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TÉL A JAVÁBÓL
Hogy kívántuk Karácsonykor: csak egy kicsi hó is, de essen!  
Aztán januárban többen jóslásokba bocsátkoztak – idén ilyen ko-
rán jön a tavasz. Február 2.-án gondolatban a medvékkel voltunk: 
igen, sütött a nap, árnyék is volt bőven, a bundás visszaballagott a 
barlangba – akkor most mégiscsak lesz tél?! Lett. S hozott magával 
mindent, amije csak volt; havat, szelet, hideget. Hozott árokba 
csúszott autókat, elfagyott végtagokat, kiürült fáskamrát, bosszús 
felnőtteket. Használhatatlan utakat, aggódást és gondot. De ho-
zott jó vastag takarót a fagyos földekre, kiváló pályákat síeléshez, 
szánkózáshoz. Boldog örömet, pirosló gyerekarcokat is hozott, 
kacagást, hógolyózást, „angyalkákat” a friss hóban. Mert ilyen a 
világ. Minden fehérben van valami fekete. És a legsötétebb feketé-
ben is talál – ha nagyon keresi az ember – egy kis fehéret. 
Ebben a hónapban Erzsébetről kaptunk szép, téli képeket. (H. Á.)

PROGRAMELŐZETES

Február 26.  
Tüzeskerék-gurítás - Óbánya

Március 10.  
Nőnapi bál - Apátvarasd, Zengővárkony, 

Szellő, Erdősmecske, Fazekasboda

Március 14-15.  
Nemzeti Ünnep megemlékezés  

14. Berkesd,  
15. Zengővárkony, Erzsébet 

Március 19.  
Egészségügyi Projektnap - Berkesd

Március 20-23.  
Borverseny - Mecseknádasd

Katona Bálint, Levente és a tél

Müller Emma első szánkózása

Téli látkép
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”

”
A HÓNAP ÜZENETE...
arról, hogy mindig útközben élsz

Azt hiszed, házat építettél, s pályád büszke ormairól 
elégedetten szemlélheted a világot? Nem tudod, hogy 
örökké vándor maradsz, s minden, amit csinálsz, az 
úton haladó vándor mozdulata? Örökké városok, 
célok, életkorok és változások között haladsz, s ha 
megpi hensz, nem pihensz biztosabban, sem tartósab-
ban, mint a vándor, aki megtöttyed az útszéli almafa 
árnyékában egy félórára útközben. Tudjad ezt, mikor 
terveket szövögetsz. Utad értelme nem a cél, hanem a 
vándorlás. Nem helyzetekben élsz, hanem útközben.

Márai Sándor: Füveskönyv

FEBRUÁR – BÖJTELŐ HAVA
Február Böjtelő hava, mivel a keresztény nagyböjt kez-
dete rendszerint ebben a hónapban kezdődik, nevezik 
Halak havának is, mivel február 21-e és március 20-a 
között a Nap a Halak jegyében jár. Februárt a mezei 
tennivalók alapján gyümölcsfáit, szőlőtőkéit metsző 
meglett férfiú jelképezi, de megjelenítheti ráncos képű 
aggastyán is, amint a tűz mellett fagyoskodik.
A farsang, a vidám lakomák, bálok, mulatságok időszaka 
még tart, egészen hamvazószerdáig (Húsvét vasárnap-
jától visszaszámolt 40. nap), a nagyböjt kezdetéig.

Mint a szélvész, repül a szánka 
S e mindenféle tarkaság 
Engem harsány kacajra indít: 
Így szép az élet... a világ...! 
Most korholó, hideg vagyok, – majd 
Víg pajtás, hűtlen szerető; 
Így bolondítjuk benned egymást, 
Oh boldog farsangi idő!

Tompa Mihály: Farsang 

JELES NAPOK: 

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja , 
a Mária kultusz egyik ünnepe. Az ezen a napon 
megszentelt gyertyák később meggyújtott láng-
ja megvédi a csecsemőket, betegeket, halottakat.  
Ha február 2.-án kisüt a nap és a medve meglátja az 
árnyékát, akkor visszabújik a barlangjába és még 40 na-
pig tart a tél. 
Február 14. Bálint napja: ha ezen a napon 
hideg, száraz az idő, akkor jó lesz a termés.  
Az angolszász kultúrából vettük át kb. másfél évtizede a 
Valenitn’s Day – Valentin napi ajándékozás – szokását, 
ezen a napon a szerelmesek adnak egymásnak valami 
emléket. Angliában Szt. Valentin a jegyesek és fiatal 
házasok védőszentje. 
Február 19. Zsuzsanna napja: ő volt az a gyönyörű 
bibliai nőalak, akit fürdés közben meglestek a vének. 
Állítólag ezen a napon szólal meg először az évben a 
pacsirta, éneke a tavasz közeledtére utal. 
Február 24. Mátyás napja: ha hideg az idő, Mátyás 
feltöri a jeget, ha nem talál, akkor csinál.
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ÓBÁNYA

FELHÍVÁS
Az általános nagy érdeklődés miatt felhívjuk a figyel-
met a falun belüli korlátozott parkolási lehetőségre!  
A különleges, látványos, egyedi hagyományőrző ren-
dezvényünkre érkezőknek a parkolás ajánlott az Arany-
patkó Lovaspanziótól, ahonnan egy jó félórás gyaloglás 
után érkeznek a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet egyik 
legszebb részét képező Óbányai-völgyben meghúzódó 
kis faluba, a Tüzeskerék-gurításra és az ahhoz kap-
csolódó egész napos rendezvényre.
Várunk minden érdeklődőt szeretettel!

A rendezvény szervezői

ÓBÁNYA, FEBRUÁR 26., VASÁRNAP
TÜZESKERÉK-GURÍTÁS

HUTZELSONNTAG („ASZALVÁNYOK VASÁRNAPJA”)
Egész napos programhoz várunk őstermelőket, 
kistermelőket, termékeik bemutatására, árusítására.
Jelentkezés, információ: a 30 348 42 30-as telefonszá-
mon február 20-ig

FAZEKASBODA
•	A munkaügyi központon keresztül előre láthatólag 

február 1-től indul a Start munkaprogram, melyben 
az önkormány zat 4 főt kíván alkalmazni – feladatuk 
lesz az árkok tisztítása, lapozása; a közterek és a falu 
rendben tartása. 

•	Idén a szemétszállítási díj nem változott, továbbiak-
ban is az önkormányzat vállalja fel a költségeket.

•	Mivel tavaly nagyon jól sikerült, így az idén is közös 
farsangot szervezünk a gyerekekkel és a nyugdíjasok-
kal együtt február 12-én. Legyünk minél többen!

•	Hock László konyhakertjében akkora krumpli termett, 
hogy egy 4 tagú család ebédjét el lehet készíteni belőle. 
Míg egy átlagos krumpli 14 dkg, ez 1 kg 5dkg-os.

Gál Zoltán polgármester

KÁTOLY
FARSANGI BÁL KÁTOLYBAN

2012. február 4-én a Horvát-, a Német-, és a Cigány 
Nemzetségi Önkormányzat összefogásában került 
meg rendezésre a Farsangi bál. Melyen a zenét a Juice 
Zenekar szolgáltatta. Akinek kedve volt, jelmezbe 
öltözhetett, de a lényeg az együtt szórakozás örömében 
állt. A jelenlévők többsége felvette farsangi jelmezét: 
volt apáca, szerzetes, kalózlány, varázsló, gent leman, 
ördöglány, manó, cowboy, Törpilla, katona, kisdobos, 
úttörő. Nagyon jól mulattunk, érdekes volt látni, hogy a 
felnőttek is mennyire át tudnak változni bohókás gye-
rekekké. Éjfélkor tombolasorsolás színesítette a rendez-
vényt. Sajnos a lehullott hó kedvét szegte a vidékieknek, 
sokan nem mertek autóba ülni, így szinte csak a falube-
liek voltak jelen, de a hangulat fergeteges volt, reméljük, 
mindenki jól érezte magát.

LOVÁSZHETÉNY
Kis falunkban újraéledt a labdarúgás! 
A csapat a 3. helyet sze rezte meg az 
őszi szezonban, ami újoncként igen 
előkelő helyezés. A további jó sze-
replés érdekében újabb játékosokat 
igazolt az egyesület. Minden feltétel 

adott egy hasonló vagy akár még jobb eredmény elérésére.  
A hazai mérkőzések szombaton kerülnek megrende-
zésre, ugyanúgy mint az őszi szezonban. Mindenkit sze-
retettel várunk. Szurkoljunk együtt! HAJRÁ HETÉNY!!!
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MECSEKNÁDASD
BARANGOLÁS HAZÁNK  
NEMZETI PARKJAIBAN

A „Barangolás hazánk nemzeti parkjaiban” elnevezésű 
versenyre iskolánkból 15 tanuló (5 csapat) nevezett. A 
verseny 2 fordulós volt, a döntőbe iskolánkból két csapat 
jutott be. A színvonalas vetélkedőn kiemelkedő ered-
ményt ért el a Garai Ákos, Fillér Lili, Teimel Edina 
alkotta „Pillangó” csapat és jól szerepelt a Balog Valen-
tin, Harcz János, Heberling Flórián alkotta hetedikes 
„Harcos” csapat is. 
Az idei tanévben ez volt a második olyan verseny 
aminek témája: a természet és környezetvédelem. Ör-
vendetes tény, hogy egyre nagyobb az érdeklődés isko-
lánk tanulói között e téma iránt. 

Vörös Márta

BARANYAEROBIK

Egykori kedves tanítvá-
nyom Hajdú Viktória ré-
vén jött létre Mecsek nádasd 
és a Csiga-Ház Alapít-
vány közötti munkakap-
csolat azzal, hogy a fris-
sen elkészült „Bakancsos 

házba” jöttünk nyári edzőtáborozásra. A természeti és 
az épített környezet megragadott engem, aztán az em-
berekkel is egyre szorosabb munka, majd baráti kap-
csolat alakult ki. Először „csak” táboroztunk, aztán a 
BaranyAerobik versenysorozatot is az iskola torna-
csarnokában rendeztük, és az Aerobikozók Napja is em-
lékezetes rendezvényünk volt.
Az iskolával született megállapodás értelmében a ná-
dasdi iskola tanulói részére pénteken 13.30-kor tartunk 
edzést. 
A csoportunk nem nagy létszámú, de annál lelkesebb és 
szorgalmasabb! 10 gyerekkel kezdtem a munkát, jelen-
leg öten járnak rendszeresen, a január 21.-én rendezett 
BaranyAerobik megyei sportaerobik versenyen 4 gye-
rek indult és igen szép teljesítményt nyújtottak. 

A versenyzés nagyon nehéz dolog, számtalan képes-
ségre szükség van, hogy a sportolók olyan módon tud-
janak kiállni a versenyen, ahogy azt a sportági szabá-
lyok és a versenybírák elvárják.  A nádasdi aerobikosok 
megleptek helytállásukkal és remélem sikereik több 
gye reket is ösztönöznek arra, hogy részt vegyenek 
edzéseinken.
Eredmények:

UP3 egyéni: 2. helyezett: Hegedűs Bettina 
3. helyezett :Dávid Klaudia

UP3 páros: 4. helyezett: Hegedűs Bettina,  
Zell Julian Maxim

UP3 trió: 4. helyezett: Hegedűs Bettina, Zell 
Julian Maxim, Zell Eden Hanna

UP2 egyéni: 4. helyezett: Zell Eden Hanna
UP2 páros: 2. helyezett: Dávid Klaudia,  

Zell Eden Hanna

Gratulálok gyerekek! Büszke vagyok rátok!
Június 9.-én jön a következő forduló, szintén itthon!

Hegyiné Tóth Lívia, edző, a Csiga-Ház elnöke

FARSANG MECSEKNÁDASDON 
A SCHLOSSGARTEN ÓVODA ÉS 
BÖLCSŐDÉBEN

A gyerekek nagy örömére ismét elérkezett a vidám far-
sangi mulatozások ideje. Már január eleje óta készülődött 
rá mindenki. Naponta újabb és újabb jelmezötletekkel 
álltak elő a csemeték, a szülők csak arra vártak, hogy 
valami mellett megállapodjanak, hogy legyen idő az 
elkészítésre is. A csoportszobákat a dadusok, óvónők, 
gyerekek vidám farsangi díszbe öltöztették, bohócok, 
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girlandok készültek és kerültek fel az ablakokra, a men-
nyezetre és a falakra. A szülők segítségével elkészültek 
az ötletes zsákbamacskák is.

Január 21-én elérkezett a várva-várt nap. Az iskola auláját 
a szülők és óvónők délelőtt farsangi díszbe öltöztették.

Délután aztán sorra érkeztek a gyerekek a nagyszámú 
rokonsággal, hogy egy vidám délutánt tölthessünk 
együtt. A lányokból rövid idő alatt tündérek, király-
lányok, pillangók, meseszereplők, a fiúkból pókem-
berek, kalózok, vitézek lettek. Fel sem lehet sorolni a 
rengeteg ötletes jelmezt, amiben a gyerekek tündököltek. 
A Pillangó csoportosok mars-zenére vonulva megnyi-
tották a bált. A hó-szegény télen váratlanul megjelent 
egy titokzatos hóember is, akit aztán a Brumi csopor-
tosok saját készítésű papír hópelyhekkel körbetáncoltak 
Grillus  Vilmos Hóapó c. vidám dalára. Minden gyer-
mek bemutatta a jelmezét és nagy tapssal kísérve vé-
gigvonult a kifutón. Jutalmuk egy a dadusok által sütött 
bohócfigura volt, amit aztán jóízűen elfogyasztottak.
A büfében szorgalmas iskolás lányok segítettek kiszol-
gálni a vendégeket szendviccsel, üdítővel és az anyukák, 

nagymamák által készített finom süteményekkel. Ezu-
tán jött a móka, kacagás: Frederikó bohóc szórakoztatta, 
táncoltatta meg a kicsiket, nagyokat egyaránt, szinte ki-
fulladásig. A zsákbamacskának is nagy sikere volt.
A bál befejezéseként, pihentetőnek megnézhettük a Pil-
langó csoport német nyelvű előadásában a „Die Bremer 
Stadtmusikanten” c. vidám Grimm mesét.
Mindenki remekül szórakozott, de ezzel még koránt 
sincs vége a farsangnak, mert az óvodai csoportokban 
folytatódik a vidámság, ének, zene, tánc formájában, 
egészen a „Farsang farkáig”, amikor ismét beöltözhet-
nek a gyerekek jelmezeikbe, hogy egy záró mulatsággal 
búcsúztassuk a telet.

MECSEKNÁDASDI NYUGDÍJASOK 
EGYESÜLETE

Az idén második alkalommal kerül megrendezésre az 
Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud rendezvénysorozat. A 
mi térségünkben Pécsett, a Kodály Zoltán Gimnázium 
aulájában rendezték a területi elődöntőt, január 22.-én.
Az egyesületünk 16 fős női tánccsoportja szerepelt és a 
zsűri döntése alapján tovább jutottunk a középdöntőbe. 
Ennek a helyszíne Hévíz lesz, egy későbbi időpontban. 
Az Egyesület vezetősége gratulál a jó szerepléshez! Csak 
így tovább „lányok”, ilyen lelkesen!

Vidám legény a bohóc, piros haja csupa kóc, 
idelép, odalép, a zubbonya búzakék.

Lengő inge pepita, lobog rajta pántlika. 
Viháncol, nótázik, karikákkal mókázik.

Csupa fintor, csupa folt, csupa masli, csupa gomb, 
csupa csengő, csupa szín, csupa csuda karmazsin.

Szepesi Attila: A bohóc
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A MECSEKNÁDASDI  
GONDOZÁSI KÖZPONT HÍREI 

Tájékoztató a Kistérségi Támogató Szolgálat 
működéséről

Mecseknádasd Község Önkormányzata sikeres pályáza-
ta eredményeként 2012-ben is működteti a Szociális 
Gondozási Központhoz integrált Támogató Szolgálatot 
a Pécsváradi Kistérségben élő valamennyi fogyatékos-
sági csoportba tartozó személyre kiterjedően. 
A szolgáltatás igénybevétele szociális rászorultság 
fennállása esetén történhet: szociálisan rászorultnak 
minősül az a súlyo san fogyatékos személy, aki fogya-
tékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, 
illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül.
A támogató szolgálat a következő tevékenységekkel 
nyújt segítséget:

Személyi segítő szolgálat működtetése: a fogyatékos-
sággal élő személy aktív részvételével segíti a fogyatékos 
ember személyi szükségleteinek (higiénés, életviteli, 
életfenntartási) kielégítését. Továbbá segítséget nyújt 
a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, az 
önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, 
szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevé-
teléhez, szabadidős tevékenységek folytatásához. 

Szállító szolgálat működtetése: a segítő szolgálta-
tásokhoz és az alapvető szolgáltatásokhoz, iskolába, 
háziorvos hoz, kórházba, gyógytornára, nappali ellátást 
nyújtó intézménybe, családsegítő és gyermekjóléti szol-
gálathoz való hozzájutás biztosítása.
Kerekesszék szállítására is alkalmas mikrobusszal vál-
lalunk egyéni igényekhez igazodó szállítást esetenként, 
illetve rendszeresen településen belül és kívül egyaránt. 
Szükség esetén személyi segítő kíséretet is biztosítunk. 
Tanácsadás: a fogyatékossággal élő személy önálló 
életvezetéséhez szükséges ügyekben javaslattétel, in-
formációszolgáltatás

Hogyan igényelheti szolgáltatásunkat?

A támogató szolgálat ellátási területén élő, ott beje-
lentett lakcímmel rendelkező igénybe vevők személyi 
térítési díja az igénybe vevő háztartásában az egy főre 
jutó jövedelem arányában kerül kiszámításra. A be-
jelentkezés történhet személyesen vagy telefonon az 
igény be vevő részéről, valamint a háziorvos vagy szak-
orvos javaslatára.
A bejelentkezést követően a szolgálat munkatársa sze-
mélyesen veszi fel a kapcsolatot az igénylővel vagy 
hozzátartozójával.
Bővebb felvilágosítás az alábbi elérhetőségeinken:
Gondozási Központ, Mecseknádasd: 72/563-047
A jelenleg érvényben levő térítési díjaink az alábbiak:
Szociális rászorultság esetében: 
 személyi segítés óradíja: 200.- Ft/óra 
 szállítási díj 40.- Ft/ km
Szociálisan nem rászorult esetében: 
 személyi segítés óradíja: 400.- Ft/óra
 szállítási díj: 50.- Ft/km
A mecseknádasdi mikrokörzet új családsegítője:  
Ömböli Viktor.
A gondozási Központban február 17-én tartjuk a ha-
gyo mányos farsangi mulatságunkat, amikor sok-sok 
énekkel, vidám műsorral búcsúztatjuk a telet.
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ÖMBÖLI VIKTOR 
2011 decemberétől családgondozói munkakörben a Gondozási Központ munkatársa.

„Nagy családban nőttem fel Hidason. Fiatal éveimet és mai életemet is a természet, az állatok szeretete ha-
tározta meg. Szakmát is ezek alapján választottam. A Jókai Mór Szakközépiskolában szereztem asztalos végzett-
séget, mára ez azonban hobbivá vált, mivel később más területen helyezkedtem el, ami meghatározta mostani 
életszemléletemet, hivatásomat.
A Kallódó Ifjúságot Mentő Missziót Támogató Alapítványnál dolgoztam, mint alkohol és drog betegeket segítő 
mentor. Ez alatt az öt év alatt, sok tapasztalatot szereztem az embereket segítő attitűdről. Arról, hogy mennyit 
jelent, ha tudjuk, hogy van kihez fordulni egy problémával, ha megtaníthatunk valamit vagy csupán egy jó szót 
szólunk valakihez. Mindezek számomra, azt mutatták meg – Böjte Atya gondolataival szólva – , hogy ami az 
embert emberré teszi, azt nem érinti a gazdasági válság.
Jelenlegi munkakörömben, mint családgondozó, ezt a szel lemiséget próbálom követni és meglévő tudásomat 
kamatoztatni. Tanulmányaimat később, a PTE-IGYFK Szociális munkás szakán folytattam, ahol elméleti tudást 
is szereztem a szakma minden területéről.
Fontosnak tartom a drog prevenciót hangsúlyozni a fiatalok körében és megjeleníteni számukra egy, a hátrányos 
helyzetűeket segítő, érdeklődő, odaforduló szerepet. Ezért február első hetében a mecseknádasdi ÁMK tanulói 
részére előadást szervezünk e témakörben.”

KÉKESD
GYÁSZ

Kékesden nagy megdöb-
benéssel fogadták a meg-
szólaló harangok szomorú 
hangját, mely azt tudatta, 
hogy Soós Endre, minden-
kinek csak „a Bandi” már 
nincs többé. 
Ő volt 16 évig a polgár-
mester, de nem csak ez tette 
felejthetetlenné a személyét 
– közvetlensége, barátságos 

hangvétele is nagy erényei közé tartozott. 
Szellői származásából és a kátolyi TSz.-ben eltöltött 
hosszú évek kapcsán a környékbeli falvak lakói is jól 
ismerték. 
Folyamatosan szervezett, rendezett eseményeket a falu 
lakosai számára, és kiemelten kezelte a fiatalok ügyét is, 
legyen az egy szüreti bál vagy egy focimeccs. 

„Na egyet azért tisztázzunk” - emléke nem fog eltűnni a 
Kékesdiek gondolataiból.

A Kékesdi Templomért Alapítvány köszönetet mond  
mindazoknak, akik adójuk 1%-ának felajánlásával tá-
mogatták templomunk építését. Kérjük további szíves 
támogatásukat a kékesdi templom befejezéséhez és 
fenntartásához.

Kungl Jánosné, a Kékesdi Templomért Alapítvány elnöke
Antal Géza, apátplébános



ÓBÁNYAI HUTZELSONNTAG – TÜZESKERÉK-GURÍTÁS
2012. FEBRUÁR 26.

AZ ESTI, HATÓRAI HARANGSZÓ UTÁN GURUL A TÜZESKERÉK!

HELYSZÍNEK, PROGRAMOK, LÁTNIVALÓK
DÉLELŐTT 10 - 14 ÓRÁIG

OLVASÓKÖR (FŐ U. 70.) TERÜLETÉN:
TERMÉSZETES ÉLELMISZER ÉS KÉZMŰVES KIRAKODÓ VÁSÁR, KÓSTOLÓ

TERMÉK-BEMUTATÓK, ISMERTETŐK, FILMVETÍTÉS
ÖREG BOLT:

MOCORGÓ JÁTSZÓPARK – JÁTSZÓHÁZ
KULTÚRHÁZ (FŐ U. 68.):

FAZEKAS-KIÁLLÍTÁS ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
BEMUTATÓ A ROLL CSALÁD SVÁBRUHA GYŰJTEMÉNYÉBŐL

11 ÓRAKOR PÉCSVÁRAD, KOSSUTH TÉRRŐL INDUL  
A 8. TŰZKERÉK-TÚRA DR. NOVOTNY IVÁN VEZETÉSÉVEL

DÉLUTÁN 14 – 19 ÓRÁIG

14 ÓRA – PLATIN KAPELLE SÉTAKONCERTJE  
AZ OLVASÓKÖRTŐL A HUTZELSÁTORIG

HUTZELSÁTOR – ÓBÁNYA, PARKOLÓ:
TERMÉSZETES ÉLELMISZER ÉS KÉZMŰVES KIRAKODÓ VÁSÁR, KÓSTOLÓ

15 ÓRÁTÓL BÁBSZÍNHÁZ: ÖRDÖGSZEKÉR KOMPÁNIA ELŐADÁSA
17 ÓRA – PÉCSVÁRADI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR  

MENETZENÉJE A JÉHN-KOCSMÁTÓL A HUTZELSÁTORIG
A RENDEZVÉNY JÓ HANGULATÁRÓL GONDOSKODIK:

A PÉCSVÁRADI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR ÉS A BÓLYI PLATIN KAPELLE
MŰSORVEZETŐNK: JUTTA

INFORMÁCIÓ – WWW.OBANYA.HU • 72/463-035 • 06/30-664-0449 • 06/30-348-4230



ÓBÁNYAI HUTZELSONNTAG – TÜZESKERÉK-GURÍTÁS
2012. FEBRUÁR 26.

AZ ESTI, HATÓRAI HARANGSZÓ UTÁN GURUL A TÜZESKERÉK!

TŰZKERÉK-TÚRA PÉCSVÁRADRÓL ÓBÁNYÁRA
ÚTVONAL:

PÉCSVÁRAD – LŐTÉR – ERDEI MŰÚT – RÉKA-KUNYHÓ – RÉKA-VÖLGY 
– VADÁSZ-LAK – ÓBÁNYA – (MECSEKNÁDASD KÖZP.)

TÁV: 10 (15) KM SZINTEMELKEDÉS: 300 M

TALÁLKOZÓ:

PÉCSVÁRADON, A KOSSUTH TÉREN, 11 ÓRAKOR.

TÚRAVEZETŐ: DR. NOVOTNY IVÁN (06/20-336-2237)

MINDEN RÉSZTVEVŐ KERÁMIA EMLÉKPLAKETTET KAP!
ÓBÁNYÁN MELEG TEÁVAL, ZSÍROS-KENYÉRREL VÁRJÁK A TÚRÁZÓKAT.

A TALÁLKOZÓHELY ELÉRHETŐ 
PÉCSRŐL:  A 10:15 ÓRAKOR INDULÓ TÁVOLSÁGI AUTÓBUSSZAL 

(VÁR U.-I MEGÁLLÓIG)
BONYHÁDRÓL:  A 9:40 ÓRAKOR PÉCS FELÉ INDULÓ AUTÓBUSSZAL 

(BUDAPESTRŐL: 7:05)

HAZATÉRÉSI LEHETŐSÉG MECSEKNÁDASDRÓL (KÖZPONT) 
PÉCS FELÉ: 18:52, 19,52 ÉS 21:54 ÓRAKOR 
BONYHÁD FELÉ: 19:10, 19:28, 20:15 ÉS 21:30 ÓRAKOR 

(AZ ALÁHÚZOTT JÁRATOK MECSEKNÁDASDON AZ ÁRPÁDKORI TEMPLOMNÁL IS MEGÁLLNAK)

INFORMÁCIÓ – WWW.OBANYA.HU • 72/463-035 • 06/30-664-0449 • 06/30-348-4230
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BERKESD
VÁLTOZÁSOK

A Berkesdi Önkormányzat képviselő-testülete január 
18-án megtartott rendkívüli ülésén megtárgyalta a 
járások kialakításáról 2012. január 10-én megjelent 
társadalmi vitára bocsátott belügyminisztériumi 
előterjesztést. A közigazgatás átszervezésének egyik 
fontos eleme a járások kialakítása, melyek a kormány 
tervei szerint 2013. január 1-től az államigazgatási 
feladatokat látják majd el egyablakos ügyintézés 
keretében. Ez azt jelenti, hogy olyan államigazga-
tási ügyek intézése céljából is a járási hivatalba kell 
majd utaznia a lakosságnak, amelyeket korábban a 
jegyzőségeken elintézhettek.
Berkesdet a minisztériumi javaslat a Pécsváradi 
Járásba sorolta. A képviselő-testület egyhangú dön-
tést hozott, hogy kéri Berkesd község Pécsi Járásba 
való átsorolását, mivel Pécsváradra a lakosság napi 
ügyeinek intézése céljából nem tud eljutni. Ehhez a 
minisztérium engedélye szükséges, melyről később 
születik döntés.  Ha az engedélyt megkapjuk, a la-
kosság Pécsett intézheti államigazgatási ügyeit pl. 
az önkormányzattól átcsoportosításra kerülő állam-
igazgatási ügyek (ezeket még nem tudjuk pontosan, 
melyek lesznek), munkaügyi központi ügyintézés, 
okmányiroda, ÁNTSZ, földhivatali ügyek stb. 
Az önkormányzati hivatalhoz (jelenlegi körjegyzőség) 
tartozó települések összlakosságszámának el kell 
érnie a 2.000 főt, ez alatt társulniuk kell. Minden 
tele pülésen megmarad a képviselő-testület és polgár-
mester, valamint a helyi ügyintézési lehetőség a te-
lepülés lakosságszámától függően. Az önkormányzati 
hivatalt fenntartó társulásban résztvevő települések 
csak azonos járáshoz tartozhatnak, ezért Berkesd 
csak a Belügyminisztérium engedélye után dönthet 
majd arról, hogy a jövő év elejétől hová társuljon. 
A közigazgatás átszervezésének egyértelműen a kistel-
epülések lesznek a vesztesei, mert a járási hivatalokba 
való utazás többletköltséggel és időráfordítással jár 
majd. 

START KÖZMUNKAPROGRAM

Február 1-én Berkesden is megkezdődik a Start köz-
munkaprogram, melyre még novemberben pályázni 
kellett az önkormányzatoknak. Berkesden négy projekt-
ben összesen 41 fő alkalmazását teszi lehetővé program 
100%-os állami támogatással, összesen 43.080.000 Ft rá-
fordítással, melyből 12.815.000 Ft értékben anyag és esz-
köz beszerzése történhet. A belvízelvezetés, vízelvezető 
árkok karbantartása program december 31-ig tart, 17 
fő foglalkoztatásával. A téli közmunkaprogramban 5 
fő vesz részt, február és március hónapokban, felada-
tuk betonelem gyártás lesz. A mezőgazdasági földutak 
karbantartási projekt keretében 12 fő foglalkoztatható 
március 1-től november 30-ig, terveink szerint itt dol-
goznak majd tovább a téli közmunkában résztvevők is. 
Az illegális hulladéklerakók felszámolása projektben 7 
fő dolgozik majd, április 1-től október 31-ig. A foglal-
koztatás 8 órás munkaidőben a kormány által megál-
lapított közfoglalkoztatási bér alkalmazásával törté-
nik. A program keretében beszerzésre kerül majd az 
önkormányzat részére 1 db betonelemgyártó gép sablo-
nokkal, 1 db traktor pótkocsival, tárcsával és gréderrel, 
1 db fűkasza, 1 db motoros fűrész, 1 db betonkeverő, 1 
db ágvágó fűrész valamint a betonelem gyártáshoz ce-
ment és sóder. Bízunk abban, hogy a projekt keretében 
végzett hasznos munkavégzés során tudunk majd új ér-
téket létrehozni Berkesden.

Kapitány Zoltánné, polgármester
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FELHÍVÁS!
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a hulladékszállítás céljából kitett kukákba meleg, tüzes salakot rakni 
tilos! A fűtési szezon megkezdődése óta hetente adódik probléma abból, hogy a kukák forró salakot tar-
talmaznak, ezért azok tartalmát nem tudják kiüríteni a szállítók. A forró, tüzes salaktól meggyulladhat 
a szemetes autóban tárolt tömörített szemét, és az egész autó leéghet. A február 3-i szállításnál az egyik 
kuka aljára helyezett tüzes salak meggyújtotta a sze metes autó belsejét, a dolgozók gyors beavatkozásának 
– vízzel oltásnak – köszönhető, hogy nem lett nagy a baj. Egy kukásautó bekerülési ára 30 -35 millió forint, 
melynek épségéért a dolgozók felelnek. 
Kérem, jobban figyeljenek arra, hogyan készítik elő a kukákat ürítésre, szándékosan ne okozzon kárt senki 
a közszolgáltatás igénybevétele során.

Kapitány Zoltánné, polgármester

NAGYPALL
KODOLÁNYI JÁNOS ÁMK  
NAGYPALLI NÉMET NEMZETISÉGI  
ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

A pécsváradi Művelődési Központban, a Magyar 
Kultúra Napján rendezett népdaléneklési versenyen 
iskolánk tanulói is képviselték intézményünket. 
Laki Fülöp második osztályos; Kőszegi Luca harma-
dik osztályos; Dobszai Dorina, Hári Rebeka, Kovács  
Evelin és Réder Adél negyedik osztályos tanulók 
szépen szerepeltek a megmérettetésen. Laki Fülöp-
nek a harmadik helyezést sikerült elnyernie az első és 
második osztályosok kategóriájában. Gratulálunk a 
szép szerep lésért!
Január utolsó szombatján rendeztük meg iskolánkban a 
farsangi bált. Iskolánk diákjai ötletesebbnél ötletesebb 

jelmezekben vonultak fel a rendezvényen. Minden 
gyer mek egy-egy verssel vagy produkcióval mutatta 
be jelmezét. Az élő zene fergeteges hangulatot biztosí-
tott. A tombolasorsolás, székes tánc, vonatozás fokoz-
ták a résztvevők vidám hangulatát. Kicsik és nagyok jól 
szórakoztak ezen a délutánon.

ÖNKORMÁNYZAT

Községünkben az idei évben folytatódik a mezőgazdasági értékteremtő foglalkoztatás. 2010. és 2011. évek-
ben közfoglalkoztatás keretein belül már termesztettünk többféle zöldséget, melyet a helyi közétkeztetést 
végző konyha használt fel. Ennek köszönhetően 2009 óta nem történt étkezési díjemelés a közétkeztetésben.
Március 1-től a START munkaprogram keretein belül ez évben 6000 m2 területen szeretnénk zöldséget 
termeszteni. A program keretein belül a foglalkoztatottaknak egy zöldségtermesztő, majd egy savanyító-
tartósító képesítést kell megszerezniük. Ez által már olyan zöldségeket is tudunk termeszteni, melyet sa-
vanyítással, tartósítással tudunk tárolni.



ZengőVidék2012. február12

ERZSÉBET
ÉVÉRTÉKELŐ

Nem térnék ki minden apróbb elvégzett munkára, csak 
a nagyobb dolgokat említeném. 
2011-ben a legnagyobb beruházások községünkben 
a vis major pályázatok munkálatai voltak. Partfalak 
építése, körülöttük való parkosítás, beszakadt pincék 
felújítása, tömedékélése, vízelvezető árkok javítása, híd, 
korlát javítás. 

Önkormányzatunk 3 területet vásárolt, ezek a Herczeg-
ház, a régi posta épülete, az orvosi rendelő fölötti kert. 
A Herczeg-ház udvarán közösségi teret (játszótér),  
valamint az istálló felújítását tervezzük egy szép fa-
luközpont kialakításával.

A régi posta épületének első felében a védőnői szolgálat 
helyiségét tervezzük kialakítani, a hátsó felében pedig 
vagy szolgálati lakást alakítunk ki, vagy bérbe adjuk.

Az orvosi rendelő fölötti kertből egy parkolót szeret-
nénk kialakítani, ezzel az ott parkoló autók miatt 
balesetveszélyes útszakasz tudjuk megszüntetni. Ez 
hosszabb távú terv, az idén még konyhakertként fogjuk 
használni. 
Kiemelném azt a rendezvényünket, amire elszárma-
zottakat, régi diákokat hívtuk haza. Ezen alkalomból 
emléktáblát avattunk Hajnal Károly tanító bácsinak. 
Nagyon sokan jöttek községünkből, valamint a régi 
diákok és elszármazottak is nagy számban vettek részt 
a rendezvényen. 
Nagyon röviden ennyit a 2011-es évről. Itt szeretném 
megköszönni a képviselő-testület segítségét, támoga-
tását. A kisebbségi önkormányzatok, az Erzsébet Köz-
ségért Alapítvány, az Erzsébeti Egyházközség és végül 
– de nem utolsósorban – a közmunkások, valamint a 
falu lakóinak a 2011-es évben nyújtott segítségét. Azt, 
hogy rendezvényeinken részt vettek, úgy jelenlétükkel, 
mint aktív támogatásukkal és segítségükkel!

ÚT MENTI KERESZT HELYREÁLLÍTÁSA

A Mucsi tanyánál lévő keresztet sajnos összetörték a dió-
fa vágást végző munkások. Megkerestük a vállalkozót, 
aki elismerte a rongálást. Azóta meghozta az új Krisztus 
szobrot. A kereszt felújítását, visszaállítását társadalmi 
munkával és adományokból tavasszal szeretnénk meg-
kezdeni. Kérjük aki tud, lehetőségéhez mérten segítse a 
munkát. A segítséget előre is köszönjük.

Horváth János polgármester
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ERDŐSMECSKE
2012. JANUÁRI ÉLET  
AZ ERDŐSMECSKEI ÓVODÁBAN

Az óvodás gyermekekkel a pécsváradi Művelődési 
Központban az „Óz a nagy varázsló” című előadást 
tekintettük meg. Színvonalas, élménydús műsort 
láthattunk. A gyermekek a végén még autogramot is 
kaptak a szereplőktől, így az oroszlántól, a jó és rossz 
boszorkánytól, a bádogembertől, hatalmas élmény volt 
számukra, boldogan tértek vissza az óvodába, minden-
ki örömmel mutogatta a dedikált papírját. A csoport két kisgyermekkel bővült, így 24 főre gya-

rapodott a csoportlétszám.
E hónapban megtartottuk a szülői értekezletet, ahol 
többek között a farsangi bálról volt szó. Megbeszéltük 
mit kell hozni, a feladatokat felosztottuk. A szülői 
munkaközösség lelkesen készül a farsangi bálra.
A csoport életében is elkezdődött a farsangi 
készülődés, ráhangolódás, dalokat, verseket, mon-
dókákat tanulunk a gyermekekkel. Festünk és far-
sangi szemüvegeket készítünk.
A gyermekek bálját február 18-án (szombaton) az 
Erdősmecskei Kultúrházban tartjuk, melyre szere-
tettel várjuk Lovászhetény, Erdősmecske apraja-
nagyját, hisz lesz játék, móka, kacagás, tombola, 
tánc, eszem-iszom. 

Takácsné Lőrincz Aranka

KÖSZÖNET
Az „Erzsébet Községért” Alapítvány ezúton mond 
köszönetet mindazoknak, akik 2010. évi személyi 
jövedelemadójuk 1%-val támogatták az alapítványt.  
Az így befolyt összeget (143.235 Ft) a falu eszközeinek 
fejlesztésére használjuk fel (például színpad vásár-
lás, valamint elszármazottak, régi diákok találkozója, 
emléktábla avatás). Kérjük, hogy 2011 évi jövedelem-
adójuk 1%-nak felajánlásával is támogassák az alapít-
vány munkáját.
ADÓSZÁMUNK: 1833180-1-02

„Erzsébet Községért” Alapítvány kuratóriuma

START MUNKAPROGRAM ERZSÉBETEN
Február 1-én indult 3 fővel a program. Terveink 
sze rint márciustól újabb 2 főt tudunk foglalkoztat-
ni, majd júniusban lesz még lehetőség a falu mun-
kanélkülijeinek foglalkoztatására. A programom 
belül idén először volt lehetőség mezőgazdasági 
munkára pályázni, bízunk benne, hogy ezt elnyerve 
újabb 2 főt foglalkoztathatunk. Önkormányzati és 
bérelt területeken folyna zöldségtermesztés, az itt 
megtermelt árut az önkormányzatunk konyháján 
valamint az óvodában használnánk fel.

Horváth János polgármester
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M O Z G Ó  K Ö N Y V T Á R  H Á L Ó Z A T

KÖNYVAJÁNLÓ
FÁBIÁN JANKA: EMMA TRILÓGIA

Egy valódi, békebeli romantikus családregény, amelynek hátterében a századfor-
duló történelmi eseményei peregnek. A fordulatos és megkapó szerelmi törté-
net hátterében ott húzódnak a századforduló eseményei: a magyar millennium, 
a XX. század beköszönte, majd az első világháború, a Tanácsköztársaság és a 
Horthy-korszak kezdete. Az események sodrába vetett nem feddhetetlen, de 
szeretetreméltó és nagyon is emberi hősök sorsa azt bizonyítja, hogy minden 
személyes tragédiából és történelmi kataklizmából van kiút.
Fábián Janka, a nyelvszakos tanár – történész végzettségű, fiatal írónő nagy ívű, ré-
gimódi, történetmesélős-romantikus regényciklusa letehetetlen olvasmány.
Az Emma szerelme című kötet azzal indul, a tizenhárom éves Emmát apja a 
halála előtt fiatalkori barátja feleségére és hajdani szerelmére, Kóthay Évára 
bízza. A Balaton parti festői kisvárosban, ahol még jól emlékeznek Emma 
világszép édesanyjára és az annak idején róla terjengő pletykákra, féltékeny-
séggel vegyes gyanakvással fogadják a fiatal lányt. Emma élete akkor bolydul 
fel igazán, amikor váratlanul felbukkan a család régóta Párizsban élő, gyermek-
orvosként nevet szerzett fia, Gábor.
A második kötetben a három fiú, Tamás, Péter és Gábor, felcseperedé-
sét, a húszas-harmincas évekbeli eszmélkedését, majd háborús férfikorát 
követhetjük nyomon. Három különböző jellem, három különböző életút és 
sors. Mindegyik fiú a maga egyéni módján és eszközeivel keresi boldogulását 
és boldogságát a húszas-harmincas évek Magyarországán. A legidősebb és leg-
komolyabb, Tamás, apja nyomdokaiba lépve orvosnak tanul. A középső, az 
észbontóan jóképű Péter, a Ludovika növendéke, és a berlini olimpiára készül. 
A legkisebb, a visszahúzódó, álmodozó Öcsi festőnövendékként bontogatja 
szárnyait. Aztán egy napon találkozik valakivel, aki nemcsak az ő, de a fivérei 
életét is megváltoztatja…
A trilógia befejező kötete az ötvenes évek eseményeivel indul. A kommu nista 
diktatúra évei, majd az ötvenhatos forradalom után a Kóthay család tagjai 
ismét elszakadnak egymástól. A szélrózsa minden irányába szétszóródó csa-
ládtagok a 20. század második felének történéseit mind különbözőképpen élik 
meg. Az izgalmas, fordulatos cselekmény szálai - a szereplőkkel együtt - sok-
szor keresztezik egymás útját, egybefonódnak, máskor újra külön utakon fut-
nak tovább. Végül, a rendszerváltás esztendejében egy boldog-szomorú ese-
mény kapcsán újra összegyűlik az egész család a régi, Balaton-parti házban. 

A könyvek elérhetőek a 18 kistérségi mozgó könyvtáraban  
és a pécsváradi könyvtárban! Kérje könyvtárosa segítségét!
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PÉCSVÁRADI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁS – TÁRSULÁSI HÍREK

•	 A Pécsváradi TKT. 2012. február 2.-án tartotta tiszt-
újító tanácsülését. A polgármesterek egyhangúlag, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül döntöttek 
arról, hogy a Társulás elnöke 2012-es évben is  
dr. Wekler Ferenc legyen. Alelnökké szin tén egy-
hangúlag dr. Szelle Tibort választották. A kistér-
ség Szervezeti és Működési Szabályzata értelmé-
ben a másik alelnök Pécsvárad Város min denkori 
polgármestere, jelen esetben dr. Biró Ferenc.  
A tanács döntött a bizottságok fenntartásáról s az 
azokban működő tagok személyéről is. 2012-ben 
Pénzügyi, Közoktatási, Szociális, Idegenforgalmi, 
Partnerkapcsolati és Ifjúsági Bizottság működik a 
Pécsváradi Kistérségben. 

•	 A Pénzügyi Bizottság javaslatára a Kistérségi Tanács 
elfogadta a Pécsváradi TKT. 2012-es évi költségve-
tését. 

•	 A Pécsváradi Kistérség Tanácsülése úgy döntött, 
hogy 2012-ben is szolgáltatási szerződést köt a 
Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülettel. Ez 
azt jelenti, hogy az Egyesület május 1.-től szeptem-
ber 30.-ig 24 órás ügyeletben figyeli az időjárást 
és szükség esetén a talajfelszínen telepített generá-
torokból ezüst-jodidot juttatnak a felhőrétegekbe. 
A jégképződésbe való mesterséges beavatkozás 
nyomán több jégszem keletkezik mint természetes 
körülmények között, de a kialakuló jégszemek mé-
rete kisebb lesz és azok lassabban esnek a föld felé, 
kevesebb kárt okozva. 

Garantáltan jó minőségű méz egész évben eladó!

HOCHREIN MÉHÉSZET
Pécsvárad, Zengő köz. 2.

06/72-465-780
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REJTVÉNY
1. A hó súlya alatt ezt teszi a faág.
2. Farsang jelzője is. 
3. A monda szerint itt született 

Skóciai Szent Margit.
4. Kistérségünk településeinek 

száma. 
5. Óbánya egyik látványossága: 

……..-tavak. 
6. Van savanyú, töltött és kel is!
7. Ilyen gyár működött Berkesden 

a 70-es évekig.

A megfejtéseket az info@zengoalja.hu elektronikus, 
vagy a 7720 Pécsvárad, Gyenes T. u. 6/2. postacímre 
várjuk 2012. február 25.-ig. 

A helyes megoldást beküldők között a Pécsváradi 
Erdészet Naturale termékeiből sorsolunk ki 100%-
os almalevet.

Januári rejtvényünk megfejtése: FARSANG. 

Köszönjük a sok helyes megfejtést!

A Hohrein méhészet mézkülönlegességét Illés Erzsébet 
Berkesd, Petőfi Sándor u. 23. sz. alatti lakos nyerte. 

Gratulálunk! A nyereményt fenti címen veheti át 
(06/72-465-331).
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A ZENGŐALJA ÍZVILÁGA
Rovatunkban hónapról-hónapra bemutatunk 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.

Ebben a hónapban egy Fazekasbodáról érkezett fánk re-
ceptet mutatunk be. 

A fánk a farsangi időszak jellegzetes édessége. Talán 
a legismertebb a szalagos kelt fánk baracklekvárral, 
de a különböző változatoknak csak a fantázia szab 
határt: létezik túrófánk, forgácsfánk, amerikai fánk, 
pudinggal töltött és csokival leöntött fánk, sőt ettem 
már „egérkét” is, a lusta asszony fánkját, aki a szépen 
megkelesztett tésztából evőkanállal szaggat ki egy-egy 
darabot és azt teszi a forró olajba. Kinek-kinek ízlése 
és vérmérséklete szerint.

CSÖRÖGE FÁNK – AHOGY A FAZEKASBODAIAK KÉSZÍTIK
Az élesztőt felfuttatjuk a tejjel és 
cukorral, kikeverjük a rámát a 
tojással, majd beletesszük a lisz-
tet, a tejfölt, csipet sót és a felfut-
tatott élesztőt. Jól összedolgozzuk, 
lisztezett deszkára borítjuk, a lisz-
tezett deszkán vékonyra nyújtjuk, 
majd rádlival rombuszokat vá-
gunk belőle. A rombuszok közepét 
egy vagy két helyen bemetsszük. 
Forró olajba tesszük, úgy, hogy 
az a fele, ami a deszkán volt a nyújtáskor, felülre kerül-
jön. Pár percig hagyjuk, majd megforgatjuk, és a másik 
oldalát is aranybarnára sütjük. Még forrón megszórjuk 
porcukorral, és azonnal tálaljuk. Többféle formában 
elkészíthető: pl. a rózsa-fánkhoz linzer kinyomóval 
készítünk alapot, kettőt összefogunk, tojás fehérjével 
megkenjük, hogy összeragadjon, majd forró olajban 
kisütjük. Porcukorral megszórjuk.

Próbálják ki, nem csak szép, nagyon finom is!

HIRDETÉSI LEHETŐSÉG: A Zengővidék infor-
mációs lap 2600 példányban jelenik meg a Pécs-
váradi Kistérség 17 településén.
Ha hirdetést kíván megjelentetni az újságban, jelez-
ze azt a 06/72-465-331-es telefonszámon vagy az  
info@zengolaja.hu e-mail címen. Kedvező árakon, 
a hátlapon színes hirdetést is megjelentetünk.
Márciusi számunk lapzártája: 2012. március 1.

Hozzávalók:

40 dkg liszt 
10 dkg ráma 
3 evő kanál tejföl 
3 tojás sárgája 
csipet só 
kevés tej 
kis kanál cukor 
fél élesztő.

Rózsa-fánk


