
Görget a víz apró köveket
piciny kagylók gyöngyháza csillan

fehér homokból sző szövetet
s egy újabb hullámmal elillan

Végtelent ölel a láthatár
- évmilliók kavicsba zártan

menekülnének, mint a madár:
elmerülnek az árapályban

Napfény, vízen szikrázó gyémánt
szórja csillámait, elvakít

lágy hullámok söprik a sétányt
s ujjuk homokba redőt hasít

Sirályok fent vijjogva szállnak
köröznek s a vízre lecsapnak
fáradhatatlan ezüst szárnyak

méltó bája a mozdulatnak

Ösztövér rák vonalat rajzol
terepjáró bár csapkodva jár;
gondolatom hazabarangol

ahogyan lustán ballag a nyár

Zengő Hírek
Harmadik alkalommal tarthatják kezükben az önkormányzat ki-

adásában negyedévente megjelenő Zengő Híreket! Az újság szerkesz-
tőjeként örömmel dolgozom minden számon, és hihetetlen, hogy 
milyen gyorsan szalad az idő. Épphogy nyomdába kerül a lap, már 
kezdődik is az anyaggyűjtés a következőhöz. Célom, hogy ne saját cik-
kekkel töltsem meg az újságot, hanem minél többen írjanak bele: in-
tézményvezetők, egyesületek képviselői, helyi lakosok minden korosz-
tályból. Így kérem, ha ötletük van, szívesen írnának, vagy lenne olyan 
téma, mely különösen érdekli Önöket, mindenképp jelezzék felénk.  
Egy ilyen visszajelzés alapján született meg legújabb rovatunk "Köztünk 
élnek" címmel, melyben egy-egy helyi lakost vagy zengővárkonyi kötő-
désű embert kérdezgetünk. Az interjúsorozat első cikkét lapunk 4-5. ol-
dalán olvashatják, melyben Terry George-ot faggattuk arról, hogy mi szél 
hozta őt Zengővárkonyba, és mit szeret itt annyira, hogy már 20 éve ez a 
második otthona. 

Jó olvasást, kellemes nyarat kívánunk Mindenkinek!

Fülöp Szilvia, közművelődési asszisztens, szerkesztő

I. évfolyam 3. szám

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

John Bordas:
Tengerparti nyár 

Beköszöntött a nyár a kuckóba is

Kedves Zengővárkonyiak!

A Pécsi Református Kollégium Zengővárkonyi Általános Iskolájának 
dolgozói és diákjai tengerparti hangulatot álmodtak és hoztak létre a "kuckó-
ban". Így az is egy távoli ország napsütötte tengerpartján érezheti magát, 
akinek nincs lehetősége elutazni. Mindenkinek ajánljuk, hogy ne csak 
nappal, de esti fényekben is sétáljon el ide, mert olyankor még a csillagok 
is fényesen ragyognak a víztükör fölött. Köszönjük szépen a sok ötletelést, 
időt és munkát az iskola csapatának!
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 HATALMAS ÓRIÁSOK KÖLTÖZTEK A KELETI-MECSEKBE 

Három hatalmas, fából ké-
szült óriás szobor költö-
zött a Keleti-Mecsekbe, 

melyek a Mecseki Óriás Kaland 
kincskereső játék részei. A szobrok 
a településes határaiban csalogat-
ják az érdeklődő turistákat arra, 
hogy játékos módon megismer-
hessék a települések, illetve a Me-
csek mondavilágát és történelmét.

Egy turisztikai együttműködésé-
nek köszönhetően nyolc kelet-me-
cseki település összefogásával szü-
letett meg a Mecseki Óriás Kaland 
kincskereső játék, melynek szim-
bóluma a három kolosszális alko-
tás: Vasgyúró Mecseknádasdon, 
Kőmorzsoló Hosszúhetényben és 
Fanyűvő Bikalon. A játék Pesti János 
Az ördögszántotta hegy mondáinak 
nyomán épül fel: a mese szerint az 
óriások elcsatangolnak a helyükről 
és meg kell őket keresni – árulta el 
Császár Levente Mesemíves mese-
könyvíró. 

A Kincskereső játék egy módja an-
nak, hogy a gyerekek szüleikkel kar-
öltve megismerjék a településeket. 
A LEADER Helyi Akciócsoportok 
Együttműködési Tevékenységeinek 
Előkészítése és Megvalósítása című, 
VP6-19.3.1-17 kódszámú projekt 
keretein belül két fajta játék vár-
ja majd az érdeklődőket. A „rejtett 
kincseket kutatva” játéklapok se-
gítségével megismerhetjük a nyolc 

település anekdotáit és látnivalóit, 
miközben végigmegyünk a kincs-
kereső úton, s válaszolunk a kérdé-

Bikali Fanyűvő - Fotó: Györkő Zsombor

Mecseknádasdi Vasgyúró - Fotó: Glasz Fotó

sekre. Az egész térségre kiterjedő 
„Mecsekkaland” feladatlap pedig 20 
kilométer hosszan csábít kincskere-
sésre, mely a kárászi vagy a szászvári 
Kincsesháztól teljesíthető. – nyilat-
kozta Nagy Éva a Mecsek-Völgy-
ség-Hegyhát Egyesület nevében. 

A Kelet-Mecseki turisztikai desz-
tináció legújabb együttműködé-
se 2017-ben indult azzal a céllal, 
hogy együttes összefogással több 
turistát csalogassanak a térségbe, 
és újragondolják a térség marke-
tingkoncepcióját. A Kincsesházak 
megnyitása a járványügyi könnyí-
tésekkel folyamatosan zajlik. Már 
várják a vendégeket a pécsváradi, 
alsómocsoládi, kárászi és mecsek-
nádasdi kincsesházakban. Sajnos a 
projekt hivatalos átadása még várat 
magára, azonban már most nagy 
érdeklődés övezi a tájba illeszkedő, 
3-5 méteres szobrokat – árulta el 

Baráth Gábor és Dechandt Antal, 
az óriások alkotói. 

Zengővárkony a projekthez Pécs-
váraddal közösen csatlako-
zott, így a kincskeresés út-
vonala Pécsváradról indul, 
majd Zengővárkonyban 
folytatódik. A hozzánk leg-
közelebb található Kincses-
ház a Pécsváradi Vár, így az 
érdeklődők ott tudják meg-
vásárolni a kincskereséshez 
szükséges játéklapot.

További részletek a projekt 
honlapján olvashatók: 

www.mecsekioriaskaland.hu 
Óriási kalandra fel!

A GYÖNGYÖSBOKRÉTA ÓVODA HÍREI
Örvendetesen alakult szá-

munkra az idei óvodai be-
iratkozás. Annak ellenére, 

hogy a 2,5-3 éves korosztályban 
kevés a gyermek, és idén viszonylag 
sok nagycsoportosunk ballag, mégis 
a csoportlétszám növekvő tendenci-
át mutat. Köszönhető talán mindez 
az intézményünk hathatósabb rek-
lámozásának, óvodánkat jól ismerő 
pedagógiában jártas szakemberek, 
valamint szülők ajánlásainak.

Sajnos az idei évben le kellett 
mondanunk a pedagógiai munkán-
kat és az óvodai életet közvetlenül 
bemutató nyílt napokról a jól ismert 
veszélyhelyzettel kapcsolatos ren-
delkezések miatt. A tavaszi rend-
kívüli intézménybezárás időszakát 
szerencsésen ki tudtuk használni 
arra, hogy az érdeklődő szülőknek 
előre egyeztetett időpontban meg 

tudtuk mutatni az óvodát, is-
merkedni tudtunk a leendő kis 
ovisainkkal, hosszabb időben 
bemutattuk a pedagógiai progra-
munkat, szokásainkat, válaszolni 
tudtunk a felmerülő kérdéseikre, 
segítve ezzel az óvodaválasztást. 
Jelen helyzet szerint ősszel nyolc 

2,5-3 éves picikével bővül a gyer-
meklétszámunk, amire nem mosta-
nában volt példa. Örömmel és vára-
kozással állunk az újszerű feladatok 
elébe.

Hagyományaink szerint az anyák 
napját anyukákkal közös barká-
csolós, sütizős délutánnal szoktuk 
ünnepelni az óvodában. Erre idén 
sajnos még nem volt lehetőségünk, 
viszont meglepetéssel készültünk az 
oviba járó gyerekekkel. Mindenki-
vel saját kis köszöntő versikét tanul-
tunk, amit a nagy nap előtt videóra 
vettünk és vasárnap reggel tettük 
közzé a zárt facebook csoportunk-
ban. Ajándékot is barkácsoltak a 
gyerekek, és az általunk vásárolt és 
szépen becsomagolt virággal együtt 
örömmel vitték haza az édesanyjuk-
nak.

Némethné Fábos Adrien
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3. oldal Zengő hírek - I. évfolyam 3. szám
Bemutatkozik a Töttös Sándor Zengővárkony Kultúrájáért Alapítvány

A Töttös Sándor Zengővár-
kony Kultúrájáért Ala-
pítvány a múlt hónapban 

alakult meg hivatalosan. Az alapít-
vány 2019. december 21-én tartot-
ta bemutatkozóját Pécsváradon. A 
karácsonyi ünnepi műsort többek 
között a zengővárkonyi óvodások 
és iskolások, a Pécsváradi Zeneis-
kola növendékei és a Zengő-Várad 
Rezesbanda színesítették. Boris 
Sándor nótáitól a közönség sorai-
ból sokan elérzékenyültek. A spon-
tán összeállt „női kar” műsorában 
felelevenítette Sanyi bácsi egyik ked-
venc dalát. 

A tavalyi év a vírushelyzet mi-
att a mi további tevékenységünket 
is akadályozta, januártól viszont 
már az alapítvány teljes kurató-
riuma különböző programokon 
és terveken dolgozik az idei évre. 
Alapítványunk célja Töttös Sán-
dor munkásságának ismertetése 
és tanítása, alkotásainak állandó 
helyen történő bemutatása. Fontos 
számunkra a falura jellemző kul-
turális tevékenységek életben tar-

tása, kortárs művészek felkarolása 
és oktatása. Továbbá alapítványunk 
feladatának érzi a magánszemé-
lyek, az intézmények, és civil szer-
vezetek bevonását a környezetünk 
formálásába, együttműködések 
kezdeményezésébe, közös progra-
mok kidolgozásába. Az alapítvány 
kuratóriumi elnöke Mohácsi Ist-
ván. További kuratóriumi tagok 
Töttös Sándorné és Link-Réfi Csil-
la, valamint segítő tagunk Mohácsi 
Barbara.

Idei első kezdeményezésünk júli-
usban egy napközis hagyományőr-

ző tábor támogatása, melyet Link-
Réfi Csilla harmadik alkalommal 
rendez meg 5-12 éves gyermekek 
részére. A táborról bővebb in-
formációt a közösségi oldalakon 
fogunk megosztani. További ter-
veink között szerepel a régi fotók, 
videófelvételek, hangfelvételek ösz-
szegyűjtenése és archiválása. Még 
ebben a hónapban csatlakozunk 
a Muharay Elemér Népművészeti 
Szövetséghez. Előre örülünk a kö-
zös munkának, és várjuk a szövet-
ség felkéréseit. Reméljük, hogy eb-
ben az évben már több közösségi 
programon is részt tudunk venni, 
ahol a Zengő-Várad Rezesbanda is 
közreműködik majd.

Bármilyen kérdést, ötletet, 
együttműködési felkérést szívesen 
fogadunk!

Elérhetőségeink:
E-mail: zvtottos@gmail.com 

Tel.: +36 70 356 8700 

Link-Réfi Csilla
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köztünk élnek
Legújabb rovatunkban zen-

gővárkonyi kötődésű embe-
reket mutatunk be, akikről 

azt gondoljuk, mindenki számára 
érdekesek lehetnek. Az interjú-
alanyokat személyes kíváncsiság 
alapján választjuk ki, és reméljük, 
ez az olvasók érdeklődésével is ta-
lálkozik. Az első interjú kissé szo-
katlan módon készült el, melynek 
nem volt más oka, mint az 1700 
km távolság mely elválasztott en-
gem Terry Georgetól, aki Lon-
donhoz közeli otthonából vála-
szolt a Skype-on keresztül feltett 
kérdéseimre. Az “Angol”, ahogyan 
legtöbben hívjuk őt Zengővár-
konyban, sajnos a járványhelyzet 
miatt nem tud Magyarországra 
utazni, de azért így is szívesen 
mesélt nekem karrierjéről, csa-
ládjáról, hobbijairól és arról, hogy 
hogy lett ő az “Angol” Zengővár-
konyban.
F.Sz.: Mikor és hogyan került 
Magyarországra?
T.G.: 1990-ben abszolút meglepe-
tésként ért a PTE meghívása, hogy 
adjak elő egy nemzetközi konfe-
rencián Pécsen. Akkoriban nem 
igazán szerveztek konferenciákat 
nyugati előadókkal, így örömmel 
elfogadtam a kérést. Mivel ango-
lul és németül folyékonyan beszé-
lek, így ezeken a nyelveken tudtam 
kommunikálni. Továbbfejlődött 
a kapcsolat, és a következő évben 
újra hívtak, hogy tartsak egy kur-
zust a Baranya megyei politikai ve-
zetőknek. Az ezt követő 10 évben 
minden évben jöttem. Hol azért, 
hogy az egyetemen tartsak kur-
zusokat, hol azért, hogy projektek 
szervezésében vegyek részt. Tehát 
a 10 év alatt, amíg a megyével és az 
egyetemmel dolgoztam, gyakran 
vittek minket körbe a megyében, 
hogy megismerjük a környéket. 
Így jutottam el Zengővárkonyba 
is 2-3 alkalommal. Ez még a To-
jásmúzeum megnyitása előtt volt. 
1998 körül úgy éreztem eljött az 
idő, hogy vásároljak egy házat vala-
milyen napsütötte vidéken.  Aztán 
arra gondoltam, hogy végül is mi-
ért ne lehetne ez a napsütötte vidék 
egy olyan hely, ahol már jártam, 
ahol sok embert ismerek és van-
nak barátaim. Így hát megkértem 
magyar barátaimat, hogy nézzenek 
körül, és segítsenek nekem találni 
egy hagyományos falusi paraszthá-

zat. Egy barátom elvitt Zengővár-
konyba, és épp a ház előtt parkolt 
le. Azt mondta: “Mit gondolsz er-
ről?”. Imádtam. Szerelem volt első 
látásra. Egyszerűen tökéletes volt 
a számomra. Megnéztem még 2-3 
eladó házat a faluban, de visszatér-
tem. Amikor a Szép családtól meg-
vásároltam a házat, a “dzsungelt” 
(ahogy én hívom) nem szerettem 
volna megvenni, de azt mondták, a 
kettő össze tartozik. Így végül ker-
tem is lett, melyet akkor már évek 
óta nem művelt senki. A mellka-

somig ért a növényzet. A ház is elég 
rossz állapotban volt belül, mivel 
akkor már 20 éve nem lakott benne 
senki, így sok javításra és felújítás-
ra volt szükség, de szerencsére na-
gyon jó szakembereket találtam a 
felújításhoz.
F.Sz.: Hogy osztotta fel az életét 
Nagy-Britannia és Magyarország 
között?
T.G.: Amíg dolgoztam, és igazá-
ból azután is, 6 hónapot Angliában 
töltöttem, 6 hónapot pedig Ma-
gyarországon. Végül is az elmúlt 20 
évben életem felét Zengővárkony-
ban éltem.
F.Sz.: Mit szeret a legjobban 
Zengővárkonyban?
T.G.: A zengővárkonyi emberek 
mindig azt éreztették velem, hogy 
szeretettel látnak. Soha, egyetlen 
alkalommal se éreztem úgy, hogy 
nem tartoznék oda. Ahogy Ön is 
mondta, a legtöbben úgy ismernek 
engem, hogy “az Angol”. Eleinte 
egyáltalán nem tudtam magyarul. 
A szomszédban idős hölgyek vettek 
körül, akik mind tudtak németül. 
Így volt közös nyelvünk. Amikor 
végigsétáltam a falun, mindenki 

mosolygott rám, bár érezhetően 
zavarban voltak. A szomszédom, 
Piri (Freund Károlyné, Piroska – a 
szerk.) csodálatosan gondomat vi-
selte 20 éven át, és mindig mesélt a 
helyi történésekről. A házat is gyö-
nyörűen rendben tartotta.  Az egyik 
legelső emlék, mely élénken él ben-
nem a faluról, amikor bementem a 
boltba. Akkor még a régi bolt volt 
Lenkével és Mónival. Nem tudtam 
egy szót se magyarul, ők pedig 
nem tudtak egy szót se angolul, de 
ez semmilyen problémát nem je-

lentett. Segítettek nekem 
mindenben, és mindezt 
kedvesen, mosolyogva, 
barátságosan. Bárkivel 
találkoztam a faluban, 
mindig mosolyogtak 
rám. Nagyon kedves kö-
zösség. Még egy nagyon 
fontos előnye van Zen-
gővárkonynak, mégpe-
dig, hogy zsákfalu. Lát-
tam olyan településeket, 
melyeket tönkre tett a 
rajtuk keresztülhaladó 
hatalmas forgalom. Itt 
nyugalom van, és ez ha-
talmas előny.
F.Sz.: Hol tanult meg 
magyarul, az egyetemen?

T.G.: Nem, Nagy-Britanniában 
jártam csoportos magyar órák-
ra, de sajnos nem voltam jó. Egy 
idő után rájöttem, hogy az összes 
csoporttársamnak van valamilyen 
magyar kötődése a szülei vagy más 
kapcsolatok révén. Így ők már va-
lamelyest tudtak magyarul, amikor 
odamentek. Én viszont teljesen 
kezdő voltam, és ez nem növelte a 
magabiztosságomat. Végül is a leg-
többet könyvekből tanultam és a 
magyar barátaimtól. Sok barátom 
van Magyarországon, így nagyon 
sok magyar beszédet hallhattam 
magam körül. Hosszú idő telt el 
mire meg tudtam érteni, hogy mi-
ről beszélnek körülöttem. De most 
már el tudom vinni a kocsimat 
egyedül a szervízbe, és amikor a 
szerelő visszafuvaroz a faluba, tu-
dunk egy kicsit beszélgetni. Még 
mindig nagyon gyengén beszélem 
a nyelvet, de azért elboldogulok.
F.Sz.: Valóban, a magyar nagyon 
nehéz nyelv.
T.G.: Igen, de előnye is van an-
nak, hogy minden magyarnak 
megtanítják már az iskolában, 
hogy “a magyar nagyon nehéz 
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Idén első alkalommal hirdette 
meg felhívását a Míves Tojás Múze-
um Körösztanyák ajándéka címmel, 
melyet bizonyosan jól ismernek a 
zengővárkonyiak. A felhívásra be-
érkezett alkotásokat a honlapunkon 
tettük közzé, mely pünkösdig volt 
elérhető. Nagy örömünkre szolgál, 
hogy a felhívás hatására többen is-
mét leültek tojást hímezni, a kezde-
ményezés sok pozitív visszajelzést 
kapott. Ezúton köszönjük minden-
kinek, aki elküldte nekünk fotóit! 
Ebből a felhívásból és a hozzá kap-
csolódó online bemutatóból hagyo-
mányt szeretnénk teremteni, így 
jövőre is várjuk az alkotások fotóit.

A Míves Tojás Múzeumban 
az utolsó pillanatig re-
ménykedtünk benne, hogy 

fogadhatunk húsvétra látogatókat, 
illetve megrendezhetjük hagyo-
mányos nagyheti rendezvényso-
rozatunkat. Sajnos erre nem volt 
lehetőség, és ismét az online térbe 
szorultak programjaink. 

Nagy megtiszteltetés érte intézmé-
nyünket. A Pulszky Társaság – Ma-
gyar Múzeumi Egyesület minden 
évben meghirdeti Az Év Múzeuma 
pályázatot. Idén nemcsak jelentke-
zés, hanem jelölés útján is be lehe-
tett jutni az első fordulóba. Március 
elején kaptuk az értesítést, hogy a 
Míves Tojás Múzeumot is jelölték 
Az Év Múzeuma 2021 díjra. A nagy 
örömön túl sok munkát is adott ne-
künk ez a jelölés, melyeket sikere-
sen teljesítettünk, hiszen továbbju-
tottunk a 2. fordulóba mint jelöltek 
az Év Múzeuma 2021 címre. Meg-
köszönjük, ha Önök is szorítanának 
értünk a megmérettetésben.

A Míves Tojás Múzeum május el-
sejétől ismét látogatható, a hatályos 
rendelkezések betartásával. Ezekről 
a honlapunkon, a Múzeum/Általá-
nos információk menüpont alatt, il-
letve nyitvatartási időben telefonon 
a 06 72 466 605-ös telefonszámon 
tájékozódhatnak.

Petrás-Golomán Alexandra

A Míves Tojás Múzeum hírei

nyelv”. Mert elhiszik, és ezáltal sok-
kal türelmesebbek azzal a külföldi-
vel, aki legalább néhány szót meg-
próbál kinyögni magyarul. Örülnek 
neki, hogy legalább próbálkozik, és 
nagy türelemmel kezelik.
F.Sz.: Mesélne egy kicsit a család-
járól?
T.G.: A családom nem egy tipikus 
angol család abból a szempontból, 
hogy az angolok általában nem be-
szélnek semmilyen idegen nyelvet. 
A baráti körömben senki nem be-
szél más nyelven az angolon kívül, 
és a gyerekeik között is talán csak 
egy-kettő. A feleségem és én viszont 
5 évet éltünk Németországban, így 
folyékonyan beszélünk németül 
mindketten. A családunkban így 
alapvető volt az idegennyelv tudás. 
Mindkét gyermekem tanult idegen 
nyelvet, így a külföldi utazások ná-
lunk az élet részét képezték. A fiam 
a sport marketing területén dol-
gozott Hamburgban, majd később 
Svájcban, ahol már 15 éve él a csa-
ládjával, és már soha nem is fog visz-
szaköltözni Angliába. Neki remek a 
nyelvérzéke. Németül és franciául is 
kiválóan beszél. Angol felesége van 
és egy két éves kislánya. A lányom 
1 éve költözött a családjával  Cali-
forniába. A férje a világ egyik leg-
nagyobb golfos cégénél dolgozik. A 
lányuk 11, a fiúk 8 éves.
F.Sz.: Nagy-Britannia mely ré-
szén él?
T.G.: 5 kilométerre lakom Lon-
don déli határától. Városias környe-
zet, de már nem London. 2 kilomé-
terre délre viszont már igazi vidéket 
talál az ember. Csodálatos szelete ez 
a világnak. Nagyon hasonlít amúgy 
a Mecsekre és Zengővárkonyra. A 
Mecsek kicsit magasabb, de mégis 
nagyon hasonló: dimbes-dombos 
környék hatalmas erdőkkel és sok 
vadállattal. Pár perc alatt kint va-
gyok a természetben.
F.Sz.: És szintén pár perc alatt 
bent van a nagyvárosban…
T.G.: Azt hiszem Zengővárkony 
olyan emberré tett engem, aki már 
nem megy szívesen a városba. Na-
gyon ritkán megyek be Londonba. 
Inkább délnek veszem az irányt.
F.Sz.: Beszélgessünk kicsit a 
munkájáról. Milyen tudományterü-
leten dolgozik? Mivel foglalkozott 
az egyetemen?
T.G.: A teljes karrieremet a fel-
nőttoktatásban töltöttem. Iskolai 
tanárként kezdtem, de 5 év alatt 
rájöttem, hogy nem a gyerekek 
az erősségem. Inkább a felnőttek. 
Emiatt is hívtak Magyarországra, 

hogy bemutassam a felnőttképzési 
rendszerünket. Dél-Londonban az 
ország legnagyobb felnőttképző in-
tézeténél dolgoztam, ahova 70 000 
diák járt. Amikor ott dolgoztam, 
főként munkanélküliek átképzésé-
vel foglalkoztam. A kihaló szakmák 
művelőinek kellett új tudást elsajá-
títani, de ők már 16-17 éves koruk 
óta nem ültek az iskolapadban. Így 
diákként nem volt semmi önbizal-
muk, és elfelejtették hogyan kell ta-
nulni. Kialakítottunk egy hatalmas 
“női központot”, olyasmit mint egy 
mini kertváros, csak messzebb a 
belvárostól, ahol olyan nőket taní-
tottunk, akik egyedül neveltek egy 
vagy több gyermeket. Meg kellett 
tanulniuk emberként nézni ma-
gukra, nem kizárólag anyaként, hi-
szen miután a gyerekek kirepültek, 
nekik kezdeniük kellett magukkal 
valamit a társadalomban. Munka-
nélküli férfiakat és nőket segítet-
tünk, akik végül felvételt nyertek 
az egyetemekre. Kemény munka 
volt, és semmi pénzünk nem volt a 
projektjeinkre, de nagyon izgalmas 
volt. Tehát a karrierem végét való-
ban Pécsen töltöttem, és nagyon 
szerettem, de a fénypontja azért 
korábbra tehető.
F.Sz.: Mivel üti el az idejét most, 
hogy főleg otthon van?
T.G.: Aktív személyiség vagyok. 
Régen sokat síeltem – 50 éve síe-

lek. Sajnos a lezárások miatt idén 
nem sikerült elutaznom. Tagja va-
gyok egy 25 éve működő kiránduló 
klubnak. Havonta egyszer sétálunk 
együtt. Két barátommal gyakran 
kirándulok a környéken. Elkezd-
tem zongorázni tanulni. Nagyon 
szeretem a zenét, de korábban nem 
játszottam hangszeren. Az ameri-
kában élő unokáim kezdtek el zon-
gorázni, és velük együtt tanulok. 
Ugyanazt az appot használjuk. Bár 
persze ők sokkal gyorsabban ha-
ladnak, mint én. Szabadidőmben 
írok is. A karantén alatt megírtam 
gyermekkorom memoárját szüle-
tésemtől 17 éves koromig. Nagyon 
szegény családban nőttem fel, ne-
héz gyerekkorom volt. A fiam és a 
lányom erről szinte semmit nem 
tudott, és sokkolta őket, amikor el-
olvasták. Normális esetben most is 
az év felét Zengővárkonyban tölte-
ném. Ezt csinálnám, de sajnos nem 
tehetem, így más elfoglaltságokat 
kell keresnem.
F.Sz.: Kedves Terry! Köszönöm 
szépen az interjút. Remélem, hogy 
hamarosan találkozunk Zengővár-
konyban!
T.G.: Alig várom!

Fülöp Szilvia
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A Míves Tojás Múzeum állandó ro-
vatában a múzeum gondozásában 
megjelent "Hímestojás Mintakincs 
Zengővárkony" című kiadványból 
idézünk. Minden lapszámban egy-
egy zengővárkonyi tojásíróról me-
sélünk Önöknek.

Önkormányzati hírek

Zengővárkonyi tojásírók

„Töttös Sándorné, Hevesi Éva 
Zengővárkonyban született. A to-
jáshímzéssel 1970 körül kezdett 
el foglalkozni. Férje édesanyja, 
Töttös Gáborné, Tolnai Erzsébet 
ügyeskezű tojáshímző volt. Az Ő 
mintáit próbálta rajzolni, mert 
félt attól, ha már Ő nem lesz, el-
vesznek ezek a szép régi zengő-
várkonyi minták. Azóta húsvétra 
hímezte a megtanult mintákat ke-
resztgyerekeknek, szomszédok-
nak, ismerősöknek.
Férjével együtt a Míves Tojás 

Múzeumnak megnyitásától fogva 
majd tizenöt évig odaadó, lelkes 
munkatársa volt.”

Forrás: Hímestojás mintakincs 
Zengővárkony. Szerk.: Kiss Sán-
dor, Nienhaus Rózsa. Míves Tojás 
Nkft.2015. 67.o.

Megrendülten és mély szomorú-
sággal tudatjuk a Szalma-Kincs-Tár 
látogatóival, hogy Kaics Szilárdné 
Ildikó, a múzeum gondos őre 
váratlan hirtelenséggel 34 éves 
korában elhunyt. Ildikó évek óta 
gondos gazdája volt a gyűjtemény-
nek, szeretettel fogadta a vendégeket, 
szívvel-lélekkel és a jó gazda gon-
dosságával vigyázta a múzeumot. 
Szerény mosolya, őszinte vendég-
szeretete, áldozatos munkája és 
visszafogott személyisége nagyon 
fog hiányozni. 
Nyugodj békében! 

Tüskés Tünde

Az elmúlt hónapokban, de főleg 
május hónap folyamán nagy 
munkák zajlottak településün-

kön, mely részben annak köszönhető, 
hogy kivitelezési fázisba értek tavalyi 
nyertes pályázataink. 

A Magyar Falu Program keretében 
"Önkormányzati tulajdonban levő 
útfelújítás" elnevezésű pályázaton 
nyert 15  407  036 Ft-ból felújíthattuk 
az önkormányzati tulajdonú Kossuth 
Lajos utcát. Nem csak az úttestet, 
hanem részben a járdát is újjá építtette 
az önkormányzat, és a további járda 
szakaszok az egész Kossuth Lajos 
utcán megújulnak a következő 
néhány hónapban. A járdafelújításhoz 
köszönjük Őry Endre anyagi 
hozzájárulását.

A szintén pályázati támogatásból 
megvásárolt sport- és szabadidőpark 
területén is megkezdődtek a 
munkák. Jelenleg a gépjárműbejáró 
építése zajlik, melynek költségeit 
szintén a pályázat fedezi. A 
terület bekerítése önerőből, 
valamint a közfoglalkozatottak 
és önkéntes segítők munkájával 
részben már megtörtént. A 
területen sütögető és pihenőhelyet 

alakítunk ki virágágyással. Az 
ehhez kapcsolódó földmunkát 
már elvégezték. Az árambekötést 
egyeztettük az EON munkatársaival. 
  Önerőből elkészült az Ady Endre 
utca elején álló közkút felújítása, 
jelenleg zajlik a kutat körülvevő terület 
parkosítása. 

Bár az időjárás miatt kicsit később 
a szokottnál, de május folyamán 
elvégeztük a virágosítást a központban, 
és a település több pontján. 

A Szállás utcában lakossági 
önkéntes munkával megtörtént az 
út kavicsozása. Az önkormányzat 
önerőből vásárolta meg az anyagot a 
munkálatokhoz.

Az óvoda előtti részen 
területrendezés történt. Itt a 
munkálatokat hamarosan folytatjuk. A 
szemkközti oldalon a turista információs 
táblát végre ki tudjuk cserélni. A 
Mecsekerdő Zrt.-től sikerült ehhez 
grafikai anyagot kapnunk, így már 
csak a nyomdai kivitelezés van hátra. 

Az utak mentén árkolással próbáljuk 
segíteni a csapadékvíz elvezetését. 
Reményeink szerint hamarosan 
pályázati keretből a vízelvezetési 
problémákat véglegesen meg tudjuk 
majd szüntetni a legproblémásabb helyeken. 

Közfoglalkoztatottjaink segítségével 
és helyenként a lakosság bevonásával 
számos helyen megtisztítottuk az alsó 
és felső patak medrét. Kérjük a lakosság 
segítségét, hogy az ingatlanjukhoz 
kapcsolódó vagy előtte található 
patakmedret igyekezzenek tisztán 
tartani. A keletkező zöldhulladékot 
elszállítjuk az út széléről, ha jelzik 
felénk.

Gyermeknapi "Ismerd meg Zen-
gővárkonyt" játékunkra nagy örö-
münkre nagyon sok megfejtés ér-
kezett. Az összesen 13 beküldött 
megfejtésből 10 lett maximum 
pontos, mely csodás eredmény. Az 
első helyezést független sorsolással 
találomra húztuk ki a legjobb 10 
közül. Gál Noel és Dominik nyerte 
a Repzootic magánállatkert családi 
belépőjegyét. Szívből gratulálunk 
nekik, és természetesen a többiek-
nek is. A csokoládé is érkezik min-
denkihez a jövő hét folyamán!

Eredményhirdetés
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Ó, IÓ, CIÓ...VAKÁCIÓ
Ha újra itt a nyár, és meleg az idő, az ember strandra jár. De ha épp szél van, vagy eső, válassz a lenti ötletek 

közül, és biztosan nem fogsz unatkozni.

Az „unalmas” nyári napokra a tanító nénik a papírsárkány eregetést ja-
vasolják. A papírsárkányt magatok is elkészíthetitek. Nagyon jó móka és 
egyszerűen kivitelezhető.
Hozzávalók:
hurkapálca vagy nád szár, krepp 
papír, cellux ragasztó, pauszpapír, 
spárga, filctollak, festék
Először is válasszuk ki a papírsár-
kány formáját!

1. A nádak/hurkapálcák végeit metsszük be egy kicsit, ebben a metszet-
ben fogjuk később végig vezetni a spárgát. A nádat kis fűrésszel, vagy re-
cés késsel könnyű bevágni, a metszőolló viszont rossz választás, ugyanis 
eltöri keresztben is a nádat. 

2. A nádat/hurkapálcát fektessük egymásra a kiválasztott alakzatban, 
majd kössük össze őket  jó erősen spárgával. Használjunk mérőszalagot, 
hogy a sárkány biztosan szimmetrikus legyen. 

3. Vezessük körbe a spárgát jó feszesen.
4. Fektessük rá a pálcákat a pausz papírra, és vágjuk körbe kb. 5 cen-

timéteres ráhagyással. (Pausz papír helyett használhatunk selyempapírt, 
zsírpapírt vagy akár szemeteszsákot is.)

5. A papírokat hajtsuk vissza a spárga felett és ragasszuk le ragasztósza-
laggal. 

6. A sarkokon erősítsük meg a ragasztást.
7. Készítsük el a sárkány farkát, egy hosszú spárgára kössünk színes 

krepp papír csíkokat. 
8. Ha ezzel elkészültünk lehet festeni a sárkány arcát.  
9. Ezután jöhet a zsinegezés vagy kantározás.
A sárkány tetejére, és két oldalára kerül majd a kantár, az aljára pedig a 

farok. Fogjunk egy nagy tűt, vagy hegyes kést, és a csúcsoknál szúrjuk át 
a papírt a nád mindkét oldalánál, a lehető legközelebb a nádhoz. Kezdjük 
a kötözgetést a kantárral. Ez a sárkány egyik lelke, ennek a beállításától is 
függ, hogyan repül majd a sárkány. 

A sárkány rövidebb átlójának két csúcsát kössük össze lazán egy 
madzaggal. Majd a tetején lévő csúcsból is indítsunk egy madzagot, azt 
kössük a már meglévő zsinór közepéhez.

Ezután egy botra vagy kartonra tekerjünk fel kb. 30 méter spárgát, ez 
lesz az eresztőzsinór. Ennek végét kössük a kantárhoz, a zsinegek találko-
zási pontjához. Ha repüléskor bukdácsol a sárkányunk, akkor próbáljuk 
ki, hogy arrébb kötjük a kantáron a zsinórt.

Ezután már csak a krepp papír farkat kell megkötni.
Végül egy kellően szeles napon ki is lehet próbálni a sárkányt a szabad-

ban.
Mi biztosan elkészítjük az iskolában!

Könyvajánló

Mit lehet tenni, ha Angliában 
mindig esik az eső, köd van, min-
denki náthás, és Margo pattaná-
sai nemhogy elmúlnának, hanem 
egyre sokasodnak?... A megoldás: 
át kell költözni melegebb ég alá, 
pontosabban a görög szigetvilág 
paradicsomi fészkébe: Korfura. A 
nem is kissé excentrikus Durrell 
család tagjai - a gondterhelt kony-
haművész mama, és gyermekei: a 
kiterjedt baráti körrel rendelkező 
és rosszkedvű író, Larry, a fegyver-
gyűjtő és -szakértő Leslie, a sze-
relmes hajlandóságú Margo, végül 
pedig - de nem utoljára! - minden 
rendű és rangú élőlény szenvedé-
lyes barátja: Gerry - mind megta-
lálják a hajlamaiknak legjobban 
megfelelő éghajlatot és elfoglaltsá-
got ezen a gyönyörű szigeten, ahol 
csodával határos módon mindig 
sikerül emberi és nem emberi ál-
latseregletüket újabb, egyre érde-
kesebb példányokkal gyarapítani...

Gerald Durrell könyveit ajánljuk 
fiataloknak és felnőtteknek egya-
ránt, akik szeretnék magukat egy 
kicsit Korfu szigetére képzelni. A 
korántsem unalmas Durrell család 
kalandjain mindenki jól fog szóra-
kozni.

Jó olvasgatást kívánunk!
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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 
problémák, csőtörés 

észlelése esetén 
értesítendő:

Mezőföldvíz Kft.
Tel. 06 20 / 569 - 3833

Szelektív hulladék 
elszállításának időpontjai: 

június 14, július 12, 
augusztus 9.

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!)

Retro Presszó
Pizza & Burger

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

www.retro-presszo.hu

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, 
gyermekruhák, táskák, gyermekjátékok, 
babaváró takarók és kiságy párnák, egyéb 
termékek bababarát anyagból. Táskáink 
többnyire zengővárkonyi szőttesből ké-
szülnek. 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
Rendőrörs, Pécsvárad

7720 Pécsvárad, Rákóczi F. utca 7.
Tel.: 72/504-400 45-30 mellék

Körzeti megbízott: Hecker Attila 
c.r.zls.

Fogadóóra: minden hónap első 
keddjén 15 – 17 óra között
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