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A HÓNAP ÜZENETE
JÚNIUS (RÉSZLET)

A nyaralóházak tornácain mindenfelé fiatal asszonyok 
hevernek a fekvőszékekben, kócosan, kissé elhízottan, 
délutáni szundítástól piros és meleg arccal, s önfeledt, 
álomtól tikkadt mozdulattal nyújtózva bámulnak a lom-
bos fák távlatán át a kertajtó felé. Egészen biztos, hogy 
várnak valakit. A kavics csikorog a kerti úton. Már jön a 
nyár, gondolják; s behunyt szemmel, kezüket, álmosan, 
meleg szájuk elé illesztve, rövidet ásítanak. Mire gon-
dolnak ilyenkor? Férjek, szerelmesek, vigyázzatok! Itt a 
június. Valaki jár a kertben.

Márai Sándor: Négy évszak

JÚNIUS
RÁK HAVA, SZENT IVÁN HAVA

Egykorú magyarázat szerint a hónap névadója Juno, ró-
mai kori istennő volt, a házasság és a születés védőisten-
nője, a csillagos égbolt királynője.
Június régi magyar neve Rák hava, illetve Szent Iván 
hava, a Rák csillagjegy legjelentősebb szentje, Kereszte-
lő Szent János után. 

Időjós napok: 
Június 8. Medárd napja – a népi hiedelem szerint ha 
ezen a napon esik az eső, akkor negyven napig esik. 
Június 13. Páduai Szent Antal napja – ő a háziállatok 
patrónusa; dologtiltó nap. 
Június 24. Szent Iván napja – a nyári napforduló ünne-
pe. A Szent Iván-éj az év legrövidebb éjszakája az északi 
féltekén. Ilyenkor az emberek együtt ünnepelnek kint 
a szabadban, hatalmas máglyákat raknak, melyeket kö-
rülállnak, körültáncolnak, átugranak. Az ezen az éjsza-
kán rakott tűznek varázsereje van: megtisztít és megvéd 
a boszorkányoktól, a varázslóktól, a betegségektől. Az 
izzó parazsat, majd a kihűlt hamut szétszórják a földön, 
hogy ezzel megóvják a termést. 
Június 29. Péter-Pál napja – Szent Péter és Pál aposto-
lok vértanúhalálának napja. 
Ez a nap az egyik leggyakoribb időpontja az aratás kez-
detének. A Dunántúlon jelképesen a gazda kezdte meg 
a betakarítást.

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

KÖNYVAJÁNLÓ
ROSAMUNDE PILCHER: KAGYLÓKERESŐK

Penelope Keeling egyedül élő hatvannégy éves hölgy, aki épp hazatér rövid kórházi tartóz-
kodásából, ahova szívrohama miatt került. Talán ez készteti arra, hogy kicsit átgondolja az 
életét, a lehetőségeit. Gyermekei már felnőttek, mindegyik a maga életét éli. Nancy férjes 
asszony két gyerekkel, Olivia sikeres üzletasszony, egyedül él. Penelope élete fokozatosan 
bontakozik ki, hiszen nem volt eseménytelen: édesapja festő volt, késői gyerekként látta meg 
a napvilágot, igazi bohém környezetben és elvek között nőtt fel, talán ezért tudta ő is az átélt 
tragédiák és keserű tapasztalatok ellenére tartalmassá tenni az életét. 
Vajon mennyit ér az anyai szeretet? Ez a kérdés fordul meg Penelope fejében azután, hogy egyik 
napról a másikra megtudja, hogy valóságos vagyon birtokosa, mivel édesapja festményeinek érté-
ke jelentősen megnőtt a műkincspiacon. A jó hír ugyanis mintha több bajt kavarna, mint ameny-
nyi örömöt okoz, merthogy Penelope, nem hajlandó megválni szeretett képeitől. Márpedig ezzel 
maga ellen fordítja egyik lányát, aki mohón igyekezne megkaparintani a kincset érő vásznakat. 
A remekbe szabott, megragadó családi krónika a magyarországi Nagy Könyv ötletéül 
szolgáló angol irodalmi vetélkedő egyik legkedveltebb regénye volt.

A könyv elérhető a 18 kistérségi könyvtárban és a pécsváradi könyvtárban! Kérje könyvtárosa segítségét!
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BERKESD
ÖNKORMÁNYZAT

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a heti szemétszál-
lításhoz az új (kerekes) kukát használják. Amennyiben 
a szemét mennyisége miatt igénybe kell venni a régi 
kukát, azt csak akkor készítsék ki, ha a kuka elején ta-
lálható fogantyúk sértetlenek. A törött fogójú kukát a 
szállítók érintetlenül otthagyják!
Tájékoztatom a lakosságot, hogy június hónap első fe-
lében a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően 
Berkesden is összeírjuk a kutyákat. Az összeírást So-
mogyi Józsefné körjegyzőségi dolgozó végzi majd, aki-
nek két fő közmunkás segíti a munkáját. Az összeírás 
alkalmával minden lakóháznál összeírásra, és a chi-
pek leolvasásával beazonosításra kerülnek a kutyák. 
Az ebek chippel történő megjelölését már nem csak a 
helyi rendelet, hanem törvény írja elő. Amennyiben a 
kutya nincs chippel ellátva, a gazdát annak határidőre 
való pótlására kötelezi majd a hatóság. Kérem, az oltási 
könyveket készítsék elő! 

A Berkesdi Önkormányzat, a Berkesdi Nyugdíjas-
klub és a Berkesdi Ifjúságért Sportegyesület megkapta 
a hivatalos értesítést a benyújtott Leader pályázatok 
nyertességéről. Mivel a támogatás utófinanszírozású, a 
projektek megvalósítása lépcsőzetesen történik majd. 
A támogatások segítségével az önkormányzat a mű-
velődési házban internetszobát szeretne kialakítani a 
régi mozifilmvetítő helyiségben, valamint 1 db fűnyí-
rótraktor és ágaprító beszerzését tervezi. A Berkesdi 
Nyugdíjasklub pályázatával a Berkesdi kakaspörkölt-
főzőverseny megrendezését segíti, és eszközbeszerzést 
valósít majd meg a nyugdíjasok számára. A Berkesdi 
ISE tornaszerek beszerzését tervezi, melyeket nem csak 
a szabadidőben a lakosság, hanem az iskolai tornaórá-
kon a gyerekek is használhatnak majd. A pályázatok 
segítségével összesen mintegy 4.600.000 Ft támogatás 
jut majd Berkesdi felhasználásra.
Berkesden is virágosítottunk az elmúlt hetekben. Az 
önkormányzat 100.000 Ft-ot költött virágosításra. A 
településen kihelyeztük a 20 db virágoszlopot, és vala-
mennyi betonvirágtartóba és a világháborús emlékmű 
körül is nyári virágok kerültek kiültetésre. A virágosí-
táshoz nyújtott segítséget ezúton is köszönöm a Ber-
kesdi Idősek Napközi Otthona dolgozóinak és gondo-
zottjainak, akikre mindig számíthatunk, ha közösségi 
munkáról van szó. A munka nagy részét a közfoglal-

koztatott dolgozók végezték, nekik szintén köszönöm 
a gondosan elvégzett munkát. Több éve próbálkozunk 
a falu díszítésével, azonban eddig minden évben kitép-
kedték, vagy ellopták a virágokat. Nagy örömmel látjuk, 
hogy az idén először minden virágunk a helyén van, 
reméljük ez így is fog maradni. A szép, gondozott falu 
nem csak az itt élőknek jelent kellemes lakókörnyeze-
tet, hanem az idelátogató idegenek számára jó benyo-
mást kelt a településről, ezáltal annak jó híre messzire 
száll. Ezért fokozottan ügyelnünk kell a közterületek, 
parkok gondozottságára, tisztaságára. Szóljunk rá a 
szemetelőkre, mindnyájan figyeljünk a megteremtett 
értékek megőrzésére.

Kapitány Zoltánné polgármester

ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉG
Május 3.-án az 1.-4. osztályokban Anyák napi ün-
nepségeket tartottunk. Minden tanuló meghívta 
édesanyját, nagymamáját. Magyar és német nyelvű 
versekkel és dalokkal köszöntötték a gyermekek a 
megjelent családtagokat. Minden diák saját készítésű 
ajándékkal és virággal lepte meg a szeretteit. 

SZIVÁRVÁNY
Május 11-én délután a berkesdi művelődési házban 
Szivárvány címmel kulturális bemutatót tartottunk. 
A cím a bemutatott műfajok sokszínűségére utalt. 
Az óvodások felléptek versekkel, énekekkel és tán-
cokkal, körjátékokkal.

Az iskola színjátszó csoportja a Soványító palacsinta 
című mesejátékot adta elő. A 4. osztályosok a Rátóti 
csikótojás című bábjátékkal szórakoztatták a közön-
séget. Az énekkar a tanév során tanult népdalokból 
mutatott be néhányat. 
Mivel iskolánk német nemzetiségi nyelvoktató intéz-
mény, a tánccsoport gyönyörű népviseleti ruhákban 
német táncokat mutatott be, a színjátszó csoport pe-
dig német nyelven adta elő a Hófehérke és a hét törpe 
történetét. A műsorban felléptek még: Kummermann 
Kitti, Simon Friderika és Domonkos Tamás tanulók 
versekkel és prózákkal, melyekkel a tanév során a kü-
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lönböző helyszíneken rendezett vers- és prózamondó 
versenyeken kitűnő helyezéseket értek el. A rendez-
vényt a sport szakkörös gyerekek torna bemutatója 
zárta. A műsor igen színvonalas és sokszínű szórako-
zást nyújtott a közönség számára. Köszönjük a sze-
replők és felkészítők munkáját!

DUNA KINCSEI VETÉLKEDŐ
Május 24.-én a DDNPI által szervezett Duna kincsei 
című vetélkedő résztvevői (Tulipán Máté, Kuráth Di-
ana, Varga Alexandra) a Szivárvány Gyermekházban 
a verseny keretén belül egy „kreatív napon” vettek 
részt. A nap programjában szerepelt két előadás, 
melyekkel a következő forduló feladatainak megol-
dásához nyújtottak segítséget. Majd a Murál Morál 
festőcsoport irányításával közösségi festésen plakátot 
készítettek. A közösségi festés a résztvevő gyerekek 
számára különleges élmény volt, mindenki nagyon 
élvezte a munkát. 

TERMÉSZETVÉDELMI ÉS SPORT NAP
A Réka-völgybe tervezett kirándulás sajnos a rossz 
időjárási körülmények miatt elmaradt, helyette az is-
kolában a gyerekek számára több helyszínen szervez-
tünk programokat. A könyvtárban természetfilmeket 
vetítettünk a délelőtt folyamán. A tornateremben a ki-
sebbek sor- és váltóversenyeken próbálhatták ki gyor-
saságukat és ügyességüket. A nagyobbak floorball és 
futball tornán vehettek részt. A rossz idő ellenére min-
denki remekül érezte magát!

BALATON
Május végén az iskola nyolcadikos 
tanulói három napot Balatonszeme-
sen töltöttek. A parthoz közeli Pil-
langó Üdülőben szálltunk meg, ahol 
sokat játszhattunk, sportolhattunk: 
pingpong, asztali foci, billiárd, kon-
di park, sportpályák között válogat-
hattunk. Másnap délelőtt átvonatoz-
tunk Lellére, és meglátogattuk a Red 
Sherry Kft. Konyakmeggy üzemét. Megismerkedtünk a 
kézzel mártott édességek gyártásának technológiájával 
és az egészen friss finomságok kellemes ízével. Közösen 
sétáltunk, fürödtünk, napoztunk, jól éreztük magunkat.

HOSPITÁLÁS GÖDÖLLŐN
A Berkesdi Fekete István Általános Iskola nevelőtestüle-
te május 14-én Gödöllön a Damjanich János Általános 
Iskolában hospitált. A cél az volt, hogy az IPR keretein 
belül „jó gyakorlatokat” ismerjen meg. 
A nevelők fele 3. osztályban matematika órát, a másik 
fele 6. osztályban magyar órát látogatott.
Matematika órán „számkirály” játékkal számolási kész-
ség fejlesztést, kooperatív technikával bemutatott mű-
veleti sorrendes feladatot, memóriafejlesztő játékot 
nézhettek meg. A magyar órán pedig Gyurkovics Tibor 
„Tükröm, tükröm mond meg nékem” c. novellájának fel-
dolgozását láthatták egyedi megközelítésben.

A pedagógusok az órarendbe épített dráma lehetőségé-
vel, és a dráma segítségével megvalósítható kompeten-
ciafejlesztéssel is megismerkedhettek.

BŰNMEGELŐZÉSI NAP
Május 24.-én a 7. osztályos tanulók részt vettek a rend-
őr-főkapitányság által szervezett bűnmegelőzési napon 
a Pécsi Expo Centerben. A „Hogy a vakáció vidám le-
gyen” című program keretén belül előadásokat hall-
gattak, melyek a nyári szünidő veszélyeire hívták fel a 
figyelmet, hogy minél kevesebben váljanak bűncselek-
mény vagy balesetek áldozataivá. 

Weixl Eszter



ZengőVidék 2012. június 5

MECSEKNÁDASD
ÁMK SCHLOSSGARTEN ÓVODA  
ÉS BÖLCSŐDE, MECSEKNÁDASD

Óvodásaink szép ajándékok készítésével, versek, dalok, 
mesék tanulásával lelkesen készültek az Anyák napja 
megünneplésére. Minden édesanya, nagymama a gye-
rekek által díszített meghívót kapott.

A bölcsődések (Csibe csoport) a szépen feldíszített Mes-
terségek háza udvarára várták a vendégeket. A kicsik a 
körbe hívták az édesanyákat, mamákat és elmondták ve-
lük együtt az év közben tanult mondókákat, eljátszották 
a kis dalokat, majd átadták a gondozónőkkel közösen ké-
szített ajándékaikat., végül a PMP pékségből kapott süte-
ményekkel megvendégelték a szülőket, nagyszülőket.
A Süni csoportosok ez évben a környezettudatos nevelés 
keretében papír újrahasznosítással tojástartókból készí-
tették az ajándékaikat. Az Anyáknapi műsort az egész 
évben tanult dalokból, mondókákból, körjátékokból 
állították össze. Az ünnepet a szabadban szerették vol-
na megtartani, így választásuk a Havi Boldogasszony 
kápolna előtti területre esett, ahol a gyerekekkel együtt 
előző nap összegyűjtötték a lehullott tobozokat, rendbe 
tették a környezetet, ezzel is a környezettudatos maga-
tartásra szeretnénk nevelni. A műsor után ők is meg-
vendégelték az anyukákat és nagymamákat, majd egy 
patakjáró túrával folytatták a délutánt.
A Pillangó csoportosok Rolf Zukovsky: Die Vogelhochzeit 
– Madárlakodalom című zenés játékának előadásá-
val köszöntötték az anyukákat, nagymamákat, majd a 
maguk ültette virágokkal és ajándékkal kedveskedve 
verssel, dallal köszöntötték őket. Finom sütemények fo-
gyasztásával zárult a nap.
A Brumi csoportosok egy vidám kis mesével készültek, 
melynek a végén kiderült, hogy a buta kis egereknek 
mégis csak szót kellene fogadniuk az anyukájuknak, 
hogy ne kerüljenek a macska karmai közé. A mesejáték 

után dallal, versekkel, maguk ültette virággal és ajándé-
kokkal köszöntötték mamáikat, anyukájukat.
Anyák napja utáni héten mindkét csoport gyermekei 
előadták meséjüket óvodás és bölcsődés társaiknak is.
A Brumi csoport vidám családi majálist tartott a Gesz-
tenyésben, ahol ezúttal az apukák főztek mindenkinek. 
Volt játék, móka, kacagás, hancúrozás, mindenki na-
gyon jól érezte magát.
Az iskolába készülő Pillangó csoportosoknak sok-sok 
programjuk volt az elmúlt időben.
A rendőrség közreműködésével a gyalogos és kerék-
páros közlekedés szabályait gyakorolták a tanpálya se-
gítségével. Másnap minden nagycsoportos gyerek és 
óvónéni kerékpárral és láthatósági mellényben érkezett 
az óvodába és a faluban jól kiépített kerékpárúton az 
óvónők vezetésével gyakorolták a kerékpáros közleke-
dést. A többi csoportnak a későbbiekben rendezünk is-
mét közlekedési napot, melyről majd beszámolunk.
Május 10.-én a csoport Pécsre utazott menetrend sze-
rinti buszjárattal, ahol a Bóbita Bábszínházban az Alad-
din és a csodalámpa című előadást nézték meg. A csodás 
díszletek, a keleti zene igazi keleti mesevilágba röpítette 
a gyerekeket.
Egyik délelőtt, a leendő tanító néni meghívására az is-
kolába látogathattak a gyerekek, ahol részt vettek tanítá-
si órákon, feladatokat kaptak, egy kis kóstolót az iskolai 
életből. Az ebédjüket is az iskolai napköziben fogyaszt-
hatták el, mint az igazi iskolások.
Május 19.-én Szederkényben képviselték a Pillangó cso-
portosok óvodánkat a hagyományos Nemzetiségi Óvo-
dák Tánctalálkozóján. Nemzetiségi ruháinkban hagyo-
mányos nemzetiségi tánccsokrot adtak elő a színpadon. 
vidáman, fergeteges sikert aratva, majd ők is érdeklődve 
nézték végig a többi óvoda szereplését. Végül ráadásként 
ismét előadták a Vogelhochzeit című zenés daljátékot.
Valamennyien izgatottan várják a következő prog-
ramokat, az Erdei Óvodát Óbányán, a Ballagást és 
Sommerfestet, a Zeneóvodás záró foglalkozást és az elkö-
vetkező vidám nyári életet.

FRAMMERSBACH 
Május 7-12-ig a mecseknádasdi iskolások 
Frammersbachba látogattak. Idén az 5. és 6. osztályok-
ból összesen 11 fő utazott Németországba. A gyerekek 
színvonalas programokon vehettek részt. A nyelvi aka-
dályokat, illetve a kezdeti nehézségeket leküzdve hamar 
összemelegedtek az iskolások.
A már hagyományosnak mondható Dorfralleyn megis-
merkedhettünk a falu nevezetességeivel és főbb pontja-
ival. Ellátogattunk Frankfurtba, az állatkertbe és a híres 
Senckenberg múzeumba, ahol életnagyságú dinoszau-
rusz csontvázakat is láthattunk. A steinaui élménypark-
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ban kedvükre játszhattak a gyerekek. A pénteki prog-
ramhoz hatalmas bátorságra és kitartásra volt szükség. 
Egy kötél- és mászópályákból álló parkba mentünk, 
ahol a gyerekek a felnőtteket megszégyenítő módon hi-
hetetlen ügyességgel vették az akadályokat. 

A búcsúestet követően szombat reggel szomorú szívvel 
indultunk haza. A gyerekek rengeteg élménnyel érkez-
tek vissza, barátokra leltek és már most várják, hogy 
október első hetében újra láthassák frammersbachi ba-
rátaikat. 

A LISZT FERENC ÁMK ÁLTALÁNOS  
ISKOLA VERSENYEREDMÉNYEI

Tamits Gabriella (6. o.) rajza a Diákalkotók I. Nemzet-
közi Grafikai Biennáléján került kiállításra, kiemelkedő 
színvonalú alkotásáért oklevéllel jutalmazták.
Pfendesack Olga Szonja (5. o.) a Herman Ottó termé-
szetismereti verseny országos döntőjébe jutott.

BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ
Április 26.-án a Liszt Ferenc ÁMK másodikosai a Bóbi-
ta Bábszínházba látogattak. A tanévben már másodszor 
jártunk ott. Az előadás címe Szeleburdi Gáspár és a va-
rázshegedű volt. A gyerekek nagyon élvezték a bábelő-
adást. A műsor után sétáltunk és játszottunk a Zsolnay 
negyedben. Hazaérkezve az iskolások azonnal színes 
ceruzát ragadva lerajzolták a látottakat. 

SZEKSZÁRDI NÉMET SZÍNHÁZ
Nem csalódtunk ez alkalommal sem a Szekszárdi Né-
met Színház előadásában. Önfeledt szórakozást nyújtott 
gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt Ulrich Hub német 
szerző műve: „An der Arche um 8 – Nyolckor a bárká-
nál”. Az Antarktiszra repít minket a darab, a bibliai Noé 
idejébe. Egy jégtáblán három pingvin ül, akik látogatót 
kapnak egy fehér galamb személyében, aki Istentől hoz 
hírt számukra: Nemsokára özönvíz árasztja el a Földet. 
Minden állatfajból azonban csak kettő kerülhet a bárká-

ra. A mű témája örök: a barátság próbatétele.
„Pingvin pingvint nem hagy ázni-fázni, 
Mi nem akarunk egymástól elválni.
Pingvin pingvint nem hagy ázni-fázni, 
Veletek a legjobb cimborálni.”

RENDKÍVÜLI OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK 
A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmeg-
előzési Osztályának munkatársai tartottak rendkívüli 
osztályfőnöki órákat iskolánkban. Fekete Rita alezre-
des az internethasználat veszélyeiről, és a visszaélések 
következményeiről beszélt. A másik csoportban kol-
léganője az iskolai erőszakról és annak büntethetősé-
géről tartott előadást. A felmerült kérdésekből ítélve 
felső tagozatos tanulóink számára nagyon hasznos-
nak bizonyult az ismertető.

ÖVEGES JÓZSEF  
ORSZÁGOS FIZIKAVERSENY 

Idén bekerültem a Győrben megrendezett Öveges Jó-
zsef fizikaverseny országos döntőjébe, ami péntektől 
vasárnapig tartott. A regisztráció után minden verseny-
ző átvonult a Városházára az ünnepélyes megnyitóra. A 
megnyitó után csoportokra bontva megnéztük a várost. 
Ellátogattunk a Jedlik múzeumba, láttuk Jedlik Ányos 
és Czuczor Bence szobrát és a győri bazilikába is beju-
tottunk. Vacsora után közösen a zsinagógába mentünk 
egy hangversenyre és ugyanott megnéztük a Vasilescu 
gyűjteményt. Másnap reggel korai ébresztő és reggeli 
után a versenyzők elfoglalták a számukra kijelölt helyet. 
A verseny első fele egészen délig tartott. Ez idő alatt volt 
egy-egy kísérletelemző feladat, számításos feladat, kí-
sérleti-mérési feladat és fizika történeti feladat Mikola 
Sándorról. Ebéd után folytattuk a versenyt. Már csak 
egy számításos feladatot és gondolkodtató feladatokat 
kellett megoldanunk. Rövid pihenő után együtt men-
tünk a Mobilis központba, ahol fizikai játékokat pró-
bálhattunk ki. Vacsora után a „Vidd haza a tudományt” 
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című kísérletsorozatot mutatták be nekünk a Révai 
Miklós Gimnáziumban.

A verseny utolsó napján, a Városházán gyűltünk 
össze. Ünnepélyes keretek között került sor az ered-
ményhirdetésre. Fáradtan, de sok élménnyel gazda-
godva értem haza.

Szondi Renáta 8. osztályos tanuló

KAKAS-PARIKÁS
Mecseknádasdon pünkösdvasárnap délután már 
11. alkalommal gyűlt össze kicsi és nagy a kakas-
paprikás főző versenyre. A kakasokat egy órakor 
szétosztották a nevező csapatoknak, és kezdődhe-
tett a főzés. Közben a Mecseknádasdi Német Nem-
zetiségi Fúvószenekar szórakoztatta a közönséget, 
majd a mecseknádasdi óvodások táncoltak, őket a 
Bechli duó dalai követték. Aradról a Banat-Ja nép-
tánccsoport fokozta a hangulatot. A mecseknádasdi 
iskolások néptáncosai tartottak bemutatót, és a 
Szöcske Akrobatikus Rock’n Roll Klub táncosainak 
produkcióját nézhették az érdeklődők. A műsor a 
fúvószenekar szép koncertjével zárult. Öt órakor a 
10 tagú zsűri is elindult két irányban a 70 féle pap-
rikást végigkóstolni. 

I. helyezett a „Gradwohl-Lénárt” csapat, II. helyezett 
a „Nyakas kakas” csapat, és III. helyezett a „Barátok” 
csapata lett. Mivel sok finom paprikás volt és szorgos 
kezek munkálkodtak, míg elkészült az étel, még 11 db 
különdíjat is kiosztottak a csapatok között. A legjobb 
összhangban lévő csapat a „Pécs-Mecseki Borút” csa-
pata, a legkitartóbb „Bu-cza” csapat lett, a legöregebb 
szakács díjat a „Nyugdíjas Klub” nyerte. Az Elnök Úr 
kedvenc csapata címet a „Wildhorse” csapat nyerte el, 
a legprofibb a „Funk Forum” csapata lett, a legtörek-
vőbb a „Hidasi csapat” volt. A legvidámabb a „Kakasok 
és pipikék” csapat volt ezen a délutánon. A legfiatalabb 
szakács a „Mecseknádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület” 
szakácsa volt, a hagyományőrző csapat címet a „Lassa 
Kakas Tikjai” érdemelték ki. A legeredetibb csapat neve 
a „Piroska és a farkasok”, és a legszebben terített asz-
tala a „Zengő kakas” csapatnak volt. A rendezvénynek 
már sok visszajáró vendége van az ország több pontjá-
ról, jönnek Pécstől Szekszárdig, Budapesttől Szegedig, 
Györtől Gyöngyösig, de számos holland, német, osztrák 
és román vendég is megfordult a kakas-paprikás főző 
versenyen. Sok tombola is fogyott, nagy sikere volt a 
székesfehérvári Androméda Travel görögországi szál-
láshelyeinek is. Este a Sanzon zenekar zenéjére táncolt a 
közönség. Egy kellemes vasárnapi programot szervezett 
Mecseknádasdon a Kelet-Mecsek Gyöngyei Falusi Tu-
risztikai Egyesület. A szervezők köszönik mindenkinek 
a munkáját, bárminemű segítségét a rendezvény sikeres 
és színvonalas lebonyolítása érdekében.

Hajdú Józsefné

SPORTEREDMÉNYEK
U8 Leány szivacskézilabda:
Csapatunk Kozármislenyben játszott megyei döntőt, 
ahol az 5. helyet szerezte meg. Berkecz Martina lett a 
bajnokság gólkirálynője.
A csapat tagjai: Berkecz Martina, Háber Meláni, Jakab 
Viktória, Krasz Luca, Mózes Boglárka, Végh Nóra
U9 Leány szivacskézilabda:
Csapatunk Mohácson játszott megyei döntőt, a 3. he-
lyért játszott mérkőzésen 17-17-es eredménynél bün-
tetődobások következtek, ahol a Kozármisleny csapata 
bizonyult jobbnak.
A csapat tagjai: Berkecz Martina, Gyenis Dorka, Háber 
Meláni, Jakab Viktória, Keszler Réka, Krasz Luca, Mó-
zes Boglárka, Végh Nóra
4. korcsoportos diákolimpia országos elődöntő selejtező:
Liszt Ferenc ÁMK Általános Iskola és AMI, 
Mecseknádasd-Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK 
Aba Sámuel Tagiskola, Aba 2 mérkőzés: 19-11és 17-16
Ezzel csapatunk bejutott az országos elődöntőre, 
ahol a szabályok értelmében kizártak minket, mivel 
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6 játékosunk fiatalabb volt a megengedettnél.
Kisiskolák:
A megyei döntőn csapatunk a Somberek és a Szentlász-
ló előtt megnyerte a tornát, így bejutott a Pécsett június 
20-23- a között rendezendő országos döntőre.
A csapatok tagjai:
Berkecz Martina, Blidár Henrietta, Gyenis Dorka, Gye-
nis Patrícia, Gyenis Zsanett, Kaiser Laura, Keszler Réka, 
Kozsán Vivien, Limberger Bettina, Ruppert Blanka, 
Schramm Júlianna, Teimel Sabine.
Női NBIII:
Jó tavaszi szezont zárva 5. helyen végzett csapatunk a 
bajnokságban. Napirana Viktória lett a bajnokság gól-
királynője. 
Az utolsó négy forduló eredményei:
Mecseknádasd Spartacus SE- Szentlőrinc SE 27: 20 (11: 9)
Ld: Napirana 9, Schäffer 6, Csordás 5, Szatmári 4.
Pécsváradi Spartacus SE- Mecseknádasd Spartacus SE 
38: 25 (19: 14)
Ld: Schäffer 10, Napirana 8.
Sellyei VSK- Mecseknádasd Spartacus SE 25: 34 (12: 16)
Ld: Napirana 17, Csordás 8.
Mecseknádasd Spartacus SE- Vörös Meteor-Pécs 30: 19 
(18: 10)
Ld: Napirana 13, Csordás 6, Bajorics 5.

LOVÁSZHETÉNY
SPORT

Szárnyal a lovászhetényi foci csapat! A Megyei III. osz-
tály Pazaurek csoportban az utolsó 5 mérkőzését mind 
megnyerő együttesünk feljött a tabella második helyére. 
Bárban 4-0-ra, Versenden 2-0-ra, hazai pályán a Sátor-
helyt 4-1-re, a Hercegszántót 7-2-re, Ivándárdát 6-2-re 
győztük le! Az utolsó mérkőzésen az Ivándárda ellen az 
első félidő végén még 2-1-es hátrányban volt a csapat, 
de a térfélcserét követően lefelé beindult a lovászhetényi 
henger! Ennek még 5 rúgott gól lett az eredménye, a ha-
zai közönség nagy örömére.

Bátai László

KÉKESD
HŐSÖK NAPJA

Kékesden a szakadó eső ellenére bensőséges ünnepre ke-
rült sor 2012. Pünkösd másnapján: a Hősök Napjára. Sós 
Endre, volt polgármesterünk által teremtett hagyomány-
hoz csatlakozva mi is megemlékeztünk a falu hősi halot-
tairól. Az összegyűlt emberek – hisz majdnem minden 
kékesdi családnak van a két világháborúban elesett hoz-
zátartozója – először elénekelték a Himnuszt, majd Antal 
Géza apát úr mondott ünnepi megemlékezést. 

A falu lakóinak koszorúját Végh Gábor helyezte el, meg-
hajolva a Hősők életáldozata előtt. Végezetül Sinkovics 
Imre színművész előadásában – felvételről – meghall-
gattuk a Szózatot.

MEGHATÓ ÜNNEP KÉKESDEN
Kékesdi Templom történetében először arany esküvőt 
ünnepeltek az alkalomra megjelentek. Napra pontosan 
50 éve vette feleségül Göbl József Kéméndi Margitot. 

Az élet sok bánatot, munkát, megpróbáltatást hozott 
nekik, de Ők kitartottak egymás mellett hűségesen, sze-
retetben. Hozott az élet persze nekik örömöt is, hisz két 
szép fiatalember unokájukban leltek vigasztalást. Apát 
úr jókívánságaihoz mi is csatlakozunk és kívánunk még 
sok szép együtt töltött évet!

Kungl Jánosné

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
HÍREK

Július 7-8.-án kerül megrendezésre a Nagypalli Falunap 
és VII. Pogácsafesztivál, melyet Nagypall Község Önkor-
mányzata, Német Nemzetiségi Önkormányzata valamint 
a Magyar-Német Barátság Klub közösen rendezi meg.
A Pogácsafesztivál megrendezéséhez a Nagypalli 
Magyar-Német Barátság Klub 457 EFt támogatást ka-
pott a LEADER IV. tengelyében meghirdetésre kerülő 
„Szabadidős és hagyományőrző rendezvények” címen.
A kétnapos rendezvény programja június közepétől 
a www.nagypall.hu honlapon, valamint plakátokon 
lesz megtekinthető.

A Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat sike-
resen pályázott a LEADER IV. tengelyében meghir-
detésre került „Települési identitás erősítése” címen. 
A pályázat keretében a nemzetiségi önkormányzat 
által használt irodahelyiség belső átalakítása valósul-
hat meg. A használaton kívüli fürdőszoba elbontás-
ra kerül, így egy nagyobb helyiség áll rendelkezésre, 
melyet a mozgókönyvtáron kívül szakkörök, megtar-
tására lehet használni. A kamra részből kerül kialakí-
tásra a mosdó-WC helyiség. Az átalakításhoz 1,1 MFt 
támogatást nyertünk el.
Június 21.-én a Magyar-Német Barátság Klub, a 
NaNE asszonyai, valamint a közcélú dolgozók közre-
működésével 1100 tő egynyári virágot ültettünk ki a 
közterületekre és a köztemetőbe. 

Jól haladnak a START mezőgazdasági projekt kereté-
ben végzett munkálatok. A veteményezés során bur-
gonyát, vörös- és fokhagymát, sárgarépát, zöldséget, 
zöldborsót, zöldbabot, tököt, céklát, csemegekuko-
ricát, uborkát, paprikát és paradicsomot vetettek. A 
korai zöldborsó már terem, melyet az óvoda konyhája 
folyamatosan használ fel.

KODOLÁNYI JÁNOS ÁMK NAGYPALLI NÉ-
MET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

Május elején köszöntötték iskolánk diákjai az édesanyá-
kat és a nagymamákat. Az elsősök és a másodikosok 
szép versekkel és anyák napi dalokkal színesítették a 
műsort. A harmadik és negyedik osztályos tanulók egy-
egy „fogalmazást” írtak anyukájukról és ezeket az írá-
sokat olvasták fel, amelyek igen meghatóra sikerültek. 
Majd ezután a nagyobb gyerekek is szavaltak verseket 
és anyák napi dalokat is énekeltek.

Május utolsó szombatjára gyermeknapi játékos „hétpróbá-
ra” hívtuk a gyerekeket a nagypalli játszótérre. Jöttek is szép 
számban óvodások, iskolánk diákjai és felső évfolyamos ta-
nulók is, akik már más-más iskolákban folytatják tanulmá-
nyaikat. A gyerekeknek a délelőtt folyamán hét állomáson 
kellett bizonyítaniuk, hogy milyen ügyesek. A program egy 
kis bemelegítéssel kezdődött, amelyet Kató óvó néni tar-
tott meg. Majd ezután első próbaként futáson vettek részt a 
gyerekek. Hat állomáson ügyességi feladatok várták a részt-
vevőket: célba dobás tobozokkal és karikákkal, tojás vivés 
kanálban, karika hajtása rudakkal, babzsák egyensúlyozá-
sa és zsákban ugrálás akadályokkal nehezítve. A délelőttöt 
gólyalábon való egyensúlyozás és kötélhúzás színesítette, ez 
utóbbi nagyon kedvelt volt a gyerekek körében. Persze min-
den résztvevő teljesítette a „hét próbát”, így elégedetten és 
elfáradva fogyaszthatták el a megérdemelt ebédet. A finom 
gulyáslevest a Nagypalli Nők Egyesületének öt lelkes tagja 
főzte meg, amíg a gyerekek a feladatokon ügyeskedtek. Ez-
úton is köszönjük, hogy elvállalták az ebéd elkészítését.

Dr. Kutas Gergely
ügyvéd

7621 Pécs 
Rákóczi u. 35-37. 
I. em/4-es iroda

Mobil: 70/501-9217 
Tel./Fax: (72) 201-473 
E-mail: 

dr.kutas.gergely@gmail.com
Skype: kutas gergő
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ERDŐSMECSKE
PÁLYÁZATOK

A 2011-es esztendőben Erdősmecske Község Önkor-
mányzata pályázatokat nyújtott be a Helyi Vidékfej-
lesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtására. 
Erdősmecske Község Önkormányzata a ,,Településkép 
és lakossági közérzet javítása” témakörben benyújtott 
pályázatával 1 db fűnyíró traktort és 2 db motoros fűka-
szát nyert a településnek. 

Az elmúlt esztendőben a „Német-Magyar Baráti Egye-
sület – Erdősmecske” 2 db pályázatot adott be a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végre-
hajtására. Nagy örömmel mondhatjuk, hogy az Egye-
sület mindkét benyújtott pályázata támogatást nyert. 
A ,,Civil szervezetek eszközellátásának és marketing te-
vékenységének javítása” célterületre beadott pályázaton 
1.008.000,- forintos támogatást nyert az Egyesület, az 
összeget sörpad és sorasztal garnitúrák, valamint egy 
kiváló minőségű hangosító berendezés beszerzésé-
re fogjuk fordítani. A ,,Szabadidős és hagyományőrző 
rendezvények” célterületre benyújtott pályázat szintén 
pozitívan lett elbírálva, így a 2012.-es esztendőben egy 
színvonalas és sokoldalú Falunap szervezésére lesz lehe-
tőségünk. A támogatásért ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani az MVH-nak valamint a ,,Zengő-Duna 
Vidékfejlesztési és Közhasznú Egyesület”-nek.

PROGRAMAJÁNLÓ
Erdősmecske Község Önkormányzata, az Erdősmecske 
Német Önkormányzat, valamint a „Német-Magyar Ba-
ráti Egyesület – Erdősmecske” az idei évben is együtt 
szervezi a Családi délutánnal egybekötött főzőversenyt. 
A gyerekeket 14 órától ügyességi- és sportos vetélkedők, 
légvár, trambulin és kézműves foglalkozás várja. A fel-
nőtteket babgulyás főzőverseny várja. A versenyre nincs 
nevezési díj, jelentkezni az erdősmecskei Polgármesteri 
Hivatalban lehet (személyesen vagy a 72/455-101-es te-
lefonszámon ) 2012. június 6.-ig.
A szervezők mindenkit szeretettel várnak!

Hengl Melitta
Német-Magyar Baráti Egyesület Erdősmecske elnök

ERDŐSMECSKEI ÓVODA
Összegző gondolatok 2011/12.-es tanévre vonatkozóan: 
A tervezett, sokoldalúan fejlesztő foglalkozások mellett 
az egyéni és logopédiai fejlesztések októbertől Vudiné 

Szabó Mariann tanító és logopédus által valósultak meg.
A hétköznapi napi munka mellett nagyon sok Óvodán 
kívüli programot is szerveztünk a gyerekek részére, 
hisz az iskolai munkához szükséges fejlettség elérése a 
közvetlen tapasztalatokra épülő irányított tanulás- és 
képességfejlesztés, e nélkül óriási kudarcok érik a mai 
tanulóifjúságot az iskolai életben. 
Hangsúlyozzuk, hogy az „óvodás élettér”, és az a 3-4 év 
gyermekeink életében, amely alatt megtanulják önma-
gukat viszonyítani, elhelyezni, értékelni, saját normái-
kat kialakítani, véleményezni, saját akaratukat ütköztet-
ni, önmagukat erősíteni, a gyengébbet védeni; ez az a 
szakasz, mely meghatározó jelentőségű a további közös-
ségi, beilleszkedési, boldogulási esélyeiket illetően.

Úgy érezzük, ennek tudatosítására még mindig szükség 
van, nagyon sok felnőtt még mindig nem tekinti a „Já-
ték komolyságát” a fejlődés egyedüli alappillérének! 
Mint eddig minden évben, idén is műsorral köszön-
töttük az időseket, s mivel 2011. az „Idősek Éve” volt, 
a faluban élő idős emberek látogatása, a régi eszközök, 
berendezések, és az akkori életmód emlékei, történetei 
nagy hatással voltak a gyerekek érzésvilágára. A tár-
gyakból, fényképekből a csoportszobában rendeztünk 
egy kiállítást, melyet heteken át nézegettek, forgattak a 
gyerekek, így építve szókincsükbe a szakajtó, köcsög, 
kaptafa… és egyéb kifejezéseket.
Közlekedési projekt keretében a „Rendőr-napon” valódi 
rendőrök tanították, és gyakoroltatták az udvaron kiala-
kított utakon, a KRESZ-táblák jelentését, a közlekedés 
szabályait, majd ezt követően falulátogatás keretében 
Lovászhetényben (polgárőri felvezetéssel) helyismereti, 
gyalogos- és tömegközlekedési ismereteket tanultunk ill. 
Pécsett a városi közlekedés szabályaival ismerkedtünk.
A Lovászhetényi Német Önkormányzat szervezésé-
ben a helyi iskolával közösen a Márton napon a saját 
készítésű lámpásainkkal vonultunk fel, és énekel-
tünk, imádkoztunk a falu templomában.
Idén is elvittük a gyermekeket a Bóbita bábszínház 
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előadásaira. A „Szerelmese”, és „A Szeleburdi Gáspár” 
nagysikerű darabokat már az új Zsolnai Negyedben 
nézhettük meg. A Bajai Színház pécsváradi vendégjá-
tékait – Aladdin és a csodalámpa, ill. „Az Óz, a nagy 
varázsló” című zenés musicalt – is óriási lelkesedéssel 
tapsolták végig a mi „színházértő” és kedvelő óvodá-
saink. Büszkén mondhatom, hogy a mi gyerekeinkkel 
sehol nem kell szégyenkeznünk, fegyelmezettek mind 
az előadásokon, mind a kiszolgáló helyiségek használa-
ta során, és most már teljes biztonsággal kezelnek min-
dent, ha ilyen helyre megyünk.
Mikulás-Karácsonyi ajándéknak is szántuk a „Szalma- 
és az Apolló–Játszóház”-i látogatásunkat, mely az ön-
feledt öröm mellett szintén rengeteg múltba vesző ta-
pasztalatot is jelentett számunkra, hisz a szalma, mint 
ősi, emberközeli természetes anyag ma már teljesen 
feledésbe merült a mai gyerekek számára. 
Hagyományainkhoz híven idén is műsorral készültünk, 
és Falukarácsonyt ünnepeltünk mindkét faluban.
Aztán jött a Jézuska az óvodába is, a plafonig érő fe-
nyőfánkra felkerült a Német önkormányzattól kapott 
szaloncukor, és alatta gazdagon megrakott ajándékok-
nak örülhettek a gyerekek. Akárcsak a tetőtérben az 
iskolásokkal közösen megtekintett karácsonyi bábelő-
adásnak, melyet a Pécs–Somogyi szeretetszolgálat fi-
atal önkénteseiből álló csapat hoz el számukra már 3. 
éve minden Karácsonykor és Húsvétkor, újabb és újabb 

mesét feldolgozva ismerte-
tik meg a bibliai történetet, 
sok zenével, közös ének-
léssel, ajándékkal, a gyere-
kek nagy örömére.
A Mikulás ünnepe és a Far-
sangi bál sikeressége a mi 
óvodánkban nagymérték-
ben a szülői közösség hoz-
záállásától, tenniakarásától 
függ. Büszkén mondhatom, 
hogy ilyen frappáns, jól 
szervezett, konflikusmentes 
szervezésre nagyon régóta 

nem volt példa, és úgy gondolom, hogy a szülők nagy része 
az év során maximálisan kivette a részét a feladatokbanban, 
kereste a legjobb megoldásokat. Egyetlen olyan eset sem 
volt, amit úgy éreztem volna, hogy ezt most „nyögvenye-
lősen” kell erőltetni. A két falu SZMK tagjai elosztották 
egymás között, hogy ki mit csinál, és mindenre gondol-
tak, minden készen lett időben, a Mikulás-csomagok, 
a volt óvodásokból verbuvált Büfé-csapat, a díszítés, a 
nagyszülők bevonása az ital-pultnál, a virágok gyűjtése az 
Anyáknapi díszítéshez, a Baba-ház festése, a falun belüli 
postai küldemények kézbesítése, de említhetem a „20 év 

múltán” is visszatérő régi óvodásunkat, aki szintén gon-
dolt ránk a fejlesztő-játékok, könyvek és egyéb adományok 
felajánlása kapcsán és még hosszan sorolhatnám azt a sok 
jóakaratot, amit ebben az évben kaptunk mindnyájatoktól. 
Köszönet érte, nevek nélkül! 
Természetesen a gyerekek számára nyújtott szolgál-
tatások, (a falu-busz, a kíséret, az új eszközök, aján-
dékok húsvétra, karácsonyra, csomagok, szendvicsek, 
tea, sült gesztenye, zsíros kenyér és az a sok-sok elő-
készületi munka, melyet az önkormányzatok vezetői 
és tagjai tettek azért, hogy a gyerekek minden közös 
rendezvényen jól érezzék magukat, szintén elismerést, 
és köszönetet érdemelnek. 
Az éves összegzéshez tartozik még, hogy egy jól sikerült 
Farsangi bált tartottunk a szülőkkel, melynek bevéte-
léből nemcsak a MECSEXtrém parkba, hanem még az 
abaligeti barlangtúrára is el tudunk menni. 
Húshagyó kedden, itt az óvodában nyugdíjas dolgo-
zónk védnöksége alatt „Hólabdát” sütöttünk a gyere-
kekkel, majd Március 15.-ét ünnepeltük, és együtt is 
húsvétoltunk az iskolásokkal. 
Anyák napján műsorral köszöntöttük, ajándékkal, saját készítésű 
süteménnyel, teával leptük meg az édesanyákat, nagymamákat. 
Megszerveztük a gyerekek általános, szemészeti, és 
orthopédiai egészségügyi szűrését.
Sok mindenről hírt adtunk a Zengővidék c. újságban is, 
és folyamatosan végeztük a kötelező továbbképzéseinket.
Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy tartalmas 
évet tudhatunk magunk mögött, de ezt a sok prog-
ramot nem tudtuk volna finanszírozni, ha nem pá-
lyáztunk volna az Integrációs Programra, melyet a 
NEFMI írt ki az olyan óvodák, iskolák részére, akik 
plusz munkát vállalnak az esélyegyenlőségi törekvé-
sek megvalósítása érdekében.
Ez az óvoda pedagógusai részéről, többletfeladatok vál-
lalását, plusz munkaórát jelent, olyan tevékenységek 
szervezését, és dokumentációt, amelyek nem tartozná-
nak a kötelező óvodai munkájukhoz.
Végezzük! Hiszen mi itt élünk – Erdősmecskén, Lo-
vászhetényben, csak mi magunk tehetjük jobbá az 
életünket, mindenki a saját lehetőségét, munkáját, 
tehetségét hozzáadva.
A találkozások, az együttlétek, a közös tevékenységek 
során átélt élményekkel gazdagodva alakíthatjuk ki 
gyermekeinkben a közös jövőképet. A kezüket fogva 
vezetjük őket az úton. 
Mindig vannak leszakadók, megtorpanók, elbizony-
talanodók, akadékoskodók köztünk is és a gyermekek 
között is, de mindannyiunk közös felelőssége, hogy át-
segítsük magunkat a nehézségeken, és biztassuk őket a 
továbbhaladásra – jó szóval, türelemmel, szeretettel!

Lőrinczné Takács Aranka és Csibi Zoltánné
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ERZSÉBET
TESTÜLETI GYŰLÉS ERZSÉBETEN

A testület megbeszélte az elmúlt időszak történéseit. 
Virágosításra kevesebb pénzt fordítunk idén, ellenben 
több örökzöld lett kiültetve. A futball pálya kaszálását 
Müller Nimród végzi. Szó esett az idei év társadalmi 
munkáiról. Terveink között szerepel a Mucsi tanyánál 
lévő kereszt helyreállítása valamint a játszótér – szabad-
időpark tereprendezése, fák ültetése, kerítésfestés.

A testület egyhangúlag támogatta és segítségével hozzá-
járul az Ökoparty megrendezéséhez. Ennek várható idő-
pontja Szeptember 8. Hasonló nagyságú rendezvény lesz, 
mint 2010 nyarán a Kistérparty volt. A megbeszélés fő té-
mája a szemétszállítás volt, ugyanis 2013-tól más díjakkal, 
más szolgáltatóval kerül végrehajtásra a hulladékszállítás, 
és talán más számlázási rendszer kerül bevezetésre. Ezek-
ről a lakosság kellő időben és módon tájékoztatva lesz. 

PÁLYÁZATOK
Önkormányzatunk 
beadott pályázata si-
kerrel zárult a Zengő-
Duna Leader egyesü-
letnél meghirdetett 
pályázatán. Egy fű-
nyírós kis traktort, 
egy motoros Stihl 

fűkaszát, valamint komposztáló ládát tudtunk vásárolni 
a nyert pénzből. Erzsébet Községért Alapítvány szintén 
sikeresen pályázott a 2012-es falunap megrendezésére. 

ÓVODA
A kátolyi óvoda megszűnésével az eddig fél állásban 
dolgozó óvónő, Bakó Melinda ezentúl teljes állásban 
fog dolgozni óvodánkban. A gyermeklétszám növe-
kedése szükségessé teszi a két óvónő foglalkoztatá-
sát. Szeptembertől sok szeretettel várjuk az óvodá-
sokat Szellőről és Kátolyból is. 

Horváth János polgármester

SZELLŐ
ÖNKORMÁNYZAT

Pályázatot adott be az Önkormányzat felzárkóztatási 
támogatásra 2 millió forint értékben, melyen eszkö-
zöket lehet vásárolni. Eme pályázaton csak hátrányos 
helyzetű települések kérhettek támogatást. Sikeres el-
bírálás esetén 100% a finanszírozás. Május elsejével 2 
fő áll munkába a start közmunkaprogram keretében. 
Feladatuk a mezőgazdasági utak rendbetétele és tisz-
tán tartása a faluba vezető útszakaszokon.

MAJÁLIS
A Majálist a szokásos helyen, a Party-téren tartot-
tuk. Sok vidám kisgyerek, vidéki vendégek és hely-
beliek társaságában töltöttük a délutánt. Polgár-
mester asszonyunk üdvözölte a jelenlévőket, majd 
köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat. Lelkes 
fiatalok szép és megható anyák napi műsorral ké-
szültek; ezután következett a májusfa állítás, melyet 
a gyerekek feldíszítettek és a férfiak beástak. A tűz-
rakóban izzott a parázs, hogy ropogósra süssük sza-
lonnánkat. Friss kenyérrel, zöldhagymával jól esett 
az uzsonna, a gyerekek vidáman hancúroztak az üde 
zöld fűben. A felnőttek jót beszélgettek, nevetgéltek. 
Jó volt együtt lenni és kikapcsolódni a mindenna-
pok ritmusából.

FALUNAPI ÜNNEPSÉG
A Szellői Falunap megrendezéséhez szükséges anya-
gi forrásra a Szellőért 2010 Alapítvány pályázatot 
nyújtott be a LEADER program keretében a „Sza-
badidős és hagyományőrző rendezvények” célterü-
letre. A pályázatunk sikeres elbírálásban részesült 
ezért 2012. július 14.-én tartjuk meg falunapunkat. 
Délelőtt 10 órától a falu játszóterén gyermekprog-
ramokkal várjuk az érdeklődőket, majd délután 15 
órától a Művelődési Ház színpadán kulturális mű-
sorokkal szórakoztatják a kistérségünkből érkező 
fellépők a vendégeket. Rendezvényünket a Millich 
zenekar hajnalig tartó báljával zárjuk.
A részletes programokról a későbbiekben plakáton 
és meghívókon keresztül tájékoztatjuk a közönséget. 
Rendezvényünkre szeretettel várjuk a vendégeket.

Wesz Andrea Szellőért 2010 Alapítvány
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MARTONFA
VADÁSZKÜRT

A Baranya Vadászkürt Együttes június elején 
Ausztriában megrendezett nemzetközi versenyen 
vett részt. A hazánkat egyedül képviselő csapatot 
arany teljesítménydíjjal jutalmazta a szigorú zsű-
ri. Az együttes vezetője Agyaki Gábor, művészeti 
vezető Hock Norbert. Gratulálunk, sok sikert kívá-
nunk továbbra is!

ÓBÁNYA
IDŐSEK KLUBJA

A május hónap anyák napjával kezdődött. Az Idősek 
klubja dolgozói az általuk készített szép üdvözlőkár-
tyával köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. 
Az idősek meghatottan és elérzékenyülve fogadták 
a köszöntést. 
Május 8.-án a klub aktív tagjai Szekszárdra kirándultak 
a Mézeskalács múzeumba. A kis csapat itt megtudhat-
ta, hogy a Petrits család tulajdonában lévő vállalkozás 
már 1825 óta foglalkozik mézeskalács, gyertya, cukor-
ka és sütemények készítésével. Az évszázadok során 
a mesterségek apáról fiúra szálltak. Jelenleg a hatodik 
generáció készíti a mézeskalácsokat és a gyertyákat. A 
múzeumban egy filmmel bemutatták a mézeskalácsos 
mesterség történetét, hagyományos készítését és eszkö-
zeit, a vállalkozás történetét. A kiállítás megtekintése 
után mézeskalács szíveket, babákat és számtalan szebb-
nél szebb mézeskalács figurát ill. cukorkát, gyertyát le-
hetett vásárolni a család kis boltjában. A „nagy” vásárlás 
után finom fagylalttal hűtötte magát mindenki. Nosz-
talgia hangulatban, gyermekkoruk cukorkáit felidézve 
tért haza Óbányára a társaság.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Módosított beadási határidő!

A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot hirdet a 
júniusban megrendezendő Kistérsparty – Ökopartyhoz kap-
csolódóan. A rajz pályázat témája:
•	 Milyen lesz környezetünk 2050-ben? 
•	 A legkedvesebb élményem a kistérségben, a népi hagyo-

mányokban, 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. július 31.
Beküldés, leadás helye: 7720 Pécsvárad, Gyenes T. u.6/2. 
A pályázatokon fel kell tűntetni az alkotás címét, a ké-
szítő nevét, korát, elérhetőségét! A beérkezett pályáza-
tokból kiállítást rendezünk.
Kategóriánként az első három helyezettet díjazás-
ban részesítjük! 
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MEGHÍVÓ
KÁTOLYI FALUNAPRA

2012. JÚNIUS 30
KÁTOLY KÖZÖSSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY  

NEVÉBEN SOK SZERETETTEL MEGHÍVJUK 
ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT, ISMERŐSEIT  
A 2012. JÚNIUS 30.-ÁN MEGRENDEZÉSRE  

KERÜLŐ FALUNAPI RENDEZVÉNYÜNKRE!
9.00 ÓRÁTÓL EGÉSZ NAP JÁTÉKOKKAL,  

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSSAL,  
LEPÉNYSÜTÉSSEL, ELŐADÁSOKKAL VÁRUNK 

MINDEKIT; A NAPOT A POLO ZENEKAR  
BÁLJÁVAL FEJEZZÜK BE. 

A RENDEZVÉNYEK HELYSZÍNEI A  
KULTÚRHÁZ, A KASZAPOVICS TÉR ÉS A 

KARASICA PARTJA. 
A RENDEZVÉNY FŐBB TÁMOGATÓI:

REJTVÉNY
E havi megfejtésünk egy júniusi varázslatos esemény. A megfejtéseket az info@zengoalja.hu elektronikus vagy a 
7720 Pécsvárad, Gyenes Tamás u. 6/2. postacímre várjuk június 25.-éig. A helyes megfejtést beküldők között a 
Mecsekdrog Kft. teakülönlegességét sorsoljuk ki.  
Májusi számunk megfejtése: ÉDESANYA. A szeren-
csés nyertes: Benkő Györgyné Nagypall, Petőfi utca 
35. szám alatti lakos. A nyereményét a fenti címen 
veheti át. Gratulálunk!

1. Boldogító érzelem
2. Bátorságpróba
3. Igás állat húzza
4. Muzsika más néven
5. Kurázsi
6. Égi fényes kísérőink
7. Mulatság más néven

8. Betakarítás
9. Seprűn közlekednek
10. Az aratás kezdő 

„napja”
11. Csábító céllal kevert 

ital
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ZengőVidék
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

A ZENGŐALJA ÍZVILÁGA
Rovatunkban hónapról-hónapra bemutatunk egy-egy 
olyan ételt vagy italt, melyet kistérségünk települése-
in 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.
Küszöbön a nyár, itt a szabadban főzött ételek szezon-
ja. Szíves figyelmükbe ajánljuk kezdőknek és haladóknak 
Ivánkovics Gábor kátolyi olvasónk Köcsögös bab receptjét.

KÖCSÖGÖS BAB

Hozzávalók: (12 literes agyagedény – köcsög – méretűhöz, 
kisebb edénynél arányosan csökkentsük a hozzávalókat)
1kg bab – előző nap beáztatni
1 füstölt csülök – darabolni, kicsit elő lehet főzni
1kg sertés hús, lapocka vagy tarja
10 db nagyobb répa
10 db petrezselyem gyökér
1 csokor petrezselyem zöldje
5 fej hagyma
paprika, só, bors, fokhagyma (kis fej) ízlés szerint
A hozzávalókat felaprítjuk, mindent egyszerre belete-
szünk az edénybe és vízzel felöntjük.
Fontos, hogy az edényt áztassuk be a főzést megelőző-
en! Tűz, parázs mellé helyezzük. Az edényt ne forgassuk, 
mert megreped, a tűzre folyamatosan ügyeljünk. A fő-
zési idő 5-6 óra, kisebb edénynél 2-3 óra. „Kényelmes” 
étel, mert kavargatni nem kell, forrás után a köcsögben 
pörög az étel „magától”. Főzés alatt így mással is foglal-
kozhatunk.

Jó étvágyat kívánunk!

HIRDETÉSI LEHETŐSÉG: A Zengővidék infor-
mációs lap 2600 példányban jelenik meg a Pécsvá-
radi 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.
Júliusi számunk lapzártája: 2012. június 25.

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


