
Tavasszal mindig arra gondolok,
hogy a fűszálak milyen boldogok:

újjászületnek, és a bogarak,
azok is mindig újra zsonganak,
a madárdal is mindig ugyanaz,

újjáteremti őket a tavasz.
A tél nekik csak álom, semmi más,
minden tavasz csodás megújhodás,

a fajta él, s örökre megmarad,
a föld őrzi az életmagvakat,

s a nap kikelti, minden újra él:
fű, fa, virág, bogár és falevél.

Ha bölcsebb lennék, mint milyen 
vagyok,

innám a fényt, ameddig rámragyog,
a nap felé fordítnám arcomat,

s feledném minden búmat, 
harcomat,

élném időmet, amíg élhetem,
hiszen csupán egy perc az életem.

Zengő Hírek
Kedves Zengővárkonyiak!
Először is szeretném megköszönni a Zengő hírek első számának megjelenése 
után felénk megnyilvánult sok kedvességet, dícsérő szót. Nagy örömömre 
szolgál, hogy ezzel az újsággal Önök szerint is hiánypótló munkát vég-
zünk magas színvonalon. Igyekezni fogunk ennek a további számokban 
is folyamatosan megfelelni.

Sajnos a tavaszunkat 2021-ben sem tölthetjük a hagyományos, meg-
szokott módon. A járvány harmadik hulláma alatt kérjük a lakosságot, 
hogy tartsanak ki még egy kicsit. Figyeljenek oda magukra és egymásra, 
segítsék egymást, és kérjenek segítséget egymástól. Reméljük, hogy ez 
már az utolsó hullám lesz, és hamarosan visszatérhetünk a régi kerékvá-
gásba. Addig is mi Önkormányzatként folytatjuk a lendületes munkát, 
melynek látható jeleit reményeim szerint már Önök is észlelik közvetlen 
lakókörnyezetükön.

Második számunkat a tavaszra és a húsvétra hangoltuk, és úgy időzítet-
tük, hogy az ünnepnapok alatt legyen lehetőségük forgatni, olvasgatni. 
Ezúton kívánok Önöknek magam és Zengővárkony Község Önkormányzata 
nevében kellemes húsvéti ünnepeket!

Fülöp Csaba, Zengővárkony Polgármestere

I. évfolyam 2. szám
„Zengő madár ágrul ágra, Zengő ének szájrul szájra.” (Arany J.: Rege a csodaszarvasról)

várnai zseni: 
csodák csodája 

(részlet)Egyszer volt, hol nem volt, hegyek ölében, patakok mentén feküdt egy 
mesebeli falucska. Tavasz közeledett, virágoztak a fák, ébredeztek a 
méhek és dongók a réteken, megszülettek az első báránykák a nyájakban. 

Az emberek szerettek volna menni-menni és meg sem állni, meglátni a vilá-
got. Talán csak a legközelebbi fogadóig jutottak volna, de az is lehet, hogy meg 
sem álltak volna az Óperenciás tenger túlsó partjáig. De idén tavasszal más 
volt a levegőben. Gúzsba kötötte az embereket egy láthatatlan ellenség. Csüg-
gedett is mindenki mód felett. Hogy csüggedtségükből felrázzák őket és újra 
mosolyt csaljanak a hosszú tél során elhalványult arcukra, nagy tervet eszelt 
ki egy maroknyi manó. Hét próbát is kiállva, hetedhét országot átlevelezve 
felkeresték a húsvéti nyulat, aki nagy szerencséjükre éppen egy közeli kaszáló 
állandó lakója. Összedugták fejüket a nyuszival, és kiötlötték, hogy hogy le-
hetne felvidítani a kis falu lakóit. Munkához is láttak. A tánccsoport tagjai, a 
tojásmúzeum vezetősége, de még az önkormányzat is hozzátette a magáét a 
meglepetéshez. A nyuszi pedig azzal segített, hogy az elkészült szebbnél-szebb 
hímes tojásokat elrejtette a mesebeli falucska számtalan rejtekén. 

Kedves emberek, akik a mesebeli falucskában laktok! Bújjatok elő ottho-
naitokból húsvét hétfőjén, és keresgéljétek az elrejtett hímestojásokat szerte 
a faluban! Ki mit talál, hazaviheti. Csak arra kérünk Titeket, tegyétek ki a 
házatokban egy olyan helyre, ahol gyakran rá tudtok nézni, és mosolyogjatok, 
ha látjátok! Ha pedig szívesen tennétek fel róla egy képet Zengővárkony kö-
zösségi oldalára, azt is nagyon köszönjük!

Ha húsvét idején járvány nem lett volna, a mi mesénk is kurtább lett volna. 
Vagy talán meg sem születik. A tanulság pedig, keresd a jót minden rosszban! 
Talán nem egyszerű, de meg lehet találni.

Húsvéti mese zengővárkonyi módra
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2. oldal Zengő hírek - I. évfolyam 2. szám

Hímestojás mintakincs
Zengővárkony 

Megjelent a Míves Tojás Múzeum 
gondozásában  2015-ben

Ára: 1600.- Ft

húsvéti gondolatok

A Míves Tojás Múzeum a 
"hímestojásról mindenkinek" 

sorozata keretében új kiadvánnyal 
emlékezett meg  működésének 
15 éves jubileumáról, és egyúttal 
tisztelegni kívánt a múzeumnak 
helyet adó,  gazdag népművészeti 
hagyományait ápoló, életben tar-
tó zengővárkonyi faluközösség és 
kiemelten annak tojáshímzést mű-
velői előtt.

A kiadvány bemutatja Zengő-
várkony néprajzi környezetét, a to-
jásdíszítés hagyományát, szokásait 
a községben, a Múzeum hatását a 
gazdag hagyományok folytatására. 
A Zengővárkonyban használatos 
hímestojás mintákat Hopp Erzsé-
bet népművész gyűjtötte össze, raj-
zolta le. A 44 helybeli alkotás min-
tarajzai, fényképei közreadásával a 

könyv szakmai szempontok szerint 
részletesen elemzi a zengővárkonyi to-

jások mintakincsének sajátosságait, 
színvilágát, a tojásfelület bemintá-
zását. Foglalkozik a tojáshímek el-
nevezéseinek eredetével, a népies 

változatok használatával. Forrásér-
tékűnek tekinthető a térfelosztás 
szerepét betöltő mintázatok felépí-
tésének, mintaelemeinek elemzése. 
Megtalálhatók a jelen, illetve közel-
múlt jeles helybéli tojáshímzőiről 
szóló ismertetők is. A könyv bepil-
lantást ad laikusok számára, hogyan 
épül fel a szépség látványa, ugyan-
akkor hasznos segédlet tojásdíszí-
tők számára is. Minden korosztály 
számára ajánlható.

Dr. Nienhaus Rózsa

Könyvajánló

A járvány idején, amikor ta-
lán leginkább érezzük éle-
tünk törékeny és sebezhető 

voltát, sokan elgondolkodnak azon, 
hogy milyen fontos elrendezni a 
dolgokat életünkben: a munkahe-
lyünkön, de otthonunkban is rendet 
tenni, kimondani a rég visszatartott 
megbecsülés szavait, bocsánatot 
kérni, kapcsolatokat helyreállítani.

Tudjuk, szükség van minden 
lelki erőre, hogy a gyorsan változó 
körülmények között állva 
tudjunk maradni. Mi az 
a jó, ami reménységgel 
és erővel tud eltölteni? Ki 
tud minden körülmények 
között érvényesen ilyen 
kijelentést tenni? 

A húsvéti ünnep jó 
„töltete”, jó híre az, hogy 
a hatalmas Isten Jézus 
Krisztusban aláhajolt em-
bervilágunkba és hozzánk 
való szeretetét a végsőkig 
megmutatta. A Szentírás így beszél 

az ő irántunk való jóságáról: „Úgy 
szerette Isten a világot, hogy az Ő 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
őbenne, az el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.” (János ev. 3, 16) 

Jézus utolsó szava a golgotai ke-
reszten „Elvégeztetett” hirdeti, hogy 
Ő az ember tökéletlen és bűnös 
múltját elrendezte, hogy legyen jö-
vője és fel tudjon lélegezni. A szere-
tet kiűzi a félelmet. A Jézusban hívő 
ember megéli, hogy a hűséges Isten-
nel vállalt közösségben teljes ember 

„Ahol az értelem csak a 

szenvedés fellegét látja, ott 

a hit az ígéret szivárványát 

szemléli.” 

(Spurgeon)

„Mikor mi még csak a nagy-

pénteket láttuk, Isten már 

akkor a húsvétot látta, s csak 

azért mutatta nekünk előbb 

az árnyékot, hogy 

előkészítsen a fényre.” 

lehet újra. 
„Feltámadott” mondták az első 

húsvét reggelén az asszonyok és 
azóta is mi emberek mondjuk 
ezt. Emlékezve és emlékeztetve az 
Örömhírre, ami azt fejezi ki, hogy 
Isten sokkal jobbat ad minden el-
képzelhetőnél. A megtisztított szív 
és értelem Isten töltetű lesz.

Krisztus nagypénteki golgotai 
keresztje és a húsvéti nyitott sír 
együttesen azt hirdetik ma is szá-
munkra, hogy van megtartatás 
mindazoknak, akik őszintén hi-
szik, hogy Jézus Krisztus Isten fia 
Megváltó. 

A jézusi „Elvégeztetett” és az 
emberi örvendező „Feltámadott” 
szavak a megtartatás, a megúju-
lás, a megváltás és a feltámadás 
reménységét hirdetik ezen a Hús-
véti ünnepen is. 

Győrfi Bálint, lelkipásztor

„A golgotai kereszt az a 

gerenda, amelyen az élet 

hajótöröttjei a földi lét 

hullámverésén át a mennyei 

partra menekülnek.”
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3. oldal Zengő hírek - I. évfolyam 2. szám

Éva nénivel még egy hideg feb-
ruári napon beszélgettünk, 
hogy felidezzük a régi húsvéti 

hagyományokat, hangulatot.  Re-
méljük, hogy ezzel a visszaemlé-
kezéssel sokaknak kellemes perce-
ket szerzünk, és sokan ráismernek 
benne saját gyermekkoruk húsvéti 
szokásaira.

Éva néni, meséljen egy kicsit a régi 
húsvéti szokásokról! Hogyan kezdő-
dött a húsvéti készülődés?

A hímes tojásokat nagypénteken 
festettük, más napokon nem volt szo-
kás. Volt, hogy többen, korunkbeliek 
összeültünk, és úgy készítettük a to-
jásokat. Aki nem volt olyan ügyes, 
annak segítettünk, vagy készítettünk 
neki. Ide kértek hármat, oda tízet, 
magamnak is kellett húszat készíte-
nem. Sokan nem ülhettünk össze, 
csak annyian, akik odafértek a kály-
ha köré. Édesanyám is nagyon tudta 
írni, én tőle tanultam a mintákat. A 
minták fejben voltak, nem rajzolták 
papírra őket. Ha láttunk érdekesebb 
mintát, akkor megőriztük a tojást, és 
arról vettük aztán az ötletet. A viaszt 
mindig úgy kellett kicsikarni a mé-
hészektől. Én mindig a sógoromtól, 
Bárdos Lacitól kaptam, mert neki 
voltak méhei, de volt, hogy Pécsvá-
radról kaptam Kisztner Tóni bácsi-
tól. Mondta: „Gyere lány, adok, mert 
tudom, hogy szépen tudsz hímezni.” 
Így nekem nem volt hiányom belőle, 
de ha mégis, akkor lehetett gyertyá-
val pótolni, csak abba mindig kellett 
egy kis kormot is tenni, mert a gyer-
tyaviasz színtelen, és nem könnyű 
követni a mintát. Mikor meg volt 
festve, szépen kitettük az újságpa-
pírra, és mikor teljesen megszáradt, 
akkor puha pamutrongyot melegí-
tettünk a sparheltnél, és úgy lehetett 
letörölni. Kényös dolog ám ez, van-
nak fortélyai. Pénteken megírtuk, 
szombaton szépen becsomagoltuk az 
ajándékot, és mindegyik mellé egy tojást 
tettünk. Aztán vasárnap adtuk oda.

Kik kapták a húsvéti hímes tojáso-
kat, a locsolók?

A locsolkodás nem volt szokás itt 
a faluban, csak már mikor a tévében 
láttuk, hogy máshol csinálják, akkor 
kezdte itt is el ezt a tánccsoport, de 
előtte nem volt szokás. Még édes-
anyámtól se hallottam olyat, hogy ez 
korábban szokás lett volna.

Vasárnap a délutáni Istentisztelet 
után találkozott mindenki az Őri-
ék előtt (az óvoda előtti részen – a 
szerk.), ott osztották az ajándékot a 
komaasszonyok a gyerekeknek. Egy 
gyereknek egy keresztanyja volt, aki 

a keresztvíz alá tartotta, de a család 
többekkel is tartott komaságot. Ezek 
a komaasszonyok is mind ott voltak 
a kereszteléskor a templomban, és 
szépen viseletbe öltözve körbeállták 
az Úr asztalát. Ők lehettek rokonok 
vagy barátok is, akikkel szorosabb 
viszonyt ápolt a család. A gyerekek 
körösztanyámnak, a szülők koma-
asszonynak szólították őket. Gyakori 
volt, hogy egy gyerek azt is köröszta-
nyámnak hívta, aki valójában nem is 
volt az, csak mondjuk a körösztanyja 
testvére. De szerintem ez nem baj, 
mert így adták meg a tiszteletet. 

A körösztanyák vitték a húsvéti 
ajándékot a keresztgyerekeiknek. 
Gyakran 8-10 keresztgyereknek is. A 
húsvéti ajándék mindig hímes tojás 
volt és valami apróság (kis baba, mé-
zeskalács figurák). Idővel sajnos el-
kezdtek túlzásba esni az ajándékok-
kal, és egyre nagyobb ajándékokat 
vinni. Ezért egy idő után már nem 
lehetett ezt a szokást tartani, így vé-
gül teljesen el is maradt. A hímes to-
jás keményre főzött, viasszal írt tojás 
volt. Piros vagy püspöklila festékkel 
festettük. A tojást mindjárt meg is 
lehetett enni utána, de hogy a minta 
ne menjen tönkre, szépen késsel fél-
bevágtuk, és a héját megőriztük. 12 
éves korukig, konfirmálásukig kap-
tak ajándékot a gyerekek. 

Mi volt az Istentiszteletek rendje 
akkoriban?

Vasárnap délelőtt és délután is volt 
Istentisztelet. 12-kor volt ebéd a déle-
lőtti Istentisztelet után. 2 órától 3-ig 
volt megint Istentisztelet,  ezután 
volt az ajándékozás. Úrvacsora a va-
sárnap délelőtti Istentiszteleten volt.  
A hétfő délutáni Istentisztelet után 
általában megbeszéltük a barátnők-
kel, hogy elmegyünk haza átöltözni, 
lerakni a zsoltárt, és utána valakinél 
találkozunk egy kicsit beszélgetni. 
Ez volt a hétfő délutáni programunk.

Miket ettek húsvétkor?
Nagypénteken napnyugtáig böj-

töltünk, ezért aznap nagyon keveset 
ettünk. Reggelire volt tojás és tejfölös 
túró. Ebédre volt főzve krumplileves, 
de zsír nélkül, mint a halászlé. Csak 
belefőztük a hagymát. Hogy mégis 
legyen egy kis meleg étel. Halat nem 
ettünk, mert nem jutottunk hozzá. 
Néha jött Várkonyba a Majsai lelkész 
apja Decsről, ő hozott akkor halat. 
Ami még nagyon jó volt nagypén-
teken, az a kukorica pattogatás. Tűz 
fölé raktunk egy rostát, és abba pat-
togattuk. Egy öreg lavórba raktunk 
tüzet, fölé raktuk a rostát. és mikor 
már egyet-kettőt kezdett pattogni, 
akkor ráborítottunk egy bevizezett 
vászonkötényt. Amíg durrogott, ad-
dig ráztuk. Lett egy egész rostával. 
Arra aztán egész nap rájártunk. Pén-
teken este, napnyugta után már lehe-
tett enni.

Szombaton reggelire, vacsorára 
ettünk főtt sonkát és tojást, de ez 
nálunk nem volt olyan fontos szo-
kás, mint a katolikus családoknál. 
Kalácsot is inkább karácsonykor 
készítettünk dióval és mákkal tölt-
ve. Vasárnap a hagyományos ebéd 
nálunk a családban orja leves volt 
vagy tyúkhúsleves. Orja csak akkor, 
ha tudtunk venni a hentesnél, mert 
másképp az már nem volt a disz-
nóvágásból húsvétra. Ezután volt a 
töltött káposzta füstölt lapockával és 
kukoricakásával (recept a Várkony-
ha rovatban – a szerk.). Ez nálunk 
elmaradhatatlan étel volt, mert na-
gyon szerettük. Néha készítettünk 
kálomista fokhagymás húst vagy 
baromfit egészben sütve. A desszert 
pedig rétes volt vagy piskóta. A pis-
kótát magában ettük szépen felsze-
letelve, megcukrozva. Édesanyám 
szeretett rétest sütni túrós, almás, 
meggyes-grízes és mákos töltelékkel.

Így volt nálunk a húsvét akkoriban 
Zengővárkonyban.

húsvét zengővárkonyban
Interjú Papp Lajosné, Éva nénivel

Csoportkép húsvéti Istentisztelet után a templom előtt

Szerk.: Fülöp Szilvia
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4. oldal Zengő hírek - I. évfolyam 2. szám
Hímestojások nyomában Zengővárkonyban

Zengővárkonyban nem 
sokat kell keresgélni, ha 
tojásírókra szeretne buk-

kanni az ember. Felkerekedtünk, 
hogy néhány fotót készítsünk 
tojásíróink kincseiről, kedvelt 
mintáiról. Fogadják szeretettel 
kis húsvéti képgyűjteményünket!
Tamicza Józsefné, Erka néni

Papp Lajosné, Éva néni

Stricki Zoltánné, Zsuzsi néni

Kukoricakásás 
töltött káposzta  

Papp Lajosné elmondása alapján

Hozzávalók:
1,5 kg csontos füstölt lapocka, 
0,5 kg darált sertés comb, 30 dkg 
kukoricakása, paprika, só, bors, 
babérlevél, 1 tojás, leveles és apró 
savanyúkáposzta.

Elkészítés:
A kukoricakását leforrázzuk. A 
füstölt lapockát kicsontozzuk, a 
húst ledaráljuk, és összekeverjük 
a friss darált hússal, paprikával, 
sóval, őrölt borssal, 1 tojással és 
a kukoricakásával. Gombócokat 
formázunk belőle és savanyú ká-
poszta levélbe töltjük. Egy magas 
fazék aljára betesszük a lapocka-
csontot, rá egy réteg apró savanyú 
káposztát és 1-2 babérlevelet, egy 
réteg gombócot, majd megint 
aprókáposztát, megint egy réteg 
gombócot. Így rétegezzük, a te-
tejét aprókáposztával borítjuk. 
Felöntjük annyi vízzel, hogy tel-
jesen ellepje (a kása sok vizet fog 
felvenni). Készre főzzük.

Jó étvágyat kívánunk!Tamicza Éva

A Míves Tojás Múzeum ál-
landó rovatot indít a Zengő 
Hírekben. Az e lapszám 2. 

oldalán Dr. Nienhaus Rózsa ál-
tal bemutatott könyvből idézünk 
majd, mert fontosnak tartjuk, 
hogy közösségünk ismerje érté-
keit. Minden lapszámban egy-egy 
zengővárkonyi tojásíróról mesé-
lünk Önöknek.
„Bognár Jánosné, Hencz Király 
Éva (Leánya, Szántó Ferencné, 
Bognár Éva visszaemlékezése nyo-
mán.) 

Pécsváradról települt Zengővár-
konyba. 

Rajongásig szerette a virágokat, 
különösen kedvelte a tulipánt. Ta-
vasszal mindig csodálta a "högyön" 
virágzó gyümölcsfákat, a fűben 
nyíló harangvirágot, kéknefelej-
cset, törökszegfűt.

Húsvétra készülődve a legfőbb 
tojásmotívum mindig a tulipán 
volt.

Kezébe véve a tojást, az olvasz-
tott viaszba mártott kiccával olyan 
könnyedén, ahogy a levegőt szo-
kás venni, nyújtott szirmú, hajlé-
kony szárú tulipánokat hímzett 
a hófehér tojásokra. Fülep Lajos 
komaasszonyaként a neves gyűjtő 
számára annak Zengővárkonyból 
való távozása után is készített hí-
mestojásokat.

Munkásságának emlékére a Mí-
ves Tojás Múzeum 2002-ben Híres 
Hímes Tulipánok címmel leporel-
lót jelentetett meg a múzeumban 
bemutatott alkotásaiból.”
Forrás: Hímestojás mintakincs 
Zengővárkony. Szerk.: Kiss Sán-
dor, Nienhaus Rózsa. Míves Tojás 
Nkft.2015. 62.-63.o.

Petrás-Golomán Alexandra
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óvodai hírek
Bár a jelenlegi időszakban 

lehetőségeink igen behatá-
roltak, mégis igyekszünk a 

gyermekek életébe minél több szí-
nes programot csempészni. 

Az idei évben első jelentősebb 
eseményünk a farsang volt, mely 
óvodánkban igen kedvelt időszak. 
A gyerekek szívesen öltöz-
nek jelmezekbe és táncol-
nak népzenére a nap folya-
mán. A foglalkozások során 
elsajátított énekek és táncok 
rendre visszaköszönnek 
ilyenkor. A nap csúcspontja 
a farsangi mulatság, melyet 
hagyományainkhoz híven, 
zárt körben „farsang far-
kán” tartottunk meg. Ez a 
nap a gyerekeké. Egész nap 
falatozhatnak a szülők által 
hozott finomságokból, rop-
juk a táncot és játékos vetélkedők-
kel tehetik próbára magukat a gye-
rekek. Reméljük, a jó hangulattal, 
zajkeltéssel és népi rigmusokkal 
sikerült végleg elűznünk a telet és 
a hideget. 

A jó idő beköszöntével lehetősé-
günk nyílt egy kis tavaszi barango-
lásra is a közeli erdőben. Délelőtt 

folyamán sétáltunk el az óvodából 
a Balázs-kutat érintve a vadetetőig. 
Nemcsak az erdei úton mentünk, 
hanem letérve arról, a fák és bokrok 
között bujkálva is. Megfigyeltük 
az ébredező tavaszi környezetet. 
Meghallgattuk a madarak énekét 
és találgattuk éppen minek a hang-

ját halljuk. Számos illatos hunyor 
is utunkba akadt, melyet termé-
szetesen mindenki megszagolt. A 
vadetetőnél több időt töltöttünk. 
A gyerekek kiszaladgálhatták ma-
gukat, botokat, csigaházakat gyűj-
töttek. Itt is bementünk a fák közé, 
alaposan megnéztünk mindent, 
farönkökre másztunk. A fáradság-

nak a legapróbb jelét sem mutatták 
a gyerekek még a visszafelé úton 
sem. Az izgalmakat még napokkal 
később is emlegették. 

Az óvoda szomszédságában 
nemrégen kisbárányok születtek. 
Horváth János bácsi és felesége, 
Zsuzsa néni jóvoltából meg is lá-
togathattuk őket. A bátrabbak 
nemcsak megsimogathatták a kis-
bárányokat, hanem az egyiket meg 
is etethették! A többi háziállatot 
már ismerősként üdvözölhették 
a gyerekek, hiszen már máskor is 
voltunk látogatóban János bácsiék 
gazdaságában. Hatalmas élmény 
volt a gyerekek számára. Ezúton is 
köszönjük az újabb látogatási lehe-
tőséget!

Tarnay Dóra, óvónő

Képek az iskola életéből
Idén a farsangi időszakunkban, 

rejtett kincsek nyomába eredtünk. 
A szebbnél szebb baranya megyei 
népmondák közül A mohácsi ör-
dögökkel, a busójárás eredetével 
ismerkedtünk meg közelebbről. 
Mivel idén a járványhelyzet miatt 
sajnos elmaradt, nem láthattuk élő-
ben, arra gondoltunk elkészítjük a 
maszkokat magunk. A farsangot 
egy fergeteges farsangi mulatsággal 
zártuk. 

Oktatói, nevelői munkánk során 
fontosnak tartjuk, hogy megismer-
jék a gyerek a környezetüket, ahhoz 
kapcsolódóan a hagyományokat, 
népszokásokat. Ahogy elengedhe-
tetlen feladatunk a hazaszeretetre 
nevelés is. Ehhez kapcsolódott a 
következő, 1848-49-es szabadság-
harc projektünk, melynek keretén 
belül közös, nagy kokárdát, huszár 
csákót, pártát, Kossuth címert ké-

szítettünk, '48-as dalokat tanul-
tunk, sőt egyik tanítványunk saját 
huszárruháját is bemutatta, szem-
léltetve a zsinóros magyar viseltről 
tanultakat.

Józsa-Papp Éva
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Telefon: +36-72/465-316
e-mail: gyb.ovoda@gmail.com

Iskolánk 2019. évi egyházi átvé-
tele óta épül, szépül és gyarapszik. 
Az újraindításra étkezőt, mosdót, új 
termet alakítottunk ki. Egy éve kor-
szerűsítettük a fűtést. Az udvaron 
foglalkoztató pavilont vettünk hasz-
nálatba. Pedagógusaink Józsa-Papp 
Éva tagozatvezető irányításával nagy 
lelkesedéssel foglalkoznak gyereke-
inkkel. Bár a vírushelyzet miatt most 
ismét digitális munkára tértünk át, 
tele vagyunk új tervekkel és remény-
nyel.

Az új lendületet megérezték a szü-
lők, mivel a 19 fővel átvett alsó ta-
gozatunkra ma már több, mint 30 
gyerek jár. Szeptembertől létszámuk 
várhatóan a 45 főt is meghaladja. Új 
tantermet alakítunk ki a szomszédos 
épületben, amelyet eddig gyülekeze-
ti teremként és művelődési házként 
használt a település közössége. Így, 
szeptembertől az első és második év-
folyamon már önálló osztályokat in-
dítunk, és csak a 3-4. évfolyamosok 
maradnak összevont csoportban. Az 
új tanévtől indul a művészeti oktatás 
is, néptánc és rajz-kerámia kézmű-
ves tanszakokon.

A tanításon kívüli időben tovább-
ra is igyekszünk helyet biztosítani a 
tulajdonos Egyházközség rendezvé-
nyeinek, és amikor szükséges, kö-
zösségi programoknak. A tanítási 
napokon azonban reggel 8-tól este 
6-ig teljes kapacitással fog működni 
az Arany János utca 65. szám alatti 
épület. Ezért mindenki megértését 
kérjük!

Távlati tervünk, hogy ha elegendő 
diákunk lesz, idővel elindítjuk a fel-
ső tagozatot is. Erre a következő két 
évben igyekszünk megteremteni a 
feltételeket.

Célunk, hogy a zengővárkonyi és 
környékbeli településeken élő csa-
ládok színvonalas, lelki-érzelmi fej-
lesztésre is kiterjedő, komplex ne-
velést adhassanak gyermekeiknek. 
Ehhez iskolánkban családias légkör-
ben, játékos, korszerű, élménypeda-
gógiai eszközökkel közvetítjük Iste-
nünk minden gyermekét jóra nevelő 
szeretetét.          

EGYRE TÖBBEN 
KERESIK ISKOLÁNKAT 
Ősztől már három csoport és 

művészeti iskola is indul

Győrfi Bálint - esperes-lelkipásztor, 
iskolalelkész

Kádár Péter - főigazgató, Pécsi 
Református Kollégium

Óvodai beiratkozás
2021.04.26. és 27.  10:00-14:00-ig

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése 
alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjá-
ig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jé-
től) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés 
célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen 
el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.
• A zengővárkonyi Gyöngyösbokréta Óvodába várjuk mindazon - kör-

zeten belüli vagy akár azon kívüli -  szülők jelentkezését, akik hoz-
zánk íratnák be csemetéjüket. 

• Óvodai férőhelyeink függvényében várjuk akár a 2,5 éveseket is.
• Az óvodai alapító okiratunkban foglaltak szerint fogadhatjuk a többi 

gyermekkel integráltan együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyer-
mekeket.

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt jelenleg a 
tavalyi 7/2020 (III. 25.) EMMI határozat van érvényben, mely szerint az 
óvodák a körzetükbe tartozó óvodaköteles gyermekeket kötelezően fel-
veszik, akiknek szülei nem jelezték azon szándékukat, hogy másik intéz-
ménybe íratják gyermeküket. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemuta-
tására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. 
Kérem az érintett Szülőket, hogy az alábbi elérhetőségek valamelyikén 
jelezzék felénk szándékukat, hogy felvehessük velük a kapcsolatot!
Köszönjük!

Némethné Fábos Adrien
intézményvezető

a tojásmúzeum hírei
A Míves Tojás Múzeum is-

mét világszerte öregbítet-
te Zengővárkony hírne-

vét. Egy egész oldalas cikk jelent 
meg a múzeumot bemutatandó 
a „Beyond the hatchery” tojásdí-
szítési magazinban, mely online 
formában a világ minden táján, 
nyomtatásban az USA-ban, Kana-
dában, az Egyesült Királyságban és 
az EU országaiban elérhető. 

Március 6-12. között a múze-
um részt vett a Beporzók napja 
elnevezésű programban, melynek 
lényege, hogy a múzeumok saját 
eszközeikkel hívják fel a figyelmet 
a beporzók fontosságára. A Míves 
Tojás Múzeum egyedül képviselte 

Baranya megyét online tartalmai-
val, melyek nemcsak információval 
szolgáltak, de három játék is helyet 
kapott a felületen. Ezúton köszön-
jük szépen Tamicza András közre-
működését is! Az online tartalom 
elérhető a https://www.tojasmuze-
um.hu/beporzok-napja/ oldalon.

Petrás Golomán Alexandra
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Kitekintő

Bóly húsvéti hagyománya, 
az Emmausz-járás

A húsvéti ünnepkörhöz köthető 
ismert bólyi hagyomány, az Em-
mausz-járás a 18. századra vezehető 
vissza. A Bólyban letelepedő néme-
tek hozták magukkal és honosítot-
ták meg a szokást, mely a Bibliából 
ismert történetre utal vissza: Jézus 
megjelenik az Emmauszba tartó ta-
nítványoknak, akik kezdetben nem 
ismerik fel, majd vacsorára hívják, 
és akkor döbennek rá, hogy a meg-
váltójuk feltámadt, és végig velük 
volt. 

A bólyi pincesor mellett találha-
tó a Kálvária-kápolna, ahol a hús-
vét hétfői misét tartották. Hazafelé 
menet a férfiak szívesen hívták meg 
egymást egy-egy pohár borra a 
pincéjükbe. Hogy a család ne várja 
őket hiába, hát mentek ők is, és így 
megszületett az Emmausz-járás. 
Már reggel összekészítik az étele-
ket, melyeket kivisznek magukkal 
a pincébe, ahol a mise után együtt 
esznek, isznak, beszélgetnek. A 
helyi zenészek és persze a jó bo-
rok gondoskodnak a hangulatról. 
Reméljük, hogy jövőre a zengő-
várkonyi németség is újra részese 
lehet ennek a szép hagyománynak, 
melyre évek óta ellátogat a zengő-
várkonyiak egy csapata. 

Felhívás
Elevenítsük fel és mutassuk meg a Sárköz egyes településeinek külön-

leges húsvéti hagyományát!
A Míves Tojás Múzeum a húsvéti előkészületek során a "Körösztanyák 

ajándéka" címmel fényképes tárlat rendezését tervezi honlapján és a 
facebookon, amely annak a kedves hagyománynak szeretne emléket 
állítani, hogy a Keresztanyák húsvétkor nyilvánosan ajándékozták meg 
keresztgyermekeiket hímestojásokkal. 

E program megvalósításához kérjük Zengővárkony lakosainak köz-
reműködését. Keressük a hagyomány még elérhető tárgyi emlékeit, az 
adott vagy kapott tojásokat, a személyek kilétét, akik a hímeseket ké-
szítették, vagy ajándékba kapták, az ajándékozáshoz kötődő visszaem-
lékezéseket, történeteket.

Aki ilyen relikviákkal rendelkezik, kérjük jelezze azt, illetve küldje el 
történetét és/vagy fotóit a Múzeumnak a következő e-mail címre: 

szervezesmivestojas@gmail.com
Amennyiben nehézséget jelent a fotók elkészítése vagy elküldése, 

kérjük, jelezzék. A Múzeum néprajzos munkatársa Petrás-Golomán 
Alexandra (Tel. 06 70 625 9785) szívesen segítséget ad a tárgyak fotózá-
sához, vagy a szóbeli visszaemlékezések lejegyzéséhez.  Az idén készült 
hímestojások fotóit is várjuk.

Mentsük meg a ma már kevéssé ismert és gyakorolt hagyományt, 
hogy a járványügyi korlátozások elmúltával ismét közösségi létünk 
kedvelt színfoltja legyen!

Ahogy közösségi oldalunkon is láthatták, elkészült a kuckó tavaszi de-
korációja a Gyöngyösbokréta Óvoda dolgozói és az önkormányzat közös 
munkájaként. Minden további segítőnek is köszönjük a közreműködést! 
És aki azt gondolta volna, hogy nem hiányzik már semmi a kuckóból, az 
téved. Ha most arra sétálnak, megláthatják, hogy húsvétra ki költözött 
be a virágok közé! Jó sétát, szép tavaszt Mindenkinek!

Korábban már hírt adtunk róla, 
hogy a falu központjában található 
világháborús emlékmű felújítás-
ra kerül. A felújítást a restaurátor 
márciusban elvégezte. Javításra 
került a szobor szerkezete, régi dí-
szítményei, és újra van turulmadár 
is a szobor tetején. Köszönjük az 
anyagi és fizikai segítséget minden-
kinek, aki hozzájárult a munkához!

Rövid hírek

Megújult az óvoda utcafronti 
kerítése. Már igen időszerű volt 
a festés, melyet az önkormányzat 
foglalkoztatottjai végeztek el. Az új 
kerítés színes és vidám, ahogy egy 
óvodához illik. Reméljük, a lakos-
ságnak és az óvodába járó gyere-
keknek is tetszik.

A Míves Tojás Múzeum további já-
tékait valamint húsvéti készülődéshez 
inspirációt talál a honlapunkon! 
www.tojasmuzeum.hu

játék
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közérdekű információk

Közvilágítási Közvilágítási 
problémák problémák 

bejelentése a bejelentése a 
lakosság lakosság 
részéről:részéről:

 Dél-Dunántúli régió hiba- Dél-Dunántúli régió hiba-
bejelentés bejelentés 

(közvilágítási problémák (közvilágítási problémák 
teljes szakaszokon) 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: 
április 12., május 10., 
június 14

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 telefonszámon: 06 

20/591-0812
Hétvégén (szombat, vasárnap) 

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
Várjuk kedves Vásárlóinkat! 

MOST: Csemege pultunkban nagy választékkal, új ízekkel, minőségi 
felvágottakkal. 

Retro Presszó
Pizza & Burger

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

www.retro-presszo.hu
Április 1-től újdonságokkal 

az étlapon!

Védőnői és gyermekorvosi 
tanácsadás időpontja:

Februárban a tanácsadás elmarad.
Következő időpontok: 

ápr. 27, máj. 25., jún. 22.
Védőnő:

 Kovács Ágnes
Gyermekorvos (tartós helyettes):

Dr. Vass Ibolya

Andi falatozó
Zengővárkony, Ady E. u. 2.

Tel. 06 30/538-3921
Ebéd menü hétfőtől szombatig.
Frissensültes tálak minden nap. 

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

Egyediség, igazi egyéniség Zengővárkony közepén! 
Saját tervezésű, kézzel készült felnőtt, gyermek-
ruhák, táskák, gyermekjátékok, babaváró takarók 
és kiságy párnák, egyéb termékek bababarát 
anyagból. Táskáink többnyire zengővárkonyi 
szőttesből készülnek.
Mintáinkat az ősi hun motívumok újragondolásával, 
kézzel hímezzük.

C.S.Judith író, festő, ruhatervező
redspeeddesign@gmail.com
Tel: 06-70/281-5702   
Zengővárkony, Arany J. u. 54.
Web: rsdhu
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