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MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS BORVERSENYE
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a Me-
cseknádasdi Szőlő és Bortermelők Egyesülete szervezésében, 
idén is megrendezésre került a rangos borverseny.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre, melyet jó hangulatú va-
csora és bál követett a mecseknádasdi Sportcsarnokban ke-
rült sor 2012. március 31.-én.
A versenyre 644 minta érkezett, ebből fehérbor 278, vörös-
bor 293, rosé 71. A mintákat a zsűritagok 2 napig bírálták. 
A fehérborok közül 57 arany, 101 ezüst, 77 bronzérmes mi-
nősítés született. A vörösborok közül 64 arany, 115 ezüst, 74 
bronzérem, valamint a rosé borok közül 14 arany, 20 ezüst, 22 
bronzérem került kiosztásra.
Az ország több tájáról és településeiről érkeztek a minták, 
így Mozsgó, Nemesnádudvar, Sopron, Hercegkút, Török-
bálint, Mór, Pécsvárad, Vecsés, Csákberény, Aldebrő, Ha-
jós, Villány, Mecseknádasd, Szekszárd, Tokaj, Dunaszekcső, 
Nagymányok, Hidas, Szajk, Bonyhád, Nagynyárád, Bóly, 
Nagypall, Pécs, Baja, Gyönk, Mágocs, Bátaszék, Nagymaros, 
Véménd, Szőlősgyörök, Hőgyész, Dunabogdány, Geresdlak, 
Siklós, Eger, Hosszúhetény, Tengeri, Szigetvár, Szajk, Borota, 
Berkesd, Paks-Tengeri borosgazdái neveztek a versenybe.

KÜLÖNDÍJAK:
A Magyarországi Németek Fehérbora 2011: Frey Pince 
Zöldveltelini 2011; Magyarországi Németek Rosé Bora 2011: 
Fritz Pincészet Kékfrankos Rosé 2011; Magyarországi Néme-
tek Vörösbora 2011: Günzer Zoltán Cuvée Bocor 2009.

Bester Rieslingsilvaner: Ar-
nold József Rizlingszilváni 
2011; Bester Rotwein: dr. 
Reisz Terézia Madárhegyi 
Kékfrankos 2011; Bester 
Weiswein: Sós András Ve-
gyes fehér 2011.
A Mecseknádasdi Önkor-
mányzat különdíja fehérbor kategóriában: Sós András Riz-
lingszilváni 2011; vörösbor kategóriában: Arnold Ferenc Ve-
gyes vörös 2011.
A legeredményesebb borászat: Garai Zoltán 13 minta 111 
pont, 9 arany, 3 ezüst, 1 bronzérem. A legjobb „Ó” bor, fehér: 
Lővér Pince Sopron Zöldveltelíni 2007; a legjobb „Ó” bor vö-
rös: Fritz Pince Szekszárd Blauburger 2009; a legjobb Édes 
bor: Stumpf Balázs Tokaji Aszú 5 puttonyos 2008.
Különdíjas Rosé bor: Krasz János Kékfrankos Rosé 2011. 
A Mecsekvidéke Takarékszövetkezet különdíjasa: Makk Péter 
Cuvée 2Testőr 2011.

P R O G R A M E L Ő Z E T E S
Május 1.  Majális – Berkesd, Erzsébet
  Pince galéria megnyitó – Nagypall
Május 6.  Anyák napi műsor – Apátvarasd, Kátoly
Május 27.  Kakas-paprikás főző verseny – Mecseknádasd
Május 28.  Pünkösdi túra – Kátoly, Szellő

→ folytatás a 14. oldalon
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A HÓNAP ÜZENETE...
Ebben a hónapban ünnepeljük a költészet napját, az 
1905. április 11.-én született József Attila emlékére. 
Ajánljuk ezt a versét, amit ritkán adnak közzé, pe-
dig az egyik legtalányosabb, legszebb verse, mely-
ben megidézi a ’nőt’, akiről nem tudjuk, hogy anya, 
testvér, szerető, vagy mind egyben. Emlékezés és te-
remtés egyben ez a néhány sor, „káosztól megmentő 
varázslat”. Hajtsunk fejet a zseniális, szomorú sorsú 
fiatalember emléke előtt.

AZ A SZÉP, RÉGI ASSZONY
Azt a szép, régi asszonyt szeretném látni ismét,
akiben elzárkózott a tünde, lágy kedvesség,
aki a mezők mellett, ha sétálgattunk hárman,
vidáman s komolyan lépett a könnyü sárban,
aki ha rám tekintett, nem tudtam nem remegni,
azt a szép, régi asszonyt szeretném nem szeretni.
Csak látni szeretném őt, nincs vele semmi tervem,
napozva, álmodozva amint ott ül a kertben
s mint ő maga, becsukva egy könyv van a kezében
s körül nagy, tömött lombok zúgnak az őszi szélben.
Elnézném, amint egyszer csak tétovázva, lassan,
mint aki gondol egyet a susogó lugasban,
föláll és szertepillant és hirtelen megindul
és nekivág az útnak, mely a kert bokrain túl
ott lappang, elvezetni a távolokon által,
két oldalán a búcsút integető fákkal.
Csak úgy szeretném látni, mint holt anyját a gyermek,
azt a szép, régi asszonyt, amint a fényben elmegy.

ÁPRILIS – SZENT GYÖRGY HAVA
A hagyomány szerint a hónap neve Venus istennő másik 
neve után, Apru, Aperire, ami annyit tesz „kinyílni, fel-
törni”: most nyiladozik a természet, most töri fel az eke 
a talajt. Szelek havának, Szent György havának is neve-
zik. Április a megújhodás ideje. Megérkeznek a fecskék, 
a vándormadarak. 

A hónap bővelkedik jeles napokban. 

Bolondok napja (április 1.) Bolondok, bolonddá tevők 
napja. Másrészt szerencsétlen nap is, állítólag ezen a na-
pon akasztotta fel magát Júdás. 

Húsvéti ünnepek: 

A Virágvasárnap a húsvéti ünnepkör kezdete, mely Fe-
hérvasárnapig tart. A barkaszentelés napja, annak em-
lékére, hogy a Jézust ünneplő tömeg virágokat szórt a 
lába elé. 

Nagycsütörtök az „utolsó vacsora” emlékét idézi. Nagy-
péntek Jézus kereszthalálának a napja, szigorú gyász és 
böjtnap. Nagyszombaton ér véget a 40 napos böjt, víz- 
és tűzszentelés napja. Húsvétvasárnap Krisztus feltá-
madásnak napja, szigorú dologtiltó nap. Örömünnep, 
egyben a nagyböjt vége. Húsvéthétfő a vigasságok napja. 
A locsolás annak a hagyománya, hogy a víznek meg-
tisztító, megújító ereje van. 

Szent György napja (április 24.) Sárkányölő Szent 
György a lovagok, lovas katonák, vándorlegények, fegy-
verkovácsok istene volt. Az igazi tavasz kezdetét ettől a 
naptól számította a néphagyomány. Ezen a napon hajt-
ják ki az állatokat, rontásra, rontáslevételre és varázslás-
ra is alkalmas ez a nap. Ha ezen a napon megszólalnak a 
békák, korán jön a nyár. 

Áprilisnak szárazsága,
Jó gazdának bosszúsága.
Áprilisnak nedvessége
Fáknak termőképessége.

A húsvéti hímes tojás az egyik legfontosabb szimbó-
lum ebben az időszakban. A teljességet, az újjászüle-
tést, az életet jelképezi, a keresztény hagyomány sze-
rint a piros tojás Krisztus vértanúságát jelzi, s ahogy a 
tojásból új élet kel, úgy támad fel Krisztus az emberek 
megváltására. 

A karácsonyi almaevéshez hasonlóan, sok helyen a hús-
véti főtt tojást is ketten-hárman eszik meg, s ha később 
eltévednek az életükben, csak emlékezzenek vissza, ki-
vel ették a tojást, s megtalálják a helyes utat. 
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ERDŐSMECSKE
MÁRCIUSI ESEMÉNYEK AZ 
ERDŐSMECSKEI ÓVODÁBAN

„Az én hazám: Magyarország. 
Bölcsőhelyem, otthonom. 
Gyarapítom, vigyázok rá,  
Tönkretenni nem fogom!”

A nemzeti színű zászlók festése, a katonákról szóló da-
locskák éneklése mellett  „A magyar vagyok”  c. versiké-
ből e néhány sor szintén elhangzott óvodásaink előadá-
sában azon az ünnepi műsoron, melyet az iskolásokkal 
közösen tartottunk március 15.-e alkalmából. A meg-
emlékezést az iskola életében már  hagyománnyá vált 
„Petőfi szavalóverseny” követte, melyet a (leendő 1. osz-
tályos) nagycsoportos óvodások is nagy figyelemmel 
kísértek végig, majd elismerésük jeleként saját készítésű 
kokárdákkal ajándékozták meg az iskolás társaikat. 
A tavasz beköszöntével egyre többet mozdulunk ki a 
közvetlen lakóhelyi környezetünk világába, melynek 
mindig célja valamilyen közvetlen megfigyelés, tapasz-
talatszerzés, (pl. állatok külső jegyei, életmódja, visel-
kedése, vagy az időjárással összefüggő természeti vál-
tozások, virágok, konyhakerti növények nevei, színe, 
formája stb.) Így idén is néztünk már meg kecske-far-
mot, szedtünk ibolyát, pipitért, pitypangot, hallgattunk 
madárdalt stb.
A csoport életéből az értékes színházi élmény sem 
hiányzik már hosszú ideje, hiszen rendszeres látoga-
tói vagyunk a Bóbita- bábszínháznak. Március 28-án  
„A Szeleburdi Gáspár” c. darab zenés- mulatságos tör-
ténetét néztük meg, s gyermekeink méltó közönségként 
élvezték, és értették az előadást. 
A ma aktívan dolgozó ember számára  kortól, országtól, 

településtől függetlenül rendkívül fontos, hogy folya-
matosan képezze magát, mert szakmai és módszerta-
ni megújulás nélkül a felmerülő igények és változások 
sodrásával másként nem tud lépést tartani. Így van ez 
a köznevelési intézményekben dolgozó szakmabeliek 
tekintetében is, hisz a továbbképzési előírásokat nem 
teljesítők a törvény szerint is hamar „kapun kívül” 
találhatják magukat. Természetesen erről szó sincs az 
önmaga iránt igényes, és a gyerekek érdekeit és eredmé-
nyes fejlesztését szem előtt tartó, a hivatásukat szerető 
pedagógusok esetében. Ők nem „kényszer” hatására,  
hanem belső igényből teszik az amúgy is „kötelezőt”!

Ebben a hónapban mindkét óvodapedagógusunk tar-
talmas, a mi óvodánk helyi körülményeihez, sajátossá-
gaihoz, és  programjához illeszkedő, a gyakorlatban jól 
hasznosítható továbbképzéseken szereztek újabb tanú-
sítványokat. Egyikünk a „Mutasd! Mondd! Játszd!” vers 
és mesefeldolgozások. „A kisgyermekkori személyiség-
fejlesztés drámajátékban” címmel, a szorongás, a félel-
mek leküzdésére, az önkifejezés megvalósítására, míg 
másikunk a „Mozgásterápia a tanulási nehézség megelő-
zésére és oldására” c. tanfolyamon az e területhez kap-
csolódó  alternatív módszerek tárházából kapott újabb 
ízelítőt. (Mindez együtt 100 óra intenzív tanulást – be-
leértve a szombatokat is – jelentett számunkra.)
Ezúton is szeretném értesíteni a leendő óvodások szü-
leit, hogy a 2012/13-as tanévre meghirdetett beirat-
kozás 2012. április 17-én és 18-án, 9:00- 16:00 óra 
között lesz. A plakátok természetesen Lovászhetény-
ben és Erdősmecskén is elhelyezésre kerültek. Várunk 
minden kisgyermeket, akár már 2,5 éves kortól!
Az elkövetkező Húsvéti ünnepekre minden kedves ol-
vasónak áldást, megújulást, örömet és vidámságot kívá-
nunk az óvoda gyermekei és dolgozói nevében!

Csibi Zoltánné és Lőrinczné Takács Aranka
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ZENGŐVÁRKONY
FARSANG 2012

„Ó tánc! Ó tánc! Farsangi pálma! 
Ragyogásig-tánc, te álmok álma! 
Csak álmainkban táncolunk így!” 
(Kosztolányi Dezső)

A tavalyi sikerre való tekintettel a Zengővárkonyi Ha-
gyományőrző Művelődési Egyesület másodszor is meg-
rendezte a jótékonysági farsangi bálját, mely reménye-
ink szerint ezzel hagyománnyá is vált.
Szeretettel hívtuk és vártuk nemcsak a tánccsoport tag-
jait, hanem barátaikat, rokonaikat, olyan szimpatizán-
sokat, akik figyelemmel kísérik munkánkat, működé-
sünket, illetve minden szórakozni vágyót.
A talpalávalót most is a Randy zenekar szolgáltatta, hisz 
a tánc közösségépítő szórakozás: összehozza az embere-
ket, új kapcsolatokat segít kialakítani. Sokan jelmezben 
jelentek meg, mellyel még „hagyományőrzőbbé” tették 
az estét, mondván, hogy a farsang a móka mellett az 
alakoskodásról is szól. A tombolasorsolás pedig fokozta 
mindenki izgalmát, aki kockáztatott. Értékes nyeremé-
nyek sorakoztak a zongorán, új, szerencsés gazdáikat 
várva. Ezúton köszönjük még egyszer a helyi és kör-
nyékbeli vállalkozók és magánszemélyek felajánlásait!
A jótékonysági bál bevételét, ami 167 000 Ft a tánccso-
port fennállásának 40. évfordulójának megrendezésére 
használjuk fel, ami újból hangossá teszi kicsi falunkat.
A tavalyi bál bevételét a zengővárkonyi művelődési ház 
színpadának felújítására fordítottuk. Karitatív munká-
ból néhány hete az is elkészült!

Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek! Reméljük, em-
lékezetes marad mindenki számára ez az este!

Réder Zsófia

KÁTOLY
Április 31-én, szombaton a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat jóvoltából Húsvétváró kézműves készülő-
dést rendeztünk a Kultúrházban. Többféle technikával 
lehetett tojást festeni, asztali-és ajtódíszeket készíteni 
termésekből illetve különböző anyagokból, és a leg-
népszerűbb szalvétatechnika sem maradhatott ki az 
eszköztárból. Ezek a foglalkozások mindig nagyon jó 
hangulatban telnek, a baj csak az, hogy sajnos kevesen 
jönnek el, de aki ott volt, az nagyon jól érezhette magát. 
Köszönet a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a le-
hetőségért és az alapanyagokért!

Ezúton szeretnénk minden kedves olvasónak kellemes 
húsvéti ünnepeket kívánni a Kátoly Községi Önkormány-
zat képviselő-testülete, és a Nemzetiségi Önkormányzatok 
nevében.

FELHÍVÁS
Április 23-a a Föld napja. Ez alkalomból a Közútkezelő 
Kht. szemétszedési akciót hirdet, melyen Kátoly Köz-
ség április 21.-én szombaton 9 órától vesz részt. Szemét 
szedést tartunk a Kátoly–Máriakéménd közötti közút 
melletti területen, melyhez a közútkezelő adja a zsá-
kokat illetve a láthatósági mellényeket. Kérem a tisztelt 
lakosságot, hogy amennyiben kedvet éreznek ahhoz, 
hogy közösen szebbé tegyük a környezetünket, tartsa-
nak velünk! (Gyülekező a Kultúrháznál 21.-én 9-kor) 
Köszönjük segítségüket!

Trubicsné Csibi Nóra polgármester
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FAZEKASBODA
HÍREK

•	 Március 8-án minden Nő cserepes virágot kapott.
•	 17-én Nőnapi zenés délutánt tartottunk. Gál Zol-

tán Polgármester köszöntője után a gyerekek szép 
verssel köszöntöttek bennünket: Apari Janika, Dé-
nes-Gál Alex, Szép Dávid és Szép Patrik – köszönjük 
nekik. A tánccsoport ismét meglepett mindenkit, 
most egy spanyol tánccal készültünk, aminek nagy 
sikere volt. Köszönet a Nagypalli Asszonytornások-
nak a szép ruhákért! A bál vidám hangulatáról Hock 
Norbert gondoskodott.

•	 Március 15.-én és 16.-án a szép időt kihasználva 
közös kirándulást szerveztünk az erdőbe, amit a 
gyerekek nagyon élveztek. Főleg, hogy még őzeket, 
szarvasokat is sikerült látniuk. Hazafelé még meg-
néztük a lovakat is a lovardában.

•	 Április 30-án közös májusfaállítás lesz a gyerekkel, 
május 6-án Anyák napi műsort tartunk – mindenkit 
szeretettel várunk!

A „TEMPLOMFESTŐ”
A neves festőművész, Gebauer Ernő születésének 130., 
valamint halálának 50. évfordulója apropóján pécsi ci-
vilek, a Káplár László Alapítvány és a Pannon Klassz 
Közösség Kulturális Klaszter 2012-re Gebauer Ernő 
Emlékévet hirdetett.
Gebauer Ernő elsősorban pécsi és dél-dunántúli temp-
lomokban készült vallási témájú freskói és seccói révén 
vált ismerté. Nem véletlenül kapta „A templomfestő” ra-
gadványnevet.

Az 1930-as 40-es években készült vallási témájú freskói 
és seccói. 59, elsősorban pécsi, baranyai és Tolna me-
gyei templomban csodálhatók meg, és a mi Templo-
munkban Fazekasbodán is.

Kovácsné Papp Éva

SZILÁGY
BÁL

A szilágyi bálok hagyományosan hangulatosak. A ha-
zulról hozott sok finomság, étel-ital,és a jó zene mellett, 
jókedvű estét töltött el öreg és fiatal. A bált Szilágyért 
Egyesület rendezte. Köszönjük!

Paragi László
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BERKESD
EGÉSZSÉGÜGYI PROJEKTNAP  
A BERKESDI ISKOLÁBAN

2012. március 24.-én egészséges életmód (egész-
séges táplálkozás, fogmosás szabályai, tisztálkodás 
és a mozgás fontossága) témákban tartottuk meg 
a projektnapot iskolánkban, melyre a szülőket és a 
falu lakóit is meghívtuk. A nap közös tornával in-
dult, majd a tanulók osztályonként több különböző 
helyszínen 25-25 percben foglalkoztak egy-egy té-
makörrel. 

A tisztálkodásról beszélgethettek Gertstné Kéri 
Ibolya védőnővel, Pojányi Jánosné a vitaminok-
ról tartott előadást, az osztályfőnökökkel a helyes 
táplálkozásról néztek videót, majd megbeszélték a 
látottakat, Halász Barna testnevelő a mozgás fon-
tosságáról beszélt a részt vevő gyerekeknek. Test-
magasságot, testsúlyt és vérnyomást mért minden 
tanulónál és a részt vevő felnőtteknél Szilárdi Szil-
via védőnő.
A tartalmas nap végén a résztvevők között ajándé-
kokat sorsoltunk ki.

MATEMATIKAVERSENY 
2012. március 23.-án, pénteken négy tanulónk vett 
részt  Pellérden, a pécsi kistérségi általános iskolák felső 
tagozatosai számára rendezett matematikaversenyen. 
A csapat tagjai:
5. osztály: Tulipán Máté
6. osztály: Kuráth Diana
7. osztály: Jankovics Dávid
8. osztály: Simon Friderika
Felkészítő pedagógusok: Csertőné Hengl Márta és 
Kehlné Heil Judit.
Tanulóink csapatban a 4. helyezést érték el. Gratulálunk 
a tanulóknak és felkészítőiknek!

RAJZVERSENY
Március 10-én volt az eredményhirdetése a „Tamás Éva 
Játéktára” által meghirdetett rajzpályázatnak. Mentovics 
Éva Hónapról hónapra című verséhez több mint 600 il-
lusztrációt készítettek a gyerekek 3-tól 14 éves korig, 4 
korcsoportban. Iskolánk 2. osztályos tanulói szebbnél 
szebb rajzokat készítettek és küldtek be a pályázatra, 
melyek közül Fehér Regina munkája 1. helyezett lett az 
1-2 osztályosok között. Felkészítője Nagyné Dávid Zsu-
zsanna tanító néni volt. Gratulálunk nekik!

HÍREK
•	 A Berkesdi Önkormányzat pályázatot nyújt be a 

közbiztonság növelése fejlesztési célra meghirde-
tett Belügyminisztériumi támogatás elnyerésére. 
A pályázat megvalósítása során a települést le-
fedő, 16 kamerás térfigyelő kamerarendszer te-
lepítését szeretnénk megoldani. A megvalósítás 
várható költsége 9.282 000 Ft, melyből 1.856.000 
Ft önerőt kell biztosítania az önkormányzatnak.  
Bízunk abban, hogy sikerül támogatást szerezni a 
megvalósításhoz, mely sok évvel ezelőtt már felme-
rült lakossági igényt elégít majd ki. Meggyőződé-
sünk, hogy a térfigyelő kamerarendszer nagymér-
tékben javítja majd a lakosság biztonságérzetét a 
településen.

•	 Minden érdeklődőt szeretettel vár a Berkesdi Ön-
kormányzat a május 1-én megrendezésre kerülő 
majálisra. A kispályás focira várjuk a csapatok je-
lentkezését, nevezési díj: 5.000 Ft/csapat. Nevezni 
lehet Kapitány Zoltánnál a 30/341-7576 telefonon, 
vagy a polgármesternél. A majálison ingyenes lég-
várral és szabadidős játék lehetőségekkel várjuk a 
gyerekeket.   

•	 A Berkesdi Önkormányzat, mint gesztor pályáza-
tot nyújtott be a Társadalmi Infrastruktúra Opera-
tív Program támogatási rendszerében elnyerhető 
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100 %-os támogatás elnyerésére, melyet az iskolai 
könyvtár informatikai fejlesztésre lehet fordíta-
ni. A pályázaton elnyerhető összeg 5.000.000 Ft, 
melyhez önerő biztosítása nem szükséges. A pá-
lyázatot a pályázatkezelő befogadta, az elbírálás 
folyamatban van. 

•	 Dr. Hoppál Péter, Országgyűlési Képviselő Úr – tá-
mogatását kérő levelünkre válaszolva - levélben tá-
jékoztatta az önkormányzatot, hogy Berkesd község 
Pécsi Járásba való átsorolását mind a Kormányhiva-
tal, mind az Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-
rium támogatja. Az átsorolásról végső soron a kor-
mány dönt majd június 30-ig.

MÁRCIUS 15. MEGEMLÉKEZÉS

Március 14.-én délután a Berkesdi Fekete István Általá-
nos Iskola aulájában községi ünnepségen megemlékez-
tünk az 1848-as szabadságharc eseményeiről. A tanuló-
ink verseket, prózákat mondtak és az énekkar dalokat 
énekelt.
Felkészítő pedagógusok: Gáspárné Mózsa Sarolta és  
Zelei Enikő

FELHÍVÁS!
A Délvidéki Roma Fórum Közhasznú Egyesület értesíti 
a Pécsváradi Kistérség településeinek lakosságát, hogy 
április és május minden pénteki és szombati napján 
20.00 - 24:00 óráig Sport estet tart az SPO-HH-2011 pá-
lyázaton nyert pénzből.
Köszönet a Berkesdi Önkormányzat polgármester asz-
szonyának és a képviselő-testület tagjainak, akik segí-
tették szervezetünket helyszín biztosításával a sport 
programok megvalósításában.
Szeretettel várunk minden 18. évét betöltött lányt, fiút, 
asszonyt és férfit!
Helyszín: Berkesdi Művelődési ház
Érdeklődni lehet: 
Telefonon: Kiss Andrea 06-304701376
E-mail: csacserom@citromail.hu
Programok: Teremfoci, asztali tenisz, csocsó, röplabda, 
kézilabda.
Meglepetés a település lakosainak: Testépítő és kondi 
gépet vásároltunk, mellyel bővültek Berkesden Sporto-
lási lehetőség

Kiss Jánosné Ica

SZELLŐ
NŐNAP

Nőnapi rendezvényünket március 10 én tartottuk. Pol-
gármester asszonyunk bevezetője után, Lakatos János 
képviselőtársunk köszöntötte a lányokat, asszonyokat.
A tavaszi tulipán egy konyharuhába volt hímezve, 
melyet mindenki örömmel fogadott. A finom vacsora 
után, a hajnalig tartó bálba sok fiatal érkezett a szom-
szédos községekből is. A jó zenésznek hamar híre megy. 
Együtt táncolt idős és fiatal, remek hangulatban.

FELHÍVÁS! 
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rend-
ellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy 
a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott 
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztatókiadvány is 
kérhető a hiperaktivitás témájában.
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben visz-
szaélést követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bán-
talmazás, stb.), írja meg panaszát az alábbi címre, vagy hívja az 
alábbi telefonszámot: 

1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-63-55

E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!
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MECSEKNÁDASD
ÁMK ISKOLA – MÁRCIUSI HÍREK

A Bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár hagyomá-
nyaihoz híven idén is versenyt hirdetett a városkörnyé-
ki iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára. A versenyt 
március 14-én rendezték. Témája játékos, sajtótörténeti 
vetélkedő. Kétfős csapatokkal lehetett nevezni. Isko-
lánkat 4 csapat képviselte: Papp Stella – Balogh Zsófia; 
Kapoli Kinga – Végh Szilvia; Mezey Orsolya – Golyák 
Tamara; Teimel Sabine – Szondi Renáta. A vetélkedőn 
öt állomás feladatait kellett a csapatoknak megoldani, 
ahol a versenyzők pontokat kaptak. A feladatok a mai 
kor gyermekeihez szóltak, mint: „internetes” keresés a 
Nyugat című folyóiratból, újságnevek keresése, felisme-
rése, újságcikkek kirakása puzzle-ból. 

A verseny végén értékelték a tanulók munkáját, majd 
mindenki emléklapot és jutalomkönyvet kapott. Vidá-
man és jókedvűen szálltunk fel a buszra.
A Berkesdi Fekete István Általános Iskola versenyén is 
részt vettünk, ahol iskolánkat Bérces Péter 6.A. osztályos 
tanuló képviselte. A vetélkedő témája Fekete István Bo-
gáncs című regénye. A versenyen írásban és szóban ad-
tak számot tudásukról a tanulók. Írásban az író életével 
és műveivel, a regény tartalmával kapcsolatos játékos 
feladatok szerepeltek, míg szóbeli feladatként – hangos 
olvasás a regényből volt. Péter a részvételért jutalmul 
oklevelet kapott. A verseny nagyon tetszett neki, és el-
határozta, hogy máskor is szívesen részt vesz hasonló 
vetélkedőn. Sok sikert kívánunk!
A mecseknádasdi Liszt Ferenc ÁMK Általános Is-
kola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ga-
lériájában 2012. március 30.-án 11 órakor kiállítás 
megnyitó volt. A bemutatkozó művészek korábbi 
tanítványaink, akik képzőművészeti-szakkörünkben 
kezdték pályájukat. Teimel Cintia és Schuldeisz Edit 

ezután sikeresen felvételiztek a Pécsi Művészeti Gim-
náziumba, ahol kerámia szakon végeztek. Edit jelen-
leg a Kaposvári Egyetem Művészeti Karán grafika, 
míg Cintia a Pécsi Tudományegyetem művészeti Ka-
rán, kerámia szakon folytatja tanulmányait. Büszkék 
vagyunk rájuk.

Március 19-én, hétfőn került sor a bonyhádi szín-
házbérletünk utolsó előadására, a Twist Oliver 
musicalre. A sokszereplős, lendületes zenés darab 
magával ragadta a közönséget, az öt előadás közül 
ez kapta a legnagyobb tapsot. A szervezők a követ-
kező tanévre is ígértek előadásokat, mi is várjuk a 
folytatást.
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Március 29-én, csütörtökön, a Pécsváradon rendezett 
Szondi József kistérségi matematikaversenyen legjob-
ban Szondi Renáta 8. osztályos tanulónk szerepelt, aki 
2. helyezést ért el. Mellette Walter Anna került még do-
bogóra, aki 3. lett a 6. osztályosok között.
Gratulálunk!
A Liszt Ferenc ÁMK Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény zenei tagozata 2012. március 
29-én tartotta hagyományos húsvéti hangversenyét, 
melyen sikeresen szerepeltek a fafúvós, a rézfúvós és a 
zongora szakos tanulók.

Bolláné Visnyei Csilla, Bolla Zsolt

A SCHLOSSGARTEN ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 
MÁRCIUSI HÍREI

„Sándor napján megszakad a tél
József napján, eltűnik a szél
Zsákban Benedek, hoz majd meleget,
Nincs több fázás, boldog aki él.” 
A hóban gazdag és hideg tél után mindannyian vártuk 
már a napocska meleg sugarát, a tavaszi megújulást, 
amit a március meg is hozott. Nemzeti ünnepünket 
március 13.-án ünnepeltük Ebben az évben a Brumi 
csoport volt az ünnep főszereplője. A gyermekek lelke-
sen készültek. A kislányok magyar ruhában, pártában 
magyar gyermekdalokra táncoltak: 
„Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom
Minden madár társat választ, virágom, virágom…”

Táncoltak a kislányok a piros-fehér-zöld virágokkal, 
majd a fiúk is beálltak közéjük párt választva. Szóltak a 
magyar népdalok a gyermekek ajkán.
„Mikor masírozunk kapitány uram?” – kérdezték a le-
gények Boldizsár kapitányt, aki a magyar népköltés 
strófáival tréfásan válaszolt nekik. Ezután óvodás fiaink 
indulók zenéjére büszkén meneteltek huszárcsákóban 

majd fakardjaikkal még csatát is vívtak, falovacskákkal 
lovagoltak. Kis táncosaink gyönyörű szereplése után 
a többi csoport gyermekei verseket mondtak, majd az 
óvoda apraja, nagyja zászlókat lengetve körbevonult az 
óvodában.
Március 14.-én nagy meglepetésünkre egy valódi hu-
szár látogatott el hozzánk. Ömböli Adélka édesapja ha-
gyományőrző huszárezred tagja, aki bemutatta nekünk 
a huszárok öltözékét, kardját. Sajnos a lova beteg lett és 
nem tudott lóháton jönni. 
Ezen a napon a Léghajó társulat előadásában megnéz-
hettük az óvodában a „Kiskakas gyémánt fél krajcárja” 
című mesejátékot. Igazán jól szórakoztunk a tréfákkal 
teli történeten és a végén együtt táncoltunk a szerep-
lőkkel.
Március 20.-án megünnepeltük Márti dadus 50. szü-
letésnapját. A gyermekek és kollégák dallal, tánccal, 
verssel köszöntötték. Azt kívánjuk, még sokáig legyen 
közöttünk!
A víz világnapján minden csoport kirándult az öreg pa-
takhoz. A híd alatt átkelőt építettünk, hogy ne kelljen 
a forgalmas úton átkelni. Mindenkinek nagyon tetszett 
a köveken való átkelés. Megfigyeltük a víz tisztaságát, 
szomorúan állapítottuk meg, hogy még sokan szeme-
telnek és szennyezik a vizet. A halastó újabb élmény volt 
számukra a rengeteg megfigyelni valóval. Visszatérve 
az óvodába csodálatos rajzok, festmények készültek.
Valamennyien nagyon vártuk már a tavaszi jó időt, so-
kat játszunk a szabadban. 

A GONDOZÁSI KÖZPONT HÍREI
A tavasz kezdetén intézményünk első márciusi ese-
ménye a hölgyek köszöntése volt, a férfiak versekkel, 
énekekkel kedveskedtek. Március 15.-ére rendhagyó 
módon emlékeztünk meg ebben az évben, családgon-
dozónk, Ömböli Viktor eredeti magyar mundérban 
jelent meg az idősek között.  Lázas készülődés folyt a 
húsvéti ünnepekre, lakóink dekorációkat, kisebb aján-
dékokat készítenek. Húsvét nagyhetén a tojásfestés, és 
az otthon díszítése volt a fő tevékenység, melyet lakóink 
és gondozóink közösen végeztek.
Március 28-án a lakóink és dolgozóink közös tujaülte-
tési akciójával megkezdtük az udvar parkosítását, ame-
lyet majd a virágosítással szeretnénk folytatni. 
A Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálata 2012. 03. 29.-én tartotta a Gyer-
mekjóléti Szolgálat éves szakmai jelzőrendszeres ta-
nácskozását. A szakmai tanácskozáson az elmúlt egy 
éves időszakot értékelték. A családokkal, gyerekekkel 
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foglalkozó szakemberek jelzési kötelezettségüknek egy-
re inkább eleget tesznek, ezzel lehetővé válik, hogy a 
problémák felmerülésekor gyorsan és hatékonyan segí-
teni tudjunk a családoknak. A tanácskozáson ezen kívül 
a szolgálat prevenciós, illetve karitatív tevékenységéről 
kaptak információt a meghívottak. pl.: ruhagyűjtés, 
nyári táboroztatás, játszóház, nyári gyermekétkeztetés-
hez segítségnyújtás.

2012. 03. 29-én kezdődött és július 5-én fejeződik be 
a Pécsváradi Kistérség családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat munkatársai részére, a mecseknádasdi Gon-
dozási Központban tartandó szupervízió (szupervízió 
a segítő segítője). Az összesen 6 alkalommal megren-
dezésre kerülő tréning során kollégáink először ta-
lálkoznak a szupervíziós technikákkal. Gergál Tímea 
szupervizor a munkatársaknak, a napi munkájuk során 
felmerült problémák megoldásához nyújt segítséget. A 
tréning során a munka elvégzéséhez szükséges szemé-
lyes kompetenciák fejlesztésére is lehetőségük nyílik a 
családgondozóknak. A Dél-Dunántúli Regionális For-
rásközpont „Network-Együttműködés-Tudástár” sikeres 
pályázata révén valósulhat meg intézményünkben az 
ingyenes részvétel. 

NYUGDÍJAS KLUB MECSEKNÁDASD
Húsvét a keresztények legnagyobb – Urunk, Jézus 
Krisztus keresztre feszítésének és dicsőséges feltámadá-
sának – ünnepe. A Mecseknádasdi Nyugdíjas Egyesü-
let tagjai az önkormányzat felkérésére vállalták, hogy a 
nagyon szépen felújított templomtér rendben tartásá-
ban segítenek. Gungl Péter megbeszélte velünk, hogy az 
Önkormányzat a virágokat megvásárolja. A növények 
kiválasztását, az anyagi lehetőségekhez mérten, ránk bíz-
ta. Március 30-án egyesületünk tagjaiból 19-en – köztük 
2 férfi is – összejöttünk a munkák elvégzésére. Az egész 

zöldövezet talaját felkapáltuk, a virágokat elültettük. 
Délben, amikor a harangok megkondultak, örömmel 
indultunk hazafelé. Ha az ember a közösségért még tud 
tenni valamit, az felemelő érzés szívünknek, lelkünk-
nek. Most köszönetet mondok minden aktív tagunk-
nak, akiknek egészsége megengedte még, hogy segítsen. 
Virágvasárnapon a nyíló virágok is jelezték Mecsekná-
dasd községben az összetartó erőt.

Nyugdíjas Egyesület vezetősége

„NEMZETISÉGI ÉLETÜNK TEGNAP ÉS MA”
A Mecseknádasdi Német Önkormányzat szerve-
zésében idén már sokadik alkalommal rendezték 
meg február 18 és március 18 között a „Nemzeti-
ségi életünk tegnap és ma” / „Nationalitätenleben 
gestern und heute” című, német nyelvű előadásso-
rozatot Mecseknádasdon, a Civil Szervezetek Há-
zában. 
Az előadássorozat évek óta nagy sikerrel kerül 
megrendezésre, mindig változatos - a magyaror-
szági németséget érintő – témákat vonultat fel, ki-
tűnő előadók tolmácsolásában. Az idei évben há-
rom előadással készültek a szervezők.
Első alkalommal, febr. 18-án Teimel Frey Angéla be-
számolóját hallgathatta meg a közönség. Angéla ta-
valy augusztusban végigzarándokolta az El Camino 
de Santiago zarándokutat. Rendkívül sok emlékkel 
és persze gyönyörű fényképekkel tért haza, melye-
ket be is mutatott előadása során. Az előadás végén 
pedig bárki felpróbálhatta az eredeti 11 kg-os háti-
zsákot, melyet a zarándoklat alatt hordott.
Második alkalommal, március 4-én – a nádasdiak 
egy régi kedves ismerőse – Korb Angéla, magyar-
országi német írónő tartott rendhagyó könyvbe-
mutatót. Angéla gyermekkönyve eredeti káni né-
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met nyelvjárásban íródott és külön érdekessége a 
könyvhöz csatolt hanganyag, melyet nagymamája 
mondott fel hanghordozóra. A nagy ritkaságnak 
számító, német nyelvjárást hordozó hangoskönyv 
elkápráztatta a többnyire időskorú közönséget.
Harmadik – és egyben idén utolsó alkalommal –  
dr. Pencz Kornél vezette be az érdeklődőket az in-
ternetes családfakutatás rejtelmeibe. Kornél rend-
kívül felkészült és tartalmas előadásában az in-
ternet nyújtotta lehetőségeket mutatta be, többek 
között saját családfáját és elért eredményeit is. 
2012-ben ismét nagyon sok nádasdi érdeklődött az 
előadások iránt és reményeink szerint ez az érdek-
lődés a jövőben is fennmarad majd! 

Sós Gabriella alelnök, Német Önkormányzat Mecseknádasd

SPORTEREDMÉNYEK
Utánpótlás, szivacskézilabda

U9 leány (2002):

Mecseknádasd – Psn Zrt. 13-9 (8-6) 
Krasz Luca – Gyenis Dorka 9, Berkecz Martina 5, 
Háber Meláni 1, Keszler Réka, Jakab Viktória, Végh 
Nóra, Mózes Boglárka

Mecseknádasd – Anikó 17-13 (9-8) 
Krasz Luca – Gyenis Dorka 12, Berkecz Martina 3, 
Háber Meláni 1, Keszler Réka1, Jakab Viktória, Végh 
Nóra, Mózes Boglárka

Mecseknádasd – Siklós 27-16 (6-14) 
Krasz Luca – Gyenis Dorka 14, Háber Meláni 1, Kesz-
ler Réka 1, Jakab Viktória, Végh Nóra, Mózes Boglárka

Az első fordulóban is hasonló eredmények születtek, 
így csapatunk bejutott az április 12.-i megyei döntőre.

U8 leány (2003):

Anikó – Mecseknádasd 11-12 (5-4) 
Krász Luca – Berkecz Martina 8, Háber Meláni 3, Mó-
zes Boglárka 1, Jakab Viktória, Végh Nóra

Kozármisleny III – Mecseknádasd 1-11 (0-9) 
Krász Luca – Berkecz Martina 8, Háber Meláni 2, Mó-
zes Boglárka, Jakab Viktória, Végh Nóra 1

Kozármisleny II – Mecseknádasd 2-5 (2-2) 
Krász Luca – Berkecz Martina 5, Háber Meláni, Mózes 
Boglárka, Jakab Viktória, Végh Nóra

Csapatunk bejutott az április 18-i megyei döntőbe.

Női első osztály:

Kozármisleny –  
Mecseknádasd  
20-25 (13-8) 
TAMÁS – Illés, 
NAPIRANA 12/1, 
Csordás 2, Szatmári 2, 
Bajorics 2, SCHAFFER 
8/6. Cs. Teimel (k), 
Nagy, Győri.

A 2. félidőben nagy szívvel nagyot játszottunk.

Hosszúhetény – Mecseknádasd 31-23 (10-14) 
TAMÁS – Illés 2, NAPIRANA 12/3, Csordás 2, Szat-
mári 1, Bajorics 4, Schaffer 2. Cs. Teimel (k), Győri, 
Arnold, Nagy, Bechli

40 percig jól játszottunk, utána „eldöntöttük” a 
mérkőzést.

Mecseknádasd – Mágocs 21-13 (9-4) 
TAMÁS – Illés 1, NAPIRANA 10, CSORDÁS 4, 
Szatmári, Nagy, SCHAFFER 6. Cs. Teimel (k), Győri, 
Arnold, Nagy, Bechli

Fáradtan mozogtunk az előző napi mérkőzéstől.

Komló – Mecseknádasd 26-43 (11-27) 
TAMÁS – Illés 2, NAPIRANA 13/2, Csordás 4, Szat-
mári 4, BAJORICS 7, SCHAFFER 11/3. Cs. Teimel (k), 
Győri, Arnold 2, Nagy

Picit lazább védekezéssel is magabiztos győzelem.

Mecseknádasd – Villány 29-16 (12-6) 
TAMÁS – Illés 1, Napirana 6, CSORDÁS 8, SZAT-
MÁRI 8, Nagy 1, Schaffer 3. Cs. Teimel (k), Győri, 
Arnold 2, Nagy

A második félidőben igazi örömkézilabdát sikerült játszani.

DÉKÁNY–SZABÓ ILDIKÓ
Lepje meg szeretteit, barátait természetes anyagból 

készült kézműves termékekkel!
Csuhé kosarak, tálak, alátétek, üvegek, pinceszettek. 

Dékány–Szabó Ildikó
www.kezmuveskucko.5mp.eu

frauke72@gmail.com
06/20 418-9006
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NAGYPALL
SZÍNHÁZLÁTOGATÁS

A Nagypalli Magyar-Német Barátság Klub március 25.-
én színházlátogatást szervezett a Pécsi Nemzeti Szín-
házba. Az egyesület tagjai közül 37-en vettek részt a 
vasárnap esti programon, ahol a Csárdáskirálynő című 
operettet nézték meg.

KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
A Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület húsvét 
előtti vasárnap, azaz április 1.-én tartotta a hagyo-
mányos húsvéti kézműves játszóházat a nagypalli 
kultúrházban.

Az egyesület tagjai megmutatták, hogy a természetes 
anyagokból milyen húsvéti ajándékokat, díszeket ké-
szíthetünk. Mint minden évben, idén is nagy sikere volt 
a „tojásírásnak”, a húsvéti csibe és nyúl készítésének. Az 
ügyesebbek ajtódíszeket, és virágokat is készítettek. A 
gyerekek és felnőttek egy kellemes vasárnap délutánt 
töltöttek el, ahol nagyon sok húsvéti ajándék készült el. 

„KÖSZÖNTÖM HÚSVÉT ÜNNEPÉT”
Ezzel a címmel nyílt meg Báling Lászlóné tojásfestő 
népi iparművész kézműves oktató első önálló kiállítása 
március 27.-én a komlói Közösségek Házának Czanik 
Galériájában. A tárlatot dr. Adrásfalvi Bertalan néprajz-
kutató nyitotta meg. A megnyitó után az érdeklődők 
Báling Aranka irányításával megtanulhatták a tojásírás 
technikáját. A kiállítás április 21.-ig tekinthető meg.

A KOMLÓI RENDŐRKAPITÁNYSÁG  
PÉCSVÁRADI RENDŐRŐRS KÖZÉRDEKŰ 
BŰNMEGELŐZÉSI FELHÍVÁSA 

Tisztelt Tulajdonos!
Kérem, fogadja meg a Pécsváradi Rendőrőrs munkatársainak 
ajánlásait a gépkocsi feltörésekkel, lakás betörésekkel kapcsolatos 
lopások, rongálások megelőzése érdekében:
1. Lehetősége szerint 22.00 és 5.00 óra között ne hagyja gép-

járművét az utcán. Ne hagyjon benne (üléseken, kalaptartón, 
vagy a kesztyűtartóban) készpénzt, értékeket. 

2. Gépjárművét az ingatlanhoz tartozó zárt udvaron tárolja. 
3. Javasoljuk a távfelügyeleti rendszerbe kapcsolt vagyonvédel-

mi riasztórendszer kiépítését.
4. Kísérje figyelemmel a háza környékén gyanús személyek 

megjelenését, személyleírását, viselkedését. Az elkövetők a 
támadás előtt gyakran feltérképezik az ingatlan belterületét, 
a környéket, a forgalmat. 

5. Az utcáról becsengető, szolgáltatást kínáló, vagy túlfizetés miatt 
visszafizetést ajánló személyeket ne engedjék be az ingatlanba. 

6. Ha az illető rosszullétre hivatkozik, ne engedje be az ingat-
lanba, hívjon mentőt. Minden ilyen esetben azonnal értesítse 
a rendőrséget. 

7. A bűncselekmény észlelése esetén őrizze meg nyugalmát és 
koncentráljon a személyleírásra. 

8. Figyeljék meg a támadó(k) menekülési útvonalát, a menekü-
lés eszközét.

9. Haladéktalanul értesítsék a rendőrséget (112, 107), és a helyszí-
nen várják meg a járőrt. Mindent jegyezzenek fel, amit észleltek.

10. A helyszínt ne változtassák meg.
11. Javasoljuk az ingatlan belterületén mozgásérzékelővel ellátott 

világítás kihelyezését. 
12. Ha hosszabb-rövidebb időre elhagyják otthonukat, vegyék fel 

a kapcsolatot a szomszédokkal, rokonokkal. Ürítsék ki egy-
más postaládáit. 

13. Ha a házőrzőjük hirtelen megbetegszik, mérgezési tüneteket mu-
tat, vagy elpusztul, fokozottan figyeljenek lakókörnyezetükre. 

14. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lopások nagy része a 
sértettek felelőtlenségéből következik be. Ne adjunk alkalmat 
a bűnözőknek, hogy anyagi javainkban minket megkárosít-
hassanak! 

A bűnmegelőzés közös érdekünk. Kérjük Ön is tegyen érte!
Bármilyen probléma esetén forduljanak bizalommal a Pécsváradi 
Rendőrőrs dolgozóihoz.
Elérhetőségeink: 72/465-004, Járőrmobil: 06-30/226-8918

Tóth József r. őrnagy
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ERZSÉBET
MÁRCIUS 15.

Március 15.-ét együtt együtt ünnepelte a fiatal és az 
idősebb korosztály. Az óvoda udvarban gyülekeztünk, 
majd innen egy zászlós felvonulás indult a Hősök szob-
rához. Az óvodások maguk készítette kis zászlóikat tűz-
ték az emlékmű köré. Az 1848. március 15.-ei esemé-
nyeket Gyenis Kitti mondta el, ezután hősök tiszteletére 
koszorút helyezett el Tolnai Grétával a szobornál. Szép 
napsütéses időben zajlott a megemlékezés. Fontos hogy 
fiataljaink megismerjék a múltat – tisztelve a hőseinket, 
mert ki a múltat nem ismeri a jelent sem értheti!

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS
Az elmúlt évekhez hasonlóan Kékesd, Szellő, Kátoly és 
Erzsébet önkormányzata közös színházlátogatást szer-
vezett Pécsre a Nemzeti Színházba. A Doktor Úr című 
darabot néztük meg. Összesen 39-en voltunk. Jövőre is 
szeretnénk folytatni a színházlátogatást. Akkor valami 
vígjátékra vagy zenés operettre esik majd a választás, 
mivel többen kérték a résztvevők közül.

KERÉKPÁR GRAVÍROZÁS
A Mohácsi Rendőrkapitányság ingyenes kerékpár gra-
vírozást tart az Erzsébeti körjegyzőség udvarán június-
ban. A pontos időpontot szórólapokon és plakátokon 
közöljük a körjegyzőséghez tartozó települések lakos-
ságával. Kérjük, minél többen hozzák majd el kerékpár-
jukat. Esetleges eltűnés után könnyebb lesz beazonosí-
tani. Mert az országos regisztrációs listán is fel lesznek 
tüntetve az adatok, azonosítók. Várjuk a Kátoly- Ké-
kesd- Szellő- Erzsébeti bringákat júniusban!

NŐNAP
Márciusi szombat délután tartottuk a Nőnapi ün-
nepségünket a Művelődési házban. Egy kis rövid 
ünnepi műsorral kedveskedtünk a megjelent nők-
nek. Az óvodások vidám játéka után, Tóth Ferenc 
elmaradhatatlan citera zenéje, majd Tolnai Gréta 
énekszáma után egy meglepetéssel szolgáltunk. Va-
lós meglepetést okozott a Boszorkány Show. A kicsit 
erősebb, félelmetesebb hang és külső megijesztette 
a kisebb gyermekeket. Szerencsére az ijedtség csak 
pár percig tartott. A meghívott kedves boszorkány 
úgy látta, az erzsébeti nők között vannak, akik al-
kalmassági vizsgát letéve a felavatás után boszorká-
nyok lehetnek. 4-5 főt mindjárt ki is választott és 
sikeres vizsga után felavatta őket. Ezek után a segéd-
kező férfiak kiosztották az ajándékokat, majd pogá-
csákat, süteményeket, üdítőitalt szolgáltak fel. Ezek 
után közös nótázás mulatozás volt ifj. Hohmann Já-
nos segédletével, kinek ez úton is gratulálunk kisfia 
megszületéséhez.

KÖZMUNKA
Azt hiszem látszik a közmunkások keze munkája. 
Elkészült munkák: buszvárók festése, konyhakertek 
felásása, veteményezés (burgonya, hagyma, borsó), 
csak az esőre várunk hogy a növények ki is bújja-
nak. A nagy szárasság miatt öntözik az újonnan 
telepített fákat. A nagypalli patak teljes hosszában 
bozótírtást végeztek. Még sok az elvégzendő mun-
ka, de idejük is lesz rá, hiszen sokan az év végéig 
dolgoznak a START munkaprogram keretein belül 
önkormányzatunknál.

Horváth János polgármester
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§
MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt és szeretteit a  
NAGYPALLI PINCE GALÉRIA 11. kiállításának  

2012. május 1-én, kedden tartandó  
ünnepélyes megnyitójára!

A kiállítás élő muzsikaszó mellett 14 órától tekinthető meg. A 
különféle vonzó programok is ekkor kezdődnek el. 
A gyerekek kisminkeltethetik magukat.
A kiállítást 16 órakor Grátz Erika, Nagypall polgármestere 
fogja hivatalosan megnyitni.
Beszédet mondanak: dr. Bánszky Pál, művészettörténész, a 
naiv művészetek szakértője, Pásztor Eszter, a bódvalenkei 
freskóprojekt szervezője és dr. Kosztics István, a pécsi Rácz 
Aladár Közösségi Ház igazgatója.

A kiállítás címe:

HOL VOLT, HOL NEM VOLT, VOLT EGYSZER...
Mesék és más történetek

A galéria termeit az idén naiv/outsider művészeti alkotá-
sok meglepő és színpompás gyűjteménye fogja megtölteni.
Eddy fotóin a csodálatos bódvalenkei freskók és a „véletlen 
művészet” néhány vicces példája jelenik meg.

Vászon, papíron, textilen, fában és kőben mesélik el a rend-
kívüli művészek a saját történetüket.
Ennek az ünnepélyes délutánnak természetesen az étel és 
ital is részese lesz és a nagypalli asszonyok újra felszolgálják 
a hagyományos babgulyást.

Szeretettel várjuk!

Eddy Smid és Frouke Schouwstra

A zenét a galéria házi zenekara, az Üzenet a kertből szol-
gáltatja, fellépnek a nagypalli iskola és óvoda kis tánco-
sai, a gyermekeket Varga Krisztián fogja sminkelni, Roma 
tancosok, Csángó tancosok!
Közreműködik a Magyar Naiv Művészetek Múzeuma Kecs-
kemét, A Kugler Art Szalon Budapest, a Cigány  Kulturális 
és Közművelődési Egyesület Pécs, Bódvalenke freskofalu.

Információ:

Megtekinthető majus elseje után, szept. 15-ig: 
csütörtok – péntek – szombat – vasárnap 14.00-17.00

Nagypalli Pince Galéria 
7731 Nagypall – Szabadság u. 38/b.

Tel.: (72) 466 367 / (72) 466 431
E-mail: pincegaleria.nagypall@gmail.com

Web: www.pincegaleria.hu

Joó és Hartai Ügyvédi Iroda alkalmazásában

DR. KÓFIÁS TAMÁS ANDRÁS
ügyvéd, társasági jogi és cégjogi szakjogász

•	 Társasági jog: különösen cégalapítás, cégek létesítő ok-
iratainak módosítása, cégek végelszámolása, cégek átala-
kítása, tőkeleszállítás, tőkeemelés, jelzálogjog bejegyzése 
üzletrészekre. Cégképviselet tartós megbízás alapján.

•	 Ingatlanokkal kapcsolatos ügyletek: különösen lakóin-
gatlanok, termőföldek adásvétele, ajándékozása, cseréje, 
vételi ajánlatok kifüggesztésének intézése, haszonbérleti 
szerződések nyilvántartása, kifüggesztése és egyéb teljes 
körű ügyintézés, telekösszevonás, telekmegosztás.

•	 Követelésbehajtás: különösen fizetési meghagyásos 
eljárások, végrehajtási eljárások, felszámolási eljárások.

•	 Munkajogi ügyek
•	 Képviselet ellátása peres és nemperes eljárások során: 

különösen szavatossági perek, kártérítési perek, hagya-
téki ügyek intézése külföldi állampolgárok részére is.

•	 Egyéb okiratszerkesztés

Mobil: 06-70/381-0528
Email: drkofias.tamas@gmail.com

7621 Pécs, Széchenyi tér 2. 1. em. 2.
Telefonos egyeztetés után, helybeni ügyintézés is lehetséges.

A Kistérségünk településeiről arany, ezüst, vagy bronz minő-
sítést kaptak: 
Pécsváradról: Kreutz János, Kreutz András, Panta Gábor, 
Gál Zoltán, Gungl László,  Schiller Gábor, Wagner József, 
Berkesdről: Bakó János
Hidasról: Ehreth János, Sági Miklós, Pál László, Amrein Jó-
zsef, Szántó István
Nagypallról: Bérczes Attila
Mecseknádasdról: Arnold István, Wekler Családi Pincészet, 
ifj. Rauschenberger István, Arnold Ferenc, Csábráki János, 
Arnold József, Schum Pince, Keszler József, Sós András, 
Makk Péter, Makk Károly, Lancsák Árpád, Arnold János, Vég 
József, Háber István, Bacher Fülöp, Garai Zoltán, Gradwohl 
József, Schultz István, Bacher Ádám, Rauschenberger István, 
Gúnya Ferenc, Elblinger Ferenc, Keszler János, Németi Ár-
pád, Krasz János, Schaffer József, Schwarz János, Gradwohl 
János, Bacher Antal, Reisz Terézia, Schraub György, 
Auth János, Szigriszt János, Lemle Róbert, Dékány János, 
Rosenberger János, Ganter János, Keszler Tamás, Gungl An-
tal, Müller István, Stolcz János, Gáspár Ferenc, Hajdú József, 
Frey István, Gungl Péter, Amrein István, Schum István, Gú-
nya Ferencné, Schwarczné Akli Eszter.

A további „borászkodásukhoz”, jó időt és sok sikert 
kívánunk! 

→ folytatás a címoldalról
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A rejtvény megfejtése egy tulajdonság, mely április hónapot is jellemzi.

A megfejtéseket az info@zengoalja.hu elektronikus, vagy a 7720 Pécsvárad, Gyenes T. u. 6/2. postacímre várjuk március 
25.-ig. A helyes megfejtést beküldők között a Pécsváradi Erdészet Naturale termékeiből sorsolunk ki 100%-os almelevet. 

Márciusi rejtvényünk megfejtése: FÁRADTSÁG.

A Pécsváradi Erdészet Naturale termékét Arnold János Nagypall Petőfi u.2. 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 BOYLE: A CSÍKOS PIZSAMÁS FIÚ

John Boyne 1971-ben született Írországban. Számos regénye közül A csíkos pizsamás fiú című 
az első, amely magyar nyelven is megjelent. A regény igazi diadalutat járt be: eddig 64 kiadásban 
jelent meg, 2006-ban pedig elnyerte az Év Gyermekkönyve-díjat. A csíkos pizsamás fiú című 
könyvet ifjúsági regényként tartják számon, de jó szívvel ajánljuk minden korosztályank. 
A regény Berlinben játszódik a kora negyvenes években. Bruno kilenc éves kisfiú, aki apjával, 
egy magas rangú náci tiszttel, anyjával és nővérével, Gretellel él egy hatalmas, gyönyörű vil-
lában. Egy nap a család összepakol és elutaznak egy távoli helyre, egy munkatáborba, ahová 
Bruno apját helyezik, mert mostantól ő lesz ott a táborparancsnok. A történet megrázó, amely-
nek központi alakja Bruno, Auschwitz, közvetlenül a haláltábor mellett, az élet végtelenül unal-
masnak tűnik Brunónak, teljesen maga alatt van, hiányoznak a barátai, nem tetszik neki az új 
ház, a sivár környezet egészen addig, amíg felfedezőútra nem indul a hosszú és magas kerítés 
mentén. A kisfiú kíváncsiságát hamarosan felkelti a másik oldal, ahol nincsenek házak csak fakockák, ahol az emberek 
mindig szomorúan járkálnak, és az apukájához hasonlító katonák bántják a csíkos pizsamás embereket. Bruno egyik 
nap útra indul, kíváncsi vajon meddig tart a kerítés. Megismerkedik Shmuelel, a hasonló korú ksifiúval, aki a kerítés 
másik oldalán él…

A könyv megtalálható a 18 kistérségi és a pécsváradi könyvtárban!
Kérje könyvtárosa segítségét!

REJTVÉNY
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1. Kistérségünk egyik települése
2. A Zengővidék védett növénye
3. „Búcsúzás” májusban
4. A Húsvét egyik jelképe
5. Böjtöt követő finom húsétel
6. Finom szörpöt készítünk belőle
7. Húsvéti népszokás
8. A kistérség sikeres rendezvénye volt 

2010-ben Erzsébeten
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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.
Májusi számunk lapzártája: 2012. április 25.

A ZENGŐALJA ÍZVILÁGA
Rovatunkban hónapról-hónapra bemutatunk egy-egy  
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.

A recept Wilhelm Pék Bora mecseknádasdi szerző 
„Főzni az alkotás örömével” című könyvéből 
származik. 

HEWEKLESZ (SÓS FOSZLÓS KALÁCS

Felfuttatunk 3 dl langyos tejben ½ kocka ( 2,5 dkg ) 
élesztőt. A tejben előzőleg feloldunk 1 mokkáskanál 
cukrot. Egy tálban előkészítünk ½ kg lisztet és a kö-
zepébe egy mélyedést készítünk. Beleütünk egy egész 
tojást, 1 evőkanál sót, hozzáadunk 1 evőkanál zsírt és a 
megkelt kovászt, majd jól kidolgozzuk a tésztát és me-
leg helyen kb. 1 óra alatt legalább a duplájára kelesztjük. 
Ezután a tésztát háromfelé osztjuk és copfszerűen meg-
fonjuk. Ismételten a duplájára kelesztjük, majd a tetejét 
1 db felvert tojással megkenjük és előmelegített sütőben 
180 °C-on kb. 50 perc alatt készre sütjük. Ha nagyon 
gyorsan pirulna a teteje, mérsékeljük a tüzet.

Jó étvágyat kívánunk!

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Ipari és háztartási lefolyócsövek tisztítása 

profi gépekkel bontás nélkül.
Csőkamerával felderítve és ellenőrizve.

Korrekt áron, korrekt munkavégzés.
Hívjon bizalommal.

Kozsán Csaba
Tel: 06-30/300-9611


