
Zengő Hírek
Negyedéves lapunkból a negyedik , azaz 

az őszi szám lett volna az évfolyamzá-
ró, de úgy gondoltuk, a téli megjelenés 
mikor történhetne jobbkor, mint kará-
csonykor.

Reméljük, hogy ezzel is kicsit jelen le-
hetünk otthonaikban az ünnepekkor, és 
a  közösséghez tartozás örömét is bele-
csempészhetjük a karácsonyi napokba.  
Kívánunk Önöknek Zengővárkony 
Község Önkormányzata nevében bé-
kés, boldog karácsonyt, és egy egész-
ségben gazdag, áldott új esztendőt!

Fülöp Szilvia, szerkesztő

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

Kedves Zengővárkonyiak!

I. évfolyam 5. szám

„..meg van írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében: „Kiáltó szava hangzik a pusztában: Készít-
sétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! 5Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot 
hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává: 6 és meglátja minden halandó az Isten 
szabadítását.” (Lukács 3: 4-6)

Advent időszakának egyik legfonto-
sabb kérdése: mit készítsek karácsony-
ra? Mi legyen az ünnepi étel?  Mi le-
gyen az ajándék? 

A Szentírás is beszél a készületről. Az 
adventi időszak is a készületről beszél. 
A régiek is készültek Karácsony nagy 
ünnepére a Nagyhetet megelőző idő-
szakhoz hasonlóan még böjttel is.

Jézus születésé-
nek idején a Római 
Birodalom, mint 
világhatalom terü-
letén élő emberek 
jól ismerték az út 
szükségszerűségét, 
jelentőségét. Az 
út készítéstől nem 
csak a gazdaság 
felvirágzását várták, hanem azt is meg-
mutatták, hogy készek a király fogadá-
sára. Útkészítővé vált az ember, hogy 
betérjen hozzá a király. 

Adventi, ünnepre készülő idősza-
kunkban mi a feladat? A halmok elhor-
dása, völgyek feltöltése, a görbe utak 
kiegyenesítése. Nem kubikus munkát 
vár tőlünk Isten. Saját lelkünkben kell 
rendet tennünk. Mi az, ami akadályt 
jelenthet abban, hogy Jézus Krisztus 
megérkezzen a szívedbe? Milyen kőra-
kás nyomja a lelkedet? Minek a hiánya 

mélyíti a repedéseket, szélesíti az ár-
kot Jézus Krisztus és közted? Milyen 
ferde utakat kell elhagyni?

Az útkészítés jelenti az úton való 
járást is. Nem kerülhetjük ki azt, 
hogy a találkozásban aktívan le-
gyünk benne. Nagy kérdés, hogy mit 
kezdesz Krisztus király hívásával? Ő 
ma is szeretettel érkezik. Tudnunk 

kell, hogy az út nélkü-
lünk is elkészül, Kará-
csony nélküled is le-
het. De neked is lehet 
benne részed. Ez az Is-
ten kegyelme. Hozzád.

A keresztyén ember-
nek egyedüli reménye 
csak Isten maga. Előtte 
nem volt akadály 2000 

évvel ezelőtt sem. A Szentírás azt 
mondja Istennél semmi sem lehe-
tetlen. Ő komolyan vett Téged, ezért 
jött közénk Jézusban. Arra bíztat, 
hogy Te is vedd komolyan magad és 
azt a lehetőséget, amit egyedül csak 
Ő tud megadni Neked.

Advent annak az ideje, hogy Isten 
érkezésének a benned való alkalmas 
körülményeit teremted meg azzal, 
hogy Őt várod. 

Győrfi Bálint, lelkipásztor

Fotó: Beckné Kótsch-Petra

Ady Endre: Karácsony 
(részlet)

Harang csendül,
Ének zendül,

Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban

Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel

Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban

A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba'

Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban

Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten

Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban

Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
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2. oldal Zengő hírek - I. évfolyam 5. szám

Micsoda év...
Ismét eltelt egy év, és mondhatjuk, 

mozgalmas volt. 2021 januárja óta 
az önkormányzat számára köte-

lezővé tették, hogy alkalmazzon egy 
közművelődési szakembert, aki szer-
vezi a helyi közösség közművelődését. 
Magyarul, minden településen van 
valaki, aki azon munkálkodik, hogy a 
lakosokat bevonja a közösség életébe, 
kirobbantsa őket a tv elől, otthonuk 
magányából, és jó társaságokat hoz-
zon össze, akik rendszeresen talál-
koznak, és ezáltal tartalmasabbá válik 
életük. E szellemiség mentén kezdtem 
el a munkát egy évvel ezelőtt, tudva 
azt, hogy Zengővárkonyban mindig 
is nagy hagyománya volt a közösségi 
életnek.

Az elmúlt év ezt teljes mértékben bi-
zonyította is. A munkám legnehezebb 
része az újabb és újabb ötletek megál-
modása volt. Ezután már csak el kellett 
mesélnem valakinek, és azon kaptam 
magam, hogy már meg is valósult. Na-
gyon sokan segítettek, önkéntesked-
tek, vállaltak extra feladatokat, hogy az 
álmokból valóság legyen. Kezdetben 
még a járványhelyzet miatt az online 
„találkozásokra” kellett korlátozni a 
munkánkat, például a tavaszi online 
versmondással. Nagyon sok családot 
tudtunk kicsábítani az utcára húsvét-
kor az elrejtett nyuszi csomagokkal, 
melyekbe a tojásokat a tánccsoport 
készítette. Anyák napjára pop-up kiál-
lítással készültünk az óvoda alatti busz-
megállóban, melyre sokan ellátogattak, 
és sokaknak csillogott a könny a sze-
mükben miután végigolvasták a meg-

ható verssorokat, és megtekintették 
Szugfil-Méhn Niki fotós képeit. Május-
ban nagy büszkeségünkre első baranyai 
csapatként regisztráltuk 
frissen alakult Komatál 
Közösségünket a Nemzeti 
Művelődési Intézetnél. A 
nyár folyamán máris két 
családnak segíthettünk.

Gyereknapon online 
kvízt tartottunk, és ki-
derült, hogy a gyerekek 
nagyon jól ismerik lakó-
környezetüket. Júniusban 
a palántabörzén cserebe-
réltünk és Lakitelekre ki-
rándultunk. Augusztusban 
sok előkészítés után, és 
mégtöbb segítő közremű-
ködésével megvalósulhatott az 1. Zen-
gővárkonyi Fényfieszta, mely a vártnál 
is nagyobb sikert aratott. Hatalmas 
öröm volt számomra, hogy egy elkép-
zelés ekkorára tudott nőni, és ilyen sok 
embernek adott olyan élményt, melyről 
még hetek múlva is beszéltek. 

Szeptemberben a Pécsváradi Vár Ha-
tártalan lakomáján vettünk részt a Ko-
matál Közösséggel, a Zengővárkonyi 
Német Önkormányzattal és sok lelkes 
segítővel. Ősszel Mohácsiné Ági veze-
tésével szerveztünk erdei kirándulást, 
melynek folytatása is lesz. Októberben 
a tánccsoportot segítettük a Lukács-na-
pi rendezvény szervezésében és lebo-
nyolításában, melyen "Walking with 
Willie" Magyarországon élő amerikai 
vlogger is vendégünk volt. Október-
ben a Zengővárkonyi Német Önkor-
mányzattal és önkéntesek csapatával a 

TeSzedd akció keretében felszámoltuk 
a református temetőben található hul-
ladék hegyet. 

Az adventi időszakra 
az önkormányzat tá-
mogatásának köszön-
hetően két színvonalas 
kézműves programot is 
meg tudtunk valósítani: 
adventi koszorúkat ké-
szítettünk és Kató Móni 
keramikussal karácso-
nyi kerámia díszeket 
festettünk. A helyszínt 
az iskola biztosította, 
melyet ezúton is köszö-
nünk. 

Az összefogás erejét 
talán a legjobban az 

adventi ablakkalendárium kezdemé-
nyezésben érezhettük, hiszen pár nap 
alatt megtelt a naptár a jelentkezőkkel 
annak ellenére, hogy 24 önkéntes csa-
ládot kellett találnunk, akik kidíszíte-
nek egy-egy ablakot. 

Ahogy ezt írom, számomra is meg-
lepő, hogy mi minden beleférhet egy 
évbe. És a kuckó évszaknak megfelelő 
dekorációit – egytől egyig csodásak 
voltak – még nem is említettük, vagy 
ezt a lapot, melyet most 5. alkalommal 
tarthatnak kezükben az olvasók. 

Az önkormányzat és a magam nevében 
is köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt 
évben hozzájárult közösségünk építésé-
hez. Kívánok magunknak egy járvány-
mentes jövő évet, és azt hogy minden jó 
ötlet kapjon teret és lehetőséget a továb-
biakban is Zengővárkonyban!

Fülöp Szilvia

Bár a Töttös Sándor Zengővár-
kony Kultúrájáért Alapítvány 
csak az idei évben kezdte meg 

tevékenységét, már most számos kez-
deményezésünkkel találkozhattak a 
zengővárkonyiak. 

Szeptembertől a Zengővárkonyi 
Gyöngyösbokréta Óvodában néptánc 
foglalkozásokat vezettünk be Link-
Réfi Csilla vezetésével, melyen a gye-
rekek örömmel vesznek részt. Remél-
jük, hogy megkedvelik a néptáncot és 
idősebb korukban is életük része lesz 
majd.

Október 15-én a Pécsváradi Emlék-
házban nyílt meg Töttös Sándor életmű 
kiállítása, melyet még ez év december 
31-ig megtekinthetnek az érdeklődők. 
A kiállítást a Kárpáti Érték Közösség 
Alapítvánnyal együtt sikerült megva-
lósítani. Ezúton is köszönjük közre-
működésüket! Bár a tárlat egyénileg 
is megtekinthető, november 20-án 
egy sétát is indítottunk a faluból, mely 
során bemutattuk a tárlatot, és vissza-
emlékeztünk Töttös Sándorra a részt-

vevőkkel közösen. Köszönöm a szer-
vezést Fülöp Szilviának, és azoknak, 
akik megtiszteltek jelenlétükkel. 

Ez év végére szervezzük a már több 
éves múlttal rendelkező Zengővárkony 
- Zengő -  Kisújbánya -  Cigányhegyi 
kilátó – Váralja túrát. A táv kb. 23 km. 

Ezt az évzáró túrát  szeretnénk ezek 
után magunkénak tekinteni, és a jö-
vőben tovább éltetni. Várjuk a túrázni 
vágyók jelentkezését, december 28-ig.  

Ezúton szeretnénk megköszönni 
azoknak, akik valamilyen formában, 
támogatnak bennünket, és szimpáti-

A Töttös Sándor Alapítvány első tevékeny éve
ájukat bármely formában kimutatva 
erőt adnak az Alapítvány működésé-
hez. 

Boldog karácsonyt, erőben, egész-
ségben, sikerekben gazdag új évet kí-
vánunk mindenkinek! 

Mohácsi István
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3. oldal Zengő hírek - I. évfolyam 5. szám

Önkormányzati hírek

Hisszük, hogy az év folya-
mán már sok jó hírt tud-
tunk Önökkel megosztani, 

de maradt még év végére is meg-
lepetés. Önkormányzatunk pályá-
zati sikerei tovább fokozódtak az 
elmúlt hónapokban.

A Magyar Falu Programban tarta-
léklistára került pályázataink közül 
november folyamán két további pá-
lyázat nyert támogatást. Kommunális 
eszközök beszerzésére 14 995 877 Ft 
támogatást nyert önkormányzatunk. 
Ebből a következő eszközök beszer-
zésére van lehetőségünk: traktor, 
hótolólap, sószóró, rézsűkasza,  fű-
nyírótraktor, ágdaráló. Az új eszkö-
zöknek hála jóval könnyebben és 
gyorsabban fogjuk tudni elvégezni a 
településen a közterületek fűnyírá-
sát és karbantartását. Közterületi ját-
szótér fejlesztésére 3 921 615 Ft-ot 
nyert az önkormányzat. A játszótér 
bővítése csúszdás várral, körhintá-
val, favonattal, egyensúlyozó geren-
dával, valamint a meglévő játékok 
alatti esési felület feltöltése a tavaszi 
időszakban fog zajlani. 

A korábban megnyert pályázati 
támogatások felhasználása is folya-
matban van. Az orvosi rendelőbe 
beszereztük az új orvosi eszközöket, 

és önerőből felújítottuk, megszépí-
tettük az orvosi rendelőt. A gyer-
mekorvosi és védőnői ellátás így 
már szép, kulturált körülmények 
között tud történni, és több olyan 
vizsgálat elvégzésére is lesz lehető-
ség a helyszínen, mely miatt eddig 
Pécsváradra kellett bevinni a gyere-
keket (pl. hallásvizsgálat). 

Biztosan sokaknak feltűnt, hogy 
megkezdtük a tájház és udvara fel-
újítását is. Kérjük ezzel kapcsolatban 
mindenki türelmét. A tájházban je-
lenleg zajlik a helyiségek falának tel-
jeskörű felújítása (régi festék, mész, 
vakolatrétegek eltávolítása, falak ki-
javítása). Minden munkát a kiemelt 
műemlék megóvása érdekében 
szakszerű tapasztásos technikával 
végeztetünk. Az elnyert pályázati 
támogatás segítségével az év végéig 
kialakítják a korszerű fűtési rend-
szert, és tavasszal teljes tetőcserére 
is sor kerül majd. A megújult tájház 
átadása húsvétra várható. 

A falurétben kialakítottunk egy 
sütögetőhelyet két filagóriával. A 
terület mellé virágágyást is készí-
tettünk, melynek beültetésében és 
gondozásában a Csurcsics család 
vállalt önkéntes segítséget. Ezúton 
is köszönjük! 

A Nemzeti Kulturális Alap pályáza-

tán önkormányzatunk 150 000 Ft tá-
mogatást nyert el a kézműves adventi 
rendezvényünkre, így ez a rendez-
vény az önkormányzat költségve-
tését nem terhelte. Örülünk, hogy 
sokan részt vettek a kézműves al-
kalmakon.

A Digitális Jólét Program az OkosÓvoda 
Program keretében idén is pályáza-
ti lehetőséget kínált magyarországi 
óvodák számára ingyenesen igény-
be vehető honlapszolgáltatásra. A 
Gyöngyösbokréta Óvoda támo-
gatást nyert a programban, így az 
óvodának hamarosan saját, korsze-
rű és testreszabott új honlapja lesz 
a www.gyongyosbokretaovoda.hu 
címen. 

Felhívjuk a kedves lakosság figyel-
mét, hogy elkezdődött a sűtőzsír és 
sütőolaj begyűjtés az óvoda alatti 
buszmegállóban. A veszélyes hul-
ladékot szakszerűen elszállítják és 
bioüzemanyagot gyártanak belőle. 
Az elszállított anyag ellenében a Bi-
otrans Kft. közösségeinket anyagi-
lag támogatja. Kérjük Önt is,  hogy 
használt sütőzsiradékával ne szeny-
nyezze a környezetet, hanem zárt 
edényben helyezze azt a sárga kon-
ténerbe! Köszönjük!

Fülöp Csaba

Öt magyarországi, egy szabadkai, 
három ukrán és két lit-
ván szalmafonó küldte 
el a pályázatban kért, 
minimum tíz darabos 
kollekcióját, melyek 
majd a Szalma-Kincs-
Tár gyűjteményét fog-
ják gazdagítani. A leg-
több külföldi csomag 
elég kalandos úton ju-
tott el Magyarországra, 
de a gondos csomago-
lásnak köszönhetően 
mindegyik épségben 
megérkezett, s megajándékozott 
bennünket a bontogatás izgalmával 
és meglepetésével. Nagyon örül-

Sikeres karácsonyfadísz készítő pályázatot zárt a 
Szalma-Kincs-Tár

tünk, hogy mindegyiken tükröző-
dött az adott ország hagyo-
mányos karácsonyi díszeinek 
formavilága: a magyarok 
angyalokkal, a litvánok geo-
metriai formájú un. him-
melikkel, az ukránok fonott 
munkákkal kápráztattak el 
bennünket. Marija Kravchuk 
ukrán szalmafonó művész 
nem díszeket, hanem a náluk 

szokásos karácsonyi 
szalmafát (didukh) 
készített.

A zsűrit nehéz fel-
adat elé állították a pálya-
munkák. Megpróbáltuk 
összehasonlítani a tech-
nikákat, a magas szakmai 
színvonalat, az alapanyag 
és a fonás minőségét, vál-
tozatosságát. Hosszas mér-
legelés után született meg 
az eredmény: Megosztott I. 
díjat Erős Istvánné, Ilovsz-

ki Éva és Bordács Andrásné eszter-
gomi, II. díjat Ludmilla Ramenchuk 
ukrán, III. díjat Raimonda Kimina-

ité litván szalmafonók kaptak.  Marija 
Kravchuk munkáját 
különdíjjal, minden 
résztvevőt dicsérettel 
jutalmazott a zsűri.

Nagy örömünkre 
a teljes kollekció a 
zengővárkonyi re-
formátus templom 
karácsonyfáját fogja 
díszíteni december 
22. és január 8. kö-
zött, így a gyüleke-
zet minden tagjának, 
a vendégeknek és a 

falu egész közösségének lesz lehető-
sége megtekinteni a szalmadíszeket, 
melyeket a konfirmandus gyerekek 
szülei fognak föltenni a fára, ezzel is 
emelve az ünnep lelki tartalmát.

Büszkék lehetünk erre a különlege-
sen földíszített karácsonyfára, mely 
körül a szeretettel készített díszeken 
keresztül idén Zengővárkonyban ta-
lálkozhatnak a földrajzilag igen távol 
élő, de az ünnepre egymásnak baráti 
kezet nyújtó emberek.

Tüskés Tünde

Az emberek többsége a szal-
mafonás hallatán először a kará-
csonyfadíszekre gondol. Ezért is 
döntöttünk úgy, hogy az év őszén 
nemzetközi pályázatot hirdetünk. 
Reméltük, hogy ez a fiatalokat és 
a szalmafonásban még kevésbé 
jártas kézműveseket is megszólít-
hatja. 
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Köztünk élnek
Csurcsics Judittal és Andreával beszélgettünk

Csurcsics Andival és Judittal há-
zuk "műtermében" beszélgettünk, 
ahol ügyfeleiket is fogadni szokták 
megbeszélésre, ruhapróbára. Kö-
rülöttünk festmények, egy egyedi 
estélyi ruha csodás prototípusa, 
melyről megtudtam, a kész ruha az 
Amerikai Egyesült Államokba ke-
rül egy megrendelőhöz, és egyedi 
tűzzománc gyöngyökkel díszítették. 
De ne vágjunk bele ennyire a köze-
pébe, első kérdésünk arra irányul, 
hogy mióta élnek Zengővárkony-
ban?

Judit: Napra pontosan meg tu-
dom mondani. 1983. szeptember 
23. óta. Édesapánk Hosszú Lajos 
kollégájaként került ide. Addig 
Komlón laktunk, de édesapám vi-
déki gyerekként nagyon vágyott 
arra, hogy falun lakjon egy igazi pa-
rasztházban. 

Andi: Mi nagyon nem akartunk 
költözni, mert Komlón voltak a ba-
rátaink, egy szép felújított lakásban 
laktunk. De nem volt kérdés. Apu 
jönni akart, hát költöztünk.  Ak-
kor én 14 éves voltam, Judit 11, az 
öcsénk pedig csak 4. Kötődtünk a 
lakóhelyünkhöz, és amikor először 
megláttuk a körülményeket itt a ház 
körül, sírtunk, hogy nem akarunk 

itt lakni. Akkor még nem volt für-
dőszoba, az udvar egy dzsungel volt. 
Egyszer szó szerint fejünkre szakadt 
a mennyezet is, és amikor lelépett a 
vállalkozó a tetőfelújítás közepette, 
esernyővel jártunk WC-re. 

Judit: Iskolába Pécsváradra jár-
tam, de nagyon nem szerettem, így 
mikor hazaértem, vagy a versírásba 
menekültem, vagy felmentem az 
óvodába Szűcs Erzsike nénihez és 
Katica nénihez. Ott nagyon szeret-
tem lenni, játszani a gyerekekkel. 
Az utcabeli gyerekeket is gyakran 
magam köré gyűjtöttem. Felmen-
tünk a hegybe, leültünk a fűbe és 
néztük a virágzó gyümölcsfákat, so-
kat rajzoltam nekik. 

A rajzolást mindig is imádtam. 
Ha találtam egy egyenes felületet, 
mindjárt rajzoltam. Amit a rajzolás-
ról tudok, azt egy komlói rajzmű-
vész hölgytől és édesapámtól tanul-
tam. Apukánk is rajzolt, és mindig 
szigorú kritikusom volt. Ő javította 
a portréimat, és minden apróságra 
felhívta a figyelmemet.

FSz.: Mi az iskolai végzettsége-
tek?

Judit: Szakmám szerint én kesz-
tyűs vagyok. Fiatalkoromban még 
nagyon ment a pécsi kesztyűgyár, és 
ott lehetett volna elhelyezkedni. Há-
rom évet voltam is ott gyakornok, 
de amikor végeztem, pont 1989-ben 
a rendszerváltáskor, minden felbo-
rult. A kesztyűgyár pillanatok alatt 
romokban hevert, így sajnos ezen 
a vonalon nem volt esélyem tovább 
dolgozni.

Andi: Én kereskedelmi szakké-
pesítést szereztem, képesített ke-
reskedő vagyok. A Zrínyi Miklós 
Kereskedelmi Szakközépiskolában 
végeztem, ami nagyon erős iskolá-
nak számított akkor. Általában az 
évfolyam fele kibukott a negyedik 
év végére, de mi szívósak voltunk. 
Mindannyian végeztünk. Az osz-
tálytársaim közül többen lettek ke-
reskedelmi vezetők nagy áruházak-
nál. A Mecsek Füszértnél kezdtem 
el dolgozni. 

FSz.: Hogy jött a vállalkozás öt-
lete?

Judit: Mikor eljöttem a kesz-
tyűgyárból, elmentem érettségire a 
Leőweybe, és mindig nagyon egy-
szerű öltözékben jártam. Pólóban, 

nadrágban. Aztán egyszer jött egy 
hirtelen ötlet, hogy mi lenne, ha var-
rnék magamnak egy ruhát. A varrás 
nem volt teljesen idegen, a gépet 
tudtam használni, bár a kesztyű-
varrás és a ruhavarrás két teljesen 
különböző dolog. Ahogy elkezdtem 
hordani a magam által varrott ru-
hákat lépten nyomon megállítottak. 
Először Andi kollégái, aztán még 
olyan is volt, hogy az utcán jöttek 
oda hozzám, hogy hol vettem a ru-
hámat. Egyre több megrendelésem 
let. Akkor még talán nyitottabbak 
voltak az emberek, és rögtön kaptak 
az alkalmon, ha egyedi, minőségi 
ruhát láttak.

Andi: Az egyediség lényeges kér-
dés, mert sokan egyedinek hirdetik 
a ruháikat, és kiderül, hogy soro-
zatban gyártják ugyanazt. Nálunk 
minden ruhának van saját erede-
tiségi tanúsítványa. Minden darab 
megrendelésre készül, és valóban 
egyetlen egy van belőle. 

FSz.: Hogy történik a folyamat, 
amikor valaki szeretne egy RedSpe-
ed Design ruhát?

Andi: Először eljön hozzánk a 
megrendelő (persze, csak ha nem 
lakik nagyon messze), és hosszab-
ban elbeszélgetünk. Kikérdezzük, 
hogy mit szeretne, milyen színben 
képzelte el, és próbáljuk finoman te-
relgetni olyan irányba, ami szerin-
tünk is előnyös lenne neki. 

Judit: Van aki pontos elképzelé-
sekkel érkezik, de van aki egyálta-
lán nem tudja, hogy mit szeretne, és 
nekünk kell kitalálni. 

Andi: Tudnunk kell a keretössze-
get is persze, és a határidőt, amikor-
ra el kell készülnie. Egy bonyolul-
tabb, díszítettebb ruhát 3 hónapon 
belül nem tudunk vállalni, mert 
mindent kézzel hímzünk. Judit 3 
tervet készít, és az alapján dönt a 
megrendelő. Utána következik a 
méretvétel, ekkor már mindenképp 
személyesen kell találkoznunk. Ez-
után még van egy próba, amikor 
pontosítjuk, méretre igazítjuk a 
ruhát. És végül átadás előtt van az 
utolsó igazítás.

FSz.: Hogy értintett meg titeket 
Hollywood szele?

Judit: 2014-ben Budapestre vit-
tünk egy ruhát próbára, és útle-
zárás volt egy filmforgatás miatt. 

A Köztünk élnek rovatban min-
den alkalommal olyan érdekes 
emberekkel beszélgetünk, akik itt 
élnek Zengővárkonyban, és úgy 
gondoljuk róluk, hogy valamilyen 
szempontból érdekes az életük, so-
kan szívesen megtudnának róluk 
többet is. 
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Karácsonyi finomságok

Füstölt orjás káposzta
Hozzávalók: 

1 kg füstölt orja (esetleg oldalast is 
tehetünk hozzá), 1 kg apró sava-
nyúkáposzta, zsír, liszt, pirospapri-

ka, só, egész bors, babérlevél
Elkészítés:

Az orját, oldalast és káposz-
tát feltesszük főni annyi 
vízbe, hogy ellepje.   Sóval, 
babérlevéllel és egész borssal 
ízesítjük. Ha megfőtt, pap-
rikás rántással sűrítjük be. 
Összeforraljuk a rántással. 
Tálalásához tejfölt és friss 

fehér kenyeret javaslunk.

Kött hájas (kelt hájas)
Hozzávalók: 

50 dkg liszt, 25 dkg sertésháj, 2,5 
dkg élesztő, 3 dl tej, 3 ek. cukor, csi-

pet só, 1 tojás
Elkészítés:

A lisztet tálba szitáljuk, 
közepébe mélyedést készí-
tünk. Beleöntjük a langyos 
tejet, cukrot, élesztőt. Ha az 
élesztő felfutott, hozzáadjuk 
a tojást és a sót, és alaposan 
dagasztjuk. Egy óra alatt a 
duplájára kelesztjük. Desz-
kára borítjuk, és téglalap 
alakúra kinyújtjuk. A hájat 
ráfektetjük, a tésztát három-
szor hajtogatjuk. Pihenni 
hagyjuk még 15-20 percig. 
Utána vékonyra kinyújtjuk. 
Kis téglalapokat vágunk be-
lőle. Minden szeletet meg-
kenünk kajszilekvárral. Fél-
behajtjuk és a sütőben 180 
fokon aranybarnára sütjük.

Jó étvágyat!

Kíváncsiak voltunk, így közelebb 
mentünk, hogy lássuk, mi történik. 
Meghallottuk, hogy éppen nagy 
gondban vannak, mert baleset tör-
tént az egyik kosztümmel, és nem 
találják a felelőst, aki megjavítaná. 
Mivel Andi értet-
te, hogy miről van 
szó, jelezte, hogy 
én meg tudom 
oldani a problé-
májukat. Szerin-
tem először azt se 
tudták, hogy mi 
nem tartozunk 
oda. Végül meg-
varrtam a bőrka-
bátot, és közben 
összeismerked-
tem a kaszkadőr 
csapattal és azóta is tartom velük a 
kapcsolatot a Facebookon keresztül.

Még abban az évben, pár hónappal 
később a Facebookon bejelölt isme-
rősnek az Amstrong Action-Team - 
ez egy híres Hollywoodi kaszkadőr 
csapat. A közösségi oldalon látták 
a festményeimet, és a 2012-ben 
megjelent könyvemből festett je-
leneteket, hogy így hirdessem azt. 
Ennek köszönhetően végül azt vet-
tem észre, hogy a kaszkadőrökön 
keresztül lett egy csomó hollywoodi 
ismerősöm, akik hozzászólnak a ké-
peimhez. Színészek ajánlkoznak fel, 
hogy szívesen dolgoznának velem, 
ha a könyvem megfilmesítésre ke-
rül. Egyszer még storyboard (képes 
forgatókönyv, amely alapján a ren-
dező beállítja a jeleneteket) rajzoló 
munkát is ajánlottak, de nem vállal-
koztam rá. Azt hiszem, kicsit meg is 
sértődött az illető.

Andi: A könyvet most fordíttat-
juk. Angol nyelvű képregény verzió 
készül belőle. 

FSz.: Honnan származik a Red-
Speed Design név?

Judit: Imádok autókat festeni. 
Kisgyerekkorom óta vonzódom az 
autókhoz. Így amikor elkezdtem 
festeni, bár először a tájképekkel 
próbálkoztam, hamar rájöttem, 
hogy autókat szeretnék leginkább 
festeni. Innen jött aztán a RedSpe-
ed, ami vörös sebességet jelent, a 
Ferrarira utalva, mivel a Csurcsics 
nem egy könnyen emészthető név 
az amerikaiak számára. Olaszok-
nak is festettem Ferrarikat, például 
egy tésztagyáros fiának karácsonyi 
ajándékba. A festészeten keresz-

tül kapcsolatba kerültem Vilmos 
herceggel és családjával is. Amikor 
összeházasodtak Katalinnal, a nagy-
követségen keresztül küldtem nekik 
egy festményt ajándékba, ami őket 
ábrázolja, és azóta minden évben 

kapok tőlük ka-
rácsonyi üdvöz-
letet egy családi 
fotóval. 

Végül is a vál-
lalkozás és ez a 
sok kapcsolat 
egy nagy mély-
pontból fejlődött 
ki. 2008-ban a 
gazdasági válság 
idején gyakor-
latilag egyszerre 
vesztettük el az 

állásunkat mindhárman. Próbál-
koztunk egy hitelügyintéző vál-
lalkozással, de kiderült, hogy be-
lefutottunk egy nemzetközi csaló 
bandába. Odáig jutottunk, hogy 
még a rendőrség is házkutatást tar-
tott nálunk. Végül sikerült megvé-
denünk magunkat, mert ügyvédre 
nem volt pénzünk. Akkor valóban 
semmink nem volt, még áram és víz 
se volt a házban, mert arra se volt 
pénzünk. Borzasztóan szégyelltük 
magunkat, rettenetes helyzet volt. 
Aztán szép lassan elkezdett fejlőd-
ni a vállalkozásunk, és egyre több 
megrendelésünk lett. Először a hi-
teleinket kellett rendbetennünk, 
de szép fokozatosan talpra álltunk.  
Most már mindhárman a vállalko-
zásunkban dolgozunk. Varrunk, 
hímzünk, festünk, az öcsénk pedig, 
aki karosszéria lakatos végzettségű a 
munkánk alappillére beszerzésben, 
szállításban, sablonok készítésében, 
ötletekben. Kemény kritikájával se-
gít a könyvírásban és az autók fes-
tésében. Autóalkalrészekből készít 
egyedi fémszobrokat és bútorokat. 

FSz.: Nagyon örülök neki, hogy 
az utóbbi időben szívesen tevékeny-
kedtek a falu közösségi életében is. 
Nagy segíség a munkátok!

Andi: Mindig is olyan család vol-
tunk, akik szívesen segítenek, tesz-
nek hozzá a közösséghez. Gyerek-
korunkban még a téli kabátunkat 
is odaajándékoztuk annak, akinek 
nem volt, és mi inkább ballonka-
bátban jártunk. Nagyon örülünk  
ennek a fiatalos lendületnek Zengő-
várkonyban, és mindenben szívesen 
részt veszünk.
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A Gyöngyösbokréta óvoda hírei

Az idei ősz mozgalmasan 
telt az óvodások számára. 
Kihasználtuk a szép időt 

és a gyönyörű környezetet, mely-
ben óvodánk működik. Bebaran-
goltuk az őszi erdőt, és nagyon sok 
élményt gyűjtöttünk.

Gyönyörű napsütéses időt fog-
tunk ki és a gyerekek nagyon élvez-
ték a dombra felkapaszkodást és az 
onnan való leereszkedést. Jól meg-
figyelhették a természet változásait, 
gyűjtöttünk leveleket és különböző 
terméseket is. Mire visszaértünk 
mindenki kellemesen elfáradt. 

A következő eseményünk a Már-
ton napi bábszínház és lampionos 
felvonulás volt. Az önkormányzat 
finanszírozásában a Szekszárdi De-
utsche Bühne Ungarn előadásában 
a gyerekek megnézhették a Tűzma-
nócska című előadást, melyet ma-
rionett bábokkal adtak elő a Pécsi 
Református Kollégium Általános 
Iskolájában. Ezt követően a szü-
lők és az önkormányzat jóvoltából 
megvendégeltük a résztvevőket 
az óvodában. Miután mindenki 
jól lakott sor került a Márton napi 

lampionos felvonulásra, amely az 
óvodától indult. Nagy örömünk-
re sokan vettek részt az 
eseményen az esős idő 
ellenére is.

A gyerekek idén ősz-
szel megismerkedhettek 
a kosárfonás alapjai-
val egy kis óvodásunk 
édesanyjának, Hegyháti 
Boglárkának köszönhe-
tően. A gyerekek elő-
ször a szükséges eszkö-
zöket ismerhették meg, 
majd néhány történetet 
is meghallgathattak. A 
gyerekek csodálatát az nyerte el leg-
jobban, hogy egy kosár akkor jó, ha 
felfordítjuk, ráállunk és az kibírja a 
súlyunkat. Annak idején Boglárka 

tanára is így tesztelte a kész darabo-
kat. Ezek után megkezdődött a ko-

sárfonás, és a gyerekek 
keze alól sorra kerültek 
ki a szebbnél szebb alko-
tások. Ezúton is köszön-
jük szépen ezt a remek 
fejlesztő foglalkozást!

November végi ese-
ményünk a hagyomá-
nyos mézeskalács sütés 
volt, melyet idén újra a 
szülők részvételével tud-
tunk megrendezni. Ta-
valy erre a járványhely-
zet miatt sajnos nem volt 

lehetőségünk. A gyerekeknek külön 
öröm, amikor szüleikkel tölthetnek 
el egy délelőttöt az óvodában. Már 
napokkal előtte nagyon izgatottan 
várták ezt az eseményt, remekül szó-
rakoztak, és sok-sok szépséges mé-
zeskalácsot készítettek.

A Mikulás az idén egy pici kerülő-
vel érkezett óvodánkba, mert decem-
ber 6-án sajnos zárva tartott intézmé-
nyünk. Viszont egy kis késéssel azért 
megérkezett hozzánk, és sok finom-
ságot hozott a gyerekeknek. 

Tarnay Dóra

Így ünnepel a zengővárkonyi refi

Józsa-Papp Éva

Általános iskolánk izgalmas 
időszakot zár a téli szünet-
tel. Az ősz folyamán Isten-

nek hála egy hét kivételével végig 
nyitva tarhattunk a járvány ellenére 
is, így a gyerekekkel együtt sok szép 
élményben lehetett részünk. Mind-
amellett, hogy kisdiákjaink számá-
ra igyekszünk izgalmassá és szí-
nessé tenni a hétköznapokat, már 
a következő tanévre is gondolnunk 
kell. November végén kinyitottuk 
iskolánk kapuit az érdeklődő nagy-
csoportos gyerekek és szüleik előtt. 
Az iskolanyitogató nagy siker volt. 
Sok család érkezett hozzánk, akik 
érdeklődnek iskolánk iránt.

Az adventi-karácsonyi ünnep-
kör iskolánkban is várakozással és 
izgalmakkal teli. December 6-án 
megrendeztük hagyományos Mi-
kulás partinkat, mely fergetegesen 
sikerült. A gyerekek ilyenkor bo-
londos Mikulásos, rénszarvasos 
és mindenféle karácsonyi témájú 
kiegészítőben pompáznak. Ha ez 
nem lenne önmagában elég a jó 
hangulathoz, természetesen finom 
falatokkal és vidám játékokkal is 
készülünk ilyenkor számukra. Hát 
csoda, ha délután senki se szeretne 
hazaindulni az iskolából?

December 11-én már egy kicsit 

elcsendesedve kezdtük felkészíteni 
lelkünket a karácsonyra. A gyere-
kek számára adventi csendesnapot 
tartottunk, melyre különböző kará-
csonyi kézműves foglalkozásokkal 
készültünk. Csuhéztunk, gyöngyöt 
fűztünk. Sok szép ajándék készült, 

melyeket a gyerekek hazavihettek 
magukkal.

Iskolánk is nagy örömmel je-
lentkezett az adventi ablakkalen-
dárium felhívásra. Két ablakot is 
kidíszítettünk két épületünkön, 
melyek minden este fényben pom-
pázva járulnak hozzá a karácsonyi 
hangulathoz településünkön. Az 
ablakokon kívül természetesen az 
osztálytermeket is „felöltöztettük”. 
Karácsonyfát díszítettünk, becsem-
pésztük az ünnepek hangulatát az 
iskola mindenki kis zugába.

Nálunk a refiben ilyenkor de-
cemberben egy teljes hétig angyal-

kák járnak. A gyerekek ilyenkor 
egymás angyalai, hiszen nem csak 
egy alkalommal ajándékozunk. 
Mindenki kihúzza egy osztálytársa 
nevét, és karácsony előtt egy teljes 
hétig apró figyelmességekkel ked-
veskedik neki, természetesen a leg-
nagyobb titokban. Egy pici csoki a 
padba, egy szaloncukor a cipőbe, 
de lehet egy egyszerű kedvesség, 
egy bók vagy előzékenység is. Így 
varázsütésre egy egész hétig áthatja 
napjainkat az egymás iránti jóság, 
mely megkoronázza ünnepi készü-
lődésünket.

Mindenkinek áldott karácsonyt 
és békés boldog új esztendőt kíván-
nak a Pécsi Református Kollégium 
Zengővárkonyi Általános Iskolájá-
nak diákjai és pedagógusai!
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Megalakult a Zengővárkonyi 

Faluszépítő Egyesület
Iskolanyitogató 
foglalkozások 

A Pécsi Református Kollégium 
Zengővárkonyi Általános Iskolájá-
ba szeretettel várjuk az érdeklődő-

ket, leendő kis elsősöket!
 2022. január 17.
2022. február 17. 
2022. március 17. 
Kezdés 17:00-kor.

A Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési Egyesület hírei
Nehézségekkel, kihívásokkal teli 

évet zár a Zengővárkonyi Hagyo-
mányőrző Művelődési Egyesület. 
A lezárások, szigorítások ellené-
re hamar összerázódott a csapat, 
együttes erővel minden nehézségen 
átlendültünk. Sikeres szerepléseink 
mellett nagy örömünkre szolgál a 
tagság számbeli növekedése is.

Alapszabályzatunk értelmében az 
egyesület tisztségviselői megbízatá-
sai 2 évre szólnak. Novemberi tiszt-
újító közgyűlésünk értelmében a 
vezetőség tagjai Darmosné Gyenis 
Valéria (elnök), Gondos János (el-
nökségi tag), Petrás-Golomán 
Alexandra (művészeti vezető). 

Az év vége a számadás és 
a köszönetnyilvánítás ideje. 
Köszönetünket fejezzük ki az 
önkormányzatnak, hogy min-
dig minden körülmények közt 
támogatták a tánccsoportot, 
valamint az Andi Falatozónak, 
hogy a helyiségeiben tarthatjuk 
táncpróbáinkat.

Idei Lukács napunk a ked-
vezőtlen időjárás ellenére is jól si-
került. Ez nem jöhetett volna létre 
a zengővárkonyi emberek, önkor-
mányzatok, a csoporttagok, a cso-
porttagok hozzátartozói, barátai, a 

támogatók nélkül. Hálásan köszön-
jük a segítséget valamennyiüknek! 

2022 Január 21-én leltárt tartunk. 
Megkérünk minden kedves volt 
tagot, akinél még van az egyesület 
tulajdonát képező tárgy, hozza el az 
említett napon este 18 órára az Andi 
Falatozóba. 

Együttesünk próbái január 28-án 
kezdődnek. A gyerekeknek 18, a 
felnőtteknek 19 órakor. Szeretettel 
várunk minden érdeklődőt!

Jövő évben több rendezvényünk 
is lesz a faluban, már a nagyheti 

készülődésre is várjuk szeretettel a 
helyi lakosokat, melyet az önkor-
mányzattal és a Míves Tojás Múze-
ummal közösen szervezünk. 

Legnagyobb eseményünk az 50 

éves jubileumi ünnepség lesz, me-
lyet terveink szerint október 8-án 
valósítunk meg. Ehhez a nagysza-
bású rendezvényhez is szeretettel 
várjuk az önkéntesek jelentkezését. 

A Zengővárkonyi Hagyományőr-
ző Művelődési Egyesület tagsága 
nevében is kívánok békés, boldog 
karácsonyt és sikerekben gazdag, 
boldog új évet!

Petrás-Golomán Alexandra

Fotó: Lévai Gábor Fotográfia, www.levaigabor.com

Egyesületünk Mikulása idén sem feledkezett 
meg egyesületünk gyermekeiről

Zengővárkonyban a civil egye-
sületek köre idén novemberben a 
Zengővárkonyi Faluszépítő Egye-
sülettel bővült. 

Az alakuló közgyűlést november 
elején tartottuk, melyen nem csak 
az alapszabályról és a tisztségvi-
selőkről döntöttünk, de mindjárt 
sok-sok ötlet is érkezett a tagoktól. 
Ennek köszönhetően nem is vára-
tott magára sokat az első program, 
mely az egyesület nevéhez fűződik, 
hiszen december 6-án a mi meg-
hívásunkra látogatott el települé-
sünk gyermekeihez a Mikulás. A 
nagyszakállú télapó házhoz ment 
minden kisgyerekhez, és mézeska-
láccsal, csokoládéval, gyűmölccsel 
ajándékozta meg őket. 

A faluszépítő egyesület ötlete 
nyomán fog megújulni az óvoda 
alatti buszmegálló is, melyről egye-
lőre még nem árulunk el minden 

részletet, csak annyit, hogy az isko-
lások is tevékeny részesei lesznek a 
munkának Mohácsiné Pichler Nóra 
segítségével. 

Az egyesület 12 taggal alakult, az 
elnökség tagjai Fülöp Szilvia, Ko-
vács-Madai Zsuzsanna és Csurcsics 
Judit. Az egyesület természetesen 
nyitott az új tagok felvételére is, így 
szeretettel várjuk az érdeklődők je-
lentkezését!

Fülöp Szilvia

Gyöngyfűző szakkör
Januártól kezdő gyöngyfűző 
szakkört hirdetünk kétheti 

rendszerességel az önkormányzat 
szervezésében!

A program támogatója a Nemzeti 
Művelődési Intézet.

A részvétel ingyenes! Helyszín 
és pontos időpontok hamarosan 

hirdetésre kerülnek.
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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

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: 
január 10., február 14., 
március 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

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 Zengővár-
kony közepén! Saját tervezésű, kézzel 
készült felnőtt, gyermekruhák, táskák, 

gyermekjátékok, babaváró takarók és ki-
ságy párnák, egyéb termékek bababarát 

anyagból. Táskáink többnyire zengő-
várkonyi szőttesből készülnek.

Mintáinkat az ősi hun motívumok újra-
gondolásával, 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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