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PROGRAMELŐZETES: 
HÚSVÉTI PROGRAMOK

Március
 30. Mecseknádasd - hangverseny
 31. Berkesd – játszóház
 31. Kátoly, Szellő – készülődés
Április
 1. Nagypall – kézműves vásár és játszóház
 1. Zengővárkony – tojásdíszítés
 11. Pécsvárad – Költészet-napi szavalóverseny

Szabó Lőrinc

TAVASZ
„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó.
„Tavasz!” – felelt a Nap.
„Megjött?” – kérdezte Vén Rigó.
„Meg ám!” – felelt a Nap.
„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó.
„Szeretlek!” – szólt a Nap.
„Akkor hát szép lesz a világ?”
„Még szebb és boldogabb!”

Tisztelettel emlékezünk ha-
zánk újkori történetének 
egyik meghatározó eseményé-
re, az 1848–49-es forrada-
lomra, nemzeti identitásunk 
egyik alapkövére. Társadalmi 
reformjaival a polgári átala-
kulás megindítója lett, sza-
badságharcával a nemzeti 
mitológia részévé vált.



ZengőVidék2012. március2

”
A HÓNAP ÜZENETE...
a  n ő k r ő l  á l t a l á b a n
Köszönet a nőknek.

Köszönet neked, aki megszültél. És neked, aki a felesé-
gem voltál. És neked, te harmadik, tizedik, ezredik, aki 
adtál egy mosolyt, gyöngédséget, egy meleg pillantást, 
az utcán, elmenőben, vigasztaltál, mikor magányos vol-
tam, elringattál, mikor a haláltól féltem. Köszönet ne-
ked, mert szőke voltál. És neked, mert fehér voltál. És 
neked, mert a kezed szép volt. És neked, mert ostoba és 
jó voltál. És neked, mert okos és jókedvű voltál. És ne-
ked, mert türelmes és nagylelkű voltál. És neked, mert 
betakartad hajaddal arcomat, mikor megbuktam és rej-
tőzni akartam a világ elől, s neked, mert tested meleget 
adott testemnek, mikor fáztam az élet magányában. És 
neked, mert gyermeket szültél nekem. És neked, mert 
lefogod majd puha ujjakkal a szemem. És neked, mert 
kenyeret és bort adtál, mikor éhes és szomjas voltam. És 
neked, mert testedből a gyönyör sugárzott. És köszönet 
neked, mert jó voltál, mint az állatok. És neked, mert 
testednek olyan illata volt, mint a földnek az élet elején. 
Köszönet a nőknek, köszönet.

Márai Sándor: Füveskönyv

MÁRCIUS – BÖJTMÁS HAVA
Március a Római Birodalomban Mars isten hónap-
ja volt. A földművesek számára a március már a 
tavaszi munkák kezdete a szántóföldön, a gyümöl-
csösben, szőlőben. A hónap első szerdáján sok he-
lyen a méhészek is kiengedik a méheket, és a jószá-
gokat kihajtják a legelőre.
Régi magyar neve arra utal, hogy ez a nagyböjt 
második hava. 

JELES NAPOK MÁRCIUSBAN:

Március 12. Gergely – ha ezen a napon esik a hó: „Meg-
rázza még szakállát Gergely”.

Március 18, 19, 21 – Sándor, József, Benedek – zsákban 
hozzák a meleget. József napján érkeznek a fecskék. 

Március 25. – Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Jézus 
fogantatásának az ünnepe, ez a nap alkalmas a fák oltá-
sára, szemzésére.

PÉCSVÁRADI TÖBBCÉLÚ  
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

FELHÍVÁS!
UGA 2012 Unterschleissheim

Ebben az évben is meghívást kaptunk Testvérváros-
unktól Unterschleissheimtól a kiállításon való részvé-
telre, amelynek időpontja 2012. április 12-15 között 
lesz. Ezúton hívjuk fel vállalkozóink, szolgáltatóink 
figyelmét, hogy prospektusukat, korlátozott számú, 
megjelenésre alkalmas termékeiket lehetőségünk van 
bemutatni. 
Kérjük, 2012. március 25-ig jelezzék részvételi szán-
dékukat Munkaszervezetünknél e-mail-ben vagy sze-
mélyesen.
Bővebb információ: van Groeningen Irén, 72/566-023, 
e-mail: turizmus@zengoalja.hu



ZengőVidék 2012. március 3

ERDŐSMECSKE
„HEJE-HUJA VIGALOM, HÓLABDA A JUTALOM…” 
AZ ERDŐSMECSKEI ÓVODÁBAN

Az idei farsangi időszak elmaradhatatlan eseményeként 
természetesen idén sem maradt el a szülői közösség lel-
kes összefogásának eredményeként az óvodások Far-
sangi Bálja, melyen a gyerekek szebbnél szebb jelmezek 
felvonultatásával, illetve a harcos (kommandós-kardos) 
ijesztgetéseikkel próbálták a mi falunkból is elűzni a telet. 

Volt itt vidám hangulatú tánc (melyhez a „talpalávalót” 
Keller János, polgármesterünk szolgáltatta), aztán eszem-
iszom (amelynek gazdag kínálatát a szülők által készített 
szendvicsek, sütemények alkották), és persze ezenkívül 
mindenki – szándéka szerint – még az egyéni vagy pá-
ros ügyességi versenyeken is megmérettethette magát. 
A játékos kedv kortól független, így bizony az iskolások, 
testvérek, szülők is rajtvonalhoz álltak a győzelem remé-
nyében és a hangulat fokozása érdekében.

A mulatság sikeréhez hozzájárult a meghívottak figyel-
me, az anyukák, apukák, nagyszülők aktív közreműkö-
dése. Köszönet mindenkinek, és különösen a volt óvo-
dásainknak, a Mang Vivi, Nagy Klaudia, Kiss Csilla és 
Vinze Ottó négyesnek, akik a szendvics- és sütemény-
árusításban vették ki a részüket. A szervezők lelkese-
désének köszönhetően nagyon szép összegre – közel 
87.000 Ft-ra – tettek szert az óvodások, melyet a gyere-
kek és a szülők programjaira (kirándulás, bábszinház, 
Anyák-napja, Évzáró-Ballagás, stb.) fordítunk.
Óvodai hétköznapjainkat tovább színesítette, hogy az 
erdősmecskei hagyományokat felidézve egy kimondot-
tan helyi sajátosságú „sütemény-készítő” délelőttöt ren-
deztünk a gyerekek részére. A böjti időszak megkezdése 
előtt, vagyis „Húshagyó Kedden” nyugdíjas dolgozónk, 
Schnell Henrikné irányításával indulhatott a munka.
Az alapanyagok megnevezése és az arányok megbe-
szélése után, a tojások szétválasztásától kezdve már ők 
gyúrtak, sodortak, kézzel is és géppel is (ezzel a tészta-
készítés technikai fortélyainak gyakorlása mellett ösz-
szehasonlítottuk a múltat és a jelent).

Aztán a derelyemetszővel lelkesen azonos szélességű 
csíkokra vágtuk a tésztát (ezzel megvalósult a figyelem, 
koncentráció, szem-kéz koordináció, finommotorika 
stb. fejlesztése is). Ebből a „megfelelő mennyiség kimé-
rése” után a tekerés-hajtogatással előkészített „tészta-
gombóckákat” a speciális sütőformába helyeztük. 
Természetesen a sütés – bő zsírban – már a felnőttek 
privilégiuma volt. Végül porcukorban hempergetve 
együtt tornyoztuk tálcára az ínycsiklandóvá dagadt 
„havas labdacsokat”, melyet ebéd után közösen, jóízűen 
fogyasztottunk el.
Köszönjük Teri néninek a segítséget!

Lőrinczné Takács Aranka
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MECSEKNÁDASD
NYUGDÍJASKLUB

A Mecseknádasdi Nyugdíjas Egyesület tagjai 2012. feb-
ruár 15-én közösen ünnepelték a Farsangot. Batyus bált 
szerveztünk a következő jelszóval: „Ha hoztok esztek, 
ha vesztek isztok!”

Mókás műsorokkal kezdődött az este. Bevezetés után 
Veress Miklósné egy verssel köszöntötte a résztvevőket. 
Ezt követte a csíkos ruhába öltözött, lánccal összekötött 
rabok parancsszóra, vezényszóra menetelt tréfás jelene-
te. Volt ott mindenféle bohóckodás, Budapestről érke-
zett „Úri” dáma. Nagyon lenyűgöző volt egy testvérpár 
gyönyörű éneke. Sok nevetést csalt elő egy kisasszony 
és egy parasztasszony néma utánzásos játéka. Tréfás 
mondókát adott elő a Farsangról egy hölgy, majd egy 
házaspár harmonika és énekszava követte őt. A zenét 
Czehmann Stefi és Ruppert János szolgáltatta. Volt ott 
ének, zene, tánc, jókedv, ilyenkor nem fáj senkinek ez 
meg az, mindenki félreteszi a problémákat másnapra.
A Mecseknádasdi Gondozási Központ vezetősége az 
idén a bentlakó embertársaink részére is megszervezte 
a Farsangot. Meghívást kapott a Nyugdíjas Egyesüle-
tünk, melyre szívesen elmentünk. A bentlakó emberek-
ből csodák-csodájára többen aktívan belekapcsolód-
tak az ünneplés műsoraiba, a 90 és a 95 éves hölgyek 
is értékes régi előadásokat adtak elő. Természetesen a 
Gondozási Központ személyzete is készült a Farsang-
ra. Az ünneplésen kívül jól esett a régi ismerősökkel 
egy kicsit elbeszélgetni. Látszott, hogy a szeretet és az 
összetartás nem kényszerből fakad, hanem a Jó Isten 
műve is benne rejlik.

Nyugdíjas Egyesület Vezetősége

„FARSANG 2012”  
A MECSEKNÁDASDI ISKOLÁBAN

A hagyományoknak megfelelően idén is az ötödik osztá-
lyosok rendezték a hóakadályok miatt későbbre halasz-
tott farsangi bált iskolánkban. A jó hangulatú délelőtti 
szendvicskészítés után szombat délután a büfében vál-
tották egymást a szülők. Sokan dícsérték a sportcsarnok 
óvodától kapott új dekorációját és az asztalok díszítését. 
A bál fő attrakciója a jelmezesek felvonulása és bemutat-
kozása volt. A kicsik egyénileg öltöztek be, míg a nagyob-
bak közös fellépéssel készültek. Osztályok vagy évfolya-
mok léptek fel, begyakorolt előadással, jól megtervezett 
koreográfiával. A műsorról készült felvétel a Falutévében 
is látható lesz majd. A tombolasorsolás után záróráig élő-
zenére táncolhattak gyerekek és szülők. Köszönjük a fel-
ajánlott tombolatárgyakat, a szülőknek a süteményeket 
és a jól szervezett lebonyolítást.

DIÁKSPORT
Berkecz Martina a Diák-
olimpia I. korcsoportos 
megyei úszóversenyén 50 
méteres hátúszásban és 50 
méteres mellúszásban egy-
aránt 1. helyezést ért el.
Az alsó tagozatosoknak ki-
írt játékos sportversenyen 
iskolánk csapata a városi 
versenyén 2., a megyei vá-

logatón 4. helyezést ért el. A csapat tagjai: Gyenis Zsanett, 
Keszler Balázs, Lőrincz Dávid, Frey Péter, Kaiser Laura, 
Hegedüs Bettina, Koch Patrik, Werb Ákos, Gyenis Dor-
ka, Megyesi Renáta, Székely Éva, Balog Levente, Berkecz 
Martina, Háber Melani, Walter Gyula és Walter Vince 
voltak. Gratulálunk a szép sportsikerekhez!
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BEIRATKOZÁS ÉS NYÍLT NAP!
A Liszt Ferenc ÁMK Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 2012. március 21.-én 
(szerdán) 8:30 órától nyílt napot szervez a leendő 

első és ötödik osztályosok részére. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Intézményünkbe történő beiratkozás időpontja: 
2012. április 10-11., 8:30-17:00 óra.

A GONDOZÁSI KÖZPONT HÍREI
A mecseknádasdi Gondozási Központban február 17-én  
került megrendezésre a hagyományos Farsangi mulat-
ság. A Nyugdíjasklub tagjai és intézményünk dolgozói 
vidám jelenetekkel, énekkel és tánccal szórakoztatták a 
szépkorú időseinket, felelevenítve a régi hagyományokat, 
szokásokat. Nagy sikerrel adták elő lakóink is régi törté-
neteiket. Gothár Józsefné nyugdíjas pedagógus disznó-
vágási szokásokat mesélt el, míg más lakók bábozással 
egybekötve mesét mutattak be és farsangi vidám verse-
ket mondtak el a közönség szórakoztatására.

Az intézményben február 22-én farsang utolsó napján 
már reggel korán Ulrich néni irányításával, aki intézmé-
nyünk lakója, bedagasztottuk a farsangi fánk tésztáját. A 
finom szalagos farsangi fánkot a dolgozóink délre meg-
sütötték. Délután 2 órára megérkeztek meghívott vendé-
geink, a bólyi Idősek Otthona lakói és dolgozói, akikkel 
közösen, énekkel és tánccal búcsúztattuk el a telet.
Minden résztvevőnek, segítőnek ezúton is köszönetet 
mondunk.
Március végén kezdődik a Gondozási Központ munka-
társai részére a munkájukat segítő szupervíziós képzés. 
A képzésre 2 hetente 6 alkalommal kerül sor a Regio-
nális Forrásközpont szervezésében, a TÁMOP-5.4-4.4 

projekt keretében. A képzésben a mecseknádasdi és 
pécsváradi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vala-
mint a szociális alapellátás munkatársai vesznek részt.

ÁMK SCHLOSSGARTEN ÓVODA ÉS 
BÖLCSŐDE

Óvodánkban farsang farkán elbúcsúztattuk a telet. Még 
egyszer belebújtunk a farsangi maskarákba, vígan, han-
goskodva, táncolva és tülkölve próbáltuk elzargatni a 
kemény hideget, a sok havat. Az iskolába készülő pil-
langó csoportosok a szülőket nyílt napra várták az óvo-
dába február végén. Ezen a két délelőttön a gyerekek 
együtt barkácsoltak, társasjátékoztak a szüleikkel, és a 
foglalkozásokon megmutatták, ízelítőt adtak a sokrétű 
ismereteikből. Az érdeklődők megismerték a gyerekek 
napirendjét, a barátokat, a kedvenc játékokat, fejlesztő 
eszközöket. Német mesét hallgattak, verseltek, mondó-
káztak és a télről szerzett ismereteiket mindkét nyelven 
bemutatták. 
A Multigardenben Pitz Anna néni segítségével azt is 
láthatták a szülők, milyen ügyesen kezelik a gyerekek 
a számítógépet, a számlálás, a matematikai műveletek 
között is otthonosan mozognak a leendő iskolások. A 
tanító nénit is meghívtuk, aki szívesen jött közénk is-
merkedni. Mivel az influenzajárvány óvodánkba is be-
gyűrűzött, így csak a gyerekek kétharmada vett részt a 
nyílt napokon, de a tavasz folyamán a többi szülőnek is 
felkínáljuk ezt a lehetőséget.

Az unterensingeni „Kisállattenyésztők Egyesületének” 
és az „Önkéntes Tűzoltók” programja  

Mecseknádasdon (2012. április 12–15.)

2012. 04. 12. Csütörtök
Érkezés Mecseknádasdra kb. 18:00 órakor
Vacsora a vendéglátó családoknál/panzióban

2012. 04. 13. Péntek
9:30   Indulás Pécsre (városnézés, Pezsgő-

pince látogatás, szabadidő)
16:00 Indulás vissza Mecseknádasdra
17:00 Partnerkapcsolati ülés 
18:00 Közös vacsora borkóstolással 

2012. 04. 14. Szombat
11:00 Falunézés és kirándulás
17:00 Grillezés a „Bakancsos háznál”

2012. 04. 15. Vasárnap
Hazaindulás reggeli után 

A programváltozás jogát fenntartjuk!
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ERZSÉBET
NŐNAPI KÖSZÖNTŐ

Sok szeretettel köszöntjük az erzsébeti lányokat, asszo-
nyokat Március 8-án, a Nemzetközi Nőnap alkalmából!
Az Erzsébeti Önkormányzat Képviselő Testületének 
nevében:

Horváth János polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Az Erzsébeti Önkormányzat Képviselő Testülete meg-
tárgyalta és elfogadta a 2012-es évi költségvetést. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan idén is kevesebb pénzből 
kell gazdálkodni. Sajnos fejlesztésekre szinte egyáltalán 
nem lesz lehetőség. Ami újnak számít: az óvoda külön 
költségvetésből önállóan fog gazdálkodni. Itt is költség-
csökkentésre törekedve ezentúl készpénz helyett átuta-
lással kapják meg a dolgozók a fizetésüket. 

START MUNKAPROGRAM
Elindult a START munkaprogram 
falunkban. Március 1-től 6 fő dolgo-
zik, feladatuk közé tartozik a belső 
vízelvezető árkok tisztítása, a föld-
utak javítása, fák ültetése, utak men-
ti bozót irtása. 2 személy fő feladata 
kertészkedés lesz, zöldségfélék ter-
mesztése, amivel az óvoda konyhá-

ját látjuk el. Szeretnénk még a buszvárókat átfesteni, a 
védőnői szolgálat épületét és az orvosi rendelőt is újra 
meszelni. A munkások átlag 6-8 hónapig lesznek foglal-
koztatva minimálbérért, amit a Munkaügyi Központon 
keresztül a kormány finanszíroz.

TÉLI IDŐJÁRÁS 
Február megmutatta a tél szépségét és a nehézségeit is, 
és bizony ilyen nagy mennyiségű hó már rég esett, de a 
-15 fok is megtette a hatását. Az óvodában 2 nap nevelé-
si szünetet tartottunk. Köszönjük a szülők megértését. 
A falu fő útjait szinte folyamatosan takarították a Mo-
hácsi Közútkezelő munkagépei. Az utcákban Hegedűs 
Tibor vállalkozó gépei takarították el a nagy havat. 3 fő 
közmunkásunk az intézményeink, buszvárók környé-
két és a járdákat folyamatosan tisztították szombaton és 
vasárnap is, önként vállalva a plusz munkát. Mára már 
tovatűnt a nagy hideg és hó, csak ez a pár sor emlékeztet 
a zord téli napokra.

SZÍNHÁZ 
Szinte minden évben, így az idén is szervezünk színház-
látogatást. Várjuk a jelentkezőket Szellő, Kékesd, Kátoly, 
Erzsébet községekből a március 31.-én 19 órakor kezdő-
dő előadásra. Molnár Ferenc Doktor Úr című bohózatát 
2 felvonásban a Pécsi Nemzeti Színház művészei adják 
elő. A jegy ára 2500 Ft, a busz költségeit az önkormány-
zatok közösen finanszírozzák. Jelentkezni március 20-ig 
a 06-69/351-101 telefonszámon vagy a községek polgár-
mestereinél lehet. Várjuk jelentkezésüket!

Horváth János polgármester

GYERMEKSZÍV ÓVODA-BÖLCSŐDE
A 2011-es év is méltán sokszínű volt az erzsébeti óvodá-
ban. Sikerült egy pályázat során és némi szülői összefo-
gással megújítanunk az óvoda udvarát. Felállítottunk egy 
mászótornyot és egy babaházat, elültettünk 50 tuját és fel-
újítottuk a meglévő mászókákat. Az összefogás nagyon jól 
sikerült, melyet egy ebéddel és a faluban tett rövid sétával 
zártunk, melynek során vendégeink megismerhették Er-
zsébet méltán híres cementlap múzeumát.
Decemberben is sok színes programmal búcsúztattuk az 
évet. December 5.-én érkezett a Mikulás kétszeresen is, 
mivel az önkormányzati mikuláscsomag mellett az idén 
is meglepték a gyerekeket az Erfo Nonprofit Kft. dolgozói.

Luca napján ültettünk búzát, és a kisszékre felállva bo-
szorkát kiáltottunk. Sütöttünk mézeskalácsot, mellyel 
részt vettünk az erzsébeti mézeskalács díszítő verse-
nyen, ahol a közönség szavazatai alapján a második he-
lyezést értünk el a gyerekek díszes munkáival.
A karácsonyi ünnepség is jól sikerült, hiszen a gyerekek 
sok színes ajándékot kaptak. Nagy meglepetés érte óvo-
dásainkat is, mivel megkeresett minket Forray Ferencné 
a Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány ré-
széről és személyre szóló csomagokat adott át, melyeket 
a pécsi óvodások gyűjtöttek. Köszönjük a pécsi Ped. In-
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tézet kollégáinak, hogy segítettek a közreműködésben. 
Megérkezett a hó, mely nagy öröm volt mindannyiunknak 
- előszedtük a hó csúszkákat és egy fergetegesen jót játszot-
tunk a takarék előtti dombon. A játék ízére még a bölcsisek 
is rákaptak és hatalmasakat sikítozva örültek velünk. 
Megtartottuk az óvodában a farsangot, a gyerekek sok 
színes jelmezzel készültek. A buli fergetegesre sikerült, 
a leendő bölcsisek is jól érezték magukat.
A tél elűzésére elkészítettük a Kisze-bábot, körbetáncol-
tuk, majd elégettük. Most már bizonyosan megérkezik 
a tavasz, sok napsütést és madárcsicsergést hozva.

Reméljük az idei évben is rengeteg esemény gazdagítja 
majd mosolygós mindennapjainkat. 

Riesz Adrienn óvónő

Értesítünk minden kedves érintettet, hogy április 
2.-án és 3.-án 7-16 óráig tartjuk a bölcsődei-óvodai 
beíratást.

Gyermekszív Óvoda-Bölcsőde, Erzsébet 

FAZEKASBODA
FARSANG

Február 12-én megtartottuk a farsangot, ami nagyon 
jól sikerült. Kicsik és nagyok, nagymamák és nagypa-
pák egyaránt részt vettek. Rengetek jelmezes volt: her-
cegnő, csontváz, kalóz, bohóc, angyal, Jancsi és Juliska, 
boszorkányok, rabok... Nagy meglepetésünkre még a 
felnőttek is beöltöztek. 

A műsorban fellépett a helyi tánccsoportunk az FB 
Dance Team, amely pont 1 éve alakult. Ennek örömére 
egy új koreográfiával álltak elő. A bál vidám hangulat-
ban telt, zenéről Hock Norbert gondoskodott.
Ezennel szeretném megköszönni az Önkormányzatnak 
és a Fazekasbodáért és a Német Nemzetiségért Egyesü-
letnek segítségét és támogatását.

PROGRAM
Március 17-én Nőnap alkalmából zenés hangulatos dél-
utánt tartunk du. 3 órától a kultúrházban melyre min-
den Fazekasbodait szeretettel várunk.

HÓSZOBOR-KÉSZÍTÉS
Február 19-én a nagy havat kihasz-
nálva hószobrokat készítettünk a 
parkban. Sok ötletes és szép szobor 
készült a kacsától kezdve a jeges-
medvéig. A fiúk egy nagy várat épí-
tettek. A délutánt egy hatalmas 
hócsatával fejeztük be. 

Kovácsné Papp Éva

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Február 3-án leesett a nagy hó, a járdákat folyamato-
san a közmunkások takarították. A mellékutak tisztán 
tartásáról Schenk Iván és Óvári Gergely gondoskodott, 
szeretném megköszönni nekik a segítségüket.

Minden Nőnek nagyon sok boldog nőnapot szeret-
nék magam és a képviselő testület nevében kívánni, 
ezzel a verssel:

Tavasz hajnalán 
Róluk emlékezünk,
A nőkről kinek
Életünk köszönhetjük.
Ki mindent megtesz értünk a nő,
Dajkál, ápol és felnevel ő.
Hálánk szálljon 
Lányra, anyára ki a családot összetartja.
Szépséges nők jó asszonyok,
Kívánunk boldog, víg Nőnapot!

Gál Zoltán polgármester
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NAGYPALL
Nagypallon a február hónap a farsang jegyében telt el.  
A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki kedvére válo-
gathatott a programokból. 

NAGYPALLI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 
Az óvoda életében az ünnepeknek mindig nagy jelen-
tősége van. Az előkészületek izgalma, a várakozás, az 
együtt töltött órák, a közös élmények hozzák össze az 
embereket, kovácsolnak össze jó közösségeket. A mi 
óvodánk életét is több ünnep, ünnephez kapcsolódó 
hagyomány színesíti. Ilyen a minden év februárjában 
megtartott jelmezbál is. A gyerekek már karácsony 
után elkezdik sorolni ötleteiket, kívánságaikat. A far-
sangi időszakban feldíszítjük a gyerekekkel a termet, 
készíthetnek színes kalapokat, álarcokat. Vidám törté-
neteket mesélünk, sok vicces verset, mondókát, éneket 
tanulunk. Ez a bolondozás, jókedv, vidámság időszaka. 
Sokat mesélünk a gyerekeknek a farsangi népszokások-
ról, hagyományokról, pl. a mohácsi busójárásról. 

Az óvodai farsangot megelőző hét már nagy izgalom-
mal telt el. Mindenkinek kész volt a jelmeze, a jelme-
zekhez, pedig csattanós, tréfás verseket írtunk. Végre el-
érkezett az igazi mulatság napja, február 17.-e. A szülők 
ügyes kezét és fantáziáját dicsérik az ötletes jelmezek. 
Mindenki ügyesen, bátran szerepelt a műsorban, sokat 
táncoltunk. Csak egy-egy bátortalan pici volt, akik nem 
mertek feljönni a színpadra. Jövőre talán majd meg-
jön a kedvük és a bátorságuk. A táncolás után ehettek, 
ihattak a gyerekek kedvükre. Anyukáknak, nagyma-
máknak köszönjük a fáradtságot, készülést, finom süte-
ményeket, szendvicseket. Jövőre is várunk mindenkit a 
legkisebbek jelmezbálján!

Reil Miklósné óvónő

FÁNKSÜTŐ VERSENY
A Nagypalli Magyar-Német 
Barátság Klub február 19.-én 
megrendezte a hagyományos 
fánksütő versenyt. Ez évben 
14-en neveztek be a versenybe. 
A zsűri tagjainak Mező János-
nénak és Grátz Erikának ismét 

nehéz dolga volt kiválasztani a legfinomabb fánkokat. 
Ez évben I. helyezést ért el, Bérces Pálné, II. helyezett 
Bérces Boldizsárné, III. helyezett pedig Dobszai Noémi 
lett. Az értékelések után a fánkok elfogyasztása majd 
egy kellemes délutáni beszélgetésen vehettek részt a 
klub tagjai. 

NAGYPALLI NŐK EGYESÜLETE
Nyolc hónap telt el, hogy utoljára olvashattunk a Nagypalli Nők csa-
patáról. Azt tapasztaljuk, hogy örömmel veszik a létezésünket a falu 
eseményeinél, s mi szívesen segítünk bármikor. 
A tavaszi kézműves vásárt a Régi Mesterségek Egyesülete rendezi 
minden évben, ahol zsíros kenyeret és forró teát kínálunk. Virágül-
tetéskor is segítünk az önkormányzatnak, hogy a falu szebb legyen. 
A Pince Galéria megnyitóján is  – ami mindig május 1.-én van –, 
számíthat ránk a holland házaspár, akik színfoltot, kultúrát, ese-
ményt hoznak a faluba, és hírnevet visznek rólunk a nagyvilágba. 
Köszönet nekik ezért, és köszönet az anyagi támogatásért is, amit 
tőlük kaptunk. Ott voltunk a sátor díszítésénél, hogy a falunap szín-
helye látványos lehessen. Részt vettünk a pogácsafesztivál versenyén 
frissen sült pogácsával és bográcsos főzéssel. Újra tartottunk gyer-
tyavásárt a szajki alapítvány hasznára. Meghitt hangulatban meg-
ünnepeltük a karácsonyt.
Az új évben új tagokkal bővült a csapat. Okot adva a sütizésre, min-
den alkalommal megköszöntjük a névnaposokat. A telet elűzni, a 
tavaszt várni, egy jó hangulatú farsangi bált szerveztünk. Többen is 
jelmezbe öltöztek, így sor került a jelmezversenyre is. 
Röviden összefoglalva ennyi történt velünk. Terveink továbbra is 
vannak, melyek összefogással megvalósulhatnak. 

Keszler Károlyné krónikás
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PERKED
GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL

Egy Szegeden már nagy hagyománnyal rendelke-
ző gasztronómiai fesztivál résztvevője volt a „Torkos- 
pálinkás Perekedi Böllérek” csapata Pécsett a Kossuth 
téren február 11-én. A Téli Ízek Fesztiválján a csontig 
hatoló hideg téli napon azonban mégsem a fagyosko-
dás játszotta a főszerepet. A disznótorok hangulatát 
idézve a böllérek finom pálinkával búcsúztatták a fel-
dolgozásra kerülő disznókat. Csapatunk nagy erőkkel, 
nagy felkészültséggel és még nagyobb lelkesedéssel lá-
tott hozzá először a „böllér udvar” díszítéséhez, majd a 
disznók feldolgozásához (nálunk a kerítés is kolbászból 
volt). Az elkészült toros tálat mind ízvilágában, mind 
küllemében az érdeklődők nagyra értékelték. A toros 

ízek mellett a stand 
látogatói mintegy tíz-
féle perekedi pálinka 
ízeit kóstolhatták meg 
Kacsándi Márta jóvol-
tából. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy böllér-
udvarunkat igen sokan 

látogatták meg Perekedről elszármazottak, ismerősök 
és azok is, akik eddig még sosem hallottak Perekedről – 
e népszerűsítő tevékenységünk eredményeként – most 
biztosan megjegyezték ezt a településnevet! A disznó-
toros hangulatot fokozva nem kis meglepetést okoztak 
a járókelők körében a téren megjelenő „maszkásaink”. 
A csapatunk tagjai: Náj József, Farkas Zsolt, Kacsándi 
Márta, Dávor László, és jómagam, Dávor Lászlóné. 

SVÁB-BÁL TÁNCHÁZZAL
A múlt évben sokunk (szervezők és résztvevők) örö-
mére egy jó hangulatú bált tartottunk Perekeden a 
Kultúrházban. Ugyan hagyományosnak még nem 
mondható a rendezvény, de mi már arra gondol-
tunk, hogy idén legyen valami új benne, adjon valami 
pluszt. Ezen óhajunkat a Babarci Német Nemzetiségi 
Kulturális Egyesület táncosai váltották valóra. Elfo-
gadták meghívásunkat és egy színes, színvonalas be-
mutatóval örvendeztették meg a nézőket – akik a bál 
kezdetekor talán pár fővel voltak többen, mint a tán-
cosok. Szervezőtársaimmal, ijedten nézegettünk kör-
be: hogy lesz ebből a végére egy egész falut megmoz-
gató táncház? Megszólalt a zene, elkezdődött a tánc és 
láss csodát, egyre többen lettünk, már minden szék el-

kelt és az állóhelyek száma is vészesen fogyott. Mielőtt 
ez bekövetkezett volna a program a táncház részhez 
ért. A profi táncosokkal vegyülve nagy lelkesedéssel 
kezdtünk neki a Susztertánc elemeinek gyakorlásá-
hoz, majd ezek összefűzéséhez. Bizton állítom, hogy a 
résztvevő amatőrök rejtett tánctehetségek, mert vagy 
fél óra elteltével mindenki örömére – még a nézőknek 
is tetszett – az elejétől a végéig hiba nélkül el tudták 
járni a táncot. Nagy volt a boldogság. A sikeren fel-
buzdulva elhatároztuk, hogy jövőre a sváb-bál nyitó-
táncát – a susztertáncot – mi magunk fogjuk előadni.
Az este folyamán a jó zenének, illetve a táncoslábú 
résztvevők lelkes közreműködésének köszönhetően a 
vidámság a tetőfokára hágott.
Amilyen döcögve indult az este, olyan jó hangulatban 
végezte a hajnal!

Wenczel Csilla

KÉKESD
PROGRAM

Április 8-án, Húsvétvasárnap Kékesden reggel fél 6-kor 
kezdődik a régi hagyományok alapján felújított „Krisz-
tus-keresés”. Utána 7 órakor ünnepi szentmise.
8 órakor Holtság Károly üvegművész kiállítását Dr. 
Frank Gábor nyitja meg.

Antal Géza apátplébános

KÉKESDI KÖSZÖNET
Technikai okok miatt ezt 
a karácsonyi köszönetnyil
vánítást kissé megkésve 
közöljük.

Emlékezetes volt Ké-
kesd új templomá-
ban a Karácsony: a 
faluból elszármazott 
Ébert Antal saját kert-
jéből adományozott 
a templomnak egy 
hét méter magas nor-
mann fenyőfát, amit 
a nagypalli kézműves 

asszonyok és Szabó Magdika Máriakéméndről kará-
csonyfa-díszekkel ékesített fel. Hálás köszönet illeti 
őket a kékesdi hívek részéről!

Kungl Jánosné
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ÓBÁNYA
„LÁTHATNÁD ÚGY IS…”  
TERMÉSZETTAKARÍTÓ NAP ÓBÁNYÁN

2010 óta szervezzük az Óbányai-völgy takarító napja-
it. Tavaszi utunk Óbánya-Mecseknádasd irányt követ, 
ősszel pedig az Óbánya-Kisújbánya közötti völgysza-
kaszt tisztítjuk. 
Idei tavaszi akciónk március 3-án zajlott és néhány óra 
alatt – gondos szemek és kezek jóvoltából – 12 zsáknyi 
szemét gyűlt össze.
Jó lenne beszámolni arról, hogy egyre kevesebb a hulla-
dék, de ezt még mindig nem sikerült elérni. 
Az igazi természetjáró sosem hagy maga után szemetet.
Köszönjük szépen segítőink munkáját!

TÜZESKERÉK-GURÍTÁS  
UTÁNI GONDOLATOK

Ebben a hagyományban az fog meg leginkább, hogy 
mennyire egyszerű és világos! Egy olyan világfelfogást 
tükröz, amiben még ember és természet párban járt. 
Figyelt egymásra. Emlékeztette egyik a másikat: ne fe-
ledd…
Ebből az alaptételből fakadóan a kerék nem azért gu-
rul Óbányán sem, mert jön a tavasz, hanem azért, hogy 
JÖJJÖN A TAVASZ! Elég volt fagyból és hóból! Eddig 
bírtuk a sötétet, de most már virágot, napsütést, mele-
get akarunk! 

És ezért teszünk is!
Ez az ember-gyártotta kerék – kitöltve az elmúlt év 
napérlelte gabonaszálaival – alkalmassá válik Nap és 
Föld találkozásának allegorikus megjelenítésére. Ere-
detileg fiatal fiúk feladataként – azt is mondhatnánk: 
ügyességük, rátermettségük próbatételeként – végez-

hették a „szertartást”. Ezért hát az ima, a mondókák, a 
ritmikus tűzhajítás.
Nézd a kereket, mint a Nap jelképét és máris minden 
érthetővé lesz! 
El ne feledd, Nap, hogy sütnöd kell: rügyet, virágot 
kell, hogy bonts, termést kell érlelj és őszig még aszald 
is meg nedvdús gyümölcseid egy részét, hogy télire is 
szánkban érezhessük a nyár gazdag ízeit! Mindent meg-
adsz nekünk, Nap! 
És mi mindent megadunk neked, Nap? 
Idén vendégünk volt a Szellemi Kulturális Örökség 
Igazgatósága részéről Dr. Csonka-Takács Eszter igazga-
tó, Burján István a szellemi kulturális örökség Baranya 
megyei szakmai referense, jelenlétük jelzésértékű! 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönet valamennyi segítőnek, támogatónak, részt-
vevőnek, szereplőnek, aki hozzájárult a február 26-i 
óbányai Tüzeskerék-gurítás sikeréhez!

Szponzoraink voltak: 
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet, Mecseknádasd
Indivinum – Hetényi Pincészet, Mecseknádasd
Knipl Kft., Bonyhád
Fastron Kft., Szekszárd
Roll György családi vállalkozása
Tulipános Vendégház, Óbánya
Jéhn család, Óbánya
Zölderdő Vendéglő Panzió, Óbánya

Külön köszönet Dr. Novotny Ivánnak, aki idén már 8. 
alkalommal tervezte, szervezte és vezette a Tűzkerék-
túrát, Wagner Józsefnek és a Mecseknádasdi Német 
Nemzetiségi Fúvószenekarnak, akik kezdetektől emelik 
zenéjükkel a műsor fényét és Reiszné Sonnenberg Juttá-
nak, aki műsorvezetői szerepében a rendezvény házi-
asszonya volt!
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LOVÁSZHETÉNY
TÉLI HÍREK

A rendkívüli hidegre való tekintettel az önkor-
mányzat kb. 2 m3 tűzifával segített minden olyan 
családnak ahol kettő vagy annál több gyermek van.
A hatalmas hómennyiség eltakarítása nem volt 
egyszerű feladat és a nagy szél is csak akadályoz-
ta a munkát. Hiába tisztította meg a traktor az 
utat, kis idő múlva már újra befújta a havat a szél. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a katasztrófavé-
delem segítségét akik hómaróval tisztították meg 
a pusztakisfalusi bekötő utat.
A START munkaprogram keretében az önkor-
mányzat 9 főt tud foglalkoztatni. Munkájuk a falu 
szélén lévő illegális hulladéklerakó megszüntetése, 
őrzése, a mezőgazdasági földutak rendbetétele és 
egy rövid szakaszon a vízelvezetés megoldása lesz.

SPORT
A lovászhetényi labdarúgó egyesület kerete 6 új 
játékossal bővült. A megerősödött csapat biza-
kodva várja a bajnokság kezdetét. A klub pályá-
zat útján nyert 5.000.000 forintot, melyet a pálya 
locsolóberendezésére, világítására és az öltöző belső 
felújítására fog fordítani.

NŐNAP
Nagy létszámú vendégseregre számítunk a március 
10-én tartandó nőnapi összejövetelünkre. A 18 óra-
kor kezdődő rendezvényen  a polgármester köszön-
tője után virággal és finom vacsorával kedveskedünk 
a vendégeknek. Az ételt idén is Kollár Zsuzsa pécsvá-
radi főszakács készíti. A vacsora után hajnalig tartó 
mulatság veszi kezdetét.

Lepje meg szeretteit, barátait 
természetes anyagból készült 
kézműves termékekkel!

Csuhé kosarak, tálak, aláté-
tek, üvegek, pinceszettek. 

DÉKÁNY-SZABÓ ILDIKÓ
www.kezmuveskucko.5mp.eu

frauke72@gmail.com
06-20-418-9006

SZELLŐ
Februárban elfogadta a testület a 2012 évi költségve-
tést ami egyre kevesebb állami támogatást tartalmaz. 
Ennek ellenére sikerült megteremteni a gazdálkodás-
ban az egyensúlyt. A képviselő testület döntése alap-
ján 2012-ben nem emel adókat illetve új adónemet 
sem vezet be az Önkormányzat. Az átgondolt költ-
ségvetésnek köszönhetően biztosítani tudjuk a be-
adott pályázatokhoz az önrészeket. Visszafogott költ-
ségekkel a szokásos rendezvényeiket is meg tudjuk 
tartani, illetve a nyugdíjasokat és a diákokat szerény 
mértékben tudjuk támogatni. 
Első rendezvényünk március 10.-én a Nőnap lesz. 
Március 31-én az Alapítvánnyal közösen húsvéti ké-
szülődést tartunk a Művelődési Házban. Március el-
sején két fő áll munkába 8 hónapon keresztül napi 
8 órában a START közmunka program keretében, 
melyre az Önkormányzat sikeresen pályázott. Fel-
adatuk a belvízelvezető és vízelvezető árkok tisztítása 
és karbantartása lesz, melyhez a szükséges felszerelé-
seket is biztosítja a pályázat. 

Wesz Józsefné polgármester

BÁLING LÁSZLÓNÉ (ARANKA)
Népi iparművész, kézműves oktató

7731 Nagypall, Szabadság u. 71.
06-72-466-765

06-70-424-5283
balinglaszlone@freemail.hu

www.nepiiparmuvesz.gportal.hu

Aranka vállalja kézműves játszóház vezetését, szövés 
oktatást, tojás író és hímes tojás alapanyag árusítását. 
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BERKESD
FARSANG

Február 17-én iskolánkban farsangi bált rendeztünk. 
Sok ötletes egyéni és csoportos jelmezt láthatott a kö-
zönség és a zsűri, akiknek így nem volt könnyű a sor-
rend eldöntése. A jelmezes felvonulás után Halász 
Barna testnevelő által betanított szambát táncoltak ta-
nulóink. A közös tánc után tombolát sorsoltunk, me-
lyen értékes nyeremények leltek gazdára. Majd zenével, 
tánccal folytatódott a farsangi bál. A szülői munkakö-
zösség tagjai szendvicset, üdítőt és süteményt árultak. 
A bálon a gyerekek jól érezték magukat.

Szeretnénk köszönetet mondani a felajánlásokért:
•	 a pécsváradi Aranycipó pékségnek
•	 a szilágypusztai AGROVER Kft-nek
•	 és a szülőknek.

FEKETE ISTVÁN ÉRTŐ- ÉS HANGOS 
OLVASÁSVERSENY BERKESDEN 

2012. január 25-én Fekete István születésére emlékezve 
rendeztük meg a Pécs városkörnyéki kisiskolák értő- és 
hangos olvasásversenyét 5. és 6. osztályos tanulók ré-
szére. 

A gyerekeknek Fekete István Hajnal Badányban című 
regényét kellett előzetesen elolvasni, és a helyszínen a 
tartalmára vonatkozóan tesztlapot kitölteni. A teszt 

tartalmazott Fekete István életére utaló kérdéseket, ese-
mények sorrendbe állítását, betűrejtvényeket, kereszt-
rejtvényt. A teszt feladatait Dr. Tegzes Ferencné és Papp 
Sándorné, intézményünk nyugdíjas magyar tanárai ál-
lították össze.
A verseny második részében a tanulóknak hangos ol-
vasási képességükről kellett számot adni. A regényből 
kijelölt részt kellett a háromtagú zsűri előtt hangosan 
felolvasni, figyelve a szöveghűségre, az olvasás tempójá-
ra, a megfelelő hangsúlyra és hanglejtésre. A zsűri tag-
jai: Papp Sándorné nyugdíjas magyar tanár, Nagy Gábor 
a Duna-Dráva Nemzeti Park osztályvezetője és Nagy 
Tünde intézményvezető voltak.
Idén 5 iskolából 19 versenyző mérte össze tudását.

Eredmények az 5. osztályosok versenyében:
1. hely.: Jónás Bettina (Kozármisleny)
2. hely.: Tulipán Máté (Berkesd)
3. hely.: Pártényi Lilla (Pellérd)

Eredmények a 6. osztályosok versenyében:
1. hely.: Károlyi Nikolett (Pellérd)
2. hely.: Dienes Rebeka (Görcsöny)
3. hely.: Simon Diána (Görcsöny).

Gratulálunk a helyezést elért tanulóknak!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Berkesdi Önkormányzat képviselő-testülete febru-
ár 15-én megtartott ülésén elfogadta Berkesd 2012. 
évi költségvetését. A szigorú takarékossággal ösz-
szeállított költségvetés főösszege 243.858 eFt, mely 
tartalmazza a körjegyzőség 28.730 eFt, és az oktatási 
intézmény 86.479 eFt összegű költségvetését. A kör-
jegyzőség éves működési költségvetési hiánya 21.062 
eFt, melyből Berkesd által fizetendő 14.583 eFt, Szil-
ágy 3.000 eFt-ot, Ellend 3.479 eFt-ot fizet. Az oktatá-
si intézmény költségvetési hiánya 21.270 eFt, mely-
ből Berkesd 16.332 eFt-ot, Szilágy pedig 4.938 eFt-ot 
fizet normatíva kiegészítésként.  
Berkesd költségvetésében jelentős összeggel szerepel 
a START közmunkaprogram 43.000 eFt-os költsége, 
mely 100%-ban támogatott. Mivel az önkormányzat 
nem emelte az adókat és nem vezetett be új adóne-
meket, az állami normatívák sem emelkedtek még 
inflációt követően sem, az éves várható bevételeink 
sem növekedtek az elmúlt évekhez képest. A norma-
tívák változatlanságából ered az intézmények, ebből 
pedig az önkormányzati teljes költségvetés hiánya, 
mely az idei évben összesen 10.511 eFt. Bízunk ab-
ban, hogy az idei évben sikerrel pályázunk majd az 
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ÖNHIKI kiegészítésre, így – hasonlóan az elmúlt 
évhez – állami segítséget is kapunk intézményeink 
fenntartásához.
A Berkesdi Önkormányzat elsődleges célja az in-
tézmények meg- és fenntartása, melynek érdekében 
évek óta jelentős áldozatot hoz. 
Csak reménykedni tudunk abban, hogy a berkesdi és 
a körzethez tartozó településeken élő szülők is tud-
ják, mennyire fontos, hogy a gyermekek a saját kö-
zegükben cseperedjenek fel, gyökerek kössék össze a 
lakóhelyén élőkkel, legyenek helyi barátai, és közös-
ség, ahová tartozik. Csak akkor lesz biztos pont az 
életében – bárhová is repíti is majd az élet a későbbi-
ekben – ha ezek a gyökerek meglesznek.
Ezért áldoz az önkormányzat rendkívül sokat az ok-
tatási intézmény megtartásáért. Igyekszünk az isko-
la és óvoda fejlesztéséhez minden lehetséges eszközt 
megragadni, mert ezt a jövőbe való befektetésnek te-
kintjük. 

KÖSZÖNET
A Berkesdi Önkormányzat ezúton mond köszönetet 
a Pécsi Nemzeti Színháznak azért, hogy a Kamara-
színházban újakra cserélt 140 db széket a Berkesdi 
Általános Iskola és Óvoda részére ingyenesen átadta. 
Az önkormányzatnak csak a szállításról kellett gon-
doskodnia. Az adomány nagy segítséget jelent a ren-
dezvények megtartásában, mivel korábban az iskolai 
tanulói székeket kellett áthordani egy-egy rendez-
vényre a résztvevők leültetéséhez. A székeket először 
az iskolai farsangon nagy örömmel vették birtokba a 
gyerekek és a szülők. 
Köszönjük Hámori József berkesdi lakosnak a fel-
ajánlott segítséget, mellyel hozzásegítette az intéz-
ményt és ezzel együtt Berkesdet egy ilyen nagy érté-
kű, hasznos adományhoz.

PÁLYÁZAT
A Berkesdi Önkormányzat, mint az Oktatási Intéz-
ményirányító Társulat gesztor önkormányzata pályá-
zatot nyújt be a TIOP-1.2.3 pályázati alapra az iskolai 
könyvtár infrastruktúra fejlesztésére. A pályázat 100% 
-ban támogatott, tehát nem kell hozzá önerőt bizto-
sítani. Az elnyerhető 5.000.000 Ft támogatásból az 
iskolai könyvtár informatikai fejlesztését szeretnénk 
megvalósítani. 

VÁLTOZÁS
Tájékoztatom az érintett lakosságot, hogy a Berkesdi 
Önkormányzat módosította szociális rendeletét, mely 
szerint a lakásfenntartási támogatásban és aktív korúak 
szociális támogatásában részesülők támogatási feltétele 
a lakókörnyezet rendezettsége. Erről helyszíni szemle 
alkalmával bizonyosodnak meg az ügyintézők. Ameny-
nyiben e feltétel nem teljesül, a támogatás megvonásra 
kerül. 

TŰZGYÚJTÁS
Felhívjuk a berkesdi lakosság figyelmét, hogy a tűz-
gyújtási rendelet szerint április 1-től nem lehet min-
den nap égetni! A kerti száraz hulladék és avar ége-
tésének időpontja április 1-től október 30-ig tartó 
időszakában szabályozott: 
hétfő és pénteki napokon 9 órától 19 óráig. 
Kivétel, ha bármelyik nap ünnepnapra esik, mert ak-
kor ezeken a napokon is tilos az égetés.
Kérjük a lakosságot, hogy a békés együttélés érdeké-
ben mindenki tartsa be a rendeletet!

Kapitány Zoltánné polgármester
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PROGRAM:

10.00 Szakvezetés a SZALMA-KINCS-TÁR-ban 
10.30 – 
12.30 

Székbekötés sással – Négyes Tímea  
Csigatészta készítés – Tamicza Józsefné  
Húsvéti készülődés szalmával – Tüskés Tünde

10.30 – 
12.30 

Népi játékok karneválja a patakparton

12.30 Lepénykóstolás a SZALMA-KINCS-TÁR 
udvarán

15.00 Szalmafonás Japánban – diavetítéses 
előadás a Kultúrházban (Tüskés Tünde)

Egész nap (10:00 – 18:00) a Szalmamúzeum előtt:
Házi lekvárok, savanyúságok, dió és egyéb helyi termékek be-
mutatója és vására, Zengővárkony és a Mecsekvidék mézei.

SZALMA-KINCS-TÁR Muzeális Gyűjtemény
Tizenhét ország szalmafonó művészete. 

7720 Zengővárkony, Arany J. u. 71.,  
Telefon: 72/466-571, e-mail: tuskestunde@gmail.com

MEGHÍVÓ
SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT  

2012. ÁPRILIS 1-ÉN 13-17 ÓRA 

KÖZÖTT MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ 

KÉZMŰVES  
HÚSVÉTI VÁSÁRRA ÉS 

JÁTSZÓHÁZRA 

A NAGYPALLI KULTÚRHÁZBA.

Régi Mesterségeket Felelevenítő Közhasznú Egyesület

VI. SZALMALEKVÁR FESZTIVÁL
ZENGŐVÁRKONY – 2012. MÁRCIUS 31. VIRÁGSZOMBAT
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A retjvény 1-9 pontjában azokat a dolgokat fogalmaztuk meg 
ami segítségünkre lehet a megfejtésben elrejtett fogalom le-
küzdésében, ilyenkor tavasz idején.

1. tavaszi reggeleken erre a koncertre ébredünk
2. „fél egészség”
3. tavasztól kezdődő foglalatosság
4. hiánya skorbutot okoz
5. vadállatok otthona
6. a sajt is ez 
7. a szeplőket „varázsolja” elő 
8. nőnapi kedves ajándék
9. az egészséges táplálkozás fontos eleme

A megfejtéseket az info@zengoalja.hu elektronikus, vagy a 
7720 Pécsvárad, Gyenes T. u. 6/2. postacímre várjuk 2012. 
március 25.-ig. 

A helyes megoldást beküldők között a Pécsváradi Erdészet 
Naturale gyümölcslevét, valamint Dékány-Szabó Ildikó 
kézműves fonott tálját sorsoljuk ki.

Februári rejtvényünk megfejtése: HÓVIRÁG. 

Köszönjük a sok helyes megfejtést!

A Pécsváradi Erdészet Naturale termékét Lutz Elemér Faze-
kasboda, Rét u. 9., Báling Lászlóné népművész 4 db piros, fel-
akasztható hímes tojását Csebek Andrea Erdősmecske, Petőfi 
u. 66. szám alatt lakó olvasónk nyerte. 
Gratulálunk! A nyeremények a fenti címen vehetők át 
(06/72-465-331).

M O Z G Ó  K Ö N Y V T Á R  H Á L Ó Z A T

KÖNYVAJÁNLÓ
JOHN IRVING: ÁRVÁK HERCEGE

John Irving kortárs amerikai író, 1942-ben született, a második világháború utáni amerikai 
próza egyik legeredetibb, legmarkánsabb hangú alkotója. Az 1985-ben megjelent Árvák 
hercege című regénye komoly kritikai és közönségsikert is aratott, diadalútja később a film-
vásznon folytatódott. 
A regényben Larch doktor és Homer Wells, az árvaház leghűségesebb lakójának különös 
és megrendítő, évtizedeken átívelő történetét tárja elénk az író. A St. Cloud’s-i árvaház és 
az angyalcsináló orvos történetében Irving súlyos – és aktualitásukból mit sem vesztő, a 
legtöbb nyugati társadalmat mind a mai napig megosztó – kérdéseket feszeget, sokszor pro-
vokatívan, de mindig mély emberséggel. A regényből készült filmet hét Oscar-díjra jelölték, 
melyből végül a Larch doktort alakító Michael Caine megkapta a legjobb férfi melléksze-
replőnek járó, míg a szerző, John Irving a legjobb adaptált forgatókönyvnek járó Oscart.

A könyv megtalálható a 18 kistérségi és a pécsváradi könyvtárban!
Kérje könyvtárosa segítségét!
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REJTVÉNY
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A Pécsváradi Többcélú Kistérségi 
 Társulás havonta megjelenő  

információs lapja.

Megjelenik 2600 példányban.

Felelős kiadó:  
Dr. Wekler Ferenc elnök.

Szerkesztőség:  
Pécsváradi TKT. munkaszervezet.

06/72-465-331
info@zengoalja.hu
www.zengoalja.hu

Készül az SZK Studió Kft.  
nyomdájában.

ISSN 1786-4690

ZengőVidékHIRDETÉSI LEHETŐSÉG: A Zengővidék infor-
mációs lap 2600 példányban jelenik meg a Pécs-
váradi Kistérség 17 településén.
Ha hirdetést kíván megjelentetni az újságban, jelez-
ze azt a 06/72-465-331-es telefonszámon vagy az  
info@zengolaja.hu e-mail címen. Kedvező árakon, 
a hátlapon színes hirdetést is megjelentetünk.
Márciusi számunk lapzártája: 2012. április 1.

A ZENGŐALJA ÍZVILÁGA
Rovatunkban hónaprólhónapra bemutatunk egyegy  
olyan ételt vagy italt, melyet kistérségünk települé-
sein hagyományosan, több emberöltővel ezelőtt is 
ké szítettek, ugyanakkor – esetleges változtatásokkal 
– ma is ismerik és szeretik.
Kérjük kedves olvasóinkat, ha őriznek em lé keikben 
vagy szakácskönyvükben régi finom ételrecepteket, 
írják azt meg nekünk, hogy megoszthassuk a kistérség 
lakosaival!

info@zengoalja.hu, 7720 Pécsvárad, Gyenes T. u. 6/2.

Ebben hónapban Ófaluból, Vörös Zsuzsa hamis vadas 
receptjét ajánljuk figyelmükbe! 

HAMIS VADAS

A húsból szeleteket vágunk, főzőedénybe helyezzük, 
vízzel felöntjük, hogy a húst ellepje. Hozzátesszük az 1 
fej vöröshagymát karikázva, a babérlevelet, ecetet, bor-
sot, borókát. Nem sózzuk! A húst így előfőzzük (meg-
abáljuk), ha félpuha a hús, kiszedjük a léből. Az abalevet 
leszűrjük. A kisebbik fej hagymát megdinszteljük, kevés 
pirospaprikát teszünk hozzá, majd az abalével felönt-
jük, beletesszük a húst, hogy ellepje a lé. Tovább főzzük, 
sózzuk ízlés szerint, ha a hús puha a tűzről levesszük. A 
cukrot sötét színűre karamellizáljuk (ne legyen édes), 
felöntjük vízzel és ezt a levet hozzáöntjük a húshoz. 
Tovább főzzük míg egyet „rottyan”. Végül  tejszínes ha-
barást készítünk és ezt is hozzáöntjük. Pár percig még 
főzzük, krumplis vagy zsemlegombóccal tálaljuk.

Jó étvágyat kívánunk!

Hozzávalók:

2 kg szarvashús, 2 fej vöröshagyma, 2 evőkanál ecet, 10 levél 
babérlevél, kis maroknyi boróka bogyó, fél tasak fekete bors, 3 
evőkanál kristálycukor, 3dl tejszín, őrölt pirospaprika


