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

Kedves Zengővárkonyiak!

II. évfolyam 2. szám

Zengő Hírek
Ó, ió, ció... Vakáció! Írják a kisdiákok a táblára a zengővárkonyi 

refiben is. Idén már harmadszorra. 3 év bizony már elég hosszú 
idő ahhoz, hogy kicsit visszatekintsünk rá, pedig olyan, mintha 
épp ma lépték volna át a református iskola kapuit a kis elsősök, 
akik a napokban már a harmadik osztálytól búcsúznak. A refi el-
múlt 3 évéről és jövőbeli terveiről részletesebben is olvashatnak 
mostani lapszámunkban. 

Maradjunk még egy kicsit az iskolánál, pontosabban az egye-
temnél. Köztünk élnek rovatunkban Prof. Dr. Vígh Árpádot, a Pé-
csi Egyetem professzorát kérdeztük nem csak tanításról, hanem 
zengővárkonyi mindennapjairól is.

Reméljük, hogy nyári lapszámunkkal a tájékoztatás mellett is-
mét tudunk pihentetni és szórakoztatni is írásainkkal!

Jó pihenést, kellemes nyarat és jó olvasgatást kívánunk!

Zengővárkony Község Önkormányzata és Fülöp Szilvia, szerkesztő

Fotó: Bori Gábor

Rövid beszámolónkban sze-
retnénk hírt adni az önkor-
mányzat által elnyert támo-

gatásokról, melyekből szerencsére 
az idei évre is jutott szép számmal. 

A tavalyi év folyamán támo-
gatásból megvásárolt falurét te-
rületén sport- és szabadidőpark 
létesítését tervezzük, ahogy 
erről a korábbiakban már be-
számoltunk. Az idei évben a 
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető 
települések felhívás keretében 
„Sportosabb Zengővárkonyért! 
– Sport és Szabadidő park lé-
tesítése” címmel benyújtott pá-
lyázatunk pozitív elbírálásban 
részesült, így hamarosan meg-
kezdődhet a terület kialakítása. 
Az elnyert összeg 45 998 649 Ft, 
melyből a következő fejlesztések 
fognak megvalósulni: pumptrack 
pálya, szabadtéri fitnesz gépek, kö-
zületi pingpong asztal, rekortán 
burkolatú futópálya, sövény, facse-
meték, kandelláberek, hulladék-
gyűjtők, közösségi WIFI hálózat, 
biztonsági kamera rendszer. 

A tavaly ősszel megvásárolt új in-
gatlan átalakítása közösségi házzá 

folyamatban van. A munkálatokra 
már több nyertes pályázattal is ren-
delkezünk. Az önkormányzat siker-
rel pályázott a LEADER Közösségi 
klubok létrehozására kiírt pályáza-
tán, így 4 872 805 Ft támogatást 
nyert. A Magyar Falu Programban 
közösségi terek fejlesztésére nyert 

az önkormányzat 14 663 562 Ft-
ot. Valamint a Zengővárkonyi Faluszépítő 
Egyesület a Falusi Civil Alap pályá-
zatán sikerrel pályázott 5 708 500 Ft 
összegre szintén a közösségi házzal 
kapcsolatos felújítások céljára. Bár 
az építési beruházások költségei az 
utóbbi időben az egekbe szöktek, 
ez a három nyertes pályázat remé-

nyeink szerint már elegendő lesz 
az elsődleges terveink megvalósí-
tásához. Ezek alapján a nyitott színt 
fogjuk télen-nyáron használható 
klubhelyiséggé alakítani, és az is-
tálló épületben hozunk létre egy a 
korábbi kultúrházhoz hasonló nagy 
termet. Mivel az épület műemlék, 

ezért a szükséges összes doku-
mentáció is tetemes költséget 
emészt fel. Ennek elkészítésére 
a Teleki László Alapítvány Népi 
Építészeti Programjában kapott 
az önkormányzat 1 100 000 Ft 
támogatást. A tavalyi nyertes 
pályázatokhoz kapcsolódó be-
ruházások egy része már lezá-
rult, melyekről korábban hírt 
is adtunk. Az idén tavasszal 
készült el a játszótér bővítése a 
családok nagy örömére, vala-

mint az Arany János utca óvodától 
templomig tartó szakaszának felújí-
tása. A tájházfelújítás szépen halad, 
rövidesen ünnepélyes megnyitóra 
kerülhet sor a méltó módon megú-
jult, csodálatos épületben.

Fülöp Csaba, polgármester

Önkormányzatunk rövid hírei
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Mikor is lenne aktuálisabb 
egy kis visszatekintésbe 
fogni, mint ilyenkor tan-

év végén? A Pécsi Református Kol-
légium Zengővárkonyi Általános 
Iskolája megnyitása óta idén a 3. 
tanévet zárja le. Három év már elég 
lehet egy kis számvetéshez, hiszen 
sok-sok szép élménnyel, jó tapasz-
talattal lettünk már gazdagabbak, 
mióta először átlépték az iskola kü-
szöbét a várkonyi refis diákok. 

Az első, 2019-20-as tanév szep-
temberében 19 kisdiák kezdte meg 
a tanulmányait Zengővárkonyban 
4 osztályban. Az iskola ekkor még 
1 épületben működött és 2 teljes ál-
lású és 1 részmunkaidős pedagógus 
valamint 1 technikai dolgozó látta el 
munkáját az iskolában. Ez az első év 
még családiasabban telt, és lehető-
ségünk volt felmérni az épületünk, 
helyünk lehetőségeit, tapasztalato-
kat gyűjteni, a különböző intézmé-

Mint arról már korábban 
hírt adtunk, két év Co-
vid-járvány miatti kény-

szerű kihagyás után a Míves Tojás 
Múzeum ismét megszervezhette 
Húsvét Nagyheti programját. Az 
idei Nagyhét azonban nemcsak a 
múzeum ünnepe volt, de a Hagyo-
mányőrző Művelődési Egyesület 
és Zengővárkony Község Önkor-
mányzata bevonásával számos új 
programmal is gazdagodott a ren-
dezvény.

Az új, dinamikus önkormány-
zati vezetés, élén polgármesteré-
vel és a hagyományőrző egyesület 
az idei tavaszi ünnepség feltételeit 
egy nyertes pályázat segítségével 
teremtette meg. A múzeum udva-
rán felállított sátrakban a hét min-

den napján mozgalmas volt az élet: 
a múzeumnak a Nagyhét folyamán 
1692 látogatója volt, legtöbbjük ha-
zai, de akadtak külföldi érdeklődők 
is.

A gazdag programkínálatból né-
hányat kiemelnék: a hét minden 
napján zajlott a saját kezű míves 
tojás ajándékkészítő foglalkozás, a 
hagyományos tojásíró, valamint a 
különleges tojásdíszítő bemutatók, 
a tojáspatkolás és a magrátétes dí-
szítés. Nagy sikere volt a Ringató, 
a szöszmötölő és szalmafonó kéz-
műves foglalkozásoknak. Érdekes 
színfolt volt az ünneppel, a környék 
népművészetével kapcsolatos, vala-
mint a meseterápiáról szóló előadás 

is. Újszerű és sikeres kezdeménye-
zés volt a nosztalgiaest az 50 éves 
Zengővárkonyi Hagyományőrző 
Művelődési Egyesület szervezésé-
ben. Említésre méltó továbbá, hogy 
az egyesület a Bogyiszlói Hagyo-
mányőrző Egyesület gyermekcso-
portjával adott közös műsort április 
17-én, vasárnap. 

Nagy sikere volt a programhoz 
kapcsolódó Húsvéti gyermekrajz és 
ifjúsági tojásíró pályázatnak is. Az 
eredményhirdetés a Nagyheti prog-
ram megnyitásának első aktusa volt.

Az ünnep időszakában Zengővár-
kony neve, híre Budapesten is meg-
jelent. A Míves Tojás Múzeum ran-
gos kiálltással szerepelt a Budapesti 
Tavaszi Vásáron április 18-ig. 

A múzeum örömmel lett az ön-
kormányzat együttműködő partne-
re az idei ünnepi program előkészí-
tésében és lebonyolításában, mert 
ezzel nemcsak az ide látogatók, 
hanem a helyi közösség részvételi 
lehetőségei is megnőttek. Mindany-
nyiunk közös érdeke és szándéka a 
folytatás. 

Dr. Nienhaus Rózsa

Nagyheti ünnepségsorozat Zengővárkonyban

Egy mini tó létrehozásá-
val nem csak a szemünket, 
lelkünket gyönyörködtet-

hetjük, hanem a természetet is 
nagyban segíthetjük. Gondoljunk 
például arra, hogy a forró, száraz 
nyarak idején a madarak, a beporzó 
rovarok és - bár kevesen tudják -, de 
a kihalás szélén lévő sündisznók is 
nehezen jutnak vízhez. Ebben nagy 
segítség egy apró tavacska. Viszont 
a mini tó kialakításánál minden 

esetben figyeljünk oda, hogy az ál-
latok ki is tudjanak jönni a vízből.       
A tó vizének pótlására felfoghatjuk 
az esővizet az ereszből. Az esővíz 
felfogása a veteményesben is nagy 
segítség lehet az öntözéshez. Arra, 
hogy esővíz tározót létesítsünk, 
előtte fontos érdeklődni a szükséges 

engedélyekről. Figyeljünk oda, hogy 
az esővíz elvezetését úgy alakítsuk 
ki, hogy az ne okozzon a szomszé-
dos telkeken, építményekben kárt, 
kimosást, átázást. 

Az esővíz elvezetése után 
térjünk vissza a mini tó elké-
szítésére. 

Most biztosan páran azt 
mondják: ˝Nekem nincs rá 
helyem˝

 Meglepő, milyen kis helyen 
hozhatunk létre egy apró har-
monikus teret, ahova leülve, 
egy kicsit kikapcsolódhat az 
ember.

Íme pár tipp egy kis tóhoz: elég 
hozzá egy fából készült dézsa, ame-
lyet előzőleg fóliával kibéleltünk 
vagy nagy méretű, mázas terra-
kotta cserép, fém lavór, de persze a 
kapható olcsóbb műanyag edény is 
megfelelő lehet erre a célra. Az al-
ját beboríthatjuk kövekkel és erre 
szórhatunk apróbb kavicsokat is, 
így esztétikusabb lesz a tavunk. Már 
csak fel kell töltenünk vízzel és ezt 
követi a megfelelő növények kivá-
lasztása. A növényeknél érdemes 
tudni, hogy melyik milyen mély vi-
zet igényel. 

10-20 cm vízmélységbe a kálmos, 
virágkáka, törpe tündérrózsa, hídőr, 
mocsári gólyahír, tömött sellővirág, 
csíkos kötőkáka megfelelő. 

20-50cm vízmélységbe a tün-
dérrózsák, tündérfátyol, tavi káka, 
tömött sellővirág, chilei bohócvi-
rág, nyílfű választható.  A mocsári 
nőszirom a 30 cm mély vízben is 
tökéletesen el van. 

A növények mindig legyenek be-
ültetve az erre a célra készült ültető-
kosárba, úgy helyezzük őket a vízbe. 
Rakhatunk bele napelemes szökő-
kutat és így már tényleg egy tökéle-
tes pihentető kis tavat alkottunk. 

Judith C.S.

Kertészkedjünk tudatosan - Építsünk mini tavat

Tavaszi kirándulásunk úti 
célja elsősorban a hosszú-
hetényi Vadkörtés Tanya 

volt. A házigazda, Fábos Bence 
szívélyesen fogadott bennünket. 
Elmesélte, hogy terveik szerint egy 
önfenntartó gazdaságot szeretné-
nek kialakítani őshonos magyar 

háziállatokkal. Nagyon sokat tud az 
állatokról, tartásukról, eredetükről, 
mindezt a sok ismeretet és még ren-
geteg érdekességet a gyerekeknek is 
érthetően, élvezetesen mesélte el. 
Ráadásul szinte minden egyes ott 
élő állat nagyon szelíd, emberekhez, 
gyerekekhez szokott, ezért kéz kö-
zelből lehetett őket megfigyelni, sőt, 
simogatni, etetni is, amit nagy lel-
kesedéssel meg is tettek az ovisok. 
Nagy élmény volt ez a látogatás. 

Következő állomásunk a kilátó 
volt Kövestetőn. Egy kis gyalogtú-
ra után értünk fel az építményhez, 
mely megmászva gyönyörű kilátás-
sal örvendeztetett meg bennünket. 

Utolsó állomásunk Püspökszent-
lászló felé a Fehérlófia című mesé-
ből elővarázsolt Kőmorzsoló faó-
riás szobra volt. Ujjongva vették 
birtokukba a gyerekek, és örömmel 
fedezték fel az alkotást, ültek a te-
nyerébe, másztak a karjára és ámul-
va kiáltottak fel: „Itt van a hónalja, 
gyertek nézzétek!” Egy kis erdei 
hancúrozás, avarszőnyegen csúsz-
kálás, bot gyűjtögetés, valamint 
medvehagyma szedés és kóstolás 
zárta a kirándulást.

Idén - két év kihagyás után - vég-
re meg tudtuk tartani a kedvelt és 
már hagyománnyá vált anyák napi 
barkács délutánunkat. Ilyenkor a 
gyerekek anyukájuk segítségével, 
közösen készítenek el valamilyen 
dísztárgyat. Közben remek alaka-
lom nyílik beszélgetésre, egymás 
közelebbi megismerésére és a gye-
rekek által készített sütemény elfo-
gyasztására. 

Először verssel, énekkel és egy 
szál virággal kedveskedtek édesany-
juknak az ovisok.  Idén ásványfát 
barkácsoltunk, és a program végére 
szebbnél szebb alkotások kerültek 
ki a jelenlévők kezei közül. 

Évzáró ünnepségünket május 
utolsó péntekén tartottuk meg az 
óvoda udvarán. Szerencsére az idő 
is kegyes volt hozzánk, melegen sü-
tött a nap. A gyerekek hatalmas lel-
kesedéssel és beleéléssel adták elő 
énekes, táncos és verses műsorukat. 

Az évzáró ünnepélyünk hagyomá-

nyos része, az iskolába készülő bal-
lagók méltó, ovis módon való elbú-
csúztatása is, ami idén is így történt. 
A 2021/22-es nevelési év szorgalmi 
időszakának méltó lezárását köve-

tően még sok óvodás és vendég ma-
radt beszélgetni, játszani, valamint 
a szülők által hozott finomságokat 
is örömmel, jóízűen fogyasztotta 
mindenki.

Némethné Fábos Adrien

A Gyöngyösbokréta Óvoda hírei

Harmadik évét zárja a Zengővárkonyi Refi

nyekből beiratott gyerekekből jól 
működő kis csapatot formálni. 

Évről-évre egyre nagyobb tanulói 
létszámnak örülhetünk iskolánk-
ban. A 2021-22-es, azaz most záruló 
tanévban már 43 diákunk volt, aki-
ket 4 főállású és 2 részmunkaidős 
pedagógus, 1 pedasszisztens és 1 
technikai dolgozó és 2 óraadó pe-
dagógus kísért a mindennapokban. 
Intézményünk növekedése nem 
csak a diákok számában, de az épü-

letek számában is mérhető, mely 
egyről háromra emelkedett. 

Úgy érezzük, hogy a zengővárko-
nyi refi eddigi három éve azt erő-
síti meg, hogy a falusi iskoláknak 
van jövője. Diákjainkat mustárma-
gokhoz hasonlóan nevelgetjük, és 
örömmel figyeljük az elvetett ma-
gocskák szárba szökkenését. Erre 
a jövő tanévtől még inkább lesz 
lehetőségünk, hiszen az idei tanév 
végén már nem kell elbúcsúznunk 
a negyedikeseinktől. Csodás öröm-
hír, hogy a 2022-23-as tanévben 
már az 5. osztály is elindul Zengő-
várkonyban, és bízunk abban, hogy 
lehetőség nyílik a további felső év-
folyamokra is. Így szeptembertől az 
5. osztályosokkal és 16 új elsőosz-
tályossal együtt már 59 csemete jár 
majd iskolánkba.

Ennyi jó hír után, pedig már csak 
annyit mondunk: Ó, IÓ, CIÓ... 

Józsa-Papp Éva

A 4. osztályosok a Matific országos online 
matematika versenyen 198 nevező csapat 
között 3. helyezést értek el
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Köztünk élnek - avagy, mi köti össze Vasarelyt, 
Móriczot és Zengővárkonyt?
Prof. Dr. Vígh Árpáddal beszélgettünk

Csendes nyári hétköznap délelőtt 
van a "tanyán", ahogy Vígh Árpád 
professzor hívja domboldali mene-
dékét. E szépséges természeti kör-
nyezetben csak úgy árad a nyuga-
lom. Kérdés nélkül is rögtön tudom, 
milyen választ fogok kapni szoká-
sos a kérdésemre: Miért választotta 
Zengővárkonyt lakhelyéül?

V.Á.: 1985-ben az anyósom találta 
nekem ezt a helyet, amikor Pécsre 
hívott az egyetem, hogy alapítsam 
meg a francia tanszéket. Debre-
cenből származom, a feleségem 
pécsi lány volt, így érthető módon, 
az anyósom szerette volna köze-
lebb tudni magához a lányát. Azt 
mondtam neki, hogy ha talál egy jó 
présházat, ahova a historikus fran-
cia boraimat el tudom helyezeni, 
Pécsre költözünk. Persze én akkor 
már tudtam, hogy elfogadom az 
egyetem által kínált kivé-
teles lehetőséget, hiszen 
nem mindennap adatik 
meg valakinek, hogy tan-
széket alapíthat, ráadásul 
olyat, amilyet szeretne. 
Ez a rendszerváltás előtt 
különösen nagy szó volt. 
1985-ben tehát Pécsre 
költöztünk, és megvettük 
a tanyát, ahol akkor még 
csak egy romos istálló 
volt, egy pince présházzal 
és féltetővel, a lakóház, 
melyből a 4 fal volt hasz-
nálható és szőlő. 15 évig 
nem is igazán fejlődött 
ez a hely, mert amíg itthon voltam, 
az egyetemi munkáim foglaltak le. 
A szőlővel kezdtem el foglalkozni, 
mert az már akkor is érdekelt. A 
rendszerváltás után Párizsba kerül-
tem, ahol 5 évig diplomata voltam. 
'95-ben hazajöttem, de közvetlen 
ezután elvállaltam egy vendégtanári 
állást Strasbourgban. 2000-ig tehát 
alig fejlődött a tanya. 

F.Sz.: Kié volt eredetileg ez a 
hely?

A Szép családtól vásároltuk, akik a 
Kócsidi család után örökölték meg. 
Korábban pedig Joó Jánosé volt. Ér-
dekessége a pince a présházzal és 
féltetővel. A 18. században épült, 
az egyetlen fúrt pince a környéken, 
melyet bányászok fúrtak. A lakóház 
a 80-as években épült, és miután a 

Kócsidi család kihalt belőle, Szé-
pékre szállt. A házból csak a négy 
fal volt meg. Se víz, se áram nem 
volt benne. Még bevakolva sem 
volt. Borzasztó állapotban volt min-
den, amikor megvásároltuk. 1995 
után, amikor Párizsból hazajöttem, 
lebontattam az istállót. A TSZ em-
berei jöttek munkagépekkel, hogy 
lerombolják. Amikor nekikezdtek 
a bontásnak, akkor derült ki, hogy 
a fal hatalmas terméskövekből áll. 
Egy egész hegynyi kő gyűlt össze. 
Az addig korhadtnak tűnő geren-
dákról pedig kiderült, hogy kemény 
gesztenyefából vannak. Hiába vol-
tak 100 évesek, hosszába félbevágva 
kiderült, hogy teljesen épek. Úgy 
döntöttem, hogy ebből a sok remek 
alapanyagból építünk valamit. Ek-
kor épült a garázs, melyet korábban 
könyvtárszobának és dolgozószobá-

nak használtam. Egyedül a vasajtó 
új rajta. Minden más az eredeti is-
tálló anyagaiból készült. 

A féltető alatt volt egy gyönyörű, 
de sajnos nagyon rossz állapotú sa-
rokpad, melyen az állt: 1888, Joó 
János. A régi padot ki kellett dobni, 
de előbb Papp Lajossal lemásoltat-
tam milliméterre pontosan. Elvi-
tettem Decsre az új padot, ahol egy 
asszony eredeti sárközi mintákkal 
megfestette. A féltetőhöz és a pad-
hoz köthető lényeges történelmi 
részlet, hogy annak idején Fülep La-
jos Joó Jánoshoz vitte fel a vendégeit 
borozgatni. Így Móricz Zsigmondot 
is. Itt ültek a présház előtt, boroztak, 
és beszélgettek. Az öreg Joó Jánosról 
mintázta Móricz "A boldog ember" 
Joó György figuráját. Így mivel iro-

dalomtörténeti vonatkozásai is van-
nak ennek a helynek,  különösen 
fontosnak tartottam a megőrzését. 

Mikor újította fel a házat?
2000-ben, amikor hazajöttem 

Strasbourgból, már születendő 
volt a fiam. Ekkor döntöttem úgy, 
hogy kiköltözünk Zengővárkony-
ba. Édesanyám akkor halt meg, és 
amit tőle örököltem, azt beletettük a 
házfelújításba. Emeletet építettünk 
rá, korszerű fűtést alakítottunk ki, 
télen-nyáron lakhatóvá tettük. A 
házhoz építettünk egy ugyanolyan 
féltetőt, mint amilyen a présháznál 
van, csak jóval nagyobbat. Ez a leg-
kedvesebb helyem, itt akár esőben 
is lehet nézni a tájat. Dolgozni is ál-
talában itt szoktam. 

Meséljen egy kicsit a családjáról.
Nagyon fontos számunkra a szep-

tember első szombatja, hiszen ha-
gyományosan ilyenkor 
tartjuk a Vígh családi ta-
lálkozót. A szűk család 80 
fős, és ilyenkor vagy Deb-
recenben vagy valahol 
máshol az országban, az 
egyik családtagnál talál-
kozunk. Kétszer voltunk 
már itt Zengővárkonyban 
is. Egyszer találkoztunk 
Bábolnán, ahova eljött 
a libanoni rokonság is. 
Dédapám ugyanis a bá-
bolnai ménes parancs-
noka Fadlallah el Hedad 
Mihály volt. Még szobra is 
van Bábolnán. Megtalál-

tuk a családot Bejruthban, és ők is 
rettentő büszkék erre a rokonságra. 
Ezeken az összejöveteleken annyian 
vagyunk, hogy gyakran azt se tud-
juk, hogy melyik kisgyerek kihez 
tartozik. Nekem is van 6 unokám, 
és a napokban fog születni a máso-
dik dédunokám. 

2000 óta él itt tehát Zengővár-
konyban életvitelszerűen?

Igen, bár eleinte még a pécsi la-
kást is megtartottuk, és 4 napot 
Pécsen, 3 napot Zengővárkonyban 
töltöttem. Aztán 2003-ban a ka-
nadai Quebec városban található 
Laval Egyetemre kerültem vendé-
tanárként. 1 évig dolgoztam ott, 
és hatalmas élmény és kihívás volt 
számomra. Ez Amerika legnagyobb 
francia nyelvű egyeteme. Renge-

tegen jártak az óráimra. Nagyon 
érdeklődőek voltak a diákok. He-
tente kétszer volt órám. Este 6-kor 
kezdtem, de általában éjfélig nem 
értem haza, mert a háromórás előa-
dás után még körbevettek a diákok 
és beszélgettünk. Abban az évben 
egyfolytában az óráimra készül-
tem. A családom közben itthon 
volt Magyarországon, és végül is ez 
volt az oka annak, hogy csak 1 évig 
maradtam. Megtapasztaltam ott a 
6 hónapig tartó telet, gyakran -35 
fokos hőmérséklettel és széllel. Ezt 
nem tudtam volna elképzelni egy 
kisgyerekkel életvitelszerűen. Azt 
mondtam, hogy ha Zengővárkonyt 
és a tanyámat kiviszik nekem oda, 
akkor maradok, de én már Várko-
nyon kívül nem tudom az életet el-
képzelni. Mivel ez nem történt meg, 
így hazajöttem.

Akkor már itt Zengővárkonyban 
bejelentett lakos lettem. Nagyon jó-
ban voltam a szomszédokkal. Idős 
Papp Lajos bácsival, Bognár János-
sal, Szép Sándorral. Olyan beszélő-
kéje volt Sanyi bácsinak, egy igazi 
nemes értelemben vett magyar pa-
raszt ember volt, akinek 1000 éve 
a vállán nyugodott ez az ország. 
Gyakran leültünk együtt, és órákig 
mesélt nekem. 

Mennyit dolgozik jelenleg az 
egyetemen?

Egy órám van már csak, és az nem 
a szakmámban. Gyerekkorom óta 
nagyon közel áll hozzám a zene, és 
szerettem volna visszahozni ezt az 
életembe a karrierem vé-
gén. Francia zenetörténetet 
tanítok. Nagyon sok zenét 
hallgatunk és mesélek az 
ezekhez kapcsolódó tud-
nivalókról. Gyakran úgy 
jönnek oda a hallgatók az 
órámra, hogy még Bizet 
Carmenjét vagy Ravel Bo-
leroját sem ismerik. A félév 
végére azért ez megválto-
zik. 

Hogyan került kapcso-
latba a francia nyelvvel?

Teljesen véletlenül. 1956 
után volt már némi lazí-
tás a rendszerben. '57-ben lettem 
gimnazista, és már lehetett egy 
idegennyelvet választani. A fran-
cia és a latin közül lehetett válasz-
tani, és mivel nem akartam orvos 
lenni, a francia mellett döntöttem. 
Fantasztikus franciatanárom volt 
a gimnáziumban, ő határozta meg 
a francia nyelv iránti szeretetemet. 

Érettségi után nehéz volt a válasz-
tás, mert matematikus szeretettem 
volna lenni. Matematika-francia 
szakot szerettem volna választa-
ni, de akkoriban természettudo-
mányt és bölcsészetet nem lehetett 
szakpárban tanulni. A franciához 
mindenképpen ragaszkodtam, így 
a matematikát engedtem el. Végül 
francia-magyar szakon kezdtem el 
az egyetemet. Elnyertem a háború 
utáni első és egyetlen francia ösz-
töndíjat a párizsi Sorbonne egye-
temre, így a negyedik egyetemi éve-
met Párizsban végeztem. A francia 
nyelvvel való találkozásom és ez az 
egyetemi év meghatározta az egész 
későbbi életemet.

Sose merült fel, hogy végleg kül-
földön telepedjen le?

Soha, semmilyen formában. Pe-
dig amikor kiderült, hogy a Sor-
bonne-on fogok tanulni, úgy enge-
dett el a tanárom, akinek végül is az 
ösztöndíjat is köszönhettem, hogy 
"Vígh, azért ha lehet, jöjjön haza.". 
Összesen 13 évet töltöttem Francia-
országban életemben. Ezen kívül 
még Belgiumban, Svájcban és Ka-
nadában is éltem néhány évet.  De 
én a hazámat nem hagyom el. Szíve-
sen élek külföldön akár évekig is, de 
az nem lehet, hogy én ne jöhessek 
haza, és ne érezhessem itthon ma-
gam Magyarországon. 

Az az első év Párizsban alapo-
san megváltoztatta az életemet. 22 
évesen Debrecenből egyszerre egy 
Champs Elysées melletti szállodá-

ba csöppenni 1965-ben elképesztő 
élmény volt. Történt ugyanis, hogy 
még itthon nyertem előtte egy Ki 
tud többet Franciaországról vetél-
kedő, melyet a Francia Rádió szer-
vezett, és a jutalom 2 hét Párizs volt. 
Ennek letölte után költöztem át a 
diákvárosba. A francia konyhát, a 
tengeri halakat és a véres húst ne-

hezen szoktam meg, volt, hogy na-
pokig sonkàs szendvicseken éltem, 
de lassan mindenevő lettem. A Rá-
diótól kaptam 1000 frank zsebpénzt 
is, ami akkoriban kisebb vagyonnak 
számitott, s úgy tudtam megven-
ni már az első napokban az áhított 
fényképezőgépet, táskarádiót és 
orkánkabátot (ez abban az időben 
nagy őrület volt), hogy a pénz alig 
fogyott.

Egyik legjelentősebb írása a 
Kék mezőben fehér liliom. A fran-
cia-kanadai irodalom története. 

Igen, a Franciaországon kívüli 
francia irodalom egy igen izgalmas 
terület volt számomra. Nem csak a 
kanadai, de a svájci, belga és az af-
rikai francia nyelvű irodalommal is 
foglalkoztam. További érdekesség, 
hogy a kanadai francia nyelvhasz-
nálat kutatásával közelebb kerültem 
saját anyanyelvemhez is. Tervezem 
egy olyan könyv kiadatását, mely-
ben a székely és a budapesti magyar 
nyelv relációját mutatom be Tamá-
si Áron művein keresztül. Már sok 
anyagot gyűjtöttem hozzá, de egye-
lőre még várat magára a kötet. 

Saját írásain kívül műfordítói 
munkássága is jelentős. A lefordí-
tott művek sorában feltűnik több 
Vasarely írás is. Mi ennek a kap-
csolatnak a története?

Hárs  Éva művészettörténész, 
muzeológus, mellesleg leendő anyó-
som volt a pécsi Vasarely-múzeum 
megalapítója, aki ennek megfelelő-
en kiváló kapcsolatot tartott fenn 

Vasarelyvel. A mester szeret-
te volna, ha értékes művészet 
filozófiai művei magyarul is 
megjelennének, és 1976-ban 
őt kérte meg, hogy találjon 
rá  fordítót. Kéznél voltam. 
Többször is találkoztam vele 
a részleteket megbeszélendő 
Annet-sur-Marne-ban, ahol 
lakott, Párizstól mintegy 40 
kilométerre. Végül az összes 
magyarul megjelent könyvét 
én fordítottam, most pedig 
már az unokájával vagyok 
kapcsolatban. A legutóbbi 
műfordításom az ő könyve: 

Vasarely regényes évszázada. Jövő 
héten lesz Budapesten a bemutatója.

Köszönöm az izgalmas beszélge-
tést! További jó munkát és tartal-
mas napokat kívánok ezen a gyö-
nyörű helyen!

Fülöp Szilvia
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A hagyományőrző egyesület hírei

A Zengővárkonyi Hagyo-
mányőrző Művelődési Egye-
sület húsvét hétfőn meg-

kezdte a szezont. 
A 2000-es év óta hagyományosan 

a húsvét hétfői szereplés - hazai pá-
lyán- jelentette a szezon kezdetét. 
Az elmúlt két évben ez nem való-
sulhatott meg, így külön öröm volt 
számunkra ez az alkalom. 
Nagy örömünkre szolgált, 
hogy lehetőségünk volt 
hozzájárulni egy nagyszerű, 
8 napos rendezvény sikeré-
hez az anyagi háttér bizto-
sításával, melyet egy pályá-
zaton nyertünk. Ezúton is 
köszönjük a Zengővárkonyi 
Önkormányzat és a Míves 
Tojás Múzeum szervező le-
bonyolító munkáját.

Májusban csapatépítő alkalmat 
tartottunk Pápán, ahol megnéztük 
a Pannonia Reformata Múzeumot 
és nagyon jó hangulatú próbát tar-
tottunk a Malom-tó, Horgász- és 
Szabadidőparkban. Köszönjük szé-

pen a Gyöngyös család szíves ven-
déglátását és kalauzolását a csodás 
városban! 

Köszönjük szépen Erzsébet és 
Szilágy Község Önkormányzatá-
nak, hogy rendelkezésünkre bocsá-
tották kultúrházukat heti próbáink-
ra. Szeretettel várjuk a csatlakozni 
vágyókat péntekenként ezen hely-

színek egyikén. Kicsiket 18:00-tól, 
nagyokat 19:00-tól.

Nyárra és őszre is rengeteg felké-
résünk van, de a legnagyobb felké-
szülést igénylő rendezvényünk, a 
Zengővárkonyi Hagyományőrző 

Művelődési Egyesület 50 éves Jubi-
leuma, melyet 2022. október 8-án 
tartunk. 

Szeretnénk méltóképpen megün-
nepelni, hisz a hagyományőrző 
(csak saját falujukra korlátozódó 
hagyományanyaggal dolgozó) cso-
portok nagyon megfogyatkoztak, 
és nagy teljesítmény a mai világban 
egy ilyen csoport fenntartása. A 
rendezvény részleteiről legdinami-
kusabban a facebook oldalunkon 
tudunk tájékoztatást nyújtani, kér-
jük, figyeljék azt a felületet! 

Petrás-Golomán Alexandra

Gyülekezeti hírek
A Zengővárkony-Nagypalli 

Református Társegyház-
község gyülekezetében 

örömteli alkalomra került sor pün-
kösd előtt egy héttel. Hagyományo-
san a pünkösd előtti vasárnap alkal-
mával konfirmálnak a gyülekezet 
fiataljai. Az idei évben 
négyen konfirmál-
tak:  Bárdos Barna, 
Bernáth Péter László, 
Győrfi Bodony, Szir-
mai Noel.

Július első vasárnap-
ján a gyülekezetben 
felnőtt konfirmációra 
is sor kerül majd. Mi-
javecz János, Mohácsi 
Barbara és Papp La-
josné konfirmációjá-
nak lehetünk tanúi ezen az  alkal-
mon. 

Gyülekezetünk kórusa májusban 
ismét részt vehetett a kozármislenyi 

gyülekezet által szervezett kórus-
találkozón. Ez az ünnepi alkalom 
mindig remek lehetőség egy kis 
töltekezésre, a többi kórussal való 
találkozásra, közös éneklésre. Saj-
nos az elmúlt két évben a járvány 
miatt nem volt lehetőség a talál-

kozásra, így most külön öröm volt 
számunkra, hogy ismét együtt éne-
kelhettünk. 

Győrfi Bálint, lelkipásztor

Mozgalmasan teltek a tava-
szi hónapok a Zengővár-
konyi Faluszépítő Egye-

sület életében. 
Tevékenyen kivettük a részünket 

a húsvéti forgatag lebonyolításá-
ból. Besegítettünk a tájházfelújítás 
körüli teendőkbe: takarítottunk, 
rendezkedtünk, létrehoztuk az ud-
varon a méhlegelőt. Április végén 
egyesületünk segített a falunapi 
sátor dekorálásában is. Májusban 
gyereknapra készültünk. Az időjá-
rás közbeszólt, és így végül egy hét-
tel később sikerült megrendeznünk 
Vadkan Vili Sétálójának átadóját, 
melynek keretében egy izgalmas 
akadályversenyen vehettek részt az 
érdeklődő gyerekek. Három csa-
pat vágott bele a mesesétáló men-
tén zajló kincses-mesés versenybe, 

ahol segítettek tisztán tartani az 
erdőt, útba igazítottak egy eltévedt 
vándort, egy anyókának gyűjtöt-
tek tüzelőt télire, és még a pillangó 
tündért is kihúzták a mocsárból. 
Természetesen, ahogy a mesékben, 
úgy az életben se maradt el a jóte-
tétemények jutalma. A kitikkadt 
gyerekeket friss almalé és hotdog, 
valamint Vadkan Vilis érmek és 
édességek várták a célvonalnál, a 
falurétben. Reméljük, hogy mara-
dandó élményt szereztünk a gye-
rekeknek ezzel a kis versennyel. Vadkan 
Vili Sétálója pedig mostantól látogatha-
tó. Részleteket a vadkanvili.setaloja.hu 
oldalon találnak az érdeklődők, de 
szívesen segítünk a használatában 
mi is. 

Keressék ezzel kapcsolatban biza-
lommal Fülöp Szilviát!

Húsvétkor egy nyuszi köszöntötte a faluba látogatókat a falurétben. 
Nyárra egy méhecske költözött a helyére a faluszépítő egyesület jóvol-
tából.

Építünk és szépítünk Vadkan Vili Sétálója - 
Így használd!

A nemrég átadott mesesétáló 
használata nagyon egyszerű. Hasz-
nálható egyedül, családdal, kisebb 
csoporttal. Nem fontos az egészet 
egyben végigjárni, bár néhány mese 
egymáshoz kapcsolódik. Az állo-
másoknak nincs fix sorrendje. 

Hogyan kell használni?
1. Végy magadhoz egy okostele-

font némi mobilnettel.
2. Sétálj el bármelyik sétáló táblá-

hoz, mely így néz ki:
3. Nyisd meg telefonod bön-

gészőjében a vadkanvili.setaloja.hu 

oldalt, és engedélyezd a helyzetfel-
ismerést (ezt automatikusan meg-
kérdezi a telefon, csak engedélyez-
ni kell). Kattints a "Mesét kérek" 
gombra, és már hallgathatod vagy 
olvashatod is a mesét. 

4. Ha így nem sikerül, tölts le a 
telefonodra egy ingyenes QR kód 
olvasó applikációt. Bármelyik meg-
felel, amit a GooglePlay vagy az 
AppStore áruház kínál. 

5. A QR kód olvasó applikációval 
olvasd le a táblán található kódot. A 
leolvasáskor kapsz egy linket, mely-
re kattintva szintén eléred a mesét.

6. Ha bármi nem sikerül ezek kö-
zül, jelezd Fülöp Szilviának!

A tájház megnyitása után (szep-
tembertől) a mesék nyomtatott vál-
tozatban is kölcsönkérhetőek lesz-
nek a tájházból. 

Az állomásokat patanyomok kö-
tik össze, melyeket oszlopokon 
vagy a járdán találsz meg. A vad-
kanvili.setaloja.hu oldalon pedig 
mind a 11 szusszanó helyét jelöltük 
a térképen.

Jó sétálást kívánunk!

Rejtvény
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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, 

csőtörés 
észlelése esetén 

értesítendő:

Mezőföldvíz Kft.
Tel. 06 20 / 569 - 3833

Szelektív hulladék 
elszállításának időpontjai: 

július 11.
 augusztus 8.

 szeptember 12.

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 
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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 fel-
nőtt, gyermekruhák, táskák, gyer-
mekjátékok, babaváró takarók és 
kiságy párnák, egyéb termékek ba-
babarát anyagból. Táskáink több-
nyire zengővárkonyi szőttesből 
készülnek. Mintáinkat az ősi hun 
motívumok újragondolásával, kézzel 
hímezzük.

C.S.Judith író, festő, ruhaterve-
ző

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


