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Óriási siker – országos döntőben a csapat!

Hatalmas sikert ért el a Diákolimpia Játékos sportversenyen a mecseknádasdi Liszt 
Ferenc ÁMK csapata. A városi döntőn elért 2. helyezés után óriási küzdelemben meg-
nyerte a megyei döntőt. S mivel ebben az évben Baranya megye rendezi az országos 
döntőt, így egyenes ágon – országos elődöntő nélkül – jutott be az ország legjobb 8 
csapata közé, ahol már nagyvárosok csapataival (mint például Szombathely) kell meg-
mérkőzniük. 
Ilyen sikert ebben a sportágban sem az iskola, sem a kistérség más iskolái nem értek 
még el. 
Az országos döntő versenyt március 20-án Pécsett rendezik. 
A csapat tagjai: Kozsán Vivien, Lehoczki Fanni, Bacher József, Schunk Roland, Ruppert 
Blanka, Hegedüs Bettina, Kaiser Laura, Ferencz Ferdinánd, Imhof Dávid, Imhof Dániel, 
Gyenis Zsanett, Gyenis Dorka, Amrein Vivien, Keszler Balázs, Koch Patrik, Frey Péter.
Felkészítő tanárok: Kófiás Endre, Gúnya Ferenc 

10. születésnapjára készül a
Míves Tojás Múzeum 
Zengővárkonyban!

A jubileum alkalmából újrarendezik a kiál-
lítást, uganakkor a Nagyhéten ismét tar-

talmas programokkal várják a látogatókat. 
Érdemes a húsvéti felkészülés jegyében 

(újra) meglátogatni!

A múzeum egyik gyönyörű kiállítási da-
rabjával kívánunk minden kedves olvasó-
nak kellemes húsvéti készülődést és em-

lékezetes ünnepet!

Csurcsics Judit: Hajnali ének 

Most csend honol végig
e hajnali tájon.
Még szunnyad az élet,
mereng az álmon.
Oly védtelen,
mint egy ártatlan gyermek.
Nyomát sem látni
a nappali szennynek.
Lassan, mégis megbontja a képet
föl-föl ébredő  népek
piciny zaja.
Majd egy gépmadár hasítja ketté
a csillogó kék eget,
maga után fehér csíkot festeget.
S miközben köröttem
egyre több jelet mutat
a nyüzsgő forgatag,
Én még illatát szívom
a hajnali csendnek,
és álmodok kicsit terólad, Élet.                                        

Csurcsics Judit Zengővárkonyban élő 
fiatal hölgy, aki nemcsak verseket, no-
vellákat ír, hanem fest is. 

Tanácsülés

A Pécsváradi Kistérség Többcélú Társu-
lási Tanácsa 2010. február 16-án tartotta 
ülésén, amelyen többek között elfogadták 
a 2010-es évi költségvetést. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 
Földhivatal az eljárási illetékét meg-
emelte 6.250,- Ft-ra.
Az ügyfélfogadás Pécsváradon válto-
zatlanul kedden és csütörtökön 12.30-
15.30 óráig.
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ÚMVP monitoring adatszolgáltatás 
2010. február 15-től
Február 15-től egy hónapig tart az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program 
(ÚMVP) és a Halászati Operatív Program 
(HOP) támogatásában részesülő Ügyfelek 
számára a kötelező rendszeres monitoring 
adatszolgáltatás.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is min-
den, az ÚMVP és a HOP támogatásában 
részesülő ügyfelet rendszeres monitoring 
adatszolgáltatási kötelezettség terhel.
Az adatszolgáltatási kötelezettségnek ki-
zárólag elektronikus úton, az Ügyfélkapun 
keresztül lehet eleget tenni. Az Ügyfélka-
pu használatának feltétele a regisztráció, a 
www.magyarorszag.hu honlapon keresz-
tül. Ügyfélkapus belépési jogosultsággal 
kizárólag magánszemély rendelkezhet. Az 
adatszolgáltatás ügyfélkapus azonosítás 
után a Mezőgazdasági és Vidékfejleszté-
si Hivatal internetes honlapjára átlépve ta-
lálható elektronikus űrlap kitöltő szolgálta-
tás segítségével tehető meg. Ez a szolgál-
tatás a www.magyarorszag.hu és awww.
mvh.gov.hu internetes portálokon keresz-
tül érhető el. 
Az előző évekhez képest változást jelent, 
hogy a Hivatal azt az Ügyfelet, aki a tel-
jes körű adatszolgáltatási kötelezettségé-
nek nem tesz eleget, vagy hibásan, valót-
lan adattartalommal, hiányosan vagy nem 
az előírt módon teljesíti, ötszázezer forintig 
terjedő mulasztási bírsággal sújtja.
Az adatszolgáltatással kapcsolatos rész-
letes információkat, az alábbi linken elér-
hető, 14/2010.(II.01.) számú MVH közle-
mény tartalmazza: www.mvh.gov.hu 
Az érintettek bővebb információt kérhet-
nek a Falugazdász irodákban, illetve az 
Agrárkamara területi képviselő-hálózatá-
nak munkatársaitól.

Nagyrendezvények 2010.
Az alábbiakban olvashatják az FVM által a 
2010-es évben szervezett országos nagy-
rendezvények listáját. 
Reméljük, hogy lesznek a kistérségben 
olyan cégek, vállalkozások, szervezetek, 
akik valamelyik rendezvényen szívesen 
részt vesznek.
Érdeklődés esetén kérjük, keressék 
meg irodáinkat a cikk végén található el-
érhetőségek valamelyikén.

A Pécsváradi Helyi Vidékfejlesztési Iroda és a 
Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

FVM ÁLTAL SZERVEZETT VIDÉKFEJ-
LESZTÉSI RENDEZVÉNYEK 2010 ÉV-
BEN

1. Hazajáró Hét – 2010. május

Partnerek: Magyar Turizmus Zrt., és Fa-
lusi és Agroturizmus Országos Szövetsé-
ge (FATOSZ)
A kezdeményezéshez csatlakozhatnak 
az alábbi szolgáltatók:
•	 a falusi vendégházak, panziók, foga-

dók, csárdák, 
•	 éttermek, falusi vendégasztalok, 

bioporták, bor - és sajt utak,
•	 kézműves műhelyek, múzeumok, 

helytörténeti gyűjtemények, tájházak,
•	 lovas és a legkülönfélébb aktív vagy 

kulturális programok.
A háromnapos rendezvénnyel a szerve-
zők szeretnék ráirányítani a figyelmet a 
magyar vidék szépségére és gazdag tu-
risztikai kínálatára, a vidék ízeire és nem 
utolsó sorban az itthoni pihenési lehetősé-
gek egyre szélesebb körére. 
A www.hazajaro.hu internetes gyűjtőol-
dalra a vidéki szálláshely-tulajdonosok, 
turisztikai szolgáltatók regisztrálhatják 
magukat és feltölthetik szolgáltatásaikat. 
Itt böngészhetik majd a vendégek is az or-
szágos kínálatot. 

2. Sziget Fesztivál -  aug. 10–16.
„Arass rózsám arass!” 

A Hungarikum Faluban, a „szigetlakók” 
minden nap az aratáshoz kapcsolódó – 
más-más - tájegységre jellemző - szoká-
sokkal ismerkedhetnek meg és esténként 
a tájegység szokásait bemutató aratóbállal 
ünnepelhetnek.

„Magtól a kenyérig…” program
A program az aratástól, a cséplésen, őrlé-
sen át a kenyérsütésig tart, megmutatva a 
búza életéhez kötődő szokásokat, hiedel-
meket, a megmunkálás szerszámait és a 

termékek felhasználásának (a szalmafo-
nástól a vályogvetésig, stb.) lehetősége-
it is. A tavalyi elképzelést kicsit módosítva 
a régiós faházak sora várja majd a vidé-
ki ízek, a helyi termékek, a falusi lehetősé-
gek között válogatni szándékozókat.
•	 Régiós – térítésmentes – megjelenés 

(Helyi Akciócsoport és Helyi Vidékfej-
lesztési Irodák szervezésében)

•	 Régióként 3+2 faház
•	 Idegenforgalmi kínálat (idegen nyel-

ven)
•	 Kóstoltatás, árusítás; Piac (aratáshoz 

kapcsolódó)
•	 Alkotó népművészet
•	 Művészeti csoportok 

fellépése(szállítás)

3. Teret a vidéknek! -   EKF Pécs, 
szeptember 10 -12.

PÉCS Európa Kulturális Fővárosa 2010 
A Pécsi Kistérséggel közösen szervezett 
program!

•	 Régiós – térítésmentes – megjelenés
•	 Régióként 1 faház
•	 Idegenforgalmi kínálat (idegen nyel-

ven)
•	 Kóstoltatás, árusítás; Piac 
•	 Alkotó népművészet
•	 Magyar Dal Napja
•	 Művészeti csoportok fellépése (szál-

lítás, étkezés)

4.  III. Magyar Vidék Napja – szeptem-
ber (még nincs időpont)

• Régiós – térítésmentes – megjelenés 
• Régióként 3 – 3 faház
• Konferencia
• Idegenforgalmi kínálat (idegen nyel-

ven)
• Kóstoltatás, árusítás 
• Alkotó népművészet
• Parasztolimpia – Régiós vetélkedők 

győzteseivel.
• Művészeti csoportok fellépése (szállí-

tás, étkezés)
• Sztárvendégek

5. Ott leszünk (ott lehetnek) még…

A rendezvényekre való jelentkezés a 
Helyi Vidékfejlesztési Irodákon ill. a He-
lyi Akciócsoporton (Zengő-Duna Egye-
sület) keresztül lehetséges.
Kérjük, hogy az alább megadott ema-
il címen jelezze részvételi szándékát 
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Értesítjük tisztelt 

tudósítóinkat és

hirdetőinket, hogy a követező 

szám lapzártája

2010. március 22.!

Kérjük a határidő pontos

betartását!

(bármelyik eseményre, lehet többre is), 
hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot.

A Pécsváradi HVI Iroda elérhetősége: 
7720 Pécsvárad, Gyenes T. u. 6/2.
Tel/fax: 72/465-259
Mobil: 30/409-55-33; 30/981-42-38
E-mail: pecsvaradi@vkszi.hu

A Zengő-Duna Egyesület központi iro-
dájának elérhetősége: 
7754 Bóly, Nyárádi u. 2.
Munkaszervezet tagjai:
Kraszné Auth Szilvia munkaszervezet ve-
zető
Pusztai Mariann Márta
Tel: 69/868-027
Email: leader@boly.hu
www.zengoduna.boly.hu
Pécsváradi iroda elérhetősége:
7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.
Munkaszervezet tagjai:
Beckné Kótsch Petra
Mohai Lygia
Tel: 72/465-025
A Mohácsi HVI Iroda elérhetősége: 
7754 Bóly, Széchenyi tér 10.
30/378-87-14
Email: mohacsi@vkszi.hu

A 2008. október 18.-2009. január 10. kö-
zött meghirdetett pályázati időszakban 
nyújtottuk be a pályázatunkat LEADER–
program keretében a Mikrovállakozások 
létrehozása, fejlesztése kategóriában gu-
miszerelő műhely létesítésére.  A pályáza-
tot egyszeri hiánypótlás után 2009 máju-
sában befogadták, majd augusztus 14-én 
a Szentlőrinci Gazdanapok programjában 
Gráf József miniszter adta át ünnepélyes 
keretek között, egy oklevél kíséretében a 
határozatot pályázatunk támogatásáról. 
3,7 millió forinttal támogatták a projektet, 
melyet kizárólag gépek, berendezések 
beszerzésére használhattunk fel. Egyéb 
költségeket részben önerőből, részben 
Mikrohitel igénybevételével fedeztük. Ne-
hezítette a helyzetet, hogy a pályázat utó-
finanszírozású.
Hosszú, rögös utat jártunk be, de végül 
2010. március 1-jén megnyithattuk a Pro-
fil Gumiszervízt. A műhely európai szín-
vonalú. A legmodernebb német technoló-
giával, Beissbarth gépekkel szereltük fel. 
Többek között olyan egyedi emelőrend-
szert építettünk be, melyből mindössze 2 
darab található az országban: megfordítja 
a járműveket. 
Tevékenységi köreink:
- motorkerékpárok abroncsszerelése, 
centírozása
-személygépjárművek abroncsszerelése, 
centírozása

Profil Gumiszervíz
Nagypall, Petőfi u. 63.
Pörös Zoltán egyéni vállalkozó

-tehergépjárművek szerelése, javítása
-mezőgazdasági gépjárművek szerelése, 
javítása
-vulkanizálás (oldalfal-sérült gumi javítása)
- tehergépjárművek és mezőgazdasági 
gépjárművek gumivágása
-új gumik, alumínium és lemezfelnik forgal-
mazása minden kategóriában
Udvarias, gyors kiszolgálás! Minden ügy-
felünket vendégül látjuk egy finom kávéra!
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.00-17.00 
óra; szombaton 8.00-12.00 óra
Telefonszám: 30/2525-273
A vállalkozás létrehozásában nagy segít-
ségünkre volt a pályázati lehetőség, az el-
nyert támogatás. Reményeink szerint to-
vábbi új munkahelyeket is létrehozhatunk, 
ezzel is a település, a régió fejlődését szol-
gálva. 
A pályázatot magunk írtuk, de nagy se-
gítségünkre voltak a Helyi Akciócso-
port munkatársai, köszönet érte! A vállal-
kozás felépítésében a Baranya Megyei 
Vállalkozói Központ nyújtott segítsé-
get, külön köszönetet szeretnénk mondani 
Sigora Irmának és csapatának! Köszönjük 
Nagypall Község Önkormányzatának is 
a segítő hozzáállást!

Kedves Olvasók! Szíves segítségüket 
szeretnénk kérni!

Baranya kosárlabda múltjáról készü-
lő kiadvány elkészítéséhez szeretnénk 

kérni közreműködésüket.
Kérjük, hogy aki Baranya megye vonat-
kozásában - elsősorban Pécsvárad, de 
lehet más helyiség - bármilyen doku-

mentummal, fényképpel, jegyzőkönyv-
vel, újságcikkel, plakáttal stb, rendelke-
zik, vagy ismer olyan személyt, helyet, 
ahol ilyen fellelhető, értesítse Cserkúti 
Andrást a következő elérhetőségeken:

telefon: 70/778-93-81
e-mail: cserkuti.andras@gmail.com
Ő felkeresi Önöket és a feldolgozás 

után visszajuttatja azokat.
Kérjük, segítse elő, hogy az Ön szemé-
lyén keresztül bemutathassuk a sport-

ág - és azon keresztül lakóhelyünk - tör-
ténetét.

Berkesd - Ellend - Szilágy községek 
Körjegyzősége

értesíti a lakosságot, hogy a
közlekedési támogatás

iránti kérelmek
benyújtásának határideje:

2010. április 30.
A határidő elmulasztása jogvesztő.

A Pécsváradi Rendőőrs épületében 
(Pécsvárad, Liszt Ferenc u. 6/A) a 

körzeti megbízott,
Hecker Attila törzsőrmester

fogadóórát tart minden hónap első 
keddjén 15.00-17.00 óra között. 

Telefon (hétköznap) 07.00.-15.00 
óra között:72/465-004

Járőrszolgálat: +3630/226-8918 



4 ZengőVidék2010. március

Önkormányzati hírek

SZELLŐ
Pályázatok
Ismételten beadtuk a 2009-ben elutasított 
Leader - falumegújítási pályázatunkat, re-
méljük, ezúttal sikeres elbírálásban lesz 
részünk. 
A képviselőtestület egybehangzó döntésé-
vel idén először pályázunk a falunap meg-
rendezésére. 

Testületi ülés
Februári testületi ülésen elfogadásra került 
a 2009-évi beszámoló és a 2010-évi költ-
ségvetés, mely igen szűkös, de a pályá-
zatokhoz és a szokásos rendezvényekhez 
sikerült az önrészt elkülöníteni. 
Ugyancsak elfogadásra került a közfog-
lalkoztatási terv is: ebben az évben elő-
reláthatólag 4 fő ún. „rátost” tud az önkor-
mányzat foglalkoztatni. Feladatuk a közte-
rek, utak, árkok és a temető gondozása. 
A képviselőtestület idei tervei között sze-
repel az orvosi rendelő felújítása, térfi-
gyelő rendszer kiépítése a falu bevezető 
szakaszain,valamint  a járdák felújítása. 
Utóbbi  nem egyszerű, mert a járdák nem 
az önkormányzat tulajdonában vannak. 
Terveink megvalósításához várjuk a pályá-
zati lehetőségeket, mert önerőből a finan-
szírozásuk nem kivitelezhető.  

Új munkatárs
Egészségi állapotára hivatkozva 
Emerickné Zsivkovics Erzsébet nem tud-
ja tovább vállalni a házi jelzőrendszer fel-
ügyeletét. Az egész falu nevében ezúton 
szeretném megköszönni eddigi lelkiisme-
retes munkáját. Jó egészséget kívánunk 
neki!
A jelzőrendszer felügyeletét 2010. január 
1-től Erdélyi Csilla látja el. Jó munkát kí-
vánunk!

MARTONFA
Martonfai Nyugdíjasok Találkozója

Január 23-án tartotta Martonfa Köz-
ség Önkormányzata immár másodszor 
a Martonfai Nyugdíjasok Találkozóját. A 
martonfai óvodások színvonalas műsor-
ral köszöntötték a vendégeket. Köszönjük 
a felkészítő óvónénik munkáját! Ezt köve-
tően a martonfai iskolások adták elő műso-
rukat. A rendezvény jó hangulatú beszél-
getéssel ért véget.

NAGYPALL
Új körjegyző
2010. március 8-tól dr. Dömös Marietta 
személyében új körjegyzőt neveztünk ki 
a Nagypall-Fazekasboda Községek Kör-
jegyzőségi Hivatalába.
A jegyzőváltásra azért volt szükség, mert 
Marxerné dr. Csikós Ildikó március 1-jétől 
Himesháza székhelyű körjegyzőségen 
dolgozik. A két település lakosságának ne-
vében köszönjük munkáját, mellyel ered-
ményeket érhettünk el.
Az új körjegyző a már megszokott mun-
kanapokon fog a településeken dolgozni: 
hétfő- kedd- csütörtök- péntek Nagypallon, 
szerdán Fazekasbodán lesz elérhető.
Munkájához sok sikert kívánunk! 

KÉKESD
Múltőrzés

Kékesd a múlt elfeledett pillanatainak 
megőrzésére megkezdte archiválási prog-
ramját. A folyamat kezdeteként egy nagy 
felbontású lapolvasót szerzett be mely-
nek segítségével lehetőség nyílik a régi 
fotók digitalizására. A közös múltunk min-
denkié gondolat keretében kihasználjuk 
az internet adta lehetőségeket, hogy min-
denki számára elérhetővé váljanak a ké-
pek, ezért webes fotóalbum segítségével 
tárulkoznak elénk az elfeledett arcok, fa-
luképek. A folyamat ugyan még csak most 
kezdődött el, de így is már számos pozitív 
visszajelzés érkezett. 
Itt kérnénk azokat, akik régi fotókkal ren-
delkeznek Kékesdről, segítségünkkel bát-
ran osszák meg másokkal is! Egyúttal kö-
szönet mindazoknak, akik máris kölcsön-
adtak fotókat archiválásra. 
Az album a következő linken érhe-
tő el:  http://picasaweb.google.com/
kekesdvillage  vagy a www.kekesd.hu  ol-
dalon elhelyezett képekre kattintva érhe-
tő el.

ÓFALU
Közmeghallgatás
2010. február 19-én az Ófalui Kultúrház-
ban közmeghallgatást (régi nevén Falu-
gyűlést)  tartott a község képviselő testü-
lete.
Kófiás Endre polgármester tájékoztatta 
a megjelent lakosokat (mintegy 40 főt) a 

2008. évi zárszámadásról, a 2009. évi költ-
ségvetésről. Elmondta, hogy milyen beru-
házások, fejlesztések történtek a faluban 
az elmúlt két évben pályázati pénzekből, 
önerőből. Majd a 2010-es tervekről, pá-
lyázati lehetőségekről adott tájékoztatást. 
Utolsó napirendi pontként pedig a szenny-
vízszállításról és a szennyvíztelep műkö-
déséről hangzott el beszámoló.  

PEREKED
Pályázat
Az önkormányzat a napokban pályázatot 
készít, mellyel a falunap megrendezésé-
hez kívánnak forrást szerezni. Az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program ke-
retében a 2010. évi falunapi rendezvé-
nyek szervezésére kiírt pályázaton az au-
gusztus 20-án megrendezendő falunap és 
az immár ötödik alkalommal sorra kerülő 
Nemzetközi Fúvóstalálkozó lebonyolításá-
hoz remélnek segítséget.  

MECSEKNÁDASD
Pályázati beszámoló 
- ÁROP – „Polgármesteri Hivatala szerve-
zetfejlesztése” című pályázat első projekt-
előrehaladási jelentésének megküldése 
megtörtént a Közreműködő Szervezetnek.
- TÁMOP –„Kompetencia alapú oktatás-
nevelés” első projekt-előrehaladási jelen-
tését megküldtük a Közreműködő Szerve-
zetnek. Eszközbeszerzések megtörténtek, 
a képzések szervezése folyamatban.
- DDOP-3.1.2. jelű „Integrált nevelési és 
oktatási központok fejlesztése” pályázat 
hiánypótlását teljesítettük.
- A Gondozási Központ nyertes pályázatot 
nyújtott be a támogató szolgálat fenntar-
tására, valamint informatikai fejlesztésé-
re. Az elnyert összeg: 7,5 millió, illetve 500 
ezer Ft.
- Az Óvoda Norvég Alapos akadálymen-
tesítési pályázata csökkentett támogatás-
ban, összesen 11.940.000,- Ft, részesült. 
A műszaki tartalom átdolgozása és az elő-
leg lehívása folyamatban van. 
- A Dózsa György utca és a Szérűskert 
belterületi vízrendezési pályázata hiány-
pótlását teljesítettük. Jelenleg a pályázat 
elbírálását várjuk.
- „Mikrotérségi integrált szociális és egész-
ségügyi szolgáltató Központ” tárgyában 
március elején lesz Bíráló Bizottsági ülés, 
így a döntésről még nincs tudomásunk.
- A mezőgazdasági utak fejlesztésére 
beadott pályázat hiánypótlását teljesítet-
tük. Jelenleg a pályázat elbírálását várjuk.
- Mecseknádasd Önkormányzata pályáza-
tot nyújtott be a Földművelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium által kiírt (ÚMVP) 
a 2010. évi vidéki rendezvények, faluna-
pok szervezésére. A pályázat keretében a 
rendezvény lebonyolításához 500.000,- Ft 
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Önkormányzati hírek
+ áfa és egy 25 perces kulturális műsor 
nyerhető el. 

Testületi és társulási ülés
2010. február 15-én testületi-ülést tartott 
Mecseknádasd Önkormányzata, valamint 
társulási ülést a Liszt Ferenc ÁMK intéz-
ményfenntartó társulási tanácsa. A testület 
információt kapott a folyamatban lévő be-
ruházásokról, pályázatokról, lejárt határ-
idejű határozatokról. 
A 2010. évi költségvetés tárgyalása a 
képviselő-testület minden tagját nehéz 
döntések meghozatala elé állította.
A normatív finanszírozás ebben az évben 
is csökkent, a kötelezően ellátandó felada-
tainkhoz pusztán 55-60 %-os finanszíro-
zás társul, a többi kiadást az önkormány-
zatnak saját bevételeiből kell pótolnia. Te-
lepülésünk nem rendelkezik komolyabb 
méretű foglalkoztatottságot biztosító cé-
gekkel, komolyabb adóbevételekkel, így 
ez egyre nehezebbé válik. 
Ezzel egyidejűleg olyan negatív tendenci-
ák tapasztalhatók, mint a népességszám 
és a gyermeklétszám csökkenése.
Folyamatosan és eredményesen pályá-
zunk. Fejlesztések valósulnak meg, próbá-
lunk kitörni ebből az ördögi körből, a meg-
szokásból és lehetőséget teremteni a falu 
és az itt lakó emberek számára.
Mecseknádasd 2010. évi költségvetése a 
lap alján olvasható táblázat számaira épül.
A rövid kimutatásból is látszik, hogy nélkü-
lözhetetlenné vált a működési hiány csök-
kentése, a feladatok átszervezése, amit a 
következő intézkedésekkel kívánunk el-
érni:
1. Az iskolában a pedagógusok túlórake-
retének 1,5 millió forinttal történő csökken-
tése, a könyvtári közalkalmazotti státusz 
megszüntetése.
2. A körjegyzőségen megüresedő állás-
helyre - a feladatok átszervezésével egyi-
dejűleg - felajánlottuk az iskola könyvtáro-
sának azt a lehetőséget, hogy továbbra is 
közalkalmazottként itt folytassa a munkát 
iktató-hatósági ügyintéző munkakörben, 
ő azonban nem kívánt élni ezzel a lehe-
tőséggel. 
3. A közalkalmazotti állomány státuszának 
megszüntetése a tájházban.

Intézmény megnevezése Működési bevétel Működési kiadás Hiány
Liszt Ferenc ÁMK Általános Iskola 61 033 000 Ft 103 074 000 Ft -42 041 000 Ft

Liszt Ferenc ÁMK Schlossgarten Bölcsőde és Óvoda 17 655 000 Ft 27 596 000 Ft -9 941 000 Ft

Mecseknádasd-Óbánya községek Körjegyzősége 5 118 000 Ft 25 534 000 Ft -20 416 000 Ft

Községgazdálkodás, egyéb településfenntartási-
üzemeltetési feladatok ellátása, finanszírozása 26 811 000 Ft 75 753 000 Ft -48 942 000 Ft
Szociális Gondozási Központ 73 197 000 Ft 67 838 000 Ft 5 359 000 Ft

A közeljövőben is igénybe vesszük az adó-
dó támogatási lehetőségeket, fokozott fi-
gyelemmel a működési célú támogatások-
ra, annak érdekében, hogy a feszes költ-
ségvetésünk tartható legyen, és ne sodor-
juk Mecseknádasdot adósságcsapdába.

BERKESD
Költségvetés
A Berkesdi Önkormányzat elfogadta 2010. 
évre szóló költségvetését, melynek főösz-
szege 200 millió forint. A költségvetés hiá-
nya 15 millió forint, mely az oktatási intéz-
mény alulfinanszírozottságából fakad.

Közmunkaterv
A Berkesdi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat véleményezte a Berkesdi Önkor-
mányzat 2010. évre szóló közmunkater-
vét. Az önkormányzat tervei szerint min-
den foglalkoztatható, rendelkezési állá-
si támogatásban részesülőt foglalkoztat a 
jogszabály által meghatározott ideig. 
Mivel Ellend és Szilágy községekben nem 
működik cigány kisebbségi önkormányzat, 
a Berkesdi CKÖ véleményezte e települé-
sek közmunkatervét is. 

Közmunkaprogram
A Berkesdi Önkormányzat 21 főt kíván fog-
lalkoztatni a kistérségi közmunkaprogram 
keretén belül. A foglalkoztatás 3,5 hónapig 
tart majd, melyhez a pályázati támogatás 
100 %-os. A program keretén belül lehető-
ség nyílik eszközök beszerzésére is, mely-
hez az ÁFA összegét kell az önkormány-
zatnak fizetnie.

ERZSÉBET
Pályázat orvosi eszközökre
Az erzsébeti és kátolyi német kisebbségi 
önkormányzat közös pályázatot adott be 
orvosi műszerek beszerzésére. A Német 
Belügyminisztérium által kiírt pályázaton 
EKG készülék , 24 órás vérnyomásmérő 
és vércukorszintmérő műszerek beszerzé-
sére kínálkozhat lehetőség. 

A közbiztonság érdekében
Februárban került átadásra az új Bólyi 
Rendőrőrs. Így szinte folyamatossá vált a 

rendőri jelenlét  a falvakban: csaknem na-
ponta találkozhatunk rendőrjárőrrel. Er-
zsébeten már működik a kamerás  meg-
figyelés, az AGROVER ZRT. pedig feb-
ruártól terepjáróval ellátott főállású me-
zőőrt alkalmaz. Együttműködve az ön-
kormányzatokkal, a bólyi és a pécsváradi 
rendőrőrökkel, vigyázzák a rendet, a 
közbiztonságot, hogy faluink lakói nyu-
galomban élhessék hétköznapjaikat. 
 
Testületi ülés
Az Erzsébeti Önkormányzat képvelő-tes-
tülete megtárgyalta és elfogadta a 2010-
es évi költségvetést. Költségvetésünk 
még szűkösebb lesz, mint az elmúlt évi. 
Köszönhető ez a gazdasági válságnak, 
és hogy egyre kevesebb állami támoga-
tást kap az önkormányzat, miközben egy-
re több feladatot és felelősséget háríta-
nak ránk. Egy példa: eddig a földhivatal-
tól kikért tulajdoni lapért nem kellett fizetni, 
2010-től 1 db 6.250,- Ft. 
Hogy rendezvényeink talán kicsit szoli-
dabbak lesznek a 2010-es évben, a szű-
kösebb költségvetésnek is köszönhető. 
Ezért megértésüket kérjük és köszönjük. 
Horváth János polgármester

FAZEKASBODA
Közmunka-program
A Pécsváradi Többcélú kistérségi Társu-
lás tavaszi közmunka-programjának kere-
tében 4 fő foglalkoztatására nyílik lehető-
ség a településen. Karbantartási, telepü-
lésrendező és –szépítő feladatokat fognak 
elvégezni. 

Pályázat
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a 
2010. évi falunapi rendezvények megszer-
vezése című kiírásra. Bíznak a pozitív el-
bírálásban.

PÉCSVÁRAD
Hosszas vita után elfogadták az éves 
költségvetést
Február 1-jén döntött a képviselő-testü-
let Pécsvárad 2010. évi költségvetéséről. 
Az önkormányzat pénzügyi helyzetével és 
a jövőbeni irányokkal kapcsolatban már 
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Intézmények életéből
az előző üléseken is fontos viták zajlot-
tak. Több bizottsági ülésen egyeztetettek 
a képviselők, januárban pedig egy közös 
előkészítő tárgyalásra is sor került annak 
érdekében, hogy a februári önkormányza-
ti ülésen határozatképes legyen a testület. 
Február 1-jén újra áttekintették a jelenle-
gi helyzetet, a testületi döntést pedig ismét 
élénk vita előzte meg.
Dr. Bíró Ferenc polgármester röviden fel-
vázolta az előzményeket, miszerint a tava-
lyi költségvetési évet az állami normatívák-
ban történt változások, valamint nem várt 
bevételek miatt kedvezőbben zárták, mint 
ahogyan azt tervezték: az eredetileg meg-
állapított 35 millió forintos hiány helyett 
2 millió forintos többlettel zártak. A 2010. 
évre az elsődleges számítások alapján 
szintén 35 millió forintos hiánytervet állítot-
tak be, azonban ezt az összeget sikerült 
a pénzügyi osztály és a gazdasági bizott-
ság közös javaslatai, a normatíva-változá-
sok - és egy sikeres pályázat – segítségé-
vel 15 millió forintra csökkenteni, így tehát 
a város 2010. évi költségvetését 15 millió 
forintos hiánnyal fogadták el a képviselők.

Összeállt az éves munkaterv
Döntés született február 1-jén az éves 
munkatervről is, melyben központi sze-
repet kapott az önkormányzati intézmé-
nyek átvilágítása a költségvetés raciona-
lizálása érdekében. A korábbiakhoz ké-
pest az idei évben egy jelentős változás 
a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság által 
javasolt intézményi látogatások beépíté-
se a tervezetbe. A testület megállapodott 
arról, hogy a hagyományos éves intézmé-
nyi beszámolók mellett havi ütemezéssel 
testületi látogatást tesznek az intézmé-
nyek helyszínén, hogy közelebbről meg-
győződjenek az intézmények állapotáról, 
és személyesen szembesülhessenek az 
esetleges problémákkal. Az egyes intéz-
mények beszámolóit megelőző látogatá-
sokon a testületen és az adott intézmény 
vezetőjén kívül a műszaki bizottság képvi-
selői és a pénzügyi referens is részt vesz-
nek majd. Ezt követően közös egyeztetés 
során nyílik majd alkalom egy-egy intéz-
mény költségvetésének újragondolására. 
Tervbe vette még a testület, hogy az idei 
év folyamán nagyobb hangsúlyt fektetnek 
a város szociális helyzetének áttekintésé-
re – az ebben kompetens szervezetek, in-
tézmények képviselőinek, valamint szociá-
lis szakemberek meghívásával.

www.zengovidek.hu

KODOLÁNYI JÁNOS ÁMK 
ZENGŐVÁRKONYI ÓVODÁ-
JA, ZENGŐVÁRKONY
Új bútorok

Örömmel tapasztaljuk, hogy gyarapodik a 
zengővárkonyi óvodások létszáma. Szük-
ségessé vált ezért a gyermeköltöző búto-
rának bővítése, mely Tarnay István és fe-
lesége felajánlásából meg is valósult. Az 
óvoda fenntartójának csak a szükséges 
alapanyagokat kellett kifizetni; a rendelést, 
beszerzést és összeszerelést ők vállalták 
magukra, melyet ezúton is szeretnénk ne-
kik megköszönni!
Jelmezbál

Hagyományosan, az idén is megtartottuk 
„farsang farkán” az óvodások jelmezbálját, 
ahol jó hangulatban elevenítettük föl eleink 
néhány farsangi szokását. Roptuk a tán-
cot népzenére, volt sok játékos vetélkedő, 
a szülők jóvoltából pedig  rengeteg finom-
ság. Reméljük a jó hangulattal, zajkeltés-
sel és népi rigmusokkal sikerült elűznünk 
a telet, a hideget! Már várjuk a tavaszt, a 
természet ébredését.

Némethné Fábos Adrien

NÉMET NEMZETISÉGI 
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, 
PÉCSVÁRAD
Nagyértékű nyeremények
2009 novemberében a „Blikk Nők” c. új-
ságban jelent meg egy pályázati felhívás 
a nagycsaládosok megsegítésére. 100 rá-
szoruló családnak 5 millió értékű élelmi-
szer csomagot sorsoltak ki – családonként 
50.000,- Ft értékben. A csomagok élelmi-
szert és játékot tartalmaztak.
Pécsváradon Kochné Kovács Györgyi 
óvodapedagógus jóvoltából a Batancs 

család nyerte az ajándékcsomagot, amely-
lyel nagy örömet okoztunk a család-
nak, hisz 4 kisgyermeket nevelnek, sze-
rény anyagi körülmények között. Örülünk, 
hogy ezzel is hozzájárultunk ahhoz, hogy 
szebb legyen egy család karácsonya!  
2009 őszén indította el a Tchibo Kft az 
„Együtt az óvodákért”  elnevezésű kam-
pányát, melynek céljául a magyarországi 
óvodák támogatását tűzte ki. 
A kávégyártó cég 6 x 600.000,- Ft-tal tá-
mogatta a nyerteseket, 60 éves jubileuma 
alkalmával. Az ünneplésnek azt a különle-
ges módját választotta, hogy megszólította 
a szülőket, nagyszülőket és minden érin-
tettet, hogy kávévásárlásukkal segítsék 
hozzá óvodájukat a nyereményhez. 
A sorsolás január 14-én volt, amelynek 
eredményeként az ország több száz óvo-
dája közül a pécsváradi Vár utcai óvodát 
is kisorsolták.
A szervezési munkák lebonyolításában kö-
szönet illeti, Kochné Kovács Györgyi óvo-
dapedagógust, valamint a Józsa - Beck 
családot, és mindazokat a szülőket, akik 
részt vettek a játékban!

Mackó Nap 
A pécsváradi Gesztenyés úti óvodában 
idén első alkalommal, február 2-ra Mackó  
Napot hirdettünk. A népi időjóslás szerint 
ezen a napon a medve kijön a barlangjá-
ból, és ha meglátja árnyékát, még hosszú 
télre számíthatunk. 
A szülők  és a gyerekek segítségével gyűj-
töttük össze a mackókat a kiállításra, amit 
10 napon át látogathattak a vendégek. 
Ezt a hetet egy hosszabb előkészítő idő-
szak előzte meg. Mackós dalokat, verse-
ket tanultunk magyarul és németül, mac-
kós ceruzatartót barkácsoltunk, gyönyö-
rű maci –rajzokat készítettek a gyerekek, 
melyek közül a legszebbek a kiállítás dí-
szei lettek.

A „nagy napra” minden kisgyermek és fel-
nőtt mackófület kapott, és egy napig min-
denki maga is mackóvá változott. Mézet 
kóstoltunk, málnaszörpöt ittunk, maci lin-
zert sütöttünk.
A kiállítás hetében nagyon sok vendég for-
dult meg az óvodában: A Vár utcai ovisok, 
az iskola alsó tagozatának szinte vala-
mennyi osztálya, a szülők és testvérek és 
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még sorolhatnánk.
Sok pozitív visszajelzést kaptunk a Ven-
dégkönyvben és szóban is, ami más ha-
sonló rendezvények megvalósítására sar-
kallhat. 
Köszönjük szépen a szülőknek a segítsé-
get és a biztatást!

Csokoládé-adomány

A Bad Vilbel Város Önkéntes Tűzoltó-
sága és a Christopherus  Egyesület, va-
lamint az evangélikus Diakoni nevé-
ben Gerhard Stengel úr rendszeresen  se-
gíti a pécsváradi ÁMK intézményeit,  - be-
leértve a geresdlaki és a zengővárkonyi, 
alkalomszerűen a nagypalli  iskolát és óvo-
dát, ill. a Gondozási Központ lakóit azzal, 
hogy a németországi FERRERO gyár ter-
mékeit juttatja el hozzánk. A korábbi idő-
szakokban jó állapotban lévő bútorokat, 
függyönyöket is kaptunk, amelyek a mai 
napig megtalálhatók az intézményekben. 
Az édességekért, bútorokért, egyéb aján-
dékokért csupán szállítási hozzájárulást 
kellett és kell fizetnünk.
Lényeges, hogy az adományokat csakis 
közösségi rendezvényeken oszthatjuk ki, 
nagy-nagy örömet okozva valamennyi kis-
gyermeknek, tanulónak és az idős embe-
reknek.
Így történt ez télapókor, karácsonykor, far-
sangkor, s így lesz ez húsvétkor is.
Leírhatatlan az az öröm, ami a kicsik arcán 
tükröződik a Kinder tojás, Hanuta, vagy 
bármely édesség láttán.

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVO-
DA, ÓFALU

Jól mulattak az ófalui óvodások is a far-
sang alkalmából.

NÉMET NEMZETISÉ-
GI ÁLTALÁNOS ISKOLA, 
ZENGŐVÁRKONY
Farsangi mulatság
A zengővárkonyi iskolában február 19-én 
farsangi mulatságot rendeztünk. Bár a lét-
számunk alacsony, mégis szép számú 
vendégsereg gyűlt össze. A gyerekek és a 
tanító néni együttes jelmezes felvonulását 
sok-sok játék, ügyességi verseny és tom-
bola követte. Jó hangulatban telt az esté-
be nyúló farsangolás. Köszönjük a szülők-
nek az ötletes jelmezek elkészítését és a 
finom falatokat. Mindannyian jól éreztük 
magunkat.

Iskolások és tanító néni, Schweitzerné 
Gerst Rita

ÁLTALÁNOS ISKOLA, 
NAGYPALL
Farsang 

Az idei tanévben is nagy mulatsággal telt 
a farsangi ünnepség a nagypalli Általá-
nos Iskolában. Január 30-án ugyan esett 
a hó, de ez nem szegte kedvét a község 
lakóinak, hogy részt vegyenek a farsan-
gi bálon. Az ötletes jelmezek, az élő zene, 
mind-mind hozzásegítettek, hogy fergete-
ges legyen a bál hangulata. Az idei évben 
a lányok kedvencének, Hanna Montana-
nak három lányka is beöltözött.  A jelme-
zesek között szerepelt még indián, rocker, 
boszorkány, dáma, varázsló, nindzsa, ka-
lóz, királylány, pincér, horgász, mazsorett 
lány, cowboy. A farsangi mulatság vendé-
gei részt vettek a tombolasorsoláson, vá-
logathattak számos finomság közül a bü-
fében. A délután elmaradhatatlan esemé-
nye a székes tánc  volt, amelyet kicsik és 
nagyok egyaránt kedvelnek. A farsangi ün-
nepség bevételét év végi kirándulásunk al-
kalmával fogjuk felhasználni.

ÁLTALÁNOS ISKOLA, 
ERDŐSMECSKE
Nagy készülődés előzte meg 
Erdősmecskén a farsangot. Február 20-
án a Művelődési házban tartották az isko-
lások az ünnepséget. Közös műsort adtak 
elő a gyerekek, melyben magyar és német 
versekkel, dalokkal kedveskedtek család-
tagjaiknak. Érdekes jelmezekben vonultak 

fel tanítóikkal együtt, majd játékos vetélke-
dőn mérték össze ügyességüket. Szörp-
ivó-, csokievő-, lufifújó verseny, újságpa-
pírtánc, székes tánc szerepelt a reperto-
árban. Ezt követően tombolasorsoláson 
nyerhettek értékes ajándékokat a szeren-
csések. Ki-ki táncolhatott kedvére. 
Ezúton mondok köszönetet az óvodának 
a dekorációért, valamint a kedves szülők-
nek, a polgármester úrnak, Keller János-
nak, az iskola dolgozóinak, akik fáradsá-
gos munkával segítettek az előkészület-
ben. Külön köszönjük a felajánlásokat, 
adományokat!

Németh Gyöngyi tanító

ÓVODA, NAGYPALL
Farsang

Február 19-én tartották a helyi óvodá-
sok a hagyományos farsangi báljukat. Az 
óvónénik a gyermeknek jelmezükhöz illő 
verseket tanítottak be. A mulatság estig 
tartott, ahol kicsik, nagyok mind jól szóra-
koztak. 

ÁMK SCHLOßGARTEN 
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, 
MECSEKNÁDASD
Farsang

…a farsang februárban
nagy örömet ünnepel.
Múlik a tél, haja-haj,
s a tavasznak jőni kell.

Farsangidőben óvodánkban is vidám han-
gulat uralkodik. Feldíszítjük a termeket, vi-
dám farsangi daloktól, versikéktől hangos 
az óvoda. Január 30-án sor került a farsan-
gi bálra is. A szülők segítségével feldíszí-
tettük az iskola auláját. Szendvicsek, limo-
nádé, pattogatott kukorica és finomabbnál 
finomabb sütemények várták a gyermeke-
ket és vendégeiket, akik igen szép szám-
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ban jelentek meg a délutáni farsangi mu-
latságban. A szülők fantáziáját és kéz-
ügyességét dicséri az a sok szép, egye-
di jelmez, melynek segítségével a gyerme-
kek néhány óra erejéig királylány, lovag, 
kalóz, pókember, Piroska, Cápa, tündér, 
harmonikás, bohóc, nyuszi, Zorró és még 
számos érdekes mesefigurává változhat-
tak. A produkciók, a felvonulás és a közös 
tánc mellett Frederico és Bonifác zenés 
műsorát is élvezhették az egybegyűltek. 
Húshagyó kedden a már szintén hagyo-
mánnyá vált „farsang farka” ünnepünkön 
még egyszer magukra öltötték a gyerme-
kek a jelmezeiket és hangulatos tánccal, 
mókázással, csörögefánk kóstolással el-
búcsúztattuk a telet. A sók hó után most 
már a rügyfakadásra, a tavaszra várunk.

Nyílt napok a Süni csoportban

Óvodánk nagy figyelmet fordít arra, hogy 
a családokkal jó kapcsolatot építsen ki, hi-
szen az óvodai nevelés a családi nevelés-
sel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyer-
mekek fejlődését. A szülőkkel való együtt-
működésre a családlátogatásokon, a szü-
lői értekezleteken és a fogadóórákon kívül 
számos más alkalom is kínálkozik. Válto-
zatos tevékenységekkel egybekötött ren-
dezvényeken és programokon tekinthet-
nek be a szülők és a nagyszülők az óvoda 
hétköz-, és ünnepnapjaiba. Nyílt napokra, 
melyek óvodánkban már több mint húsz 
éves hagyományra tekintenek vissza, álta-
lában februárban kerül sor. Mind a gyerme-
kek, mind a szülők izgatottan várják ezeket 
a napokat. A gyermekek azért, mert ilyen-
kor az anyu vagy az apu egy-egy délelőttöt 
velük tölt az óvodában; együtt játszhatnak, 
barkácsolhatnak, tornázhatnak. A szülők 
azért, mert megismerhetik, hogyan telik el 
gyermekük egy napja az óvodában, milyen 
baráti kapcsolatokat alakított ki, mennyire 
önálló az önkiszolgáló tevékenységekben, 
mennyit ügyesedet, fejlődött.

A Süni csoportban az idén február 2-án 
és 3-án került sor a nyílt napokra. A szü-
lők ízelítőt láthatnak a kompetencia alapú 
programcsomag játékaiból is, valamint is-
merkedhettek a Multi Garden nyújtotta fej-
lesztési lehetőségekkel. 
Az anyukák és a nagymamák mellett há-
rom apuka és egy nagypapa is részt vett a 
nyílt napokon.

Értesítjük a kedves szülőket, hogy az 
óvodai beiratkozás ideje: 2010. márci-
us 17-18.

GONDOZÁSI KÖZPONT, 
MECSEKNÁDASD

A mecseknádasdi Gondozási Központban 
február 16-án, farsang utolsó napján került 
sor a hagyományos farsangi fánk sütés-
re.  Már reggel korán bedagasztotta Ulrich 
néni, intézményünk lakója, a farsangi fánk 
tésztáját. A közel 200 darab finom szala-
gos farsangi fánkot a dolgozók délre meg-
sütötték. Intézményünk dolgozói a lakók-
kal, klubtagokkal közösen vidám jelene-
tekkel, énekléssel búcsúztatták a telet.
Minden résztvevőnek, segítőnek ezúton is 
köszönetet mondunk!
 
Programjaink
Március 30-án a zengővárkonyi Míves To-
jás Múzeumba látogatunk, de dekorációk-
kal, tojásfestéssel is készülődünk a húsvé-
ti  ünnepekre.

LISZT FERENC ÁMK, 
MECSEKNÁDASD
Idén is nagy sikere volt az iskolai jelmez-
bálnak, melyet február 13-án rendeztünk 
meg. A szervezési munkát a hagyomá-
nyoknak megfelelően az 5. évfolyamosok 
vállalták magukra. A zenét Wágner József 
és zenekara szolgáltatta. Az ötletes jel-
mezek mellett az egyes osztályok színvo-
nalas produkciójukkal is fokozták a látvá-
nyosságot és az élményt. A szép számú 
közönség éjfélig mulathatott, szórakozha-
tott. 

A kompetencia alapú oktatás 
A kompetencia alapú oktatásban részt 
vevő pedagógusok közül az alsó tago-
zatos nevelők Bonyhádon, illetve Szek-
szárdon bemutató foglalkozásokon vet-
tek részt. A bemutatóórák és az azt követő 

megbeszélések rendkívül hasznosak vol-
tak: a résztvevők megosztották egymással 
tapasztalataikat, ötleteiket, ezzel is segít-
ve a kompetencia alapú oktatás gyakorla-
ti megvalósulását. Két kompetenciaterüle-
tet érintett a bemutató órák köre: szöveg-
értés-szövegalkotás, valamint a matemati-
kai kompetenciát. 
A felső tagozaton szövegértés-szövegal-
kotás kompetencia területen volt bemuta-
tó foglalkozás, melyen iskolánkból az érin-
tett pedagógus is részt vett. 

NAPSUGÁR ÓVODA, KÁTOLY
Farsang

 Az idei tél szerencsére bőkezűen mérte 
a havat, így kedvünkre hógolyózhattunk, 
és rengeteg hóembert építhettünk az óvo-
da udvarán és a közeli focipályán. Egy idő 
után viszont minden unalmassá válik, így 
boldogan vetettük bele magunkat a tél bú-
csúztatásába, vagyis a farsangi készülő-
désbe.  Január 29-én tartottuk a farsangot. 
Vidám műsorral készültünk, és az ünnep-
lésből nem maradhattak ki szüleink sem, 
akik közül néhányan szintén jelmezbe búj-
tak. A hangulat nagyon kellemes volt, so-
kat táncoltunk és énekeltünk a szüleinkkel 
együtt, és mindenek előtt rengeteget ne-
vettünk!

Bakó Melinda Óvodapedagógus

„GYERMEKSZÍV” ÓVODA- 
BÖLCSŐDE, ERZSÉBET
Az elmúlt hónap eseményei
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Megismerkedhettünk egy nálunk nem ho-
nos sólyommal, melyet Bögyös István mu-
tatott be a gyermekeknek. Megvizsgáltuk a 
ragadozó madarak jellegzetességeit: kar-
mait, tollazatát, lépcsőzetes csőrét, hatal-
mas szárnyait. Köszönjük, hogy ilyen ritka 
élményben lehetett részünk!
A télen folyamatosan figyeltük az óvoda 
udvarára látogató madarakat, minden nap 
tettünk gyümölcsöt és magvakat az etető-
be, melyet Walfart Tibor készített. Láttunk 
kék-, barát-, széncinegét, zöldikét, fekete-
rigót, tengelicét. A sikeres megfigyelések-
nek köszönhetően gyönyörű madarakat 
hajtogattunk és festettünk.
Idén sokáig élvezhettük a téli örömöket, 
hócsúszkáztunk, várat építettünk és meg-
építettük a környék legnagyobb hóember-
ét, melyben Jani bácsi, a polgármester is 
segített nekünk!

Az idei farsangon is fergetegesen jól érez-
tük magunkat. A színes és kreatív jelme-
zek mellett zenés és ügyességi játékokat 
játszottunk. Mindenki élvezte a kötetlen 
napot, hogy az lehet az év ezen napján, 
ami a leginkább a vágyaiban él.

Ellátogattunk a Bóbita Bábszínházba, A jó-
ságos óriás c. előadást nézhettük meg. Ér-
dekes volt a gyermekeknek, hogy a sze-
replők marionettbábok voltak. Sokan most 
voltak először igazi színházba. Mivel időnk 
engedte elsétáltunk a Pécsi Nemzeti Szín-
házhoz is, majd egy kis városnézés kere-
tében hatalmas építkezéseket figyelhet-
tünk meg: óriási darukat láthattunk!

Új ágyacskák
Szerencsére intézményünkben olyan sok 
gyermek jár, hogy már nincs elég fek-
tetőnk. Ideiglenesen kisegített minket a 
kátolyi óvoda, a végleges megoldás azon-
ban új ágyak beszerezése lenne.
A mentőszolgálattól kapott ruhák árából és 
a Kékesdi Önkormányzat támogatásából 
5 új fektetővel bővítettük keretünket. Kö-
szönjük!

Riesz Adrienn Óvodavezető

BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS ÓVODA, HIDAS
Óvodai események
Szövés-fonás – ahogy a gyermekek csi-
nálják

A gyermekek az óvodában sok mesterséggel 
ismerkedhetnek meg.

A hidasi óvodában már régóta hagyo-
mány, hogy februárban a cérnával, fonál-
lal, gombbal, különböző textilekkel ismer-
kednek a gyermekek. A nevelők célja a 
néphagyomány ápolás, a munkára neve-
lés, a gyermekek ismereteinek sokolda-
lú bővítése. Törekednek arra, hogy tevé-
kenykedés közben sokoldalú tapasztalatra 
tegyenek szert: bővüljenek matematikai is-
mereteik (hosszabb-rövidebb, vékonyabb-
vasagabb, durva-puha tapintású, halma-
zokat alkotnak színek-formák, gombok 
lyukszáma szerint, számlálnak…). Ezen 
kívül finom motorikájuk, megfigyelőképes-
ségük, szókincsük is fejlődik. Gombot varr-
nak, pom-pom madárkákat, fonálbabákat 
készítenek, karkötőt fonnak, pókoznak, 
anyagból babákat készítenek, gombokkal 
sapkát, kabátot díszítenek, gombkoszorút 
készítenek. 
Február közepén az óvoda lakói csoporto-
san a tájházba látogattak, ahol a gyerekek 
szövőszéket, rokkát, régi munkaeszközö-
ket, bútorokat nézhettek meg. Itt próbál-
hatták ki a szövést, amit fűzéssel készítet-
tek elő. Ezután a kicsik és a nagyok is el-
kezdték szőni saját kis szőnyegeiket. 

Kiszézés
A farsang végének hagyományos játéka 
a kiszézés. Téltemető, gonoszűző, tisztí-
tást adó szertartás. A kisleányok felöltöz-
tetik a szalmabábot (mindenki egy régi ru-
hadarabját adja hozzá) majd énekelve vé-
gighordozzák a falun, közben zöld ágak-
kal „űzik”, végül elégetik, vagy a patakba 
dobják. Az elégetés és vízbe dobás annak 
a jelképe, hogy megszabadulnak a téli hi-
degtől és minden bajtól. Ezután már nyu-
godtan jöhet a tavasz. Az óvodában is el-
búcsúztatták a telet. A dadus nénik elké-
szítették a kiszebábot, majd amikor meg-
érkeztek a népzenészek mindannyian ki-
mentek az udvarra, hogy felelevenítsék 
az e naphoz kapcsolódó hagyományokat. 
Ezután zeneszó és a tavaszt idéző dalok 
mellett elégették a telet jelképező bábut.
Képaláírás: A kisze-bábut az óvoda udva-
rában égették el.

Iskolai élet
Farsang 
Az iskolások február 12-én ünnepelték a 
farsangot! Az idei „télbúcsúztató” mulatsá-
gon is ötletes jelmezek kerültek elő. A vál-
lalkozó kedvű diákok osztályonként sor-
ban vonultak fel maskaráikban, hogy be-
mutatkozzanak a szépszámú közönség-
nek. A diáktársak, szülők, nagyszülők, 
testvérek, barátok és egyéb hozzátarto-
zók természetesen lelkes tapssal köszön-
tötték a felvonulókat. Idén az alsósok kö-
zött találkozhattunk cowboy-jal, bohóc-
cal, kisbabával, tündérrel, ördöggel, vám-
pírral, katonával, kalózokkal, rabokkal, a 
Keresztapával, Supermannel, Batmannel, 

Zorróval és más szuperhősökkel. A felső-
sök négerlányt, varázslót, „rockmikulást” 
és más ismert alakokat hoztak el nekünk. 
A 6. osztályosok együtt játszották el Shrek 
kalandjait, míg a hetedikesek zenés Os-
car-díjátadó gálát rendeztek, ahol ismert 
világsztárok bőrébe bújtak. A 8. osztályo-
sok retro jelmezben adtak elő egy mókás 
„giccspartyt”. Több pedagógus is jelmezbe 
bújt. A felvonulás után a tanulók az osz-
tályukban elfogyasztották a megnyert tor-
tákat, majd tombolasorsolás és késő estig 
tartó bál következett, a Popcorn zenekar 
élő dalaival. Minden résztvevő nagyon jól 
érezte magát, ezért köszönetet mondunk 
a jelmezesek mellett a segítőkész szülők-
nek is!

BERKESDI FEKETE ISTVÁN 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
ÓVODA, BERKESD
Farsangi bál az iskolában

Február 12-én megtartottuk várva várt far-
sangi bálunkat, amely az előző évekhez 
hasonlóan nagy sikert aratott mind a tanu-
lók, mind a szülők körében. A nagyon ötle-
tes jelmezek mellett a csoportosan beöltö-
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ző osztályok táncos produkcióikkal tették 
sikeressé belépőjüket. A jelmezesek felvo-
nulása után, jó hangulatban szendvicsek 
és sütemények fogyasztása mellett vár-
tuk az eredményhirdetést. Egyéni jelme-
zesek közül a csoki-automata, a dobókoc-
ka, és a medúza ért el dobogós helyezést. 
A csoportban beöltözöttek közül az első dí-
jat a 4. osztályosokból álló várkisasszony-
ok és muskétások csapat kapta. Nagy si-
kert arattak a kannibálok, a nyolcadikos fi-
úkból álló balett-táncosok, ill. punkoknak 
beöltözött csoportok is.
A bál folyamán értékes nyereményeket, pl. 
színházjegyeket sorsoltunk ki tombolán és 
zsákbamacskán.
Ezúton köszönjük meg a támogatást a Pé-
csi Nemzeti Színháznak, a pécsi Bóbita 
Bábszínháznak, a Pécsváradi Aranycipó 
Kft.-nek, és a pécsváradi Agrover Zrt.-nek.
Óvodai farsang

A Berkesdi Óvoda február 19-én tartotta 
a farsangot a művelődési házban. A gyer-
mekek szüleikkel, nagyszüleikkel együtt 
vettek részt a rendezvényen. Nagyon él-
vezte mindenki a közös játékokat és ver-
senyeket. A büfében házi süteményeket, 
szendvicset és szörpöt lehetett vásárolni. 
Az óvoda köszöni a szülőknek a rendez-
vényhez nyújtott segítséget! 

A Berkesdi Fekete István Általános Is-
kola és Óvoda intézményébe

beiratkozás
2010. március 22-én (hétfő) 

8 órától 13 óráig,
23-án (kedd) 13 órától 17 óráig lesz.
Az óvodai beíratáshoz születési anya-

könyvi kivonat szükséges.
Az általános iskolai beíratáshoz a szü-
lőnek hoznia kell: születési anyaköny-
vi kivonat, óvodai szakvélemény, 1 db 

fénykép, 550,- Ft
a diákigazolvány díja.

Az óvodában március 10-én lesz a le-
endő elsősök szüleinek szülői értekez-
let, amikor megismerkedhetnek az el-
sős tanító nénivel is. A szülők március 
16-án nyílt nap keretében ismerked-

hetnek meg az iskolában folyó oktatá-
si tevékenységgel. A beiratkozást kö-
vetően a leendő elsősök is látogatást 
tesznek az iskolában, részt vesznek 

tanórán is. 

PÉCSVÁRAD
Megmutatni Pécsváradot és a környéket  
A Pécsváradi Várbaráti Kör olyan soroza-
tot indított februárban, amelynek célja ön-
kéntes idegenvezetők képzése. Olyan civi-
leké, akik szeretik, ismerik szülőhelyüket, 
és azt szívesen be is mutatják. Akik ké-
pesek a vár történetének, Pécsvárad ne-
vezetességeinek bemutatására. El tudják 
kalauzolni a vendéget a Zengőre, a Ré-
ka-völgybe, a Réka-várhoz és a többi ki-
rándulóhelyre, továbbá a kistérség ne-
vezetességeihez, mint pl. Zengővárkony 
múzeumai, Nagypall galériája, tájháza, 
Mecseknádasd, Ófalu tájházai, műemlé-
kei, stb.
Vendéglátók, szállásadók mellett nyugdí-
jasok, fiatalok, a történelem, a néprajz, a 
túrák, kirándulások iránt érdeklődő szemé-
lyek vettek részt a foglalkozásokon.
A kötöttebb és kötetlenebb alkalmakat 
(előadás, túra, műemléki séta) tartalmazó 
tematikus kurzus a turisztikai fórumot kö-
vetően kezdődött.
Pécsvárad és a vár történetét, látványos-
ságait Gállos Orsolya előadása idézte fel: 
ha az idő kedvezőre fordul, műemléki sé-
tát rendeznek a városban és a várban, a 
helyszínen véve szemügyre a látnivalókat.
A városkörnyék falvainak látnivalóit, a he-
lyi turisztikai és történeti kiadványokat mu-
tatta be egy más alkalommal Dretzky Ka-
talin, míg dr. Novotny Iván a Keleti-Mecsek 
túraútvonalait idézte meg vetített képeivel.

Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Február 18-án tartotta éves beszámo-
ló közgyűlését a Mozgáskorlátozot-
tak Egyesülete Pécsváradon. Györkő 
Tiborné beszámolójában elhangzott, 
hogy a tavalyi év minden szempont-
ból jól sikerült. Valamennyi betervezett 
programot sikerrel végig vitt a csoport. 
Az Egyesület 15 éves jubileumi rendez-
vénye mellett számtalan ismeretterjesztő 
előadást hallhattak a klubba járó tagok, és 
kirándulásokon vehettek részt. Természe-
tesen szórakoztató programok is voltak, 
mint a farsang, nőnap vagy karácsony-
váró klubdélután, és rekord létszámmal, 
kb. 60-an részt vettek a Város Napján is. 
A csoport bekapcsolódott a város életébe 
is, virágokat ültettek, illetve házigazdája 
volt az immár hagyományos Adventi Hét-
vége rendezvénysorozat 3. szombatjának. 
Idén is több tervük van. Az első nagyobb 
rendezvényre a lap szerkesztésével 
egyidőben kerül sor: Érdekvédelmi fó-
rumot szerveznek a nyugdíjasokért és fo-
gyatékossággal élőkért. A fórum vendége 
dr. Hargitai János országgyűlési képviselő 
és dr. Bíró Ferenc polgármester. Másik ter-
vezett nagy rendezvény a Gál Péter - dr. 
Schweitzer József Sport Emlékverseny, 
ami egy megye szintű rendezvény, de me-

gyehatárokon túlról is várnak vendégeket..  
A közgyűlésen jelen volt a Mozgáskorlá-
tozottak Baranya Megyei Egyesületének 
elnökségi tagja, Bulsz Péterné, aki elis-
merését fejezte ki a kimagasló tevékeny-
ségért, amit a pécsváradi csoport vég-
zett. Elmondta, hogy a csoport az utób-
bi két évben már a közhasznúsági elvá-
rásokat betartva működik. A tagdíjfize-
tési morálja minden eddigit felülmúl me-
gyeszinten is, hiszen 100%-os! Sok sikert 
és kitartást kívánt a további munkákhoz! 
Dr. Bíró Ferenc polgármester örömét fe-
jezte ki, hogy egy jól működő közösség 
alakult ki az elmúlt évek alatt, mely össze-
fog sérült és egészséges embereket is. 
A közgyűlésen tájékoztató hangzott el ar-
ról, hogy a közlekedési támogatások-
hoz a nyomtatványokért március végén le-
het majd menni, kérik az érintetteket, ad-
dig ne keressék, új nyomtatvány lesz!  
Mozgáskorlátozottak Egyesülete program-
jai: fogadónap: március 18. 9-12 óráig, 
április  6. , 14-15 óráig. Vezetőségi meg-
beszélés: április 6. 13-14 óráig. Klubnap:    
április 6. 15 órától.

Cserkész-szemle 

Idén is, mint minden évben cserkészcsa-
patunk a farsangi időszakban együtt mu-
latott. Jelmezt öltöttünk magunkra és vi-
gadtunk. Jól érezte magát a Túró Rudi-
tól kezdve az Egereken át a Cowboyokig 
mindenki. Játszottunk, ettünk, ittunk, tán-
coltunk. Köszönet mindenkinek, aki részt 
vett a farsangon és a jókedvével hozzájá-
rult a jó hangulathoz!

Réder Zsófia őv.

Svábbál
Kitűnő hangulatú svábbálban mulatha-
tott február 20-án a több mint 150 ven-
dég. A talpalávalóról a pilisvörösvári Bravi 
Buam gondoskodott, bemelegítésként pe-
dig a pécsváradi Német Kisebbségi Ön-
kormányzat gyermektánccsoport - akiket 
ez alkalommal Perlaki Gábor kísért -, vala-
mint az Erdősmecskei Német Nemzetisé-
gi Táncscoport műsorát láthattuk. A han-
gulatra jellemző, hogy hajnali fél ötkor még 
közel százan búcsúztatták a zenekart.
Aki lemaradt, jövőre pótolhatja: 2011. janu-
ár 22-én!



11ZengőVidék 2010. március

Közösségi élet

ZENGŐVÁRKONY
Várja vendégeit a Malomkerék Vendég-
lő!

Hosszabb szünet után ismét üzemel a 
község vendéglője. Február elején, ün-
nepélyes keretek között, a sajtó és szá-
mos vendég jelenlétében Kelemen László, 
Zengővárkony alpolgármestere vágta át 
a nemzeti szalagot az ajtón és kívánt sok 
szerencsét, még több vendéget a két fia-
tal üzemeltetőnek, Tóth Gábornak és Vogl 
Norbertnek. Az ünnepélyes és kellemes 
hangulatról a zengővárkonyi rezesek, va-
lamint egy kitűnő zenekar - akik egy alapít-
vány jóvoltából léptek fel - gondoskodtak, 
nem beszélve a sűrűn kínált nemes pálin-
káról és természetesen a rendkívül ízletes 
ételekről!
Az üzemeltetők elmondták, hogy napi me-
nüvel, rendezvényekkel (egy sikeres bálon 
már túl is vannak) és tematikus hétvégék-
kel  (például a közeljövőre tervezett „Ba-
jor napokkal”) is készülnek.  A településre 
érkező turistacsoportok fogadására is ké-
szen állnak. 

APÁTVARASD
Nőnap
A hagyományokhoz híven idén is köszön-
tik a lányokat-asszonyokat a településen a 
megszokott nőnapi rendezvény keretében, 
melyet az önkormányzat finanszíroz.

SZELLŐ 
Havas túra a Kenderesbe

Február 7-én, vasárnap délután gyalogtú-
rára indultunk. A gyönyörű havas táj olyan 
hívogató  volt, hogy senkit nem kellett kér-
lelni, mindenki örömmel jött. Először a fa-
luban vívtunk hócsatát, majd a verőfényes 

napsütésben a csikorgó hóban elindul-
tunk a hegy felé. Az összefüggő hótakaró 
olyan csábító volt, hogy a lányok bele is fe-
küdtek. Lélekmelegítőként előkerült a há-
tizsákból a finom házi pálinka és a forralt 
bor. Egy-egy korty jól esett ebben a hideg-
ben. Többször megálltunk gyönyörködni a 
havas fenyőfák nyújtotta látványban. Néha 
pedig azért, mert a 80-90 cm magas hó-
ban nem volt könnyű az átjutás. Összes-
ségében nagyon jól éreztük magunkat, a 
friss levegőn megmozgattuk tagjainkat. 
Kellemesen elfáradva indultunk haza.   

MARTONFA
Farsangi bál

Február 20-án rendezett farsangi bált a 
gyerekeknek Martonfa Község Önkor-
mányzata. A kicsik és nagyobbak sokféle 
ötletes jelmezt viseltek.

Zenészsiker
Vörös Blanka a Bólyban megrendezésre 
kerülő Baranya Megyei Zeneiskolák Fu-
vola szakos növendékeinek  találkozóján 
ezüst fokozatot ért el. Gratulálunk a sike-
res szerepléséhez!

KÁTOLY
Farsang
Február 6-án rendeztük meg a hagyomá-
nyos farsangi programot a horvát önkor-
mányzat szervezésében. A délutánra ter-
vezett farsangi fölvonulás a nagy havazás 
miatt elmaradt, de ez nem szegte kedvét a 
résztvevőknek. Előkerültek a batyuk: volt 
fánk, sütemény, szendvics ,j óféle borocs-
ka, pálinka és sok más finomság. Ezalatt 
készülődtek a táncosok. A kátolyi tánccso-

port legújabb  táncaival, Kő Noémi - Érdi 
Alexandra duó  szép dalokkal szórakoztat-
ta a közönséget.
A műsor után kezdetét vette a bál, melyen 
Polics Peti és zenekara szórakoztatta a vi-
dám társaságot. Mindenki kedvére táncol-
hatott a hajnali négy óráig tartó farsangi vi-
gasságban.

MECSEKNÁDASD
Családi est a Vállalkozók 
Mecseknádasdi Egyesületében
A farsang utolsó szombatján a Vállalko-
zók Mecseknádasdi Egyesülete megtartot-
ta szokásos családi estjét a Bagoly Csár-
dában. Az ízletes és bőséges vacsorát ze-
nével kísért vidám mulatság követte, mely 
meglepetéseket is tartogatott. Az est folya-
mán már a következő közös programról is 
szót ejtettek: Májusban Velencébe kirán-
dul a VME.

HIDAS
Jótékonysági jelmezbál az óvoda szer-
vezésében

A zenekar, a teltház és a kirobbanó hangulat 
biztosította a bál sikerét.

Február 20-án jótékonysági jelmezes mu-
latságon vehettek részt a helyi és környék-
beli bálozók. A sokféle maskara és ötletes 
öltözék mellett meglepetésműsort is tar-
togatott a szombat este. Elsőként a Hitter 
Zsolt vezette bonyhádi társastánc csoport 
lépett színpadra, hogy elragadó koreográ-
fiájukkal elkápráztassák a közönséget. A 
látványos műsort színes jelmezkavalkád 
követte. A jelmezeseket háromtagú zsűri 
értékelte, s páros illetve csoportos kategó-
riákban meghirdették a helyezetteket. Pá-
ros kategóriában harmadikként egy apá-
ca-páros végzett, míg egy hastáncos pár 
második helyet ért el. A dobogó legfelső 
fokát egy hippinek öltözött pár foglalhatta 
el. Csoportos kategóriában harmadik lett 
az arab olajmágnás trió, második helyen 
az M&M’s csokigolyók, végül az első he-
lyen a Hupikék törpikék végeztek. A zsűri a 
merész maskarásokat egy-egy üveg bor-
ral, illetve pezsgővel jutalmazta. A felvo-
nulás után sem lankadt a hangulat, hiszen 
rendhagyó futballmérkőzés szemtanúi le-
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hettek a jelenlévők. Helyi anyukák öltötték 
magukra az ESE Hidas mezeit, hogy hida-
si, illetve világválogatottként megküzdje-
nek egymással a művelődési házban rög-
tönzött focipályán. A mérkőzést végül két 
góllal a hidasi gárda nyerte. A meccslab-
dát az óvoda támogatására árverésre bo-
csátották. A jelmezbál szervezői, a Katica 
csoport óvónői ás szülői munkaközössége 
egy új szekrénysorra gyűjtenek, hogy ab-
ban majd a sok játék és a gyermekek dol-
gai kényelmesen elférhessenek.

Kettős siker Budapesten                

A két zenészpalánta már számos versenyen 
megmutatta magát.

Február 5--7-én rendezték meg Budapes-
ten a XI. Országos Klarinétverseny dön-
tőjét. A kétfordulós, komoly megméretteté-
sen Bárdi Laura és László Tamás – mind-
ketten a Benedek Elek Általános Isko-
la 6. osztályos tanulói és a Bonyhádi Ze-
neiskola növendékei – előkelő helyezést 
értek el. Bárdi Laura az 1. korcsoportban 
az elérhető 120 pontból 110-et szerzett 
meg, ezzel az országos ranglistán 2. he-
lyezett lett. László Tamás a 2. korcsoport-
ban 100 pontos teljesítményével a 3. he-
lyezést mondhatja magáénak. Mindkette-
jükről elismerően nyilatkozott a zsűri elnö-
ke, Kovács Béla, Kossuth-díjas klarinét-
művész, a budapesti Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem és a grazi Universitat 
für Music Professzor Emeritusa is. Gra-
tulálunk nekik és felkészítő tanáruknak, 
Seleljo Jaroszlávnak, valamint zongorakí-
sérőjüknek, Seleljo Alexandra tanárnőnek!

Jelmezes mulatság az Idősek Klubjá-
ban
Február 15-én farsangi mulatozásra gyűl-
tek össze Hidas község idősei. A nagy al-
kalomra minden klubtag színes jelmezt 

és álarcot öltött magára, hogy ezzel is vi-
dámabbá tegye a napot. A gondozónők 
Idősek Klubja-rabnak és ficsúrnak öltöz-
ve várták a klubtagokat. A nap fénypont-
ja egy kabaréjelenet volt, amit a gondozók 
meglepetésnek szántak. A Mellékhatások 
című jelenetsor nagy sikert aratott. A fel-
hőtlen szórakozás és a nevetés után egy 
kis feladat várt a jelenlévőkre, hiszen hir-
telen egy vetélkedő kellős közepébe csöp-
pentek, ahol 3 csapat vívott meg egymás-
sal. A feladatok igen változatosak voltak, 
hiszen puzzle-ként tavalyi farsangi képet 
és az Idősek Klubja épületét kellett kirakni-
uk, közmondásokat párosítottak, illetve ki-
egészítették azokat. Alapanyag listát kap-
tak, s el kellett dönteniük, mi főzhető be-
lőlük. Egy szétszedhető labdát kellett mi-
nél rövidebb idő alatt összerakniuk, majd a 
Tánc ki-mit tud? következett. Minden csa-
patból 2-2 főnek az elhangzó zenére kel-
lett táncolni (keringő, csárdás, cigányzene, 
orosz zene).
Amellett, hogy mindenki kitűnően érez-
te magát, jól vették az akadályokat is. A 
csapatok jutalmul csokoládét kaptak. Miu-
tán kellemesen elfáradtak, ebédhez gyűl-
tek össze, majd jóízűen elfogyasztották az 
erre az alkalomra készített süteményeket.

FAZEKASBODA
Nőnap
A tavalyi évhez hasonlóan képviselőtestü-
let férfitagjai és a polgármester nőnap al-
kalmából idén is virággal köszönti a höl-
gyeket a településen. Minden helybeli le-
ányt, asszonyt személyesen keresnek fel 
és házhoz viszik az önkormányzat ajándé-
kát.

SZILÁGY
Farsang

Lapoztunk a naptárban és, íme, máris 
február! Ha február, akkor farsang – Szil-
ágyon is! A Szilágy Községért Egyesület 
ismét egy szép emlékű farsangi bált ren-
dezett. „hozott anyagból”, önfeledten mu-
lattunk hajnalig. Farmerlegények és kuk-
ta színesítették az egyébként elegáns kö-
zönséget. 
Köszönjük az egyesületnek a kellemes 
rendezvényt!

VIRÁGSZOMBATI
SZALMALEKVÁR FESZTIVÁL

Zengővárkony 2010. március 27. 
(szombat)

A program:
•	 10.00 Könyvbemutató: 

A halhatatlan Élet - 
Kenyérantológia, Ízelítő felolvasás 
a Szalma-Kincs-Tár legújabb  
kiadványából 
Kenyér- és lepénykóstolás

•	 11.00 Szakvezetés a 
Szalmamúzeumban 
Az Infopont bemutatása

•	 12.00 Zengővárkony terített 
asztala Bemutató előadás és séta 
régi gyümölcsfajták nyomában

•	 14.30 Virágszombati mexikói 
pálmakereszt készítés

•	 15.30 Zengővárkonyi gyerekek 
rajzpályázatának megnyitója 
Ünnepélyes díjátadás

•	 16.00 Játékos vetélkedő a 
Szalmamúzeumról

Egész nap (10.00-18.00) a 
Szalmamúzeum előtt:
•	 Hagyományos lekvárok, 

savanyúságok, dió és egyéb helyi 
termékek bemutatója és vására

•	 Zengővárkony és a Mecsekvidék 
mézei

•	 Kézművesmunkák méhviaszból 
(vendégünk: Báthori Ildikó, a 
Nagypalli Régi Mesterségek 
Egyesület tagja)

•	 Székbekötés gyékénnyel, sással 
(vendégünk: Négyes Tímea, 
a Nagypalli Régi Mesterségek 
Egyesület tagja)

SZALMA-KINCS-TÁR Muzeális 
Gyűjtemény

Tizenhét ország szalmafonó 
művészete. 

Kultikus, használati és dísztárgyak. 
Technikák, eszközök, szerszámok.

Nyitva tartás: 10.00-18.00 (szünnap: 
szerda)

7720 Zengővárkony, Arany J. u. 
69., Telefon: 72/466-571, E-mail: 

tuskestunde@gmail.com

A következő Szalma-lekvár 
rendezvény 2010. október 9-én lesz. 

Szeretettel várjuk!
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ZENGŐVÁRKONY
Tavaszi programok az idén 10 éves Mí-
ves Tojás Múzeumban

Nagyhét, húsvét, locsolkodás, hagyo-
mányápolás és hímes tojás
 - mindez hozzátartozik Zengővárkonyhoz 
és az itt működő Míves Tojás Múzeum-
hoz. Minden évben a múzeum szervezé-
sében lázas munka kezdődik az ősi ünnep 
jegyében. Mindenek előtt maga a múzeum 
rendezi át a gyűjtemény anyagát, hogy új 
fényben tündököljön az idelátogatóknak – 
akik száma egyre csak szaporodik, tavaly 
például kb. 15.000-en jártak nálunk Japán-
tól Kanadáig a világ minden tájáról.
A tojásdíszítő népművészet összegyűjtött 
remekeinek páratlan látványa, a szépség 
sugárzása az ünnep emelkedett hangula-
tát kinálja a szemlélőnek. Az ünnepi felké-
szülés időszakában ezért is érdemes fel-
keresni a múzeumot, azonban vannak 
egyéb események is, melyek miután von-
zóak érdemes az idelátogatók számára.
Nagyheti programok a múzeumban
2010. március 29 – április 2.
Az első ezek sorában a virágvasárnapon 
megrendezésre kerülő Ifjúsági Tojásfes-
tő Verseny, ami 2010-től kezdve nemzet-
közivé válik. A 10-15 év közötti résztvevő-
ket egy nemzetközi bíráló bizottság (ha-
zánkban és a környező országokban tevé-
kenykedő jeles tojásdíszítők) véleménye-
zi az előzetesen beküldött munkák alap-
ján, majd közülük választja ki azokat, aki-
ket meghív a versenyre. A múzeum ter-
mészetesen az utánpótlásról is gondosko-
dik, bárki versenyen kívül asztalhoz ülhet 
és tanulhat tojást festeni a nagyhét min-
den napján. A „Hímes tojás szeretteink-
nek” program keretében szakértő kezek, 
neves tojásfestők segítik az alkotások lét-
rejöttét. 
Azonban nem kell mindenkinek okvetle-
nül elsajátítania a tojásfestés tudományát 
ahhoz, hogy hímes tojáshoz jusson, mivel 
kedvére válogathat a múzeumban vásárol-
ható szebbnél-szebb hímesek, ajándéktár-
gyak közül.
A nagyhét folyamán tojásfestő bemuta-
tókra is sor kerül: naponta 10-től 17 óráig. 
Ekkor az idelátogató közönség nemcsak a 
kiállított műtárgyakban gyönyörködhet, ha-
nem nyomon követheti, hogy hogyan válik 
egy közönséges tyúktojás igazi hímessé. 
Az évek folyamán azt tapasztaltuk, hogy 
húsvét táján a múzeumban megnövekszik 
a visszatérő látogatók száma, akik úgy 
gondolják, hogy a múzeum hangulata, lát-

ványa, a rendezvényeken való részvétel 
része lett ünnepi felkészülésüknek. 
A díszített tojásokhoz fűződő népszokás-
okkal, hagyományokkal való ismerkedés 
során az érdeklődők megtudhatják, hogy 
nemcsak  a keresztényi feltámadás ün-
nepének jelképe a hímes tojás, hanem a 
tavaszvárás, a természet megújulása, az 
élet keletkezése, a szerelem, a párválasz-
tás jelképe; megtanulhatják, hogy a tojás-
díszítés valójában sokkal régebbi eredetű 
tevékenység, mint magának a húsvétnak 
az ünneplése.
Húsvét héfőn, reggel 9-től a Zengővárkonyi 
Népiegyüttes „Húsvéti locsoló”-című 
néptáncos műsorával a nap folyamán 
többször is köszönti az idelátogatókat. 
Húsvéti kiadvány 
A múzeum az irodalomkedvelők számá-
ra is tartogat meglepetést. A „Nincs több 
csoda csak egy: a Feltámadás” c. kötet 
húsvéti aktualitás: antológia, mely a XX. 
századi jeles magyar írók és költők hús-
vétról, a természet tavaszi megújulásáról 
szóló írásainak és verseinek egyedülálló 
gyűjteménye. A könyv megvásárolható a 
múzeumban, ill. megrendelhető a honlap 
„Kiadvány” lapján.
Hasznos tudnivalók:
www.tojasmuzeum.ini.hu
tojas@museum.hu
tel: 00-36-72-466-605
fax: 00-36-72-566-012
Nyitvatartás: minden nap 10-18 óráig, 
szünnap szerda (Nagyhét kivételével) 
Csoportoknak előzetes telefonos bejelent-
kezését kérjük.

MECSEKNÁDASD
Tavaszi programok
Az óvoda és az iskola is megemlékezik 
nemzeti ünnepünkről. A március 15-i ün-
nepség március 12-én lesz az intézmé-
nyekben. 
Az iskolában március 31-én Húsvéti 
hangversenyre várják az érdeklődőket.
Az óvodában április 1-jén tartják a húsvé-
ti ünnepséget, míg április 7-én tojásgurí-
tást rendeznek és megemlékeznek a Föld 
Napjáról.

Magyarországi Németek Országos Bor-
versenye
Szőlő és Bortermelők Egyesülete ismét 
megszervezi az országos hatókörű bor-
versenyt. A bormintákat március 30-án 
kell leadni mindazoknak, akik szeretnének 
megmérettetni a versenynen. A borok bírá-
lata a következő két napon, március 31-én 
és április 1-jén zajlik. Az ünnepélyes ered-
ményhirdetés és bál április 10-én lesz.
Még egy „boros program”: a Vállalkozók 
Mecseknádasdi Egyesülete március 6-án 
tartja a Link-Hohl Borút programot.

LOVÁSZHETÉNY
Nőnap
Március 13-án rendezik meg a mindig fer-
geteges hangulatú nőnapi mulatságot, 
ahová minden helybeli nagylány, hölgy, 

asszony személyes meghívást kap.
A program szervezője az önkormányzat, 
de számos civil segítő munkálkodik a ren-
dezvény sikerén. A program közös vacso-
rával veszi kezdetét, majd Kapoli Mihály 
polgármester minden jelenlévő hölgyet 
egy szál virággal köszönt. Aztán már rop-
hatják is a táncot Háhner Róbert és felesé-
ge muzsikájára a vendégek.

HIDAS
Borversenyre és húsvéti bálra várjuk az 
érdeklődőket!
A 2010-es műsornaptár következő esemé-
nye a harmadik alkalommal megrendezés-
re kerülő borverseny lesz. A Hidasi Bor-
baráti Kör aktív közreműködésével a prog-
ram a KSI bizottság egyik legnagyobb ren-
dezvényévé nőtte ki magát, hiszen évről 
évre egyre több mintával neveznek a he-
lyi borászok a megmérettetésre. 
Idén március 6-án a Művelődési Házban 
lesz a borbírálat, egy héttel később pe-
dig a hangulatos vacsorával egybekötött 
ünnepélyes eredményhirdetésre a Hargi-
ta Étteremben kerül sor március 13-án. 
Az arany-, ezüst- és bronzérmek mellett 
a szakmai zsűri idén is serleggel díjazza 
a község vörös és fehér borát, illetve az 
összetett versenyben legtöbb pontot elérő 
„Hidas borászát”! A baráti kör tagjai és a 
támogatók felé ezúton is köszönetet mon-
dunk!
A borverseny után a Vöröskereszt jóté-
konysági báljára várjuk majd a szórakoz-
ni vágyókat, melyre a Húsvét előtti szom-
baton kerül sor. A rendezvényt éppen ezért 
nem Locsolóbálként, hanem „Húsvéti 
bál”-ként hirdetjük, hiszen vasárnap he-
lyett szombaton kerül rá sor. A bálból haj-
nalban hazatérő hölgyek így egy nappal 
később kipihenten fogadhatják a kölnivel, 
vízzel vagy szódával érkező legényeket.

BERKESD
Nemzeti ünnep
Nemzeti ünnepünk megemlékezésére 
március 12-én 14.30-kor kezdődő ünnepi 
műsort adnak elő az iskolások Berkesden 
a művelődési házban. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ERZSÉBET
Húsvét hétfő- Emaus
Húsvét hétfőn, délután az elmúlt évekhez 
hasonlóan várjuk a pincegazdákat és ven-
dégeiket, valamint minden kedves érdek-
lődőt az erzsébeti pincesorra, a hagyomá-
nyos Emaus felelevenítésére.

WARAD 2015. Alapítvány 
Kérjük, támogassa adója 1%-ával ala-

pítványunkat!
Adószámunk: 18328686-2-02
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Sport

MECSEKNÁDASD
Kézilabda
Az Adidas Gyermek Kézilabda Kupa 1997-
es korosztályú leány megyei döntőjén, 
Mohácson csapatunk a 2. helyet szerezte 
meg, s ezzel bejutott a március 19-én Mar-
caliban megrendezésre kerülő régiós elő-
döntőbe. 
A csapat tagjai: Werb Edina, Grénus Gréta, 
Kozsán Vivien, Lehoczki Fanni, Gyenis 
Patrícia, Gyenis Zsanett, Blidár Henrietta, 
Sándor Henrietta. 
Gratulálunk!

PÉCSVÁRAD
Női Kézilabda
I. Női kézilabda Teremtorna 
2010. ferbruár 13., Pécsvárad, Sportcsar-
nok
A Kézilabda Szakosztály Hosszúhetény, 
Kozármisleny, Szentlőrinc és a hazai 
csapat részvételével teremtornát rende-
zett, melyet a Pécsvárad – Hosszúhetény 
mérkőzés nyitott meg. Eredmények: 
Pécsvárad – Hosszúhetény 21 – 
20;                       Kozármisleny – Szentlőrinc 
17 – 14; Hosszúhetény – Kozármisleny 23 
– 20;               Szentlőrinc – Pécsvárad 15 
– 23; Kozármisleny – Pécsvárad 15 – 16;                       
Szentlőrinc – Hosszúhetény 10 – 25.
A torna legjobb játékosa Ulrich Dóra 
(Hosszúhetény), jutalma a Pécsváradi Ifjú-
sági Önkormányzat által felajánlott női ké-
zilabda.
A torna legjobb kapusa László  Viktória 
(Kozármisleny), jutalma a Zengő Pharma 
Patika Kft. nagyértékű ajándékcsomagja.
A torna gólkirálynője Napirana Viktó-
ria (Pécsvárad), jutalma Andrics Márk 
pécsváradi lakos felajánlásából 5000 Ft 
értékű HERVIS sportvásárlási utalvány. 
A díjakat Spannenberger János a Sparta-
cus elnöke adta át a játékosoknak.
A Kézilabda Szakosztály nevében szeret-
ném megköszönni a támogatást, az ön-
zetlen segítséget, a felajánlásokat, ame-
lyekkel hozzájárultak a torna sikeres lebo-
nyolításához: Pécsvárad Spartacus Sport-
kör, Pécsvárad Sportcsarnok vezetése és 
dolgozói, Pécsváradi Ifjúsági Önkormány-
zat, Zengő Pharma Patika Kft.,  Andrics 
Márk, Pécsvárad TEXT - Fűri Ferenc, aki 
lehetővé teszi a csapat számára a folya-
matos tájékoztatást az aktuális kézilabda-
hírekről,Koch Lajos, SE vezetőségi tag, 
Valentai Csaba kézilabda utánpótlásedző, 
a Kodolányi János ÁMK tanulói, Resch 
Roxána, Pusch Dalma. 

További hírek: A csapat megkezdi a tava-
szi szezont március elején. A hazai mér-
kőzések időpontjait megpróbáltuk úgy ter-
vezni, hogy több érdeklődő, szurkoló tud-
jon eljönni a mérkőzésekre.
Március 6.(szombat) 15 óra: Pécsvárad – 

Mágocs (Helyszín: Pécsvárad Sportcsar-
nok)
Március 14. (vasárnap) 10 óra: Villány 
– Pécsvárad (Helyszín: Siklós Sportcsar-
nok)
Március 26. (péntek) 18 óra: Pécsvárad – 
Vörös Meteor (Helyszín: Pécsvárad Sport-
csarnok)
Április 10. (szombat) 10 óra: Kelet SE – 
Pécsvárad (Helyszín: Pécs, Nevelési Köz-
pont)
Április 17. (szombat) 14 óra: Pécsvárad 
– Beremend (Helyszín: Pécsvárad Sport-
csarnok)
Szeretettel várjuk szurkolóinkat és a sport-
kedvelő érdeklődőket mérkőzéseinken.
Hódosiné  Vadász Ildikó 
                   
Országos Serdülő  Bajnokság
Pécsvárad – Mohács: 26 – 26 
Kapronczai -, Grénus 1 gól, Werb 7, Garai 
11, Bajorics 4, Gyenis 2, Brand 1
Cserék: Gebhardt, Schváb (kapusok), 
Győri, Kozsán, Nagy, Blidár
Végig fordulatos mérkőzésen időntúli hét-
méteresből egyenlített a Mohács.
Pécsvárad – UKSE Szekszárd: 25-28
Schváb- , Grénus 4 gól, Werb 1, Garai 8, 
Bajorics 7, Gyenis 3, Brand 1
Cserék: Sándor, Gebhardt (kapusok), 
Kozsán 1, Nagy, Győri, Blidár
Az utolsó hét percre elfogyott a hitünk és 
az energiánk, az 1 – 6 végjáték eldöntötte 
a mérkőzést. 
Adidas Utánpótlás Bajnokság
U 13 megyei döntő, Kozármisleny
Mohács – Pécsvárad: 20 – 13
Góldobók: Grénus 4, Werb 4, Gyenis 4, 
Kozsán 1
PEAC – Pécsvárad: 17 – 14
Góldobók: Grénus 6, Brand 4, Werb 3, 
Gyenis 1
Csapatunk negyedik helyen végzett ebben 
a korosztályban.
U 12 megyei döntő, Mohács
Siklós – Mecseknádasd     8 – 20     /3 – 10/
Gódobók: Kozsán 9,Grénus 5, Werb 3, 
Blidár 3
Mohács – Mecseknádasd     18 – 14    /6 
– 5/
Sándor-, Lehoczki 1 gól, Grénus 6, 
Kozsán, Gyenis P. 2, Werb 3, Blidár 2
Cserék: Bék, Gyenis Zs.
Nagy csatára késztettük a háromszoros 
országos bajnokot. Csapatunk a Marca-
liban megrendezendő  Régió Döntőben 
képviseli Baranya megyét.

HIDAS
Véglegessé vált a hidasi focicsapat ke-
rete
Ketten távoztak, de hat új játékossal bővült 
az ESE Hidas megyei II. osztályú felnőtt 
labdarúgó csapatának kerete. A téli átiga-
zolási időszak utolsó napján két saját ne-

velésű játékos is elköszönt a csapattól, hi-
szen Balogh Balázs és Győrfi Béla váratla-
nul Szászvárra igazolt. Rajtuk kívül sérülés 
miatt vagy más okból továbbra sem csatla-
kozik a kerethez több alapember, akiknek 
a hiányzása érzékeny veszteség a szak-
mai stáb számára. Ezért is volt szükség a 
létszámbővítésre. Érkezett az új játékos-
edző, Hajba Gábor mellett Kapási Ferenc 
(mindkettő PEAC), Katona László (Boda), 
Kovács Péter (Pécs, szabadon igazolha-
tó volt), Godvár Gábor (Hosszúhetény) 
és Balog Dávid (Pécsváradról tért vissza). 
A csapat a 10. helyen telelt és tavasszal 
többször játszik idegenben, mint Hidason. 
Ennek ellenére cél a tabella első fele. Bár 
idegenben kevés babér termett a kék-fe-
kete gárdának, hazai pályán 2009  au-
gusztus óta nem kaptak ki. Szeretnék ezt 
a veretlenségi sorozatot tavasszal is foly-
tatni.

Veretlenül kupagyőztes a hidasi U11 
korosztály

A teremben aratott győzelmek remélhetőleg 
tavasszal „nagypályán” is folytatódnak

Január 30-án Mecseknádasdon rendez-
ték a Fürge Nyuszi Teremfocikupát a
11 éven aluliak korosztályában. A hi-
dasiak, azaz Daradics Sándor és
Markos Mátyás tanítványai veret-
lenül végeztek az élen úgy, hogy 
mindössze egyetlen gólt kaptak. Ered-
ményeik: Hidas-Geresdlak 4-0, 
Hidas-Szederkény 2-0, Hidas-Kakasd 1-1.
Az aranyérmek és a serleg mellett külön-
díjakat is szereztek: a torna legjobb játé-
kosa a 4 gólos Jakab Attila lett, míg a leg-
hasznosabb hidasi játékos ajándékát a ki-
válóan védő Illés Benjámin vehette át!
Végeredmény: 1. Hidas, 2. Sze-
derkény, 3. Kakasd, 4. Geresdlak 
Legjobb kapus: Molnár Dávid (Kakasd), 
gólkirály: Papp Ákos (Szederkény) 
Gratulálunk mindannyiuknak! 
A tehetséges hidasi csapat egyébként ta-
vasszal egy budapesti nemzetközi tornára 
készül, amelyet az újpesti stadionban ren-
deznek meg. Ehhez várjuk a szülők és tá-
mogatók anyagi segítségét! 
Köszönjük előre is, mint ahogy hálás kö-
szönetet mondunk azoknak is, akik adó-
juk 1%-ával az Egységes Sportegye-
sület Hidas utánpótlás-nevelő tevé-
kenységét támogatják. Adószámunk: 
19941194-1-02.



15ZengőVidék 2010. március

Események

Kitüntetés
Dr. Novotny Ivánt február 14-én, a Bara-
nya Megyei Természetbarát Szövetség a 
közgyűlésén „Aranybakancs” kitüntetés-
ben részesítette. A szövetség négy éve 
alapította ezt a díjat, évente egy termé-
szetjáró kaphatja meg. 
Dr. Novotny Iván munkatempója, vita-
litása példaértékű és irigylésre méltó. A 
pécsváradi vár ügyeletes múzeumőre-
ként akár naponta többször is nyitja a 
kapukat a látogatók előtt és érdekes, iz-
galmas, mindig az adott hallgatóságnak 
címzett ismertetővel mutatja be, teszi 
elevenné a műemléket. Gyalogos és ke-
rékpáros túrákat szervez és vezet – mint 
legutóbb a 8. Tűzkerék túrát Pécsváradról 
Óbányára a „Hutzelsonntag” programjá-
ra, melyen ez alkalommal 48 vettek részt 
a gyönyörű időben. Kezdeményezője és 
mozgatója Skóciai Szent Margit emlékét 
idéző túraútnak és a hozzá kapcsolódó 
rendezvényeknek. Legfrissebb munkája 
révén Pécsvárad állomása lehet a most 
formálódó Magyar Zarándokútnak. Élve-
zetes túra- és sétaútvonalakat állít ösz-
sze, melyek Pécsvárad vendégváró hon-
lapján csalogatják a látogatókat – s még 
hosszan sorolhatnánk tevékenységeit, 
hiszen Baranya szerte számít rá, a véle-
ményére, a tapasztalatára mindenki, aki 
kapcsolatban áll a természettel, a turiz-
mussal, a kerékpárral.
Gratulálunk a díjhoz! Kívánunk jó egész-
séget és további izgalmas feladatokat, 
tartalmas éveket!

50 év az egyház
szolgálatában

Szinte kistérségünk minden falujában is-
merik, szeretik és tisztelik. Van, hogy a 
vidámság alkalmából, lakodalmon, ke-
resztelőn, más esetekben a gyász je-
gyében, temetésen, vagy éppen a temp-
lomi misén találkozhatunk vele. Balogh 
István kántor 50 éve kántorizál. Erre a 
szép hivatásra tette fel az életét. Ebből 
45 évet Erzsébeten és a környező fal-
vakban töltött el. 
A kettős évforduló alkalmából, az általa 
szolgált falvak lakóival együtt közös ün-
nepi misét szervezünk számára. 
Külön meghívó helyett sok szeretettel 
várunk mindenkit 2010. április 18-án, 
délután 14.30 órakor az erzsébeti ró-
mai katolikus templomban tartandó 
ünnepi szentmisére. 
A misét Antal Géza apátplébános celeb-
rálja, segítői lesznek Balogh István kán-
torunkkal életútján együtt szolgáló plé-
bánosok és kántorok.

Horváth János polgármester

Jubilál a Míves Tojás Múzeum 
Sokan emlékezhetnek még arra a nyáriasan 
meleg, verőfényes áprilisi vasárnapra, ami-
kor 2000-ben Zengővárkonyban, a falu mil-
lenniumi napján, egész napos ünnepi prog-
ram keretében megnyílt az ország első ál-
landóan nyitva tartó, díszített tojásokat be-
mutató kiállítóhelye, a Míves Tojás Múze-
um. Tíz, eseményekben gazdag,  tartalmas 
esztendő múlt el azóta. A kis múzeum köz-
ben országos, de határainkon is túllépő is-
mertségre tett szert, változatlan az érdeklő-
dés iránta. Évente 10-15 ezer látogató for-
dul meg falai között, többen visszatérő ven-
dégek, s mindig találnak valami újat, külön-
legeset, vagy éppen csak újra élik a korábbi 
kellemes élményt.
Mi a titka a népszerűségnek?                                                                                                         
A látvány, a szépség varázsa, a végtelen 
művészi fantázia ezernyi színes bizonysá-
ga, ami a falakon belül fogadja és megle-
pi a látogatókat, s a múzeum munkatársai-
nak szolgálatkész kedvessége, mellyel meg-
könnyítik az eligazodást a díszes, míves kis 
csodák világában.                                          
A múzeumbelső funkcionálisan jól, szaksze-
rűen megtervezett. A díszített tojások mére-
tüknél fogva nem igényelnek nagy tereket, 
de egyedileg és csoportosan egyaránt van 
figyelemfelkeltő látványhatásuk. Az áttekin-
tő távolkép után a tárlók lehetőséget adnak 
a műtárgyak közeli, több oldalról való meg-
szemlélésére is. A berendezői találékony-
ság és művészi érzék jól használja ki a bel-
sőépítész nyújtotta adottságokat. A műtár-
gyak csoportosítása a látványértéktől vezér-
elve többirányú: esetenként a díszítő mintá-
zatok tájegységi származási helye, egy-egy 
alkotó munkái vagy a díszítő módszerek kü-
lönbözősége. A csoportokon belüli elhelye-
zés szerint is érzékelhető a figyelmet magá-
ra irányító, magához vonzó, kiemelten egye-
di darab.
A bemutatott anyag ilyen szabálytalan - sza-
bályos elrendezése teremti meg a díszítmé-
nyek és színek olyan harmóniáját, melynek 
révén a bemutatóterem egésze és az egyes 
tárlók külön-külön is a szépség, a harmónia 
hirdetőivé, közvetítőivé válnak.
Ez a múzeum megtervezetten, előkészítet-
ten robbant be kulturális életünkbe. Nem 
volt bevezető szakasz, felfutási idő. Rög-
tön többnyelvű tárlatvezetőkkel, négynyelvű 
részletes fényképes katalógussal, szakmai 
és turisztikai konferenciákon való részvétel-
lel, időszakos kiállítások, szakmai bemuta-
tók szervezésével, a tojásdíszítők szakmai 
és anyagi támogatásával indított. 
A fiókokban őrzött gyűjtemény és az új szer-
zemények felhasználásával idén februárban 
jubileumi felkészülésként már negyedik kol-
lekcióját mutatja be.
A széleskörű és intenzív reklámtevékeny-
ség nemcsak a múzeum ismertségét ered-
ményezte, hanem elindította és támogat-
ja a tojásdíszítés reneszánszát hazánkban. 
Gondoljunk csak arra, hogy a múzeum társ-
rendezője volt az 5. tojásvilágnapi esemé-

nyeknek, megjelent Budapesten a művé-
szetterápiás világkongresszuson, majd az 
európai múzeumok fórumán is Luxemburg-
ban. Az elmúlt tíz év alatt több mint 70 idő-
szakos kamarakiállítás szervezésében vett 
részt országszerte és külföldön is. Németor-
szág, Ausztria, Szlovákia, Bulgária, Olaszor-
szág kiállítási helyei ismerhették meg a mú-
zeum gyűjteményét. Az évek során hagyo-
mánnyá váltak a húsvéti és kulturális örök-
ségnapi rendezvények. Az ifjúsági tojásfes-
tő versenyek az utánpótlás nevelését is szol-
gálják. A szakmai rendezvények a tojásdí-
szítők kapcsolattartását és továbbképzését 
segítik. A múzeum kezdeményezte és szer-
vezte a Tojás Díszítők Nemzetközi Társasá-
ga (TDNT) megalakítását, hogy a múzeum 
informális baráti köre mellett egy civilszer-
vezet lehetőségei is segítsék a tojásdíszítő 
népművészet hagyományainak életben tar-
tását. Mind többen éreznek kedvet és mutat-
nak tehetséget a tojásdíszítéshez. Örvende-
tesen növekszik a népi iparművész minősí-
tést megszerzők száma is. 
Meg kell említeni még a múzeum rendsze-
res részvételét a múzeumok majálisán. Ez 
a két nap a gyermekeké és az őket kísérő 
felnőtteké. Önfeledt buzgalommal és nagy 
„szakértelemmel” rajzolnak, színeznek, fes-
tenek papírra, luftballonra és tojáshéjra egy-
aránt. Hátha lesz folytatása is az egyszeri 
kellemes játéknak.
Népszerűek a múzeum ismeretterjesztő ki-
adványai, szórólapjai, leporellói, a húsvé-
ti irodalmi antológia, a „Hímes Tojásról Min-
denkinek” sorozat első füzete a karcolt tojá-
sokról. A kiadványok egy része és az infor-
mációs anyagok többnyelvűek. A befektetés 
haszna a szépszámú külföldi látogató, aki 
otthonosan tájékozódik a múzeumban. 
Sokakat meglepett és meglep még ma is 
a múzeum aktivitása, mely számos önálló 
kezdeményezés ihletőjévé is vált. S e he-
lyen nem is emlékezhetünk meg minden 
eseményről.  A múzeum alapítója által kez-
deményezett és irányított munkatempó ma 
sem lankad. A cél változatlan: a tojásdíszí-
tő népművészet tárgyi emlékeinek gyűjtése, 
megőrzése és első sorban bemutatása, a 
hagyományőrző ismeretterjesztés, a közön-
ség szolgálata. Az elmúlt 10 év hozott a mú-
zeum és támogatói számára elismerést, de 
nem volt mentes valóra nem vált remények-
től sem. 
 A jubileum alkalom a számvetésre, értéke-
lésre. Úgy véljük a múzeum léte, működé-
se, a közönség érdeklődése és elismerése 
a leghitelesebb értékelése az elmúlt tíz év-
nek. S a jövő?  A múlt és a jelen folytatása, 
az állandó megújulás és frissesség, a közíz-
lés formálásának kitartó, a tojásdíszítő nép-
művészet hagyományainak odaadó szolgá-
lata. Programnak ma sem kevesebb, s leg-
alább annyira távlatos, mint tíz évvel ezelőtt, 
a múzeum megnyitásának napján volt.
A múzeum baráti köre nevében:

Kiss Sándor
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Garantáltan jó minőségű méz
egész évben eladó!

Hochrein, Pécsvárad, Zengő köz 2.,
Tel.: 72/465-780

A pécsváradi Napköziotthonos 
Óvodák Alapítvány köszöni támo-
gatóinak az eddig felajánlott adó 1 
%-át. Az elmúlt évben 134.000.- Ft-
ot kaptunk, amelyből játékokat, tan-
szereket és hangszereket vásárol-
tunk.

Az idei évben is köszönettel vesz-
szük felajánlásaikat.

„Pécsváradi Napköziotthonos Óvo-
dák Alapítványa”

Adószám: 18314456102

Köszönettel az óvodások és 
bölcsödések nevében 

A Magyarországi Via Sancti Martini 
Egyesület és a

„Kisújbányai Baráti Kör” Alapítvány

szeretettel vár minden érdeklődőt a

Szent Márton Európai Kulturális 
Útvonal részét képező

„VIA DIVIDE CARITATEM”
Baranya megyei gyalogos út 
első szakaszának avatására. 

Program:
2010. március 20-án 8.30 órakor 
közös ima Kisújbányán, majd 9 órakor 
indulás Zengővárkony, Pusztakisfalu, 
Lovászhetény útvonalon át Nagypallra.
Nagypallon meghallgatjuk Imre Mária 
előadását Szent Márton püspökről 
(kb. 17 órakor), majd a vacsora után 
nyugovóra térünk.  
(Szállást a résztvevőknek önállóan kell 
foglalniuk, étkezésre 700- Ft/fő áron 
március 15-ig történő igénylés esetén 
lehetőség lesz a nagypalli kultúrházban, 
jelentkezés nagypall@t-online.
hu címen.)
2010. március 21-én a nagypalli 
katolikus templomban bemutatott 8 
órai szentmise után folytatjuk utunkat 
Erzsébet és Szellő érintésével 
Máriakéméndre, ahol utunkat a Szent 
Márton templomban imádsággal zárjuk.
(Étkezésre a máriakéméndi Rott 
Pincében lesz lehetőség: pincepörkölt 
korlátlan italfogyasztással (bor, pálinka, 
üdítők) 2000,- Ft/fő, borkóstoló (2 
vörösbor + 4 fehérbor + svábkifli) 800,- 
Ft/fő áron igényelhető március 15-ig 
a bakancsos@kisujbanya.com címen.)
További információ a
www.viasanctimartini.eu    és a
www.kisujbanya.com honlapon 
található.

Pécsvárad központjában családi 
ház (garázs, kis pince, kert ) eladó.

Tel: 06 30 596 9625

A Család és Közösség Alapítvány 
tisztelettel kéri Önöket, hogy 

adójuk 1 százalékának felajánlásával 
támogassák céljaink megvalósulását, 
így a városszépítő munkálatokat, köz-
tér-felújításokat, közösséget formálói 

rendezvények szervezését és a rászo-
rulók megsegítését!

Adószámunk: 18312801-1-02
További felajánlásaikat köszönettel fo-

gadjuk az alábbi számlaszámon is:
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

5030044-1520009300000000
Köszönet önzetlen támogatásukért!

Tisztelettel kérjük a kedves Olva-
sót, hogy adója 1 %-val támogassa  
a kékesdi templom befejező mun-
kálatait! Adószámunk: 18319327-
2-02
Hálás köszönettel:
Kungl Jánosné
Kékesdi Templomért Alapítvány el-
nöke Antal Géza apátplébános


