
Tisztelt Olvasó!
Új esztendő kezdetén so
kan közülünk fogadalmakat 
tesznek szokásaik megváltoz
tatására, céljaik megvalósí
tására. Bízzunk abban, hogy 
2012 mindannyiunk számára 
a lehető legjobb megoldásokat 
hozza. Kívánom, hogy legyen 
lehetőség, tér és erő ahhoz, 

hogy kisebbnagyobb közösségeinkben a köz és ma
gunk javára tudjunk tenni.
Kívánom, hogy az év során bekövetkező változások 
a munkánkban és a magánéletünkben is ne lezárjon, 
hanem megnyisson utakat és lehetőségeket.
Információs lapunk 2012 januárjától megújul külső 
megjelenésében és tartalmában is, ennek a folyam
atnak az első számát tartja a kezében. Természetesen 
elsődleges célunk a településeink történéseiről, közös
ségi, intézményi életéről szóló információk közvetítése, 

de helyet adunk kistérségünk hagyományos recep t
jeinek, a hónap üzenetének, egy kis fejtörő rejtvénynek 
is, amiben az Önök aktivitására számítunk.
A megjelenésben újdonság, hogy az első oldal színes, 
településenként csoportosítjuk a híreket, nagyobb 
betűmérettel.
A települések küldik el nekünk továbbra is híreiket, 
tehát ha valamelyik számból hiányzik egy település, az 
azt jelenti, hogy abban a hónapban nem érkezett be in
formáció, illetve nem volt közlendője a falunak.
Reményeink szerint minden hónapban érkeznek cik
kek és fotók, úgy ahogy eddig is!
Várjuk észrevételeiket, receptjeiket és a helyes megfej
téseket!
Lapunkhoz kellemes időtöltést, jó olvasgatást!
2012re pedig jó egészséget és kívánságaik szerint 
alakuló Boldog Új Esztendőt kívánok Kistérségünk la
kosainak a magam és munkatársaim nevében!
Dr. Wekler Ferenc
Pécsváradi TKT. Elnök

Horváth Ágota, van Groeningen Irén, Kuti Erika
Pécsváradi TKT. Munkaszervezete

Farsangi bálok: Apátvarasd, Berkesd, Erdősmecske, Kátoly, 
Mecsek nádasd, Nagypall, Pécsvárad településeken
Tüzeskerék-gurítás Óbányán

FEBRUÁRI PROGRAM- 
ELŐZETES

Gondozási központ, Mecseknádasd
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”
A HÉTKÖZNAPRÓL ÉS AZ ÜNNEPRŐL

Nézz utána, hogy minden napból, a leg
közönségesebb, sivár hétköznapból is ünne
pet csinálj, ha pillanatokra is! Egy jóindulatú 
szóval. Méltányos cselekedettel. Udvarias 
mozdulattal. 
Nem kell sok az emberi ünnephez. 
Minden napba belecsempészhetsz valami
lyen vará zsos elemet, megajándékozhatod 
magad egy könyv igaz ságának negyedórás 
élményével, valamilyen homályos fogalom 
megismerésének kielégülésével, környeze
ted vigasztalásával vagy felderítésével.  
Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és embe
ribb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány 
percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindu
latúval és az udvariassal; tehát az ünneppel.

Márai Sándor: Füveskönyv

A hónap névadója Janus, a kezdet és a vég 
istene. A népi kalendárium szerint január 
Boldogasszony hava – a katolikus egyház 
január 1-jén tartja Szűz Mária ünnepét.

A hónap jeles napjai közé tartozik január 6.,  
Vízkereszt, mely nap a karácsonyi ünnepkör 
vége, egyúttal a farsang kezdete. 
Fontos nap még január 22., Vince napja, amit 
főként szőlőtermő vidékeken tartanak számon.

A hónap üzenete

JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA

Időjós napok: 
Ha Vízkeresztkor enyhe az idő, az még nagy hidegeket jelez. Január 13., Veronika napja a hagyo
mány szerint egyben az év leghidegebb napja; 17én „ha esik, Szent Antal elviszi a szénát”; 
a Piroska napról egy mondóka is megemlékezik: „ha Piroska napján fagy, negyven napig el 
nem hagy”. Ágnes napja 21én már a másnapi Vincéhez kötődik: „ha Ágnes hideg, engesz
tel Vince, hogy teljék a pince”. És természetesen Szent Pál napjának is van időjárási üzenete:  
„Ha fényes Szent Pál, minden termés szépen áll. Ha Pál fordul köddel, jószág hullik döggel.”
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A Berkesdi Önkormányzat a 
né met és cigány kisebbségi 
ön kor mányzatokkal közösen 
szervezte meg december 20án 
a nyugdíjasok karácso nyi ün

nepségét. A rendezvényen a berkesdi óvo dába és általános iskolába járó gyerekek gondoskodtak a 
műsorról. Nagy meglepetéssel szolgált a közönségnek a magyar szakos Zelei Enikő tanár néni, aki 
egy teljesen új oldaláról mutatkozott be a közönségnek: zongorakísérettel operaáriákat énekelt. 
Az előadással fergeteges sikert aratott, amelyhez ezúton is gratulálunk. Reméljük több ször is 
élvezhetjük még színvonalas előadását. Az ünnepi műsort követően önkormányzatok karácsonyi 
ajándékcsomaggal köszöntötték az időseket.

A Berkesdi Önkormányzat december 14én tartott közmeghall
gatást a településen. Az önkormányzat éves tevékenységéről, 
gazdálkodásáról és jövő évi terveiről szóló polgármesteri beszá
molót követően a lakossági hozzászólások egyetlen téma köré 
fonódtak, ez pedig Berkesd közbiztonsága volt. Tény, hogy a 
településen sokat romlott az elmúlt időben a közbiztonság, 
melynek javításához az egy fő körzeti megbízott rendőr kevés. 
Megszaporodtak a besurranásos tolvajlások, betörések az üres házakhoz, a falopások. Sajnos, a 
tolvajok, betörők mindig találnak orgazdákat, akik megvásárolják tőlük a másoktól eltulajdonított 
dolgokat, ezzel segítve a bűncselekmények elkövetőit. Az önkormányzat a lakossági panaszokra 
hivatkozással, azzal a kéréssel fordult a Pécsi Rendőrkapitányság vezetőjéhez, hogy gyakoribb 
rendőri jelenléttel segítse elő a közbiztonság javulását Berkesden. 
Az önkormányzat évek óta szeretne támogatást szerezni térfigyelő kamerarendszer telepítésé hez, 
azonban erre a célra pályázati kiírás nem jelenik meg. Meggyőződésünk, hogy a térfigyelő rend
szer működése jelentősen erősítené a lakosság biztonságérzetét.

BERKESD
Nyugdíjas-
karácsony

TÁMOGATÁS
A Berkesdi Önkormányzat 
916 eFt rendkívüli támoga
tást kapott az elmúlt év vé
gén a Belügyminisztérium
tól az ÖNHIKI forrásból.  
A támogatást a közoktatási 
feladatok finanszírozására 
kapta az önkormányzat.

KÖZMEGHALLGATÁS
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A decemberi hónap – mint mindannyiunk életében – 
csoportunkban is az ünnepi készülődés és várakozás 
jegyében telt el. Így az ajándékok készítése, a csoport
szoba ünnepi dekorációja mellett, természetesen sütöt
tünk mézeskalácsot is, s hagyományainkhoz híven kel
lemes hangulatú karácsonyi műsorral leptük meg az 
erdősmecskei és lovászhetényi lakosságot. Jutalomként 
– az Önkormányzatok jóvoltából – mindkét helyről 
tartalmas ajándékcsomaggal térhettünk haza, me
lyet ezúton is köszönünk. Az óvoda mennyezetig érő 
„Karácsonyfáját” a gyerekekkel közösen díszítettük, 
melyre a Német Önkormányzattól kapott szaloncu
kor is felkerült. Az ünnepségre most is szeretettel hív
tuk nyugdíjasainkat, melynek örömmel tettek eleget.  
A fenntartói közreműködéssel sikeres IPR pályázat
nak köszönhetően idén is értékes fejlesztő játékok
kal, édességgel, ünnepi süteményekkel, gyümölccsel 
lephette meg a „Jézuska” a gyerekeket ezen a napon, 
melyet őszinte örömmel, civakodás nélkül vettek 
birtokba, s még a szünet előtt volt idő a békés együtt
játszásra is. Ezen felül a Bonyhád – Cikó Re-Kom 
Nonprofit Hulladékkezelő Kftnél elnyert környezet
tudatos magatartás kialakítását elősegítő oktatóa
nyagok: mese és feladatgyűjtemény, valamint színező
füzetek is a gyerekek ajándékkosarát gazdagították.  
A téli szünet előtti napon a délelőttöt legközvetlenebb 
partnereinkkel, a helyi iskolásokkal töltöttük. Közös 
bábelőadáson vettünk részt; a PécsSomogyi Babtista  
Szeretetszolgálat által a Betlehemi történet igen színvona
las, karakteres formában elevenedett meg előttünk.
Ezt követte a gyertyagyújtás, közös éneklés, és persze a 
jókívánságok mellett a kölcsönös, saját készítésű aján
dékok átadása sem maradt el. A következő időszak 
tervezett programjai között szerepel a Bajai Színház ven
dégjátékának a megtekintése Pécsváradon (Óz, a nagy 
varázsló), mely a kulturális élmény mellett a közlekedési 
ismeretek bővítését is szolgálja, mivel a városba a volán 
járat, hazafelé a falubusz „szolgálja” a kényelmünket. 
A januári szülőértekezlet témája a gyerekek farsangi 
báljának a megbeszélése lesz, amely a szülők szervezé
sében és lebo nyolításában kerül megrendezésre a 
kultúrházban. Mindenki részvételére számítunk, hisz 
a feladatok elosztása, a javaslatok beépítése, a bál sikere 
nagy részt a szülői aktivitás függvénye is.

Lőrinczné Takács Aranka és Csibi Zoltánné

ERDŐSMECSKE
ERDŐSMECSKEI ÓVODA

Környezetbarát technológia kiépítése 
várható 2012. évben Erdősmecskén is
Erdősmecske Község Önkormányzata 2011. évben KEOP 
pályázatot nyújtott be alternatív energia hasznosítására az 
Erdősmecskei Óvodában.
A benyújtott pályázat sikeres volt, melynek eredményekép
pen közel 10.200.000.Ft támogatást ítélt meg Erdősmecske 
községnek a bíráló bizottság.
A napelemes rendszer kiépítése után remélhetőleg jelentős 
elektromos energia megtakarítása realizálódik majd az 
Erdősmecskei Óvodában, és a hozzá kapcs olódó épület
részekben.

Árokrendezés
2011 tavaszától a KeletBaranyai Vízitársulatnak köszön
hetően megtörtént a Karasica vízfolyás erdősmecskei 
külterületi szakaszának bozótirtása. A munkák során ki
termelésre kerültek a mederbe benőtt cserjék, fák, ame
lyek nagyobb esőzések esetén lelassíthatják a víz zavartalan 
folyását. A kitermelt, összegyűjtött, főleg fűzfát az iskolában, 
és az óvodában használjuk fel fűtésre. Az ágak, és a cserjék 
pedig gépi apríték formájában a pécsi Pannon Biomassza Kft
hez kerülnek beszállításra. A meder rendezése, tisztítása, a 
műtárgyak helyreállítása csak a fenti munkák elvégzése után 
lehetséges. A leendő munkáknak köszönhetően is a Karasica 
vízfolyás ezen szakaszán sokkal eredményesebben, könnyeb
ben művelhetőek a közvetlenül határos földterületek. 2012. 
évtől az Önkormányzatnak a feladata a kül és belterületi 
szakaszok rendben tartása, ami igen nagy feladatot jelent 
majd ebben az évben. Reméljük, hogy az ehhez szükséges 
munkaerő és az eszközök is majd rendelkezésre fognak állni.
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Az erzsébeti gyerekek már jóval karácsony előtt elkezdték 
a felkészülést a betlehemi próbákkal 2011ben is a falut 
járva betlehemeztek december 24én. Sok helyen várták 
őket nagy szeretettel a gyerekek nagy lelkesedéssel ad
ták elő a betanult betlehemi játékot. Szent Este az Erzsé
beti templomban Antal Géza apátplébános által celebrált 
szentmise előtt játszották el a betlehemi játékot. Nagyon 
ügyes kis csapat, akik között a 6tól 17 éves korosztály 
volt megtalálható. Köszönjük nekik hogy minden évben 
hangulatossá és meghitté teszik kis falunk karácsonyát 
szentestéjét.

Mézes-mázas karácsonyi készülődés
Idén első alkalommal került megrendezésre az Erzsébet Községért alapítvány szervezésében a Mézeskalács sütő 
szépségverseny. A falu lányai, asszonyai szinte minden háznál sütnek ilyen jellegű süteményt. Itt jegyezném meg, 
hogy Kiss Kálmán tojáspatkoló férfi létére nagyon nagy aktivitással és odaadással segédkezett a lebonyolításban.  
Idén ezekből a leadott süteményekből lett megrendezve az első verseny. A legszebb süteményeket díjazták majd 
szentestén a templomban az éjféli mise előtt voltak megtekinthetők.

Adventi készülődés
Karácsony előtt, advent első vasárnapján a Német 
kisebbségi és az Erzsébeti Önkormányzat szervezé
sében adventi készülődést tartottunk az ifjúsági és 
nyugdíjas klubban. A résztvevőknek lehetőségük 
volt adventi koszorúk, asztali díszek készítésére.  
A gyerekek gyöngyöt fűzhettek, gyertyát önthettek. 
Lélekmelegítőnek egy kis teát szolgáltunk fel. Sokan jöt
tek el erre a rendezvényre, a hely az első pillanatra egy 
kicsit kicsinek tűnt, ebből tanulva a 2012es készülődést 
a Művelődési Házban fogjuk megtartani.
Köszönet a támogatóknak, segítőknek, megje-
lenteknek!

MIKULÁS
Délelőtt az Erzsébeti óvodába látogatott el a Mikulás. 
A gyerekek versekkel, énekkel kedveskedtek neki.  
A Mikulás bácsi kis ajándékcsomagot adott át mind
en gyermeknek. Innen a Művelődési Házba sétáltak 
át az ovisok ahol az ott dolgozó nénik bácsik Miku
lása szintén sok ajándékkal várta őket. 
Az idén a nagyon rossz időjárásra való tekintet
tel a Mikulás nem tudott hintóval, lovakkal, vagy 
szánkóval érkezni az esti órákban, hanem autóval 
járta krampuszának segítségével azokat a házakat, 
ahol kisgyerekek laknak. Az idei érdekesség, hogy 
egyik gyerek sem kapott virgácsot, mert a szülők és 
óvónénik elmondása alapján a gyerekek nagyon jól 
viselkedtek a 2011es évben. 
A Mikulás bácsinak a csomagok elkészítésében 
a Német Kisebbségi Önkormányzat segédkezett 
köszönjük neki a Mikulás bácsi és gyerekek nevé
ben. Reméljük jövőre lovas szánnal tud érkezni a 
Mikulás!

ERZSÉBET
BETLEHEM
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Fazekasboda Önkormányzata és Német 
Nemzetiségi Egyesülete Boldog Újévet és jó 
egészséget kíván a falu lakosságának!

Gál Zoltán, polgármester

Kékesden a kutyatartás szigorítását szorgalmazta 
több lakos is, melyet több, kutyával kapcsolatos in
cidens váltott ki. Több alkalommal szorgalmazták 
az ebadó bevezetését is, de ezen adó kiszabását az 
önkormány zat nem tartja célravezetőnek, hiszen a 
tömérdek eboltási felszólítás az mutatja, hogy más 
megoldást kell találni a felelős ebtartás bevezetésére. 

Néhány intő gondolatra szeretnénk felhívni a kutya
tartók figyelmét: 

Mindenki csak annyi és akkora kutyát tartson 
amen nyit tisztességesen el is tud tartani. Az éven
kénti veszettség elleni oltás törvényileg kötelező!  
A kutya tulajdonos felelős megtéríteni a kutyája által 
okozott károkat! 

Az Önkormányzat ezen intelmekkel azt szeretné 
el kerülni, hogy a jövőben ne büntetéssel kelljen el
kerülni a kutyák által okozott további kellemetlen
ségeket.

Varga Tamás, polgármester

KÉKESD

Ifjúsági Klub, mozgó könyvtár

Községünkben Ifjúsági Klub működik, ahova a gye
rekek hétfő és csütörtök délután szoktak ellátogatni. 
Lehetőség van számítógépezésre, közösségi játékokra, a 
mozgó könyvtár könyveinek olvasására, kölcsönzésére, 
valamint az ott lévő eszközözök használatára. Újabb 
eszközökkel, használati tárgyakkal bővült az Ifjúsági 
Klub. Várjuk a falu fiataljait hétfő és csütörtök délután 
az Ifjúsági Klubba!

ERZSÉBET
HÍREK Újabb területet vásárolt az önkormányzat

Az orvosi rendelő északi felén található kertet vásárol
tuk meg magánszemélytől, ahova terveink szerint 
idővel – ha majd pályázati vagy más forrásból pénzt 
tudunk rá előteremteni –, parkolót szeretnénk építeni, 
ezzel megszüntetve az orvosi rendelő előtt parkoló au
tók miatt kialakult baleseti veszélyforrást.

Közmunka program

A Belügyminisztérium által kiírt, a Munkaügyi Köz
ponton keresztül közmunka programra beadott pá
lyázatunk eredményét várjuk, mellyel 68 főnek több 
hónapos munkalehetőséget szeretnénk biztosítani 
a falu azon munkanélkülieinek, akik a feltételeknek 
megfelelnek és a felajánlott munkát elvállalják. Bízunk 
benne, hogy – sikeres elbírálás esetén – februártól elin
dulhat a közmunkaprogram.

FAZEKASBODA
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RENDEZVÉNYNAPTÁR 2012
JANUÁR

8. Pécsvárad Big Band Újévi Koncert
20. Pécsvárad VTV Jubileum
21. Mecseknádasd Farsangi bál Óvoda
21. Pécsvárad Bravi Buam Svábbál Művelődési Központ
23. Pécsvárad Magyar Kultúra Napja
25. Berkesd Fekete István Projektnap Általános Iskola

FEBRUÁR
4. Erdősmecske Farsangi bál
4. Kátoly Farsangi bál a Juice zenekarral
5. Mecseknádasd Nemzetiségi életünk tegnap és ma

11. Apátvarasd Farsangi bál Műv. ház
11. Berkesd Német nemzetiségi est, Svábbál Műv. ház
11. Mecseknádasd Családi Farsangi bál ÁMK Iskola
17. Berkesd Iskolai Farsangi bál Műv. ház
19. Mecseknádasd Nemzetiségi életünk tegnap és ma
24. Berkesd Óvodai Farsangi bál Műv. ház
25. Pécsvárad A Zengővárkonyi Hagyo mányőrző 

Egyesület jótékonysági farsangi bálja
Művelődési Központ

26. Óbánya Tüzeskerékgurítás Sípálya
X Nagypall Óvodaiiskolai Farsangi bál Kultúrház
X Erzsébet „Pálinkás szép napot”  pálinka és 

borkóstoló

MÁRCIUS
3. Óbánya Természettakarító nap Öregpatak völgy
4. Mecseknádasd Nemzetiségi életünk tegnap és ma
8. Mecseknádasd Szőlészeti borászati továbbképzés 

a Szőlészeti és Borászati Egyesület 
szervezésében

10. Apátvarasd Nőnapi bál Műv. ház
10. Erdősmecske Nőnap
10. Fazekasboda Nőnap
10. Szellő Nőnap
10. Zengővárkony Nőnapi bál Kultúrház
14. Berkesd „Nemzeti Ünnep”  ünnepi műsor Művelődési Ház
15. Zengővárkony Megemlékezés és koszorúzás
15. Erzsébet Megemlékezés a Hősök szobránál
18. Mecseknádasd Nemzetiségi életünk tegnap és ma
19. Berkesd Egészségügyi Projektnap Általános Iskola

2021. Mecseknádasd Borverseny borminta leadás
2223. Mecseknádasd Borbírálat

25. Mecseknádasd Kirándulás a KeletMecsek Egyesület 
szervezésében

30. Mecseknádasd Húsvéti hangverseny ÁMK Iskola
31. Berkesd Húsvéti Játszóház Művelődési Ház
31. Kátoly Húsvéti készülődés Kultúrház
31. Mecseknádasd Magyarországi Németek Országos Bor

versenye: eredményhirdetés – bál
Sportcsarnok

31. Szellő Húsvéti készülődés

Kékesdiek

Tüzeskerék gurítás

Farsang

Borverseny - Mecseknádasd

Erdősmecske



ZengőVidék2012. január8

ÁPRILIS
1. Nagypall Húsvéti Kézműves vásár és játszóház – Kultúrház
1. Zengővárkony „Virágvasárnaptól – Húsvétig” – tojásdíszítés a Kultúrház

ban
9. Zengővárkony A Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület „Húsvéti lo

csoló” című műsora
11. Pécsvárad Költészetnapi szavalóverseny
12. Mecseknádasd Szőlészeti borászati továbbképzés
21. Pécsvárad Ifjúsági Fúvószenekari Fesztivál
27. Pécsvárad Szent György napi Borverseny, Borbál
29. Mecseknádasd Kretzl Fest
29. Pécsvárad Város Napja

2729. Óbánya V. Üveges Hétvége a Zengővidéken
30. Zengővárkony Májusfaállítás a Tájház udvarában
30. Szellő Majális

X Erzsébet Emaus pincejárás

MÁJUS
1. Berkesd Majális Füves futballpálya
1. Erzsébet Majális
1. Nagypall Pince Galéria 11. megnyitó ünnep

sége
Pince Galéria

1. Pécsvárad Maifest
6. Apátvarasd Anyák napja Műv. ház
6. Kátoly Anyák napi műsor óvodások 

közreműködésével
Kultúrház

11. Berkesd Kulturális Bemutató Műv. ház
12. Mecseknádasd Szőlészeti borászati továbbképzés
19. Pécsvárad Felvidékiek Napja
26. Fazekasboda Gyereknap
26. Óbánya „Étekérték” – helyi ételek recept 

ismertetője
27. Apátvarasd Gyereknap Műv. ház
27. Mecseknádasd Pünkösdi kakaspaprikás 

főzőverseny
28. Kátoly Pünkösdi Krájicejárás
28. Szellő Pünkösdi túra
28. Pécsvárad Regionális Kerékpáros Találkozó

JÚNIUS
1. Mecseknádasd Alapfokú Művészeti csoportok be

mutatója
AMK

1. Zengővárkony Májusfa kitáncolás a Tájház udvaron
2. Hidas Kardoss Fesztivál
4. Berkesd Hősök Napja Háborúban elesettek 

emlékműve
9. Fazekasboda Hagyományőrző Falunap

10. Fazekasboda Úrnapi Búcsú
10. Mecseknádasd Sommerfest Óvoda
16. Mecseknádasd Ballagás

1617. Ófalu FalunapSóskiflinap
30. Kátoly Falunap és játékos gyereknap
30. Ófalu XV. Juniális Focikupa

Locsolók

Zengővárkony

Kakaspaprikás főzőverseny

Kistérparty - Erzsébet

Kátolyiak



ZengőVidék 2012. január 9

30. Zengővárkony Zengővárkonyi Hagyományőrző 
Művelődési Egyesület fennállásának 
40. évfordulója

X Erzsébet Labdarúgó Kupa és Sportnap
X Martonfa Falunap
X ÖKOPARTY – Kistérparty

JÚLIUS
7 Óbánya Fazekasnap – A kiállítás 13 éves 

jubileuma
Fő u. 70.

78. Nagypall VII. Pogácsfesztivál és Falunap Sunyi Söröző udvara
913. Zengővárkony Zengővárkonyi Református Gyüle

kezet hittan tábora
Orfű

14. Berkesd Romanap Műv. ház
14. Szellő Falunap és gyermeknap

1618. Nagypall Csuhé Kézműves Tábor Kultúrház
2021. Pécsvárad Ifjúsági Fesztivál

X Erzsébet Falunap
X Óbánya Vízizenék Óbányaitavak

AUGUSZTUS
25. Kátoly Kirándulás Lengyelországba
45. Mecseknádasd Alsófalusi Búcsú TRIB Étterem és 

Söröző
11. Erdősmecske Falunap
12. Apátvarasd Falunap Műv. ház
18. Mecseknádasd Német Nyári Színház előadása
18. Pereked Nemzetközi Fúvós Találkozó
18. Pécsvárad Spatschoppen
19. Berkesd VIII. Berkesdi Kakaspörkölt

főzőverseny
Aszfaltos focipálya, 
kispálya

19. Mecseknádasd Sörfesztivál Schlossberg Vendéglő
19. Pécsvárad Ünnepi Önkormányzati Ülés, Uni

CumLaude
19. Szellő Főzőnap
20. Mecseknádasd Búcsú
20. Pécsvárad Ünnepi Szent Mise, Népünnepély
25. Zengővárkony Falunap

130. Pécsvárad Szent István Napok, Várszínházi 
előadások

X Óbánya Vízizenék Óbányaitavak

SZEPTEMBER
12. Hidas Bányász Napok

8. Mecseknádasd Hősök napi megemlékezés
9. Erdősmecske Márianapi Búcsú
9. Pereked Búcsú

15. Óbánya Falunap, Óbányai elszármazottak találkozója
22. Berkesd Szüreti felvonulás
23. Mecseknádasd Kirándulás a KeletMecsek Egyesület szervezésében
29. Pécsvárad Kistérségi Nyugdíjas Találkozó

X Erzsébet Vadásznap

Pogácsa Fesztivál

Kistérparty

Kistérparty
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OKTÓBER
6. Kátoly Idősek napja
6. Mecseknádasd Link Hohl Fest
7. Mecseknádasd Idősek napja

13. Zengővárkony Lukács nap
14. Mecseknádasd Oktoborfeszt
20. Fazekasboda Idősek napja

2021. Pécsvárad Pécsváradi Leányvásár
21. Erdősmecske Búcsú
21. Óbánya Vendelnapi Búcsú, Kakasverés
23. Erzsébet Nemzeti Ünnep
23. Zengővárkony Megemlékezés és koszorúzás
24. Mecseknádasd Liszt Ünnepség AMK
27. Erdősmecske Idősek napja
27. Szellő Idősek napja
28. Nagypall Búcsú

X Erzsébet Idősek napja
X Zengővárkony Idősek napja

NOVEMBER
1. Berkesd Halottaknapi Körmenet Templomtemető
1. Szellő Halottaknapi megemlékezés
4. Apátvarasd Szent Imrenapi búcsú
9. Kátoly Mártonnapi lámpás felvonulás
9. Mecseknádasd Márton napi ünnep

10. Óbánya Természettakarító Nap
11. Nagypall Mártonnapi felvonulás, Idősek napja
18. Ófalu Idősek napja
24. Szellő Adventi készülődés

X Erzsébet Töklámpás felvonulás

DECEMBER
1. Kátoly Adventi készülődés
1. Mecseknádasd Mikulásnapi pincejárás Triebi pincesor
2. Nagypall Karácsonyi Kézműves vásár és 

játszóház
Kultúrház

5. Apátvarasd Mikulás házhoz megy
6. Ófalu Mikulásnap
6. Erzsébet Mikulásnap
8. Óbánya Adventi találkozások

15. Pécsvárad A Zengővárkonyi Hagyományőrző Egye
sület önálló estje a Művelődési Központban

16. Berkesd Karácsonyi játszóház Műv. ház
16. Fazekasboda Mikulás és Karácsonyváró ünnep
16. Szellő Mindenki Karácsonya
18. Berkesd Nyugdíjasok Karácsonya Műv. ház
19. Mecseknádasd Karácsonyi hangverseny AMK
22. Erdősmecske Falukarácsony
22. Kátoly Karácsonyi műsor
23. Zengővárkony Falu karácsony a Kultúrházban
24. Erzsébet Betlehemezés
30. Pécsvárad Szilveszteri túra a Zengőre
31. Pécsvárad Szilveszteri Batyusbál

X Zengővárkony Advent vasárnapjain karácsonyi 
készülődés a Kultúrházban

Leányvásár

Testvérvárosi találkozó

Mikulásnapi pincejárás
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December 3án, szombaton a délutáni órákban megérkezett a Lovászhetényi 
Polgárőr Egyesület Mikulása a településre. A falu utcáit végigjárva szalon
cukrot szórt kicsikneknagyoknak, időseknek egyaránt. Útja ezután a temp
lom melletti térre vezetett, ahol a falu aprajanagyja már izgatottan várta a 
Min denki Fenyőfája alatt. A fenyőt vidékről adományozták az egyesületnek, 
melyet 44 méteres fényfüzérrel és díszekkel öltöztettek ünnepi pompába. 
Sötéte dés kor felgyúltak a fények, megszólalt a karácsonyi zene. A fa alatt já
tékok várták a gyerekeket. Amíg a kicsik válogattak az ajándékok között, ad
dig az odalátogatókat teával, süteménnyel és forralt borral vendégelték meg.  
Az egyesület köszöni az önkormányzat és a támogatók segítőkész hozzájáru
lását, amely nélkül nem jöhetett volna létre ez a remek hangulatú délután.

Bátai László

Liszt Ferenc ÁMK
December hónapban a hagyományoknak megfelelően 
folyamatosan zajlottak az Adventi ünnepélyek. Az iskola 
aulájában minden hétfőn új gyertyát gyújtottunk az ad
venti koszorún, és másmás évfolyam ad ta a hangulatos 
műsort, mely jól szolgálta az ünnep re való készülődést, 
ráhangolódást. December 22én mindezek zárásaként 
a negyedikesek han gulatos Betlehemi játékkal és a nyol
cadik évfolyamo sok kará csonyi műsorral kedveskedtek 
diáktársaik nak, majd osztálykeretben ünnepelték a kará
csonyt, ajándékozták meg egymást. 
E műsorfüzér keretében a december 6án a gyerekek örö
mére megjött a mikulás is az iskolába, mely során a ne
gyedik osztályosok egy kis színjáték előadásával köszöntötték a mikulást és az alsóbb évfolyam tanulóit. 
A karácsonyvárás hangulatában került sor a karácso nyi vásárra, melynek során a megjelent sok szép aján déktárgyból, 
karácsonyi kellékekből vásárolhattak a gyerekek. December 20án az iskola aulájában a hagyományos karácsonyi 
hangversenyen az alapfokú művészeti oktatás zenei szakágában tevékenykedő gyerekek ízelítőt adtak tudásukból.  

A hangver seny programját színesítette a vendégként fellépő zene
ovisok és a Skóciai Szent Margit Kórus szereplése. A kórus tagjai 
műsoruk végén ajándékkal kedveskedtek a fellépő zeneiskolásoknak.
December 16án az iskola zeneiskolás tanulói lehetőséget kaptak, 
hogy Pécsett az ÁRKÁD Üzletházban felléphessenek – egy kb. fél órás 
műsort adtak a hagyományos „Karácsonyi színpad” programsorozat 
részeként. Fellépésüknek nagy sikere volt. 
Az Adventi időszakhoz kapcsolódóan több tanulócsoport is az alka
lomhoz illő ételeket, süteményeket, karácsonyfadíszeket készített az 
iskola tankonyhájában. Ezek is emelték az ünnepi várakozás hangu
latát, fényét. 

LOVÁSZHETÉNY
Mikulás-
ünnepség

MECSEKNÁDASD
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”Kedves Mecseknádasdiak!
Kérem, engedjék meg, hogy rövid áttekintést adjak az 
elmúlt évről és a további terveinkről:

A fejlesztéseink, igazodva a 20072013as évek gazdasá
gi prog ramjához, valamint az elnyert pályázati támoga
tásokhoz, 3 fontosabb célterületet érintenek:

1. turizmus és infrastruktúrafejlesztés, település
gazdálkodás

2. oktatásnevelés és kultúra
3. szociális és egészségügyi ellátás.

A gazdasági válság hatására és a helyi szükségleteket 
felismerve kapcsolódott be negyedik célként a munka
helyteremtés.
Az önkormányzat tulajdonában álló két cégben he
lyi dolgozók foglalkoztatásával valósítjuk meg az 
önkormányzat nyertes pályázati projektjeit a lakosság 
megelégedésére. A fejlesztési munkák kivitelezése el
lenére az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra, 
hogy biztosítsa intézményei működőképességét, azok
ban a színvonalas ellátást.
A legfontosabb fejlesztéseink közül megemlítem a 
felújított Templom teret, melynek parkosításához 
kap csolódóan példaértékű összefogásról tett tanúbi
zonyságot a lakosság. Köszönhetően a befolyt ado
mányoknak, és a társadalmi munkának a téravatóra a 
növények elültetése is megtörtént. Településközpontun
kon sokat emel a két felújított központi tér látványa. 
Szinte nem múlott el olyan hónap, hogy ne büszkélked
hettünk volna valamilyen új létesítmény felavatásával, 
megújításával. 
A szeptemberi nevelési és tanévkezdés alkalmával a gye
rekek egy új játszóteret vehettek birtokba, mely az ő és 
szüleik szavazatai alapján került a jelenlegi helyére. 
A DDOP támogatásából elkészült a Szociális Gondozási 
Központ új szárnya, a Mikrotérségi Alapfokú Szociális 
és Egészségügyi Szolgáltató Központ, melynek avató ün
nepségén Szekó Józsefet, Mohács polgármesterét és a 
DélDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnökét is 
vendégeink között üdvözölhettük. Szintén az OP támo
gatásából megvalósult  a Dózsa György utcai vízren
dezés, és folynak a Liszt Ferenc utcai romos ház ifjúsági 
szállássá alakításának, valamint a Szérűskerti vízren
dezési program kivitelezési munkálatai.

A fenti munkák elvégzését a lehetőség szerint és a mun
kabírás függvényében a Kft. végzi, külső vállal kozásokat 
csak nagyobb beruházások esetében kívánunk bevonni.
A pályázati munka mellett egyre növekvő külső részvé
tellel szer veztük meg rendezvényeinket.
A Pünkösdi Kakaspaprikás-főző verseny és a remekül 
szervezett és színvonalas programkínálatot felvonultató 
Búcsú mellett a kisebb múltú rendezvényeken is magas 
volt a részvétel. A Tribi pincejárás alkalmával utazási 
irodák részéről is érdeklődés mutatkozott a program 
iránt. Ismételten megrendezésre került az Oktoborfest 
névre hallgató kétnapos Oberkrainer fesztivál, melynek 
nagysikerű megrendezését a következő években továb
biak is követik majd. Természetesen a partnerkapcso lati 
település oldalán sem lankadt az érdeklődés Mecsekná
dasd iránt. Frammersbachból két rendezvényünkre is 
érkezett delegáció.
A mezőgazdasági útépítési pályázatunk kedvező elbírá
lása ellenére az engedélyezési folyamat igen lassan halad. 
Bízunk a megvalósítás sikerében. 
Az Európai Únios programozási ciklus a végéhez köze
ledik ugyan, mégis igen sok pályázati kiírás megjelené
sét várjuk ebben az évben is, melyek remélhetőleg újabb 
sikeres fejlesztéseket eredményeznek majd.
Rövidesen újabb vízrendezési programra nyújtjuk be 
kérelmünket, melynek tárgya ezúttal az Öreg patak 
belterületi szakaszának rendezése. Intézményeink fej
lesztését továbbra is fontosnak tartja a testület. Iskolai, 
óvodai és szociális ellátás fejlesztésére, továbbá a ren
dezvényeink szervezésére is benyújtunk pályázatokat.
Felelős, kiszámított, pontos gazdálkodással az intézmé
nyeink működése biztosítható és azok a fejlesztések, 
amelyekre pályázati támogatást nyertük, befejezhetőek 
a következő években.
A tempót igyekszünk tartani, melyben számítunk segítő 
együttműködésükre, megértésükre és támogatásukra.
A magam részéről sikeresnek értékelem az elmúlt évet. 
Köszönöm mindazok segítő  közreműködését, akik 
az elért eredményekhez, a rendezvényeink sikeréhez 
munkájukkal, támogatásukkal hozzájárultak, kívánok 
a település lakosságának jó szerencsében, sikerekben és 
eredményekben gazdag, boldog új esztendőt!

Dr. Wekler Ferenc, polgármester

MECSEKNÁDASD - ÉVÉRTÉKELŐ
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Az előző év novemberében iskoláink tanulói részt 
vettek a Kodolányi János ÁMK Német Nemzetiségi 
Általános Iskolája által rendezett helyesíró versenyen. 
Laki Fülöp második osztályos tanulónk harmadik he
lyezést ért el a megmérettetésen. Gratulálunk neki e 
szép eredményhez! A versenyen  szépen szerepeltek 
Kasza Nikolett harmadik osztályos, Dobszai Dori-
na, Kovács Evelin és Réder Adél negyedik osztályos  
tanu lóink.
Decemberben iskolánkat is meglátogatta a Télapó, akit 
a gyerekek már nagyon vártak. Mindenki nagy örömére 
senki sem maradt ajándék nélkül. 
A decemberi hónapban izgatottan készültünk a kará
csonyra, mivel szokásainkhoz híven minden év
végén egy műsorral ajándékozzuk meg a szülőket, 
nagyszülőket, a község lakosságát. A gyerekek szorgal
masan tanulták a verseket, gyakorolták a karácsonyi 
énekeket és  a betlehemi szerepeket is. Ez a karácsonyi 
műsor rendhagyóbb volt, mint a többi, mivel egyik ta
nulónk édes apja, Dr. Laki Tamás szintetizátoron kísér
te a dalokat. Ezúton is köszönjük a segítségét!

NAGYPALL
Kodolányi János 
ÁMK Nagypalli 
Német Nemze tiségi 
Általános Iskolája

Ahogy immár 17 éve minden alkalommal, 2011
ben is megtartottuk a „Mindenki Karácsonya” 
elnevezésű rendezvényünket.
A település lakóinak nagy része most használ
hatta először az önkormányzat által, az Új  
Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázati 
támogatásából vásárolt párnázott székeket, így 
ezen túl már nem kell a kényelmetlen padokon 
ücsörögve végignézni a gye rekek műsorát.
A falu kultúrháza ismét megtelt, ahogy az elmúlt 
években is mindig, ami nagy örömünkre szol
gált, mert igazolja, hogy a falu lakói értéke
lik a gyerekek és a pedagógusok munkáját.  
Az örömünkbe azonban egy kis üröm is vegyült, 

hiszen évrőlévre mindig kevesebb gyermek sze
repel a műsorban, ami sajnos azt mutatja, hogy a 
gyermeklétszám alaposan megcsappant az utóbbi 
években kicsiny falunkban.
A délután folyamán a helyi gyerekek kedves kará
csonyi műsorában gyönyörködhettünk, akik nagy 
lelkesedéssel és lendülettel adták elő a szépen 
megtanult verseket, dalokat, rövid jeleneteket. 
A fellépők legnagyobb része az általános is
kolásokból állt, valamint az óvodába járó 
gyerekekből, de két középiskolásunk – Szeibert  
Petra és Harasztia Zsuzsanna – is vállalta a  
szereplést. 
Köszönjük a fellépő gyerekeknek ezt a szép, 
meghitt délutánt! Köszönjük a helyi pedagógu
soknak – Vörös Márta, Megyesiné Huszár Berna-
dett és Dorn Anrdea tanárnők, Bechli Erzsébet és 
Fischer Adrienn óvónők, – a gyermekek felkészí
tését, hiszen nélkü lük, az ő áldozatos munkájuk 

ÓFALU
Mindenki  
Karácsonya 2011
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November 27én délután adventi készülődésre jöttünk 
össze a Művelődési Házba. A felnőttek ajtódíszeket, 
adventi koszorúkat, faliképeket készítettek, a gyerekek 
gipszből öntött tárgyakat festettek, gyöngyöt fűztek.  
Négyes Tímea segítségével gyertyákat öntöttünk és 
koszorú alapokat készítettünk. Karácsonyi dalokat 
hallgatva, mézes süteményeket és teát fogyasztva iga
zi karácsonyi hangulatban töltöttük el a délutánt.  
Timinek köszönjük a segítséget! 
Karácsonyi díszbe öltöztettük a Művelődési Házat 
és a faluközpontot. Sajnos ezt nem mindenki ér
tékelte, mert december 24ről 25re virradóra el
lopták az Emlékműnél felállított adventi koszorúról 
a gyertyákat és a díszeket, valamint a Művelődési 
Háznál elhelyezett fenyődíszekről a szalagokat.  
Üzenjük azoknak, akik elkövették ezt, hogy inkább jöt
tek volna közénk az adventi készülődésre és ott ingyen 
hozzájuthattak volna még több karácsonyi díszhez és ez 
által, saját készítésű tárgyakkal díszítették volna ottho
naikat és nem teszik tönkre mások önzetlen munkáját.
December 17én tartottuk immár hagyománnyá váló 
karácsonyi készülődésünket a Művelődési Házban. Az 
ünnepi köszöntő után Lakatos Jusztina és Nagy Vik-

tória közös zenei előadását hallgathattuk meg, majd 
Köő Noémi előadásában a Csendes éjt. Ezt követően a  
Kátolyi Színjátszó Kör előadásában a Tű című szín darabot 
nézhettük meg, ami nagyon tetszett a megjelen teknek. 
Az előadás végére megérkezett a télapó a krampuszával, 
elhozva a gyerekeknek Kovács Ferenc, Kéméndi Ádám és 
Parcsami Tamás ajándékát, valamint a nyugdíjasoknak 
az önkormányzat szerény hozzájárulását a karácsonyfa 
alá. Minden fellépőnek és ajándékozónak köszönjük a 
közreműködését!

SZELLŐ
K A R Á C S O N Y

nélkül nem biztos, hogy évről évre létrejöhetne ez 
a kedves, szívet és lelket melengető rendezvény.
Az önkormányzat és az óvoda dolgozói a terem 
díszítését és a finom süteményeket készítették el 
a falu lakóinak, amiért külön köszönet illeti őket.

Ófalu Község Önkormányzatának képviselő 
testülete nevében:

Szeibert Edéné, alpolgármester
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LEADER hírek
A „ZengőDuna” Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tájékoztatása szerint a LEADER pályázatok hiánypót
lása januárban megkezdődik. A hiánypótlások benyújtása postai úton, papíralapon történik. A pályázati doku
mentáció valamennyi ehhez szükséges formanyomtatványa (Főlap; Építési A B és C betétlapok; Árajánlatos 
tétel bejelentő lap; Pénzügyi terv; Gép betétlap; Üzleti terv; Működési és fenntarthatósági terv; Nyilatkozat 
összeférhetetlenség fennállásáról; Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről stb.) elérhető az MVH honlapján 
az alábbi link alatt:

www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1492011

A HACS munkaszervezete az elkövetkező hetekben írásban szólítja fel hiánypótlásra az ügyfeleket. A hiány
pótlások sikeres benyújtása érdekében javasolják az adott ügyintézővel való konzultációt! 

Pécsváradi Többcélú Kistérségi 
Társulás - Társulási hírek
•	A Zengővidék Szolgáltató Nonprofit Kft. beadta a 

LEADER „Szabadidős és hagyományőrző rendez
vények” célterületére az ÖKOPARTY elnevezésű 
pályázatát. Az „ÖKOPARTY” rendezvény célja a 
helyi jellegzetességek bemutatása, a hagyományok, 
szokások és ötletek egymással való megosztása.  
A pályázat el nyerése esetén a rendezvényt idén 
nyáron tartjuk meg.

•	A kistérség települései úgy döntöttek, hogy 2012ben is 
fenntartják és működtetik a „Mozgó könyvtárakat”. A szol
gáltató könyvtár továbbra is a Pécsváradi ÁMK Könyvtára 
marad. A normatíva összege 2012ben 20%kal csökkent.

•	Kistérségünk településein a logopédia és a nevelési 
tanácsadás feladatokat ebben az évben is a Tolna 
Megyei EGYMI munkatársai végzik.

•	Az EON ügyfélszolgálati irodája Pécsváradon a 
Gyenes Tamás u. 6/2. szám alatt, a szokott helyen 
várja az ügyfeleket. Az ügyfélfogadás ideje: hétfő: 
913., szerda 1418 óra.

•	A	 Komlói	 Körzeti	 Földhivatal	 pécsváradi	 ügyfél
szol	gá	latát	 a	 Baranya	 Megyei	 Kormány	hivatal	 2012	
január	 1.től	 megszűntette.	 Indokolásuk	 szerint	
„az	 ügyfelek	 száma	 az	 évek	 során	 fokozatosan	 és	
jelentősen	 csökkent.	 Sok	 esetben	 egyetlen	 ügyfél	
sem	vette	igénybe	a	szolgáltatást”.	A	komlói	elérhető
ség:	7300	Komló,	Berek	u.	3.	Pf.:	89.	0672483110.,		
komlo@takarnet.hu
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REJTVÉNY
1. Szalagos édesség
2. Jelmezesek versenye
3. Kátolyban is élő nemzetiségünk
4. Kistérségünk központja
5. Kistérségünk több települését is érintő 

patak
6. Kistérségünk lemagasabb pontja
7. Kistérségünk fazekasai is ebből az 

anyag ból dolgoznak

Januári rejtvényünk megfejtése az év eleji ünnepeinkhez kap
csolodó fogalom. A megfejtéseket az info@zengőalja.hu email 
címre, vagy a 7720 Pécsvárad, Gyenes T. u. 6/2. címre kérjük meg
küldeni. A helyes megoldást beküldők között a pécsváradi Hochrein 
Méhészet 1/2 kgos mézkülönlegességét sorsoljuk ki.

Garantáltan jó minőségű méz egész évben eladó!

HOCHREIN MÉHÉSZET
Pécsvárad, Zengő köz. 2.

06/72465780
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”Ilyenkor, télvíz idején a disz nóvágásoknak van az ideje. 
Én egy régi erzsébeti disznó vágási receptet osztok meg 
Önökkel, melyet fehér, kukoricás vagy kásás hurkának 
is neveznek. 
A receptet a dédnagyanyámtól tanultam, az elkészí
tés techni káját gyerekként magam is sok szor láttam.  
A gyerekkori ízek varázsa végigkíséri az embert egész 
életén át, sokaknak a nagymama pogácsája, nekem a 
dédimama kukoricás hurkája az az íz, melyet hordozok 
magamban és amíg tehetem, minden évben fel is elev
enítem. 
Az elkészítés technikája a korral változott: míg régen 
kézzel töltötték a hurkát, ma már hurkatöltőt hasz ná
lunk. A kukoricát egy nappal előbb beáztatjuk, be ke
verés előtt a vizet leöntjük róla. 

A hozzávalókat jól összekeverjük, a sertés fodros vas
tagbelébe töltjük, majd a hurka abalében kb. 2 órán át 
abáljuk. Lazán töltsük és ne kössük, hanem csak tűrjük 
vissza a végét, mert nagyon megdagad. Ezután fo gyaszt
ható, illetve fagyasztással vagy füstöléssel tartósítható. 
Ez a töltelék káposztalevélbe csavarva, töltött káposz
taként főzve is kitűnő: „kukoricatőttés”. 
Régen, amikor nem volt ennyi hús, a hurkába a kukor
ica közé középre vékony húscsíkokat töltöttek. Ezért 
ne vezték akkoriban ezt a finom ételt a „szegények hur
kájának”. 

Jó étvágyat kívánok!

ERZSÉBETI KUKORICÁS HURKA

Rovatunkban hónapról-hónapra bemuta-
tunk egy-egy olyan ételt vagy italt, melyet 
kistérségünk településein hagyományosan, 
több emberöltővel ezelőtt is ké szítettek, 
ugyanakkor – esetleges változtatásokkal – 
ma is ismerik és szeretik.

Kérjük kedves olvasóinkat, ha őriznek em
lé keikben vagy szakácskönyvükben régi 
finom ételrecepteket, írják azt meg nekünk, 
hogy megoszthassuk a kistérség lakosaival!

info@zengoalja.hu,  
7720 Pécsvárad, Gyenes T. u. 6/2.

Elsőként Horváth János mutatja be az  
erzsébeti kukoricás hurkát. 

Hozzávalók: 
2 kg frissen morzsolt, apróra darált kukorica 
(vagy boltokban kapható kukoricadara) 
2 kg hús, 2 cm-es kockákra vágva
1 kg bekevert kolbászhús
Só, bors, paprika, darált fokhagyma,  
2-3 fej vö röshagyma apróra vágva, zsírban 
megpirítva.

A  Z E N G Ő A L J A  

Í Z V I L Á G A

A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás 
havonta megjelenő információs lapja

Megjelenik 2600 példányban
Felelős kiadó: Dr. Wekler Ferenc elnök

Szerkesztőség: Pécsváradi TKT. munkaszervezet
06/72465331
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ZengőVidékHirdetési lehetőség
A Zengővidék információs lap 2012. januárjától 2600 példányban 
jelenik meg Apátvarasd, Berkesd, Erdősmecske, Erzsébet, Fazekas
boda, Kátoly, Kékesd, Lovászhetény, Martonfa, Mecseknádasd, Nagy
pall, Óbánya, Ófalu, Pereked, Szellő, Szilágy és Zengővrákony telepü
léseken.
Ha hirdetést kíván megjelentetni az újságban, jelezze azt a 06/72
465331es telefonszámon vagy az info@zengolaja.hu email címen. 
Kedvező árakon, a hátlapon színes hirdetést is megjelentetünk.
Februári számunk lapzártája: 2012. február 1.


