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”
A HÓNAP ÜZENETE...
...arról, hogy időnként lazítani kell az életen

Mint a hajós, kinek hajója nagy viharba jutott, s egy-
szerre látja, hogy a vitorlák kötelei megfeszülnek, a 
nagy vitorlaszárnyak vészesen megdagadnak az or-
kán tébolyodott leheletétől, a huzalok recsegnek és 
ropognak, s a düledező és táncoló hajófedélzeten, a 
bőgő és átcsapó hullámok között, imbolyogva, utol-
só erejével is a vitorlákhoz és kötelekhez siet, hogy 
lazítson mindezen: úgy tudjad te is, életed veszélyes 
és viharos pillanataiban, hogy a nagy feszültségeket 
nem tudod elviselni, az emberi kapcsokon és kap-
csolatokon lazítani kell, máskülönben törik és sza-
kad minden. Ilyenkor dobjál félre mindent: munkát, 
emberi vonatkozásokat, életrendet, s bízzad magad 
a sorsra és viharra. Minden életben és minden élet-
szakban kerekednek ilyen viharok, mikor mindaz, 
ami addig kötés volt, nem bírja ki szenvedélyes in-
dulatok viharának feszítését. Lazíts és várjál. Reg-
gelre eláll a vihar.

Márai Sándor: Füves könyv

M Á J U S 
PÜNKÖSD HAVA, ÍGÉRET HAVA
Legvalószínűbb, hogy nevét a görög Maia istennőről 
kapta, aki a növekedés és a szaporulat felett őrködött. 

NÉPI MEGFIGYELÉSEK:
•	 száraz május, száraz esztendő
•	 ha májusban erősen halljuk a békákat kuruttyolni, 

úgy igen sok eső lészen
•	 Szervác, Pongrác, Bonifác, mind a fagyos szentök, 

hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek kendtök
•	 májusi meleg eső nagy termés, hideg eső rossz 

vendég

JELES NAPOK MÁJUSBAN: 
Május 1. – A munka ünnepe

Május első vasárnapja: – Anyák napja

Május 12, 13, 14. – Pongrác, Szervác, Bonifác: fa-
gyos szentek

Május 17. – Áldozócsütörtök: A húsvétot követő 
negyvenedik nap áldozócsütörtök, Krisztus menny-
bemenetelének napja. Ebben az időszakban van a 
gyermekek elsőáldozása, ebből ered az egyedülálló, 
magyar név: áldozócsütörtök.

Május 25. – Orbán, az utolsó fagyos szent: „savanyú 
lesz a bor, ha Orbán napja esős, édes, ha tiszta az 
idő.”

Május 27. – Pünkösd: A húsvét utáni ötvenedik na-
pon, vasárnap ünnepli a keresztény világ a Szentlé-
lek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását, 
azaz pünkösd napját. A pünkösd elnevezés a görög 
pentekosztész, azaz ötvenedik szóból származik.

Piros Pünkösd napját ezer éve virággal köszöntik 
Európa sok országában. Jól tudták a régiek, akik 
még a természet rendje szerint éltek, hogy ilyenkor 
meg kell állni egy pillanatra, a nagy nyári munkák 
előtt ünnepelni kell. Köszönteni az új életet, imád-
kozni a bő termésért, gyermekáldásért. 

Május utolsó vasárnapja – Gyermeknap
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ERDŐSMECSKE
ERDŐSMECSKEI ÓVODA

Vidám – a Húsvéti ünnepekhez is kapcsolódó – szín-
vonalas bábelőadással ajándékozta meg gyermekeinket 
a Babtista Szeretetszolgálat Önkéntes Bábcsoportja. Az 
általuk bemutatott színdarab az emberbaráti szeretet-
re nevelés mellett a bibliai történetet is megismertette 
velük Az életkoruknak megfelelő árnyjátékkal bemu-
tatott történet – melynek ismerete az alapműveltség 
része – mély nyomot hagyott bennük. Az előadást az 
iskolásokkal közösen néztük meg, majd ezt további kö-
zös program követte: az új udvari játékok, homokozók, 
dömperek, labdák, és a „Nyuszi által” elrejtett tojások 
felkutatása jelentett.

A beiratkozás során 7 kisgyermek jelentkezett a követ-
kező tanévre felvételre (közülük 1 kisfiú Lovászhetény-
ből, s innét még 1 kislány felvétele is esedékes).
Már készülünk az édesanyák köszöntésére, a 9 ballagó 
nagycsoportos búcsúztatására, és az év végi kirándulás-
ra is vannak terveink.

IDŐKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
Időközi Önkormányzati Választás volt április 22-én Er-
dősmecskén. 
A polgármesteri helyért Benkovics Győzőné és Keller Já-
nos, a képviselői mandátum elnyeréséért 18-an indultak. 
Erdősmecske polgármestere Benkovics Győzőné, aki 
a 264 leadott szavazatból 138-at szerzett meg, míg Kel-
ler János 126 szavazatot kapott. 
A képviselő jelöltek szavazati sorrendje a következő-
képpen alakult: Brandt Mónika 115, Keller János 106, 
Harz Ferenc 104, Harz András 98, így ők alkotják az új 
Képviselő Testületet.

FAZEKASBODA
MÁJUSFA ÁLLÍTÁS

Programunk április 30-án reggel 10 órakor kezdődött 
melyen a gyerekek különböző versenyeken vehettek 
részt: rajzverseny, zsákba ugrás, célba dobás, matek ver-
seny, stb. Minden programban részt is vettek. Közben 
a bográcsban főtt a finom paprikás krumpli. Közösen 
felállítottuk a májusfát, azután megebédeltünk. Este vi-
dám bállal zártuk a napot. 

FALUNAP
Június 9-én Hagyományőrző Falunap, Úrnapi egyházi 
szertartással.Programunk egész napos, délutántól kultu-
rális programok, este bál. Mindenkit szeretettel várunk!

KÁTOLY
SZEMÉTSZEDÉS

2012. április 22-e a Föld Napja. Ez alaklomból részt vet-
tünk 20 fővel az országos szemétszedési akcióban, me-
lyet a Közútkezelő Kht. koordinált. Nagyon sok szemetet 
szedtünk a Kátoly-Máriakéménd közötti közút men-
tén, pedig ezt a területet már tavaly is megtisztítottuk. 
Kérünk mindenkit, ne szemeteljen, tartsuk tisztán kör-
nyezetünket! A résztvevőknek köszönet a segítségükért!
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BERKESD
HÍREK

A Berkesdi Önkormányzat benyújtotta a szennyvízháló-
zat és szennyvíztisztító építésének támogatására a pályá-
zatát. A pályázati költségvetés szerint a beruházás össz-
költsége nettó 447.324.477 Ft melyhez 90%-os támogatás 
mellett 44.732.448 Ft önerőt kell biztosítani. Az önerőt a 
lakosság által befizetésre kerülő hozzájárulásnak kell fe-
deznie. A számokból kitűnik, hogy azok a lakosok, akik 
a Fundamenta lakás-elő takarékossági szerződéseket 
megkötötték és azt rendszeresen fizetik, az a pályázati 
támogatás elnyerése esetén megvalósuló beruházáshoz 
szükséges lakossági hozzájárulás megfizetéséhez elegen-
dő fedezetet biztosít majd. A pályázat elbírálása az őszre 
várható.
A Berkesdi Önkormányzat benyújtotta az Önhibáján 
kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok megsegítése 
(ÖNHIKI) támogatás elnyerésére a pályázatát, melynek 
az első fordulója május 2-a volt. Önkormányzatunk a 
költségvetési hiány hitellel való kiváltására tervezett ösz-
szeget, maximum 10.511.000 Ft-ot nyerhetne el a Bel-
ügyminisztérium támogatása által. Mivel az oktatási in-
tézmény és a körjegyzőség fenntartásához többszörösét 
kell kifizetnie a Berkesdi Önkormányzatnak a normatíva 
kiegészítéseként, bízunk a minisztérium támogatásában.
A Berkesdi Önkormányzat május 1-én majálist tartott, 
mely egész napos rendezvény volt. A gyerekek nagyon 
örültek az ingyenes légvár és trambulinnak, melyek egész 
nap „telt házasak” voltak. A délelőtti kispályása fociku-
pán 3 csapat vett részt. Ebédre két bográcsban főtt meg 
a kolbászos paprikás krumpli, melyből mindenki jól lak-
hatott. Az ebédhez való alapanyagok beszerzésében se-
gítséget kaptunk a Berkesdi Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzattól, melyet ezúton is köszönünk. A Kaposvárról 
érkezett Carmelot Kutyás Egyesület kutyás bemutatója 
nagyon tetszett az közönségnek, ilyen jellegű bemutató 
először volt Berkesden. 
Köszönjük a munkájukat azoknak, akik a rendezvény le-
bonyolításában segítettek.
A Berkesdi Önkormányzat képviselő-testülete szeretettel 
vár minden érdeklődőt a június 4-én 18 órai kezdettel 
megtartandó Hősök Napja megemlékezésre, melyet – 
mint minden évben – az I és II. világháborúban elesettek 
emlékművénél tartunk. Előtte 17:30-kor mise a temp-
lomban. 
A Berkesdi Nyugdíjasklub 111.750 Ft támogatást nyert 
a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet pályázatán.

A pénzt kirándulásra fordíthatják, melynek célja az aktív 
időskor megőrzése. Az egyesület a támogatást előfinan-
szírozásban megkapja, így azt nem kell megelőlegeznie.

BÁBSZÍNHÁZ
Április 20-án a 2. osztály tanulói ismét ellátogattak a 
Bóbita Bábszínházba, ahol a Péter és a farkas című me-
sejátékot tekintették meg. A szereplők különböző hang-
szerek segítségével keltek életre, Prokofjev zenéje min-
den gyermeket elvarázsolt. 
Az előadás után Bogárdi Alíz segítségével a színészek 
és a látogatók együtt muzsikáltak, hazaérkezve pedig 
szebbnél szebb rajzok születtek a bátor kisfiúról és a go-
nosz farkasról.

A BERKESDI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS 
ISKOLA MÁJUSI PROGRAMJAI

Május 3.  Anyák napi ünnepségeket tartunk az 1-4. 
osztályos tanulók szülei, nagyszülei számára. A tanulók 
magyar és német nyelvű versekkel, dalokkal és saját ké-
szítésű ajándékokkal köszöntik az édesanyákat, nagy-
mamákat.
Május 11.  Szivárvány elnevezésű kulturális bemu-
tatón lépnek fel iskolánk tanulói versekkel, dalokkal, 
magyar és német nyelvű színdarabokkal, bábjátékkal. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Május 14.  Nevelőtestületünk Gödöllőn a Damjanich 
János Általános Iskolában vesz részt egy továbbképzé-
sen, melynek célja, hogy az IPR keretein belül „jó gya-
korlatokat” ismerjen meg. A pedagógusok az órarendbe 
épített néptánc lehetőségével, és báb–dráma segítségé-
vel megvalósítható kompetenciafejlesztéssel ismerked-
hetnek meg.
Május 25.  Természetvédelmi projektnapon a Pécs-
váradhoz közeli Réka völgybe túrázik az iskola min-
den tanulója. A gyerekek kívánságára a számháborút 
szervezünk.
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11. KELE NAP – SZOB

Április 21-én Szobon jártunk, ahol a Fekete István Ál-
talános Iskolák országos versenyén vettünk részt. Gyer-
mekeink többek között Ajka, Győr, Budapest Soroksár, 
Budapest Harmat utca, Budapest Orbánhegyi út, Gölle, 
Balatonfenyves, Almásfüzitő, Monorierdő és Szob isko-
láinak tanulóival mérhették össze tudásukat rajzolás-
ban, szépirodalmi szöveg hangos és értő olvasásában, 
nyomkeresésben, Fekete István életéről készített vetél-
kedőn. A berkesdi iskolát Győrfi Vivien 6. osztályos, 
Kuráth Diána 6. osztályos, Kummermann Kitti 8.osz-
tályos és Simon Friderika 8.osztályos tanuló képviselte.

A helyi versenyek mellett előzetesen pályamunkákat 
lehetett beküldeni megadott témakörökben, úgymint 
számítástechnikai pályázat, emblématervezés, próza-
írás, fotópályázat, bábjáték. A beküldött pályaművekből 
a szobi iskola kiállítást rendezett, amelyet a meghívott 
vendégek a versenyek közötti időben megtekinthettek. 
A helyszínen nem versenyző, de a pályázatokon díjazott 
tanulók számára külön programot szervezett az iskola. 
Ők kisvonattal kirándultak Márianosztrára.
Nagy Gábor a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
osztályvezetője, a Fekete István Irodalmi Társaság tagja 
– aki az elmúlt két évben részt vett az iskolánkban meg-
rendezett Fekete Istvánnal kapcsolatos rendezvényein-
ken – is elkísért bennünket erre a rangos versenyre. Az 
ő javaslatára és a Fekete István Irodalmi Társaság támo-
gatásával a mi iskolánk kapta meg a jogot a 12. Kele nap 
megrendezésére. Nagyon köszönjük a bizalmat, igyek-
szünk megfelelni az elvárásoknak, minden erőnkkel 
azon leszünk, hogy ennek a versenynek a lebonyolítása 
iskolánk jó hírét vigye el az országban található összes 
Fekete István Általános Iskolába.

SZAVALÓVERSENY
Iskolánk tanulói Domonkos Tamás (4. o.), Simon Fride-
rika (8.o.) és Kummermann Kitti (8.o.) április hónap-
ban részt vettek a költészet napja alkalmából rendezett 

szavalóversenyeken. Abaligeten április 3-án került sor 
a megmérettetésre, Domonkos Tamás 2. helyezést ért 
el. Pécsváradon a Fülep Lajos Művelődési Központban 
megrendezett versenyen Domonkos Tamás 2., Simon 
Friderika 3. helyezést ért el.

LOVÁSZHETÉNY
NAPRÓL–NAPRA SZEBB A FALU, AHOL ÉLÜNK

A Lovászhetényi Német Nemzetiségi Önkormány-
zat jóvoltából 100 db muskátli került a villanyosz-
lopon lévő virágládákba és 50 db jegecske a földön 
lévő nagy virágtartókba.
Elkezdődtek a munkálatok a régi iskolánál is. A pol-
gármesteri hivatalhoz hasonlóan itt is térkő kerül 
a járda helyére, sőt még az autóbejáróra is. A falu 
központjában lévő épület külső festése lesz a követ-
kező feladat.

A szabadság utca egy részén elkészült az új vízelvezető 
árok. Tovább folytatódtak a munkálatok a kultúrháznál 
is. A régi járda helyére új térkő burkolat került és a két 
épület között a fal is elkészült.  A polgármesteri hivatal 
elé 3 gömb tuja került, alatta fehér kavics, amit kiemel 
a sötét lábazat. 
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MECSEKNÁDASD
AZ UNTERENSINGENI TŰZOLTÓK  
LÁTOGATÁSA MECSEKNÁDASDON

A német település lakosai az évek alatt barátságokat alakí-
tottak ki a helyi lakossággal, és rendszeressé váltak a cserelá-
togatások az egyesületek, tánccsoportok és iskolások között. 
Április 12-15 között Sieghart Friz polgármester vezetésével 
egy 45 fős delegáció látogatott Mecseknádasdra. Az immár 
23 éve tartó partnerkapcsolatot ez alkalommal a két telepü-
lés Tűzoltó Egyesületei erősítették.
Vendégeink számos programon, rendezvényen vettek részt. 
Egy egész napot töltöttek Pécsett, ahol a pécsi hivatásos tűz-
oltókkal, és azok munkájával is megismerkedhettek.

Azt követően Pécs nevezetességeit, a Zsolnay negyed 
impozáns épületeit tekintették meg. A két település 
Partnerkapcsolati Bizottsági ülésén a jövő lehetőségei-
ről tanácskoztak a polgármesterek és a bizottsági tagok. 
Megfogalmazódott többek között, hogy a következő 
nagy esemény a partnerkapcsolat 25 éves jubileumának 
méltó megünneplése lesz 2014-ben.
Az ülést követően a mecseknádasdi Önkormányzat a 
Mesterségek házában finom magyaros vacsorával és 
helyi borokkal kínálta a vendégeket. A programok kö-
zül nem maradhatott el a borkóstolás sem a Garai-pin-
cészetben, valamint Mecseknádasd nevezetességeinek, 
intézményeinek bemutatása.

Ezúton is köszönet mondunk az Önkormányzatnak, a 
szervezők munkájáért, mellyel felejthetetlen napokat 
szereztek az unterensingeni vendégeinknek.

LISZT FERENC ÁMK HÍREI
Ebben a tanévben is megrendezésre került a „Ne 
felejtsek!” Országos Levelező Anyanyelvi Verseny.  
A versenyt Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró 
szervezi meg minden tanévben. Iskolánk hat tanu-
lója – Bareith Balázs, Papp Stella, Zell Eden Hanna a 
7.a. osztályból valamint Dorn Dorina, Harka István 
és Ruppert Roland a 7.b. osztályból – nevezett a ve-
télkedőre.
A verseny négy fordulóból állt, ahol anyanyelvi és 
irodalmi feladatokat kellett megoldani a gyerekek-
nek. Egy-egy feladatsor 10 faladatból állt, és 50 pon-
tot lehetett elérni alkalmanként. 
A vetélkedő eredményéről levélben kaptunk értesí-
tést. Nagy öröm volt, hogy diákjaink szép eredményt 
értek el: Dorn Dorina és Zell Eden Hanna ezüst, 
Papp Stella pedig bronz oklevelet kapott. Az okle-
veleken kívül a nyertesek még jutalomkönyveket is 
átvehettek. 
A többi tanuló is szép eredményt ért el. 
További sok sikert, jó eredményt kívánunk tanuló-
inknak és Simon Zsuzsanna tanárnőnek.

Szintén véget ért egy sorozat, a Filharmónia által szer-
vezett Ifjúsági Hangversenybérlet évadja. Az első hang-
versenyre októberben került sor, „Liszt a zongora va-
rázslója” címmel. Ekkor ünnepeltük Liszt születésének 
200. évfordulóját. Januárban a Harmónia Fúvósötös 
előadását hallgattuk meg „Táncok a zenében” címmel. A 
hangulatot fokozta a Pécsi Művészeti Iskola két tánco-
sának előadása. A hangverseny végén hatalmas tapsot 
kaptak a művészek az érdeklődő diákoktól. 
Az utolsó előadás áprilisban került megrendezésre „Ki-
rályok zenéi” címmel, Lakner Tamás vezetésével.
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A híres Vízizenét, Verdi Aida című operájából a Győ-
zelmi indulót hallhatták a diákok. Az előadások szá-
munkra érdekesek voltak, remélem a fiatalabbak (akik 
szintén ott voltak) jövőre is kedvet kapnak a hangulatos 
előadásokhoz, és szívesen részt vesznek majd.

Fillér Lili, Mezey Orsolya – 8.o. tanulók

SCHLOSSGARTEN ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 
MECSEKNÁDASD

„Ihr Kinder heraus, heraus aus dem Haus, 
Heraus aus den Stuben, ihr Mädchen und Buben,
Juhei rassassa, der Frühling, der Frühling, 
Der Frühling ist da.„
Az április hónap a húsvéti ünnepkörrel kezdődött. 
A Brumi csoportban a nyílt napokon a szülők megfigyel-
hették milyen ügyesen barkácsolnak a gyerekek, mindenki 
készített magának egy-egy nyuszis szalvétatartót. Játékos 
foglalkozás keretében csoportosítottak állatokat, mondtak 
róluk verset, mesét magyarul és németül egyaránt.
Meglepetés ajándék volt az óvodásoknak a pécsi református 
Palánta Misszió kedves dalos, zenés bábelőadása, amit az is-
kolában az alsó tagozatos gyerekekkel együtt élvezhettünk. 
A történet, mely a kedvesség, figyelmesség, szeretet fontos-
ságáról szólt nagyon megragadta a gyermekeket. Minden 
kisgyermek színező mesefüzetet és CD-t kapott ajándékba, 
így a mesét és a dalokat később is felidézhették. „Szeretni so-
hasem késő…” énekelték még hetekkel utána is óvodásaink.
A nyuszi várás keretében verselve, dalolva csalogattuk a 
nyuszit, készültek a díszes tojások.

A csoportonként elkészített, virágokkal gazdagon díszített 
fészkekbe aztán hozott is a nyuszi ajándékot mindenkinek.
Köszönjük a Vidács és Társa cégnek és a PMP Pékségnek 
a hozzájárulásukat, Gungl Péternek az élő nyuszit, amit 
szeretettel simogattak a gyerekek.
Húsvét után régi nádasdi szokás szerint a Triebi pinceso-
ron tojást gurítottunk. Magyar szokás szerint pedig a fiúk 
illatos kölnivízzel, verselve meglocsolták a kislányokat.
Április hónapban a Kompetencia alapú Óvodai nevelés 
keretében a FÖLD témakör köré szerveztük a játékos ta-
pasztalatszerzéseket. A jó idő beköszöntével egyre több 
időt töltünk a szabadban, élvezzük a természet megúju-
lását. Már nyílnak a pitypangok és a százszorszépek. A 
gyerekekkel együtt dugványoztunk hagymácskákat, ve-
tettünk magokat, ültettünk virágokat, gondozzuk a kis 
tavacskánkat, ahol újra működik a kis szökőkutunk és a 
gyerekek nagy örömére vidáman fickándoznak aranyha-
laink a tavirózsák, vízililiomok között. Mindezek a gyer-
mekek közvetlen cselekvéses tapasztalatszerzését, azok 
általi ismeretszerzését szolgálják ebben az időszakban.
Köszönjük Gradwohl Tamás édesapának a segítséget a 
tó vízének lecserélésében.
Az iskolába készülő gyermekek szüleinek szülői érte-
kezletet tartottunk, melyre meghívtuk az a gyermekek 
leendő tanítónőjét.
A szülők tájékozódhattak a magyar-német kétnyelvű 
oktatásról, valamint a tanórán kívüli szabadidős lehe-
tőségekről. Dechant Teri tanító néni a zökkenőmentes 
óvoda-iskola átmenetet segítő tanácsokat, javaslatokat 
adott a szülőknek. Nagy örömünkre ő hetente egy dél-
előtt az óvodába látogat és foglalkozik a gyermekekkel, 
hogy kölcsönösen megismerjék egymást.
Megtörténtek a beiratkozások az iskolába és az óvoda-
bölcsődébe is. 
Öt új gyermeket írattak be a bölcsődébe, valamint tavaszra 
várunk egy újabb gyermeket. Ebből látszik, hogy a szülők 
igénylik a bölcsődénket, mert munkába szeretnének állni.
Az óvodás életet várhatóan tizenegy új gyermek kezdi meg.
Május- júniusban várható programjaink:
A nagycsoportosok május közepén a hagyományos er-
dei óvodába készülnek Óbányára.
Madarak.és fák napja alkalmából az egész óvodás gye-
reksereggel kivonulunk a Schloßbergre, hogy egy vi-
dám, tapasztalatszerző napot töltsünk a természet lágy 
őlén. Ugyancsak május hónapban készülünk egy újabb 
közlekedési napra 
Június elsején az édesapákat várjuk az Apák napi ünnepünkre.
A nagycsoportosok ballagása és a hagyományos 
Sommerfest június 10-én lesz.
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KRETZLFEST 2012
Verőfényes – szinte nyárias – nap virradt április 
29-én, vasárnap a Schlawaker-Grundi gazdákra 
és vendégeikre. Tizenkettedik alkalommal ren-
dezték meg a Kretzlfest-et a Mecseknádasdiak, 
melyet közel 500 fős vendégsereg tisztelt meg je-
lenlétével.
A hagyományápolás jó példája ez az ünnep, ahol 
a szőlészkedés, borászkodás tapasztalatait kicse-
rélve, hangulatos fúvószene mellett múlatják az 
időt. Most is alkalmat kerítettek egymás finom 
borainak a megkóstolására és a jól sikerült, ízle-
tes pincepörkölt és grillcsirke elfogyasztására.
A fiatal tűzoltó legények 27 méteres májusfával 
kedveskedtek a lányoknak.
Az „Alte Kameraden Blaskapelle” zenekar szolgál-
tatta a délutáni minőségi térzenét. A polgármes-
teri köszöntő után a Szekszárdi Fritz Pincészet 
főborászát, Lőrincz Norbert díszvendéget mutat-
ta be Hetényi János, a Borász Egyesület elnöke. A 
vendégek eközben a pincészet ízletes szekszárdi 
boraiból – Kékfrankos, Merlot és Cabernet Franc 
– kóstolhattak.
A kóstolás folytatódott a Magyarországi Németek 
Országos Borverseny 14 különdíjas borával.
Közben dalra fakadtak a vendégek is. A szüne-
tekben helyi és véméndi német népdalokat éne-
keltek.
Az ünnepre kilátogató családok minden tagjának 
jutott szórakozási lehetőség. Egy helyi támogató 
jóvoltából a gyerekek légvárban és trambulinon 
elégítették ki mozgásigényüket. A tűzoltóautóba 
is folyamatosan cserélődött a „gyermek személy-
zet”. De rajzolásra és focizásra is alkalom adódott. 

A felnőttek eközben kedvük szerint énekeltek, tán-
coltak, beszélgettek, bort kóstoltak. A finom vacsorát 
követően a Schnaps Kapelle vidám zenéjére ropták a 

táncot. A szép számmal érkezett tomboláknak is 
mind akadt gazdája. A legszerencsésebb egy fa-
ragott kishordóval távozhatott.
Az estét a tűzijáték tette még színesebbé!
Ez az ünnep jó példája annak, hogy az emberek 
összefogásával alkalmat teremtenek egy hangu-
latos vidám összejövetelre, ahol jól érezhetik 
magukat s közben a hagyományaikat is híven 
ápolhatják.
Köszönet minden kedves segítőnek, támogatónak, 
akik segítették a Kretzlfest lebonyolítását.

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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SZELLŐ
JÓTÉKONYSÁGI KÖTÉS, VARRÁS  
– SEGÍTSÉG A BABÁKNAK

Alapítványunk kézimunkaköre jótékonysági mun-
kába fogott, koraszülött babáknak nyújt segítséget. 
Egy budapesti szülészeti klinika felhívását olvasva, 
mely szerint koraszülött osztályuknak készen nem 
kapható, apró sapkákra és ruhákra lenne szüksé-
gük, felvettük a kapcsolatot a pécsi Gyermekkli-
nika és a Szülészeti Klinika koraszülött osztá-
lyaival. Kiderült, hogy megyénkben is hasonló a 
helyzet, a Gyermekklinika pici lakói ágyneműben 
szenvednek hiányt, a Szülészeti Klinikán viszont a 
csöppnyi sapkák beszerzése okoz gondot. A sapkák 
nélkülözhetetlenek a túl korán világra jövő babák 
számára, hiszen a fejükön keresztül rengeteg hőt 
veszítenek. 
A heti rendszerességgel működő kézimunkakö-
rön, majd a szellői nőnapon is felolvastuk a klinika 
segítségkérő levelét, ami szemmel láthatóan mé-
lyen megérintette a hallgatóságot. A március 15-i 
hosszú hétvégén nagy lelkesedéssel vetettük bele 
magunkat a csöpp ágyneműk varrásába. A kézi-
munkakör tagjain kívül többen jelentkeztek, hogy 
vagy munkájukkal, vagy anyaggal, esetleg fonallal 
támogassák a vállalkozásunkat. Mára 16 lepedő és 
21 paplanhuzat készült el és várja, hogy a Gyer-
mekklinika babáinak kényelmét szolgálja. Az apró 
sapkák kötését, horgolását, illetve varrását is el-
kezdtük már, egyre szaporodnak a mintadarabok. 
Ahogy elkészül az első méretsor, átadjuk a Szülé-
szeti Klinika dolgozóinak. 
Köszönjük szépen a segítséget Gazda Gergelyné 
Marikának, Gyenis Jánosné Erzsinek, Herczeg Csil-
lának, Lakatos Jánosné Jutkának, Löffler Jánosné 
Juszti néninek, Tarr Józsefné Szilvinek, Wesz József-
né Erzsinek és Wöő Marikának, akik munkájukkal 
és/vagy anyaggal, fonallal járultak hozzá a szép 
feladat teljesítéséhez.
Büszkék vagyunk rá, hogy a nemes cél kis falunk-
ból ennyi embert munkára, adományozásra sar-
kallt.

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS SZELLŐN
A Szellői Önkormányzat és a Szellőért 2010 Alapít-
vány március utolsó napján második alkalommal 
rendezett húsvéti készülődést. Idén vendégként 

meghívtuk a Kézművesek Baranyai Egyesületét 
is, akik ötleteikkel és alapanyagaikkal segítették a 
szép számban jelenlévő szellőiek húsvétra hango-
lódását. Az egyesület tagjai – Horváth Ágota, Papp 
Gáborné Ancsi néni, Schulteisz Ákos – nem voltak 
ismeretlenek a résztvevők számára, hiszen a tavaly 
nyári falunapunkra is ellátogattak és kézműves 
foglakozásaikkal színesítették a programot. Ezen 
a délutánon Erzsébetről és Kékesdről is érkeztek 
vendégeink, akik szintén elmélyülhettek nálunk az 
alkotás örömében.
Készültek berzselt, viaszolt és anyaggal borított 
tojások, hímestojást tartó gyűrűk, ajtódíszek és 
tojásból kikelő kiscsibét is lehetett varrni. A tű 
forgatását kézimunkakörünk segítője, Ancsi néni 
irányította, akitől a pénteki foglalkozásokon folt-
varrást tanulunk. 
Köszönjük Négyes Timinek a koszorúalapokat, 
amiket nekünk készített, hogy feldíszíthessük!
Örültünk, hogy az adventi készülődésen részt ve-
vők újra ellátogattak hozzánk és a gyerekek is egy-
re többen élik meg a saját kézzel készített ajándék 
örömét.

Parcsaminé Komjáthy Sára, Szellőért 2010 Alapítvány

SZEMÉTSZEDÉS
2012. április 21.-én a Föld Napja alkalmából 
rendezett Országos szemétszedési akcióhoz már 
harmad ízben csatlakozott Szellő Önkormányza-
ta és lakossága. Reggel 9 órakor indultunk a falu 
központjából és a falu bevezető illetve kivezető 
útszakaszai mentén lévő árkokból szedtük össze 
az eldobált szemetet. Ismételten a leggyakoribb 
eldobott szemét a cigarettás illetve sörös doboz 
valamint a műanyag flakon volt. Idén már lé-
nyegesen kevesebb szemetet kellett összeszedni 
mint az elmúlt években, bár így is 11 zsák sze-
mét gyűlt össze. A zsákokat az út mentén hagy-
tuk, hogy a Magyar Közútkezelő Kht. emberei 
elszállíthassák. Egyben szeretnénk megköszön-
ni a támogatást, hogy biztosítottak az akcióban 
részvevők számára láthatósági mellényt, védő-
kesztyűt és zsákokat.
Köszönjük a falu lakosainak a segítséget, aki 
résztvett a szemétszedésen és kérünk mindenkit, 
hogy védjük és óvjuk környezetünket.

Szellő Község Önkormányzata.
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NAGYPALL

Május 1-jén immár 11. alkalommal nyitotta meg kapuit a 
Nagypalli Pince Galéria. A kiállítás ez évben a „Hol volt, 
hol nem volt… Mesék és más történetek” címet kapta. 
A kiállítást Grátz Erika polgármester nyitotta meg. Az 
ünnepségen dr. Bánszky Pál művészettörténész, a kecs-
keméti Naiv Művészetek Múzeum nyugalmazott igaz-
gatója, Pásztor Erzsébet a bódvalenkei freskó-projekt 
megálmodója és dr. Kosztics István a pécsi Rácz Aladár 
Közösségi Ház igazgatója is beszédet mondott. Közre-
működtek a nagypalli óvoda és alsó tagozatos iskola 
diákjai, és az Egyházaskozári Csángómagyar Hagyo-
mányőrző Együttes.
Az ünnepség ideje alatt Varga Krisztián arcfestéseivel 
örvendeztette meg a gyermekeket.
A megnyitó után Frouke és Eddy házigazdák, nagypalli 
NaNE egyesület által elkészített babgulyást kínálták, 
valamint holland édességek, sajtok és a Bérces család 
finom lepényét és kuglófját is megkóstolhatták a meg-
jelent vendégek.
A Pince Galéria látogatói ez évben a naiv művészek al-
kotásaiból láthatnak egy gyűjteményt.

Outsidernek hívjuk őket abban az értelemben, hogy 
minden művészeti irányzaton kívül esnek. Nem tartoz-
nak bizonyos művészkörökhöz. Általában csak kevés 
vagy semmilyen képzésben sem részesültek. Stílus te-
kintetében nem lehet őket egy nevező alá hozni.
Könnyebb meghatározni azt, hogy mi nem számít naiv 
művészetnek, mint azt, hogy mi számít annak.
A naiv művészekben egy dolog azonos: az ellenállha-
tatlan szükséglete annak, hogy a világukat, a saját va-
lóságukat jelenítsék meg úgy, ahogy azt ők megélik. 
A szívükből szólnak inkább, mint a gondolataikból. 
Nem szorítja őket korlátok közé a fény beesési szöge 
vagy a perspektíva, speciális anyagok tulajdonságai és 
egyéb művészeti törvényszerűségek. Ők mesélni akar-
nak: a saját történetüket a múltról, a máról, a jövőről, 
az álmaikról és félelmeikről, a mítoszaikról és legen-
dáikról. A színgazdagság a második fontos, közös tu-
lajdonságuk.
Harmadsorban: A mesélés ezen egyedi módjának az a 
különlegessége, hogy az alkotásokon életre kelő világ-
hoz nagyon nyitott a hozzáférés. Anélkül, hogy a gon-
dolataink a művész döntéseit teljesen tudná követni, a 
szívünk már megszólal, felismerést és meghatottságot 
vált ki belőlünk.

Eddy Smid az idén Bódvalenkén, a freskó-faluban ké-
szült fotóit mutatja be: a fotókon a házfalakra festett 20 
freskó nagy része látható. Outsider művészek munká-
inak ragyogó példái, a valóságot mutatják be, melyet 
a roma kultúrából fakadó örökségükkel színeznek ki. 
Történeteket mesélnek el, a sokszor láthatatlan valósá-
got mutatják be, mely azonnal megérinti a nézőt.
A Nagypalli Pince Galéria május 1.-től szeptember 15.-
ig látogatható. 
Bővebb információ: 72-466-431, 72-466-367-es tele-
fonszámokon.
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KODOLÁNYI JÁNOS ÁMK NAGYPALLI NÉMET 
NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

A Kodolányi János ÁMK Nagypalli Német Nemzetiségi 
Általános Iskolájának negyedik osztályos tanulói méltókép-
pen emlékeztek meg március 14-én, az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc eseményeiről. Iskolánkban már ha-
gyománnyá vált, hogy a negyedikesek készülnek műsorral 
erre a napra. Ebben a tanévben a forradalom eseményeit 
egy kis jelenettel elevenítették fel. 
A húsvéti ünnepek közeledtével, látogatást tettünk a 
zengővárkonyi Tojás Múzeumban. Ezután a szervezők se-
gítségével, minden diákunknak lehetősége nyílt arra, hogy 
egy-egy kifújt tojást megírjon, majd ezután a tojásokat be-
fesse. Volt aki ügyesebben, volt aki kevésbé ügyesen vette az 
akadályokat, de úgy gondolom, hogy mindenkinek a saját 
kezűleg megírt tojása volt a legszebb, a húsvéti ünnepeken.
Az elmúlt hónapban iskolánk diákjai több versenyen is részt 
vettek szép eredményekkel. Nagyon büszkék vagyunk rájuk 
és örülünk, a gyerekek versenyek iránti lelkesedésének is.
A Kodolányi János ÁMK Fülep Lajos Művelődési Központ-
ja, április 11-én a Költészet Napja alkalmából szavalóver-
senyt rendezett, amelyen az elődöntőt követően négy tanu-
lónk vett részt. Balogh Adrienn 2. osztályos, Kőszegi Luca 
3. osztályos, Dobszai Dorina és Kovács Evelin 4. osztályos 
tanulók. Balogh Adrienn kategóriájában az első helyezést és 
Dobszai Dorina pedig a harmadik helyezést tudhatta magá-
énak. Gratulálunk a sikeres szereplésekhez! 
A Kodolányi János ÁMK Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskolája által rendezett matematika verse-
nyen Dobszai Dorina és Réder Adél 4. osztályos 

tanulók képviselték intézményünket, szép ered-
ménnyel. 
Áprilisban iskolánk tanulói aktívan vettek részt környeze-
tünk megóvásában, szépítésében. Nagypall községben pa-
pírgyűjtést szerveztünk. Itt szeretném megemlíteni, hogy az 
összegyűjtött papír elszállításában nagy segítségünkre vol-
tak, Kasza Nikolett 3. osztályos tanulónk szülei. Ugyanis a 
Mikrolift  Kft . egyik buszával szállították el az összegyűjtött 
papírt és még a Kft . papírhulladékából kapott összeget is in-
tézményünk vehette át. Ezúton is köszönjük a segítséget és 
a közreműködést!

Április 23-án, a Föld napja alkalmából szemetet is gyűjtöt-
tünk a községben. Mint a mellékelt képen is látható, a gye-
rekek nagy lelkesedéssel indultak neki a feladatnak. Szeren-
csére ez a lelkesedés sokáig tartott, így sikerült néhány óra 
alatt megtisztítani Nagypall utcáit.

Aszmann Róbertné

PÁLYÁZAT
A Pécsváradi Kistérségi Ifj úsági Fórum a Pécsváradi 
Többcélú Kistérségi Társulás támogatásával lehetősé-
get biztosít 10 fi atal számára, hogy 2012. augusztus 1. és 
augusztus 6. között részt vegyen a Franciaországban, 
LeCres-ben tartandó Nemzetközi Ifj úsági Találkozón az 
unterschleissheimi (Németország), le crés-i (Franciaor-
szág) fi atalokkal.
A táborban való részvétel költsége 20 000Ft.
Azoknak a fi ataloknak a jelentkezését várjuk, akik: 1994. 
augusztus 11. és 1998. augusztus 1. között születtek a Pécs-
váradi Kistérség valamely településén van állandó lakhe-
lyük Német és/vagy angol, francia nyelvismerettel rendel-
keznek, jelentős közéleti- vagy kultúrális tevékenységet 
végeznek, kimagasló a tanulmányi eredményük, sporttel-
jesítményük, illetve tanórán kívüli iskolai tevékenységük 

alapján méltóak arra, hogy Magyarországot és egyúttal a 
Pécsváradi Kistérséget képviseljék.
Jelentkezési határidő: 2012. június 10.
Jelentkezni legfeljebb egy A4-es oldal terjedelmű bemutat-
kozó levéllel lehet, melyben a pályázóknak ki kell térnie a 
fenti pontokban foglaltakra. Adjátok meg e-mail és telefon 
elérhetőségeteket is!
A jelentkezéseket az alábbi címre várjuk:
E-mailben:  turizmus@zengoalja.hu
  van Groeningen Irén
Postán vagy személyesen: 
  Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás
  7720 Pécsvárad, Gyenes T. u. 6/2
A borítékra írjátok rá: PÁLYÁZAT 
Az eredményt a PKIF vezetősége a Társulás Ifj úsági Bizott-
ságával egyetértésben hozza meg 2012. június 16.-án.

Sikeres pályázást kívánunk!



ZengőVidék2012. május12

ZENGŐVÁRKONY
HÚSVÉTI LOCSOLKODÁS

„Jó reggelt, jó reggelt kentek kakasának,
Hogy gondját viselte a ház tyúkjának!
Adjon Isten sok tojást, a szép lányának szép mátkát,
A gazdának pálinkát, hogy ne egye sutba a bosszúság!”

Tánccsoportunk húsvét vasárnap a Budavári Húsvéti 
Sokadalmon lépett fel a fővárosban. A zord, hűvös idő 
ellenére jókedvvel – bár kissé fogvacogva – táncoltunk 
a budapesti népeknek, a külföldi turistáknak megmu-
tatva, hogy mulatnak – hagyományaikat megőrizve – a 
falusi emberek még a XXI. században is. Ezzel a fellé-
péssel kétségkívül messze kerül hírünk, így a jövőben 
is igyekszünk eleget tenni hasonló nívós felkéréseknek. 
Néhány éve hagyománnyá vált, hogy a Zengővárkonyba 
érkező érdeklődőknek is megmutatjuk tánccsoportunk 
nemcsak ékes, színes viseletét, táncát, hanem a régóta 
őrzött hagyományokat is. A jövőbeni bő gyermekáldás 
elősegítésére meglocsolták a legények a leányokat. Most 
is rengetegen érkeztek, hogy lássák a műsort,s megtekint-
sék a Tájházat, a Tojásmúzeumot és a Szalmakincstárat. 
Tavasszal sűrűsödnek tánccsoportunk programjai. Re-
méljük, minél több helyre sikerül eljutnunk, hogy meg-
mutathassuk a Zengő lábánál fekvő kis falunk hagyo-

mányait. A további fellépéseink időpontjait, helyszíneit 
és egyéb információkat megtekinthetnek a tánccsoport 
honlapján: www.zengovarkonyitanc.hu .

Réder Zsófia

ÓFALU
FALUNAPI ÜNNEPSÉG

Ófalu Község Önkormányzata a hagyományoknak 
megfelelőn június 16-án tartja a falunapi ünnepséget.
A szokásokhoz híven délután a helyi templomban 
szentmisével és megemlékezéssel kezdődik a program, 
majd a Wachtel söröző udvarán kulturális műsort lát-
hatnak az érdeklődők. és a tombola sorsoláson értékes 
nyereményekkel gazdagodhatnak, akik ezen a délutá-
non ellátogatnak a településre. A programot hajnalig 
tartó bál zárja.
Az Ófalui Német Nemzetiségi Önkéntes Közhasznú 
Tűzoltó Egyesület az idén is megrendezi a Baranya-
Tolnai Sváb Kifli-sütő Fesztivált, melynek költségeire 
pályázatot nyújtottak be a LEADER program keretében 
a „Szabadidős és hagyományőrző rendezvények” célterü-
letre. A pályázat eredményhirdetése még nem történt 
meg, de bízunk benne, hogy a projektet támogatásra 
érdemesnek ítélik.
A rendezvény június 17-én lesz Ófaluban. Délelőtt az 
óvodában sajátíthatják el az érdeklődők a helyi sváb 
sóskifli sütésének rejtelmeit, majd délután hagyomány-
őrző kulturális program szórakoztatja a vendégeket, 
miközben elfogyaszthatják a délelőtt saját kezűleg sü-
tött kifliket.
A részletes programról a későbbiekben plakátokon és 
az újság hasábjain keresztül tájékoztatjuk a közönséget.
Mindkét rendezvényre szeretettel várjuk a vendégeket!

FELHÍVÁS! 
A Délvidéki Roma Fórum Közhasznú Egyesület értesí-
ti a Pécsváradi Kistérségi települések lakosságát, hogy 
Április és május minden pénteki és szombati napokon 
20:00-00:00 óráig Sport estet tart az SPO-HH-2011 
pályázaton nyert pénzből. 
Köszönet a Berkesdi Önkormányzat polgármester 
asszonyának és testület tagjainak, akik segítették a 
szervezetünket helyszín biztosításával és a sport pro-
gramok megvalósításában.
Szeretettel várunk minden 18. évét betöltött lányt, fiút, 
asszonyt és férfit!

Helyszín: Berkesdi Művelődési ház 
Érdeklődni lehet: 

Telefonon: Kiss Andrea 06304701376
E-mail: csacserom@citromail.hu

Programok: teremfoci, asztali tenisz, csocsó, röplabda, 
kézilabda.
A település lakosainak meglepetésként: Testépítő és 
kondi gépet vásároltunk, mellyel bővült Berkesden a 
sportolási lehetőség!

Kiss Jánosné Ica
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ERZSÉBET
START MUNKA

Ezen belül az első szakasza a téli projekt lezárult. Falunk-
ban 1 fő dolgozott Bögyös Attila személyében. Fontosnak 
tartom megemlíteni nevét is mert a munkája magáért 
beszél. Elvégzett munkák: buszvárók, football kapuk, 
padok, orvosi rendelő, Hősök szobra kerítésének festése, 
ravatalozó, volt posta szolgálati lakás, hirdető tábla, gáz-
vezetékek vadászháznál a kereszt és még sorolhatnánk, 
hogy mi mindent festett, meszelt és mázolt be. Igazán 
nagy segítség volt ez a falunknak. Köszönjük még egy-
szer a szorgalmas odaadó munkáját!

KOSSUTH RÁDIÓBAN A NYUGDÍJASAINK
Többen gratuláltak, akik hallgatták a nyugdíjasokkal 
készült rádió riportot. Rövid interjúnkban elmesélhet-
ték mivel töltik idős napjaikat, mit csinálnak a klub fog-
lalkozásokon, amit hiánynak róttak fel, hogy az idősebb 
korú férfiak csak kis létszámban 1-2 fő, és ők is ritkán 
látogatják a klubot. Az interjú az idősek világ napjához 
csatlakozva készült és egész napos műsor keretén belül 
sugározta a Kossuth rádió.

ELKÉSZÜLTEK A FOOTBALL KAPUK
Május elsején lettek felavatva az új kispályás football ka-
puk. Kátoly, Erzsébet és egy Pécsi csapat körmérkőzése-
ket játszva avatták fel. Első helyezett Kátoly csapata lett, 
második helyezett a Pécsi csapat, harmadik dobogós 
helyre az Erzsébeti fiatalok csapata került.

LOMTALANÍTÁS
Tavaszi nagytakarítás lomtalanítás lesz Május hónap-
ban községünkben és körjegyzőségünkhöz tartozó tele-
püléseken is. A pontos időpontot hirdetőtáblán fogjuk 
meghirdetni. Bontott építőanyagot ne tegyünk ki mert 
azt nem szállítják el. 

ÚJABB FÁKAT KAPTUNK
Szeitcz Gábortól kaptunk 90 darab tuját, amit a temető 
bejáratánál valamint a leendő játszó és pihenő parkban 
lettek elültetve. Köszönjük a segítséget és a támogatást!

MAJÁLIS
Gyalogtúrát szerveztünk a fiatalok számára sajnos nem 
sokan vettek részt a túrán ettől függetlenül megtartottuk 
Kékesd érintésével visszatérve az óvodaudvarba ahol a 
kis csapat már kibővült szalonnát sütöttünk és élveztük 
májusi szép időjárást. Fiataljaink elsején kispályás labda-
rúgó tornát szerveztek ahol csapatunk a harmadik he-
lyezést érte el. Szintén elsején délután a nyugdíjasokkal 
délután Geresdlakra látogattunk, ahol a finn konzul által 
megnyitott grafika- és képkiállításon vettünk részt on-
nan átsétálva meglátogattuk a Geresdlaki tájházat, majd 
a népviseleti Babák-múzeumát és végül régi hímzett 
asztalterítők, törölközők és hímzett falvédők kiállítását 
néztük meg. Ezúton is köszönjük a Geresdlaki Önkor-
mányzatnak és az ottani tárlatvezetőknek ezt a kellemes 
szép délutánt. A kiállítást ajánljuk sok szeretettel mások 
figyelmébe is. Ez volt 2012 Erzsébet majálisa. 

Köszönjük mindazoknak kik részt vettek és támogatták 
rendezvényeinket!

Horváth János polgármester

ÓVODA
Az idei tanév tavaszán  a bárányhimlő miatt sajnos na-
gyon sok gyermek hiányzott a májusfa állításnál, még-
is azok akik ott voltak megdolgoztak a lányok dicsérő 
szavaiért, mosolyaiért. Reméljük az évzáróra mindenki 
meggyógyul és részt tud venni az év végi kiránduláson 
is amit a Dunára tervezünk.

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

KÖNYVAJÁNLÓ
HARANGOZÓ ANNA: FORDULJ VISSZA KISLÁNYOM

Harangozó Anna 1920-ban született. Már egészen korán, kisgyermekként dolgozni kény-
szerült egy kispesti szövőgyárban. Egész életében fizikai munkát végzett, családjával és 
gyermekei nevelésével foglalkozott. Iskolai végzettsége nyolc osztály. 1984-ben váratla-
nul belefogott, hogy megírja visszaemlékezéseit: gyermekkorának történetét; egy serdülő 
lány tépelődését, félelmeit és vágyait. 1995-ben a Magyar Rádió Irodalmi Szerkesztősége 
„Anno…” címmel nagyszabású pályázatot hirdetett. Harangozó Anna önéleti írása lett a 
pályázat egyik legfontosabb „leleménye”.
Anna egy három gyermekes család legkisebb sarja, aki elkerül édesanyja szoknyája mellől 
egy új élet reményében egy vidéki birtokra, ahol a „házinéni” az ígért nyaralás és zon-
goratanulás helyett egy igazi kemény cseléd munkára csalta el. Sosem gondolta volna 
Anna, hogy egy asztal lesz a fekhelye egy olyan konyhában, aminek az ablaka egy „keretre 
kifeszített pergament papír, ami kívülről zsírral van bekenve, hogy az eső el ne áztassa”, 
mégis ez volt a felfedezés útja a szökés felé. Egy kutya volt a barátja és a házinéni férje, 
aki a betegsége által ugyanolyan rabságba kényszerült, mint Anna, Ők, ketten, akik Anna 
mellett álltak, mégis kevesek hozzá, hogy segíteni tudjanak neki. Édesanyja aggodalma 
sosem múlt el felé, bár szintül hitte, hogy a lánya jobb helyen nem is lehetne. Levél sosem érkezett Annától, és egy belső hang 
sugalma után nyolc hónap raboskodás után, megérkezett a csoda. A kislány visszakerült a családi környezetbe, és sosem 
gondolta volna, hogy ezután jönnek számára az igazi próbatételek, a családban, a szerelemben, a munkában. 
Tanulságos, igaz történet egy kitartó kislányról, mely a maga egyszerűségével felejthetetlen élményt nyújt.

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

A KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÍREI
A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2012. április 
26.-án ülést tartott, amelyen a Tanács egyhangúan elfogadta a Tár-
sulás 2011-es költségvetési beszámolóját.
Döntés született arról is, hogy Társulásunk 150.000Ft támogatást 
nyújt a Pécsváradi Kistérség Ifjúsági Fórumának, így részt vehetnek 
kistérségünk fiataljai a Nemzetközi Ifjúsági Találkozón, Le Cres-
ben, 2012 augusztus elején (lásd felhívásunkat).
Az EACEA pályázatunkon nyert összeg segítségével fogadhatjuk 
testvérvárosunkat Unterschleissheim küldöttségét ez év nyarán, az 
időpont egyeztetése folyamatban van.
Tájékoztatót tartott a Pécsi Katasztrófavédelmi Felügyelőség az új 
katasztrófavédelmi rendszerről, valamint a Közlekedéstudományi 
Intézet, Pannon Volán munkatársaival egyeztetés történt a MÁV-
START változó menetrendjével kapcsolatban is. A Kistérségünk-
ben felmerült járatmódosítási igényünk, hogy reggel fél hétkor (Hi-
dastól-Pécs irányába) legyen járat sajnos elutasításra került.
Az elmúlt évben a LEADER IV. tengely keretében beadtuk rendez-
vény megtartására pályázatunkat. Örömmel értesítjük olvasóinkat, 
hogy pályázatunk nyert, így idén lesz KISTÉRPARTY! Ehhez kap-
csolódóan rajz és alkotás pályázatot hirdetünk, amit ebben a szám-
ban olvashatnak, reméljük, sok szép alkotás érkezik hozzánk!

van Groeningen Irén

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot hirdet   
Kistérsparty – Ökopartyhoz kapcsolódóan. 
A rajz pályázat témája:
•	 Milyen lesz környezetünk 2050-ben? 
•	 A legkedvesebb élményem a kistérségben, a népi hagyomá-

nyokban, népszokásokban. 
A technika szabadon választott.
Alkotás pályázat: Szabadon választott témában, olyan tárgy, 
dísz stb. készítése, ami hulladék anyagból készül (Pet palack stb.) 
Kikötés – szállítható legyen.
Az indulók korosztályai: I. óvodás
   II. általános iskola alsó tagozatos
   III. általános iskola felső tagozatos
   IV. középiskolás
   V. felnőtt
Beküldési határidő: 2012. június 10.
Beküldés, leadás helye: 7720 Pécsvárad, Gyenes T. u.6/2. 
A pályázatokon fel kell tűntetni az alkotás címét, a készí-
tő nevét, korát, elérhetőségét! A beérkezett pályázatokból 
kiállítást rendezünk.
Kategóriánként az első három helyezettet díjazásban 
részesítjük! 
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E havi megfejtésünk ennek a hónapnak az egyik legszebb ünnepe, egyben az egyik legszebb magyar szó is.

A megfejtéseket az info@zengoalja.hu elektronikus, vagy a 7720 Pécsvárad, Gyenes T. u. 6/2. postacímre várjuk május 25.-
ig. A helyes megoldást beküldők között a Pécsváradi Erdészet Naturale gyümölcslevét sorsoljuk ki. 
Áprilisi rejtvényünk megfejtése: BOLONDOS.
Az áprilisi nyertesünk: Szombath János, Mecseknádasd, Hegyalja u. 45. alatti lakos, Dékány – Szabó Ildikó kézműves 
fonott kosarát nyerte. 

Gratulálunk! A nyeremények a fenti címen vehetők át (06/72-465-331).

REJTVÉNY

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Édes, folyékony arany
2. Természetfeletti jelenség
3. Az egyik érzékszervünk
4. Lenből, kenderből is készítették
5. Őt is ünnepeljük
6. Szerető, figyelmes, óvó
7. Szárnya alá veszi kiscsibéit
8. Hajnalban csillog a leveleken

PÁLYÁZAT
Nagypall Község Önkormányzata a „Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda 
óvodavezetői munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan ide-
jű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határo-
zott időre, 2012. 08. 27. – 2013. 08. 31.-ig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7731 Nagypall, Sza-
badság utca 26.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: Az intézmény, mint önállóan működő 
költségvetési szerv vezetése, szakszerű és törvényes mű-
ködtetése, munkáltatói jogok gyakorlása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,
•	 B kategóriás jogosítvány,
•	 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•	 büntetlen előélet, cselekvőképesség,
•	 magyar állampolgárság
•	 legalább 5 éves óvodapedagógus munkakörben szer-

zett szakmai gyakorlat
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 közoktatás-vezetői szakvizsga, vezetői tapasztalat, ,
•	 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok 
másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány, helyzetelemzésen alapuló fejlesztési elképzelések
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör leg-
korábban 2012. augusztus 27. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Grátz Erika nyújt, a 72-565-001 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nagypall Község Önkormány-
zat címére történő megküldésével (7731 Nagypall, Szabad-
ság utca 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 212/2012, vala-
mint a munkakör megnevezését: óvodavezető. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31.
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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.
Júniusi számunk lapzártája: 2012. május 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. 

RAKOTT GERSLI

A rakott gersli majdnem olyan, mint a rakott krumpli. A gerslit 
ugyanúgy megfőzzük, mint a krumplit és ugyanúgy kolbász jár 
bele. A különbség annyi, hogy nincs benne tojás és a gerslit sem-
leges íze miatt erőteljesebben kell fűszerezni. Ezen kívül, hogy 
igazán jó íze legyen, a főtt gerslihez készítünk egy kolbászos ragut.
Tehát kb. 15 dkg gerslit felrakunk főni kétszeres mennyiségű, 
tehát 3 dl vízben, amibe előzőleg 1 evőkanál sót raktunk. A 
vízbe még beleteszünk 2 teáskanálnyi őrölt bazsalikomot is. 
Fedő alatt lassú tűzön 25-30 percig főzzük, majd leállítjuk a 
főzést és kb. ½ órát hagyjuk dagadni. Ezalatt a vizet teljesen 
magába szívja és megpuhul.
Egy páros füstölt kolbász héját lehúzzuk és vékonyra felka-
rikázzuk. Meghámozunk két kisebb, vagy egy nagyobb fej 
vöröshagymát és apróra vágjuk. Ezután  15-20 dkg barna 
csiperkegombát (ez ízesebb, mint a fehér) jól megmosunk és 
körömnyi darabokra vágjuk. 
Egy serpenyőben felforrósítunk 2 evőkanálnyi mangalicazsírt, rá-
dobjuk a gombát és nagy tűzön lepirítjuk. Ezután jön a hagyma, 
amit már csak egy kicsit megfonnyasztunk. Végül belekeverjük a 
kolbászt és addig pirítjuk, amíg kiereszti a paprikaszínt.
Egy porcelán sütőtál aljára elterítjük a főtt gerslit és erre egyen-
letesen ráhalmozzuk a kolbászos gombás ragut.  Lereszelünk 15 
dkg keményebb sajtot és hozzákeverjük 2 dl kefirhez, vagy natúr 
joghurthoz. Egy csipetnyi sót, 1 mokkáskanál őrölt fehérborsot 
és 1 teáskanál paradicsompürét, vagy ketchupot keverünk még 
bele.  Ezt az öntetet egyenletesen elosztjuk az étel tetején. Betoljuk 
az előmelegített sütőbe és 200 oC-on addig sütjük, amíg a sajtos 
keverék színesedni kezd (Kb. 15 perc).

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


