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A Mecsek déli lankáján, a meredek Jakab hegy és a Zsongorkő puha ölelésében fekszik az 1360
lakosú, festői szépségű Kővágószőlős. A község környéke Kr. e. 1100 óta lakott, a hegytetőn a
kora vaskori nép temetkezési helye ismert régészeti lelőhely. Egymást váltották itt a kelták,
rómaiak, és a népvándorlás korának népei, melyeknek jól védhető központja volt a Jakab hegyen
található avar kori földvár. A korai magyar középkortól a falu a Szent Istváni alapítású pécsi
püspökséghez tartozott, aminek köszönhető a románkori műemlék templom és a hegytetőn
található, ma már csak restaurált romjaiban látható pálos kolostor épülete. Jellegzetes
építmény, egyben történelmi emlék az Árpád-kori Sarlós-Boldogasszony plébánia templom és
barokk plébániahivatal.
A település fölé emelkedő közel 600 m-es geológiailag is különleges, markáns Jakab-hegy 1978tól védett. Kővágószőlősről megközelíthető érdekes természeti képződmények közé tartozik a
Zsongorkő-kilátó ahonnan káprázatos panoráma jutalmazza a túrázó kitartását és a Remete
barlang, melynek természetes üregét később szerény igényű remeték tágították tovább. Jó
időben látható az országhatáron túl a Szlavóniai hegyek körvonalai, előtérben a Dráva síkság
több településével.
A környék már a római korban lakott hely volt. A kereszténység elterjedésével földalatti
sírkamrák és kápolnák épültek. A falu elnevezése a XI. századi szőlőműves és szőlővel, borral
adózó szolgáló népeitől származik. A kővágó jelzőt a török uralmát követő időszakban, a
településen a mezőgazdaság mellett jellemző kőbányász és kőfaragó mesterségek nyomán kapta.
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AZ IKSZT-RŐL RÖVIDEN:
Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 2013 február 16-tól működhet hivatalosan.
Névpályázat útján kapta a lakosságtól a helyi születésű Buzás Andorról a nevét.
Az eltelt időszak számokban:
Könyvtár: 2013-ban 9 hónapra (február- november):
Saját állomány: 2800 kötet (selejtezésre vár kb. 300 kötet), Csorba Győző Megyei
Könyvtár és Tudásközpont 1300 kötet és 150 egyéb dokumentum (DVD, Hangos
könyv, CD). Személyes helyben használat: 941 , kölcsönzött dokumentumok: 338,
Könyvtárközi kölcsönzés: 35.
IKSZT, Buzás Andor Művelődési Ház, 2013-ban 9 hónapra (február-november):
- eMagyarország pont: 1425 regisztrált felhasználó (kb. 2200 a reális, mert nem
mindenki regisztrál)
- Rendezvények, illetve események száma: 348
- A rendezvények jelenléti ívein szereplő aláírások száma: 1835
A beszámoló megtekinthető online is a weboldalunkon:
http://buzasandormuvhaz.hu/Szolgaltatasok/reszletek/beszamolo_2013

Állandó programok:
-

-

-

-

-

Hétfőnként 18.30-kor JÓGA (ünnepnapokon nincs foglalkozás)
Keddenként (18.00 óra), és ha a művelődési ház programjai engedik csütörtökönként (18.15
óra) ZUMBA (a foglalkozások 75 percesek és ingyenesek) (ünnepnapok és munkaszüneti
napokon nincs foglalkozás)
Havonta egy alkalommal BABAHANG program. Bogárdi Alíz vagy Villuth András (mindketten a
pécsi Bóbita Bábszínház munkatársai) közreműködésével, „Muzsikával és mondókákkal”
várják interaktív foglalkozásra a babákat és mamákat.
Havonta egy alkalommal, Baba-mama Klub várja a mamákat és babákat, ahol a legfontosabb
nevelési, egészségügyi és egyéb kérdésekre kaphatnak választ, Horváth Anita védőnő
segítségével.
A Zsongorkő Baráti Kör a művelődési házban tartja gyűlésit és rendezvényeit.
A Kővágószőlős Sport Egyesület a művelődési házban tartja közgyűléseit.
A Csipkebogyó Egyesület a művelődési házban tartja gyűlésit és rendezvényei egy részt.
A Keresztény Kaszinó a művelődési házban tartja előadásait és összejöveteleit.
A NyMTIT információs társulás a művelődési házban tartja Kővágószőlősi rendezvényeit.
Falugyűlés
Fehér Liliom táncegyüttes a művelődési házban tartotta próbáit.
Véradások (háromhavonta)
A Buzás Andor Művelődési Házban eMagyarország pont található, ahol 4 számítógép áll
rendelkezésére a látogatóknak internetezési lehetőséggel. Az internetezési lehetőség
ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz kötött. Térítés ellenében nyomtatási és fénymásolási
lehetőség lehetséges
A Kővágószőlős Községi Könyvtár heti háromszori nyitva tartással várja az olvasókat. Kedd,
csütörtök, szombat: 14.00 – 17.00 óra között. Könyv, DVD, hangos könyv, kölcsönzési
lehetőséggel. A művelődési házban működik egy „Folyóirat olvasó sarok” is, ahol heti és
havilapok találhatóak: - Élet és Irodalom, - Praktika, - Nők Lapja, - Kiskegyed Konyhája, Tappancs.

Néhány egyéb program (a teljesség igénye nélkül):

-

Rajzkiállítás (az egészséges életmód jegyében)
Zöld világ Interaktív környezetvédelmi előadás és kiállítás
Húsvétváró Csipkebogyó Egyesület, Buzás Andor Művelődési Ház)
Zöld Út program, tájékoztató rendezvény
Képzési tájékoztató munkanélkülieknek (Ifjúságért Egyesület)
LEADER tájékoztató és együttműködési fórum
Térségi borverseny és borászati tájékoztató (ZSBK)
SPORT NAP (csipkebogyó Egyesület és Buzás Andor Művelődési Ház)
Érdekel külföld? Interaktív tájékoztató és játék nap az Önkéntességről. (Tett-hely
Egyesület és nemzetközi Önkéntesek)
Könyvtár program általános iskolásoknak
Költészet napi felolvasó est
Drogprevenciós beszélgetés (három alkalommal)
Mozgás-színház tréning
Mozgás-műhely tréning (hat alkalom)
Térségek közötti együttműködési fórum és tájékoztató
Képzési tájékoztató és felmérés munkanélküliek számára. (TKKI)
Étkezés és Egészség, Őstermelők bemutatója és kóstolás
(Öko) Tudatos nap, interaktív környezetvédelmi tájékoztató (Pécsi Zöld Kör, Zöld
Fiatalok Egyesület, Ökováros-Ökorégió Egyesület)
Hagyományos játékok napja, vetélkedő
Zenés játszóház
Internetezési Információs nap
Filmklub (8 alkalom)
Számítógépe tanfolyam idősebbeknek (4 alkalom)
Patchwork (foltvarrás) tanfolyam (4 alkalom). Utána Foltvarró szakkör.
Nyelvtanfolyamok
Farsangi programok
Börze, (használ cikkek vására)
Tett-hely Egyesület Önkéntes fóruma
Gyereknapi programok
EURODESK nemzetközi önkéntes programtájékoztató
„Pályázz és nyerj” pályázati tájékoztató
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat tájékoztatója munkanélkülieknek
Színházi program, (Apolló Kulturális Egyesület)
Író-olvasó találkozó (Háy János)
Kézműves foglalkozások

Egy hónap rendezvényei a honlapról...
(háttérben a "Talentum" kiállítás)

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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