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P RO G R A M E L Ő Z E T E S
Júlis 14. – Szellő – Falunap és gyereknap 
Július 16-19 - Nagypall – Csuhé Kézműves Tábor

Augusztus 4. Erdősmecske - Falunap
Augusztus 4-5 Mecseknádasd – Alsófalusi Búcsú

Nagypallon Panni óvó nénit búcsúztatták. Jó egész-
séget, szép nyugdíjas éveket kívánunk! (15. oldal)

Nagy erőkkel beköszöntött a nyár 
Településeink lakosságának élete ezekben a trópu-
si napokban is mozgalmas volt és a tervek szerint 
jut még a nyárra bőven falunapokból, táborokból, 
egyéb rendezvényekből. Szép nyarat, jó pihenést 
kívánunk minden olvasónknak!

A Berkesdi Fekete István Általános Iskola a Berkesdi 
Német Önkormányzat támogatásával tanulmányi 
kirándulást szervezett Németországba június 18-tól 22-
ig. A kiránduláson 11 tanuló, két német szakos pedagó-
gus és négy felnőtt vett részt. (Cikkünk a 4. oldalon.)

JÖN!JÖN!
KISTÉRPARTY

 2012

SZEPTEMBER 1.
ERZSÉBET

MÉG 55

40. éves a Zengővárkonyi Hagyományőrző 
Művelődési Egyesület (Cikkünk a 4. oldalon.)

Kistérségünk intézményeiből a tanév befejeztével 
töb ben mentek nyugdíjba.
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A HÓNAP ÜZENETE
„Kommunikáció – az első dolog, amit ez életben meg-
tanulunk, és a vicc az, hogy mire felnövünk, megnő a 
szókincsünk, és tudnánk beszélni, mégis egyre nehe-
zebb kitalálni, hogy mit mondjunk, vagy hogy miként 
kérjük azt, amire tényleg szükségünk van. A nap végén 
akadnak olyan dolgok, amikről nem lehet nem beszél-
ni. Akadnak dolgok, amiket nem akarunk meghallani, 
és akadnak olyanok is, amiket azért mondunk ki, mert 
nem akarunk többé hallgatni. Akadnak dolgok, amik 
többet érnek a szavaknál, ezek a tetteink. Akad olyan is, 
amit azért mondunk, mert nem mondhatunk mást. Bi-
zonyos dolgokat magunkban tartunk, és nem túl gyak-
ran, de néha-néha a dolgok önmagukért beszélnek.”

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Berkesdi Idősek Napközi Otthona szociális gondo-
zói állást hírdet. Feltételek: szociális gondozói végzett-
ség, ennek hiányában megszerzésére kötelezettségvál-
lalás, erkölcsi bizonyítvány. Előny a berkesdi lakhely.
Jelentkezés: pályázat benyújtásával Vavrek Erzsébet in-
tézményvezető részére 7664 Berkesd, Alkotmány u. 59.
Határidő: 2012. július 25.
Telefonon felvilágosítás: +3630/588-8040 számon.

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

JÚLIUS
OROSZLÁN HAVA, SZENT JAKAB HAVA

A római naptárban a hónap eredetileg az „Ötödik” 
(Quintilis) nevet viselte, mivel az egykori márciusi év-
kezdéstől számítva az ötödik hónap volt. I.e. 44-ben 
Marcus Antonius javaslatára nevezték el júliusnak Juli-
us Caesarról, aki e hónap 12. napján született.
Júliusban a nap az oroszlán jegyében jár. Ez a hónap az 
aratás hónapja. A kenyérgabona betakarításának sikerét 
számos hiedelemmel és szokással igyekeztek biztosítani. 
A munkát fohászkodással, imádsággal, kalapemeléssel 
kezdték. A munkánál használatos eszközeiket a temp-
lomkertben gyűjtötték össze, ahol a pap megszentelte.

Jeles napok: 
Július 2., Sarlós Boldogasszony – Az egykori sarlós ara-
tás kezdete. Magán az ünnepen valami keveset arasson 
az asszony is sarlóval, szedjen kalászt, hogy a jószág ne 
pusztuljon. 
Július 5., Sarolta, Emese – Ha esik, akkor rossz dió- és 
mogyorótermés lesz. 
Július 15., Apostolok oszlása – Ha főszél (északi szél) 
fúj, drágaság lesz, és tavaszra fölmegy a búza ára. 
Németpróna régi hagyománya: kilenc zivatar támad e 
napon és utoljára belecsap a villám a búzakeresztekbe. 
A zivatarok ezután szétoszlanak és mindegyik a maga 
országába tér vissza. Többé nem is kerülnek össze és 
most már nincs is akkora erejük. 
Július 20., Illés – Ha ezen a napon dörög az ég, azt 
mondják, hogy „Illés szekere zörög”. A szegedi néphit 
szerint bármilyen szárazság van, az esőnek esnie kell 
Illés próféta napján. S így fenyegetik meg az ünnep 
előtti forróságot: jaj neköd kánikulla, ha Illés próféta a 
nyakadot megmossa. 
Július 22., Mária Magdolna – Zalában a kánikula Mag-
dolna napján jön be és Bertalan napján távozik. 
Július 25., Jakab – Szent Jakab volt az elsőként vértanúha-
lált halt apostol. Az utasok, hajósok, vándorok védőszent-
je. A régi szegedi juhászok Jakab éjszakáján a csillagok ál-
lásából következtettek a jövő évi időjárásra. A nap délelőtti 
időjárása megfelel a karácsony előtti, a délutáni pedig a ka-
rácsony utáni időjárásnak. Vagyis, ha délelőtt felhős az ég, 
akkor a tél első felében, ha pedig délután, akkor meg a tél 
utolján lesz tartós havazás. A tápéiak szerint ha Jakab nap-
ján északról fúj a szél, akkor a tél hideg lesz. Ha alszél fúj, 
enyhe, lucskos tél várható. Ha a nap fényeskedik, nagy hi-
deget jelent, ha eső esik, jó idő lesz – mondják a székelyek. 
Július 26., Anna – Szűz Mária édesanyjának ünnepe. 
Szent Anna a gazdaasszonyok, bányászok, szabók, hal-
doklók egyik pártfogója.
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BERKESD
DÖK NAP

Iskolánk június 12-én diák-önkormányzati napot tar-
tott. Ennek keretében került megrendezésre a diák-
fórum, ahol tanulóink javaslataikkal és kéréseikkel 
fordulhattak a nevelőtestület felé. Ezt követően akadály-
versenyen mérhették össze tudásukat nebulóink.

6. OSZTÁLY OSZTÁLYKIRÁNDULÁSA 
Május utolsó napján, az idei tavasz egyik ragyogó napját 
kifogva osztálykiránduláson vett részt a hatodik osztály. 
Reggel biciklire pattantunk, és átkerekeztünk Pere-
kedre, Pekár Lászlóék tanyájára. Ismerkedtünk az 
állattartással, sétakocsikáztunk, megnéztük a birka-
nyájat, és nagyon jól éreztük magunkat.

A piknikezés után hazakerékpároztunk, megebédel-
tünk, majd elutaztunk Pécsre, a Mecsextrém parkba, 
ahol kipróbáltunk mindenféle őrült játékot.

A jól sikerült kirándulásunk után egy héttel ismét elutaz-
tunk Pécsre, ahol a Zsolnay Kulturális Negyedbe látogat-
tunk. Megnéztük a Tudásközpontban a könyvtárat, majd 
részt vettünk a Planetáriumban egy nagyon érdekes vetíté-
sen, aminek a témája a minket körülvevő világegyetem volt.

Halász Barna osztályfőnök

KIRÁNDULÁS A RÉKA-VÖLGYBE
Három osztály, az 1., 3. és a 4. osztály a Pécsvárad 
melletti Réka-völgybe kirándult. A gyalogtúrán kel-
lemesen elfáradt gyerekek a Réka-völgybe érve tüzet 
raktak és szalonnát sütöttek. Az előzetesen esett sok 
eső megnehezítette a tűzrakást, de a gyerekek így is 
nagyon élvezték a sütést. Később számháborúval és 

röplabdázással töltötték az időt. Nagyon jól telt min-
denki számára ez a nap!

TANÉVZÁRÓ

Az idei tanévzáró ünnepélyt június 16-án tartottuk. 
Nagy Tünde intézményvezető beszámolt a tanévben 
lebonyolított programokról, a tanulók tanulmányi 
eredményéről, az osztályok átlagairól. Iskolánkban a 
2011/2012-es tanévben 5 gyermek szerzett kitűnő és 
3 jeles bizonyítványt, akiket jutalomkönyvekkel aján-
dékoztunk meg. Tantárgyi dicséretet 17 tanuló kapott, 
akik szintén könyvjutalomban részesültek. A tanévzá-
ró ünnepélyt a 4. osztályosok Vakáció című műsorával 
zártuk. Az ünnepség után minden gyermek az osztály-
termébe vonult, ahol a bizonyítványukat kapták kézhez.

BALLAGÁS

A 8. osztályosok ballagására június 16-án délelőtt 10 
órakor került sor. Az iskola épületét a 7. osztályosok 
díszítették fel élő virágokkal, melyeket a településen 
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gyűjtöttek az előző délutánon. A ballagó 8. osztályos 
tanulókat hagyományosan a 7. osztályos diáktársaik és 
az intézményvezető búcsúztatta az általános iskolától. 
Minden ballagó egy verssel köszönte meg tanárainak a 
sok munkát és türelmet.

BERKESD HÍREK
Berkesden augusztus 19-én kerül megrendezésre a  
IX. Berkesdi Kakaspörkölt-főző Fesztivál. A programot 
a berkesdi Nyugdíjasklub nyertes Leader pályázatának 
köszönhetően az támogatja 500.000 Ft-tal. 

A főzőcsapatoknak nevezni lehet Kapitány Zoltánné 
polgármesternél (tel: +3630/223-2582). Nevezési díj: 
4.000 Ft/csapat, melynek fejében a szervezők biztosíta-
nak 1 db kb. 4,5 kg-os tisztított kakast, asztalt, padokat, 
a főzéshez tűzifát. 
Program:  8:00 ünnepi szentmise a templomban
  10:00 tűzgyújtás – főzés megkezdése
  13:30 minta leadása zsűrizéshez
  14:45 eredményhirdetés
  15:15 - 19:00 ünnepi műsor kavalkád
  19:30 szabadtéri program vége
  21:00 – 03:00 bál a művelődési házban
A rendezvény ideje alatt büfé üzemel. A gyermekek szá-
mára ingyenes játékhasználat. A programra minden kul-
turáltan szórakozni vágyó érdeklődőt szeretettel várunk.
A Berkesdi Fekete István Általános Iskola könyvtárának 
fejlesztésére benyújtott TIOP pályázatunk 5.468.796 Ft 
támogatásban részesült. A pályázat 100%-os támoga-
tottságú, tehát önerőt nem igényel. A támogatásból a 
könyvtárban új számítógépek, valamint az esélyegyen-
lőség biztosítása érdekében a látás-és hallássérültek 
számára az olvasásához szükséges speciális eszközök 
kerülnek még az idei évben beszerzésre. A projekt az 
Európai Unió támogatásával az Új Széchenyi Terv kere-
tében valósul meg.
A Berkesdi Önkormányzat 3.985.000 Ft vissza nem té-
rítendő támogatásban részesült a Belügyminisztérium 
által kiírt Önhibáján Kívül Hátrányos Helyzetű Önkor-
mányzatok Támogatása pályázati alapból. A támogatást 
az oktatás alulfinanszírozottságából keletkező működé-
si hiány csökkentéséhez kapta az önkormányzat. A tá-
mogatással az önkormányzatnak az éves gazdálkodás-
ról készített beszámoló során el kell számolnia.
A Berkesden megépíteni kívánt szennyvízhálózat tá-
mogatására benyújtott pályázatot az önkormányzat 
benyújtotta, jelenleg a hiánypótlások folynak. A pályá-
zat elbírálása várhatóan szeptember környékén lesz. 

Bízunk abban, hogy pályázatunkat az elbírálók támo-
gatásban részesítik.
Június 4-én ünnepeltük Berkesden a Hősök Napját. Mivel 
az ünnepséget hatalmas vihar előzte meg, az idősek nap-
közi otthonában tartottuk meg a megemlékezést. A Ber-
kesdi Önkormányzat és a Berkesdi Német Önkormány-
zat koszorút helyezett el az áldozatok emlékművénél. 
Köszönet a megemlékezésen részt vevőknek, hogy a 
rendkívüli időjárási körülmények között is ott voltak, 
valamint a műsorban közreműködő iskolásoknak, az 
őket felkészítő Zelei Enikő és Gáspárné Mózsa Sarolta 
tanár néniknek a munkáját.

Lipcsikné Weixl Eszter

ISKOLA
A Berkesdi Fekete István Általános Iskola a Berkesdi Német 
Önkormányzat támogatásával tanulmányi kirándulást szer-
vezett Németországba június 18-tól 22-ig. A kiránduláson 11 
tanuló, két német szakos pedagógus és négy felnőtt vett részt. 
A szállás egy csodálatos síparadicsomban Missen-
Wilhemsben volt, ahonnan kirándultunk Ausztriába, Svájc-
ba és Lichtensteinbe is. Megtekintettük a Neuschwansteini 
kastélyt, Füssent és az Alpsee-t. Ellátogattunk Lichtensteinbe 
(Vaduz), és St. Gallenbe, ahol a városon kívül a közeli vadas-
park állatait is megcsodálhattuk. Majd Bregenz város kikö-
tőjében egy felvonón jutottunk fel a hegyre, ahol a Bodeni-
tó és a város csodálatos panorámáját láthattuk. Az utolsó 
nap Európa egyik legnagyobb vidámparkjában voltunk a 
Skyline Parkban Bad Wörishofen közelében, ahol gyerme-
kek és felnőttek is felejthetetlen élményeket szereztek. Haza-
felé Kempten várost tekintettük meg. 
Gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt felejthetetlen 
élmény marad ez a kirándulás, ami egyben jó lehetősé-
get biztosított a tanulóknak a német nyelvgyakorlásra. 

Pappné Herman Ilona

ZENGŐVÁRKONY
40 ÉVESEK VAGYUNK!

A Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési Egye-
sület idén ünnepelte a 40. születésnapját. Ennek mél-
tán – egyben – emléket és ünnepséget állítva a június 
23-i programsorozat is az egykori csoportvezető, Töttös 
Sándor házánál kezdődött. Emléktáblát avattunk, mert 
egykor ő volt a csoport szíve, lelke, talán neki köszön-
hetjük, hogy ma is létezünk. Majd Császár János emléke 
előtt is koszorúval tisztelegtünk.
Köszönjük mindenkinek, aki velünk ünnepelt, velünk 
mulatott, elvégre nem kis esemény volt ez Egyesületünk 
életében! Köszönet továbbá Zengővárkony Község Ön-
kormányzatának a támogatásért!
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MECSEKNÁDASD
A LISZT FERENC ÁMK HÍREI

Június 3-án ismét a művészeti iskolásoké volt a fősze-
rep. Az iskola folyosógalériájában a képzőművészeti 
csoportok kiállítása nyílt meg. A sokszínű anyagban 
egyaránt megtalálhatók a nagy méretű közös festmé-
nyek, a szobrokkal kombinált képek és a grafikák. A 
különböző pályázatokon sikeresen szerepelt alkotások 
színes fénymásolatai is a falakra kerülhettek. A kép-
zőművészet és a zene kapcsolatát erősítik a gyerekek 
hangszerekkel kapcsolatos munkái. 
A kiállítás megtekintése után zenész növendékeink hang-
verseny keretében mutatták be az idei évben tanultakat. 
A képzőművészet és a zene mellett a tánc is fontos 
szerepet játszik életünkben. Az iskolában működő 
néptánccsoport és aerobic csoport mellett több tanu-
lónk is táncol a Bonyhádi Szöcske Akrobatikus Rock 
and Roll csapatában. Az ő színvonalas műsorukat is 
láthattuk a bemutatón. Felléptek: Amrein Vivien, Ka-
iser Laura, Schum Laura és Bíró Kinga. 

Az Alapfokú Művészeti Csoportok Bemutatója kereté-
ben – immár hagyományosan – német nyelvű színda-
rabot adtak elő „Hófehérke és a hét törpe” címmel isko-
lánk tanulói: Az előadásnak nagy sikere volt. Szereplők: 
Bacher József, Batári Dániel, Kőnig Miklós, Müller Lász-
ló, Ruppert Blanka, Schunk Roland, Teimel Florian 6. 
osztályosok, Balog Valentin, Biszak Tamás, Kapoli Kin-
ga, Márkus Viktória, Stricki Evelyn, Zell Eden Hanna 7. 
osztályosok. A darab kivitelezésében segítettek: Papp 
Stella, Balog Zsófia. Felkészítő tanáraik: Dékány Jánosné 
és Megyesiné Huszár Bernadett.

Hagyományainkhoz híven tanévzáró ünnepélyün-
kön köszöntöttük három jubiláló pedagógusunkat: 
Dékány Jánosné 30 éve, Bolla Zsolt és Vindics István 
pedig 25 éve oktatja, neveli tanulóinkat. Köszönöm 
eddigi munkájukat. 
Ebben a tanévben három nyugdíjba vonuló munkatár-
sunktól is búcsúztunk. 
Keszler Józsefné 1990 óta dolgozik intézményünkben 
takarítónőként. Nálunk töltött 22 év munka után kor-
kedvezményes nyugdíjba vonul júliusban. 
Csibi Ferenc (mindenki Csucsu bája) 2004 óta szállította 
a bejáró tanulóinkat (Apátvarasdról, Erdősmecskéről, 
Lovászhetényből) az iskolánkba. Sok osztálykirándu-
lásra, külföldi csereprogramokra és hazai sportverse-
nyekre is szállított bennünket. Köszönjük munkájukat, 
további jó egészséget kívánunk nekik. 
35 év munkában együtt töltött év után Kemény Zol-
tán igazgatóhelyettes is nyugdíjba vonult.
Kemény Zoltán kollégámmal 
1977. augusztusában egy-
szerre érkeztünk a Mecsek-
nádasdi Általános Iskolába. 
19 évig mint kollégák, 16 évig 
mint igazgató és igazgató-
helyettes dolgoztunk együtt. 
Zoli kezdetben oroszt, majd 
történelmet és az utóbbi 10 
évben magyar irodalmat és 
nyelvtant tanított, de volt út-
törőcsapat-vezető és osztály-
főnök is. Táborozni és verse-
nyezni vitte tanítványait, fociztunk együtt tanár-diák 
meccseken és a tanárok csapatában a Nádasdi Kispá-
lyás labdarúgó bajnokságon. Kettőnk és pedagógus 
kollégáink munkájának az eredménye az iskola jelen-
legi és már több éve kialakult arculata. 
Zoli köszönöm neked az elmúlt 35 év lelkiismeretes, 
pontos, megbízható munkádat és külön köszönöm a 16 
év igazgatóhelyettesi tevékenységedet. Volt és jelenlegi 
tanítványaink, kollégáim és a magam nevében kívánok 
nyugdíjas éveidhez egészséget, sok örömöt. 

Kófiás Endre (ÁMK igazgató)

Sportéletünkből:
Atlétikában a Diákolimpia kislabdahajítás III. korcso-
portos országos döntőjén Budapesten 36 induló közül 
Kozsán Vivien 5. helyen végzett.
A Pécsett 2012. június 20-23-ig megrendezésre kerülő 
Kisiskolások Országos Diákolimpia Kézilabda tornáján 
iskolánk csapata bronzérmet szerzett. 
A verseny során 140.induló iskola csapatai közül a me-
gyei döntőt megnyerve jutott el csapatunk az országos 
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döntőbe, amely 15 csapat részvételével került megren-
dezésre. Nagyszerűen szerepeltünk, hiszen hat mérkő-
zésből ötöt megnyertünk, és csak a későbbi győztes Ba-
latonszemes csapatától szenvedtünk vereséget. 
A csapat tagjai: Teimel Sabine, Ruppert Blanka, Gyenis 
Patrícia, Gyenis Zsanett, Gyenis Dorka, Blidár Henriet-
ta, Kozsán Vivien, Keszler Réka, Schram Júlia, Szokoli 
Karolina, Kaiser Laura, Berkecz Martina. Felkészítő ta-
nárok: Gúnya Ferenc és Kófiás Endre.
Gratulálunk sikereikhez!

A SCHLOSSGARTEN ÓVODA ÉS  
BÖLCSŐDE NYÁR ELEJI PROGRAMJAI

Erdei Óvoda Óbányán
16 Pillangó csoportos óvodás gyermek, Teri és Jutka óvó 
néni és Marika dadus együtt töltött el két napot Óbányán 
a Csatlós Bence szülei által felajánlott „Winterberg” ház-
ban. A csodálatos erdei környezetben álló, jól felszerelt 
házban hamarosan otthonosan mozogtak a gyerekek és 
az első, esős nap ellenére is jól érezték magukat. Esőka-
bátban látogattunk el az új faluházba, ahol a patak fölé 
épített kis színpad rögtön dalolásra késztette a gyereke-
ket, majd a patak csörgedezését és az erdő neszeit hall-
gattuk. Mezey Erzsi néni Illatos-Háza sok érdekességet 
kínált. Jót kuncogtak az ízes népi rigmusok hallatán, 
amik az egyes virágok, fűszernövények illatlelőhelye 
mellett ékesítették a falakat. Az illatokat a fűszerkertben 
be is azonosíthatták a növényekkel. Az ajándékba ka-
pott hajtásokat később az óvodában elültettük. Óbányai 
sétánk során megcsodáltuk a falu jellegzetes épületeit 
és az újonnan betelepültek által ízlésesen felújított há-
zakat. A Tulipános Ház különösen elnyerte a gyerekek 
tetszését. A helyi tájházban nagyanyáink, dédszüleink 
életmódjába tekinthettek be az óvodások a régi hasz-
nálati tárgyak és fotók segítségével. Erzsi néni egy-egy 
tárgyhoz érdekes történetet is fűzött. Az öreg szobabel-
ső a gyerekeket arra inspirálta, hogy az óvodában tanult 
német mondókákat, dalokat felidézzék. A házba visz-
szatérve kedvenc játékainkat játszottuk, majd a lefekvés 
előtti párnacsatára is sor került. 
Másnap madárcsicsergésre és napsütésre ébredtünk. A 
Marika dadus által elkészített finom reggeli után er-
dei túrára indultunk. A Kisújbányára vezető útvonal 
számos érdekességet tartogatott gyermekeinknek. A 
patakon való többszöri átkelés, az előző napi vihar-
ban kidőlt fákon való átmászás, csúszás, sziklaköveken 
való egyensúlyozás, a meredek hegyoldal megmászá-
sa, a csepegő szikla, a ferde kövek, a csodálatos gyö-
kérformák, az erdei állatok lábnyomai, a dús lombo-
zaton áthatoló napfény mind-mind rácsodálkozásra és 
újabb tapasztalatgyűjtésre volt kiváló alkalom. Az er-
dőben honos fákat és virágokat közvetlen élőhelyükön 

tudtuk beazonosítani. Megtanultuk az égtájak nevéről 
szóló rigmust. Az út mentén elhelyezett információs 
táblákról ismereteket szerezhettek az erdő életéről. A 
kétnapos erdei óvodai program végén többen megje-
gyezték: „Jó lenne még maradni”
Ez a két nap, amellett, hogy cselekvő tapasztalatszerzés 
útján számtalan új ismerethez jutottak gyermekeink, 
arra is alkalmasnak bizonyult, hogy a kis gyermekkö-
zösség még inkább összekovácsolódjon.
Közlekedési nap
Amíg a Pillangó csoportosok az erdei óvodában vol-
tak, a Csibe, Süni és Brumi csoportosok a nevelési év-
ben már másodszor Közlekedési napon vehettek részt a 
kézilabda pályán. Dávid rendőr bácsi egy rendőr néni 
segítségével játékosan gyakoroltatta a gyerekekkel a he-
lyes gyalogos és a biciklivel való közlekedés szabályait. 
Mindenki nagyon figyelt, igyekezett minden szabályt 
betartani. Sokan jól emlékeztek még az ősszel tanultak-
ra és Dávid bácsi kérésére ők maguk mondták el a sza-
bályokat. Az azóta eltelt időszakban már tapasztaljuk a 
közlekedésre nevelés eredményeit, gyermekeink sokkal 
körültekintőbbek, még szüleiket is figyelmeztetik.
Apák napja
A gyerekek az idén is izgatottan várták a napot, amikor 
az apuval együtt megmutathatják, mit tudnak. Hagyo-
mányosan a mozgás, a sport jegyében telt el június első 
péntek délutánja. Az apukákat dallal, versekkel köszön-
tötték a gyerekek és izgatottan lesték a szülőkkel együtt 
az eget, hogy vajon a szép füves udvaron, vagy a Sport-
csarnokban tudunk-e versenyezni. Az óvó nénik által 
szervezett vidám sor és váltóversenyek végül vidám 
hangulatban zajlottak a napsütéses udvaron. A közös 
ejtőernyős játék után az anyukák által sütött finom sü-
temények és a dadusok által főzött finom tea volt a juta-
lom. Végül még sor került egy vidám vizipisztolyozásra 
is. Az apukák szorgalmasan töltötték a pisztolyokat, 
hogy aztán menekülhessenek a harcias csemeték elől.
„Siedler 1724” Projekt 
A nádasdi óvoda gyerekei a Koch Valéria Iskolaköz-
pont meghívására részt vehettek egy időutazáson, a 
Betelepítési Projekt 1724 keretében. Június 4-én a Pil-
langó csoport, 5-én a Brumi csoport együtt élte át a 
pécsi gimnázium tanulóival régmúltunk egy fontos ál-
lomását. A gyerekekkel, a középiskolásokból alakult, 
részben régi ruhákba öltözött családokhoz csatlakoz-
tunk, lúdtollal aláírtuk a szerződést, megfizettük az 
útiköltséget, és mint az őseink elindultunk a „betele-
pülőkkel” együtt. Batyuba csomagoltuk az útravalót, 
Ulmer Schachtelt hajtogattunk és az Öreg patak híd-
jánál a búcsú dal és papi áldás után vízre tettük hajó-
inkat, miközben megkondultak a harangok. Feledhe-
tetlen látvány volt a sok apró papírhajó, ami a kispatak 
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kövei között útnak indult, jelképezve az évszázadokkal 
ezelőtti utat a Dunán Ulmtól Mohácsig.

A lovas kocsi nyomában harmonika kísérettel régi né-
met népdalokat énekelve gyalogosan érkeztünk a falun 
át a következő helyszínre, ahol felállították a nagyok az 
őshazából hozott keresztet és megismerhettük a régmúlt 
dolgos, nehéz élet mindennapjait. Tapostuk a sarat, vet-
tettünk vályogtéglát, fateknőben igazi vásznat mostunk 
főzött mosószappannal, nádasdi kuglófhoz való tész-
tát dagasztottunk. A fiúk ágakból kunyhót építettek, 
„háznévtáblát” faragtak, venyigéből lábtörlőt kötöttek, 
napórát készítettek, lécekből hidat építettek.

A lányok levendula csokrokat kötöttek. Munka után jól 
esett a vizes „Zuckrprot” tejjel, a hagymás, zsíros kenyér 
friss kúti vízzel, amit a Schlossberg vendéglő teraszán 
fogyasztottunk el. Elkészült a növényekből ültetett Ná-
dasd címer is, ami a Szt. István kápolna mellett a 6-os 
útról is látható és egész nyáron hirdeti az utazóknak 
falunk múltját. A játszótéren elhelyezett Chaos Spiel jó 
játék volt nekünk is a számok keresésével. A nap vidám 
Kreuzpolkával zárult a bicikli úton. Gyerekeink még na-
pokon keresztül emlegették élményeiket, hajtogatták az 
Ulmer Schachtelt és talán soha nem felejtik el ezt a ki-
rándulást a múltba, ami fantasztikus ötlet volt, és amit 

sok munkával megvalósított a Koch Valéria Iskolaköz-
pont, Frey Mária szervezésével. Köszönjük nekik ezt a 
felejthetetlen élményt.

MECSEKNÁDASDI SZOCIÁLIS  
GONDOZÁSI KÖZPONT

2012. június 18-tól új helyére költözött a háziorvosi ren-
delő és a védőnő. Az Integrált Egészségügyi és Szociális 
intézmény földszinti részében került kialakításra a fel-
nőtt, a gyermekorvosi rendelő és a védőnői szolgálat. A 
rendelési idők és a tanácsadás időpontjai nem változtak, 
az eddig megszokott időpontokban történik a betegek 
ellátása. A felnőtt háziorvosi rendelőt több funkciós 
rendelőként kívánjuk használni. Itt valósul meg havon-
ta egy-egy alkalommal a szakorvosi eseti rendelés, a há-
ziorvos rendelési idején kívül. 
A Gondozási Központ szolgáltatási palettája kibővült. 
Az Idősek Klubja tagjai valamint az Idősek Otthona lakói 
részére májustól az alapápolás, gondozás mellett profesz-
szionális segítő irányításával elkezdtük a gyógyító tor-
na alkalmazását passzív kimozgatással, légző tornákkal, 
izometriás tornagyakorlatokkal, relaxálással. Ezt követő-
en aktív tornát, járás és egyensúlyi gyakorlatot, a segéd-
eszközök használatát tanítjuk járókeret, könyök mankó, 
bot). Rehabilitációs tevékenységünket labdákkal, ügyes-
ség fejlesztő eszközökkel tesszük változatossá. Segítséget 
nyújtunk a gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez, 
kölcsönzéséhez, illetve ezen tárgyak felírásához. 
Mozgással, tornával az egészségért
A Mecseknádasdi Szociális Gondozási Központban nagy 
hangsúlyt fektetünk mind bennlakóink mind klubosaink 
ellátásában az egészség megőrzésére. Ezt többek között 
az otthon környékén tett sétával, mindennapi torna biz-
tosításával érjük el. Beszélgetéseket folytatunk továbbá az 
egészséges életmódról, az idősebb életkorban.
Az idősek számára különböző edzőgépeket is biztosí-
tunk, hogy ezeken felül saját igényeiknek megfelelően 
tudjanak mozogni.

Leginkább kedvelt a hétköznap tartott félórás torna. A 
foglalkozás minden nap 10 órakor kezdődik. Az idősek 
igényeinek megfelelően alakítom a tornát. Heti egy al-
kalommal, szerdánként professzionális segítséget kapok 
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Czimbalmos Kozma Dalma Asszonytól, aki bevezetett 
bennünket az energetizálás, a relaxálás rejtelmeibe.
Olyan gyógytorna elemeket alkalmazunk, melyeket az 
ellátottjaink akár ülő helyzetben is el tudnak végezni. 
A gyakorlatok rendszeres alkalmazása elősegíti időse-
ink egészségének megőrzését. Ezáltal az izmok és ízüle-
tek kevésbé lesznek sérülékenyek.
A mozgást kellemes meditatív zenére végezzük. A torna 
foglakozások után többször meditációt, vagy testener-
gizálást végzünk.
Fontosnak tartjuk, hogy időseink figyelmét felhívjuk 
arra is, hogyan tudják megőrizni egészségi állapotukat. 
Ennek érdekében felolvasunk ide kapcsolódó cikkeket, in-
teraktívan megbeszéljük, hogy mire kell fokozottan figyelni.
Jó látni, hogy időseink milyen nagy lelkesedéssel vesz-
nek részt a foglalkozásokon, és milyen nagy kitartással 
végzik a gyakorlatokat.
A Gondozási Központ újonnan kialakított tornaszo-
bájában minden szerdán este 6-7-ig beindítottuk a JÓ-
GÁT. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Nierner Nóra, mentálhigiénés munkatárs

NYUGDÍJAS EGYESÜLETÜNK ÉLETÉBŐL
„Igazából sosem akartam mást, csupán megadni az em-
bereknek a nevetés jelentette megkönnyebbülést. A humor 
gyógyszer lehet, akár az aszpirin.”

Kurt Vonnegut
Már egy évtizede is annak, hogy barátság szövődött a 
Nádasdladányi és a Mecseknádasdi Nyugdíjas Klub 
között, melynek eredményeként minden évben létre-
jön egy találkozó. Május 24-én mi voltunk a soros ven-
déglátók. A vezetőség és a vendégek köszöntése után, 
vidám műsorral kedveskedtünk egymásnak. Zeneka-
runk – akikre méltán büszkék vagyunk (Ruppert János, 
Czehmann Stefi, Schraub Gyuri) –, és egy vendégzenész 
szívből jövő muzsikája még a sántikálókat is táncba hív-
ta. Nehezen is mentek haza a vendégek!

Alig pihentük ki a fáradalmakat, készülhettünk az Apák 
Napjára, amit június 21-én tartottunk. Mint mindig, 
most is sok-sok humorral tettük szórakoztatóvá. Ez 
alkalommal a Piál a Föld c. Hofi paródiát játszottuk el 

kicsit átírva a klubra. Nagy sikere volt még a testvér-
párosnak, a Gerlai lányoknak, akik minden alkalommal 
szórakoztatnak bennünket a szép énekükkel és a vidám 
jeleneteikkel. Most éppen két öregasszonynak öltözve, 
saját szöveggel adták elő nagy sikerrel a Hévízi nyugdí-
jas Ki Mit Tudon résztvevők élményeit. Reméljük sike-
rült az Apákat kicsit elvarázsolni!
Egyik közmondás szerint: Mindig legyen időd nevetni, 
mert ez a lélek legszebb zenéje!

Egy klubtag

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Pályázati beszámoló
A Mecseknádasdi Integrált Mikrotérségi Szociális és 
Egészségügyi Szolgáltató Központ használatbavételi en-
gedélyezési eljárása befejeződött, a háziorvosi rendelés 
és a védőnői szolgálat június 25-től már az új épületen 
működik. Tárgyalások folynak a Mohácsi kórházzal és 
várhatóan szeptembertől szakrendeléseket is igénybe 
vehetnek majd a betegek a központban, melyekről a ké-
sőbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.
A Gondozási Központ régi szárnyának felújítására és 
férőhelybővítésre pályázott önkormányzatunk az Új 
Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program TIOP-3.4.2-11/1 konstrukcióban. A pályázat 
hiánypótlása most van folyamatban. 
Az Öreg-patak belterületi vízrendezésére benyújtott 
DDOP-5.1.5/B-1-2012 jelű pályázatot befogadták, a 
döntésre azonban még várni kell.
Rövidesen befejeződik a szérűskerti árok belterületi 
vízelvezetésének beruházása. A projekt a DDOP kereté-
ben kapott 90%-os támogatást 2011-ben, végső befeje-
zési határideje 2012. július 15.
Sikeres pályázatot nyújtottunk be az ÚMVP IV. ten-
gely LEADER fejezetében a Vállalkozások létesít-
ménytámogatása jogcímre, így a sikeres pályázatnak 
köszönhetően a Templom tér sarkán álló kocsma-
épület is fel lesz újítva.
Az „MT” Mecseknádasdi Településfenntartó Kht. az 
ÚMVP IV. tengelyében két pályázati célterülten is si-
keresen pályázott, így egyrészt újabb eszközöket vásá-
rolhat a település zöldterületeinek karbantartásához, 
másrészt a most épülő Bakancsos-ház berendezéseit 
tudja megvásárolni az elnyert támogatásokból. 

A tavaszi időjárás ugyan nem volt csapadékos, a rit-
kán, de nagy mennyiségben lezúduló csapadék azon-
ban most is okozott károkat, melyeknek helyreállítási 
munkáira Vis-Maior támogatási igényt nyújtottunk 



ZengőVidék 2012. július 9

be. Eredetileg három helyszínt érintett az igénybeje-
lentés, de a Belügyminisztérium Partfal Bizottsága a 
Rékavölgyi u. 22. szám alatti részen lévő partfal ese-
tében a kérelmet nem támogatta, mivel magántulaj-
donú ingatlant érint. A Tájháznál lévő kerítés helyre-
állítását pedig azért nem támogatták, mert a Tájház 
működtetése nem kötelezően ellátandó önkormány-
zati feladat. Végül a Hegyalja utca 50. és 52. között 
található burkolt vízelvezető árok helyreállítási mun-
káira adhattunk be támogatási kérelmet, melyet már 
be is nyújtottunk a Kincstárhoz.

ÚJ GYERMEK HÁZIORVOSRÓL ÉS  
ALJEGYZŐRŐL DÖNTÖTT A TESTÜLET

A 2012. június 07-i testületi-ülésen Dr. Bíró Éva gyer-
mekorvos pályázatát elfogadta a képviselő-testület, így 
2012. szeptember 1-től ismét önálló praxisként műkö-
dik majd a házi gyermekorvosi rendelés Mecseknádas-
don, Hidason, Óbányán és Ófaluban.
A képviselő-testület 2012. június 25-től dr. Tóth Vera 
Andreát nevezte ki aljegyzőnek, aki korábban Sásd Vá-
ros Polgármesteri Hivatalában dolgozott. Az aljegyző 
dr. Vég Beátát fogja helyettesíteni a körjegyző tartós tá-
vollétében – szülési szabadsága alatt.

NÁDASDI BÚCSÚ 2012 – PROGRAM-ELŐZETES
2012. augusztus 16: Nadasch 1726 című kiállítás meg-
nyitója, mely 2012. aug. 16-20-ig látható, a helyszín: Rá-
kóczi F. u. 55. 
2012. augusztus 18. 20:00: Németnyelvű színházi elő-
adás – DBU (Német Önkormányzat), helyszín: Mester-
ségek Háza – Alkotó Udvar
2012. augusztus 19. 16:00: Térzene a Templom téren; 
Szabadtéri játszóház gyerekeknek a Szabadság téren 
(Sörfesztivál)
2012. augusztus 20.
 7:00 – Zenés ébresztő
 10:00 – Szentmise a Szent István kápolnánál
 16:00 – Kultúrműsor (MNN Néptáncegyüttes)
 1. Baranya Táncegyüttes –Pécs
 2. Czehmann Quartet-Mecseknádasd
 3. Bátaszéki duó (ének+harmonika)
 4. Nagymányoki Tánccs. (egyeztetés alatt)
 5. Mecseknádasdi Iskolások
 6. Mecseknádasdi Óvodások
 7. Mecseknádasdi Tánccsoport
 Bál
Helyszín: Mesterségek Háza- Alkotóudvar

SZELLŐ
PÜNKÖSDI TÚRA

Hagyományaink közé tartozik a túrázás is, az idei már a 
negyedik alkalom volt. A falu központból indultunk 9 óra-
kor, a Nadrági völgy volt az uticél. A gyerekek miatt vállal-
tuk ezt a közelebbi helyet, hogy ők is végig tudjanak jönni. 
Nem is volt velük semmi gond Ők bírták a legjobban. Ösz-
szesen 20 voltunk, a legkisebb – 5 éves kislány – Erzsébet-
ről jött, a testvéreivel és szüleivel. Ragyogó napsütésben – a 
dombtetőn enyhe szellő lengedezett – leértünk a völgybe.
A gyerekek rögtön birtokba vették a terepet. Minden 
játék nélkül órákig elvoltak a fákon, bokrokban, árkok-
ban. Megpihentünk az árnyékban, jót ettünk és ittunk 
a Domonkos forrásból merített vízből. Délután indul-
tunk vissza kissé fáradtan, porosan, de jó hangulatban 
egy kellemes napot hagyva magunk mögött.

PÁLYÁZAT
Sikeres volt az MVH-hoz beadott pályázata az Önkor-
mányzatnak, melyen eszközöket vásárolhatunk 500.000 
Ft értékben. Többek között robbanó motoros fűrészt, 
motoros sövény vágót, fűkaszát és kéziszerszámokat. 
Ezeknek az eszközöknek nagy hasznát vesszük, mert 
a temetőben és a faluban elhagyott területeken kell sö-
vényt nyírnunk. A zöldterületek rendbe tételéhez pedig 
a fűkasza és fűrész nagy segítség lesz.
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ERDŐSMECSKE
ÓVODA

A tanév zárásaként és búcsúként a nagyoktól egy 
tartalmas egész napos kirándulást szerveztünk a 
gyerekeknek. Az Abaligeti cseppkőbarlangban bete-
kintést nyerhettek egy földalatti környezet különös 
világába. Egy vezető irányításával szakszerű ma-
gyarázat mellett személyesen tapasztalhatták meg a 
barlang klímáját, a hosszú évek alatt kialakult kövek 
érdekes formáját, színeit. A barlang bejárása nem 
csak természeti ismereteket nyújtott, hanem fizikai 
képességeinket is próbára tette. Büszkék vagyunk, 
hogy még a legkisebbek is zokszó nélkül kiállták a 
próbát és végigküzdötték magukat a nem minden-
napi úton. Egy hatalmas tó körbejárásával néhány 
vizet kedvelő állatot is láthattunk: vadkacsacsalá-
dot, békákat, piócát.
Délutáni programunk a Mecsextrém parkban foly-
tatódott, ahol a gyerekek tovább erősíthették iz-
maikat. Örömmel vették birtokba a mászókákat, a 
csúszdákat, az ugrálókat, a játékokat.
Meggyőződésünk, hogy az ilyen együtt töltött vi-
dám, élmény dús események még szorosabbá ko-
vácsolják kis közösségünket és kapcsolatunkat egy-
mással, segítik nevelési módszereink hatékonyságát.
A szokásos kistérségi autóbusz mellett a falubuszra 
is szükségünk volt, amelynek biztosítását köszön-
jük. Két buszsofőrünk segítőkészségére is szívesen 
emlékezünk.
A nyári szünidőre jó pihenést, kellemes időtöltést 
kívánunk, hogy újult erővel folytathassuk közös 
munkánkat gyermekeink fejlődése érdekében.

Lőrinczné Takács Aranka és Csibi Zoltánné

CSALÁDI DÉLUTÁN
2012. június 9.-én került Erdősmecskén megrende-
zésre a Családi Délutánnal egybekötött Főzőverseny. 
A mára már hagyománnyá vált rendezvény az idei 
évben számos résztvevőt vonzott, a kicsiktől, az idő-
sekig minden generáció képviseltette magát.

A Családi Délután kereté-
ben a gyermekeket 14 órától 
légvár és trambulin várta, 15 
órától kézműves foglalkozá-
son vehettek részt, arcfestő 
segítségével átváltozhattak 

pókemberré, vámpírrá vagy tündérré, valamint 
sportos és ügyességi vetélkedőkön mutathatták meg 
tudásukat. A légvár és trambulin bérlésének költ-
ségeit, valamint az arcfestő és a kézműves díját az 

Erdősmecskei Német Önkormányzat vállalta át, így 
a gyermekeknek minden szolgáltatás ingyenes volt. 
A vetélkedőket az Erdősmecskei Óvoda és az Általá-
nos Iskola pedagógusai állították össze, a délutánon 
ők foglalkoztak a játékok ideje alatt a gyermekek-
kel. Mivel minden verseny akkor válik érdekessé, ha 
nyerhetünk is valamit, Erdősmecske Község Önkor-
mányzata a sportos- és ügyességi játékokhoz lufit 
és csokikat, az Erdősmecskei Német Önkormányzat 
pedig nyalókákat ajánlott fel jutalmul. 18 órakor a 
gyermekek közös vacsorával lettek megvendégelve, 
melynek költségeit a helyi német nemzetiségi ön-
kormányzat állta.
A gyermekprogramokkal 
egyidejűleg került megren-
dezésre a hagyományos főző-
verseny, melynek „menüje” 
az idei évben babgulyás volt. 
A főzőverseny sok érdeklő-
dőt vonzott, összesen 15 csapat vett részt a verse-
nyen. A zsűrizésre 19 órakor került sor, a négyta-
gú zsűrinek nehéz feladata volt, ugyanis 15 kiváló 
ételből a 3 legjobbat kiválasztani nem túl egyszerű 
feladat. A verseny eredménye végül nagyon szűk 
pontszámokkal alakult: csupán 1-1 pont választot-
ta el az első és a második, valamint a második és 
a harmadik helyet. A Német- Magyar Baráti Egye-
sület Erdősmecske által felajánlott kupák közül az 
első helyet Harcz Ferenc és csapata nyerték meg, a 
második helyre Kovács Tibor és csapata került, a 
harmadik pedig Csilléné Varga Mária és csapata lett. 
Gratulálunk a nyerteseknek!
A zsűri tagjainak a szervezők a Települési Önkormányzat 
által felajánlott pezsgőkkel köszönték meg munkájukat.
Ezúton szeretnénk még köszönetet mondani min-
denkinek, aki munkájával és ötleteivel segítette a 
rendezvény előkészítését és sikeres lebonyolítását!

Hengl Melitta, Német- Magyar Baráti  
Egyesület – Erdősmecske elnöke

FALUNAP
A 2011-es évben a Német- Ma-
gyar Baráti Egyesület Erdős-
mecske pályázatot adott be 
„Szabadidős és hagyományőr-
ző rendezvények” célterületre 
a Helyi Vidékfejlesztési Straté-
giák LEADER fejezetének végrehajtására. A pályázaton 
elnyert összeg segítségével az idei évben is közösen ren-
dezi meg Erdősmecske Község Önkormányzata, az Er-
dősmecskei Német Önkormányzat és a Német- Magyar 
Baráti Egyesület Erdősmecske a Falunapot.
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ERZSÉBET
GYEREKNAPI GYALOGTÚRA

Az idei évben kicsit eltértünk a már megszokott gyer-
meknapi programtól. Akadályversenyt, gyalogtúrát 
rendeztünk a falu gyermekeinek.

Az idő reggel nem a legszebb arcát mutatta ezért 
induláskor nem voltunk túl sokan, de idő közben 
többen csatlakoztak a kis túrázó csapathoz. Voltak 
állomások, ahol a falu idősebb gyerekei kérdése-
ket tettek fel valamint ügyességi feladatokat kellet 
megoldani a résztvevőknek. Visszaérve az óvoda 
udvarába az utolsó állomásra kicsit elfáradt a csa-
pat, de nem annyira, hogy az ugráló gumiasztal 
ne lett volna folyamatosan kihasználva. (Ezúton 
is köszönjük Balázs Juditnak, hogy az eszközt fel-
ajánlotta erre a napra)

Közös ebéd után még egy kis hintázásra, ugrálás-
ra jutott idő és ezzel véget is ért az ide gyereknapi 
program. Köszönet a segítőknek és a gyermekeiket 
elkísérő szülőknek. 

KERÉKPÁR GRAVÍROZÁS
Az erzsébeti körjegyzőség udvarán kerékpár gravíro-
zás volt. A BMRFK ingyenesen végezte a kerékpárok 
számmal történő ellátását, amelyek így bekerültek a BM 
nyilvántartásba. A bringák ellopása esetén könnyebb az 
azonosítás, valamin a statisztika is azt mutatja, hogy a 
megjelölt kerékpárokat eltulajdonításának aránya is ki-
sebb. Kb. 10-15 fő élt ezzel a lehetőséggel, de igény ese-
tén ősszel újra eljönnek a rendőrség munkatársai meg-
jelölni a kerékpárokat. 

VÉRADÁS
Az erzsébeti Művelődési házban volt lehetősége a 4 falu 
lakóinak önkéntes véradáson megjelenni. Sajnos egyre 
kevesebben jelennek meg azért, hogy vért adjanak. A 
mohácsi véradó állomás munkatársai évente két alka-
lommal jönnek el hozzánk. Kérjük aki teheti legköze-
lebb jöjjön el mert tudjuk „aki vért ad életet ment”. Soha 
nem tudhatjuk, hogy a nekünk, vagy szeretteinknek 
mikor lesz szükség hasonló segítségre. Egészségügyi 
szempontból a vért adó szervezetnek is jó ha évi 1-2 al-
kalommal friss vért állítson elő.

VIHARKÁROK
Az idei tavasz időjárása környékünkön jónak volt mond-
ható. Falunkban idén nem az esőzések okoztak károkat, 
hanem inkább a viharos erejű szél, valamint a villámlás. 
A vihar az óvoda konyhájában okozott kárt valamint az 
orvosi rendelő riasztó rendszerét tette tönkre. A hibák 
már kijavításra kerültek, szerencsére az épületek bizto-
sítva vannak az ilyen jellegű károkra is. 

ÖKOPARTY
Mind emlékszünk rá 2010-ben Kistérparty néven volt 
egy kistérségi rendezvény falunkban. Hasonló nagyság-
rendű rendezvény lesz idén szeptember 1-én is az erzsé-
beti sportpályán. Várjuk az ötleteket, valamint a kedves 
vendégeket. Egy jó nyár búcsúztató, iskola év kezdő 
bulit szeretnénk rendezni. A Pécsváradi Kistérség falvai 
mutatják be jellegzetes ételeiket, kultúrműsoraikat. 

DUNA TV IZŐRZŐK
Mint már sokszor most is köszönettel kezdem. Köszö-
nöm a sok segítséget, támogatást mindazoknak akik 
segítettek abban, hogy a Duna TV két napig forgasson 
falunkban és ezáltal megmutathassuk egy szélesebb kö-
zönségnek kis falunk természeti, gasztronómiai, népi és 
kulturális szokásait. A műsor valószínűleg augusztusba 
kerül bemutatásra. A falu lakóit erről kellő időben érte-
sítjük, hogy együtt nézve lehessünk büszkék és boldo-
gok, hogy ilyen szép kis közösségben lakunk és élünk.

Horváth János polgármester
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ÓVODA
Színesre sikerült az idei tanév is az erzsébeti Gyermek-
szív Óvoda- Bölcsődében. A tanév vége közeledtével 
kirándulást tettünk Mohácsra, ahol kipróbáltuk milyen 
közlekedni a komppal. Az idő is kegyes volt hozzánk, 
bár sokan kételkedtek benne megússzuk-e szárazon! 
Június középén ellátogattunk a Misina-állatfarmra: si-
mogattunk terápiás állatokat, szürke marhát, szamarat, 
pónikat, nyulat, kiscsibét és kiskacsát. Megnézhettük 
a sérült és „elveszett” állatokat, akik távol kerületek az 
anyukájuktól, de már tudjuk, mit kell tenni, ha egy ilyen 
állattal találkozunk. „Reméljük sok aranyos állat fog gaz-
dira lelni, hogy ne legyen olyan szomorú” – élve a gyer-
mekek szavaival.

Befejeződött a tanév szeretnénk megköszönni Tolnai 
Józsi bácsinak a támogatását és a Berkesdi Önkormány-
zatnak, hogy amikor szükség volt rá biztosították szá-
munkra a buszukat.

Köszönjük a Kátolyi Önkormányzatnak, hogy kisegítet-
tek minket 10 db ággyal, mellyel az őszi tanév kezdéskor 
szükséges eszköz feltételeket sikerült bővíteni. Szüksé-
günk is lesz rá, mivel teljes létszámmal indulunk majd 
szeptemberben. A megnövekedett igényekhez igazodva 
az erzsébeti Önkormányzat úgy döntött, hogy Melinda 
Óvó nénit szeptembertől teljes munkaidőben foglal-
koztatja, örömmel fogadtuk a jó hírt – jó munkát kí-

vánunk Neki. Szükség is lesz a szakértelmére, hiszen 
ősztől reméljük be sikerül csempészni a gyermekek 
mindennapjaiba az angol nyelvet, ezzel is gazdagabbá 
téve az óvoda kínálatait.
A nyári szünetre mindenkinek jó pihenést kívánunk, 
Timinek és Vikinek pedig sok jó percet és kitartás az is-
kolába.

Riesz Adrienn Óvodavezető

PÉCSVÁRADI TKT
Örömmel értesítjük kistérségünk lakosságát, 
hogy 2012. szeptember elsején Erzsébeten újra 
KISTÉRPARTY-t tartunk.
A rendezvénynek ezúttal a Pécsváradi Kistérség tagjai-
ból és a Mohácsi Kistérség 7 tagjából álló Zengővidék 
Nonprofit Kft. lesz a gazdája. A szervezés és lebonyolítás 
feladatait a Pécsváradi Kistérség Munkaszervezete és 
Erzsébet Község vállalta magára, szoros együttműkö-
désben a résztvevő településekkel. 
A LEADER pályázat segítségével lehetőségünk nyílik 
arra, hogy ismét találkozzunk egy helyen, kicsit más tar-
talommal – valami régi és új is – mint két évvel ezelőtt.
Délelőtt településeink főzőcsapatai ismét nekiláthatnak 
a finom ételek elkészítésének, miközben a környezet-
tudatosság, környezetvédelem témájában sajátíthatnak 
el ismereteket. Játékos feladatokkal bombázzuk a részt-
vevőket, hogy egy percig se unatkozzanak. Ebéd után 
kulturális műsor veszi kezdetét, természetesen a kistér-
ségünkben működő, élő együttesek, szereplők részvé-
telével. Az elkészített ételeket zsűri értékeli. A rajzver-
senyünk díjainak kiosztására is itt kerül majd sor. Este 
pedig a bálban táncolhatjuk át az éjszakát!
Következő számunkban közöljük a részletes programot, 
és minden családhoz eljuttatjuk meghívónkat!

A viszontlátásig!
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FAZEKASBODA
FALUNAP FAZEKASBODÁN

Fazekasboda Község Egészség Egyesülete sikeresen pályá-
zott a LEADER program keretében a „Szabadidős és ha-
gyományőrző rendezvények” célterületre. A sikeres pályá-
zat lehetővé tette falunapi rendezvény lebonyolítását. 

A 10. „Hagyományőrző falunap” 2012. június 9.-én ke-
rült megrendezésre.
A délelőtt folyamán a gyermekek részére biztosítot-
tunk programokat. A légvár, a trambulin igen nép-
szerű volt, a kisebbek a légvárat foglalták el, a na-
gyobbak körében a trambulin volt a szórakoztatóbb. 
Figura Ede műsorában is a gyerekek voltak a fősze-
replők. Az arcfestők a kívánságoknak megfelelő min-
tákat festettek a gyerekek arcára, kezére.
A nagyparkban a palotabozsoki ifjúsági fúvószenekar 
térzenével várta az érkező falubelieket és vendégeket.

Az egyházi szertartást a régi német szokások szerint 
tartottuk. Az úrnapi szentmisét és körmenetet német 
nyelven a geresdi Pacsirta kórus közreműködésével tar-
tottuk. Az idősek körében a mai napig él a hagyo-
mányos úrnapi szertartás, a régi, erre az alkalomra 

hímzett terítőkkel feldíszített úrnapi asztal és sátor, 
a templom friss, zöld lombokkal és virágokkal tör-
ténő díszítése, és a fúvós zenekari kíséret. Köszö-
net Matkóné Kram Helgának, hogy minden évben 
vállalja német nyelven a szertartás megtartását, a 
Pacsirta kórusnak a szép, német templomi éneke-
ket a szentmisén és körmeneten, a palotabozsoki 
ifjúsági fúvószenekarnak a zenei kíséretet.
Az idei évben is megemlékeztünk, koszorúkat helyeztünk 
el a Múlt áldozatainak emlék kövénél az Emlékparkban.
A kulturális és nemzetiségi műsorokkal a kultúrház 
színpadán folytatódott programunk.
Fellépőink:
•	 óvodások és iskolások zenés-táncos összeállítása
•	 a borjádi német tánccsoport, 
•	 a Rezeda tánccsoport, 
•	 a szederkényi fellépők, 
•	 ének számokkal tarkított vidám, tréfás műsorok a 

fazekasbodai gyerekek szereplésével.

A műsoron mindenki jól szórakozott, a fellépők nagy 
sikert arattak. 
A hangulatos zene alatt felszolgáltuk a vacsorát. Progra-
munk a hajnalig tartó bállal zárult.
A falunap programjai minden évben lehetőséget ad-
nak, hogy ápoljuk hagyományainkat, felelevenítsük 
szokásainkat. 
Köszönjük a „Zengő-Duna” Vidékfejlesztési Közhasznú 
Egyesületnek a pályázathoz nyújtott segítségét és támo-
gatását, valamint MVH támogatását.
Köszönjük a Községi Önkormányzat támogatását, Fa-
zekasbodáért és a Német Nemzetiségért Egyesület se-
gítéségét a gyermekprogramok és rendezvény lebonyo-
lításánál, a Nyugdíjas Klub és a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatását az egyházi szertartáshoz. 
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KÁTOLY
2012. június 14-én megtartottuk Óvodánkban az 
évzáró ünnepséget. Sajnos ez volt az utolsó ilyen 
rendezvény, ugyanis az Önkormányzat kénytelen 
június 30-ával bezárni az intézményt. Csupán 6 
gyermek lett volna a következő tanévtől beíratva, és 
így már nem tudjuk fenntartani az Óvodát. A több 
évtizedes munkát nagyon szép műsorral köszönték 
meg a gyerekek az óvónőknek, a dajkának és a sza-
kácsnőnek. Mi is köszönjük munkájukat, kívánunk 
a továbbiakhoz sok sikert!
A gyerekek szeptembertől Erzsébeten, Geresdlakon, 
Szederkényben és egy pécsi óvodában folytatják 
mindennapjaikat. Iskolabusz szállítja őket, a felnőtt 
kíséret megszervezése is folyamatban van. Mivel így 
a konyhánk is megszűnt, a szociális étkezést igény-
lőknek Szederkényből fogjuk szállíttatni az ebédet 
július közepe tájától.
A közmunkások és Divják Mihályné (Vali néni) na-
gyon sokat tesznek azért, hogy a közterületeken lévő 
virágok, bokrok és füves területek szépen gondozot-
tak legyenek. Sok helyre ültettek virágokat, mint 
például a templom és az óvoda előtti járda mellé 
szegély képpen. Sajnos ezek a virágok igencsak meg-
fogyatkoztak, sokan úgy gondolják, besegítenek a 
ritkításukba. Kérem őket, ne tegyék, ha szükségük 
van virágpalántára, szóljanak, és keresünk a problé-
mára megoldást.
A Kultúrház udvarán kialakítottunk egy támfalat. 
Egyrészt azért, hogy a partfalat megfogjuk, másrészt 
azért, hogy kulturáltabb legyen az udvar. Tuják és 
egyéb örökzöldek beültetésével tettük szebbé ezt a 
területet. Azonban a gyerekek és a fiatalok rend-
szeresen bejárnak a hátsó udvarba, és rengeteg kárt 
okoznak az Önkormányzatnak, bosszúságot a dol-
gozóknak: szemetelnek, rongálnak, vandálkodnak, 
tüzet raknak, mellyel balesetveszélyt is teremtenek. 
Kérem ezért a továbbiakban az oda bejáró gyereke-
ket, fiatalokat, hogy a látogatásaikat szüntessék meg 
e területen. Ezentúl TILOS engedély nélkül a Kultúr-
ház hátsó udvarán tartózkodni.
A Nemzeti Kultúrális Alap könyvtár megújító pá-
lyázatán közel 440000 Ft támogatást nyertünk. Eb-
ből a könyvtár és az előtte található „olvasóterem” 
parkettázását, valamint bebútorozását végezzük el. 
A munkálatok július első heteiben kezdődnek meg.
Mivel a Start munkaprogram keretében végzett köz-
foglalkoztatás egy része június 30-ával lezárul, így 
3 fővel kevesebb közmunkás dolgozik ettől az idő-
ponttól kezdve az Önkormányzatnál. Így keveseb-

ben lesznek, akik a fűnyírást végzik. A falunapi ren-
dezvény előtt végig nyírták a falu közepén húzódó 
árok két oldalát és a közterületeket, de ezután ké-
rem, hogy aki tud, az a saját háza előtti részt nyírja 
le, mert nem lesz rá kapacitásunk.
Július 1-ig tartott a szemétszállítási szerződések 
megkötésének türelmi ideje. Ettől az időponttól 
kezdve, akinek nincs szerződése (és így nincs mat-
ricája a kukán), annak a szemetét nem szállítja el a 
vállalkozó. Kérem, akinek ilyen jellegű problémája 
akad, mielőbb kösse meg a szerződést a Polgármes-
teri Hivatalban!
A nyárra mindenkinek kellemes pihenést, jó időt kí-
vánok! Vigyázzanak magukra!

Trubicsné Csibi Nóra polgármester

LOVÁSZHETÉNY
A gyerekek nagy bánatára le kellett bontani a játszóte-
ret. Nem felelt meg az uniós elvárásoknak. A baleset-
veszély és egy esetleges nagy büntetés végett elkerül-
hetetlen lépés volt. Remélhetőleg még az idén egy új, 
minden előírásnak megfelelő játszótere lesz a falunak.
Elkészült az új hirdetőtábla a bolt előtt.
Tovább folytatódtak a munkálatok a faluban. Befeje-
ződött a régi iskola épületének a felújítása. A lábazat 
új téglaburkolatot kapott. A homlokzat repedései ki 
lettek javítva, olyan színt kapott, mint a kultúrház. A 
szabadság utca egy újabb részén elkészült a vízelvezető 
árok, önerőből, közmunkások közreműködésével.

SPORT
Labdarúgó csapatunk a Megyei III. osztály Pazaurek 
csoportjában az előkelő 3. helyet szerezte meg.
Ezúton gratulálunk a csapatnak és köszönjük meg a 
szurkolóknak a biztatást. Szép volt fiúk!
Külön gratulálunk Prigli Gergőnek, aki 17 góllal 
házi gólkirály lett.
A jövőben néhány meghatározó játékos igazolása és a 
következő bajnokság megnyerése a cél.

Bátai László

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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NAGYPALL
PANNI ÓVÓ NÉNI NYUGDÍJBA VONULT

A Nagypalli Német Nemzetiségi Óvodában töltött 
21 év után nyugdíjba vonult Gál Lajosné, mindenki 
Panni óvó nénije. 
Az 1991 októberében megnyílt óvodának a kezdetektől 
volt a vezető óvónője. Az Ő feladata volt, hogy az üres 
falakat felvirágoztassa, a csoport szobát, pedig boldog 
kiegyensúlyozott gyermekekkel töltse meg. A kis fa-
lunkba nyüzsgő életet hozott a mindig vidám éneklő 
kisgyermekekkel. Kijelenthetjük, hogy sikerült a rábí-
zott feladatot tökéletesen teljesíteni, hiszen nincs olyan 
gyermek vagy már felnőtt, aki rossz emlékkel gondolna 
vissza az óvodás évekre és Panni óvó nénire. 
Biztos furcsa lesz, ha eljön a szeptember, és újra kinyit-
nak az óvoda kapui és nem a Panni óvó néni fogja vár-
ni a gyermekeket. Hiányozni fog, a mindig mosolygós 
arca, megnyugtató tekintete.
Kedves Panni Óvó Néni!
Köszönjük az együtt töltött 21 évet. Jó egészséget és sok 
boldog nyugdíjas évet kívánunk szerető családod körében. 

Nagypall Község Önkormányzata és lakossága

KODOLÁNYI JÁNOS ÁMK NAGYPALLI NÉ-
MET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

A 2011-2012-es tanévben számos versenyen vet-
tek részt diákjaink és örömmel tölt el, hogy ezeken 
a versenyeken szépen szerepeltek és helyezéseket 
is értek el tanulóink. Így volt ez a tanév vége felé 
is. Iskolánk három tanulója részt vett a Kistérségi 
Aquatlon Tour elnevezésű versenyen, amelyen Pécs-
várad csapatát erősítették. Dobszai Dorina a lányok 
egyéni versenyében az első helyezést nyerte el, Hári 
Rebeka pedig a második helyezett lett. Somogyvári 
Norbert a fiúk egyéni versenyében a harmadik he-
lyezést érte el. Csapatversenyben a pécsváradi csa-
pat ezüstérmes lett. 
A Kodolányi János ÁMK Német Nemzetiségi Általános 
Iskolája által rendezett úszóversenyen is szépen szere-
peltek tanulóink. Ezen a megmérettetésen Dobszai Do-
rina hátúszásban második, Somogyvári Norbert ugyan-
csak hátúszásban harmadik helyezett lett. 
A tanévzáró előtti napon iskolánk Budapestre kirán-
dult. Jártunk a Hősök terén, az Országházban, ahol 
megcsodálhattuk a Szent Koronát és a koronázási 
jelvényeket. Majd ezután átsétáltunk a Lánchídon 
és a Budavári Siklóval felmentünk a Budai várba. A 
gyerekek nagy sajnálatára a Budavári Labirintusban 
nem sikerült eltévedni, de talán itt érezték magukat 
a legjobban a kirándulás alkalmával tanulóink. Majd 

megcsodáltuk a Mátyás-templomot és a Halászbás-
tyát is. Ezután fáradtan, de élményekben gazdagon 
tértünk haza Baranya megyébe. 
Június 15-én volt intézményünkben a ballagással egy-
bekötött tanévzáró, amelyen 9 negyedikes diákunkat 
búcsúztattuk el. Reméljük, mindannyian megállják 
helyüket a felsőbb évfolyamokon és még visszaláto-
gatnak iskolánkba, hogy elmeséljék élményeiket.

Ezúton kívánok minden kedves olvasónak jó pihenést 
és feltöltődést a nyárra. 

Aszmann Róbertné

A RÉGI MESTERSÉGEKET 
FELELEVENÍTŐ EGYESÜLET  

JÚLIUS 16-19 KÖZÖTT NAGY PALLON 
RENDEZI MEG A HAGYOMÁNYOS 

NYÁRI KÉZMŰVES TÁBORT
PROGRAM:

•	 JÚLIUS 16-17-18 KÉZMŰVES FOGLAL-
KOZÁSOK

•	 JÚLIUS 19- KIRÁNDULÁS A SZÉKELYSZA-
BARI „BOSZORKÁNY TANYÁRA”

RÉSZVÉTELI DÍJ, MELY MAGÁBA FOGLALJA A 
FOGLALKOZÁS ÉS AZ EBÉD KÖLTSÉGEIT:

•	 FELNŐTT: 2000.-FT/FŐ/NAP
•	 GYERMEK 7 – 14 ÉVES KORIG 1000.-FT/NAP
•	 A KIRÁNDULÁS KÖLTSÉGE: 2000.-FT/FŐ

JELENTKEZÉS ÉS A RÉSZVÉTELI DÍJ  
BEFIZETÉSÉNEK HATÁRIDEJE: JÚLIUS 10.

JELENTKEZNI LEHET:
BÉRCES BOLDIZSÁRNÉ – ERZSIKÉNÉL 

TEL: 72-466-713,   30-341-8006
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ÓFALU
KÖSZÖNET

Heck Zsolt és szülei ezúton mondanak köszönetet 
mindazoknak, akik anyagi támogatásukkal segítséget 
nyújtottak a családnak, hogy Zsolti számára egy moto-
ros kerekesszéket tudjanak vásárolni.
Külön szeretnék megköszönni annak a személynek a 
segítségét, aki az adományokból befolyt összegen felüli 
részt megelőlegezte számukra.

Heck Zsolt és szülei Ófalu

18. FALUNAP ÓFALU
Önkormányzatunk a Német Önkormányzat támogatá-
sával az idei évben is megtartotta a Szent Antal-napi bú-
csúhoz kapcsolódó falunapot. Bár anyagi lehetőségeink 
egyre szűkösebbek, ismét sikerült színvonalas műsorral 
kedveskedni vendégeinknek.

A programban f ellépett a Mecseknádasdi Német Nem-
zetiségi Fúvószenekar, a Mecseknádasdi Német Nemze-
tiségi Néptánc Egyesület, Bérces Luca és Müller Valter 
a Ritmo Sporttánc Egyesület képviseletében, a Szöcske 
Akrobatikus Rock & Roll Klub Bonyhádról, valamint a 
Czehmann István és unokái alkotta zenekar, kiegészülve 
Ruppert Blankával, aki nagyszerű énekhangjával káp-
ráztatta el a közönséget.

Az estét jó hangulatú bál zárta, ahol a talpalávalót a 
Wery-Take zenekar szolgáltatta. 
Bár anyagi lehetőségeink korlátozottak voltak, polgár-
mesterünknek – Kófiás Endrének – köszönhetően az 
idén sem maradt el a tűzijáték.

A falu lakói és elszármazottai az idén is kitettek magu-
kért tombola felajánlások tekintetében, ennek köszön-
hetően sokan idén is értékes ajándékokkal térhettek 
haza a rendezvényről.
Köszönjük a támogatóknak (Treitz és Társa Bt, Generál 
Insped Kft, Mecsekvidéke Takarékszövetkezet) anyagi fel-
ajánlásaikat, melyek nélkül nem jöhetett volna létre ez a 
színvonalas rendezvény.
Külön köszönjük a Völgység Nyomda (Pálffy József, Pál-
ffy Csaba, Pálffy Erika) segítségét, akik már hosszú évek 
óta térítésmentesen elkészítik a rendezvény meghívóit.
Reméljük, hogy akik ellátogattak hozzánk ezen a szép 
nyári napon, azok jól érezték magukat, kellemesen szó-
rakoztak, és jövőre is eljönnek, akik pedig még nem 
voltak itt talán a következő rendezvényre ellátogatnak 
hozzánk.

Szeibert Edéné alpolgármester

HARMADIK BARANYA-TOLNAI SVÁBKIFLI 
SÜTŐ FESZTIVÁL

Az Ófalui Német Nemzetiségi Önkéntes Közhasznú 
Tűzoltó Egyesület június 17-én már harmadik al-
kalommal rendezte meg a Baranya-Tolnai Svábkifli 
sütő Fesztivált. A rendezvény lebonyolításához az 
ÚMVP IV. tengelyének – LEADER – „Szabadidős és 
hagyományteremtő rendezvények” jogcím keretében 
elnyert 500.000 Ft támogatás adta az anyagi fedezetet. 
Az egyesület ebből a forrásból finanszírozta a szín-
pad, a sátor és a padok, asztalok bérleti díjának 
költségeit, valamint a fellépők egy részének fellépési 
költségeit.
A program 13 órakor vette kezdetét. Az óvoda kony-
hájában ekkor kezdték el szorgos kezek sütni a ha-
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gyományos ófalui sóskiflit. A kiflisütésen a gyerekek-
től a felnőttekig sokan részt vettek. 

A rendezvény szervezői a gyerekekről sem feledkeztek 
meg, mivel népi játszóház várta az érdeklődőket a ren-
dezvény helyszínén 14 órától. Miközben a felnőttek a 
konyhában izzadtak, a gyerekek megtanultak nemezel-
ni, similabdát készíteni, fa sítalpon szaladni hó nélkül, 
és még sok minden mást. 
A kulturális műsor kezdetére megtelt a nézőtér, 
elkészültek a kiflik és még otthonról is sokan 
hoztak saját receptjük alapján készített kiflit, pe-
recet, pogácsát. Ezúttal nem csak helyben sütött 
csemegéket kóstolhattak a nézők, mert bonyhádi 
vendégeink is egy nagy kosár kiflivel látogattak 
el hozzánk.
A műsorban fellépett a Mázai Bányász Fúvószenekar, a 
Baranya Néptánc Együttes, akik előző este ünnepelték 
fennállásuk 45. évfordulóját, valamint a mecseknádasdi 
Bechli-házaspár, akik különösen örültek e felkérésnek, 
hiszen Bechli Jakab ófalui származású, ezért mindig 
szívesen jön énekelni szülőfalujába. A rendezvényhez 
a Német Önkormányzat is hozzájárult, a bonyhádi 
„Kränzlein” Néptánc Egyesület fellépésének költségeit 
ők finanszírozták.
Köszönjük az „Ófalu Baráti Köre” Közhasznú Egyesület 
tagjainak, hogy a kiflik sütésében segítették egyesüle-
tünk munkáját. 
Köszönjük mindazoknak a munkáját, akik otthon sütött 
finomságokkal járultak hozzá rendezvényünk sikeréhez.

Schmieder Ádám elnök

PÁLYÁZATI HÍREK
Az Ófalui Német Nemzetiségi Önkéntes Közhasz-
nú Egyesület az ÚMVP IV. tengelyének – LEADER 
– „Civil szervezetek eszközellátásának és marketing-
tevékenységének javítása” jogcím keretében 371.384 
Ft-ot nyert az egyesület eszközállományának fejlesz-
tésére. Az elnyert támogatás segítségével 1 db motoros 

láncfűrészt és 1 db aggregátort szeretnének vásárolni.
Az egyesület a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz pá-
lyázott a „Nemzetiségi civil szervezetek működési tá-
mogatása” kiírásra, melynek keretében 200.000 Ft 
támogatást nyertek.
Az „Ófalu Baráti Köre” Közhasznú Egyesület szintén 
a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz pályázott a „Nem-
zetiségi rendezvények támogatása” kiírásra. A ren-
dezvény keretében az ófalui őszi búcsú hagyományát 
szeretnék feleleveníteni egy nemzetiségi délután 
keretében. A rendezvény megtartásához 100.000 Ft 
támogatást nyertek, ami kevés a megvalósításhoz, 
ezért újabb források felkutatására készülnek.

ÓFALU JUNIÁLIS – WACHTEL KUPA 2012.
Június 23-án rendeztük meg 15. alkalommal a ha-
gyományos kispályás kupánkat, melyen 10 csapat 
vett részt.
9-17 óráig játszották a csapatok a mérkőzéseket, 
az eredményhirdetés után pedig a játékosok, hoz-
zátartozóik és a nézők jóízűen fogyasztották el a 
Lőcser Attila által főzött vadpörköltet. 
A kupa végeredménye:

1. Hidasi Ászok
2. JAKO Szekszárd
3. Charky Kocsma Majos

A torna gólkirálya: Fülöp Elemér GLT Pécs, 
A legjobb kapusa: Kaszás Péter Treitz 1. 
A torna legjobb mezőnyjátékosa: Farkas Patrik 
JAKO Szekszárd.

A kupa megszervezéséért köszönet illeti Schmieder 
Ádámot, Kleisz Jakabot és az ófalui focicsapat tag-
jait, akik szabadidejüket feláldozva készítették elő 
a pályát és a főznivalót egyaránt. 

Kófiás Endre polgármester



ZengőVidék2012. július18

SZILÁGY
PÜNKÖSD VASÁRNAP SZILÁGYON

E jeles napon rendezte a falu önkormányzata, szerve-
zetei és egyesülete összefogásával a gyermekek napját, 
és hagyományteremtés céljával bográcsos főző versenyt.

Reggel 9 órakor kezdtek az első füstoszlopok felszállni a 
bográcsok alól. Körbe járva a csillogó, villogó bográcsok 
között már érezni lehetett a verseny, a tét hangulatát.
Kinek a főztje lesz a nyerő? A hozzáértő, hiteles zsű-
ri ítélete szerint, kinek a pörköltje lesz a „legpörköl-
tebb” bogrács bélés. Ezt csak azért említettem, mert 
olyan alapvetések hangzottak el, hogy: nem sütni, 
nem főzni, pörkölni! Mások hozzá tették, ízlésről 
úriember nem vitatkozik. 

Ez a nap a gyerme-
keké is volt. az Ő 
számukra az önkor-
mányzat külön fő-
zött versenyen kívül.
Bár napközben egy-
szer, egyszer gomoly-
felhők gyülekeztek, 
de mint máskor az 
időjárás kegyes volt.

A verseny lezárása után a Polgármester adta át a nyer-
tesnek a fődíjat.

Az esti bál, amit hagyományosan a Szilágyért Egyesület 
rendezett, csak tovább fokozta az egész napi jókedvet.

Paragi László

A NÉMET- MAGYAR BARÁTI  
EGYESÜLET – ERDŐSMECSKE,  

ERDŐSMECSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA,  
ÉS AZ ERDŐSMECSKEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT  

SOK SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT  
ÉS KEDVES CSALÁDJÁT A  

2012. AUGUSZTUS 4.-ÉN TARTANDÓ  

FALUNAPI RENDEZVÉNYRE
Program:
14 óra:   Szentmise a Római Katolikus Templom-

ban, utána menettánc a Templomtérről az 
Általános Iskola udvarába

15:30 óra:  Kultúrműsor
18 óra:  közös vacsora
20 óra:  Bál – zenél a Millich Zenekar

RENDEZVÉNYÜNKÖN SZERETETTEL VÁRJUK!
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REJTVÉNY
E havi megfejtésünk egy kistérségünkben élő művész neve. A megfejtéseket az info@zengoalja.hu elektronikus 
vagy a 7720 Pécsvárad, Gyenes Tamás u. 6/2. postacímre várjuk július 25.-éig. A helyes megfejtést beküldők között 
a Mecsekdrog Kft. teakülönlegességét sorsoljuk ki. 

Májusi számunk megfejtése: SZENTIVÁNÉJ. A szerencsés nyertes, aki a Mecsekdrog Kft. teáját kapja:  
Rémes Krisztián, Zengővárkony, Arany János u. 84. A nyereményét a fenti címen veheti át. Gratulálunk!

1. Szóda lényege
2. Hűvös napszak
3. Szögelésnél hasznos tárgy
4. Elillan, mint a…
5. Pörkölt alapanyag
6. Női név
7. Vidám műfaj
8. Se kakas, se tyúk
9. Elegáns fejfedő
10. Évszak
11. Csetepaté
12. Vízimadár

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

KÖNYVAJÁNLÓ
VANORA BENNETT: HÖLGY MÓKUSSAL ÉS SEREGÉLLYEL 

A történet VIII. Henrik és Thomas More korában és köreiben játszódik. Valójában More egyik 
gyámleánya, Meg Giggs – aki létező személyiség volt – a történet főszereplője, de úgy éreztem, 
Vanora Bennett több gondot fordított Morus Tamás megfestésére, sikerrel. Egy jelentékeny, 
érdekes ember jelleme tárul elénk, akiben mintha két személy lakozna; az egyik fele a karizma-
tikus, kellemes modorú és jó kiállású humanista államférfi, tudó elme és szerető családapa, aki 
a kor szokásaival ellentétben a lányokat is teljes körű oktatásban részesíti; a másik fele pedig 
a kegyetlen, szadista vallási fanatikus, aki személyesen veti kínvallatás alá az eretnekeknek 
kikiáltott lutheránusokat és több embert máglyahalálra ítél.
1527-ben járunk. Ifjabb Hans Holbein, a már ismert festő a reformáció elől menekülve elfogadja Thomas 
More, a befolyásos udvaronc, tudós és mecénás meghívását és felkérését, hogy megfesse a házigazda portréját. 
Az udvarházban él Meg Giggs, More egyik fogadott lánya is. Az okos, érdeklődő lány elbeszélése 
alapján bontakozik ki előttünk hat év története egy olyan korban, amikor Luther Márton reformációs mozgalma végig-
söpör egész Európán és VIII. Henrik kiválik a katolikus egyházból, hogy feleségül vehesse Boleyn Annát. Ilyen háttér 
előtt zajlik a More család mozgalmas élete. Eközben a hatalmas termetű, kissé nyers, de nagyszívű mester portrékat 
fest, és két különös családi csoportképet is, amelyek egyformák, de alapos tanulmányozás után kiderülnek a rejtélyes 
különbségek. A történetben Meg az olvasó szeme előtt érik csillogó intelligenciájú fiatal nővé, a mester vásznaira pedig 
szerelmek, csalódások, intrikák, felségárulás, cselszövések, aljas és kegyes hazugságok lenyomata kerül…

Az angol Vanora Bennett ezzel a regényével hívta fel magára a figyelmet, és azóta számos munkájával méltán aratott sikert. Sodró 
történetfűzés, kitűnő korfestő stílus, eleven karakterek jellemzik. A Hölgy mókussal és seregéllyel tökéletesen megírt történet,  
amely egyszerre szenvedélyes szerelmes regény és izgalmas thriller is.

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

3 5 7 9 10 11

2 4 6 8
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ZengőVidék
A Pécsváradi Többcélú  

Kistérségi Társulás havonta 
megjelenő információs lapja.
Megjelenik 2600 példányban.

Felelős kiadó:  
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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.
A Mecseknádasdon található Bagoly Csárdából,  
Báthory Péter főszakácstól kaptuk az igazán különle-
ges és finom receptet. A képen látható házi mákos ré-
test el is készítette és lefényképezte olvasóinknak, hogy 
még nagyobb kedvet kapjanak a sütéshez. Köszönjük!
Az étterem étlapján találhatunk hagyományos étele-
ket is, aki már járt ott biztosan megkóstolta a házi ré-
test, ha nem akkor itt a lehetőség, készítsék el otthon!

HÁZI MÁKOS RÉTES RUMOS SZILVÁVAL  
/HELYBEN NYÚJTOTT/

Hozzávalók 10 főre:
50dkg liszt, 40dkg cukor, 20dkg vaníliás cukor, 4 tojás, 
3dl tejföl, 3dl szilva, 45dkg darált mák, 1db citrom héja, 
csipet só, 1 mokkás kanál őrölt fahéj, rum vagy rum 
aroma, 20dkg zsír

A lisztet egy csipet sóval és annyi langyos vízzel ösz-
szegyúrjuk, hogy egy lágy tésztát kapjunk. Ezt addig 
verjük, dagasztjuk, amíg levegőbuborékok apró hó-
lyagok nem lesznek a tésztánkon. Két cipót készí-
tünk, olvasztott zsírral lekenjük, majd pihentetjük.
Közben a szilvát magozzuk, cikkekre vágjuk, ízesít-
jük fahéjjal, rummal. A citromot lereszeljük, a mák-
hoz adjuk. A tojásokat a tejföllel kikeverjük. A tepsit 
olvasztott zsírral kikenjük.
Megkezdjük a cipó húzását, amit egy vastagabb te-
rítőn végezzük. /damaszt, vászon/. Lisztezve, kis 
mozdulatokkal, újbeggyel nyújtva óvatosan húzzuk. 
akkor jó, ha át lehet látni a tésztán és látszanak a leve-
gőbuborékok, így megfelelően vékony a nyújtásunk. 
Olvasztott zsírral meglocsoljuk. Egyenletesen ráhint-
jük a mákot, utána a rumos fahéjas szilvát. Megszór-
juk cukorral és vaníliával, majd a tojásos tejföllel. A 
lelógó széleket leszedjük. A terítő segítségével felte-
kerjük. Tepsibe helyezzük, olvasztott zsírral, kenő-
tollal megkenjük. 170-180 Celsius fokon előmelegítet 
sütőben 30-40 perc alatt készre sütjük. Tálalásnál va-
níliás porcukorral meghintjük.

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.
Auguszusi számunk lapzártája: 2012. augusztus 26.

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


