
Zengő Hírek
Őszi számunk beharangozójában Hosszú László: Szülőföldem Zengő-

várkony című kötetéből idézünk. A sorokat olvasva szinte hallom a rőzse 
pattogását:

"Olyan évszak, amire azt mondják: csak legyen szép hosszú ősz. Ne kell-
jen kapkodni a betakarítással. Idejében kerüljenek földbe a magok. Ne le-
gyen korai fagy, hogy lehessen sokáig fákat ültetni. Érjenek be jól a gyü-
mölcsök... A nyári hónapok végére a pincében már üresen kongott a hordó. 
"Idén lösz má szüret" mondogatták. Igazi nagy családi összejövetel volt a 
szüret napja. Minden kézre szükség volt...

Szeptember második és október első felére esett a gesztenyeszüret java. 
Egyéb fontos munkák miatt a gesztenye szedés inkább a nagyszülők és a 
gyerekek dolga volt... Mivel egésznapos ott tartózkodást igényelt, ebédről 
is gondoskodni kellett. Szinte folyamatosan égett a tűz, a parázs kínálta a 
szalonna, vagy egyéb hús nyárson sütését. A köret a parázs alatti hamuban 
héjában megsült krumpli, valamint hagyma, zöldpaprika volt....

Estefelé az egész faluban hallható volt, hogy melyik háznál sütik a gesz-
tenyét. Rőzse ágyakat égettek, lángja, illetve parazsa fölé tartották a ser-
penyőt...Vacsora utáni kedves csemege volt a sültgesztenye."
Kellemes olvasgatást, szép hosszú őszt kívánunk!

Fülöp Szilvia, közművelődési asszisztens, szerkesztő

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

Itt van az ősz, itt van újra...

Kedves Zengővárkonyiak!

építsd föl minden éjszaka
építsd föl újra s újra

amit lerombol benned a
nappalok háborúja

ne hagyd kihunyni a tüzet
a százszor szétrúgottat

szítsd a parazsat nélküled
föl újra nem loboghat

nevetségesen ismerős
minden mit mondtam s 

mondok
nehéz nyarunk volt itt az ősz

s jönnek a téli gondok

már csak magamat benned és
magamban téged óvlak

ameddig célja volna még
velünk a fönnvalónak

Kányádi Sándor: 
Felemás őszi ének

I. évfolyam 4. szám

A kuckó őszi dekorációjáról a RedSpeed Design csapata és az Arany-
kapu csapata gondoskodott. Reméljük, mindenki talál benne valamit, 
amit szívébe zárhat. Sok apró érdekességet rejtettünk el, így érdemes 
többször is megtekinteni, gyerekekkel együtt. 
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2. oldal Zengő hírek - I. évfolyam 4. szám

engedd be a fényt!
Ilyen volt az I. Zengővárkonyi Fényfieszta

Ha elérkezik az ősz és lassan a 
tél, egyre jobban kezd hiányozni 
az ember életéből a fény. Nem vé-
letlen, hogy ilyenkor gyertyával, 
karácsonyi fényekkel igyekszünk 
azt pótolni. Idén augusztusban 
megpróbáltunk a zengővárko-
nyiak életébe egy kis extra adag 
fényt csempészni, hogy tegyék el 
maguknak jól télire. Jövő nyárig 
legyen valami, ami felmelegíti a 
lelkünket, ha rá gondolunk.
A Fényfieszta ötlete nem titkol-

tan a pécsi Zsolnay Fényfesztiváltól 
származik, mely 
sokunk igen ked-
velt rendezvénye 
évek óta. Sajnos a 
járványhelyzet mi-
att a tavalyi évben 
elmaradt, és idén 
is csak szeptember 
végén kerül meg-
rendezésre. Így egy 
kicsit ezt pótolandó szervezte meg 
az Önkormányzat önkéntesek segít-
ségével augusztus 7-én a saját mini 
fényfesztiválját. A rendezvény során 
több magánházra és középületre ve-

títettünk színes, látványos álló- és 
mozgóképeket. Több magánudvar is 
megnyitotta kapuit. Fényes kézmű-
veskedés, mesés diavetítés és árnyék 
activity is szerepelt a programban. 
Az este központi programja a 10 
órakor kezdődő tűzzsonglőr show 
volt. A siklósi Szikrázó Tűz Csapat 
lélegzetelállító műsorára nagyjából 
200-an voltak kíváncsiak. A színes 
fényekbe öltözött tájház udvarán 
tombola sorsolást is tartottunk, me-
lyen a szép ajándékok mellett fődíj-
ként a Zsolnay Negyed által felaján-
lott családi Planetárium belépőket 

sorsoltunk ki. Az 
estét végül az éjfé-
lig tartó UV buli 
zárta. 

Hosszú lenne 
felsorolni is, hogy 
hány magánsze-
mély és szervezet 
járult hozzá vala-
milyen formában 

az este sikeréhez!
Ezúton is nagyon köszönjük ne-

kik a segítséget!
Fülöp Szilvia

Fotó: Lévai Gábor Fotógráfia

Pályázati hírek
Ez év folyamán is sok pályázati 

lehetőség nyílt önkormány-
zatok és egyesületek számára, 

melyeket igyekeztünk maradéktala-
nul kihasználni. A Magyar Falu Prog-
ramban 10 benyújtott pályázata volt 
községünk önkormányzatának, mely-
ből nyertes pályázatok a következők:

Járda felújítás a Kossuth Lajos utca 
teljes hosszában egészen az óvodáig: 
1 300 000 Ft

A 2021 januárja óta kötelező köz-
művelődési feladatok ellátására az 
önkormányzatnak közművelődési 
végzettséggel rendelkező szakem-
bert kell foglalkoztatnia. A szakem-
ber egy évi bérét illetve munkájához 
informatikai eszközöket nyert az ön-
kormányzat: 2 747 000 Ft

Orvosi eszközök beszerzése a zen-
gővárkonyi orvosi rendelőbe a gyer-
mekorvos és védőnő listája alapján: 
692 000 Ft

A következő pályázatok tartalmilag, 
formailag megfeleltek, de egyelőre 
tartaléklistán vannak: óvoda felújítás, 
játszótér bővítés, új falubusz beszer-
zése, eszközbeszerzés közterületi kar-
bantartási feladatok ellátásához, útfel-

újítás (a játszótér melletti út felújítása 
a ravatalozóig).

A Magyar Falu Programon túl is 
voltak egyéb számunkra is érdekes 
pályázatok. A Teleki László Alapít-
vány Népi Építészeti Programjában a 
tájház felújítására 12 000 000 Ft-ot 
nyert az önkormányzat. 

A Belügyminisztérium által kiírt 
80%-os támogatási intenzitású útfel-
újítási pályázaton 10 200 000 Ft-ot 
nyert az önkormányzat az Arany Já-
nos utca óvoda és templom közötti 
útszakaszának felújítására. A beruhá-
zás teljes költsége 13 700 000 Ft. 

A Településfásítási Programban be-
adott pályázatával Zengővárkony 23 
db fát nyert (16 db gömbszivar, 3 db 
szil, 4 db díszalma). Ezek telepítése a 
napokban történik.

Az önkormányzat benyújtotta az 
éves szociális fa igénylést. Az ered-
mény egyelőre még nem ismert. A 
lakosságot természetesen tájékoztatni 
fogjuk, hogy nyertes pályázat esetén 
hogyan igényelhetik a tüzifa segélyt. 

Magyarország Kormánya jóvoltá-
ból minden kistelepülés igényelhet 
1 000 000 Ft támogatást falunapok, 

fesztiválok megrendezésére, melyet 
2022. április 30-ig fel kell használni. A 
támogatást Zengővárkony is igényel-
te, a falunap tervezett dátuma 2022. 
április 23.

Önkormányzatunk nem csak a kiírt 
pályázatokra támaszkodik. Fülöp Csa-
ba polgármester és csapata folyamatos 
lobbival küzd azért, hogy minél több 
fejlesztést finanszírozzanak települé-
sünkön. Egy ilyen egyedi támogatási 
kérelem és az önkormányzat illetve a 
református egyházközség közös lobbi-
tevékenysége nyomán az Emberi Erő-
források Minisztériuma 15 000 000 Ft 
egyedi támogatásban részesíti Zen-
gővárkony Község Önkormányzatát, 
Ebből lehetőségünk van egy új ingat-
lant vásárolni, mely pótolja a kultúr-
házat, és csodás otthon lesz aktív kö-
zösségeink számára. Hatalmas öröm 
számunkra, hogy amellett, hogy az ál-
talános iskola bővülése lehetővé vált, 
a közművelődési helyszín kérdése is 
néhány hónap alatt megoldódott. Ez-
úton is köszönet mindenkinek, aki az 
ügyet segítette!

Zengővárkony Község Önkormányzata

Ne füstölögj!
Őszi égetés

Ezúton is kérjük a lakosságot, 
hogy a zöldhulladékot ne 
égessék el kertjeikben, udva-

rukban, hiszen az alapvetően tilos. 
A helyi rendelet, mely megengedi 
a péntek délutáni égetést (15:00 és 
18:00 között), kizárólag a száraz 
gallyakra vonatkozik. Friss zöldhul-
ladékot, avart minden esetben ti-
los égetni! Javasoljuk mindenkinek 
a komposztálást, mint egy remek 
megoldást, de az önkormányzat to-
vábbra is biztosítja a lakosságnak a 
ház elé, zsákban kihelyezett zöld-
hulladék elszállítását. Ha szükség 
lenne nagyobb zsákra, tudunk adni. 
Kérjük, ha kihelyezi a hulladékot, 
jelezze Fülöp Csabának vagy az ön-
kormányzat dolgozóinak, így mi-
előbb el tudjuk szállítani. 

Köszönjük együttműködésüket!

Önkormányzat
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3. oldal Zengő hírek - I. évfolyam 4. szám
A Zengővárkonyi Komatál Közösség hírei

A Zengővárkonyi Komatál Kö-
zösség 2021 májusában alakult 
meg, első baranyai közösségként, 
akik a Nemzeti Művelődési In-
tézet Komatál Programjában re-
gisztráltak. Az NMI pécsi igaz-
gatóságának irodájában Nemes 
Krisztina megyei igazgatótól 
vehettük át a Komatál Program 
pályázatán nyert kézműves aján-
dékokat.

Közösségünket 10 taggal alapí-
tottuk, de a tagság folyamatosan 
változik, teljesen nyitott a közös-
ség működése. Az első család, akit 
a programban segítettünk, Dör-
mő Norbert és családja volt, akik-
hez júliusban érkezett egy kisfiú, 

Dörmő Olivér. Az első 12 napban 
vittük nekik naponta a meleg ebé-
det, finomabbnál finomabb me-
nükkel készültünk. Ezen kívül egy 
kis csomagot is átadtunk, melyben 
a hasznos babaápolási cikkek és a 

Szalma-Kincs-Tár ajándékai voltak 
megtalálhatóak. Az egyik napra az 
Andi Falatozó ajánlotta fel az ebé-
det, melyet ezúton is köszönünk.

Olyan jól sikerült ez az első al-
kalom, hogy közösségünk lelkesen 
vágott bele ismét a készülődésbe, 
amikor megszületett Tolnai Ádám 

augusztus végén Tolnai Tamás csa-
ládjában. Ez alkalommal Norbiék 
is velünk együtt készülődtek, szíve-
sen ajánlották fel ők is segítségüket. 

Bár "hivatalosan" a babaszületé-
sekkor válik aktívvá a Komatál Kö-
zösség, azért folyamatosan tartjuk 
a kapcsolatot, és bemutatkoztunk 
a Pécsváradi Vár Határtalan La-
koma című rendezvényén is, ahol 
házi süteményeket szolgáltunk fel. 
Ezúton is köszönjük mindenkinek, 
aki a sütésben, szervezésben vagy 
kiszolgálásban segített. 

Nagy öröm számunkra, hogy 
eddig mindenki hálásan fogadta 
önzetlen segítő szándékunkat, és 
hogy ezáltal méltó módon köszönt-
hettük a legkisebb zengővárkonyi 
lakosokat. Külön öröm, hogy indu-
lásunk óta már két baba is született. 

Ha bárki szívesen venne részt kö-
zösségünk munkájában, szívesen 
fogadjuk jelentkezését!

Fülöp Szilvia

Tanévkezdés a Várkonyi Refiben
A Pécsi Református Kollégi-

um Zengővárkonyi Általá-
nos Iskolája sok újdonsággal 

kezdte meg harmadik, a 2021/2022-es 
tanévét. Nem csak létszámban növe-
kedtünk, de épületeink száma is több 
lett a nyáron. Megszépült környezet-
ben, új helyszíneken, 9 pedagógus 
foglalkozik tanítványainkkal, akik 
száma 43-ra gyarapodott. Ez hatalmas 
előrelépés az előző évekhez képest. Jó 
mutatója annak, hogy van létjogosult-
sága egy egyházi intézménynek, mely 
nem csak településünkön, de tágabb 
környezetünkben is vonzó alternatí-
va a hasonló szemléletű intézményt 
kereső családoknak. A folyamatosan 
bővülő létszámok és feladatellátási 
helyek teret engednek az évfolyam 
szerinti csoportbontásoknak, vala-
mint két külön napközis csoportnak.

Legfontosabb célkitűzésünk az idei 
tanévre is a tudatos közösségépítés, 
melybe az újonnan érkezett elsős ta-
nítványainkat és minél hamarabb sze-
retnénk bekapcsolni, családjaikkal 
együtt. Az óvoda és iskola közti átme-
net elősegítése érdekében már nyáron 
egy kis üdvözlő füzettel kedvesked-
tünk leendő tanítványainknak, amit 
az első napokban együtt megnézeget-
ve könnyebb volt az ismerkedés. Tan-
évnyitónkat augusztus 31-én tartot-
tuk a templomban, melyet az immár 

hagyományossá vált pezsgős koccin-
tás követett az iskola udvarán. Ekkor 
csodálhatták meg először a szülők, a 
nyári szünet alatt elvégzett munkánk 
eredményeit, a szépen felújított, új 
bútorokkal berendezett osztályter-
meinket. Köszönjük a zengővárkonyi 

Császár János Alapítványnak az önzet-
len anyagi támogatását és mindazok-
nak, akik adójuk 1%-val közvetetten 
támogatásunkhoz hozzájárultak. 

Nagy újdonság még az idei évtől 
beindult művészeti oktatás. Nép-
tánc-népi játék és képzőművészet 
tanszakokra jelentkezhettek tanuló-
ink. Kiemelten nagy hangsúlyt fekte-
tünk oktató-, nevelő munkánk során 
a helyi néphagyományok megismer-
tetésére, népi kultúránk, népdalaink, 
népi díszítőművészetünk gyakorlati 
alkalmazására, egyházi és világi ünne-
peink megtartására. Mindkét tansza-

kunk ezt hivatott támogatni, töké-
letesen illeszkednek Zengővárkony 
adottságaihoz.

Már csak azt reméljük, hogy prog-
ramjainkat terveink szerint megtart-
hatjuk. Egy kis ízelítő: sok kirándulást 
tervezünk, kihasználva környezeti 
adottságainkat. A szokásos szarvasbő-

gés hallgató esti kirándulást szep-
tember 24-én tartjuk. Ez mindig 
nagy izgalom a gyerekek számára. 
Folytatjuk projektjeinket Baranya 
megyei népmondáink nyomában, 
megismerkedve a környék tele-
püléseinek történetével. Teremtés 
hetet tartunk, faültetéssel, kör-
nyezettudatos nappal hívjuk fel a 
figyelmet a klímaváltozásra, an-
gol-német vetélkedőkön veszünk 

részt, csendesnapokkal hangolódunk 
az ünnepeinkre, műsorokkal készü-
lünk közösségünk örömére és a jó Is-
ten dicsőségére!

Új osztályterem a volt kultúrház nagytermében

Józsa-Papp Éva
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4. oldal Zengő hírek - I. évfolyam 4. szám

köztünk élnek

K-M. Zsuzsi: Megtisztelő, hogy 
felkértél erre a feladatra, köszönöm 
szépen. Talán érdekesnek hat, hogy 
valaki messziről költözik ide, csa-
ládostól, és ráadásul úgy, hogy nin-
csenek ezen a környéken gyökerei.

F. Szilvi: Egyrészt ezért, más-
részt pedig azért, mert fan-
tasztikus az az éles váltás, 
amit átéltél azzal, hogy gyere-
keket vállaltál és vidékre köl-
töztetek. Mesélj erről, kérlek!

KMZs: Igen, ez a váltás tudatos 
és szükségszerű volt. Debrecen-
ben születtem, cukrászok gyer-
mekeként. 14 évesen kerültem fel 
Budapestre, zenei gimnáziumba 
és kollégiumba, ahol Gyöngyössy 
Zoltán, országosan híres fuvolata-
nár vett pártfogásába, aki 10 éven 
keresztül volt a mentorom. Nem 
csak fuvolázni tanultam tőle, ha-
nem az alapvető emberi értékeket 
és ősi bölcsességeket is megis-
mertette velem. Végül a budapes-
ti zeneakadémián fuvolaművész 
és -tanár szakon végeztem. Utána 
elkezdtem a doktoriskolát, amit 
ha idővel befejeztem volna, felső-
fokon taníthattam volna fuvolát. 
Engem azonban, abban az időben 
az előadóművészeti élet és milliő 
ragadott magával. Több zenei ver-
senyen, továbbképzésen és meg-
hallgatásokon vettem részt, külön-
böző szimfonikus zenekarokban 
játszottam Budapesten, nagyon 
sok emberrel megismerkedtem. 

FSz: Végül is a Bu-
dapesti Fesztiválzene-
kar fuvolaművésze lettél.

KMZs: Igen, egy meghallgatás 
alkalmával választottak ki, és mivel 
szakmailag és emberileg is be tud-

tam illeszkedni, 3 éven át rendsze-
resen meghívtak közreműködni a 
zenekarba. Nagyon szép, és aktív 
időszak volt ez, hiszen azokban 
az években 150-200 előadásban is 
részt vettem egy évben. Majdnem 
minden este arról szólt, hogy szépen 
ki kell öltözni, színpadra kell lépni, 
legjobb és legszebb formámat kell 

adni, és ezt élveztem is akkoriban. 
FSz: Gondolom, hogy a ze-

nekarral sok gyönyörű helyre 
eljutottál. Mesélj egy kicsit a 
legérdekesebb élményeidről!

KMZS: Igen, összesen 23 or-
szágban jártam életemben, sok 
kultúrát megismertem, világhírű 
művészekkel zenélhettem együtt, 
és a világ legismertebb koncertter-
meiben játszhattam New-Yorktól 
Pekingig, Szicíliától Dublinig. Volt 
sok szép élményem, tudtam örül-
ni a lehetőségeknek, de mindig is 
éreztem, hogy számomra nem ez a 
hőn áhított életforma. Mindig hon-
vágyam volt, és úgy éreztem, hogy 
Magyarországnál nincs szebb hely 
a világon. Lehet éljenezni az építé-
szeti csodákat szerte a világban, én 
azonban a természeti kincseket és 
művészeti értékeket tudom igazán 
értékelni. Vannak persze érdekes-
ségek és sajátosságok, például a kí-
nai építészet igazán jellegzetes, és a 
barcelonai koncertterem is külön-
leges, ahol Gaudi stílusát lehet fel-
fedezni. Itt érdemes megemlíteni 
a pécsi Kodály Központot is, mely 
egyike a világ legjobb koncertter-
meinek, akusztikai szempontból. 
A turnék alkalmával mindig volt 
lehetőségünk szétnézni az adott 

városokban, és környékükön. Én 
fiatalként az idősebb, tapasztaltabb 
kollégáimhoz csatlakoztam, és jár-
tam végig velük a nevezetessége-
ket. Azonban ezt az ingergazdag 
életet is meg lehet unni. Én inkább 
családot szeretettem volna. És 
nagy kérdés volt számomra, hogy 
hogyan lehet összeegyeztetni a 
családi életet ezzel az életmóddal.

FSz: Végül választanod kel-
lett a két életforma között?

KMZs: Bezárult egy kapu, de ki-
nyílt egy új. Amikor megismertem 
a férjemet, Zsoltit egy pécsi szak-
mai út alkalmával, és nem sokkal 
később megszületett az első gyer-
mekünk, még mentünk hármas-
ban is turnézni a Fesztiválzene-
karral, Olasz- és Spanyolországba 
(Domos 10 hónapos volt akkor). 
Azonban hamar éreztük, hogy 
nem tudjuk tartani ezt az állapo-
tot, nyugalomra vágyunk, nem 
arra, hogy mindenhova ráncigál-
juk a gyerekünket. Véleményem 
szerint nem lehet teljesértékű anya 
az ember, ha ezt a hivatást választ-
ja. Éppen ezért én az anyaságot vá-
lasztottam, amiben a férjem támo-
gatott. Már kislányként éreztem, 
hogy sorsfeladatom az anyaság, a 
nevelés. Az, hogy hogyan tudom 
a gyerekek útját egyengetni, szá-
mukra jó példát mutatni. Végül 
Budakalászon rendeztük be közös 
otthonunkat és született még két 
lányunk, Lotti és Ilus. A Pilis kapu-
jában laktunk egy gyönyörű vidé-
ken, egy külterületi telken. Sajnos 
néhány év alatt nagyon megválto-
zott a környezet, élhetetlenné vált, 
mert a nagy erdős területeket kis 
építési telkekre osztották, és gom-
ba módra nőttek az újabb és újabb 
házak. Így aztán eljöttünk, és keres-
tünk egy nyugalmas helyet, nagy-
jából bárhol, mert úgy gondoltuk, 
az otthonunk ott van, ahova mi 
költözünk. Néhány családi szem-
pontot is figyelembe véve, ideigle-
nesen Pécs-Somogyba költöztünk, 
majd megismerkedtünk veletek, 
és úgy éreztük, Zengővárkony-
ban valódi otthont tudnánk lét-
rehozni, ami hosszútávra szólhat. 

FSz: Mi volt az első, ami 
megfogott Zengővárkonyban?

KMZs: Nagyon érzékeny vagyok 
a külső hatásokra, és ahogy Zengő-
várkonyba érkeztünk, mindjárt azt 
éreztük, hogy ez egy áldott hely. 

Állandó rovatunkban egy-
egy zengővárkonyi lakost 
mutatunk be, akit teljesen 

szubjektív szempontok vagy ép-
pen javaslat alapján választunk ki. 
Nem véletlen, hogy őszi számunkban 
Kovács-Madai Zsuzsannára esett a 
választás, mivel egyrészt ő és csa-
ládja a „legújabb” zengővárkonyi-
ak közé tartoznak, másrészt az én 
megítélésem szerint szép és érde-
kes életpálya van már mögötte fia-
tal kora ellenére. Beszélgetésünket 
éppen azzal a kérdéssel indítottuk, 
hogy mit gondol, miért is lehet ő 
érdekes témája ennek a cikknek.
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Csodás természeti szépség, nyugal-
mat és harmóniát áraszt, az embe-
rek azonnal kedvesen köszöntöt-
tek. És persze az sem volt mellékes, 
hogy ebben a pici faluban van óvo-
da, iskola, bolt, étterem, csodás kis 
múzeumok, hagyományőrzés, va-
lódi kulturális értékek… 
minden, ami fontos. És 
persze itt van Pécsvá-
rad, ami fontos része az 
életemnek, mivel 2 és fél 
éve ott tanítok a zeneis-
kolában. Amikor először 
felkértek, hogy vállaljam 
el ezt a munkát, rögtön 
mondtam, hogy nem biz-
tos, hogy ez nekem men-
ni fog, mivel elsősorban 
előadóművész vagyok. 
Végül 3 hónap után úgy éreztem, 
hogy annyira támogató a légkör, és 
olyan jó a kollégák, gyerekek és szü-
lők közötti együttműködés, hogy jó 
helyem lesz itt. Most már teljes ál-
lásban dolgozom furulya és fuvola 
tanárként, és nagyon élvezem. Sze-
retek gyerekekkel dolgozni, mert 
szeretem az embereket. Gyerekeket 
és felnőtteket egyaránt. Úgy tekin-
tek rájuk, mint a természet részeire, 
és ezért tiszteletet sugárzok feléjük. 
Néha előfordul, hogy valakivel ne-
hezebben értek szót, de a türelem és 
az odafigyelés általában ilyenkor is 
használni szokott. Ehhez azért azt is 
hozzátenném, hogy sokkal, de sok-
kal nehezebb szülőnek lenni, mint 
azt valaha is képzeltem volna. Any-
nyi mindenben kell helytállni, hogy 
sokkal komolyabb feladatnak bizo-
nyul, mint a világot járni és színpad-
ra állni. De az évek alatt megszerzett 
gyakorlat és tapasztalat gördüléke-
nyebbé tette már a mindennapokat. 
Sokat tanulok a saját gyerekeimtől, 
amit a tanítványaimnál is használni 
tudok, de ez fordítva is épp így igaz.

FSz: Már a kezdetektől látszik, 
hogy meg van benned az igény 
arra, hogy egy közösség részese 
légy, és hogy annak a feladata-
iból aktív részt is vállalj. Tagja 
vagy a Komatál Közösségnek, 
részt vettél a Fényfieszta szer-
vezésében, az Aranykapu kez-
deményezésről nem is beszél-
ve. Mesélj egy kicsit ezekről!

KMZs: Sok mindent kaptam már 
a Jóistentől, az élettől, a szüleim-
től, és a családomtól, ezért én is 
szeretném ezt visszaadni ott, ahol 
tudom. Éppen ezért főzök példá-
ul szívesen az újdonsült szülőknek 
a Komatál Közösség tagjaként. Az 

Aranykapu kezdeményezés lényege 
is ez. Kinyitni az aranykaput, ami 
nem más, mint a szívünk, és adni 
belőle, vagy befogadni valami szé-
pet és jót. Szeretem az embereket 
magam köré gyűjteni, és velük kö-
zösen alkotni valamit. Így amikor 

először megláttam ezt a házat, ami-
ben most élünk, mindjárt az jutott 
eszembe, hogy ezt a pajtát fel kel-
lene újítani, és nyitottá tenni. Pont 
átsütött az ajtaján a lenyugvó nap, 
és már akkor is olyan volt, mint egy 
arany kapu. Akkor arra gondoltam, 
ha akár csak beszélgetni is leülünk 
itt a közösséggel, már az is egyfaj-
ta kapcsolódás egymáshoz. A nyár 
elején volt egy Aranykapu alkalom, 
ahol sokakkal először találkoztunk, 
mégis mindjárt olyan mély témák 
jöttek elő, amit nem is hittem volna. 
Érezhető volt, hogy nagyon jól esik 
mindenkinek a beszélgetés, tanul-
tunk és inspirálódtunk egymástól.

A Fényfiesztán szintén „nyitva 
volt az Aranykapu”, és nagyon so-
kan jöttek be rajta, ami hatalmas 
öröm volt. Különleges kezdemé-
nyezés volt ez a részetekről, hogy a 
főrendezvény előtt magánházaknál 
legyenek állomások, ahol a közös-
ség kipróbálhatja magát varázs-
latos fények megvilágításában. A 
visszajelzések alapján az emberek 
azt szerették a legjobban ebben 
a rendezvényben, hogy nem volt 
harsogó, nem volt hangos. Lehe-
tett beszélgetni, találkozni. Míg én 
a lámpáskészítésben segítettem a 
gyerekeknek, addig a férjem na-
gyon sok mindenkivel beszélgetett.

Összességében azt tudom mon-
dani, hogy nagyon jó érzés együtt-
működő, szeretetteljes  közösség-
ben lenni. Ezt megtapasztaltam a 
pécsváradi zeneiskolában, a zen-
gővárkonyi iskolában és óvodában 
is, és nagyon jó szemmel nézem 
azokat a folyamatokat, azt a fejlő-
dést, ami a faluban most történik. 

További szép és áldott éle-
tet kívánok mindannyiunknak!

Csirkemell torta
Popp Józsefné, Marika által 

készített komatál étel

Hozzávalók: 
25 dkg szeletelt bacon szalonna 

1 kg csirkemell
só

bors
15 dkg liszt

2 tojás
20 dkg reszelt sajt

Elkészítés:
Füstölt bacon szalonnával ki-
bélelünk egy tűzálló tálat úgy, 
hogy a szalonna csíkok fele a 
tálon kívül legyen. A csibe-
mellet csíkokra vágjuk, sóz-
zuk, borsozzuk, majd lisztbe, 
tojásba, reszelt sajtba mártjuk, 
és a tálba rétegezzük. Amikor 
kész, a  baconnal betakarjuk 
az egészet. Pirosodásig süt-
jük, a legvégén megszórjuk 
reszelt sajttal, és visszatesszük 
a sütőbe, hogy a sajt szépen 
ráolvadjon. 

Jó étvágyat kívánunk!
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Zengővárkonyi tojásírók
Stricki Zoltánné, Katona Zsuzsanna

A tojásírás iránt dadusként az 
óvodában, Szűcs Erzsi óvónővel 
együtt kezdett el érdeklődni. Felke-
reste rokonát, "gyángyi"-ját, Bog-
nár Jánosnét, s mindketten nála ta-
nultak. Szűcs Erzsi utódja, Vincze 
Miklósné, Marica táblára rajzolt 
Pécsváradról hozott osztott min-
tákkal ismertette meg a gyerme-
keket. Az óvónői sorban Német-
hné Fábos Adrienn következett. 
Munkájuk a biztosítéka, hogy a 
zengővárkonyi gyermekek megis-
merkednek településük tojáshímző 
hagyományaival, s remélhető, hogy 
közülük kiemelkednek a jövő ne-
ves tojásírói. 

Zsuzsa először papírra rajzolt 
mintákat, utána tojásra is. Eljárt ta-
nulni Töttös Gábornéhoz, és sokat 
beszélgetett Tolnai Pálnéval, aki ta-
pasztalatait is átadta.

Végül olyan művészi tudásra tett 
szert, hogy többen kérik, írjon to-

jásokat a keresztgyerekeik számára, 
és egy-egy szép hímestojás ajándék 
elnyerése reményében a locsolók 
száma is megnövekedett húsvét 
hétfőnként.

Munkái a múzeum gyűjteményét 
napjainkban is gyarapítják.

Forrás: Hímestojás mintakincs 
Zengővárkony. Szerk.: Kiss Sán-
dor, Nienhaus Rózsa. Míves Tojás 
Nkft.2015. 68-69.o.

A Míves Tojás Múzeum 
rövid hírei

A Míves Tojás Múzeum nyári lá-
togatottsága büszkeséggel tölthet el 
minket. A családok, táborozó-, ki-
ránduló csoportok nagy számban 
tisztelték meg bizalmukkal múze-
umunkat. 

Önkéntesek segítségével elké-
szült a múzeum saját fejlesztésű 
hímestojás-dominójának kültéri 
változata a nagy létszámú csopor-
tok várakozási idejének színesebb 
eltöltésére. Köszönjük a segítséget!

Petrás-Golomán Alexandra

A Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési Egyesület hírei
Változás

Egyesületünk a járványügyi le-
zárások enyhítése után rögtön 
folytatta próbáit, a tájház udvarán. 
Nagy szerencsénkre az időjárás 
egész nyáron kegyes volt hozzánk, 
mindössze egy próbát kellett ki-
hagynunk esőzés miatt. Egyesüle-
tünk székhelyet is kénytelen volt 
változtatni, új címünk: 7720 Zen-
gővárkony, Kossuth L. u. 6.

A meleg nyári esték elmúltak, a 
Zengővárkonyi Önkormányzat és 
az Andi Falatozó jóvoltából ismét 
fedett helyen tarthatjuk próbáin-
kat. Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani érte!

Utánpótlás csoport
Szeptember 24-től újraindul az 

utánpótlás csoport 6 éves kortól! 
További információ a 0670 625 
9785 telefonszámon.

Közösségek öröksége
Számunkra minden fellépés fon-

tos, a közelmúltban egy igen ran-
gos eseményen is részt vettünk, 
erről szeretnénk beszámolni a kö-
vetkezőkben.

Szeptember 18-án a szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 
jártunk. Itt a Skanzen Szellemi 
Kulturális Örökség Igazgatósága, a 

Magyarországi Tájházak Közpon-
ti Igazgatósága, a Magyarországi 
Tájházak Szövetsége és a Muharay 
Elemér Népművészeti Szövetség 
közös szervezésében megvalósuló 
Közösségek Öröksége rendezvé-
nyen vettünk részt. 

Portánkon rögtönzött szőttes ki-
állítással, sárközi gyöngyékszer be-
mutatóval, népi gyermekjátékok-
kal, sárközi népviseletes színezővel, 

népviseletbe való öltözési lehető-
séggel, helyi borokkal, pálinkákkal 
vártuk az érdeklődőket. 

25 perces színpadi műsorunk 
során kétszer öltöztünk át, a gyö-
nyörű zengővárkonyi viselet 3 kü-
lönböző alkalomra való változatát, va-
lamint a gesztenye betakarításához 
szükséges eszközöket mutattuk be. 

A szomszédos portákra is ellá-
togattak a csoport tagjai és sok él-
ménnyel gazdagodva, kellemesen 
elfáradva értünk haza.

Lukács Nap
 2021 Október 9-én tartjuk a 

„Sütt gesztinyés Lukács nap” nevű 
rendezvényünket, melyre szeretet-
tel várjuk Önöket! 

Hívjuk és várjuk a 14 órakor kez-
dődő, szokásos felvonulásra az ed-
digi évekhez hasonlóan a táncolni 
vágyókat, akik megszellőztetnék a 
viseletüket! Vendégül látjuk Gal-
gahévíz, Sárpilis, Őcsény hagyo-
mányőrző csoportjait, továbbá a 
Sárköz Néptáncegyüttest. A nó-
takedvelőket sem hagyjuk műsor 
nélkül és a Harold zenekar bálja 
előtt sárközi táncházat is szerve-
zünk. 

Szívesen vesszük Önkéntesek se-
gítségét, helyi vállalkozók támoga-
tását.

Petrás-Golomán Alexandra

Számszüret
A szőlőfürt szemeiben számok láthatók. 
Két szomszédos szám összege kerül az 
alatta lévő szőlőszembe. Töltsd ki az ábrát 
a szabálynak megfelelően! 
(Megfejtés az utolsó oldalon!)

Zengohirek_2021_04.indd   6Zengohirek_2021_04.indd   6 2021.09.27.   8:11:322021.09.27.   8:11:32



7. oldal Zengő hírek - I. évfolyam 4. szám

Óvodánk a többi nevelé-
si-oktatási intézmény-
hez hasonlóan szeptem-

ber 1-én nyitotta meg kapuit a 
2021/22-es nevelési évben. 

Tavasszal olyan jól sikerült intéz-
ményünk népszerűsítése, hogy az 
ősszel elballagott gyermekek után 
nemhogy tartani tudtuk a létszá-
mot, de növelni is sikerült 
annyira, hogy majdnem 
betöltjük az alapító ok-
iratban szereplő 25 főt.  
Nagy öröm ez számunkra 
és újszerű feladat is, mert 
nemcsak 3 évesek jelent-
keztek, hanem felvettük a 
2,5 éveseket is. Ez vegyes 
csoportban nem egysze-
rű, de igyekszünk legjobb 
tudásunk szerint meg-
felelni a kihívásnak. A 
beszoktatást kíméletesen 
próbáljuk megoldani. A 
leendő ovisok szüleinek 
felajánlottuk, hogy nyá-
ron jöjjenek hozzánk minél gyak-
rabban játszani, ismerkedni. Töb-
ben éltek is a lehetőséggel, így már 
sokkal könnyebb volt számukra a 
beilleszkedés a közösségbe óvoda-
kezdéskor. A beszoktatási terv 

elkészítésénél figyelembe vettük 
az életkort, a szülői igényeket és a 
fokozatosság elvét, hogy egyszer-
re ne az összes kicsi jöjjön, hanem 
lépcsőzetesen 2-3 gyerkőc kezdje 
hetente megszokni az elválást édes-
anyjától. Így több figyelem jut a tö-
rődést, vigasztalást igénylő picikre. 
Októberre terveink szerint már 

teljes létszámban folytatjuk óvodai 
életünket, programjainkat.

A programok között terveztünk 
egy őszi kirándulást a Vadkörtés 
Tanyára Hosszúheténybe, ahol kü-
lönféle állatokkal ismerkedhetnek 

testközelből az ovisok, simogathat-
ják őket, kipróbálhatják a lovaglást, 
solymászbemutatót nézhetnek meg 
és rengeteg újdonságot tanulhat-
nak az állatokról. Köztudott, hogy 
tapasztalati élményeket gyűjtve 
sokkal mélyebben rögződnek az új 
ismeretek gyermekeink emlékeze-
tében. Biztos vagyok benne, hogy 

nagyon fog tetszeni nekik.
Nagy meglepetés ért ben-

nünket, amikor Mayer Lász-
ló a Zengővárkonyi Német 
Önkormányzat jókora aján-
dékcsomagjával állított be 
intézményünkbe. A gyere-
kek öröme határtalan volt, 
mikor kibontották a jó mi-
nőségű, fából készült, színes, 
esztétikus és strapabíró játé-
kokat, az autókat, a farmot 
kisállatokkal, a babakony-
hai eszközöket, társas játé-
kot, gyurmát… Mai napig 
ezek a kedvenceik. Hálásan 
köszönjük a német önkor-

mányzatnak az ajándékot!
Reméljük, hogy ez az év már 

zökkenő mentesebb lesz, és sikerül 
megvalósítanunk programjaink 
nagy részét.

Némethné Fábos Adrien

a gyöngyösbokréta óvoda szinte telt házzal kezdte az évet

Megérött a fekete gesztinye?
Dénes Imrét és Boris Sándort kérdeztük

Zengővárkonyban az ősz a sze-
lídgesztenyéről is szól. Így a 
Zengő Hírek őszi számából 

sem maradhat ki egy kis beszámoló 
arról, milyennek tűnik az idei ter-
més. Dénes Imrét és Boris Sándort 
kérdeztük.
Hány fájuk van, mekkor terüle-
ten gazdálkodnak?
D.I.: 5-600 fánk van, persze nem te-
rem mind. Vannak, amelyek kiszá-
radtak, és sok a fiatal fa. 2001-ben 
Pálházáról hoztam oltványokat, de 
akkor is nagy volt az aszály, és sok 
kiszáradt közülük. Itthon is volt 
faiskolám, de amikor kiültettem a 
fákat, a kemény, száraz földben el-
pusztultak. Volt, hogy bejöttek az 
őzek és lerágták a csemetéket, alig 
maradt belőlük valami. A vad a 
termésben is nagy kárt tud tenni. 
Mindenféle megoldással próbál-
kozunk, hogy megvédjük a geszte-
nyét. A teljes terület be van kerítve, 
szalagokat lógatunk rá a kerítésre, 
villogó fényeket teszünk ki.

B.S.: Két területünk van. Az egyik 
0,4 hektár, de azon már nem gazdál-
kodunk, mert rendezetlenek a tulaj-
donviszonyok. Nincs is bekerítve, 
és így a szarvasok is tönkreteszik. 
A másik terület 1,4 hektár vegyes 
gyümölcsös, de sok szelídgesztenye 
is van. 
Milyennek igérkezik az idei ter-
més?
D.I.: Végre megérkezett az eső, és ez 
aranyat ér. Nagyon jó lenne, ha a kö-
vetkező napokban még többet esne, 
mert ott van a fákon a gesztenye, 
csak nagyon apró. Néhány fának el-
fogadható a termése már most, de  a 
zömével még nem vagyok elégedett. 
Ha nincs eső, az azért is baj, mert 
beszárad a köpü, nem nyílik ki a bu-
rok, és kínszenvedés a szedése. 
B.S.: Sajnos a tavalyi évben se volt 
értékelhető a termés, és nálunk idén 
se lesz az. Hiába van villanypásztor-
ral bekerítve a terület, a szarvasok 
így is bejárnak. A fák törzsét védjük, 
hogy legalább abban ne tegyenek 

kárt, de a termést tizedelik. Sajnos 
sok fát elvitt az aszály is. A mosta-
ni eső persze jó, de a nyári légköri 
aszály nagy kárt tett a fákban. Az 
idős fák sorban pusztulnak el, a fi-
atalok azért még teremnek szépen. 
Minden esetre mérhető, minőségi 
termés nálunk az idén sem lesz.
Mi a helyzet a betegségekkel?
B.S.: Annak idején itt volt Debre-
cenből Dr. Radócz László, aki beol-
totta a fákat. Az oltott fák ellenáll-
nak, de folyamatosan jönnek újabb 
betegségek, melyek szintén problé-
mát okoznak. 
D.I.: Próbáljuk védeni a fákat, ta-
vasszal és az érés után lemosó per-
metezéssel. Egy soproni növényor-
vos ismerősöm folytat kutatásokat 
sok-sok éve a témában, és jelentős 
eredményeik vannak. Tőle kapok 
tanácsokat. A beteg fák kérgén 
megfigyelhető az öngyógyulás, és 
ez bizakodásra ad okot.

Fülöp Szilvia
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8. oldal Zengő hírek - I. évfolyam 4. szám

közérdekű információk

Közvilágítási Közvilágítási 
problémák bejelentése:problémák bejelentése:
 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, csőtö-

rés 
észlelése esetén 

értesítendő:
Mezőföldvíz Kft.

Tel. 06 20 / 569 - 3833

Szelektív hulladék 
elszállításának időpontjai: 

október 11., november 8., 
december 13.

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 Zengő-
várkony közepén! 
Saját tervezésű, kézzel készült 
felnőtt, gyermekruhák, táskák, 
gyermekjátékok, babaváró taka-
rók és kiságy párnák, egyéb ter-
mékek bababarát anyagból. Tás-
káink többnyire zengővárkonyi 
szőttesből készülnek. Mintáinkat 
az ősi hun motívumok újragondo-
lásával, 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

Rejtvény megfejtés:
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