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2020. május-június XXVI. Évfolyam 3. szám 

A 2010. évi XLV. törvénybe foglalt - hivatalos 
nevén Nemzeti Összetartozás Napja - az 1920-as 
trianoni békeszerződés (békediktátum) aláírásának 
évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti 
emléknap. 
Az Országgyűlés a törvény elfogadásával  
kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá  
vetett magyarság minden tagja és közössége része 
az egységes magyar nemzetnek, melynek  
államhatárok feletti összetartozása valóság, s  
egyúttal a magyarok személyes és közösségi  
önazonosságának meghatározó eleme”. 
Az első világháborút lezáró békerendszer alapján az 
őshonos magyar népesség öt, a mai állapot szerint 
nyolc államban találta magát, és vele együtt  
történelmi és kulturális emlékhelyeinek nagy részét is. 
A trianoni döntés 23,4 millió lakost érintett. 
300 ezer került Ausztriához, (64 ezer magyar) 
3,5 millió Csehszlovákiához, (1,08 millió magyar) 
5,3 millió Romániához, (1,7 millió magyar) 
4,1 millió Jugoszláviához (beleértve Horvát–
Szlavónország 2,6 millió lakosát, ebből 563 ezer 
magyar). 
Csonka Magyarországon a lakosság alig kétharmada, 
7,6 millió fő maradt. (6,73 millió magyar) 
Ennyit dióhéjban trianon „emberi” oldaláról, hogy 
most az ország területi veszteségét ne említsem. 
Azért ezeket az adatokat emeltem ki, mert  
érzékeltetni szeretném, hogy milyen mértékű volt 
ez a döntés az emberek életére nézve. Aki kicsit is 
foglalkozott a témával, utána olvasott, vagy csak a 
televízióban sugárzott műsorokba beletekintett, 
bizonyára több személyes történettel is találkozott. 
Akinek ismerősei, rokonai élnek/éltek a határon túl, 
ezáltal közvetlenül is érintettek, talán még inkább 
átérzik a - miként újabban nevezni szeretik magu-
kat, - „határtalanul magyarok” sorsát. 
Az én személyes történetem Marosvásárhelyhez 
kapcsolódik, ott érintett meg először „trianon”  
igazán. 1980-ban az érettségi után két osztálytár-

sammal, hátizsákokkal kerekedtünk fel egy  
Románia-Bulgária-Jugoszlávia körútra. Laci barátom 
levelezett egy marosvásárhelyi kislánnyal (abban 
az időben az IM /Ifjúsági Magazin/ volt a FB, az 
újságban lehetett levelező partnerekre szert tenni), 
és megírta neki, hogy meglátogatnánk. Nagyon 
kedves és készséges volt, amikor oda érkeztünk 
édesapjával megmutatták a várost, aki sokat mesélt 
a nevezetességekről és az akkori helyzetről is.  
Elmondták, hogy nagyon szívesen látnak vendégül 
otthonukban, de ez nekik nagyon kockázatos, mert 
rosszindulatú szomszédok feljelenthetik őket, hogy 
magyarokat fogadnak, ami tilos volt. Így a magyar 
zászlóinkat elrejtve, sötétedéskor inkognitóban 
osontunk fel hozzájuk. Konzerv vagdalthúst  
vacsoráztunk, amiért elnézést kértek, de most csak 
ezt tudták gyorsan beszerezni, hogy vendégül  
tudjanak látni minket. Ők voltak zavarban. Aztán 
mi is elnézést kértünk, hogy nem akarunk zavarni, 
megköszönnénk a szíveslátást, visszamennénk a 
kempingbe, a szállásra. Felállva az asztaltól,  
megkezdtük a búcsúzkodást, amikor a kislány 
édesanyja hozzánk fordult, hogy lehetne-e egy 
utolsó nagy kérése felénk? Nem tudtuk elképzelni, 
hogy három farmeres sráctól mit kérhetnek, ami 
ennyire fontos lehet nekik. „A nagymama itt van a 
szomszéd szobában, és szeretné látni a MAGYAR 
fiúkat!”. A három farmerest betolták a kisszoba 
ajtaján, ahol az ágyon ült egy idős néni,  
szürkehályoggal a szemén, és mondták neki, hogy: 
„itt vannak a fiúk Magyarországról!” Mi csak  
álltunk ott, 18 évesen egy 84 éves asszony előtt, 
aki tán nem is látott minket rendesen, de ez volt a 
kívánsága, hogy láthassa a fiúkat, akik  
Magyarországról jöttek. Kezét összekulcsolta, és a 
távolba révedő szemeiből könnycseppek folytak a 
barázdált arcán. Nekem még most is, ha  
visszagondolok erre a pillanatra, és eszembe jut 
„trianon”. 

pt 

Nemzeti Összetartozás Napja 

40 éve történt 

Koronavírus járvány alatt 
és utána 

Nemrégiben lapunk sorozatban foglal-
kozott a falusi élettel. A cikksorozat ide-
jén még nem gondoltuk volna, hogy rövid 
időn belül életmódunk gyökerestül  
megváltozik a világot elárasztó koronavírus 
megjelenése miatt. Kezdetben tétlenül és 
tanácstalanul álltunk és igazán nem  
tudtunk mit kezdeni a kialakult helyzettel. 
Aztán fokozatosan feleszmélve ki-ki a 
maga módján és lehetőségei szerint  
próbált alkalmazkodni az új helyzethez. 
Nem lehetett nem észrevenni a falun  
azokat a változásokat, melyek minden-
napjaink részévé váltak. A házak előtt 
parkoló gépkocsik sokasága szembeötlő 
volt a néptelen utcák látványával össze-
vetve. Az emberi kapcsolatok egy időre 

folytatás a 2. oldalon... 

Ez volt az első szabadtéri rendezvényünk az idén. Érezhető volt az 
öröm, hogy láthatjuk egymást, hosszú hetek bezártsága után. Jó 
volt újra közösségben lenni! Köszönöm szépen a fellépők: a 
Dalbarátok, Szászi János és Szemmelróth Szófia szereplését, és 
akik az eseményt megörökítették: Baracs Dénes, Juhász Kristóf és 
Rőder Attila munkáját!  Fejes Andrea 
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A mi életünkben is nagy változásokat hozott a vírus jelenléte és 
a bevezetett veszélyhelyzet.  
A rögzült napi, heti szokásainkat átalakítottuk – mondhatni egy 
teljesen új rendszert vezettünk be.  
A szükséges élelmiszereket heti 1 alkalommal vásároljuk meg, 
zöldségeket-gyümölcsöket egy családi vállalkozásból rendeljük.  
Februárban pusztán kíváncsiságból áttértünk a kovásszal való 
kenyérsütésre, nagyon megtetszett a dolog, a család is jól fo-
gadta. Facebook oldalamon kiposztolt alkotásaim révén, több 
kovász családot volt lehetőségem elajándékozni kísérletező 
édesanyáknak.  
Amikor felütötte a fejét a baj, akkor jobban összetartva segítet-
tük egymást tanácsokkal, ötletekkel, hogy minél finomabb, szebb 
pékárukat tudjunk házilag elkészíteni, ezáltal is támogatva az 
otthon maradást. 
Egy-két anyukával különösen jó kapcsolatot alakítottunk ki, 
akikkel korábban nem is ismertük egymást. 
Kis családunk még jobban összekovácsolódott, a ház körüli 
munkákat is együtt végezzük el.  
Amit kaptunk ebben a helyzetben: - falun belül újabb ismeretsé-
geket, barátokat szereztünk, tudatosabban élünk, megnézzük mit 
honnan és kitől vásárolunk meg, igyekszünk támogatni a hazai 
termelőket, és ami a legfontosabb próbálunk egészségtudato-
sabban élni.  
Kitartást mindenkinek!  

~~~ 

Home officeban vagyok így megoldott az óvodás gyermekünk 
felügyelete. Jutott idő kertészkedésre. Változtak pl. a vásárlási 
szokásaink: Egy héten egyszer vásárolunk. Heti menüt terve-
zünk, ami alapján bevásárlólistát írunk. Nem csak úgy beugrunk 
ezt azt venni, nézelődni, mert ilyenkor az ember hajlamos sok 
felesleges dolgot is megvenni. Ezzel sok pénzt spóroltunk. Ko-
vászt érleltem, azzal sütök kenyeret, pékárut. Emiatt nem kell 
izgulni, hogy kapunk-e élesztőt. Nem dobunk ki kenyeret, mert 
nem marad annyi felesleg. Ha marad, prézlit csinálunk belőle. 
Ezek az új szokások biztosan megmaradnak továbbra is. 

~~~ 

Egy dolgot érzett meg a családunk az elmúlt két hónapban, ez 
pedig a gyerekek itthoni tanulása. Az előző este feladott tan-
anyagot éjszaka le kellett tölteni, majd másnap a gyerekeket 
odaültetni a gép elé és természetesen 5-10 percenként segíteni 
nekik a tananyag értelmezésében.  A probléma ezzel az, hogy 
közben nekünk is táv-dolgozni kell(ene), amit folyamatosan 
megszakít a pedagógus énünk aktivizálódása. Ez volt az egyet-
len kényelmetlenség. 
A többi dolog mind pozitív volt: jókat kirándultunk, hétközben 
itt a környéken, hétvégén pedig nagyobb túrák voltak a Duna és 
a Dráva vidékén. Néha kellett csak bemennünk a munkahe-
lyünkre, ha valamit nem tudtunk itthonról, interneten keresztül 
megoldani. 
Nem tudom, mint éreztek mások ellátási nehézségnek, mert min-
den bolt nyitva van és volt is, egyedül az éttermek voltak zárva, 
de ezt amúgy sem vettük igénybe napi szinten régebben sem. 

Dragovácz Márk 

mintha visszatértek volna a régi falusi világ időszakába.  
Az egymásrautaltság konkrét tényekben nyilvánult meg  
mindennapi életterünkben. Lakótársaink egy része a kijárást 
áthelyezte a külterületekre, egyre többen jelentek meg a falut 
övező földes utakon, míg a faluban, a tó környékén többnyire a 
városi lakosság jelent meg. 
A korlátozott vásárlási lehetőségek, és kijárási tilalom  
rákényszeríttet bennünket arra, hogy élelmiszereinket a  
legközelebbi helyen, vagyis lakóhelyünkön szerezzük be.  
A falusi élet múltjában a szinte egész éves élelmiszer mennyisége 
nem felhalmozásnak számított, hanem természetes része volt az 
élet feltételeinek biztosításában. Napjainkban a korlátlan  
beszerzési lehetőségek miatt a háztartások többségében felesle-
gessé vált az ilyen jellegű immáron felhalmozásnak nevezhető 
cselekedett. Bizonyára sokan levonták a tanulságot ezen a  
területen és a jövőben változtatásokra szánják rá magukat.  
Talán az udvarok szegletében sokan találnak egy talpalatnyi 
területet, melyen megterem szükség esetében egy kis zöldség, 
vagy egy-egy kisebb baromfiól bizonyos esetekben sokat  
segíthet a benne nevelt barmok által, a megélhetésünkben.  
Nyilvánvalóan nem lehet teljes önellátásra törekedni. A régmúlt 
idők teljes önellátó világát már nem lehet visszahozni és ez nem 
is lehet a szándékunk. Azonban az nagy kár lenne, ha minden 
lehetőséget elvetnénk azokon a területeken is, ahol még lenne 
megmenteni valónk, és nem tesszük meg azt. 
Ez a járvány talán segít bennünket abban, hogy ráeszméljünk 
arra, bizonyos esetekben rövid idő alatt mennyire kiszolgáltatottá 
tudunk válni mindennapi életünkben. Teljesen valószínűtlen, 
hogy a régi világ visszajöjjön, legfeljebb bizonyos részei  
alkalmazhatók napjainkra, de valószínű az, hogy megszokott 
világunk sem lesz már a régi. Le kellene vonni a tanulságokat és 
mindazokat a változtatásokat meg kellene hoznunk, melyek az 
emberiség hasznára vállnak, ha ezt nem tesszük meg, akkor 
létünk esélyei fognak kérdésessé válni és ezt nem akarjuk. 

Utóirat: Az írás tervezetében szerepelt az is, hogy felkér t  
lakótársaim véleményét is közreadom a témával kapcsolatban. 
Az érintettek jelentős része még csak nem is válaszolt a  
felkérésre, így a 14 helyett mindössze 4 válaszadó volt hajlandó 
tapasztalatait megosztani az olvasókkal. A szándék az volt, 
hogy ezek a tapasztalatok, akár jók, akár rosszak a  
későbbiekben esetlegesen előforduló hasonló esetekben  
segítségként szolgáljanak valamennyiünknek. 
Íme, a beérkezett írások: 

~~~ 

Tulajdonképpen szinte mindig határozott véleményem van a 

dolgokról mely tényekre illetve tapasztalatokon alapulnak.  

Hát ezek közül egy két dolgot most a koronavírus átírt. Hiszen a 

közegészségügyi vészhelyzet megváltoztatta az életünk folyását, 

beosztásunkat, és így a prioritásokat feladataink és  

szükségleteink terén. 

1. Mikor kiköltöztünk Pogányba ami épp most lesz két éve,  

tudtam hogy kiskertem sosem lesz hiszen, időm biztos hogy nem 

lesz rá, és piacra úgyis sokat járok fölösleges. A karantén alatt 

mivel időm, energiám volt, piacra nem tudtam menni lett  

kiskertem. Rájöttem, hogy ez nagyon jó dolog és jövőre, ha lesz, 

időm szeretnék kertet. 

2. A másik nagy változás életünkben a pékáru fogyasztási  

szokásaink. Én is 2-3 naponta sütöttem a kenyeret, zsemlét,  

kiflit, húsvétkor kalácsot.  

Jövőre a kalácsot húsvétkor már biztos, hogy én készítem, és 

nem boltit fogok venni. Továbbá a jövőben több fagyasztott  

pékárut veszünk, és különleges alkalmakkor biztos én sütöm a 

kenyeret. 

3.Sosem voltam híve az interneten keresztüli vásárlásnak, a 

karantén alatt kezdtem el és rájöttem egyszerű kényelmes és 

rengeteg időt spórolok vele. Ezentúl biztosan rendszeresen ilyen 

módon fogok vásárolni. 

Nagyvonalakban ennyit. 

...folytatás az 1. oldalról Koronavírus járvány alatt... 

Karantén a természetben Fotó: Küllei Nikolett 
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gyarapodott a könyvtárlátogatók száma. A Csorba Győző  
Könyvtár jóvoltából heti rendszerességgel kapunk új könyveket. 
Mizerák Andrea referens minden olvasói kívánságot igyekszik 
teljesíteni, ezzel nagyban hozzájárul a sikeres szolgáltatáshoz 
ebben a nehéz helyzetben. Hálásan köszönöm a munkáját!  
Remélem, hogy a könyvtár újranyitása színt vitt a Pogányiak 
életébe és segít derűsebben látni a mindennapokat! 
Ez a helyzet új és sokszor nehéz kihívások elé állít bennünket. 
Hiszem, hogy egy összetartó közösségben könnyebben éljük 
meg ezeket a hosszú heteket és nagyobb biztonságban érezzük 
magunkat. 
Záró gondolatként egy lakótársunk szavait szeretném megoszta-
ni: „Ha élemedett korom ellenére megélek még egy világjár-
ványt, a karantént ismét csak Pogányban szeretném eltölteni! 
Nemcsak a panoráma miatt!” (Dr.Wéber János) 

Fejes Andrea 

Járványhelyzetben 
Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy Pogányban élhetek 
a családommal! Erről eddig is így vélekedtem, de amikor  
szembesültünk március 16-án a valós helyzettel, ez felerősödött 
bennem. 
A falu vezetése, a házi segítségnyújtó szolgálat egy emberként 
mozdult meg és felkarolta az időseket és azokat, akiknek  
bármilyen ellátási nehézsége adódott. Minden 65 év feletti  
Lakótársunkat személyesen felkeresték és felmérték: mire,  
milyen rendszerességgel van szükségük, miben kérnek  
segítséget, valamint szájmaszkot adtak át. 
A több éve működő, zárt fb csoportunkban „felpezsdült” az 
élet! A pogányi őstermelők, étterem tulajdonosok, szolgáltatók 
házhoz szállították a termékeiket. A pogányi esküvőszervező - 
bevonva a varrni tudó hölgyeket - elindította a szájmaszkok 
helybeni varrását. 
Mindenki segíteni akart a másikon: ha feleslege volt valamilyen 
termékből, térítésmentesen átadta. Voltak, akik több embernek 
is bevásároltak. Ha a háztartáshoz vagy a ház körüli munkához 
kellett szerszám, vetőmag, anyag, megindult a cserebere.  
Járvány ide-oda, a gyerekek kinőtték a tavalyi játékokat, a  
bicikliket, ruhákat, a boltok pedig zárva. Soha annyi görkorcsolya, 
roller, kerékpár, kinti játék nem cserélt gazdát, mint most.  
A feleslegessé vált gyerekholmik, apró játékok pedig ellenérték 
nélkül találtak új gazdára. 
A húsvéti tojásfestés is „kalákában” zajlott: az egyik  
háztartásban megmaradt festőlé szépen átvándorolt a következő 
családhoz. Egy édesanya sem maradt köszöntés nélkül, mert két 
helyen is tudtunk virágot venni Anyák napjára. 
Minden porta megszépült, megújult: rengeteg virág- és zöldség-
palánta került a kiskertekbe a két pogányi kertészetből.  
A hölgyek saját kenyeret sütöttek családjaik nagy örömére.  
Ha nem volt élesztő, megoldották, házról házra járt az „öreg 
kovász”. 
A Faluházban megtartott edzések átkerültek az online térbe. 
Három kislánynak szerveződött „karantén születésnap”,  
amelyeket hatalmas érdeklődés és páratlan aktivitás, összefogás 
jellemzett. 

A pogányi Könyvtári, Információs és Közösségi Hely is  
hozzájárult - lehetőségeihez mérten - a sajátságos élethelyzet  
elviselhetőbbé tételéhez. Önkormányzatunk által biztosított 
szájmaszkokat itt vehették és vehetik át a kedves Lakók.  
A Pogányi Események nevű zárt fb csoportban rendszeresen 
megosztottam a kulturális csemegéket: ingyenesen nézhető  
filmek és olvasható könyvek oldalait, ingyen nézhető színházi, 
bábszínházi előadásokat, színészek meséit. Szerencsére, éppen 
erre az időszakra esett a DDNP-vel közös rajzpályázatunk is: 
Baglyok és barátaik címmel, amire gyönyörű pályamunkák  
érkeztek. 
Polgármester Úrral egyeztetve, a biztonsági előírások  
megtartásával, április 20-án újra nyitott a Könyvtár. Az olvasók 
telefonon, messengeren megírhatják kéréseiket és előre  
egyeztettt időpontban átvehetik könyveiket a bejárati ajtónál.  
A könyvtárhelyiség nem látogatható, de a könyvkölcsönzés így 
is megvalósul. Nagy örömmel tudatom, hogy hét új Olvasóval 

Fürkész Napközi 
Szeretettel várjuk a 8-12 éves gyerekek 
jelentkezését az első pogányi Fürkész 
Napközibe. 

Napközi időpontja:  

2020. június 29 - július 3.  

Minden nap 8-17 óráig. 

Helyszín:  

Pogányi Faluház és Pogány csodás 

természeti környezete 

Parányi gyermekcsapattal kifürkésszük 
Pogány környékének természeti titkait. 

Például, hogy milyen madarak élnek a házaink körül vagy épp a 
tóparton? Milyen állatnyomokat találunk egy kellemes séta  
alkalmával? Milyen halak élnek a pogányi tóban? Milyen  
gyógyító növényeket lehet megismerni a közeli réteken?  
Környezettudatos háztartás, azaz, mit tudok tenni gyermekként 
egy élhető világért? Az ismeretszerzés mellett új technikák  
kipróbálására is lehetőség nyílik, így vászonszatyor festéssel, 
szappangolyó és saját teafilter készítéssel valamint sok kézmű-

veskedéssel tarkított tábor várja az érdeklődő gyermekeket.  

Ha kíváncsi vagy, ha szeretsz sokat nevetni és kézműveskedni, 
és érdekel, hogy milyen meglepetés kirándulás vár Rád, akkor 

gyere velünk erre a hétre a Fürkész Napközibe! 

A tábor díja: 23.000 Ft. 

Táborvezetők: Fejes Andrea és Pallos-Rózsa Anita. 

Jelentkezési határidő: 2020. június 22.  

Jelentkezni lehet a következő telefonszámon: 06-20-445-1644. 

Szent Iván napja 
Ezen a varázslatos estén, szeretettel hívunk minden falubelit 

három kórusunk: a horvát, a magyar, a német és a Vizin  

zenekar koncertjére, a tópartra! Nagy máglyát gyújtunk, várjuk 

a tűzugrásra a fiatalokat, a véneket és a szerelmeseket! 

Várjuk a gyerekeket, hogy mécseseiket a tó vízére bocsássák!  

Aki szeretne a parázson szalonnát sütni, hozzon magával és 

piknikezzen!  

Időpont: 2020. június 24. szerda, 18 óra, Tópart. 

Esőhelyszín: Faluház. 
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Kiadja a Pogányért Alapítvány, 7666 Pogány, Széchenyi u. 12. 

Adószám: 18323643-1-02 email: poganyihirek@gmail.com 

Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság 

Megjelenik 240 pld-ban, időszaki kiadványként. 

Terjeszti a Pogányi Önkormányzat, 7666 Pogány, Széchenyi u. 12. 

Nyomdai munkák: Capillatus Kft. Felelős vezető: a kft. ügyvezetője 

Faluház 
Tisztelt Pogányiak! 

A Faluház a járványhelyzetre való tekintettel  

határozatlan ideig zárva tart. 

Fejes Andrea 

Fecskeház program 

Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a LEADER Helyi  
Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése 
és megvalósítása című felhívásra benyújtott pályázatára  
támogatást nyert. 

A projekt a térségek közötti együttműködést valósítja meg  
azzal, hogy a Zala Termálvölgye Egyesület valamint a  
Mecsekvidék Egyesület területén a térség és településfejlesztés 
szereplői számára ismertté teszi a Fecskeház programot,  
valamint honosítja azt a Mecsekvidék HACS térségében. 
A program célja a kistérség két településén, Ócsárdon és  
Romonyán a kvalifikált népesség megtartása érdekében olyan 
átgondolt, a fiatalokat kísérő „Fecskeház” létesítése, amely a jó 
képességű, elsősorban felsőfokú képzettséggel rendelkező  
fiatalok letelepedését segíti. 

A térségi lakóhelyválasztás ösztönzésével, jobban  
megtarthatóvá válnának a falvak fennmaradásában  
kulcsfontossággal bíró felsőfokú végzettséggel rendelkező  
fiatalok. 

Az épület felújítási munkálatok mindkét településen befejeződtek, 
az önkormányzatok a pályázati felhívások kiírását készítik elő. 
Ócsárdon egy 66,2 m2 alapterületű, kettő szoba, összkomfortos, 
míg Romonyán két 50 m2 alapterületű, felújított, egy szobás, 
összkomfortos lakás került kialakításra. 

A fecskeházak olyan lakóingatlanok (lakóház, lakás), amelyek 
elsősorban felsőfokú végzettségű fiatalok letelepedésének  
elősegítését szolgálják. A beköltözés időpontjában maximum  
40 éves fiatalok a fecskeházban legfeljebb 5 évig lakhatnak, 
akik a LEADER Helyi Akciócsoport tervezési területén vagy 
Pécsett állandó jellegű kereső tevékenységet végeznek. Az itt 
eltöltött évek alatt a fiataloknak nem kell bérleti díjat fizetniük, 
viszont minimum havi 20 ezer forint kötelező lakáselőtakaré-
kosságot és a rezsiköltség megfizetését kell vállalniuk.  
A beköltöző fiataloknak aktívan közre kell működniük a  
település és térség közösségfejlesztési programjaiban. 

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:  
A vidéki térségekbe beruházó Európa” 

HIRDETÉS 

Pogányi, első osztályú termelői méz eladó. 

Akác: 2200 Ft/kg 

Repce: (levendulás) 1600 Ft/kg 

Vegyes: 1500 Ft/kg 

Telefon: 20/ 475-2203. 

Kisgyermekes Szülők figyelmébe! 
Az Almafa és Napraforgó Családi Bölcsőde szeptembertől  

megüresedő férőhelyeire várunk  

1-3 éves korú gyermekeket, egész hetes  vagy heti néhány 

napos ellátási lehetőséggel. 

Érdeklődni a 30/5708234-es telefonszámon lehet,  

illetve tájékoztatás kérhető e-mailben is: 

almafacsb@gmail.com 

napraforgocsn@gmail.com 

Régmúlt idők tárgyai új köntösben 
Járva a falut, sok esetben találkozunk olyan régi használati  
tárgyakkal, melyek közszemlére téve, funkciójukat veszítve új 
köntösben kerülnek bemutatásra. A tulajdonosok és lakosság 
legnagyobb örömére amolyan szabadtéri skanzenként  
gyönyörködtetik a járókelőket. 

A hajdan volt malomkő már nem őrli a mindennapi kenyérhez 
szükséges gabonát, most maga is csak díszként szerepel az új 
kerítésben. 

A régi prés, sem sajtolja a szőlőszemeket, hogy a hordóba  
kerüljön az évezredek óta kedvelt nedű. Jusson eszünkbe egy 
pillanatra az az időszak, amikor ezek az eszközök valós  
használati tárgyak voltak. 

Kép és szöveg: Dragovácz Márk 


