharmónia hangverseny 

21. Tankerületi német szavalóverseny 

22.  EGYMI farsang 

       Ovis farsang 

23.  Jótékonysági bál 

27.  Szülői értekezlet a leendő elsősöknek 

       Fogyjunk együtt! előadás 

25. A Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emléknapja 

 

 

 

 

Március 

 

 

1. A Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete – mint évek óta – ma is 

megszervezte a felolvasó estet Wass Albert tiszteletére. 

Új klub indul: minden hónap első péntekén várják a társasjátékokat kedvelőket a 

művelődési házba. 

A Dn hétfői előadásunkra hívja fel a figyelmet „Bemutatják a virtuális világot” 

címmel. Másutt a jövő pénteki könyvbemutatót ajánlja, a Mecsek építészeti és 

tájegységi jellegzetességeit tartalmazó kézikönyvét.  

 

2. A hagyományos nagypalli fánksütő versenyen Dolha Boldizsárné különdíjat, 

Vogl Jakabné „Különleges” kategóriában II. helyet szerzett. 

 

3. A Pécs Harkány futóversenyen Köberling Bea, Fuller Zita, Wagner Tibor és 

Fullér Zoltán képviselte városunkat. 

A Mozgáskorlátozottak Egyesülete klubnapot tartott a művelődési házban. 

 

4. „Virtuális világ: veszélyek és lehetőségek” címmel tartott előadást ma Abai 

Tibor a művelődési házban, pedagógusoknak, szülőknek, nevelőknek. 

Válaszkeresés: miért türelmetlenek, figyelmetlenek a gyerekek, miért nem 

tudnak nyugton maradni, összpontosítani? 

A Dn az új bölcsődei csoport kialakításáról ír, mely pályázati pénzből valósul 

meg. A sport-rovat focistáink PVSK elleni győzelméről ír, a forduló 

válogatottjába került Spannenberger Máté, a góllövőlistán Szentes Krisztián 

szerepel 9 góllal.  

 

5. Az egészségügyi alapellátásnak helyt adó új épületegyüttes átadásáról ír a Dn, 

„Modern épületbe költöztek az orvosok” címmel. 

 



8. Nemrég alakult városunkban a Fotóklub és máris „átlépték” Pécsvárad 

határait: Siklóson nyílt kiállításuk. 

Elkészült a Mecsek építészeti és tájegységi jellegzetességeit bemutató kéziköny, 

mely összegyűjti a jellegzetességeket, irányt ad a jövőbeni fejlődésnek is. Az 

önkormányzat dísztermében mutatják be a kiadványt.  

 

9. Zarándok-találkozót szerveztek ma a várban. Emellett ma és holnap is 

lakmározós hétvégével indul a szezon, fél áron kaphatók a remek étkek.  

A Dn zeneiskolánk hangszerbemutató és hangszerválasztó programját ajánlja.  

 

10. A hagyományos Tüzeskerék túrára indult a hagyományos útvonalon a 

csapat. 

 

11. Képviselő testületünk mai ülésén meghallgatták 1. a Művelődési ház 2018. 

évi beszámolóját,  2. a 2019. évivárosi rendezvények előkészítéséről, 

költségeiről szóló előterjesztést, valamint 3. a testvérkapcsolatok 2019 évi 

menetrendjét. 

A Sulikönyvtárban iskolánk egykori diákja, az előadóművész Tormási Attila 

lépett fel. A dalok, versek, mesék interaktív előadása elbűvölte az alsósokat. 

 

12. A Baba-mama Klub ma „Nehézségeink a gyereknevelésben” címmel 

kötetlen beszélgetést tartott az anyák kérésére. 

Este a nyugdíjasok tartották vacsorával, bállal egybekötött nőnapi estjüket. 

 

13. Iskolánk – immár hagyományosan – e napon, a Kodolányi János 

Emlékünnepség után tartja a „Nyitott Kapuk” napját, melyre minden szülőt, 

családtagot szeretettel várnak. 

 

 

14. A Dn arról ír, hogy „ahogy közeleg a tavasz, a pécsváradi vár is egyre 

színesebb programokkal várja az érdeklődőket. Különösen az Ispotályos nap 

újdonságaira hívja fel a figyelmet „Bárkiből lehet szorgos kertész vagy meseíró” 

címmel. 

 

15. Nemzeti ünnepünkön a II.Béla Középiskola diákjai adtak műsort, 

felkészítőik: Ács Zsanett és Cserbakői Andrea. Ünnepi beszédet dr. Fenyvesi 

Jánosné mondott. Közreműködött az Ifjúsági Fúvószenekar Wagner József 

vezényletével. 

Nyitnikék! azaz szezonnyitó a várban,melyen a koszorúzás után felsővárosi 

kalandozásra és a Samu Géza Múzeumba várják az érdeklődőket. 

Zádori János polgármester köszöntötte a 95 esztendős Lutz Józsefné Erzsi nénit, 

aki egészségben él lánya, unokái és dédunokái körében.  

 



16. A szezonnyitó keretében ma Bufa Sándor kovácsmester munkájába 

tekinthetnek be. Váradi peták ellenében bárki kovácsolhat is. 

Mától május 15-ig ismét engedélyezett a kerti hulladékégetés minden 

csütörtökön 8 – 18 óra közt. 

A Pécsi Nemzeti Színház előadását látogatták meg nyugdíjasaink. 

A Dn arra hívja fel a figyelmet, hogy megkezdik a veszélyes fák kivágását. 

 

17. Történelmi kalandjáték a Siklósi Sárkányos Lovagrenddel a várban az 

ünnepi hétvége záró programján.   

 

18. Mesterek Napja elnevezéssel várja hétfőként látogatóit a vár. 

Megismerkedhetnek egy-egy mesterség fortélyaival, együtt alkothatnak a 

mesterekkel. Ma Gál Lajosné Panni tojáshímzést kicával mutat be.  

Mától 22-ig reggel hét és délután három óra közt lezárják a Krisztina teret mind 

a gyalogos, mind a gépjármű forgalom elől. A veszélyes fák kivágása miatt a 

parkolás is tilos. 

Apaceller-Czigola Orsolyát mutatja be a Dn abból az alkalomból, hogy a nagy 

sikerű Máté Péter-est után a nem kevésbé nagy sikerű Cserháti-esttel folytatták 

fellépéseiket. 

A Dn sportrovata arról ír, hogy második vereségét szenvedte el focicsapatunk. 

 

19. Véradás  a Vöröskereszt szervezésében. 

 A Dn a siklósi várban nyílt fotókiállításról, melyen a pár hónapja alakult 

Fotókörünk mutatkozik be. 

 

20. A Kiránduló kedd ma Nagypallba vitte az érdeklődőket. A mosó, a 

református templom, kézműves ház, tájház megtekintése után töltött káposztával 

várták őket a helyiek. 

 A Dn a pénteki hegedű hangversenyt ajánlja. 

 

21. A Parlament Vadásztermében Soltész Miklós államtitkár és Ritter Imre 

német nemzetiségi képviselő 17 millió Ft. támogatást adott át a Pécsváradi 

Német Nemzetiségi Önkormányzat, illetve az általa fenntartott óvoda számára, 

melyet mindkét óvoda karbantartására, fejlesztésére fognak fordítani. 

A Down-szindróma világnapja alkalmából érzékenyítő foglalkozást tartottak 

felső tagozatosainknak, az EGYMI tanulói és kísérőik. 

 Az Érbarát Klubban dr.Bíró Ferenc tart előadást a vérnyomásmérés buktatóiról. 

 

22. A hegedűszakos növendékek tartanak hangversenyt a Sulikönyvtárban, 

melyen a hosszúhetényi és a szigetvári művészeti iskola tanulói is fellépnek. 

A megyei NYELVÉSZ anyanyelvi versenyen Hudvágner Borbála 3./b 5., Fullér 

Petra 4./b 6. helyezést ért el. 

 



23. Kiállítás- megnyitó a várban: Terescsényi Katalin (valamikori pécsváradi 

gimnazista) alkotásaiból. Jelenleg a festészet és a fotózás érdekli elsősorban, de 

szövéssel, faragással készült munkáit, ékszereit és domborításait is 

megcsodálhatjuk a szezon első kiállításán. A tárlatot – melynek a „Szűrt színek 

szimfóniája” címet adta az alkotó -  Lönhard Ferenc, a Bárka Művészeti Szalon 

elnöke nyitotta meg. Tekerőlanton közreműködött Szabó László.  

 

24. Városunk is csatlakozott a „Te szedd!” akcióhoz. Az önkéntesek a Dombay 

tó környékének megtisztítását tűzték ki célul. Zsákot és kesztyűt a szervezők 

biztosítottak. Örvendetes, hogy iskolánk tanulói is részt vettek, családdal, 

barátokkal. 

 

25. A leendő elsős tanítók Ovisuli foglalkozást tartottak. 

 A Mesterek Napján Ilijin Petar ácsmester várja az érdeklődőket. 

A cukorbetegséget érintő, szerteágazó témában dr. Kapuvári Péter előadását 

hallgathatják a Diabetes klub tagjai. 

 

26. Néhány éve indult zeneiskolánkban az a jó gyakorlat, hogy az érdeklődő 

gyerekek és szüleik kézbe vehetik, kipróbálhatják, megszólaltathatják az itt 

tanulható tizenöt féle hangszert. A program egy bemutató hangversennyel indul 

a Sulikönyvtárban. 

 

27. Zeneiskolánk növendékei is részt vettek Siklóson, a Megyei Vonós 

Találkozón. 

Fogyókúrás módszerekről, a fogyási napló vezetéséről hallgattak előadást a 

Fogyjunk együtt! klubban. 

 

28. „Hangszerekkel gazdagodhat az egyesület” írja a Dn a Zengő Művészeti 

Egyesület sikeres pályázatairól. 

 

29. „Egészségért zajlik a program” címmel ajánlja Ispotályos Napunkat a Dn. 

 Másik írása arról az örömteli eseményről szól, hogy polgármesterünk 

köszöntötte a 95 éves Erzsi nénit, aki jó egészségnek örvend. 

 

30. „Szívhangok” címmel Máté Péter-emlékest a művelődési házban az 

Apaceller testvérek jóvoltából. 

A Dn „Mesterek munkáiba tekinthetnek be a látogatók” címmel a vár hétfői 

különleges programjait ajánlja, de megemlíti holnapi ingyenes koncertünket is. 

 

31. A Rosette Esemble ad ingyenes koncertet a várban, „Időutazás lélektől 

lélekig” címmel. Előtte koncertre hangoló beszélgetés. 

 

 



 

Március rövid 

1.   Wass Albert felolvasó est 

      Társasjáték-klub indul 

4.    „Virtuális világ” előadás3.   

5.    Mozgáskorlátozottak klubnapja 

8.   Fotóklub Siklóson 

      Kézikönyv bemutató 

9.   Zarándok találkozó 

9.-10. Lakmározós hétvége 

10.  Tüzeskerék túra 

11.  Testületi ülés 

       Tormási Attila a Sulikönyvtárban 

12.  Baba-mama Klub 

       Nyugdíjas klub Nőnap 

13.  Kodolányi Emlékünnepség, „Nyitott Kapuk” általános iskola 

15.  Nemzeti ünnep 

       „Nyitnikék! Szezonnyitó vár 

16. Kovácsmester munkában vár 

      Kerti hulladékégetés indul 

      Színházlátogatás 

17. Történelmi kalandjáték vár 

19.  Véradás 

18.  Mesterek Napja vár 

       Veszélyes fák kivágása kezdődik 

20.  Kiránduló kedd 

21.  Érzékenyítő foglalkozás általános iskola 

       Érbarát klub 

22.  Hegedűsök hangversenye Sulikönyvtár 

23.  Kiállítás megnyitó vár 

24.  „Te szedd!” Dombay tó 

25.  Ovisuli foglalkozás 

       Mesterek Napja vár 

       Diabetes klub 

26  „Hangszer-simogató” Sulikönyvtár 

27.  Fogyjunk együtt! előadás 

30.  Máté Péter emlékest 

31.  Rosette Esemble koncert vár 

 

 

 

 

 



Április 

 

1. Hétfőnként – amikor a legtöbb múzeum zárva tart – a miénk nem csak nyitott, 

de Mesterek Napja elnevezéssel megismerkedhetnek a látogatók egy-egy 

mesterség fortélyaival, sőt együtt alkothatnak a mesterekkel. Ma Mentolai 

Szilvia gyöngyfűzővel. 

 

2. A Dn a vár tegnapi programjáról, a Mesterségek napjáról közöl színes 

képekkel fűszerezett írást „Régi mesterségek élednek fel a várban” címmel. 

Este mozgáskorlátozottak klubnapja. 

 

4. Pályaorientációs napot tartott az EGYMI. A családi gazdaságokban folyó 

munkát Zengővárkonyban, az üzemit a Kresz &Fiedler Kft-ben tekintették meg.  

 A Dn „Még várják a recepteket” címmel a vár által hirdetett versenyről ír, 

melyen településünk jellegzetes ételét keressük. Pontos mennyiséget és fotót is 

várnak a szervezők. 

 

5. Kiállítás nyílt Katona Dóri fotóiból a művelődési házban „Nézz és láss!” 

címmel, melyet dr. Novák Pál nyitott meg. Közreműködött Molnár Viktória, 

zeneiskolánk növendéke. 

A Magyar Madártani Egyesület szervezésében zajlott a Madarak és Fák Napja 

megyei döntője, ahol a 6./b csapata 5. helyezést ért el. 

Ma is társasjáték klub! 

A Dn „A gyerekekre is gondoltak a közös tavaszvárással” címmel a Borbarát 

Egyesület felhívását adja közzé, mellyel a hagyományos rajzversenyt hirdették 

meg, „Tavasz a pincénél” témakörben. Eredményhirdetés a Bor-és 

Pálinkaversenyen. 

 

8.  A Képviselő-testületi ülésen ma 1.beszámolt 2018. évi tevékenységéről a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 2. döntést hoztaka településképi 

rendelettel kapcsolatban, valamint 3. tájékoztatót hallgattak meg a folyamatban 

levő pályázatokról. 

Mesterségek Napja a várban, Tamás Lőrincné a csuhéfonás rejtelmeibe avatta be 

az érdeklődőket. Gyönyörű dolgok születtek! 

A művelődési ház előtt muskátli -orchidea- ciprusvásárt tartottak. 

Ispotályos napunkat hirdeti a Dn „Változatos programmal készülnek” címmel. 

 

9. A nyugdíjas klub – hagyományosan – megünnepelte a Költészet napját. 

Ilyenkor nem csak kedvenc költők verseit mondják el a klubtagok, hanem saját 

írásaikat is felolvassák. 

 dr. Sipos Erika a szelektív gyógyszergyűjtés fontosságáról tartott előadást. 

Címoldalon és belső cikkben is foglalkozik a Dn a Zengőre tervezett kilátó 

ügyével”Megépül az új kilátó” címmel, felidézve az előzményeket is. 



 

8-9-10. Óvodai és bölcsődei beiratkozás a Vár utcai óvodában. A bölcsibe egy 

éves kortól, oviba pedig azokat a gyermekeket várják, akik 2019 dec. 31-ig 

betöltik harmadik életévüket. 

 

10-11. Tavaszi lomtalanítás városunkban, a Biokom járatai szerint. 

 

11. Tankerületi német nyelvi mesevetélkedőn vettek részt tanulóink, ahol Békási 

Gréta, Békási Laura és Schneider Jázmin I., Sántha Fruzsina, Ormándlaky 

Bence és Fullér Petra III. helyezést értek el. 

Az EGYMI tanulói – Horváth István, Horváth Krisztián, Rónai Krisztina, 

Gáspár Tamara, Gáspár Richárd, Orsós Cintia - V. helyezést értek el Pécsett, 

Koncz Dezső tanulmányi Verseny regionális fordulóján. 

Megyei versmondó versenyen vettek részt nyugdíjasaink Komlón. Az országos 

megmérettetésre Kovács Judit és Bárdos Sándor továbbjutott. 

Tavaszköszöntő, húsvétváró programunkat ajánlja a Dn „Versekkel várják a 

húsvétot” címmel. 

 

13. Ispotályos nap és Egészségpiac a várban melyen – a szerzetesek gyógyító 

tevékenységét követve - előadások, ételkóstolók, vásár, masszázs, tibeti 

hangfürdő, különleges vezetések (pl. Kopa Marci a bekötött szemű látogatókat 

vezette végig a tárlaton) és családi programok várták az érdeklődőket. Először 

lépett fel közönség előtt a januárban alakult Örömtánc csoport. 

A Zengő Praxisközösség ingyenes szűrővizsgálatokat végzett. 

 Az idén először hirdettünk pályázatot, melyre Pécsváraddal, vagy egészséggel 

kapcsolatos versekkel, mesékkel lehetett jelentkezni. A gyerekeknél Parcsami 

Csongor, a felnőtteknél Révész Ágnes alkotása lett az első.  

Hagyományteremtő jelleggel, sportcsarnokunkban rendezték meg az I. Pécsi 

Aranybot Mazsorett Versenyt. 10 város 236 táncosa mutatta be tudását. Második 

helyezést ért el a pécsváradi Marton Zita senior szólóban.  

„Játszótérre gyűjtik az adományokat” írja a Dn a Pécsváradért Alapítvány 

kezdeményezéséről, melynek célja a Bem utcai játszótér korszerűsítése. A várt 

segítség anyagi, tárgyi is lehet, de szívesen veszik önkéntesek jelentkezését is. 

 

15. A várban ma a Mesterségek Napján Engelschalt Antal kosárfonóval 

dolgozhattak. 

Este a ZMI Regionális Kamarakoncert-sorozata: ma „A 20. század 

Amerikájának zenéje 4 klarinéton” 

„Az eső sem állhatott az egészség útjába”írja a Dn szombati rendezvényünkről.  

 

16. Tankerület szavalóversenyen voltak tanulóink Geresdlakon. 

 Az 1. évfolyamon I. Putnoki Jázmin II. Tóth Adrienn  

 2. évf.: I. Haraszti Balázs, II. Várszegi Liliána, III. Skáfár Antal 



 3. évf. : I. Hannl Rebeka   4. évf. I. Bayer Botond 

Ugyancsak ma zajlott Mohácson a területi matematika verseny, ahol Peck Viola 

6./b és Peck Domokos 8./b IV. helyezéssel jöttek haza. 

Az EGYMI diákjai is versenyeztek: Kaposváron, a Regionális KI-MIT-TUDON 

tánc kategóriában a csoport II., ének kategóriában Miskovity Sándor szintén II. 

helyezést ért el. Színdarab kategóriában különdíjat kaptak, így ez a produkció 

megy tovább az országos versenyre. Rajz kategóriában Keresztes Réka és Orsós 

Vanessza is I. helyezést értek el. 

Kiránduló kedd: Zengővárkony. Tojásmúzeum, Tájház, Szalma-kincs-tár és 

Balázs –kút, ahol Kilár Zsolt „Milyen vizet isznak a pécsváradiak?” címmel 

tartott előadást. 

 

17. Területi anyanyelvi versenyen jártak tanulóink Mohácson. 

 Fullér Petra 4./b IV. Peck Viola 6./b szintén IV. Zsáli Zoé 8./b II. helyezést ért 

el. Csapatversenyben elsők lettek a pécsváradiak. 

A Dn a szombati mazsorett versenyről ír. 

 

18. Húsvétváró a művelődési házban, melyen kézművesfoglalkozások-és vásár 

mellett különféle versenyek várták az érdeklődőket, pl. tojás-keresés,-szlalom, 

 -dobálás, locsolóvers mondás. Tavaszköszöntő műsort az óvodások adtak. 

 

20. „Közösen díszítették a tojásfát” írja a Dn. Az önkormányzat előtt álló fára 

bárki vihetett akár saját készítésű, akár boltban vásárolt díszeket. 

 

21. Húsvéti bál a művelődési házban. Zene: B-WERSYO. 

 

23. Mesterségek Napja – ma Ilijin Petar ácsmester várta az érdeklődőket a 

várban, akik kisautókat, vonatokat készíthettek a mesterrel. 

A Dn „Robognak a címvédés felé” címmel labdarúgóink teljesítményét méltatja. 

A forduló válogatottjába Németh Adrián és Tóth Adrián is bekerült. Szentes 

Krisztán a góllövő listán szerepel 13 góllal. 

 

24. Mi kell a sikeres fogyókúrához? Erről szól a kerekasztal beszélgetés, melyen 

dietetikus, pszichológus is részt vesz. 

 

25. A Dn címlapon és belső, nagy cikkben is, sok fotóval hívja fel a figyelmet a 

hét végi programjainkra „A várost ünneplik” címmel. Baranya Megye Kártyával 

a vár kiállításai ingyenesen látogathatók április 26-27-28-án, tehát a Szent 

György Napok alatt. 

A Baba-mama klubban az elsősegélynyújtásról szólt a beszélgetés „Amikor 

nagy a baj…” címmel. 

 



26. Nagy érdeklődéssel fogadott kiállítás nyílt ma a várban. Laufer László 

fotóművész, a Dn fotoriportere 40 év mintegy 600 képét bocsátotta 

rendelkezésünkre. (Igazán nehéz volt ebből egy tárlatnyit kiválogatni.) 

Köszöntőt mondott Gászné Bősz Bernadett, beszédet Fülöp Zoltán, a Dn 

főszerkesztője. Közreműködtek a zeneiskolások. 

Két tanuló képviselte iskolánkat a természetismereti verseny megyei fordulóján. 

A hatodikosok csoportjában Hudvágner Márton III., Kanta-Györkő Domonkos 

IV. helyezést ért el.  

 

27. A Szent György Napi Bor és Pálinkaversenyre 133 bort és 95 pálinkát 

neveztek. A legjobb fehérbor Hauck Gáboré, a legjobb vörös Pusch Csabáé, a 

legjobb rozé Gruber Józsefé lett. A legeredményesebb termelő Koska János. 

A pálinkák közül a Zengő könnye 2019 Nidling Günter meggypálinkája.  

A vállalkozó hölgyek által alapított Sárkány díjat Hoyck Balázs kajszi pálinkája 

érdemelte ki.  

Este vacsora és borbál, zenélt a Sextett. 

Hagyományosan városunk rendezi a Magyarországi Német Ifjúsági 

Fúvószenekarok Találkozóját, melyen hagyományosan igen szépen szerepeltek 

csapataink. A Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar „kitüntetéses arany” minősítést 

ért el! 

„Fotók idézik fel a múltat” írja a Dn, hírt adva tegnapi kiállításmegnyitónkról. 

 

26-27-28. Szent György Napok Baranya megye kártyával, vagyis három napon 

át programjainkon részt vesz a Dunántúli Napló, valamint a vár tárlatai 

ingyenesen látogathatók Megyekártyával. (Természetesen a Dn ezt színes 

fotókkal, részletes programmal hirdeti is, több lapszámban.) 

 

28. A Város napját jó idő és térzene köszöntötte, melyet a Városi Tűzoltó 

Zenekar adott. A Caritas pécsváradi csoportja idén a süti mellett játékokat is 

árult. A katonai toborzó iroda tisztjeinél nem csak a katonaságról lehetett 

érdeklődni, de fegyverbemutatót, terep-arcfestést is tartottak. Igen gazdag 

műsort nézhettünk. A teljesség igénye nélkül: férfikórus, táncstúdió, 

mazsorettek, akrobatikus rock-and-roll, szenior örömtánc, tambura zenekar, 

bábcsoport, ovisok, hagyományőrzők. A gyerekeket légvár, óriás csúszda, 

rodeo-bika várta.  

A Váradfutás ismét közös bemelegítéssel indult. Szokásosan a Táncsics utcától 

indult a kb. 2 000 méteres városi futás. A célba ért versenyzők között egy 

mountain-bike kerékpárt sorsoltak ki. Az abszolút első helyezést a nőknél Tóth 

Emese, a férfiaknál Kovács Kálmán érte el. 

Korcsoportos eredmények:  

 2000 előtt születettek: I. Lakatos Gábor        Hakszer Erika 

                                    II. Lizitzky Márió       Darmos Mónika 

                                   III. Gyenis Gábor        Románcz Linda 



2001-2004 között:        I. Kovács Bálint        Balogh Bea 

                                     II. Takács Tamás       Török Dominika 

                                    III. Merics Marci        Emeneth Petra  

2005-2008 között:         I. Török János          Tóth Emese  

                                     II. Téglás Krisztián    Tóth Enikő 

                                    III. Sárosi Dávid         Gonda Jázmin  

2009 és után:                 I. Kovács Kornél      Bori Zsófia 

                                     II. Szép Simon           Marcsik Réka 

                                    III. Szép Mánuel         Bareith Fruzsina                 

 A közös főzés mellett térzene, színpadi műsor, -közel 200 fellépővel - 

játszóház, légvár várta a szép számú érdeklődőt. 

 

29. Mesterségek Napja a várban, Bufa Sándor kovácsmesterrel. 

Az EGYMI tanulói ma színházlátogatáson vettek részt , ahol a Hamupipőke  

meseopera felejthetetlen élményt nyújtott számukra. 

A Dn „Futottak és ünnepeltek” címmel ad hírt az elmúlt hétvége eseményeiről. 

 

 

 

 

Április rövid 

1.    Mesterségek Napja – gyöngyfűzés vár 

2.    Mozgáskorlátozottak klubja 

4.    Pályaorientációs nap EGYMI 

5.    Kiállítás megnyitó művelődési ház 

       Megyei verseny 

       Társasjáték klub 

8.    Képviselő-testületi ülés 

       Mesterségek Napja – csuhéfonás vár 

       Virágvásár művelődési ház  

9.    Nyugdíjas klubnap  Költészet napja, előadás 

8-9-10. Óvodai és bölcsődei beiratkozás 

10.-11. Lomtalanítás 

11.  Német nyelvi mesevetélkedő 

       Megyei szavalóverseny 

13.  Ispotályos nap és Egészségpiac vár 

       Mazsorett Verseny sportcsarnok 

15.  Mesterségek Napja – kosárfonás vár 

       Kamarakoncert vár 

16.  Kiránduló kedd 

18.  Húsvétváró művelődési ház 

21.  Húsvéti bál 

23.  Mesterségek Napja – famegmunkálás vár 



24.  Fogyjunk együtt! Kerekasztal beszélgetés 

25.  Baba-mama klub 

26.  Kiállítás megnyitó vár 

27.  Szent György napi bor-és pálinkaverseny, borbál 

       Magyarországi Német Ifjúsági Fúvószenekarok Országos Találkozója 

28.  A város napja Váradfutás 

26-27-28. Szent György Napok Baranya megye kártyával 

29.  Mesterségek Napja – kovácsolás 

       Színház EGYMI 

 

 

 

 

Május 

 

 

1. Maifest az Európa-téren. Az óvodások magyar és német táncokkal, az 

iskolások Bayer Botond és Zádori Zénó versével, valamint Ruppert Luca 

harmonikával kísért gyönyörű énekével köszöntötték a májusfát. Közreműködött 

a Városi Fúvószenekar Wagner József vezényletével, valamint a Zengővárkonyi 

Tánccsoport. Idén is – hagyományoknak megfelelően - a Német Barátsági 

Egyesület és a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezte a műsort. 

Délután – szintén hagyományosan - sokan vettünk részt a Nagypalli Pincegaléria 

megnyitóján, ahol a műsort bevezette és ismertette két nyelven Gászné Bősz 

Bernadett. 

Egy éves a Zengő Praxisközösség! Pécsváradon és 9 környező településen 

Szűrések, prevenciós rendelések, egészségnapok, tanácsadások, gyógytornák,  a 

legkülönbözőbb klubok működtetésével a lakosság egészség-tudatosságát 

igyekszik fejleszteni.   

 

2. „Őshonos fák kerülnek a várkertbe” címmel ad hírt a Dn a „Pécsváradért” 

Alapítvány sikeres pályázatáról, melynek köszönhetően ősszel 150 facsemete 

kerül az elpusztultak helyére. 

 

3. A társasjáték-klub találkozott a művelődési házban. 

A Dn a borversenyről ír, ismertetve a győzteseket. 

 

4. Ma ünnepelte az „Életet az éveknek” Országos Szövetség 30. évfordulóját. A 

megyei jubileumi találkozót Pécsváradon tartották, ahol jelen volt és műsort 

adott a megye több egyesülete. A megyei ünnepséget Fűri Ferenc 

alpolgármesterünk nyitotta meg.(12 településről csaknem 200 vendég érkezett) 

A XVII. Regionális Gyermekszínjátszó Találkozón az EGYMI csoportja arany 

minősítést, felkészítőjük, Mesterné Magyar Andrea „kiváló rendezésért”, 



Komjáty Adél és Tóth Evelin „versmondásért”, Rokaly Kinga „hiteles 

alakításért” különdíjban részesült.  

 

6. A várban ma Bazsinka Zsuzsanna operaénekes érdemes művész és 

tanítványai adtak koncertet. 

 

7. Rendhagyó irodalom órát tartott Figura Ede mind az alsó-, mind a felső 

tagozaton. 

 A Mozgáskorlátozottak Egyesületének szokásos, havi klubnapja. 

A Dn-ben ma a krimi-hírekben szerepeltünk. Egy testvérpár csetepatéjáról van 

szó, melynek során egyikük összetörte a másik autóját. A tettest elfogták. 

 

10. Ismét nagy sikert arattak zeneiskolánk növendékei. Dombóváron rendezték 

meg az „Apró fúvósok találkozóját”, ahol Ormándlaky Bence ezüst-, Tóka 

Domos arany-, Brandt Olivér és Bayer Botond kiemelt arany minősítést kapott. 

Felkészítőjük, Wagner József „Tanári elismerésben” részesült. 

 

11. Felvidéki nap a felvidékiek klubjának szervezésében, melyen dr. Hargitai 

János országgyűlési képviselő mondott beszédet. 

A Dombay-tónál a szezon végén újabb fejlesztések kezdődnek. Erről nyilatkozik 

Zádori János polgármester a Dn-ben. 

 

12. Mentős napot szervezett a helyi mentőállomás, ahol megtekinthették a 

járműveket, különböző eszközöket. Újraélesztést is láthattak az érdeklődők. 

Együtt muzsikál a család – már hagyományos koncert az iskolában. 

 

13. A Képviselőtestület e havi ülésén 1. rendeletet alkottak a 2018. évi 

zárszámadásról, majd jegyző úr 2. beszámolt a Pécsváradi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018 évi tevékenységéről, Gászné Bősz Bernadett 

ismertette a 3. városmarketing múlt évi tevékenységét és ez évi terveit, 4. 

összegezték a közbeszerzési statisztikát, és  5. rendeletet alkottak a parkolásról. 

A Dn.ben egy olvasói levél éles kritikát fogalmazott meg a Dombay-tavi 

állapotokat illetően „A szalonnasütőnél van fontosabb” címmel. a „40 éve 

telektulajdonos” aláírású levél a szombati cikkre reagál. 

A Dn sportoldalán: „Aranyérmes a Pécsvárad”. A forduló válogatottjába 

Krapecz Balázst, Bartal Bencét, Szentes Krisztiánt és Albert Krisztiánt 

választották. 

 

  

14. Tankerületi sakkversenyen jártak tanulóink Mecseknádasdon. Bayer Bence 

2./b I. Fehér Szabolcs 4./a szintén I., Bayer Botond 4./b. II., Czirok Márton 5./b 

III. helyezett lett. Hudvágner Márton 6./b egy kategóriával feljebb, a 7.-8. 

osztályosok között lett II.! 



 Nyugdíjas klubnap melyen - a Nőnap viszonzásaként – ma férfinapon a hölgyek 

köszöntötték, látták vendégül a klub férfitagjait és műsort is adtak. Beckerné 

Erzsike finom pörköltet főzött. Zádori János polgármester 1-1 doboz sörrel 

köszöntötte a férfiakat. Volt zene, tánc, tombola és vendégek: a nagykozári 

nyugdíjas klub. 

 

15. A Praxisközösség klubfoglalkozásán – melyre szülőket, nagyszülőket 

invitáltak – a téma a kisebb sebek, csípések, égések, görcsök, mérgezés és 

allergia volt a téma. 

A Dn-ben újabb olvasói levél bírálja a Dombay-tavi állapotokat. 

 

16. „Középkori vásáron kínálták a szalámit” címmel a Dn a Külsheimben 

rendezett történelmi vásárról ír. 30 tagú küldöttséget vezetett Zádori János 

polgármester német testvértelepülésünkre. 

 

17. Német szavalóverseny országos döntőjén vett részt Csibi Benett 5./b, aki a 

kategóriában induló 24 versenyző közül 9. lett. 

 „Játszva tanulhatnak” írja a Dn a PIFÖ legújabb szervezéséről. Az egy hetes, 

teljes ellátással járó tátrai tábor alatt a játékok tanító szerepével, a nem formális 

tanulási módszerekkel ismerkednek meg a résztvevők. 

A Pécsi Nyugdíjas Egyesület 30 éves jubileumi ünnepségén vendégszerepelt 

tánccsoportunk. 

 

 18. Pöttyös Retro Majális a művelődési házban, melyen a 60-’ -70’ -80’ -90-es 

évek legjobb slágereire táncolhatnak. Valami pöttyösben a belépés féláron! 

A művelődési házban börze, ruhák, cipők, játékok, könyvek. 

Sásdon lépett fel tánccsoportunk. 

A Dn „Trükkös tolvajok buktak le” címmel arról ír, hogy Pécsváradon egy idős 

nőt több százezer forinttal károsítottak meg. 

 

20. A Dn sportrovata szerint „a bajnok Pécsvárad bombagólokkal verte a 

Mohácsot”. A forduló válogatottjába Németh Adrián, Spannenberger Máté, 

Szentes Krisztián is bekerült.(Utóbbi 15 góllal szerepel a góllövő listán is.) 

 

21.  Hivatalosan is átadták az Egészségügyi Központ Alapellátási Centrumát, 

ahol az ügyelet és a védőnők kaptak helyet. Beszédet mondott dr. Hargitai 

János, országgyűlési képviselőnk és Madaras Zoltán a Megyei Közgyűlés 

elnöke. Mielőtt Hargitai úr és Zádori János polgármester átvágta volna a 

szalagot, Kiss László tiszteletes megáldotta az épületet. 

A mai Kiránduló kedden drávai hajókiránduláson vettek részt a nyugdíjas klub 

tagjai. A hajózás után a drávaszabolcsi klub vendégül látta őket. Harkányi 

fagyizás következett, majd Siklóson a várat és Malkocs bég dzsámiját nézték 

meg. Hazafelé útba ejtették a Máriagyűdi Kegytemplomot is.  



A Dn a mindenki számára nyitott új mozgásformát ajánlja: Nordic Walking 

Klub indul a várkertben keddenként a Zengő praxisközösség szervezésében. 

 

22. A Pécsváradi Erdészet rendezte az „Év erdésze 2019” verseny baranyai 

fordulóját. A 15 erdész technikusnak egy 2,4 km-es pályán végighaladva kellett 

megoldaniuk a munkájukhoz kapcsolódó 10 féle feladatot. 

 Idegen nyelvi mérés zajlott az iskolában német és angol nyelvből. 

Az EGYMI tanulói Oldon jártak, ahol Gáspár Tamara kislabda hajításban és 60 

méteres síkfutásban is I., Bogdán Éva II., Orsós Cintia III. helyezést hozott haza. 

A fiúknál Horváth Krisztián I., Horváth István II. Gáspár Richard III. helyezett 

lett. 

A Dn a tegnapi ünnepélyes átadóról ír. 

  

23. A felső tagozatosoknak idén Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány c. 

regényéből szervezett irodalmi vetélkedőt Bősz Patrícia könyvtárostanár.  

I. hely:   5./c (Majdics Nóra, Tóka Domos, Lantos Balázs) 

II. hely:  8./b (Görcsi Alexa, Schmidt Kata, Zsáli Zoé) 

III. hely: 5./b (Kopa Dorottya, Czirok Márton, Frick Tamás) 

Az Érbarát klubban ma gyógyszerészi előadást hallanak a gyógyszerekről, 

mellékhatásaikról, azok értékeléséről. 

Az EGYMIBEN vidám egészségfejlesztő délutánt tartott Fischerné Virág Éva 

egészségfejlesztő. 

Több fotóval, egész oldalon szól rólunk a Dn. Taglalja az egészségügyi, 

bölcsődei, idősellátási fejlesztéseket. 

 

24. Zenés, táncos, hitéleti színdarabot tekinthettek meg az érdeklődők a 

művelődési házban, „Zarándoklat a máriakéméndi búcsúba (Wallfahrt)” címmel. 

Közreműködött az Erzsébeti Tánccsoport, a Kékesdi Hagyományőrző Baráti 

Kör, a Geresdlaki Német Nemzetiségi Gyerektánccsoport és a Mohács 

Nemzetiségi Néptáncegyüttes. 

 

25. A Dn egyik cikke a szerdai örömtánc találkozót ajánlja az olvasók 

figyelmébe, másik pedig a területünkön megrendezett „Év erdésze 2019” 

verseny Baranya megyei fordulójáról szól Fát vágtak, lőttek is a titulusért 

címmel. 

 

 26. Gyermeknap a várkertben a PIFÖ-vel. Több állomásos játék, habparty, 

kézműves foglalkozások, Ringató, Ribizli bohóc és a Csurgó zenekar várta a 

kicsiket. Volt hot-dog, fagyi, palacsinta és limonádé.   

 

 

27. A Diabetes klub ma a cukorbetegséggel kapcsolatos diétás és 

mozgásterápiás tanácsadást tart. 



 

 29. A „Kihívás napja”országos programhoz csatlakozva a nyugdíjas egyesület 

kezdeményezésére a várban Szenior Örömtáncosok Találkozóját tartották. ( Az 

örömtánc mozgás- öröm- agytorna) 

 Az elhízás lelki okairól, gyógyszeres kezelési lehetőségekről addiktológus és 

endokrinológus tart előadást a „Fogyi-klubban”. 

 

30. Címlapon, nagy színes fotóval ad hírt a Dn tegnapi örömtánc találkozónkról 

„Örömtáncosokkal telt meg az egész várudvar” címmel. 

Hagyományőrző táncosaink ma a szederkényi idősek otthonában léptek fel: 

„kitáncolták” a májusfát. 

 

31. „Megvalósítják a fiatalok ötleteit” írja a Dn, beszámolva az Ifjúsági 

Önkormányzat sikeres pályázatairól, jövőbeli terveiről. 

A sportrovat „Ünnepre készül a bajnok” című cikke focistáinkról szól. 

 

Május rövid 

1.    Maifest 

3.    Társasjáték-klub 

4.    Megyei jubileumi találkozó 

6.    Operaest vár 

7.    Rendhagyó irodalom óra 

       Mozgáskorlátozott  klubnap 

10.  Apró fúvósok sikere 

11.  Felvidéki nap  

12.  Mentős nap 

       Együtt muzsikál a család koncert 

13.  Testületi ülés 

14.  Nyugdíjas klubnap, férfinap 

15.  Praxisközösség klubfoglalkozása 

17.  Tánccsoport Pécsett 

18.  Pöttyös retro majális 

       Börze  

       Tánccsoport Sásdon 

21.  Új Alapellátási Centrum átadása 

       Kiránduló kedd 

       Nordic Walking Klub indul 

22.  Erdészeti verseny 

       Idegen nyelvi mérés általános iskola 

23.  Irodalmi vetélkedő általános iskola 

       Egészségfejlesztő délután EGYMI 

       Érbarát klub 

24.  Zenés-táncos színdarab műv.ház 



26.  Gyermeknap a várkertben 

27.  Diabetes klub 

29.  Kompetenciamérés általános iskola 

       Szenior örömtánc-találkozó vár 

       Fogyjunk együtt! előadás 

30.  Tánccsoport Szederkényben 

 

 

 

Június 

 

2.-9. Öt fiatal vett részt Csehországban az ErasmusPlus programon, három 

másik országból érkezett fiatalokkal együtt.  

 

3. Nem csak a sportoldalon, de címlapon is labdarúgó csapatunk teljesítményét 

méltatja a Dn „Gálával hangolt a bajnok” –írja. A forduló válogatottjában ott 

van Németh Adrián, Krapecz Balázs – aki a góllövő listára is feliratkozott 11 

góllal, - és Szentes Krisztián, aki 19 gólt lőtt a szezonban. 

 

4. A nemzeti összetartozás napján trianoni megemlékezésre hívták az 

érdeklődőket az emlékműhöz. A megjelenteket Friesz Péter történelemtanár, 

igazgató helyettes köszöntötte. Ünnepi beszédet mondott Andrics Aliz 

önkormányzati képviselő. Közreműködött Bárdos Sándor, a Zengővidéki 

Határon Túli Magyarok Egyesülete, valamint az általános iskola és a 

középiskola tanulói. 

 

5. Kiemelkedően teljesítő tanulóinkat fogadta Polgármester úr a művelődési 

házban.  Szondi József                  dr. Péter                 Bognárné Auth 

                   Díj                           Károlyné-Díj                 Mária-Díj  

1. évf.      Simon Luca              Wéber Hanna               Shneider Ervin 

2. évf.      Lantos Kata               Kovács Kata              Haraszti Balázs 

3. évf.     Kádár Balázs         Hudvágner Borbála            Lauer Júlia 

4. évf. Köműves Bendegúz       Fullér Petra                   Fullér Petra 

5. évf.    Rubint Marcell          Kopa Dorottya               Csibi Benett 

6. évf.  Hudvágner Márton            Peck Viola               Hudvágner Márton 

7. évf.     Papp András                Kecskés Karina               Papp András 

8. évf.   Peck Domokos                  Zsáli Zoé                     Ruppert Luca 

 

A Gondozási Központ ma tartotta Nyárváró ünnepségét. Amíg az üstben főtt a 

pincepörkölt, a nagypalli óvodások adtak vidám műsort. Volt nyári totó, 

képkirakó, játékos fejtörők. A megoldásokért csoki, süti járt. 

 



6. A Dn a Zengő Praxisközösségről ír „Már egy éve tesznek az 

egészségért”címmel. Címlapon: „Krapecz lett a legjobb”az írás címe, melyben a 

liga legjobbjának választották játékosunkat. A sportoldal is bajnok focistáinkról 

szól. 

 

7. „Már javában szervezik az önkéntesek munkáját” írja a Dn a Bem közben 

található játszótér elújításáról melyet a Pécsváradért Alapítvány kezdeményezett 

és fog össze. 

 

8. „Csapatokban versenyeznek” címmel ad hírt a Dn az évzáró vetélkedő 

részleteiről, melyre a 12-20 éves korosztályból várnak 4-5 fős csapatokat. 

Másik cikke zeneiskolánk növendékhangversenyét ajánlja. 

 

11. Nyugdíjas Egyesület klubnapja. Büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy 

Somogy-Tolna-Baranya megyei Nemzeti Művelődési Intézet vezetői, civil 

szervezetek képviselői látogatták meg az egyesületet, hogy a „Jó gyakorlatok” 

keretében ismerkedjenek az itt folyó tevékenységgel. 

 

12. A mai kiránduló kedd Simontornyára „vitte” a résztvevőket, ahol megnézték 

a reneszansz műemlékvárat, majd a vajtai Zichy kastélyt és a györkönyi Tájház 

megtekintése után a Pincefaluban borozgatásra is lehetőség volt. 

A Dn „A legjobb lecsót keresik” címmel ajánlja főzőversenyünket és 

borkóstolónkat. 

 

13. A Baba-mama klubban ma a nyári balesetek megelőzéséről volt szó. 

 Évzáró növendék hangversenyt tartott ma a Zeneiskola a művelődési házban. 

 

14. Utolsó tanítási nap  -  talán nem csak a gyerekek várták? 

A búcsúzó 8./b osztály (hagyományteremtő céllal) fát ültetett ma a főutcán, 

amely az együtt töltött évekre emlékezteti őket. 

Caritas vásár a helyi csoport szervezésében. 

„Ringató” foglalkozás már évek óta van a művelődési házban, ám ma nem csak 

a babákat, kismamákat, hanem a nagymamákat, nagytesókat stb. is várták. A 

több generációs foglalkozáson a nyugdíjas klub tagjai is részt vettek. 

 

15. Tanévzáró vetélkedőt szervezett a művelődési ház aPIP44 pályázat keretében 

„Játék határok nélkül” elnevezéssel. Az ügyességi feladatokkal értékes 

nyereményeket lehetett szerezni. A Dn is ír róla programajánlójában. 

 

16. Családi napot tartott a gyógyszergyár a várban. Vezetések, játékok, műsor 

színesítette a napot. 

Este a Pécsi Nemzeti Színházat látogatták nyugdíjasaink, megtekintették a 

„Balfácánt vacsorára” című előadást. 



 

17. A mai testületi ülésen a képviselők 1. elfogadták a Pécsváradi Krónikát, 

majd Jaczkó Noémi ifjúsági polgármester adott 2. tájékoztatót a PIFÖ 

tevékenységéről, elhangzottak az 3. önkormányzat érdekeltségével működő 

gazdasági társaságok beszámolói , beszéltek 4. a zöld város pályázathoz 

biztosítandó önerőről, végül 5. zárt ülésen döntöttek az önkormányzati 

kitüntetésekről 

A Főzőklubban az egészséges desszertekről esett szó. 

 

17.-21. II. Tücsöktábor a Zeneiskola szervezésében, ahol a 15 kisgyerek kreatív 

zenei foglalkozásokon, kiránduláson és sok-sok közös játékban vehetett részt. 

 

18. Nyáron gyakrabban fordul elő vérhiány, a helyi Vöröskereszt mára véradást 

szervezett. 

Kiránduló kedd: Simontornya – Vajta – Györkönyi Pincefalu. 

A Dn-ben, fotóval: „Fát ültetett a ballagó osztály” 

 

19. A Dn egyik írása a Lecsó-Bor-Vár programot, egy másik az Érbarát Klubot 

ajánlja. 

   

20. Ma az egészséges italok kerültek terítékre a Főzőklubban. 

Az Érbarát klub tagjainak dr. Bíró Ferenc a magas vérnyomás kísérő és 

társbetegségeiről beszélt. 

 

21. Lecsó-Bor-Vár szlogennel főzőverseny – melyen Pécsvárad legjobb lecsóját 

keresték – és borkóstoló volt a Borbarát Egyesülettel a várban. A hagymát, 

paprikát, paradicsomot, kenyeret az önkormányzat biztosította csapatonként 10 

főig. Persze, az „alapcsomagon” kívül bármit vihettek a főzők, hogy feldobják a 

hagyományos receptet. Borokat, pálinkákat is kóstolhattak a jelenlevők. A 13 

induló csapat közül abszolút első helyezést a Koch Róbert vezette csapat nyert 

 

22. Tanévzáró és ballagás az általános iskolában. A tanévet 18 osztályban 314 

tanuló zárta, és 2 magántanuló évet ismétel, sikertelen záróvizsga okán. A 39 

nyolcadikos közül szakközépiskolába/szakgimnáziumba 19 fő,49% megy, 

gimnáziumba 15 fő, 38%, szakiskolába 5 fő 13%. 

A Dn „Készült a finom lecsó” címmel a tegnapi rendezvényről ír.   

 

24. dr. Kapuvári Péter a Diabetes klubban a cukorbetegség krónikus 

szövődményeiről beszél. 

A Dn „Mesében a város története” című cikkében Somogyvári Magdolnát (alias 

Adószegi Magdikát) mutatja be abból az alkalomból, hogy megjelent első 

mesekönyve.( Már készül a második is!) 



Zsifkó István, Horváth Roland és Horváth Pál, három tehetséges fiatal zenész 

vehetett részt egy országos szakmai továbbképzésen Gánton. Az egy hetes tábort 

a Landesrat szervezte. 

 

25. „Nyáron szünetelnek” írja a Dn a Zengő Praxisközösségről, felsorolva az 

elmúlt időszak foglalkozásait. Ősszel újra indulnak a klubok, előadások. Másutt 

Kocsis Mária új könyvét bemutató beszélgetést ajánlja. 

 

26. „Az ügyességünket is próbára tehetjük” címmel ajánlja a Vár Napja 

programjait a Dn. 

 

28. „Hatalmas sikert arattak” címmel ad hírt a Dn arról, hogy a Pécsváradi 

Fordan Mozgáskuckót – óriási sikerrel, vastapsot begyűjtve – képviselte 

Csehországban 15 kis táncosunk. 

 

29. Vár Napja az idén is levendulaszürettel együtt. Most is vendégünk volt a 

Siklósi Sárkányos Lovagrend, akik a bemutatók mellett főztek is. Előadással is 

készültek, „Nők a harcmezőn” címmel. Új kiállításunkat is ők hozták: középkori 

páncélokat, fegyvereket mutatnak be. 

 Voltak speciális vezetések, kézműveskedés, dobozvár-építés, kalácssütés, 

solymász bemutató, íjászat. 

 Délben kihirdették a „Pécsvárad étele” verseny győztesét: Jagados Dominika 

káposztás tarjája. Ezt meg is lehetett kóstolni. A többi ételt is bárki 

kipróbálhatja, hiszen a beérkezett recepteket tartalmazó könyvecske 

megvásárolható. 

A napot – szokás szerint – várkarolás zárta. 

A Dn ma is ajánlja a rendezvényt 

 

 

Június rövid 

2.-9. PIFÖ Csehországban 

4.     Trianoni megemlékezés 

5.     Polgármesteri fogadás 

        Nyárváró Gondozási Központ 

11.   Nyugdíjas klubnap 

        „Jó gyakorlatok” 

13.   Évzáró növendékhangverseny 

        Baba-mama klub 

14.   Utolsó tanítási nap – 8./b fát ültet 

        Több generációs Ringató 

        Caritas vásár 

15.   Tanév záró vetélkedő művelődési ház 

16.   Gyógyszergyár családi napja 



        Színházlátogatás    

17.   Főzőklub 

        Képviselőtestületi ülés 

17.-21. II. Tücsöktábor 

18.   Véradás   

        Kiránduló kedd 

20.   Főzőklub 

        Érbarát klub 

21.   Lecsó-Bor-Vár 

22.   Tanévzáró és ballagás 

        Tánccsoport Máriagyűdön 

24.   Diabetes klub 

29.   Vár Napja 

 

Július 

 

 

 

1. Kis túlzással ma rólunk szól a Dn. Címlapon is, belső cikkben is, színes 

fotókkal, részletesen ír a „Vár Napja” rendezvényünkről. 

 

1. -5. A ZHTME idén is megrendezi hagyományos kézműves napközis táborát. 

 

2. A Dn arról ír, hogy holnap megkezdik a Nyári Színházra a jegyek árusítását. 

 

3. „Kiemelkedő oktatói munkáját ismerték el” címmel ír a Dn Naszvadiné 

Podányi Eszterről, zeneiskolánk hegedűtanáráról abból az alkalomból, hogy 

megkapta a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma által adományozott Pedagógus 

Szolgálati Emlékérmet. 

Ma kezdik árusítani a Nyári Színház előadásaira a jegyeket a művelődési 

házban.  

 

4. A Dn ma két helyen is említi a várat. Rövid tudósításában arra hívja fel a 

figyelmet, hogy ma – a recepció és a söntés felújítása miatt – nincs kiszolgálás, 

ám a megrendelt napi menü elfogyasztására lesz lehetőség.  

Hosszabb, fényképes cikke új kiállításunkat mutatja be „Régi páncélokat 

mutatnak be” címmel.  

 

4.-7. Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya, Szepesszombat, Csorba-tó – 

csak néhány helyszín, ahol megfordultak a Nyugdíjas Egyesület tagjai e négy 

nap alatt. A túrát Kárpáti Gábor vezette, aki nyelvtudása, szakértelme mellett 

remek humorával is feledhetetlenné teszi ezeket az alkalmakat. Utolsó 



állomásként Garamszentgyörgyön, testvértelepülésünkön álltak meg, ahol 

leírhatatlan és elképesztő vendégszeretettel fogadták őket. 

 

9. Könyvbemutatóra várták az érdeklődőket ma a nyugdíjasok klubnapja előtt. 

Kocsis-Kordély Mária immár negyedik verseskötete jelent meg, melynek 

„Hetvenkedés” címet adta a szerző. A beszélgetést – mely a helyi Tv kamerái 

előtt zajlott - Fűri Ferenc moderálta, közreműködött Bősz Zoltánné.  

A Dn az Európa-téren rendezendő ifjúsági bálunkról ír. 

 

10. A Várszínházi előadásokat, a Szent István Napok gazdag programjait 

népszerűsíti a Dn „Bohózatot is előadnak a pécsváradi várban” című cikkében. 

  

13. Tanácsadással egybekötött cefrézési bemutató a Pécsváradi 

Gyümölcsfeldolgozó és Pálinkafőzdében. Gyümölcsválogatás – 

magozás/feltárás – Ph beállítás – tápsók és élesztő hozzáadás – mindez előzetes 

regisztráció után ingyen megtekinthető Hoyk Balázs szakértő vezetésével. 

 Ifjúsági bál az Európa-téren. Belépődíj nincs, zenél a KOR-SHOW, akik a 70-

es, 80-as évek slágerei mellett napjaink zenéjét is játszák. A helyszínen büfé is 

működik. 

A Dn Nordic Walking klubunkat mutatja be a „Bottal fedezik fel a Mecsek 

látnivalóit „című cikkében. 

 

16. Kiránduló kedd – ezúttal gyógyfürdőzés Tamásiban. 

 

18. A Dn az Alma Együttes koncertjét ajánlja. 

„Hamarosan megszűnik az analóg csatorna” című másik cikkében arra hívja fel 

a figyelmet, hogy a hónap végétől, az önkormányzat támogatásának 

köszönhetően, valamennyi kábeltelevíziós csomagban digitális hálózaton 

elérhető a PVTV műsora. 

 

22.-26. Másodszor rendezték meg a Dombay-tónál a német nemzetiségi tábort. 

A változatos programokat az óvoda négy németes óvónője – Albert Anikó, 

Martonné Fetzer Rita, Sás Bernadett és Schnell Bettina - szervezte és 

bonyolította. 

 

26. Anna napon tartjuk a nagymamák napját. A gondozási központ lakóit a 

nyugdíjas klub táncosai-énekesei köszöntötték. 

A Best Magazin mai számában nagy, két oldalas, sok képpel színesített cikkben 

Kopa Marciról olvashatunk. Az írás a családot és természetesen Maxot, a 

vakvezető kutyát is bemutatja, „aki” együtt vette át a diplomát gazdijával a Pécsi 

Tudományegyetemen. 



„Váradon tűzijátékra gyűjtenek” írja a Dn. Az államalapítási ünnepségek 

zárásaként az elmúlt években is támogatásokból valósult meg a látványosság, és 

közpénzt az idén sem szeretne ráfordítani az önkormányzat. 

 

24.-28. A Gyermek és Ifjúsági Fúvószenekar idén idilli környezetben, 

Mórahalmon táborozott. 

 

31. A Dn az Alma együttes koncertjére hívja fel a figyelmet. 

 

 

Július rövid 

1.-5.Kézműves napközis tábor ZHTME 

3.     Kezdődik a jegyárusítás a Nyári Színház előadásaira 

4.-7. Felvidéki kirándulás nyugdíjasklub 

9.    Könyvbemutató 

       Nyugdíjas klub 

13.  Cefrézési bemutató Gyümölcsfeldolgozó és Pálinkafőzde 

       Ifjúsági bál Európa-tér 

16.  Kiránduló kedd 

22.-26.Német nemzetiségi tábor 

26.  Nagymamák napja Gondozási Központ 

24.-28. Gyermek és Ifjúsági Fúvószenekar tábora 

 

 

 

Augusztus 

 

1. „Életre keltik a múltat” címmel három vár, köztük a pécsváradi programjait 

sorolja a Dn. 

 

2. Szülőknek és gyerekeknek egyaránt szólt ma az Alma együttes koncertje a 

várban. Ők is aktív részesei és formálói voltak a sok vidámsággal fűszerezett 

műsornak. 

Az ifjúsági klubban csocsó-verseny és társasjáték-klub.  

 

4. A Zenélő Várterasz várja ma vendégeit a Big Band műsorával. 

A nyugdíjas férfikórus a fazekasbodai Falunapon lépett fel. 

 

6. A Várszínház előadásait a Körúti Színház nyitja „Zsákbamacska” című zenés 

vígjátékkal. 

A Dn ismét közli azt a cikket, mely egyszer már megjelent „Hűtlen kezeléssel 

gyanúsítják”címmel és ismét nem tisztázza, hogy az ügynek semmi köze Zádori 

János polgármesterségéhez. 



Másutt a várban nyíló fotókiállítást ajánlja. 

Harmadik írása a Spätschoppen fellépőit mutatja be. 

 

7. Az ifjúsági klubban ma film klub. 

 

9. Léghoki verseny és társasjáték az ifjúsági klubban. 

 

10. Ladányi Patrik oklevelet kapott abból az alkalomból, hogy 132 góljával 

Magyarország gólkirályainak gólkirálya lett. 

 

11.-14. A Dombay-tónál e héten a Zeneiskola vonós tanszaka táborozott. 

 

13. A Várszínház ma „A balek” című bohózatot mutatta be a Pesti Művész 

Színház előadásában. A Dn Beleznay Endre fotójával ajánlja. 

Nyugdíjas klubnap. 

„Középkori értékeket mutatnak be” címmel a fotókiállítást és a Pécsváradi 

Alapítólevelek c. kiadványt reklámozza. 

 

14. A Baba-mama klub mai vendége Kiss Zsófia szoptatási tanácsadó és Szabó-

Beck Angéla Ringató foglalkozásvezető. 

A fiataloknak filmklub. 

 

15. „Magyar királyaink emlékezete” címmel nyílt ma kiállítás a vár Szent László 

termében, melyen dr. Ódor János, a szekszárdi Wosinszky Mór Múzeum 

igazgatója mondott ünnepi beszédet. Borbély Béla fotográfus képein 

megcsodálhatjuk a koronázási ékszereket, trónust királyaink portréját, 

épületeket, stb. 

Este ünnepi szentmise a Nagyboldogasszony-templomban.  

Utána a Várbaráti Kör szervezésében került sor a „Pécsváradi alapítólevelek” 

című kiadvány bemutatására. Dr. Érszegi Gyula, a MTA doktora, a Magyar 

Országos levéltár igazgatója szövege elé Gállos Orsolya írt előszót. A grafikai 

tervezést Vincze Dávid, a fotókat Beckné Kótsch Petra készítette. A korról- 

környezetről Friesz Péter tartott előadást. 

 

15.-18. Nyugdíjasaink Nagyatádra mentek, ahová a hagyományos 

vendégszeretet és a remek gyógyvíz mellett az Accorden Harmonika Zenekar 

esti koncertjei miatt utaznak ilyenkor. 

 

16. „Barátunk, Markó” – akusztik koncert Produceller Produkció 

szervezésében.(Apaceller Gergely) Főszerepben Cselinacz Marko – harmonika, 

közreműködők: Apaceller Péter, Apaceller Gergely, Apaceller-Czigola Orsolya. 



A Dn az óvoda és bölcsőde felújítási munkálatairól, a szociális otthon 

fejlesztéséről valamint a Hosszúhetényre vezető út felújításához szükséges 

közbeszerzésről ír. 

 

17. Spätschoppen- azaz a szokásos Német Nemzetiségi Mulatság a 

Szentháromság téren, melyen német nemzetiségi előadók lépnek fel, német 

nemzetiségi ételeket lehet kóstolni, s amely utcabállal zárul. 

A PIFÖ ma rendezte I. Éjszakai Focikupáját a műfüves pályán, ahol a csapatok 

bőrükön UV-festékkel léptek pályára. 

Programjainkról a Dn is hírt ad. 

Örömtáncosaink a máriakéméndi Német Napon szerepeltek. 

 

18. Ünnepi önkormányzati ülés, melyen átadták a város kitüntetéseit, s melyen 

fellépett a dr. Kutnyánszky Csaba által vezetett Női Kamarakórus, valamint a 

zeneiskola növendékei. 

 Pécsváradért Emlékplakettet kapott: Laufer László fotoriporter, Gerst Rita 

tanító, Perlaki Zoltán szakosztályvezető, Keszler Mátyás autóversenyző. 

Díszoklevelet vett át: a Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület. 

 A köz szolgálatáért díjat Balláné Milter Mária, a Család és Közösség 

Alapítvány elnöke, Naszvadiné Podányi Eszter zenetanár, Váczi István 

rendőrezredes,  Dolha Boldizsárné, a Nyugdíjas Egyesület titkára kapta. 

Pécsváradért díjban részesült: Patacsi Antalné lelki segítő, Ördög Béla 

Zengővárkony, Kovács József Garamszentgyörgy, Bagó Ferenc Pannonhalma 

polgármestere. 

A Német Nemzetiségi díjat Becker Józsefné vehette át, a kisebbségi kultúra 

ápolásáért. 

A város megerősítette tízéves testvérvárosi szerződését Garamszentgyörgy és 

Pannonhalma vezetésével, majd közösen ültettek fát a vár udvarán. 

 

19.-23. Lányok, hölgyek számára tart önvédelmi tanfolyamot Blazsekovics 

Ferenc 12 éves kortól. 

A tegnapi önkormányzati ülésről számol be a Dn, képekkel is.  

 

20. Az ünnep ma is a Nagyboldogasszony templomban ünnepi szentmisével 

kezdődött, majd a várban, István királyunk szobránál koszorúzással folytatódott, 

melyet az új kenyér szentelése, megszegése és kóstolása követett. Délután színes 

népünnepély, benne a IV. Határon túli magyarok fesztiválja. A helyi 

csoportokon kívül Mexikóból és Grúziából is érkeztek fellépők. A 

gyermekeknek a Galóca Bábtársulás adott műsort, majd utcabál a Star Boys 

Banddal, közben 22 órakor a közadakozásból megvalósított tűzijáték. 

 

21. Film klub az ifjúsági klubban. 

 A Dn tegnapi, ünnepi programjainkat sorolja. 



 

22. Magyarországi magyar, horvát és szerb táncokat mutatott be a „Mohács” 

Nemzetiségi Táncegyüttes néptáncestjén a várban. 

 

26. Labdarúgóink győzelemmel kezdték az új szezont, sőt Szentes Krisztián 2 

gólt is lőtt. A forduló válogatottjába rajta kívül Bozó László és Wittrédi Dávid is 

bekerült.  

 

27. Pozsgai Zsolt: Gina és Fidel című színjátékát láthattuk volna ma a 

művelődési házban, ám Árpa Attila elfoglaltsága miatt elmaradt. Helyette 

szintén Pozsgai Zsolt: Léda című alkotása került színre. 

Erről a Dn is hírt adott. 

 

29. A Zenélő Várterasz ma a nagy létszámú „Pannonia Grand Orchestra” 

zenészeit mutatta be. Műsorukon a klasszikus művek mellett könnyedebb, 

ismerős dallamok is felcsendültek. 

 

Augusztus rövid 

2.    Alma együttes koncertje vár 

       Csocsó-verseny, társasjáték klub Ifjúsági klub 

4.    Zenélő Várterasz – Big Band 

       Férfikórus Fazekasbodán 

6.    Várszínház: Zsákbamacska  

7.    Filmklub 

9.    Léghoki verseny és társasjáték klub 

13.  Várszínház: A balek 

        Nyugdíjas klubnap 

11.-14. Vonós tanszak tábora 

14.   Baba-mama klub 

        Filmklub 

15.  Kiállítás megnyitó vár  

       Ünnepi szentmise 

       Kiadvány bemutató vár 

15.-18. Nyugdíjasok Nagyatádon 

16.  Akusztik koncert vár 

17.  Spätschoppen 

       Utcabál 

       I. Éjszakai Focikupa 

       Örömtáncosok Máriakéménden 

18.  Ünnepi önkormányzati ülés 

19.-23. Önvédelmi tanfolyam hölgyeknek 

20.  Szentmise 

       Koszorúzás 



       Népünnepély tűzijátékkal 

22.  Néptáncest 

27.  Színházi előadás művelődési ház 

29.  Zenélő Várterasz – Pannonia Grand Orchestra  

 

 

 

Szeptember 

 

2. Tanévnyitó ünnepély, melyet iskolánk 310 tanulóval kezd, 17 osztályban.  

5 fő magántanuló, 71 fő bejáró. Alsó tagozaton 6 napközis csoport, felsőben 2 

tanulócsoport van. Szerkezeti változás, hogy a zengővárkonyi telephely 

megszűnt, átvette a református egyház. Nagypall továbbra is telephely, 

Geresdlak tagintézmény, a zeneiskola intézményegység. 

Az óvodáinkban is megkezdődött a nevelési év. 5 csoportban 113 kisgyermek 

kezdte meg az évet, 10 óvodapedagógus és 5 dajka segíti őket. Szolgáltatásaik is 

sokrétűek: logopédia, gyógytorna, lábtorna, egyéni fejlesztések, német tánc, ovi- 

foci, kézilabda, angol oktatás, katolikus és református hitoktatás. 

A bölcsődében folyamatos a beszoktatás. A két csoport összesen 26 gyermeket 

tud fogadni, 1 éves kortól 3 éves korig. Jelenleg 24 igénylés van. 

Remek teljesítménnyel, simán nyerte labdarúgócsapatunk a tegnapi, Komló 

elleni rangadót. A forduló válogatottjába bekerült Racskó Roland, Takács Ákos 

és Szentes Krisztián, aki – bár még csak két fordulón vagyunk túl – már négy 

góllal vezeti a góllövőlistát. 

 

3. A Dn a Leányvásár előkészületeiről ír, közzétéve a felhívást, hogy olyan 

házasodni készülő párt keresünk, akik vállalják a nyilvánosságot és ezen a 

különleges napon kötnének házasságot. „Cserébe” a szervezők gondoskodnak a 

sminktől a virágig, az anyakönyvezetőn át mindenről. 

 

6. „A kutyások körében is népszerű a szép tó”címmel arról a háborúról ír a Dn, 

amely a kutyatartók és a strandolók közt folyik a Dombay-tónál. Mint azt 

polgármester úr is megerősítette, önkormányzati rendelet tiltja a kutyák 

fürdetését a tóban.   

 

 

7. Hegedűs Endre Kossuth-, Liszt- és Cziffra-díjas zongoraművész adott 

hangversenyt a városi könyvtárban.  

 

8. Évnyitó hangversenyre és az új tanévet bevezető tájékoztatóra vártak 

mindenkit a művelődési házba zeneiskolánk pedagógusai. 

A Rézfúvós Kamaraegyüttes német nyelvű szentmisén működött közre 

Máriagyűdön, melyet Mayer Mihály nyugalmazott püspök celebrált. 



 

9. „A PEAC-on is átrobogott a remekül támadó címvédő” méltatja a Dn 

labdarúgó csapatunk teljesítményét. 

 

10. Őszi karitász vásár a művelődési házban. 

Este a nyugdíjasklub klubnapja, melyre Vogl Jakabné Marika néni ismét kis 

jelenetet állított össze. 

 

11. Erdei iskolai programon vettek részt iskolánk második évfolyamosai. 

Film klub az ifjúsági klubban. 

A Dn közli azok névsorát, akiket már nyilvántartásba vettek a közelgő 

önkormányzati választáson indulóként. 

 

12. „Közösen lehet tekerni a hétvégén” írja családi kerékpár túránkat ajánlva a 

Dn. Másik cikkében a közelmúltban tartott 15 éves jubileumi ünnepségről ír, 

melyen Unterschleissheimben vett részt delegációnk. 

 

13. Nyugdíjasaink ma Szigetváron jártak, ahol a „Lejárt határidejű gyógyszerek 

leadása” program záró rendezvényén vettek részt, majd jót fürödtek a 

gyógyvízben. 

 „Különleges fogásokat kóstolhatunk” írja a Dn  a Határtalan lakomát ajánlva. 

 

14. Határtalan lakoma – azaz közös főzés a testvérvárosi delegációkkal, civil 

szervezetekkel, kistérségi településekkel. A színpadon színes műsor, este bál a 

várteraszon. Közben az autók szerelmesei két órától több, mint ötven Jaguár 

felvonulásában gyönyörködhetnek. 

Bár a műsorban is szerepeltek a nyugdíjas egyesület csoportjai, a tánccsoport és 

a férfikórus fellépett a hirdi Falunapon is. 

 

15. Sportkörünk idén is megrendezte a családi kerékpártúra és verseny 

elnevezésű programját. A táv a pusztabányai vadászházig kb. 10 km. Idén is 

készültek játékokkal, tesztekkel, vetélkedőkkel. Az első három helyezett – nő és 

férfi – éremdíjazásban részesült. 

Az ifjúsági klubban a társasjáték mellett beszélgetés várta a fiatalokat „Milyen 

lehetőségeink vannak Európában?”témában. 

 

16. Az EGYMI 30 fővel képviseltette magát a Fővárosi Állat- és Növénykert 

izgalmas, érdekes programjain, melyet a „Sérült gyerekek Napja” alkalmából 

rendeztek Budapesten. 

 A Dn címlapon és belső írásban is fényképes beszámolót ad a Határtalan 

Lakomáról. 

Másik, cikke arról szól, hogy egy testvérpár vitája odáig fajult, hogy egyikük 

baltával esett neki a másik kocsijának. A rongálót elfogták. 



Hízelgőbb a sportrovat: „Megállíthatatlan a Pécsvárad” írja a hétvégi 

rangadóról. A góllövőlistát Szentes Krisztián vezeti 6 góllal, 5 gólos Wittrédi 

Dávid, 4 gólos Takács Ákos. Ő a forduló legjobbjai közé is bekerült, Krapecz 

Balázs és Temesvári Máté társaságában.  

 

17. A Dn arról ír, hogy a hétvégén Pécsvárad külterületére riasztották a 

tűzoltókat, egy négy méter magas trágyarakás kapott lángra. 

 

19. Az EGYMI Kárpát-medencei gyermekrajz pályázat eredményeként 

bemutatót tartottak, mintegy „nemzetőrökké” képezték ki a gyerekeket. 

 

19.-22. Kirándulásra indult a nyugdíjas klub. Nyíregyházán bekapcsolódtak a 

Tirpák Fesztivál eseményeibe, nem hagyták ki a skanzent, a híres állatkertet, a 

Sóstói Fürdőt, de meglátogatták Nyírbátort és Máriapócsot is. 

 

20. 40 éves az Országos Körzeti Orvosi Intézet. Ez alkalomból előadások 

hangzottak el az MTA székházában, de ami számunkra fontos dr. Bíró Ferenc 

vehette át „Az Év Oktató Családorvosa” kitüntetést több évtizedes kiemelkedő 

oktató tevékenységéért. 

 

21. Nyugdíjasaink a Csurgói Nyugdíjasklub 30 éves évfordulójára utaztak.  

A Dn Baba- mama klubunkról ír. 

 

22. Zenélő várterasz ma különleges csemegével: a Bigband közös koncertet ad 

vendégükkel, egy chilei bigband együttessel. 

 

23. A mai testületi ülésen 1.tájékoztatót tartott a közbiztonság helyzetéről 

Oletics Károly komlói rendőrkapitány, majd az intézményvezetők 2. a 

tanévkezdésről az oktatási-nevelési intézményekben, ezután Fullér Zoltán 

egyesületi elnök 3. tájékoztatott a Spartacus Sportkör tevékenységéről.  

4. elfogadták a helyi esélyegyenlőségi programot, 5. a féléves pénzügyi 

tájékoztató és költségvetés módosítása után megvitattak egy 6. rendkívüli 

támogatási igényt, 7. kölcsön nyújtást a Vár Kft-nek, 8. a tűzifa rendeletet, végül 

7. értékelték a Szent István napi programokat. 

„Már csak a Pécsvárad veretlen” írja a Dn a hét végi mérkőzéseket summázva. 

A góllövőlista: Szentes Krisztián 6 gólos, Wittrédi Dávid 5 gólos, Takács Ákos 

4 gólos. 

 

24. „Sokkal szebbé teszik a belvárost” címmel közöl beszélgetést Zádori János 

polgármester úrral a Dn, részletesen bemutatva a városközpont felújítási 

projektet. 

Mától vehetők át az igénylőlapok az önkormányzatnál, melyekkel szociális célú 

tűzifára lehet pályázni. Ebben az évben 262 m3 fa kerülhet kiosztásra.  



 

25. A Baba-mama klubban ma Füredi Alexandra logopédustól a 

beszédfejlődésről, beszédfejlesztésről hallhattak.  

Egy hétre érkeztek testvértelepülésünkről, Külsheimből cserediákok ,akiket 

tanulóink és családjaik fogadtak be. A sűrű programról az iskola gondoskodott. 

Jövőre a mi diákjaink viszonozzák a látogatást. 

 Ismét filmklub az ifjúsági klubban. 

 

27. A pécsváradi asszonyok is részt vettek ma Pécsett a senior táncosok 

találkozóján. Így ők is részesei az elképesztő – és Guinnes-rekordot érő! –

teljesítménynek: az összeadott élekor meghaladta a 20 500 évet! 

28. Táncosaink vendégszerepeltek a pécsi Sétatéren a „Tanuló város” (korábban 

mediterrán ősz) rendezvényen.  

 

29. Színházi előadás este a művelődési házban: A padlás című, nagy sikerű 

musicalt a komáromi Magyarock Dalszínház mutatja be.  

 

30. Kiürültek iskolánk alsó tagozatos termei: minden osztály tanulmányi 

kirándulást tett a környéken. 

Este a várba várták a történelem iránt rajongókat az „Egy nő ellopta, egy császár 

visszaadta, egy kormányzó elásta…” című előadásra, melyen dr. Vargha 

Szabolcs történész, az Eötvös Loránd Történettudományi Intézettől beszélt a 

koronázási ékszerekről, a királykoronázások titkairól. 

 

 

 

Szeptember rövid 

2.  Tanévnyitó általános iskola, óvoda, bölcsőde 

7.   Hangverseny könyvtár 

8.   Évnyitó hangverseny és tájékoztató 

      Rézfúvós Kamaraegyüttes Máriagyűdön 

10. Nyugdíjas klubnap 

      Karitász vásár 

11. Erdei iskola 

      Filmklub 

13. Nyugdíjasok Szigetváron 

14. Határtalan lakoma vár 

      Tánccsoport és férfikórus Hirden 

15. Családi kerékpártúra és verseny  

      Társasjáték klub 

16.  EGYMI Budapesten 

19. Interaktív bemutató EGYMI 

19. -22.Nyugdíjasok Nyíregyháza 



20. dr. Bíró Ferenc kitüntetése 

21. Nyugdíjasok Csurgó 

22. Zenélő várterasz 

23. Képviselő-testületi ülés 

25. Baba-mama klub 

      Külsheimi cserediákok érkezése 

      Filmklub 

27. Társasjáték klub 

      Senior táncosok Guinnes rekordja 

28. Táncosok Pécsett  

29. Színházi előadás művelődési ház 

30. Tanulmányi kirándulások 

      Történelmi előadás vár 

 

 

 

Október 

 

 

1. A Zene Világnapján zeneiskolásaink mini koncerteket adtak óraközi 

szünetekben. Meglátogatták a Gondozási Központ lakóit is. 16 órától pedig a 

Gyermek-és Ifjúsági Fúvószenekar koncertjét hallgathattuk. 

A FOMBSZ Spéci Sportnap megyei rendezvényén Pécsvárad látta vendégül a 

110 résztvevőt. Az EGYMI-ben darts-verseny, a pályán focimeccsek, a városban 

izgalmas túra, melynek keretében Pécsvárad nevezetességeivel ismerkedtek meg 

a résztvevők. 

A Mozgássérültek klubnapot tartottak ma. 

 

3. Az Érbarát klubban dr. Nagy Judit belgyógyász-nephrológus tartott előadást a 

magas vérnyomás szövődményeiről. 

 

4. dr. Nagyváradi László tanszékvezető egyetemi docens, csillagász (nem 

mellesleg pécsváradi család sarja) előadása a művelődési házban „50 éve lépett 

először ember a Holdra”címmel. Szervező a Várbaráti Kör.  

 

5. A Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Szövetsége 25 éves jubileumot 

ünnepelt, melynek Pécsvárad adott otthont. Közreműködtek a Zeneiskola 

növendékei, Kopa Zoltán és Dorottya, volt operettzene, köszöntések, vacsora és 

torták. 

A tánccsoport Ófaluban az Idősek Napján vendégszerepelt. 

 



6. Mint minden évben, idén is iskolánk harmadik évfolyamai készítik és adják 

elő az ünnepi műsort, az aradi vértanúkra emlékezve, Nagy Szilvia és Patonainé 

Link Zsuzsanna betanításában. 

Az Országos Könyvtári Napok alkalmából óvodás foglalkozásokat, az 

iskolásoknak rajzversenyt és az Olvasókörnek meghitt beszélgetést szervezett a 

Városi Könyvtár a héten. Minden nap volt könyvbörze is – jó állapotú, értékes 

könyvekből válogathattunk. A hét zárásaként ma a megye könyvtárosai 

látogattak városunkba, egy hangulatos őszi kirándulásra. 

Délután az Önkormányzat és a helyi Vöröskereszt szervezésében köszöntötték a 

szépkorúakat a hagyományos Idősek napján. Köszöntőt mondott Zádori János 

polgármester, műsort adott a Vár utcai óvoda, Apaceller Orsi és Péter, a 

Nyugdíjas Egyesület Örömtánc-csoportja. 

 

7. A jelenlegi képviselőtestület utolsó ülését tartja ma. A közelgő önkormányzati 

választáson dől majd el, kinek szavaz bizalmat a város lakossága.  

A hétvégén focistáink ismét remekeltek. A válogatottba Kungl Ádám és 

Wittrédi Dávid is bekerült, és a góllövőlistán is az élen szerepel Dávid, Szentes 

Krisztiánnal. Mindketten 7 gólt lőttek. 

 

8. Máriagyűdre kirándultak a Gondozási Központ lakói. Már hagyomány, hogy 

az idősekért, betegekért mondott misén részt vesznek. 

 A Dn már a Leányvásárra hívja fel a figyelmet „A Leányvásár legszebbjét 

keresik majd idén ősszel is” címmel. 

A Nyugdíjasok Egyesülete klubnapot tartott. melyen bemutatkoztak a 

képviselőjelöltek. 

 

9. A nyolcadikos diákok és szüleik pályaorientációs napon vehettek ma részt az 

általános iskolában. 

 

10. Az EGYMI-ben az Állatok Világnapja alkalmából szervezett témanapon 

rajzos, kézműves, kvíz feladatok várták a tanulókat. Délután kutyaterápiás 

foglalkozás, állattartással kapcsolatos feladatok, játékok útján szereztek 

ismereteket az állatokról. 

 Zádori János –sokak kérésére és örömére – úgy döntött, hogy indul az 

önkormányzati választáson. Ma mutatja be programját és a képviselőjelölteket a 

művelődési házban tartandó választási rendezvényen.  

Szederkényben, az Idősek Otthonában vendégszerepelt a férfikórus. 

Az „Ízes Magyarország” című országos kiadvány ma megjelent számában két 

oldalt is szentel a Leányvásárnak. A „3 hely, amit látni kell” rovatban a vár, a 

Zengő és a Várkonyi Tojásmúzeum szerepel. 

A Dn a német szoba átadásáról ír. 

 



11. Ma Link Zoltán polgármester-jelölt várja az érdeklődőket választási 

fórumra. Vendége dr. Hargitai János országgyűlési képviselő. 

 

13. Önkormányzati választás ma Magyarországon. Polgármester 66,83%-kal, 

1 253 szavazattal ismét Zádori János. A „régi” testületből bizalmat kapott dr. 

Hutvagner Rozália, Andrics Alíz és László Miklós. Új tagok:Apaceller Péter, 

Gál Krisztián és Link Zoltán. 

A német nemzetiségi önkormányzat tagjainak Gászné Bősz Bernadettet, 

Baumann Mihályt, Weintraut Jánost, Tóth Györgyit és Léhmann Leventét 

választották.  

A roma önkormányzat tagjai: Kovács Sándor, Háry Anna és Bogdán Zsófia. 

 

15. A Dn közli a megválasztott új testület névsorát és rövid interjút az 

újraválasztott Zádori János polgármesterrel. Másik rövid híre a holnapi 

programról szól „Újraélesztést gyakorolnak” címmel. Nagy, fényképes írása 

pedig a leányvásár eseményeit ajánlja. 

 

16. Ma van az Újraélesztés Nemzetközi Napja, melyre a Pécsváradi 

Mentőállomás is készül. Szakemberek mutatják be a helyes technikát délután 2 

és 5 óra között. 

Az óvodában a tanév első nagy rendezvénye a Gesztenyeszüret a Zengő alján. 

Volt vásári jelenet, gyermektánc, népmese, almás pite, sült gesztenye, Kacaj 

együttes és főleg remek hangulat. 

 

17. A Dn részletes programmal, egész oldalon, sok fotóval hívogatja az 

olvasókat a holnap induló Leányvásárra „Folyamatos megújulás jellemzi a 

népszerű rendezvénysorozatot” címmel. 

 

18. Kezdődik az idei Leányvásár! Népdaléneklési verseny ,(immár a negyedik) 

kiállítás megnyitók, ünnepélyes megnyitó a Misina Néptáncegyüttessel, Big 

Band koncert, Pécsvárad Bora eredményhirdetés, este e nagyszínpadon Vastag 

Tomi, Children of Distance, Horváth Tomi koncert, a gasztro-udvarban utcabál 

az Unterrock zenekarral. 

A vár István Király Étterme mindhárom napon különleges kínálattal várja a 

vendégeket. 

 

19. A második napon: zenés ébresztő, majd a népzenei és néptánc bemutatók 

mellett gyermekműsorok, eredményhirdetések, - köztük a Leányvásár Szépe - 

koncertek, tombolasorsolás, bál volt a program. 

Közben sor került az Emlékházban a Felvidéki szoba mellett a német szoba 

átadására, mely a XX. század fájó pontjának, a ki- és áttelepítéseknek állít 

emléket. Megnyitotta Szugfil József, a Baranya Megyei Német Önkormányzat 

elnöke, köszöntőt mondott Kárpáti Árpád, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 



egyházi és nemzetiségi támogatások igazgatója, Baumann Mihály, a pécsváradi 

Német Önkormányzat elnöke. Közreműködött Réger Henriett és Edina 

harmonikán, a Link házaspár énekkel.Antal Géza címzetes apát és Kis László 

tiszteletes megáldották a házat. 

 

20. A harmadik nap a látványos menettánccal indult, folytatódtak a néptánc-

bemutatók, ma is volt gyermekműsor, musicalgála, és a sokak által leginkább 

várt Zengő Rezek és Sárközi össztánc. Zárásul Cserháti Zsuzsa emlékkoncert a 

Mohácsi Zenészek Baráti Körével és a mi Apaceller-Czigola Orsinkkal. 

A meglepetés-vendég tényleg óriási meglepetés volt: Tóth Vera! 

 

21. „Fergeteges program várta a látogatókat”méltatja tegnap véget ért 

rendezvényünket nagy cikkében a Dn. 

 

22. Kihelyezett pénzügyi fogyasztóvédelmi tanácsadás indul ma első alkalommal 

a művelődési házban. A Pécsi Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Iroda munkatársai 

ingyenes és részletes tájékoztatást nyújtanak.   

Olvasói levél méltatja a Dn-ben Leányvásári programjainkat. 

 

23. A katolikus templomban a mai misén férfikórusunk is énekelt. 

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére koszorúzás a Kossuth 

téren, majd a városi ünnepség a művelődési házban. A műsort Oszbach Rita 

tanárnő állította össze. A gyerekek mellett pedagógusok is szerepeltek. Igen 

megható, elgondolkodtató, személyes élményekkel tűzdelt megemlékezés volt. 

Az EGYMI tanulói a „Mecseki Láthatatlanok” tevékenységével ismerkedtek, 

azon az úton haladva, ahol annak idején a sebesülteket vitték Komlóra. (Ki is 

próbálták, milyen volt ez szállítóeszköz nélkül) Koszorúztak és gyertyát is 

gyújtottak az emlékműnél. 

 

24. Főzőklub a Zengő Praxisközösség szervezésében. 

Diákjaink ma papírt gyűjtöttek – minden eddiginél eredményesebben! A bevétel 

az osztálykasszát gyarapítja majd. 

A Sulikönyvtár idén is részt vett a Nemzetközi Könyvjelző-csere programban. 

Egyénileg is lehetett készíteni, de egy délután a könyvtárban közösen is 

munkálkodtak. 

 

25. Ünnepi megemlékezés, koszorúzás a német emlékkőnél. 

 

26. Komlón, az Idősek Napja Megyei Ünnepségén a nyugdíjas klub 

tánccsoportja, férfikórusa, szólóénekese és versmondói is szerepet kaptak. 

 Minden 15 és 26 év közötti fiatal szavazhat ma az ifjúsági önkormányzati 

választáson.  

 



28. Ismét Főzőklub! 

 „Együtt lehet mesterkedni az őszi szünetben” írja a Dn, részletes leírást adva a 

vár szüneti programjairól. 

A sport-oldal szalagcíme: „Nincs ellenszer a Pécsváradra” A válogatottba 

bekerült Racskó Roland és Takács Ákos. Ákos a góllövőlistán is szerepel 6 

góllal, megelőzi őt a 8 gólos Szentes Krisztián és Wittrédi Dávid. 

 

28.-nov. 1. Önvédelmi Tanfolyam indul lányoknak, hölgyeknek 12 éves kortól. 

A sportcsarnokban Blazsekovics Ferenc oktatja a könnyen elsajátítható 

alapfogásokat. 

 

28. –nov.3. Családi várvezetés, Sasszem játék, mesterkedés várja az 

érdeklődőket a várban az őszi szünet alatt. Ma csuhézás! 

 

29. A mai mesterkedés a várban: kovácsolás! 

 Nagy cikkben mutatja be a Dn a Pécsváradi Várkört. Ez a 28 km-es 

teljesítménytúra augusztus óta járható be, a Kelet-Mecsek legszebb tájain 

kanyarog át. 

 

30. A Dn „Ősi formák jelennek meg a képeken” címmel ír a Leányvásár első 

napján megnyílt kiállítást és az alkotót, Kaáli Nagy Zsombort mutatja be. 

Szinkronban van a képekkel a mai mesterkedés: mandalakészítés. 

 

31. A mai mesterkedés Ilijin Petar irányításával: ácsolás. 

 

  

 

 

 

Október rövid 

1.   A Zene Világnapja 

      FOMSZ Spéci Sportnap EGYMI 

      Mozgáskorlátozott klubnap 

3.   Előadás Érbarát klub 

4.   Nagyváradi László előadása művelődési ház 

5.   Mozgáskorlátozottak jubileuma 

      Tánccsoport Ófaluban 

6.   Az aradi vértanúk napja 

       Idősek Napja 

       Könyvtárosok Pécsváradon 

7.   Utolsó képviselő-testületi ülés 

8.   Gondozási Központ Máriagyűdön 

      Nyugdíjas klubnap 



9.   Pályaorientációs nap 

10. Választási rendezvény Zádori János 

      Állatok Világnapja EGYMI 

11. Választási rendezvény Link Zoltán 

13. Önkormányzati választás 

16. Újraélesztés Napja Mentőállomás 

      Gesztenyeszüret óvoda 

18.-19.-20. Leányvásár 

       Német szoba átadása 

22.  Ingyenes pénzügyi tanácsadás művelődési ház 

23.  Koszorúzás és ünnepi műsor 

24.  Főzőklub 

       Papírgyűjtés 

       Könyvjelző készítés 

26.  Ifjúsági önkormányzati választás 

       Táncosok, férfikórus, versmondók Komlón 

28.  Főzőklub 

28.-nov. 1. Önvédelmi tanfolyam 

28.-nov.3. Őszi szüneti programok a várban 

 

 

 

November 

 

1.-2.-3. Az emlékezés hétvégéjén „testet-lelket melengető kínálattal” várta a vár 

a vendégeket, akik emlékeztek az eltávozott-, és akik időt szántak a velük élő 

szeretteikre. 

 

2. A Dn a Skóciai Szent Margit túrát ajánlja. 

 

5. Klubnapot tartott a Mozgáskorlátozott Egyesület. 

A PIFÖ tevékenységéről ír a Dn „Aktívan képviselik az ifjúság érdekeit” 

címmel. 

 

6. „Helyi fiút segít a kezdeményezés” címmel ír a Dn a sütivásárról.  

Címlapon: Színes programokat szerveztek a várba”, a második oldalon „Több 

fiatalt is vonz a program” cím alatt a Leányvásárról olvashatunk. 

 

7. Az „Idősek Napja” alkalmából az EGYMI tanulói vidám, zenés-táncos 

műsorral köszöntötték a Gondozási Központ lakóit. 

 

8. Márton napi felvonulás lampionokkal. Mese, forró tea, sütik, közös együttlét 

a Vár utcai óvodában. 



 

9. Használt ruha börze a művelődési házban. Természetesen – mint máskor is – 

most lehetett játékokat és könyveket is adni-venni. 

Sütivásárt szerveztek ” Levente lépteiért”. Közben – az országos akció 

keretében – összegyűlt az összeg a kisfiú kezelésére, ezért a szervezők (Bayerné 

dr. Sipos Mónika, Bősz Patrícia, Heckerné Jagados Diána, Jagados Dominika, 

Pappné Takács Gitta és Zsáliné Molnár Tímea) úgy döntöttek, hogy pécsváradi 

családot támogatnak a befolyó összegből. Kiss Fülöp (és édesanyja is) igen ritka 

betegségben, az IF típusú végtagövi izom-disztrófiában szenved.  

A vásár minden elképzelést felülmúlóan sikerült! Aznap 355 000 Ft jött össze, 

de többen csatlakoztak később is a támogatókhoz, néhány nap múlva már 

meghaladta a 400 000 Ft-ot is. 

 

9.-10. Márton-napi libalakomával várta vendégeit a vár. 

 

11. Márton napot ünnepeltek az iskolában. Mint szokásos, a második évfolyam 

készítette a műsort. Felkészítőik: Gasteiger Eszter, Breitenbach Andrea. Gitáron 

közreműködött Somogyi Bernadett.  

„A Pécsvárad gálázott” írja a Dn a tegnapi fordulóról, ahol a mieink 5-0-ra 

verték a Bóly csapatát. 

Zeneiskolásaink a Gondozási Központba vitték el Szent Márton történetét – és 

hangszereiket – műsorukban. 

Ezen a napon zajlott a helyesírási verseny is. Eredmények: 

 5. évf.  I.  Fullér Petra 5/b        II. Békási Laura 5/b       III. Fehér Lídia 5/a 

6.   „     -   Ottlakán Zelina 6/c 

7.    „    I.  Peck Viola 7/b         II. Gál Barbara 7/b 

8.    „    I.  Kecskés Karina 8/b  II. Kiss Fülöp 8/b 

 

12. Nyílt órák az iskolában. Az első osztályban tanítók egy-egy magyar, 

matematika, német órára várták a szülőket és az óvó néniket. 

A nyugdíjas egyesület klubnapja egyben vezetőségválasztó közgyűlés is volt. A 

tagság megerősítette a korábbi vezetőséget: Elnök továbbra is Kárpátiné Kovács 

Zita, elnökhelyettes: Fullér Sándor, titkár: Dolha Boldizsárné, vezetőségi tagok: 

Áman Pálné, Vörös Irma. Póttagok: Fullér Sándorné, Gál Ilona. 

A Dn ismét a sütivásárról ír „A beteg Fülöpnek szerveztek gyűjtést” címmel. 

 

13. Az iskola megemlékezett a Magyar Nyelv Napjáról. Érdekes ötlet volt, hogy 

a felsős évfolyamok plakátot készítettek az általuk legszebbnek ítélt magyar 

szóról. 

   

14. Fáklyás felvonulás és koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc 

pécsváradi eseményeinek emlékére a VBK szervezésében, a református 



templom, Kálvin utca, Kossuth tér, Szentháromság tér útvonalon. Beszédet 

mondott Koncsag-Both András. 

 

15. Német nyelvi vetélkedőn vettek részt tanulóink Mecseknádasdon. A 

fókuszban a Grimm mesék álltak. 3. -4. osztályos, vegyes csapatoknak kellett 

küzdeni. Felkészítőik: Tóth Györgyi és Váradiné Flódung Anita.  Eredmények: 

 I.  hely Kovács Fanni, Schneider Jázmin, Sántha Fruzsina csapat 

II.  hely Békási Gréta,  Darmos Adrienn,     Haraszti Balázs  csapat 

II.  hely Bayer Bence,  Ormándlaky Bence, Csibi Botond csapat 

III. hely Lauer Júlia,    Hudvágner Borbála, Várszegi Liliána csapat 

 

16. A Várbaráti Kör szervezésében 130-an vettek részt a hagyományos Skóciai 

Szent Margit túrán, - mely idén Mecseknádasdról indult - Antal Géza 

apátplébános vezetésével. Ma van Szent Margit halálának 926. évfordulója. A 

túra idén Mecseknádasdról indul, a Szent Margit kép érintésével Réka-várig, 

ahol csendes megemlékezést tartanak. Itt nem csak a szentre, hanem dr.Novotny 

Ivánra is gondolnak, aki „kitalálta” és hosszú éveken át vezette a túrát. 

A Dn a holnapi koncertről ír. 

 

17. 40 éves a Pécsváradi Gyermek- és Ifjúsági Fúvós Zenekar. A jubileumi 

koncerten vezényelt Wagner József, köszöntőt mondott Zádori János 

polgármester, közreműködött a Városi Tűzoltózenekar is.  

Megjelent a koncerten Nagy Viktor, a zeneiskola egykori tanára, Nádasdy 

Kálmán- és Jászai Mari –díjas rendező, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a 

zenekar alapítója. 

 

18. 32 csapat versenyzett ma Pécsett a német nyelvű Grimm mesevetélkedőn 

egész Baranyából. A mieink 7. 8. 10. helyen végeztek. 

 

19. Minden évben lehetőségük van tanulóinknak hangversenybérletet váltani. 

Az első előadást ma élvezhették a művelődési házban. 

 

20. A Dn a Diabetes és a Főzőklub foglalkozásait ajánlja. 

Másik cikkében a Gyermek és Ifjúsági Fúvószenekar koncertjéről ír „Tortával 

ünnepeltek” címmel.  

  

21. Körzeti szövegértési és rajzversenyt rendezett ma iskolánk. Az alsó 

tagozatosoknak szóló kihívás a „Kedvenc népmesém” címet viselte. 

 A Zengő Praxisközösségben ma az Érbarát klub és a Főzőklub tagjai is 

találkoztak. 

 



22. Gáspár Klára: Székely vér című könyvének bemutatója a művelődési házban. 

Közreműködött a Baranya Bokréta Népdalkör a pécsváradi származású Radnóti 

Adél vezetésével. 

A Dn a holnapi jótékonysági bálról ír. 

A sportrovat szalagcíme: „Takács Ákos lett az ősz játékosa” Négy pécsváradi 

játékos került be a félév válogatottjába, Ákoson kívül Bozó László, Krapecz 

Balázs, Szentes Krisztián. 

  

23. A Zeneiskola tartotta ma a Szülők-nevelők bálját. Az est bevételét 

hangszerek karbantartására, tehetséggondozó programokra fordítják. Műsort 

adtak a zeneiskola növendékei és tanárai, a jubiláló Ifjúsági Fúvószenekar. A 

bálon pedig a Jekl-Pichler duó muzsikált. 

„Adományokból újult meg a kápolna” címmel a Dn arról ír, hogy az oltár és a 

koronatartó vitrin mellett korszerű világítási és hangosítási rendszert is 

kiépítettek. Ez egyrészt a kaszás kútba és az adománygyűjtő urnába helyezett 

pénzből, másrészt a Vár Kft. és az Önkormányzat kiegészítésével sikerült. Az 

oltárra egy míves, sorszámozott feszület is került, melyet Gungl Jánosné 

adományozott. 

A művelődési ház előtt virágvásárt tartott a Tárnoky Kertészet. Árvácskát, 

krizantémot, virághagymákat vásárolhattunk. 

 

25. A Zengő Praxisközösség szervezésében ma a Diabetes és a Főzőklub tartott 

foglalkozást. 

A Dn „krimi-híreibe” ismét bekerültünk: egy helyi 26 éves férfi késsel halálosan 

megfenyegetett egy nőt, annak édesapját és ismerősét. Az ismerős autógumiját 

ki is szúrta. A rendőrök elfogták. 

 

28. Rólunk szól a Dn sportrovata: 9 színes fotó és a cikk, melynek címe: „A 

Pécsvárad és a sör a nyerő” 

 

30. Egészségnapot szervezett a Zengő Praxisközösség. Sport, játék, tánc, 

állapotfelmérések, kiállítások, ismertetők színesítették a napot. 

Mától indul az Angyalváró program. A szervezők – az önkormányzat és a 

Család és Közösség Alapítvány – idén is azt kérik, hogy a cipős doboznyi 

csomagon szerepeljen, milyen nemű és korú gyermeknek szánják. 

 

November rövid 

1.-2.-3. Ünnepi kínálat István király étterem 

5.   Mozgáskorlátozott klubnap 

7.   EGYMI a Gondozási Központban 

8.   Márton napi felvonulás óvodák 

9.   Használt ruha börze 

      Sütivásár 



9.-10. Márton-napi libalakoma vár 

11. Zeneiskolások a Gondozási Központban 

      Márton nap iskola 

      Helyesírási verseny iskola 

12. Nyílt órák iskola 

      Asztrik-ima vár 

      Nyugdíjas egyesület klubnap, közgyűlés 

13. Magyar nyelv napja 

14. Fáklyás felvonulás 

15. Német nyelvi vetélkedő 

16. Skóciai Szent Margit túra 

17. Jubileumi koncert 

18. Mesevetélkedő 

19. Filharmónia hangverseny 

21. Körzeti szövegértési és rajzverseny 

      Érbarát és Főzőklub 

22. Könyvbemutató 

23. Szülők, nevelők bálja Zeneiskola 

25. Diabetes és Főzőklub 

30. Egészségnap 

     Angyalváró indul 

 

 

December 

 

1. A Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete tartott ma rendezvényt a 

művelődési házban. 

A Szentháromság tér feldíszítve várja az első adventet. Új világítás került a 

fákra. „Házigazdák”a PIFÖ és a Német klub. A színpadon Balogh Anna és 

Máté, a zeneiskola szaxofonosai Tóth Gabriella tanárnővel. 

Ma nyílt és január 31-ig látogatható az Emlékházban a Babakiállítás. Bódogné 

Szomorú Éva sárközi és pécsváradi, Heil Károlyné fekedi német, Balázs 

Károlyné kátolyi német, Duba Emőke Garamszentgyörgyről felvidéki magyar 

viseletbe öltöztette babáit. 

 

2. Mától kezdődnek a hajnali misék a várkápolnában. A lelki készülés mellett 

szerdánként a különböző közösségek szeretetvendégségre hívják a résztvevőket. 

Leesett az idei télen az első hó! A havas eső váltott át havazásba, mely nem 

tartott sokáig, de a sűrűn hulló pelyhek igen illettek az adventhez. 

 

3. Mozgáskorlátozottak pécsváradi csoportjának klubnapja. 



A Dn címlapján színes fotóval a faültető gyerekek a Kossuth utca középső 

szakaszán. Az írás címe: „Iskolások ültettek fát – A „felelős gondolkodást 

szeretnék erősíteni” 

Ajánló rovata” Babakiállítást látogathatunk” címmel az Emlékházba invitál.  

 

4. „Gyerekekre fordítják a bevételt” címmel Mikulás-napi programunkat ajánlja 

a Dn. 

 

5. Az Önkéntesek Világnapja alkalmából rendezett megyei ünnepségen 

Kárpátiné Kovács Zitát az „Év Megyei Önkéntese” címmel tüntették ki. 

 

 

6. A zeneiskolások kis hangversennyel lepték meg társaikat a Mikulásünnepen. 

Délután a térre csilingelő lovas kocsin érkezett a Mikulás. A Család és 

Közösség, valamint a Pécsváradért Alapítvány segítette a szervezést. 

Nyugdíjasaink – mint minden évben – a Nyugdíjas Expóra utaztak Budapestre. 

 

7. Ausztriában,Weizben rendezett harcművészeti Európa Kupáról aranyéremmel 

tért haza Blazsekovics Mirkó. 

 

8. A második adventen városunk szépkorú lakóinak rendezte meg az Idősek 

Karácsonyát, szeretetvendégséget a nyugdíjas egyesület. Műsor, süti, tea, forralt 

bor és távozáskor sütemény csomagocska, - ám a legfontosabb az együttlét! A 

téren az alsó tagozat német szakköre adott műsort, segítők: Felvidéki klub, 

Mozgáskorlátozottak klubja. 

 

9. Évek óta szervez színházjárást Bősz Patrícia könyvtárpedagógus. Idei 

bérletük első előadására mentek ma. 

 

10. A nyugdíjasklub karácsonyváró ünnepségén köszöntőt mondott Zádori 

János polgármester. A zeneiskolások műsora és a Link házaspár éneke után 

közös vacsora. 

 

11. A Regionális Kamarakoncert Sorozat  Brácsa kamaraestje a vár Asztrik apát 

termében. Fellép: Ludmány Emil brácsaművész és növendékei: Bonczók Csilla, 

Hoffer Frigyes, hundt Boglárka, Kertész Júlia, Le Hai Anh. . 

 „Új teljesítménytúrát tehetünk a Zengőre” című cikkében a Dn bemutatja a 28 

km hosszú Pécsváradi Várkört, valamint a 14 km-es Zengő Kiskört. Szól a kilátó 

építési munkálatairól, és a 30-i Zengő túráról is. 

 

 

 



13. Szalagavatót tartott ma középiskolánk az uszoda folyosóján. Zenél a Star 

Boys Band. 

 Véget ért az Angyalváró, az önkormányzat és a Család és Közösség Alapítvány 

ajándékgyűjtő akciója. 

A háziasszonyok örömmel fogadták, hogy elmarad a 23-ra hirdetett áramszünet. 

(Karácsony előtt a takarítás, sütés-főzés áram nélkül…) 

A zeneiskola programjait mutatja be a Dn „Karácsonyi koncertre készülnek” 

címmel. 

 

14. Ma tartják általános iskolásaink hagyományos karácsonyi vásárukat a 

művelődési házban. Már hetek óta készülnek a különböző ajándéktárgyak, 

melyek eladásából az osztálykasszát gyarapítják majd. 

 

15. Mozgáskorlátozottak Egyesülete is karácsonyvárót tartott ma a művelődési 

házban. 

A harmadik adventen Kopa Zoltán és Dorika mellett a zeneiskola rézfúvósai 

szolgálták a hangulatot. A harmadik gyertyát városunk díszpolgára, Gállos 

Orsolya gyújtotta meg. Segítők: Zengővidéki HTME, Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat, Pécsváradi Caritas. 

 

17. A Magyar Vöröskereszt véradást szervezett városunkban. 

13 órától bűnmegelőzési fórumon trükkös lopásokról, „unokázós” csalókról 

besurranásos lopásokról, stb. tartott előadást Vojnics Tímea r.őrnagy és 

Rosenberger Bettina r. hadnagy a művelődési házban. 

  

18. Zeneiskolásaink várják ma az érdeklődőket szokásos karácsonyi 

hangversenyükre. 

Pályázati csoportunk eredményeit mutatja be a Dn „Végéhez közeledik az óvoda 

fejlesztése” címmel. 

 

19. Hagyományosan az általános iskola negyedik osztályai lepnek meg 

bennünket és társaikat karácsonyi műsorukkal. 

Már a 30-i Zengő túrát ajánlja a Dn. 

 

20. Az EGYMI-ben az utolsó tanítási napon vidám évbúcsúztatón köszönnek el 

a nyugdíjba vonulóktól, együtt ünnepelve a már nyugdíjas kollégákkal. 

Szűrővizsgálatokat tartott ma az I.C.C. Kft. nevű cég. A vizsgálatokért fizetni 

kellett. 

 

22. A negyedik adventen szakadt az eső, fújt a szél, így a művelődési ház adott 

otthont a rendezvénynek. Sátorban főtt a halászlé, mely ugyanolyan finom volt, 

mint tavaly. A műsor talán még élvezhetőbb volt a zárt helyen. Cserkészeinknek 

köszönhetően Pécsváradra is eljutott a „Betlehemi Láng”, mellyel Zsáli János 



volt polgármesterünk, városunk díszpolgára gyújtotta meg az utolsó gyertyát a 

koszorún. Házigazdák: Pécsváradért Alapítvány, Várbaráti Kör. 

 

27.  A „malenkij robotra” elhurcoltak útját járták végig, akik az „Egy batyuval” 

Emléktúrát megtették. A geresdlaki és pécsváradi Német Önkormányzatok 

szervezésében Geresdlak – Fazekasboda – Nagypall érintésével kb. 12 – 13 km-t 

gyalogoltak. Pécsváradon, az Emlékparkban koszorúzással zárult túra. 

 

28. „Idén is rendeznek újévi koncertet” írja a Dn. A BigBand koncert január(!) 

5-én lesz. 

 

25. –jan. 5-ig Téli szünet! 

 

30. A Várbaráti Kör szervezésében a hagyományos Zengő túra. A köszöntő 

azonban nem a csúcson, hanem a Viki pihenőnél – az épülő kilátó munkálatai 

miatt. Ugyancsak a pihenőnél vásárolhatók meg a túra emlékére készült kitűzők. 

A vár étterme bakancsos menüvel (babgulyás, házi nyújtott rétes) várja a 

túrázókat. 

 

31. Szilveszteri bál a PIFÖ szervezésében. Zene: HÁTÉZÉ - Horizont 

Tánczenekar.  

 

 

December rövid 

 

1.   Mozgáskorlátozottak megyei rendezvénye 

      Első advent Szentháromság tér 

      Babakiállítás nyílik Emlékház 

2.   Kezdődnek a hajnali misék Várkápolna 

3.   Mozgáskorlátozott klubnap 

5.   Kárpátiné Kovács Zita kitüntetése 

6.   Mikulásnapi mini hangverseny iskola 

      Mikulás a Szentháromság téren 

      Nyugdíjas Expó Budapest 

8.   Második advent Szentháromság tér  

10. Nyugdíjas klub karácsonyváró 

11. PTE Brácsa kamaraest 

13. Szalagavató II. Béla Középiskola 

14. Karácsonyi vásár 

15. Harmadik advent 

      Mozgáskorlátozottak klubja karácsonyváró 

17. Bűnmegelőzési fórum 

      Véradás 



18. Karácsonyi hangverseny 

19.  Karácsonyi műsor általános iskola 

20. Óév búcsúztató EGYMI 

22. Negyedik advent  művelődési ház 

27. Malekij robot emléktúra 

25.-jan. 5-ig téli szünet. 

30.  Zengő túra 

31.  Szilveszteri bál PIFÖ 


