
Zengő Hírek
Kedves Zengővárkonyiak!

Reményeim szerint örömmel vették kézbe első Zengő Hírek folyóira-
tunkat, melynek kiadója Zengővárkony Község Önkormányzata. E folyó-
iratot a továbbiakban negyedévente tervezzük megjelentetni, és házhoz 
vinni Önöknek. Reméljük, ez egy újabb jó lehetőség lesz arra, hogy min-
denki első kézből értesüljön arról, hogy min dolgozunk éppen az ön-
kormányzatban, hogy milyen lehetőségek és tervek vannak, illetve, hogy 
intézményeink, szervezeteink életében éppen milyen fontos események 
történtek. A jelenlegi járványügyi helyzet nem teszi lehetővé, hogy az ülé-
seken és lakossági fórumokon találkozzunk, de reméljük, az újság is segí-
teni fog benne, hogy minél több hír eljusson Önökhöz. Mindenkit ezúton 
szeretnék bíztatni, hogy jelezze bátran, ha híre vagy rovat ötlete lenne. 
Minden kezdeményezést szívesen fogadunk. Használjuk közösen úgy ezt 
a lapot, hogy minél több érdekességet tudathassunk és tudhassunk meg 
egymásról. 2021 első Zengő Hírek folyóiratával ezúton kívánok Önöknek 
egy boldog, tartalmas, nyugodt és egészségben gazdag új évet!

Fülöp Csaba, Zengővárkony Polgármestere

I. évfolyam 1. szám
„Zengő madár ágrul ágra, Zengő ének szájrul szájra.” (Arany J.: Rege a csodaszarvasról)

Szárnya van, de nem madár,
repülőgép, amin jár,
szél röpíti, az a gépe,
így ül a ház tetejére.

Ház tetején sok a drót,
megnézi a rádiót,

belebúj a telefonba,
lisztet rendel a malomban.
Lisztjét szórja égre-földre,

fehér lesz a világ tőle,
lisztet prüszköl hegyre-völgyre,

fehér már a város tőle:
fehér már az utca

fehér már a muszka,
pepita a néger,

nincs Fekete Péter,
sehol de sehol

nincs más fekete,
csak a Bodri kutyának az orra

hegye-
de reggel az utca, a muszka, a 

néger,
a taxi, a Maxi, a Bodri, a Péter

és ráadásul a rádió
mind azt kiabálja, hogy

esik a hó!

Szabó Lőrinc: Esik a hó „Gyerekkoromban gyakran térdig érő hóban jártunk. Gumicsizmánk volt 
- igaz, hogy néha belül is hóval béleltük - , de jó szolgálatot tett a szánkó-
zásban. Két fő szánkózóhelyünk volt. Egyik a „kocsma högy” (ma Ady E. 
utca). Nagy előnye, hogy este világítottak az utcai lámpák. A hegytetőn 
(Papp Jánosék portája előtt) állt egy kerekes kút, ott ültünk a szánkóra és 
uccúneki egészen az Öriék kerítéséig. Néha a fejünk is koppant. Másik 
az „Ó-szögben” a „Szalai högy” (ma Arany J. u. 24-26-28 sz. házak menti 
köz). A hegy tetejéről indultunk, „vigyázz, a szerencse bukás” kiáltozással 
(nehogy a felfelé igyekvőket elüssük) és egészen ki az Arany J. utcáig csú-
szott a szánkó. Igazi szép telek voltak sok hóval és nagy hideggel.”

Hosszú László: Szülőfalum Zengővárkony
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Pályázati hírek

2019-es évben nyertes útfelújítási pá-
lyázat: 14 747 748 Ft 

Aszfalt burkolat készítése padka-
rendezéssel az Ady Endre utca fel-
ső részén és a 6-os úttal összekötő 
szakaszon.  A felújítás 2020 október 
közepén történt meg, a műszaki át-
adás átvétel 2020 november elején.

2020-ban a Teleki László Alapítvány 
Népi Építészeti Programjának kereté-
ben: 885.600 Ft  

A tájház és tojásmúzeum felújításának 
előkészítő dokumentációjára 
(építéstörténeti kutatás, állapotdoku-
mentáció, értékleltár, jelenlegi állapot 
és felújítási építészeti tervek, gépésze-
ti tervdokumentáció, faanyagvédelmi 
szakvélemény). Minden dokumentáció 
elkészült, a szakhatóságok elfogadták 
őket. Az örökségvédelmi hivatal ré-
széről engedélyt kaptunk a tájház és a 
Míves Tojás Múzeum helyreállítására 
és gépészeti korszerűsítésére.

A pályázat második lépcsője a felújítási 
munkálatok finanszírozására vonatko-
zik. Jelenleg ennek az előkészítése zaj-
lik, és márciusban kerül benyújtásra 
a pályázat. Reményeink szerint ebből 
a pályázatból megújulhat az épülete-
gyüttes és korszerű gépészeti rendszert 
építhetünk ki. Ezáltal lehetőségünk lesz 
az épületkomplexumot egységes kiállí-
tási helyszínként használni értékéhez 
méltóan. 

Szintén 2020-ban, a Magyar Falu Prog-
ram keretében két nyertes pályázat:

Önkormányzati tulajdonban levő 
útfelújítás elnevezésű pályázaton: 
15 407 036 Ft. 

Nyertes pályázatok 2019-2020 évben
Ennek keretében felújításra kerül a teljes 
Kossuth utca útburkolata és az Arany J. 
utca „kis utca” szakasza (Arany J. u. 43. 
és Kossuth u. között).  Megoldódik a ví-
zelvezetés is a problémás szakaszon.  A 
kivitelezés 2021 tavaszán fog történni. 
Pontos tájékoztatást az érintettek a mun-
kálatok elkezdése előtt fognak kapni. Elő-
re is köszönjük a megértést és türelmet 
a felújítás okozta lezárások kapcsán.

Elhagyott ingatlanok közcél-
ra történő megvásárlása elnevezé-
sű pályázaton: 2 485 644 Ft

Az önkormányzat megvásárolta a ná-
dasban, a játszótér melletti zöldterüle-
tet. Amint az időjárás engedi, elkezdjük 
a területrendezést. Többen jelezték már 
segítő szándékukat. Minden további 
segítség felajánlást szívesen várunk a 
munkálatokhoz. A pályázat keretében 
híd is épül, mely az Arany János utcáról 
biztosít behajtási lehetőséget a terület-
re. A célunk egy szabadidőpark kiala-
kítása játszótérbővítéssel, focipályával 
(kisméretű), futópályával, edzőparkkal, 
sütögető- és pihenőhellyel, modern köz-
világítással. Jelenleg egy újabb pályáza-
ti anyagot készítünk elő, melyből ezek 
finanszírozását szeretnénk megoldani. 

A Belügyminisztérium által a telepü-
lési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatása jogcímen 32 erdei köb-
méter tűzifát kapott az önkormány-
zat 609.600 Ft összegben. Az önkor-
mányzatnak a tűzifa kiszállítását a 
településre, majd az elszállítást a ház-
tartásokba önerőből kellett finanszí-
roznia összesen 150.000 Ft összegben.

Benyújtásra került, de támogatást eddig 
nem kapott pályázataink is voltak több 
témakörben: járdafelújítás, közterületi ját-
szótér fejlesztése, közterület karbantartását 
szolgáló eszközbeszerzés,  tanya- és falu-
gondnoki buszok beszerzése, óvodaépület 
felújítása. Természetesen, amint újra kiírás-
ra kerülnek ezek a pályázatok, újra be fog-
juk nyújtani a pályázati anyagokat. Óvoda 
felújítás témakörben több pályázaton is 
részt veszünk, és a további önkormány-
zati útszakaszok felújítására is szeret-
nénk mihamarabb támogatást szerezni. 

Rövid hírek
FFelújítások Az Emlékműnél elújítások Az Emlékműnél 
A faluközpontban található em-

lékmű körül a virágágyások, a kop-
jafához vezető járda, a tereprende-
zés elkészült. Az út szegélyt kapott 
és új aszfaltot. A támfal elbontásra 
került, új fal került a helyére, mely 
az időjárástól függően kerül majd 
befejezésre. 
A szobor körüli kerítés Popp József 
önkéntes segítségével javításra ke-
rült. Az emlékmű körüli virágosí-
tás, ennek rendben tartása a Német 
Önkormányzatnak és Stricki Zol-
tánnének köszönhető. Az emlékmű 
teljes restaurálását a Kácsor Gránit 
Kft. fogja végezni. Reméljük, hogy 
az időjárás engedi, és március 15-én 
átadhatjuk a megújult emlékművet 
is.
A restaurálás költségeit részben a 
zengővárkonyi katolikus és refor-
mátus hívők közössége, a Szűcs és 
Társa Kft. és az önkormányzat kö-
zösen viselik. 
Köszönjük a támogatók hozzájáru-
lását!

megújuló közterületek 
Az elmúlt évben megújult az 

Arany János utcában a bolt mellet-
ti sarok területe, ahol veszélyes volt 
a deszkákkal betakart akna, mely 
most új aknafedőt kapott. A teljes 
sarkot virágosította az önkormány-
zat. A kaviccsal borított területre 
pad kerül majd, és a tervek között 
szerepel a közkút modern ivókútra 
cserélése.

Megszépült továbbá az Arany Já-
nos utca 48. és 50. közötti köz, mely 
térképes út, de az elmúlt években a 
növényzet nagyon beszűkítette. Az 
út melletti kerítés és a járdaszegély 
felújítását a Roll-land boltja és a 
Retro Presszó támogatta. 

Az önkormányzat folyamatosan 
dolgozik rajta, hogy a megjelenő pá-
lyázatokból kiválasszák azokat, me-
lyek illeszkednek a településen meg-
valósítandó projektekhez, és hogy 
ezekre a pályázatokra a leggyor-
sabban a legkomplexebb anyagokat 
nyújtsa be. Ennek köszönhetően már 
több nyertes pályázata is van a telepü-
lésnek, melyekről itt szeretnénk tájé-
koztatni Önöket.
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Visszanézek, eltelt pár év,
jó és rossz talán.
Mit másként tettünk volna, az már
nincs többé, csupán
elengedni kell, mi elmúlt,
mint lombjait a fák
engedik, mert újra jön még
tavasz a tél után.

-Bagossy Brothers Company – 

kulturális hírek
Nem „csak” egy betlehem

Már évek óta megszokhattuk, 
hogy a karácsonyi időszakban a 
település központjában az önkor-
mányzat felállítja a betlehemi élet-
képet. Hétről hétre sokan sétálnak 
arra, hogy megnézzék a betlehem-
be „költöző” újabb és újabb sze-
replőket. Az adventi fények és a 
fokozatosan felépülő életkép hoz-
zátartoznak az adventi várakozá-
sunkhoz. Január 6-án, Vízkereszt 
napján azonban vége szakad en-
nek. A betlehemet lebontják, a bá-
bukat gondosan elpakolják, hogy 
jövő decemberben készen álljanak 
az újabb szereplésre. 
Idéntől azonban ez egy kicsit más-
képp lesz. Már legalább is, ami az 
„istállót” illeti. Az önkormányzat 
döntése alapján a betlehemi élet-
kép helyére tavasztól újabb, év-
szaknak megfelelő dekoráció kerül, 
remélhetőleg a falubeliek örömére. 
Az építményt tehát nem bontják 
le, hanem megszépül, hogy aztán 
március elején új lakókkal keljen 
ismét életre egy tavaszi hangulatot 
árasztó kirakat formájában. A tava-
szi dekorációban az önkormány-
zat munkáját a Gyöngyösbokréta 
Óvoda pedagógusai segítik. 
Mi már várjuk a tavaszt, és remél-
jük, hogy ez a színfolt mindenki-
nek az életébe egy kis plusz örömet 
fog csempészni.

Komatál Közösségbe várjuk 
a lakosság jelentkezését!

A Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete, a Nemzeti Művelődési 
Intézet és a Népfőiskola Alapítvány 
közös programjának keretében 
szeretnénk Zengővárkonyban is 
Komatál közösséget létrehozni. 

Várjuk azok jelentkezését, akik 
szívesen részt vennének ebben a 
kedves és közösségépítő projekt-
ben! A közösség vállalja, hogy a 
településen született gyermekek 
családját a születés utáni első 12 
napban (a kórházból való hazaér-
kezés utáni első 12 napban) napon-
ta meleg étellel látja el, így üdvö-
zölve közösségünk legifjabb tagját, 
és segítséget nyújtva az anyukának 
a gyermekágyas időszakban. A 
közösség alapításához minimum 
12 főt keresünk, aki szívesen részt 
venne a kezdeményezésben. 

Részvételi szándékukat jelezzék 
Fülöp Szilviának személyesen vagy 
telefonon a 06 30 4414 998 telefon-
számon vagy facebook üzenetben.

 „Az óvatosság arra int: nagy felelősség,
a tapasztalat azt mondja: nehéz teher,
a szeretet így nevezi: a legnagyobb kincs,
mi csak így hívjuk: 

a GYERMEKÜNK.”

FELHÍVÁS!

Rovatunkban egy hagyományos, 
népszerű zengővárkonyi receptet 
teszünk közzé. Ez alkalommal a 
Kálomista fokhagymás receptjét tesz-
szük közzé. A receptet több zengő-
várkonyi lakos megkérdezésa alapján 
jegyeztük le. 

A Kálomista fokhagymást régebbi 
időkben általában a lakodalmakban 
éjféli vacsoraként szolgálták fel, de 
remek ünnepi étel bármilyen családi 
ünnep esetén.

Hozzávalók:
3 kg vörös hús (marhacomb vagy szar-
vas hús - száraz, nem inas hús)
őrölt fűszerpaprika
őrölt fekete bors
só
disznózsír
1 dl vörösbor
3 fej fokhagyma

A húst ujjnyi szeletekre vágjuk, le-
itatjuk róla a nedvességet. Besózzuk 
a hússzeleteket. Egy tálba bőségesen 
teszünk őrölt paprikát (keverhetünk 
bele csípős paprikát is ízlés szerint) 
és 2 teáskanál borsot. A hússzeleteket 
megforgatjuk a paprikás fűszerkeve-
rékben úgy, mintha paníroznánk. Egy 
tűzálló agyagedényt kizsírozunk és az 
aljába fektetjük a fűszeres hússzele-
teket egymás mellé. Megpucolunk és 
gerezdekre szedünk 3 fej fokhagymát. 
A gerezdeket félbevágjuk és rászór-
juk a húsrétegre, majd befedjük még 
egy réteg hússal. Ráöntünk 1 dl vizet 
vagy jó minőségű vörösbort. Alufóliá-
val vagy fedővel letakarjuk az edényt, 
majd 200 ˘C-ra előmelegített sütőben 
puhára sütjük a húst. Tálalhatjuk bur-
gonyapürével vagy főtt tarhonyával. 
Hidegen is finom, friss kenyérrel fo-
gyasztva. Ízlés szerint mustárral, őrölt 
római köménnyel, vegetával,  vörös-
hagymával vagy grill fűszerrel is gaz-
dagíthatjuk az ízét.
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a gyöngyösbokréta óvoda életéből
2020 őszén nagy örömünkre 19 

ovist fogadtunk a Gyöngyösbokré-
ta Óvodában. Néhányan a környe-
ző településekről járnak hozzánk 
óvodába.  Az, hogy több lehetőség 
közül a mi intézményünk, nevelé-
si koncepciónk nyerték el a szülők 
tetszését, számunkra megerősítést 
jelent munkánkban, aminek to-
vábbra is igyekszünk megfelelni.

Óvodai nevelésünk fő arculata a 
néphagyományok ápolása, megé-
lése csemetéinkkel, családjaikkal 
együtt. Pedagógiai programunk vá-
zát is ez alkotja, erre épülnek ünne-
peink, napi szintű tevékenységeink, 
valamint óvodánk esztétikuma. 

Az őszi programjainkból kettőt 
szeretnék kiemelni. Kirándulást 

szerveztünk Abaligetre. Természe-
tesen ennek fő attrakciója a barlang-
túra volt, melyre azt megelőzően 
már beszélgetésekkel, fotók néze-
getésével készültünk, mégis izgatot-
tan várták a picik, hogy milyen lesz. 
Szerintem igazán emlékezetesre si-
került, nagyon aranyos, a gyerekek 
nyelvén értő túravezetőnk volt, az 
ovisok pedig nagyon fegyelmezet-
ten, egymásra is vigyázva tartották 
be a biztonság érdekében az utasí-
tásokat. A barlang után felszabadul-
tan játszottak a tó partján telepített 
korszerű és változatos mozgást biz-
tosító játszótéren. Egyik kis ovisunk 
rokonai jóvoltából pedig fagylalttal, 
a felnőtteket kávéval látták vendégül 
az ott dolgozó családtagok, amit itt 
is nagyon köszönünk!

Az óvodai éves terv szerint a négy 
hetet magába foglaló projektünk a 
haszonállatokat, és az azzal kapcso-
latos szokásokat, népművészetet, ál-
lattartást és pásztorkodást is magá-
ba foglaló ismereteket dolgozza fel. 
Ennek zárásaként látogatást tettünk 
Horváth János bácsiék portáján, a 
„szomszédban”. Már sokat tudnak 
a gyerekek a juhokról, disznókról, 

baromfiról, lovakról…stb, de azért 
ez testközelből, simogatva, saját 
kézzel etetve, János bácsi elbeszé-
léseiből meghallgatva azért mégis-
csak sokkal maradandóbb élmény, 
akármilyen szuper fejlesztő játék-
nál, tevékenységnél a csoportszo-
bában. Nagyon élvezték a gyerekek, 
Horváth Jánosnak pedig köszönjük 
szépen ezt a lehetőséget!

Nagyon reméljük, hogy hamarosan 
minden visszazökken a régi kerék-
vágásba és megkötések nélkül tehet-
jük színesebbé, élménydúsabbá az 
óvodai napokat, eseményeket már 
nemcsak csemetéink, hanem csa-
ládjuk és más érdeklődők számára 
is.

Némethné Fábos Adrien 

A Zengővárkonyi Hagyományőrző 
Művelődési Egyesület 2019-ben nyert 
egy pályázatot a 2020-as évre, mely-
nek tematikája a „Vissza a gyökerek-
hez” címet viselte. Programsorozattal 
készültünk, melynek egy része a tagok, 
másik része viszont minden zengő-
várkonyi számára elérhető lett volna. 
Első lépésként ellátogattunk Decsre, 
Farkasné Pál Bözsi néni „Sárközi élet-

„Hol volt, hol nem volt…” 2020-as év

képek” c. kiállítására és élvezhettük 
tárlatvezetését. A többi programot (pl. 
hímzés, rojtkötés bemutató és foglal-
kozás) október, novemberre tervez-
tük, de ennek egy része az előadók 
visszalépése, megbetegedése, más ré-
sze az újabb korlátozások miatt nem 
valósulhatott meg. 

A hosszú, első karantén időszak után 
júniusban közösségünk újra felvette 
életének fonalát. Gondoltuk legalább-
is. A legtöbb község érthető módon 
nem vállalta sem a felelősséget sem az 
anyagi terheket a rendezvények meg-
tartásához. Kihasználtuk a gyüleke-
zés lehetőségét, hisz tudjuk, hogy az 
együtt éneklés, együtt táncolás jót tesz 
testnek, léleknek. Így nyáron bár csak 
egy fellépésünk volt, akadt olyan hét, 
amin 3 próbát is tartottunk. 

Októberben a második hullám már 
Damoklész kardjaként lebegett fölöt-
tünk, így sajnos mi sem vállalhattuk a 
„Sütt gesztinyés Lukács nap” megvaló-
sítását. Mindazonáltal azt is fontosnak 
tartottuk, hogy az utánpótlás csoport 

bemutathassa fejlődését és motiváló 
pozitív megerősítést kapjanak. Ennek 
jegyében szerveztünk egy szigorúan 
zártkörű eseményt. A gyermekek sze-
replése után meghívtuk őket és szüle-
iket egy közös vacsorára és gesztenye 
sütésre (szabadtérre, a tájház udvarba). 

Annak ellenére, hogy elmaradt a Le-
ányvásár is, Október 17-én mégis szín-
padon álltunk, a Zsolnay Negyedben 
megrendezett Határon Túli Magyarok 
28. Összművészeti Fesztiválján. Hálá-
sak vagyunk ezért a lehetőségért. 

Mindenkit próbára tett a 2020-as év, 
az egyént és a közösséget is. 

Reméljük, hogy februárban újrain-
dulhatnak a próbák és húsvétkor már 
a hagyománnyá vált fellépéssel kezd-
hetjük az idei szezont a Míves Tojás 
Múzeum előtt. Nyáron, ha a helyzet 
engedi, egy újabb nyertes pályázatnak 
köszönhetően Erdélybe utazunk part-
ner szervezetünkhöz a Hidegségbe.

Egyszóval reméljük, hogy minden 
visszatér a régi kerékvágásba és a mi 
kis közösségünk Zengővárkony javát 
szolgálhatja. 

Petrás-Golomán Alexandra
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2019. szeptember 1-én, az összes 
szükséges engedéllyel a kezünkben, 
megnyithatta végre kapuit, a Pécsi 
Református Kollégium legkisebb 
testvére, a zengővárkonyi refi. Sok 
minden történt azóta. Talán kezd 
tudatosulni az emberekben, hogy, 
ami az iskolával történt, jó dolog. 
Lettek új támogatóink, biztatóink 
is. A legnagyobb és legfontosabb 
feladatunk, mégis a magunk kis 
közösségének, igazi közösségének 
kialakítása. Ennek érdekében ki-
használjuk a kiemelkedő környeze-
ti adottságokat, a megújított infra-
struktúrát, felújított épületünket, a 
település gazdag néphagyományát 
és a kis iskolák minden előnyös 
oktatási lehetőségét. Ezzel tulaj-
donképpen új fejezetet nyitottunk, 
egy új alternatívát kínálva a helyi és 
környékbeli családoknak, iskolás-
korú gyermekeiknek.

Programjaink fő céljául is a kö-
zösségépítést céloztuk meg, hi-
szen csak annak meglétével lehet 
eredményesen dolgozni, minőségi 
munkát végezni. Másik fő célki-
tűzésünk, a sikeres beiskolázási 
program kidolgozásával valósul-
hatott meg. Ennek érdekében már 
novemberben nyílt napot tartot-
tunk, februárban és márciusban 
iskolanyitogató foglalkozásokon 
vehettek részt az érdeklődők. A sok 
befektetett munka és a jó Isten gaz-
dag áldásainak következtében, 19 
új tanulót írattak be intézményünk 
2020/2021-es tanévére. 2020. őszé-
re, így érte el a létszámunk a 32 főt.  
Ez hatalmas előrelépés és bátran 
mondhatjuk, hogy ez a létszám 
történelmi rekord a várkonyi kis 
iskola életét tekintve. Azon dolgo-
zunk, hogy ezt a szép tendenciát 
megtartsuk, és olyan minőségi ok-
tató-, nevelő munkát végezzünk, 
mely találkozik az érdeklődő szü-
lők elvárásaival, megfelel a kor 
követelményeinek, és a minden-
kori keresztyén értékrend alapjain 
nyugszik.

iskolai hírek

Nagy hangsúlyt fektetünk:

‣	 az óvoda és iskola közti át-
menet nehézségeinek enyhí-
tésére

‣	 gyermekeink megismerésé-
re, egyéni nevelésére, foglal-
koztatására

‣	 hitbeli nevelésre 
‣	 kreativitásuk fejlesztésére
‣	 empátiára
‣	 egymás elfogadására
‣	 esélyegyenlőségre
‣	 bizalmi viszony kialakításá-

ra
‣	 humorra és játékra
‣	 kooperatív módszerek al-

kalmazására
‣	 tananyag projekt módszer-

rel való feldolgozására
‣	 az önálló tanulás és feladat-

végzés elsajátítására
‣	 tehetséggondozásra 
‣	 felzárkóztatásra
‣	 konfliktuskezelésre
‣	 természetes környezetünk 

adta lehetőségeink kihasz-
nálására

‣	 szokásaink, hagyományaink 
megélésére 

‣	 igazi osztályközösség és szü-
lői közösség formálásra

‣	 idegennyelv (angol-német) 
oktatásra

A támogató fenntartói-intézmé-
nyi, gyülekezeti és szülői háttérrel 
tudunk jól működni, célokat elérni 
Isten kegyelméből. Bízunk benne, 
hogy a jelenlegi helyzet, mely már 
rányomta bélyegét a 2019/2020-as 
tanév második félévére is, egyszer 
visszatér a normális kerékvágásba. 
Újra tervezhetünk, megvalósítha-
tunk közös programokat, építhet-
jük tovább közösségi életünket, és 
végre emberi közelségben lehetünk 
egymással.

Józsa-Papp Éva

Jeles napok 
januártól márciusig
Január 6. Vízkereszt: a farsang 
kezdete, Jézus megkeresztelkedé-
sének napja
Január 22. A Magyar Kultúra 
Napja. Ekkor fejezte be Kölcsey 
Ferenc a Himnusz írását
Január 25. Pál napja – Pál-
forduló. Szent Pál megtérésének 
ünnepe. 
Február 14. Bálint nap, avagy 
Valentin nap. A Szerelmesek 
Napja.
Február 17. Hamvazószerda. 
A Farsang vége, a Nagyböjt kezdő-
napja. 
Március 1. A meteorológiai 
tavasz kezdete. 
Március 8. Nemzetközi Nőnap
Március 15. Nemzeti Ünnep. 
Az 1848-as Forradalom és szabad-
ságharc ünnepe.
Március 22. A Víz Világnapja

Néhány népi időjóslás:
Január 18. 
Piroska napján, ha fagy, 
negyven napig el nem hagy.
Január 22. 
Csurran-csöppen Vince, 
tele lesz a pince.
Február 14. 
Ha házasodnak a verebek Bálintkor, 
készülődhetsz a tavaszra bármikor.
Március 12. 
Gergely-napi szél 
Szent György-napig él.
Március 18. 
Sándor, József, Benedek , 
Zsákban hoznak meleget.
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2020-ban 20 éves lett a Míves Tojás 
Múzeum. Örömteljes várakozással, 
reményekkel, ötletekkel telve indul-
tunk az évnek. A környék kis isko-
lásainak rajzpályázatot, a 10-14 éves 
korosztálynak irodalmi pályázatot 
hirdettünk. Meglepetésekkel készül-
tünk a nagyheti programunk virág-
vasárnapi megnyitójára és húsvét 
hétfőre. A Magyar Posta húsvét kö-
szöntő bélyegét 2020-ban zengővár-
konyi tojásmotívum díszítette.Aztán 
megállt az élet … látszólag. 

2021-es év kezdete a Míves Tojás Múzeumban

A háttérben folytatódott a munka, 
minden munkatársunk megtarthatta 
állását, feladatainak aktuális részét. 
Elkészült, folyamatosan bővül új hon-
lapunk (www.mivestojasmuzeum.hu), 
mely információt ad a múzeumról, 
alkotókról, nyomon követhető a tojás-
patkolás és a tojásírás folyamata. Az 

utóbbit lépésről lépésre vezető min-
talapok letölthetők. A „Hímestojás 
Négyzet” játék segítségével elsajátítha-
tók a hagyományos tojáshímek nevei. 

Elindult a „Hónap műtárgya” soro-
zat a facebookon, melyben minden 
hónapban egy-egy jeles naphoz, ak-
tualitáshoz kötődő tárgyat közlünk. 
(@mivestojasmuzeum) Ezt a felületet 
aktuális híreinkért is érdemes figyelni

Reméljük, hogy idén már megen-
gedi a „járványhelyzet”, hogy meg-
rendezzük nagyheti programsoro-
zatunkat, mely virágvasárnapon, 
Március 28-án a hagyományos Ifjú-
sági Tojásíró Versennyel kezdődik. 
Március 29-től Április 2-ig minden 
nap 10-18 óra közt várjuk az érdeklő-
dőket a Kultúrházba tojásírással, to-
jáspatkoló bemutatóval. Idén először 
külön idősávot tartunk fenn a zengő-
várkonyiak számára. Március 30-án 
és 31-én délután 15-18 óráig várjuk 
szeretettel Önöket közös alkotásra, 
beszélgetésre!Ez a rendezvénysoro-
zat hagyományosan igen népszerű, 
magas a látogatottsága. Ezúton kö-
szönjük mindenkori Önkénteseink 
segítségét, a közéjük tartozás lehető-
ségét felkínáljuk mindenkinek!

Ne feledjék! Zengővárkony lakói szá-
mára a múzeumlátogatás INGYENES! 
Szeretettel várjuk Önöket, amint ki-
nyithatunk. Nézzék meg újdonsága-
inkat, próbálják ki játékainkat!

A Míves Tojás Múzeum Csapata

A Zengővárkonyi Német Önkor-
mányzat 2020-as éve nem a megszo-
kottak szerint zajlott, bár igyekeztünk 
minden programot megtartani lehető-
ség szerint. Sajnos kirándulásainknak 
nem kedvezett a vírushelyzet, mivel a 
minden évben szokásosan megláto-
gatott bólyi Emmausz és a hajósi Or-
bán-napi Borünnep az elmúlt évben a 
járványhelyzet miatt nem került meg-
rendezésre. A svábbálunkat és a sváb 
disznótort még a márciusi zárlat előtt 

Ungarndeutsch – Steh dazu! 
sikeresen megrendeztük, és augusz-
tusban is lehetőségünk volt együtt ün-
nepelni a német napon, bár egy picit 
szűkebb létszámmal, és nagyobb tá-
volságot tartva. Tagjaink sikerrel részt 
vettek a Pogányban megszervezett, 
német önkormányzatok horgászver-
senyén is. Az ősz folyamán elkészült 
közösségi házunk tetőfelújítása, mely 
már nagyon időszerű volt. A finanszí-
rozás részben önerőből, részben pá-
lyázatból történt. 

Reménykedünk benne, hogy a 2021-
es év jobban fog kedvezni a közösségi 
alkalmaknak, és minden nagyszabású 
programot lehetőségünk lesz meg-
szervezni. 2021 évi első programunk, 
mely sajnos szintén szűk létszámban 
zajlik az eddigi évek gyakorlatától el-
térően, a sváb disznótor. Az idei évben 
sajnos a szokásos sváb bál elmarad.

Fülöp Szilvia
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sváb kvíz
A Zengővárkonyi Németek Nap-
jának hagyományos játékát most a 
Zengő Hírek olvasói is kitölthetik. 
Megfejtés az utolsó oldalon.

1. Hány képviselőből áll egy 
nemzetiségi önkormányzat egy 
1300 lakosú vagy annál kisebb 
településen? 
a. 3
b. 4
c. 5
d. 2-5 között 

2. Minek a rövidítése az LdU?
a. Landesselbstverwaltung der Deut-
schen in Ungarn 
b. Leseverein der Deutschen in Un-
garn
c. Landeswettbewerb der Ungarnde-
utschen
d. Landesselbstverwaltung der Ungar-
ndeutschen 

3. Ki volt 1999-től 2018-ban bekö-
vetkezett haláláig a Magyaror-
szági Németek Országos Önkor-
mányzatának elnöke?
a. Heil Helmut
b. Heinek Ottó
c. Heinek Frigyes
d. Ritter Imre
 
4. Hány települési német nemze-
tiségi önkormányzat működik 
jelenleg Magyarországon?
a. 900 és 1000 között
b. 300 és 400 között
c. 600 és 700 között
d. 1000-nél több
 
5. Mely nemzetiség nem rendel-
kezik Magyarországon egyetlen 

nemzetiségi önkormányzattal 
sem?
a. Szerb
b. Szlovák
c. Szlovén
d. Román
 
6. Mit mondtak az elhurcolt 
németeknek, mi lesz a „kis mun-
ka”, azaz „Malenkij Robot”, amit 
végezniük kell?
a. Hó eltakarítás
b. Gyári munka
c. Bányában végzett munka
d. Kukoricatörés
 
7. Mi volt a sváb „Wikl Tuch”?
a. A lábukra tekert kendő, amivel a 
csizmába bújtak
b. Szövött kendő, amiben a babákat 
kötötték magukra
c. Ágytakaró
d. Fejkendő 

8. Melyik nem hozzávalója a „He-
veknedl”-nek?
a. Vaj
b. Liszt
c. Víz
d. Élesztő 

9. Milyen szégyenletes esemény 
indult el a Benes Dekrétumok 
kihirdetése után?
a. A 2. Világháború
b. A kitelepítés
c. Az 1. Világháború
d. A Volksbundok feloszlatása

AJÁNDÉKCSOMAGOT NYERHETSZ! CSAK VÁGD KI, SZÍNEZD KI, ÉS KÜLDJ MAGADRÓL EGY 
FOTÓT A FARSANGI MASZKBAN IDE: polgarmester@zengovarkony.hu. Határidő: 2021. febuár 17. 

FARSANGI JÁTÉK GYEREKEKNEK

sudoku

gyerek sudoku
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közérdekű információk
Ez az Ön hirdetésének helye! 

Hirdetési lehetőség a Zengő Hírekben. Az első 
alkalommal a megjelenés ingyenes! 

Érdeklődjön a polgarmester@zengovarkony.hu 
e-mailen vagy személyesen Fülöp Csaba 

polgármesternél! 

Sváb kvíz megfejtés: 1.a, 2.b, 3.d, 4.a, 5.c, 6.d, 7.b, 8.a, 9.b

Közérdekű információk, 
rendeletek, szolgáltatókkal 

kapcsolatos információk, friss 
hírek elérhetőek a 

www.zengovarkony.hu 
oldalon. 

Látogassa Ön is rendszeresen 
Zengővárkony weboldalát!

Közvilágítási Közvilágítási 
problémák bejelen-problémák bejelen-

tése a lakosság tése a lakosság 
részéről:részéről:

  Dél-Dunántúli régió Dél-Dunántúli régió 
hibabejelentés hibabejelentés 

(közvilágítási problé-(közvilágítási problé-
mák teljes szakaszokon) mák teljes szakaszokon) 

Tel. 06 80 / 20-50-20Tel. 06 80 / 20-50-20
WATT-Erősáramú Tervező, WATT-Erősáramú Tervező, 
Szerelő és Szolgáltató Kft. Szerelő és Szolgáltató Kft. 
(egyedi lámpatestek hibája (egyedi lámpatestek hibája 

esetén)esetén)
Tel. 06 72 / 511 - 599Tel. 06 72 / 511 - 599

Vízellátási problé-
mák, csőtörés 

észlelése esetén 
értesítendő:

Mezőföldvíz Kft.
Tel. 06 20 / 569 - 3833

Szelektív hulladék 
elszállításának időpontjai: 
február 8., március 8.

Pécsváradi 
központi orvosi 

ügyelet 
telefonszáma: 
06 72/465-057

Pécsváradi gyógyszertárak
ügyeleti rend, készenléti 

szolgálat:

Hétköznapokon:
  Zárás után, 16.30 - 20.00 
közt elérhető a készenléti 

szolgálat a következő telefon-
számon: 06 20/591-0812

Hétvégén (szombat, vasár-
nap) és ünnepnapokon:

  9.00 – 12.00-ig ügyelet
(ilyenkor csengessen be!)

Roll-Land Boltja
Zengővárkony, Arany J. u. 48.

Nyitva tartás: 
H-P: 05.30-11.00-ig és

17.00-18.00 
Szo: 05.30-11.00

V: zárva

Retro Presszó
Pizza & Burger

Zengővárkony, Arany J. u. 48.
Tel. 06 72/672-256
Étlap és nyitva tartás:

www.retro-presszo.hu

Védőnői és gyermekorvosi 
tanácsadás időpontja:

Februárban a tanácsadás elmarad.
Következő időpont: március 4.

Védőnő:
 Kovács Ágnes

Gyermekorvos (tartós helyettes):
Dr. Vass Ibolya

Andi falatozó
Zengővárkony, Ady E. u. 2.

Tel. 06 30/538-3921
Ebéd menü minden hétköznap.

Zengő hírekZengő hírek
Felelős kiadó: Felelős kiadó: 

Zengővárkony Község ÖnkormányzataZengővárkony Község Önkormányzata
7720 Zengővárkony, Ady E. u. 2.7720 Zengővárkony, Ady E. u. 2.

Kiadásért felelős személy: Kiadásért felelős személy: Fülöp CsabaFülöp Csaba
Szerkesztésért, tördelőszerkesztésért Szerkesztésért, tördelőszerkesztésért 

felelős személy: felelős személy: Fülöp SzilviaFülöp Szilvia
Hirdetésfelvétel:Hirdetésfelvétel:

polgarmester@zengovarkony.hupolgarmester@zengovarkony.hu
06 30/985-4110 06 30/985-4110 

Megjelenik negyedévente 180 példányban.Megjelenik negyedévente 180 példányban.
ISSN 2732-3234ISSN 2732-3234

szóda házhozszállítás
Zengővárkonyban keddi napokon

Elérhetőség:
Balla Zoltán

Pécsvárad, Szőlő u. 10.
Tel. 06 30/682-2020

Friedszám Jánosné
Zengővárkony, Ady E. u. 8.

Tel. 06 30/562-4285
Textil és szőttestermékek, modern és népi 
gyöngyékszerek, ásványkarkötők. Egyedi 

megrendelésre is.

Horváth Jánosné
Zengővárkony, Arany János utca

Tel. 06 72/466-133
06 30/264-5612

Népi szőttes méteráru, készre varrott és egyedi 
méretre készült termékek.

Red-Speed-Design
Saját tervezésű és készítésű, egyedi felnőtt és 

gyermekruhák, kézműves textil gyermekjátékok 
és zengővárkonyi szőttesből készült táskák.

Tel: 06-70/281-5702
redspeeddesign@gmail.com

web: rsdhu


