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ÖKOPARTY – KISTÉRPARTY
2012. szeptember elsején újra együtt lehettünk Erzsé-
beten, 25 település, valamint a Pécsváradi Rendőrőrs, 
Pécsi Mentők, Pécsváradi Posta, Veterán Autók Klubja, 
Kelet-Mecsek Kft ., Bólyi Rendőrőrs, Pécsi Tűzoltók, PKIF 
(Pécsváradi Kistérség Ifj úsági Fóruma) és testvérváros-
unk Unterschleissheim képviselőinek részvételével.
Délelőtt a jó illatok már jelezték, hogy készül a bográ-
csokban az ebéd a sátraknál. A Biokom Kft . képviselő-
jétől előadást hallhattunk Földünk bioszférájának álla-
potáról, és arról, hogy mi mit tehetünk azért, hogy ne 
rontsuk tovább, óvjuk környezetünket, mérsékeljük fo-
gyasztásunkat (víz, villany, műanyag termékek stb.)
Végigsétálva a településeink sátrai előtt, egy sport-
pályányi területen elevenedtek meg szívet gyönyör-

ködtető elrendezésben kistérségünk hagyományai, 
népviseletei, kézműves termékei, kultúrája és nem 
utolsó sorban ízletes főztjei. 
Egyedi volt Erzsébet község „öko” terítéke, ahol a tányér 
cipóból, a kanál tésztából készült. PET palackból kü-
lönböző dísztárgyak, üdítős címkékből készített baba-
ruhák, természetes anyagból készült kiegészítők adtak 
ötleteket a közönségnek.
Ebédre különböző ételek készültek: babgulyás, vegyes 
pörkölt, töltött káposzta, kakas pörkölt, túrós káposz-
ta, sertés pörkölt, krumpli gulyás, a pörkölt mellé kö-
retként gőzgombócot, túrós-tepertős galuskát kínáltak; 
még a mecseknádasdi tűzoltók is a helyszínen szaggat-
ták a nokedlit . (Cikkünk a 2. oldalon folytatódik.)

PROGRAMELŐZETES
Szeptember 23. Kékesdi Búcsú 
Szeptember 29.  Berkesd – Szüreti mulatság a Randy Zenekarral 

Pécsvárad – „Népek tánca, népek zenéje” Fesztivál, 
Kistérségi Nyugdíjas Találkozó 

Szeptember 30. Kátoly – Vudi Méhészet nyílt napja
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ÖKOPARTY – KISTÉRPARTY
(Folytatás a címoldalról.)
Délután a megnyitón a Vigyázz a madárra c. dal szólt, 
amiből idézünk: „Ember a világ két kezedtől sír, egyik-
kel a kerted ásod másikkal a sírt. A másik, tudod bő-
ven várhat rád, építsd a kerted hát tovább, s közben a 
mindent jól vigyázd! Vigyázz a madárra, ha kerted-
be repül, őrizd meg a csendet el se menekül, bajban a 
Világ ha egyszer újra messze száll” – és eközben 100 
galamb szállt fel a magasba.

A vendégeket először a rendezvény házigazdái dr. 
Wekler Ferenc, kistérségünk elnöke, Gungl Péter a 
Zengővidék Nkft. ügyvezetője, Horváth János, Erzsé-
bet polgármestere köszöntötték.

Ezután megkezdődött a kulturális műsor, melyben 
felléptek: Fazekasbodáról Kovács Bianka, Kovács Eve-
lin, Erzsébetről Lajos Bettina, Pávakör, Tolnai Gréta, 
Hímesházáról a Rezeda Tánccsoport, Mecseknádasd-
ról a Czehmann Quartett, Ruppert Blanka, Kátolyból 
Rónokiné Virág Anna, Berkesdről a Cigány tánccsoport, 
Óbányáról filmet tekinthettünk meg, Pécsváradról a 
Big Band és a Pécsváradi EGYMI Speciális Iskola Lúdas 
Matyi előadása, Erdősmecskéről a Német tánccsoport, 
Geresdlakról a Pacsirta kórus, Zengővárkonyból a 
Zengővárkonyi Népi Együttes. A színes műsort Stenczer 
Béla, a Pécsi Nemzeti Színház művésze vezette.

Este a bálon a közkedvelt Randy zenekar játszott a tán-
colni vágyó vendégseregnek.
Köszönjük fellépésüket, további sok sikert kívánunk!

A LEADER pályázatunkban megfogalmazott célkitű-
zéseink sikeresen megvalósultak rendezvényünkön, 
ahol a már meglévő környezettudatosságunk erő-
södhetett a kistérség keretein átnyúló összefogásban 
(hiszen Geresdlak, Himesháza, Szebény, Feked, Vé-
ménd települések is résztvevőink voltak), valamint a 
hagyományaink, népi kultúránk és a gasztronómiánk 
is megelevenedett. 
Reményeink szerint a most már hagyománynak te-
kinthető rendezvényünket újra lesz módunk megszer-
vezni, újra találkozunk és lesz harmadik Kistérparty!

Kiemelt támogatónk: Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Támogatóink voltak: AGROVER Kft., Mecseki Er-
dészeti Zrt. Pécsváradi Igazgatósága, Digistar Kft., 
Gazek Munkaruházati Üzlet, Gepiexe, Hungária Ta-
karék, Hetényi Pincészet, Kelet-Mecsek Mezőgazda-
sági Kft., Pécsváradi Galambászok, Wekler Pincészet, 
résztvevő településeink.
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A HÓNAP ÜZENETE
AZ ŐSZRŐL...

Az ökörnyállal kezdődik, a mustszagú erjedéssel, a dá-
liákkal, a színházi bemutatókkal (…) Az égre nézünk, 
a sűrű, szirupszínű égre, hallgatjuk a berúgott darazsak 
dongását. (…) A természet az enyészet felé tart; de az 
ember sem tétlen.

(…) Ökörnyállal kezdődik, s a végén, szeptember vé-
gén, természetesen egy verssel ér véget, melyben min-
den rögzítve van, amit e pillanatról mondani lehet. Ez 
a vers külön lebeg a világirodalomban, mint egy elté-
vedt bolygó, melynek semmi köze a naprendszerhez, 
honnan elszakadt. Tartalma szegényes. Mindössze arról 
szól, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok, s a 
huszonnégy éves költő neszeli az öregséget, az elmúlást, 
a szerelem állhatatlanságát. Ezenfelül még a világmin-
denség is benne van, s minden, amit az ember élettel és 
halállal kapcsolatban érez. (…)
Ezzel a verssel szívemben, kampós bottal karomon, 
kimegyek kutyámmal az őszbe. A délután meleg még. 
A természet szőlőcukorral táplálja gyengülő érlökését. 
(…) A kerti utak mentén a kőangyalok hajfürtjeit vér-
piros szőlőlevél ékíti. Mindez kissé édeskés, csiricsáré 
és túltömött, olyan, mint egy olasz opera búcsújelene-
te. Elmegyek a Veronika előtt, s biztosan tudom, még 
tartogat az élet számomra valamit, ami egyszerre lesz 
orvosság és édesség, mámor és szőlőcukor. Megállok, 
körülnézek, várakozom.

Márai Sándor

SZEPTEMBER
SZENT MIHÁLY HAVA, ŐSZELŐ, MÉRLEG HAVA

A szeptember a régi római naptárban a hetedik hónap 
volt („septem” = hét), s ezt a nevét megtartotta akkor is, 
amikor már a kilencedikké lépett elő. E hónap (a he-
tedik hónap) 13-ik napja különösen szerencsétlen hírű 
volt a régi Rómában, ami ellen csak úgy lehetett véde-
kezni, hogy az ember szöget vert a falba. Nálunk, Ma-
gyarországon főként szeptember utolsó napjának van 
rossz híre a nép között: ezen a napon nem ajánlatos vet-
ni, mert akkor a vetés zöld marad, és nem érik be.

Jeles napok: 
Szeptember 8., Kisasszony napja – Szűz Mária szü-
letésének napja, a magyarlakta településeken kedvelt 
búcsúnap. Sok helyen ezen a napon kezdik meg a ga-
bona vétését. 
Szeptember 12., Szűz Mária nevenapja
Szeptember 19., Szent Mihály napja – A hagyomány 
szerint Szent Mihály arkangyal a túlvilágra érkező lé-
lek bírája és kísérője, ezért hívják a hordozható rava-
talt is Szent Mihály lovának. Ezen a napon kezdték el 
törni a kukoricát. 

Népi megfigyelések:
•	 Ha másodszor is kivirágzik az akác, akkor hosszú, 

meleg őszre lehet számítani.
•	 Ha korán lehullnak a falevelek, a gólyák és a fecskék 

korán útra kelnek, akkor hamarosan megérkezik a 
hideg idő.

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, 
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt, 
De látod amottan a téli világot? 
Már hó takará el a bérci tetőt. 
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár 
S még benne virít az egész kikelet, 
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már, 
A tél dere már megüté fejemet.

Petőfi Sándor: Szeptember végén (részlet)

DÉKÁNY–SZABÓ ILDIKÓ
Lepje meg szeretteit, barátait természetes anyagból 

készült kézműves termékekkel!
Csuhé kosarak, tálak, alátétek, üvegek, pinceszettek. 

Dékány–Szabó Ildikó
www.kezmuveskucko.5mp.eu

frauke72@gmail.com
06/20 418-9006

KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI 
REGISZTRÁCIÓ

Minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, 
aki agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik az 
agrárkamarai tagságra. Az érintettek kötelesek 2012. 09. 30-
ig bejelentkezni a nyilvántartásba (www.agrarkamara.hu) és 
5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást fizetni.

További információ: Császár Boglárka 30/758-3752
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SZELLŐ
HÍREK

Pályázatott nyújtott be az Önkormányzat a Belügymi-
nisztérium által kiírt Hátrányos helyzetű települések 
felzárkóztatására. Pályázatunk sikeres elbírálásban ré-
szesült, így 2 millió Ft. értékben fűnyírótraktort pót-
kocsival, hótolólappal és egy multi funkciós ágvágót 
vásároltunk. A pályázat 100%-ban támogatott így az 
Önkormányzatnak önrészt sem kellett biztosítani. 
Állagmegújítás érdekében felújításokat végeztünk a 
településen melynek keretében lefestjük a korlátokat, 
buszmegállót, kültéri padokat. Kisebb javításokat vé-
geztünk a ravatalozón és a tűzoltó szertáron. 
A képviselő testület döntése alapján az iskolás gyerekek 
szüleinek 5000 Ft.- beiskolázási segélyt nyújt az Önkor-
mányzat az iskolakezdéshez.
Augusztus 14-én közmeghallgatást tartott a képviselő 
testület melyen értékelte az eddig eltelt idő történéseit, 
az önkormányzat pénzügyi helyzetét. Az önkormány-
zat terveiben szerepel a szemétszállítási díj áthárítása a 
lakosságra, illetve ezzel egyidejűleg a kommunális adó 
csökkentése. A közmeghallgatásra azért kerül sor év 
közben, mert egy vállalkozási csoport jelezte, hogy geo-
termikus erőművet szeretne létrehozni a településen. A 
képviselő testület támogatja a beruházást, de a lakosság 
véleményére és támogatására is számít, ezért mindenki 
elmondhatja véleményét.

Wesz Józsefné polgármester

LOVÁSZHETÉNY
FALUNAP

Július 28-án került megrendezésre Lovászhetény Köz-
ség Önkormányzata és a Pusztakisfaluért Egyesület 
szervezésében a falunap. A programok Pusztakisfalun 

térzenével kezdődtek a Zengővárkonyi Fúvósok jóvoltá-
ból. A Polgármester Úr köszöntötte a vendégeket, majd 
Schraub Ádám plébánosunk tartott szentmisét a zsúfo-
lásig megtelt kis templomban. A kemencében folyama-
tosan sült a pogácsa, a résztvevők nagy örömére. A kéz-
művesek bemutatót tartottak ahol bárki kipróbálhatta 
saját kézügyességét is. Az ilyenkor szokásos üvegfúvás-
ban is gyönyörködhettek a résztvevők. A zenés táncos 
műsorok, az arcfestés, a lovas felvonulás, a lovaglás vagy 
a hintók kipróbálása között mindenki megtalálhatta a 
számára megfelelő szórakozási lehetőséget.
Lovászhetényben a plébános által tartott lélekharang 
szenteléssel kezdődtek a programok. Délután 13 órakor 
a régi iskola épületénél felállított sátorban köszöntötte 
a Polgármester a vendégeket. A megnyitó beszédet kö-
vetően a színpadon a legkülönbféle fellépők váltották 
egymást. A Pécsváradi Nyugdíjas Tánccsoport, mely-
nek több lovászhetényi tagja is van, és a Berkesdi Roma 
Tánccsoport is fellépett. Aerobik világbajnok fellépők és 
modern táncbemutatók is szórakoztatták a közönséget. 
Eközben frissen sült fasírozottal és savanyúsággal ked-
veskedtek a vendégeknek. A gyerekeknek két különbö-
ző méretű csúszdás légvár nyújtotta a szórakozási lehe-
tőséget. A nagy melegben örültek a gyerekek az egész 
nap ingyen fogyasztható jégkrémnek is. A légvárak 
mellett felállított vízi focit is sokan próbálták ki, több-
kevesebb sikerrel. Jó néhány csapat küzdelmét láthattuk 
a kicsiktől a felnőttekig. Nagy csatákat, pazar gólokat és 
óriási eséseket láthattak a nézők. A falunapi program 
részeként a sportegyesület tagjainak járó bronzérmeket 
is kiosztották. Mindenki büszkén tapsolt az újonc csa-
patnak a szép eredmény eléréséért.

A programok után a 3 féle menüből választható vacso-
rát jóízűen fogyasztották el a vendégek. A vacsora után 
látványos tűzijátékban gyönyörködhettek a résztvevők. 
Ezt hajnalig tartó bál követte a Póló zenekar jóvoltából.

SPORT
Jól kezdte az idényt a csapat. Az első fordulóban Olasz 
ellen nyertünk 2-1 re. A másodikban itthon fogadtuk 
Hercegszántó csapatát és győztük le őket 7-1 arányban. 
Így az első helyről várjuk a folytatást. 

Csak így tovább! Hajrá Hetény!
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MECSEKNÁDASD
MEGEMLÉKEZÉS

Különös képességünk van arra, hogy akkor érezzük meg 
az értékek nagyságát, amikor már nem a jelenben élő 
valóságként, hanem csak a múltban méltatjuk azokat. 
Magyarán: akkor látjuk egy-egy személy pótolhatatlan 
kiválóságát, amikor már nincs közöttünk.
Augusztus 23-án, csütörtökön délután érkezett a hír, 
meghalt Gothár Józsefné, Annuska néni.

1921. november 3-án született Nagypallon. 1941-ben 
Budapesten a Tanítóképző Intézetben szerzett Népis-
kolai tanítói oklevelet. 1946-tól 1948 szeptemberéig 
a pápai Ranolder Polgári Iskolában a még meglévő 
3.–4. osztályban, majd az akkor elindult általános 
iskola 5.–6. osztályában tanított. Az iskolák államo-
sítása után önként jelentkezett kórházi szolgálatra a 
kaposvári Városi Kórház belgyógyászati osztályára. 
Nyáron pedig a kórház fizikai dolgozói gyerekeinek 
nyaraltatásában is részt vett Fonyódon. 
1951-ben került Mecseknádasdra pályázat útján. Taní-
tott ének-zenét, élővilágot majd biológiát, kézimunkát, 
gyakorlati foglalkozást majd technikát. 
Nevelő tevékenységében a pontosság, az önállóság, az 
ismeretek elhalmozása, a természettudományos szem-
lélet megalapozása kiemelkedő.

1954-ben Minisztériumi Dicséretben részesült „Ered-
ményes tanítási munkáért”, majd 1968-ban az iskolai 
tánccsoport zenei vezetőjeként kapott Miniszteri Di-
cséretet. 1976-ban „Ezüst fokozatot” kapott a Magyar 
Vöröskereszt Országos Szövetségétől kiemelkedő vö-
röskeresztes munkájáért. 
2003-ban Mecseknádasd kulturális díját kapta meg: né-
met zenei kultúra, népdalok terén végzett gyűjtő mun-
káért, a mecseknádasdi zenei oktatás ifjúsági és felnőtt 
szervezéséért, zenei utánpótlás nevelése körében kifej-
tett 50 éves munkáért. 
2006-ban diplomája megszerzésének 65. évfordulójára 
Vas-diplomát kapott.
Nem volt olyan iskolai, községi ünnepség ahol ne sze-
repeltek volna harmonikásai, tánccsoportokat kísérő 
zenészei. Pár évvel ezelőtt még mindig jártak hozzá ta-
nítványok – harmonikázni.
Diákjai, kollégái szerették, tisztelték, pályája sikeres volt.
„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, és akit 
szeretünk, azt nem feledjük el.”

NÁDASDI NAPOK 2012
Ebben az évben is sok színes programon vehettek részt 
a Nádasdi Napok 2012 rendezvény látogatói. A prog-
ramok színvonalát a nyertes pályázatok is emelték. A 
többnapos rendezvény minden korosztály számára 
nyújtott tartalmas szórakozást. A Nyári Színház, a va-
sárnapi zenés foglalkoztató délután, a Nadasch 1726 ki-
állítás és a Búcsú napi kultúrműsor sok látogatót von-
zott. A rendezvény a Búcsú bállal zárult, melyen a Platin 
Kapelle zenélt.

AUGUSZTUS 19. – TÉRZENE ÉS JÁTSZÓHÁZ
A két éve átadott és megszépült Szabadság tér délután 
benépesült a nádasdi érdeklődőkkel. A programok több 
korosztályt céloztak meg. A Kreszits–Poller duó hangu-
latos gyermekműsorát, a MNN Fúvószenekar vérpezsdí-
tő zenéje követte, majd a Pécs Város Mazsorett-csoport-
jának szemet gyönyörködtető bemutatója zárta műsort.
Míg a fiatal korosztály a gyermekműsort élvezte, párhu-
zamosan varázsolták elő a pillangókat, virágokat, pók-
embereket, robotokat és egyéb változatos arcfestéseket 
az ügyes kezű pedagógusok. A csillámtetkóra is hosszú 
sorban várakoztak a gyermekek. Közben napraforgók 
és csipeszlábú lovacskák születtek a barkácsasztaloknál.

NADASCH 1726
A Mecseknádasdi Önkéntes Kiemelten Közhasznú Tűz-
oltó Egyesület által megrendezett Nadasch 1726 rendez-
vény 2012. augusztus 19-én 15 órakor vette kezdetét. A 
rendezvény lebonyolításához az ÚMVP IV. tengelyének 
– LEADER – „Szabadidős és hagyományőrző rendezvé-
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nyek” célterület kertében elnyert 431.800 Ft támogatás 
adta az anyagi fedezetet. 

Az időutazás 1726-ba kalauzolt, ahol találkozhattunk 
az első nádasdi betelepülőkkel, akik azon vannak, hogy 
újra betelepítsék a falut.
Mecseknádasdon e projekt keretében érdekes dolgok 
történtek, azon emberekkel találkozhattunk, akik 300 
éve éltek a faluban. Azokkal a telepesekkel, akik a tö-
rök hódoltság után, a majdnem teljesen elnéptelene-
dett falut újra felépítik, egy időalagúton keresztül jut-
hattak el összes vagyonukkal együtt, a 3 évszázaddal 
későbbre, a 21. századba.
Mindez azért vált lehetségessé, mert a falu péke ki-
próbált egy új tésztareceptet. Ennek az újfajta tész-
tának csodás képességei vannak: időutazó-kifli lett 
belőle. Aki megkóstolta az időutazó-kiflit, feltárult 
előtte a múlt kapuja. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen 
időutazás fizikailag megvalósíthatatlan, játékosan 
viszont egyszerűen kivitelezhető. Mielőtt beléptünk 
az időlabirintusba, minden látogató beleharapott egy 
időutazó-kiflibe és az időlabirintus 1726-ba vezette. 
Ha megtalálták a labirintus kijáratát a mezőn telepe-
sekkel találkozhattak.
A telken az 1700-as évek mindennapi életéhez szüksé-
ges kellékeket találhattunk és sok színes esemény tar-
kította a programot. Segédkezhettünk a mosónőnek, 
főzhettünk, taposhattunk vályogtéglához agyagot és 
vályogfalat is építhettünk, a gyerekek kipróbálhatták az 
akkori játékokat („Ulmer schachtel” – ulmi hajót épít-
hettek, libatollal írhattak, papírt készíthettek stb). Az 
érdeklődők megkóstolhatták a 18. századi frissítő italt, 
az édesgyökér limonádét is.

Lehetőség nyílt betekintést nyerni az akkori hétköznapi 
életbe különböző állomásokon (mosás, főzés stb.), előre 

kijelölt sétautak során autentikus ruhákba öltözött „la-
kosokkal” találkozhattak a résztvevők. Ezek a sétautak 
Mecseknádasd történelmi helyszíneit érintették: az alsó 
temetőt, a kálváriát, a pincesorokat, a falu központjában 
lévő Szent György templomot, a Havas Boldogasszony 
kápolnát és a püspöki kastély romjait.
A helyieken és a mecseknádasdi elszármazottakon kí-
vül számos érdeklődő turista is érkezett a rendezvényre. 
Többek között a mecseknádasdiak származási helyéről 
Frammersbachból (Németország) is érkeztek vendégek.
A pályázaton elnyert fejlesztés célja, hogy a látogatók 
minél jobban megismerhessék a 18. században betele-
pített németek életkörülményeit, ezért ez egy oktatási 
projekt is egyben.

BÚCSÚ – KULTÚRPROGRAM
A Nádasdi Napok keretében 2012. augusztus 20-án a Me-
cseknádasdi Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület szer-
vezésében került megrendezésre régi-új helyén a nagy 
hagyományoknak örvendő búcsúi kultúrprogramra. A 
rendezvény lebonyolításához az ÚMVP IV. tengelyének – 
LEADER – „Szabadidős és hagyományőrző rendezvények” 
célterület kertében elnyert 493.979 Ft támogatás adta az 
anyagi fedezetet. A nemzetiségi műsorban fellépett a szer-
vezők fiatal generációja, a többszörösen kiváló minősítést 
elnyert pécsi Baranya Néptáncegyüttes, a nagymányokról 
érkező Glück Auf Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes, a 
Hexen Duó Bátaszékről valamint a Czehmann Quartett 
Mecseknádasdról. A nagyszámú közönség lelkesen fogad-
ta a táncosokat, zenészeket és vastapssal köszönte meg a 
műsorszámokat. A több mint 2 órás műsor fénypontja a 
helyi tánccsoport külön erre a napra betanult tánca volt, 
melyet első ízben láthatott a közönség. A kulturális prog-
ram mellett a gyermekek számára légvár és csúszda állt in-
gyenesen a rendelkezésre. A délután folyamán a helyi bor-
termelők borkóstolására is lehetőség volt a bortrezorban.

A pályázaton elnyert fejlesztés közvetlen célja a közös-
ségfejlesztés illetve a faluközösség építése volt.
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A rendezvényt nem csak a mecseknádasdról elszár-
mazottak, hanem új és visszatérő vendégek is ellá-
togatnak, akik származásuktól fogva nem kötődnek 
Mecseknádasdhoz.

A pályázati támogatás hozzájárult a néptánc, népzenei 
kulturális értékek megőrzéséhez és továbbfejlesztésé-
hez, valamint az egyetemes kultúra felmutatásához és 
közvetítéséhez a magyarországi németség felé.

NÉMET NYÁRI SZÍNHÁZ
A Mecseknádasdért Közhasznú Alapítvány által 2012. 
augusztus 18-án 21 órai kezdettel megrendezett Német 
Nyári Színház keretében bárki megtekinthette a szek-
szárdi Német Színház előadásában a „Déltenger Kincse” 
című zenés vígjátékot. A színészek közel két órán át szó-
rakoztatták a közönséget. A rendezvény lebonyolításához 
az ÚMVP IV. tengelyének – LEADER – „Szabadidős és 
hagyományőrző rendezvények” célterület kertében elnyert 
415.608 Ft támogatás adta az anyagi fedezetet. 
A helyieken és a mecseknádasdi elszármazottakon kívül 
számos érdeklődő turista is érkezett a rendezvényre. Töb-
bek között a környező kisebb települések német nemzeti-
ségi lakosai nézték meg az előadást így Ófaluból, Óbányá-
ról, Erdősmecskéről és Pécsváradról is érkeztek vendégek.
A pályázaton elnyert fejlesztés célja az volt, hogy a me-
gyében élő német nemzetiségiek anyanyelvükön tekint-
hessenek meg színházi előadást, ez a nyelvgyakorlás 
legjobb módszere is egyben, a kulturális élmény mellett. 
Fontosnak tartottuk, hogy a színház eljusson a nemzeti-
ségek által oly sűrűn lakott területekre is, mint a Pécsvá-
radi és Mohácsi kistérség területén. 
A pályázati támogatás hozzájárult a német anyanyelv ápo-
lásához, a német kulturális értékek megőrzéséhez és to-
vábbfejlesztéséhez, valamint az egyetemes kultúra felmu-

tatásához és közvetítéséhez a magyarországi németség felé.
Az előadásról röviden: A család eltervez magának egy 
luxusnyaralást, alig várják, hogy minden rokon és 
szomszéd irigykedjen rájuk. De közben az apa elvesz-
ti az állását, ezért nem tudja felesége és lánya luxuskí-
vánságait teljesíteni. Vajon hogyan sikerül nekik mégis 
fenntartani a látszatot? Egyszerűen beköltöznek egy hó-
napra a pincébe és úgy tesznek, mintha nyaralni mentek 
volna… Persze ennek a feleség és a tini lány egyáltalán 
nem örül. A sok zenével tarkított darab a családi éle-
tet, egy olyan eseményt alapján mutatja be, ami bárkivel 
megtörténhet.

NÁDASD TALÁLKOZÓ 2012
Július 20-22 között került megrendezése a szokásos éves 
Nádasd találkozó, Nádasdladányban. 

Kis delegációnk délben indult és hamar meg is érkeztünk 
a legközelebbi Nádasdra. A péntek délután laza progra-
mokkal telt el, kis helyi műsor és játékos vetélkedők ke-
retében. Szombat délelőtt falunézés volt a program, majd 
a helytörténeti kiállítás megnyitóján vettünk részt az is-
kolában. Délután idegenvezetéssel megnéztük Székesfe-
hérvárt. Majd este a kastélyban kultúrprogramban volt 
részünk és utána a helyi Anna bálban mulattunk. Vasár-
nap délelőtt a gyönyörű kastélyt tekintettük meg idegen-
vezetéssel, és a szokásos búcsú reggelin vettünk rész, ahol 
Gebhardt Ferenc átvette a vándorzászlót. Találkozunk 
2013-ban Mecseknádasdon a Kakasfőző fesztiválon!
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BEMUTATKOZIK A MECSEKNÁDASDI SZOCIÁLIS 
GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATA

Mindenki életében lehetnek olyan időszakok, amikor 
nem képes egyedül megbirkózni gondjaival, problémái-
val. Ha megtisztel bizalmával és 
felkeresi a Családsegítő Szolgála-
tot, közösen végiggondolhatjuk, 
mi okozza problémáit, és mit lehet 
tenni megoldásuk érdekében.
Bármilyen egyéni és családi, szo-
ciális vagy lelki hátterű probléma 
esetén hozzánk fordulhat. Például, ha:
•	 felvilágosításra, tájékoztatásra van szüksége problé-

májával kapcsolatban,
•	 életvezetési nehézségekkel küszködik,
•	 súlyos anyagi nehézségekkel küzd,
•	 lelki, mentális természetű problémái vannak,
•	 családi kapcsolatain szeretne javítani,
•	 problémája, konfliktusa van társas kapcsolataiban,
•	 életét kilátástalannak látja, válságos helyzetben érzi 

magát,
•	 gyereknevelési gondjai adódnak, 
•	 beiskolázási tanácsra van szüksége, 
•	 lakással, lakhatással kapcsolatos gondjai vannak,
•	 nehezen indul el, vagy elakad hivatalos ügyeinek in-

tézésében (pl.: kérelem, beadvány megfogalmazása, 
nyugdíjazás, GYES, GYED, családi pótlék, anyasági 
támogatás, fogyatékossági támogatás, szociális ellá-
tások és támogatások ügyintézése stb.),

•	 nehezen értelmezi az érkező hivatalos iratokat.

Kik fordulhatnak hozzánk?
•	 A szolgáltatás igénybevételére a mikrotérségben 

(Mecseknádasd, Ófalu, Óbánya, Hidas, Apátvarasd, 
Lovászhetény, Erdősmecske településeken) állandó 
vagy ideiglenes lakhellyel, illetve tartózkodási hely-
lyel rendelkező személyek jogosultak.

•	 A szolgáltatások korra, nemre, családi állapotra, társa-
dalmi helyzetre való tekintet nélkül önkéntes alapon, 
alanyi jogon és térítésmentesen vehetők igénybe.

Hogyan fordulhatnak hozzánk?
•	 Személyesen: a fogadóórák időpontjában, vagy elő-

re egyeztetett időpontban,
•	 Telefonon: hétköznap 8.00-18.00-ig (telefonszám: 

30/417-0624),
•	 Írásban: a Szociális Gondozási Központ Családsegítő Szol-

gálata, 7695 – Mecseknádasd, Rákóczi F. u. 2. címre küldött 
levélben. Írásban történő megkeresésünket akkor javasol-
juk, ha környezetükben élő egyén vagy család (szomszéd, 
ismerős, rokon stb.) számára szeretnének segítséget kérni.

•	 E-mailben: az mncsaladsegito@gmail.com címen.

Milyen formában segítünk?
•	 Információnyújtással, tájékoztatással,
•	 az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

segítésével,
•	 tanácsadással,
•	 szociális, mentálhigiénés ellátással,
•	 szociális ügyintézéssel,
•	 érdekképviselettel,
•	 természetbeni segítségnyújtással: adományok 

(ruha, cipő, bútor, háztartási eszközök, játékok stb.) 
átadása, közvetítése.

Amennyiben segíteni szeretne rászoruló családokon, 
gyermekeken, szívesen fogadjuk feleslegessé vált:
•	 gyermek és felnőttruháit, cipőit,
•	 játékait,
•	 csecsemő és gyermekápoláshoz, gondozáshoz szük-

séges eszközeit,
•	 bútorait, háztartási eszközeit.
A felajánlásokat nagyon köszönjük!

Fogadóórák: 
Hidas Időpontja: Hétfő 8:00-10:00

Csütörtök 8:00-10:00
Helyszíne: Egészségház

Mecseknádasd Időpontja: Szerda 9:00-11:00

Helyszíne: Szociális Gondozási 
Központ

Ófalu Időpontja: Minden páros  
szerda 13:00-14:00

Helyszíne: Polgármesteri  
Hivatal

Óbánya Időpontja: Minden páratlan 
szerda 13:00-14:00

Helyszíne: Idősek Klubja

Apátvarasd Időpontja: Minden páratlan 
kedd 10:00-11:00

Helyszíne: Polgármesteri  
Hivatal

Lovászhetény Időpontja: Minden páros  
kedd 10:00-11:00

Helyszíne: Polgármesteri  
Hivatal

Erdősmecske Időpontja: Kedd 12:00-13:30

Helyszíne: Polgármesteri  
Hivatal

Farkasné Jakab Eszter családgondozó
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HÁZI GYERMEKORVOSI RENDELÉS

DR. BIRÓ ÉVA
CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZ  

SZAKORVOS

MAJER ANDREA
CSECSEMŐ ÉS GYERMEK SZAKÁPOLÓ

Dr. Biró Éva vagyok, csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos. 2012. szeptember 1-étől megkezdtem 
rendelésemet Mecseknádasdon a Rákóczi u. 2-4. szám alatt. Mecseknádasdon, illetve Hidason naponta 
van rendelés, Ófalun, illetve Óbányán pedig heti egy alkalommal. 
Rendelési időben, valamint rendelési időn kívül hétfőtől csütörtökig 08:00-16:00 óráig, pénteken 08:00-
13:00 óráig elérhető telefonszám: 06-30/959-6263. Szeretettel várom minden kedves kis páciensemet.

RENDELÉSI IDŐ: 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8:00-10:00
Mecseknádasd

8:00-10:00
Mecseknádasd

8:00-10:00
Hidas9:00-11:00

Hidas
10:00-12:00

Hidas
10:00-12:00

Hidas
10:00-12:00

Mecseknádasd11:00-12:00
Óbánya 11:00-13:00

Mecseknádasd12:00-13:00
Ófalu 12:00-14:00

Mecseknádasd
13:00-15:00

Hidas

„NÉPEK TÁNCA, NÉPEK ZENÉJE” 
Amatőr nemzetiségi hagyományőrző táncegyüttesek,  
zenekarok, népdalkörök, szólisták megyei elődöntője  

2012. szeptember 29-én a pécsváradi Művelődési Központban.
Cél, hogy összehozzuk a hazánkban és határainkon túl élő amatőr nemzetiségi hagyo-
mányőrző táncegyütteseket, zenekarokat, népdalköröket, szólistákat. Nagyon fontos-
nak tartjuk, hogy a hagyományaikat őrző nemzetiségek egy fesztivál keretén belül bemu-
tatkozhassanak, és megismerkedhessenek más nemezetek kultúrájával. Az országban 9 
helyszínen zajlanak az elődöntők a produkciókat szakmai zsűri értékeli, és juttatja a középdöntőbe. 

Pécsváradon fellépnek többek között: Pogányi Menyecskekórus horvát népdalokkal, Babócsai „Nárcisz” Nyugdí-
jasklub sváb táncokkal, Véméndi Német Nemzetiségi Tánccsoport, Zöld Mező Tánccsoport – Gyönk, Komlói Hor-
vát Dalkör, Rezeda Néptánccsoport – Himesháza, Szebényi Asszonykórus, Nagyatádi Napraforgó Tánccsoport, stb. 

Szeretettel várjuk a jelentkezőket, szurkoló táborukat és minden kedves érdeklődőt!

Részletes program a városi TV-ben és szórólapokon.

Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete
Hontravel Kft.

Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.
Info: 30/ 39 00 105
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NAGYPALL
ÖKOPARTY

Nagypall Község Önkormányzata is részt vett a Pécsvá-
radi Többcélú Kistérség által szervezett rendezvényen, 
melynek második alkalommal is Erzsébet község adott 
otthont. A főzőversenyen vegyes-pörkölttel, túros-te-
pertős nokedlivel és színes kuglóffal indultunk. Szaká-
csaink Mező Jánosné Katica és Dobszai Jánosné Julis-
ka voltak valamint a kuglófot Bérces Boldizsárné Erzsi 
sütötte. A sátor arculatát Frouke Schouwstra és Bérces 
Boldizsárné készítette el, mely a kukorica sokoldalú fel-
használását mutatta be.

Báling Lászlóné Aranka kézműves játszóházat szerve-
zett a gyerekeknek. 
A harangszó elhangzása után a zsűri tagjai megkezd-
ték az ételek kóstolását, és bár nem hirdettek ered-
ményt, szakácsaink 
igazi elismerése az 
volt, amikor a zsűri 
tagjai visszatértek köz-
ségünk sátrába és a 
nagypalliak által elké-
szített ebédből fo-
gyasztottak. Az értéke-
lésnél is külön 
kiemelték a színes 
kuglófot, a túros-te-
pertős nokedlit, az íz-
letes pörköltet, vala-
mint a sült, olajos, 
savanyú paprikát. 
Az arculati díszítésért a II. helyezést értük el. 
A délután folyamán, akik meglátogatták a sátrunkat 
megkóstolhatták a nagypalli ízeket és megismerkedhet-
tek a kukorica sokoldalú felhasználásával is.
Köszönet mindazoknak a nagypalliaknak, akik közre-
működésével tovább erősítettük községünk jó hírét.

Grátz Erika polgármester

XXVI. MESTERSÉGEK ÜNNEPE
A Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület ez évben is 
részt vett a Mesterségek Ünnepén mely a Budavári Palotá-
ban került megrendezésre, 2012. augusztus 17-20 között.

Több egyesületi tagunk is vállalta, hogy a rendezvény 
alatt bemutatót tart pl. hogyan készül a hímes tojás, 
gyöngyfűzés, szék bekötés.
Az idén sikerült az egyesületnek jegyet szerezni, így a 
jegyzőasszony, képviselőtestületi és egyesületi tagokból 
álló csoport is részt vett az egynapos látogatáson. Az 
utazást a falugondnoki busz segítségével oldottuk meg. 
Ez évben községünk nyugalmazott jegyzője dr. Makkos 
András is megtisztelte kiállításunkat, aki budapesti nya-
ralását erre a rendezvényre időzítette.
Úgy érezzük, ismét méltón képviseltük falvainkat és a 
Pécsváradi Kistérséget is. Sok sikert és jó munkát kívá-
nok mindenkinek a jövőben is! 

Bérces Boldizsárné – egyesületi tag

ÚJ ÓVODAI VEZETŐ
A Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda új kinevezett 
vezetője Illésné Speiser Mária. Marika óvó néni szept-
ember 1-jétől várja a nyári szünetből visszatérő régi, 
valamint az új óvodásokat. Munkájához sok sikert, jó 
egészséget kívánunk.

KÖZFOGLALKOZTATÁS
Mint arról a korábbi cikkeinkben is beszámoltunk, köz-
ségünkben március 1-jétől 8 fő végzi a START Mező-
gazdasági projekt keretében a zöldségtermelést. A meg-
termesztett zöldségeket az óvoda konyhája használja fel, 
így szinten tudjuk tartani az étkezési díjakat. Az elmúlt 
négy évben nem volt étkezési díjemelés, mely a megter-
melt zöldségek felhasználásának köszönhető. 
Most a betakarítások közelgő befejezésével elmond-
hatjuk, hogy a nagy szárazság és forró nyár mellett, na-
gyon jó terméshozammal számolhatunk. A konyhának 
egész évre megtermeltük a burgonyát, vöröshagymát, 
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fokhagymát, sárgarépát, petrezselymet és céklát. A fő-
zőtököt, zöldborsót és zöldbabot fagyasztottuk, míg az 
uborkát és a paprikát savanyítottuk. 
Az előállított zöldségekkel ismét magas megtakarítás-
sal lehet számolni. A START munka mezőgazdasági 
projektjét a következő évben is szeretnénk folytatni. A 
dolgozók ezért szeptembertől egy tanfolyam keretein 
belül elsajátítják a zöldségtermesztés és tartósítási eljá-
rás folyamatát. Ezáltal a következő évben is jogosultak 
lesznek a közfoglalkoztatásra.
Önkormányzatunk további munkanélkülieket tudott 
hosszú távú közfoglalkoztatásba bevonni. Ezek a dolgozók 
az intézményeink nyári karbantartási munkáit végezték el. 
Az óvodában és iskolában a belső meszelést, míg a kultúr-
házban a falak szigetelését és meszelését végeztek el. 
Ugyancsak a közfoglalkoztatott kőműves dolgozók 
közreműködésével készült el a Király pincénél a tám-
fal megerősítése. 

ERZSÉBET
A START Közmunka program munkálatai a tervek sze-
rint haladnak. A mezőgazdaságban dolgozók munká-
jának gyümölcse mostanra érett be: kiástuk a krumplit, 
a zöldségeket, a hagymát, foghagymát. A föld felett érő 
zöldségeket kissé elverte a jég, így jártunk a paprikával, 
paradicsommal. A munkások elkezdték az apróhagymát 
savanyítani; a lányok eddig nem végeztek ilyen tevékeny-
séget, de ebben az évben igen sok hasznos tapasztalatot 
szereztek. Pl. jövőre már nem vetik olyan sűrűn a sárga-
répát és az nagyobbra nő. A zöldségeket eltettük télire, az 
óvoda használja majd fel folyamatosan azokat. 
Vásároltunk a START közmunkaprogramon belül egy 
kistraktort: 20 LE, Mitchubitsi, összkerék meghajtású, 
talajmaróval felszerelt, reméljük a falu más munkálatai-
ban is fogjuk tudni hasznosítani. 
Beindult az óvodai nevelés, Bakó Melinda óvó néni ve-
zetésével. Október 1-jén az új vezető óvónő veszi át az 
irányítást. Az idei évet a kátolyi óvoda megszűnése mi-
att nagy létszámmal, 25 fővel kezdtük. Várjuk továbbra 
is a főóvónői állásra jelentkezőket! 
A szeptember 1-jén megtartott Kistérparty–Ökoparty a 
két évvel ezelőttihez hasonlóan jól sikerült. Falunkba lá-
togatott 26 település, valamint a rendőrség, a tűzoltóság, 
és egyéb térségbeli vállalkozások képviselői. A rendez-
vénynek pozitív a visszhangja, a kistérség megszűnésé-
vel valószínűleg több ilyen nagyságrendű rendezvényre 
nem lesz lehetőség. 
Köszönjük a kistérségnek a lehetőséget, köszönetet 
mondunk a megjelent települések képviselőinek és 
mindenkinek, aki közreműködött és segített a rendez-
vény lebonyolításában.

ERDŐSMECSKE
2012. szeptember 1-jén Erdősmecske Község Kép-
viselőtestülete az Erdősmecskei Tánccsoporttal kö-
zösen részt vett az Erzsébeten megrendezésre került  
II. Kistérpartyn, Ökopartyn.

A másodszor megrendezésre kerülő programon való rész-
vétel két oldalról nézve is fontos volt, hiszen egyrészről mi 
mutathattuk be településünket a többi résztvevőnek, más-
részről pedig mi is jobban megismerhettük a kistérség töb-
bi tagját. Ezért már hetekkel korábban kezdtünk készülni a 
programra, tervezgettük, hogy milyen módon tudjuk köz-
ségünket a kistérség többi településének a legjobban be-
mutatni. Végül Polgármester Asszonyunk, Benkovics Győ-
zőné ötletét követve a hagyományt összekapcsoltuk a 
jelennel, „Erdősmecske egykor és ma” címmel a falunkról 
készült képekből egy kis 
válogatást állítottunk 
össze, tradicionális sváb 
süteményeinket pedig 
(melyeket az Erdősmecs-
kei Nyugdíjas Klub né-
hány tagja készített) mo-
dern külsőben tálaltuk. Természetesen nem hiányozhattak 
a település saját termékei sem, a termelői borok és pálin-
kák, valamint a méz, melyeket Szebényi József, Harcz Fe-
renc és Hochrein János ajánlottak fel. Különleges dekoráci-
ós elemként sváb népviseletbe öltöztetett kirakati bábúk és 
egy szalmabábú, továbbá hagyományos sváb-babák díszí-
tették sátrunkat. A finom ebédről Harcz András képviselő 
gondoskodott, a kulturális műsorban pedig Erdősmecskét 
a Német Nemzetiségi Tánccsoport képviselte.
A lelkes előkészületnek meg is lett az eredménye, 
nagy örömünkre a sátordíszlet értékelésekor nekünk 
ítélték az első helyet! Ezt természetesen az este folya-
mán meg is ünnepeltük!
A mostani sikert szem előtt tartva már nagy örömmel 
várjuk a következő Kistérpartyt és az újabb találkozást 
Kistérségünk településeivel.

Hengl Melitta
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BERKESD
KAKASPÖRKÖLT-FŐZŐ FESZTIVÁL

Mint mindig, az idén is sok résztvevőt és érdeklődőt 
vonzott a Berkesdi Kakaspörkölt-főző Fesztivál. A ren-
dezvény IX. alkalommal került megrendezésre, a Ber-
kesdi Nyugdíjasklub nyertes LEADER pályázatának 
támogatásával. A főzőversenyre 19 csapat nevezett, 
tehát kb. 200-an sürögtek-forogtak a bográcsok körül. 
A rendezvény történetében először történt, hogy min-
den díjat berkesdi csapat nyert meg. Az Andromeda 
Travel Utazási Iroda támogatói felajánlása révén az első 
és második helyezett csapat egy-egy 4 főre szóló, 10 
nap/7 éjszakás ingyenes szállást nyert Görögországba, 
Makrygialosra. Köszönjük a felajánlást, a nyertes csapa-
tok nagyon örültek a lehetőségnek.

A zsűri döntése alapján az alábbi helyezések születtek:
Főzés – I. helyezett: Kiss Jánosné csapata (a nyári napközis 
táborban résztvevő gyerekekkel), a főzést irányította: ifj. 
Kovács Béla. II. helyezett: Kapitány Zoltán csapata, a fő-
zést irányította: Rattinger Józsefné. III. helyezett: Ratting 
József csapata, a főzést irányította: Bánhegyi Zoltán.

Tálalás – Különdíj a legszebben díszített tányérért: Gye-
nis Sándor csapata.
A zsűri véleménye szerint az idén nagyon ízletesek vol-
tak a pörköltek, évre-éve finomabb ételek kerülnek eléjük 
bírálatra. A délelőtti gyermekszínházi előadást követően 

a délutáni program az ének- és tánckultúra színes for-
gatagát kínálta az érdeklődőknek. A rendezvény hajna-
li fél 3-kor a szabadtéri bállal ért véget. A IX. Berkesdi 
Kakaspörkölt-főző Fesztivál kb. 450 érdeklődőt vonzott 
az idén, a nagy meleg ellenére. Reméljük, a rendezvény 
sikere folytatódik jövőre is, a 10. jubileumon.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretném megköszönni a Berkesdi Önkor-
mányzatnak, a berkesdi lakosságnak és más települé-
sekről érkezett barátoknak, ismerősöknek azt a felénk 
nyújtott őszinte együttérzést, segítőszándékot és anyagi 
támogatást, mellyel soha el nem múló fájdalmunkat és 
anyagi nehézségeinket igyekeztek enyhíteni balesetben 
elhunyt gyermekünk, Kiss Máté halálát követően. 
Köszönjük, hogy nem hagytak bennünket magunkra 
mérhetetlen fájdalmunkban és kétségbeesésünkben.

Kiss Zoltán és családja

PÁLYÁZAT
A Berkesdi Fekete István Általános Iskola könyvtárának 
fejlesztésére 5.468.796 Ft pályázati támogatást nyer-
tünk a TIOP-1.2.3-11/1-2012 Európai Uniós pályázati 
forrásból. A támogatás 100%-os, önerő biztosítása nem 
szükséges a megvalósításhoz. A forrás felhasználásával 
a könyvtárban 8 db asztali számítógép. 1 db laptop, 1 db 
projektor vetítővászonnal, színes fénymásoló, valamint 
a nagyothallók és gyengén látók részére használható na-
gyító, Braille tábla és hallókészülék kerülnek beszerzés-
re. A fejlesztéssel a könyvtár akadálymentesítetté válik. 
A projekt megvalósítása több szakaszban zajlik majd, 
befejezése 2013. március 31.

FELHÍVÁSOK
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy fokozottabb fi-
gyelmet fordítsanak a kutyák tartási szabályainak be-
tartására! Folyamatosan és egyre nagyobb gondot okoz 
a kutyák szabadon szaladgálása az utcákon nappal és 
éjjel. A kutyák tartását szabályozó állatvédelmi törvény 
értelmében kutya közterületen csak pórázon vezetve és 
szájkosárral ellátva tartózkodhat. Tájékoztatjuk a lakos-
ságot, hogy az önkormányzat időközi ellenőrzéseket fog 
végezni az utcákon, és a szabadon lévő ebeket befogja. 
A chippel ellátott kutyák gazdái ellen a kormányhivatal-
nál szabálysértési eljárást kezdeményezünk, a chip nél-
küli kutyákat pedig begyűjtjük és az állatvédelmi tör-
vény előírásainak megfelelő intézkedés alá vonjuk őket. 
Berkesden a kutyák tartása chip beültetéshez kötött, aki 
ennek nem tesz eleget, az szabálysértést követ el.
Kérem a lakosságot mindannyiunk biztonsága és nyu-
galma érdekében tartsa be az előírásokat, mely a közös-
ségi érdeket szolgálja.
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Felhívom azoknak a lakóknak a figyelmét, akik a sze-
métszállítási díjak befizetésének elmaradása miatt tar-
tozást halmoztak fel, hogy a Dél-Kom fizetési felszólí-
tásának tegyenek eleget. Írásbeli kérelemre, megfelelő 
feltételek megléte esetén részletfizetést is engedélyeznek. 
Az önkormányzat megkapta a hátralékos listát, melyet 
kénytelen az adósokon végrehajtási rendelvénnyel be-
hajtani. Ennek elkerülése érdekében kérem, hogy a ki-
sebb anyagi megterheléssel járó – esetleges részletfizetés 
– megoldást válasszák.
Felhívás minden külön értesítés helyett! A Berkesdi Ön-
kormányzat a START Közmunkaprogram keretében a 
mezőgazdasági földutak karbantartását is végzi a pályá-
zatban megjelölt utakon. Felhívjuk a földtulajdonosok fi-
gyelmét, hogy akinek a területén lévő fák ágai kilógnak az 
útra és azokat nem vágja vissza, az útkarbantartás során 
azt az önkormányzat dolgozói azokat visszavágják, és a 
nyesedéket elszállítják. Kérjük fentiek tudomásulvételét.
Szeptember 29-én tartjuk Berkesden a Szüreti Mulat-
ságot, a zenét a Randy Zenekar szolgáltatja. Minden-
kit szeretettel várunk!

Kapitány Zoltánné polgármester

KÖSZÖNET
A Berkesdi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat köszö-
netet mond a Berkesdi Körjegyzőség Körjegyző Asz-
szonyának a Berkesden megtartott 1 hetes Nemzetiségi 
Kézműves Tábor megvalósítását lehetővé tevő pályázat 
megírásáért és a lebonyolításban nyújtott segítségéért. 
Köszönetet mondunk a táborban részt vett gyerekek 
nevében a napi programok megvalósításában segítséget 
nyújtó pedagógusoknak és segítőknek egyaránt.
A Nemzetiségi Programok előirányzatából kapott 
560.000 Ft támogatásnak köszönhetően tudtuk megva-
lósítani a tábort, ahol a gyermekek minden nap szerve-
zett programokon vettek részt teljes ellátással.

Kiss Jánosné CNÖ elnök

BÁTAI SÁNDORNÉ 90 ÉVES
Ünnepség keretében köszöntöttük Berkesden július 23-
án a 90 éves Bátai Sándornét. Templomunkban Dr. Gál 
Péter plébános úr köszöntötte, megköszönve közel 60 

éves templomi szolgálatát, majd 
családja ünnepelte szűk körben. A 
miniszterelnök úr nevében 
Hendzselné Dr. Papp Ilona kör-
jegyző asszony, az önkormányzat 
nevében Kapitány Zoltánné pol-
gármester asszony mondtak kö-
szöntő szavakat! További erőt, 
egészséget kívánva drága nagyma-
mánknak, köszönti: családja.

PEREKED
TALÁLKOZÓ

Ismét megrendezésre került Pereked, Bogád, Romonya 
közreműködésével, a 7. nemzetközi fúvószenekari találko-
zó, amelynek a megnyitója Pécsen volt. Bogádon és Pereke-
den a zenekarok felvonulással, és menetzenével szórakoz-
tatták az érdeklődőket, Romonyán pedig fesztiválsátorban 
a zenekarok koncertet adtak, este pedig bál volt.

Ezúton szeretné Pereked község önkormányzata megkö-
szönni, Berta Krisztinának, Farkas Zsoltnénak, Kacsándi 
Mártának, Bernáth Sándornénak, Dávor Lászlónénak, 
Haffner Erikának, Kovacsics Józsefnének, Kuráth Béláné-
nak és Tamás Sándornénak, hogy süteményeikkel idén 
is hozzájárultak a rendezvényhez. 

Náj József polgármester
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ÓFALU
PILLANTÁS A MÚLTBA: ÓFALU GYERME-
KEINEK ISKOLÁZTATÁSA 1874-BEN

Száznegyven éve, 1874-ben Salamon József kir. másod-
tanfelügyelő meglátogatott a pécsváradi járásban 37 fa-
lusi népiskolát. Terjedelmes jelentésében lesújtó képet 
fest a kor tanügyi viszonyairól. Salamon József a Me-
gyei Iskolatanács elé terjesztett felmérésesével az 1868 
évi (kiegyezés utáni) Népoktatási Törvény realizálását 
kívánta felmérni. Tapasztalatai azt mutatták, hogy az 
új oktatási törvény haladó vonásait úgy hatósági, mint 
egyházi közegek igyekeztek megkerülni. 
E törvény mondta ki először Magyarországon az álta-
lános, mindennapos tankötelezettséget 6-12 éves gyer-
mekeknek. Az idősebbek (12-15 évesek) néhány heti 
órában az un. ismétlő iskolát voltak kötelesek látogatni. 
Nagy gondot és akadályt jelentett az általános tanköte-
lezettség kivitelezésében a szegénység, a lakosság szoci-
ális gyengesége. A gyermekeket korán munkára fogták 
és munkabérbe is adták. Ezért kora tavasztól késő őszig 
nagy volt a hiányzás. Mulasztási naplót nem igen vezet-
tek. Az Ófaluról szóló, 1874-es tanfelügyelői jelentés rö-
viden így hangzik: 
„Ófalu: Egy kath. Iskola, egy tanító, egy tanterem és 80 
növendékkel. Ismétlő iskola helyett csak vasárnapi iskola 
van. Tannyelv a német. Olvasás, írás, számolás kevés van, 
és földrajzon kívül egyéb nem taníttatik. A tanszerekben 
is nagy hiány van, mert a tanító nélkülözi az oly nagyon 
szükséges számológépet, Magyar- Osztrák Birodalom tér-
képét, szemléleti természetrajzi és természettani tanszere-
ket. A tanító terv nélkül működik. Nincs ott testgyakorlati 
tér és készlet, se faiskola és könyvtár. Az iskola épülete jó 
karban van, de világítás tekintetében rossz, mert a gyer-
mekek csak balkéz felöl, nem kapnak világítást, hanem 
jobbról, elül és hátulról. Az iskola bútorzata elégtelen. Az 
iskolának sem tőkéből, sem fekvőségből vagy alapítvány-
ból semmi jövedelme nincs.” (Laki János forrásközlemé-
nye, BM Levéltár Pécs, 1979.)

És szomszédjaink? „Óbányán negyven növendékkel, még a 
torna is elég jó eredménnyel taníttatik” – közli Samu József 
– „Faiskola 35 vadoncz és 12 nemesített fából is van. A könyv-
tár 45 kötetet számlál (ami ritkaságba menő volt), melyet úgy 
gyarapítnak, hogy minden fiú fizet 1 krt. havonként.”

Lányokat akkoriban falvakban általában még nem is-
koláztattak. Csak Pécsváradról jegyez a felügyelő:  
„… két magániskolát leánykák számára, egyikükben 10 a má-
sikban 24 leánykával. Az intézetek tulajdonosai nem tankép-
zettek, intézeteik nem engedélyezettek, inkább csak zugiskolák.” 
Véménden: „Egy tanító, egy tanterem és 226 minden 
napi iskola látogató növendékkel. Az iskola annyira túl-
tömött, hogy a földön, a tanító asztala körül hevernek a 
növendékek, s ha a tanító mozdul, vigyáznia kell, hogy 
egyik-másik növendéket össze ne tiporja.”
És most a meglepetés az ófaluiak számára: A 37 ellenőr-
zött Pécsvárad-járási iskolából a pár kilométernyire fekvő 
zsibriki evangélikus felekezeti iskoláról – szemben szinte 
minden többivel –, csak jó hírek hangzanak el: „A növen-
dékek (65) iskola látogatása rendes, a tankötelezettségi tör-
vények ki lettek hirdetve a tanév elején, a tannyelv német, 
minden tantárgy taníttatik, tornászatot az éppen készülő 
torna tér hamarosan biztosítja. Az iskola minden szükséges 
tanszerrel fel van szerelve, minden tanulónak van tanköny-
ve, van lecke-rend, van tanterv (ami sok iskolában hiány-
zott), van faiskola és könyvtár, elegendő melléképület és egy 
egészséges vizű kút is van. S mindez egy rövid év alatt. Íme, 
mit tehet egy ügyes tanító és egy jóra törekvő kis község.” – 
sóhajtja a pécsváradi járásban szerzett, többnyire lehango-
ló ismereteinek megfogalmazása végén a zsibriki minta-
példával Salamon József kir. másod-tanfelügyelő. 
És mi ófaluisak mindig némi letekintéssel vélekedtünk 
Zsibrikről, míg evangélikus német lakosságát 1945 után 
teljességében el nem űzték és később (az 1950-es években) 
egy ideig igazgatásilag Ófaluval egyesítették. Az egykor 
„jóra törekvő kis község”-ként dicsért Zsibrik a háború utá-
ni betelepítés után gyorsan lehanyatlott, ma eltűnő község. 

Till Johann
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SZILÁGY
KIRÁNDULÁS

Itt a nyár! Ki kéne mozdulni a faluból, országot látni! A 
községünk Német Önkormányzata megszervezte az au-
tóbuszos kirándulást. 28-án reggel elindult 28 szilágyi 
Kalocsára. Az érseki könyvtár, a városi régészeti és nép-
rajzi múzeum csodálatos gyűjteménye után nevezetes 
paprika múzeumot is megnézhettük. Ilyen csodákat szil-
ágyi ember nem sokat láthat. Tulajdonképpeni kirándu-
lásunk céljára Császártöltésre érkeztünk a déli órákban.

A falu német önkormányzati vezetői szívesen mutatták be 
községüket. Kóstolgathattuk a finom homoki borokat, lát-
hattuk a német múzeumot is, és azt a drámai gyűjteményt, 
aminek eszközeit a kitelepítéskor és a „málenykíj robot” 
alatt használtak illetve hagytak az utókornak a szenvedők. 
Tovább indulva hazafelé, Dunaszekcsőn vacsoráztunk. 
Legtöbben az elhíresült dunai halászlevet választottuk.

Nos, ezek az élmények nagyon sűrítve. Ezt a szép, tartal-
mas, tanulságos mini országjárást, Vassné Petrovics Már-
tának és Paraginé Laki Mártának köszönhettük, a kitartó 
és körültekintő szervező munkájuknak. Köszönjük! 

Paragi László

A „MÁLENYKÍJ ROBOT”
„... 0060 számú parancsa értelmében elrendelem az összes 
német származású munkaképes személyek mozgósítását. 
1. Minden német származású munkaképes személy moz-
gósítandó és jelentkezni tartozik, férfiak 17-től, nők 18-tól 
30 éves korig…
5. Mindazok, akik kivonják magukat a mozgósítás alól, a 
háborús törvények szerint felelősségre vonatnak – Hadbí-
róság fog felettük ítélni. Ugyancsak szigorú megtorlásban 
részesülnek családtagjaik és bűntársaik.”

A Vörös Hadsereg 1944. december 22-én kiadott, 
0060 számú parancsa
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KÉKESD
MEGHÍVÓ

A kékesdi katolikus hívek szeretettel hívnak minden 
érdeklődőt a kékesdi templom búcsúnapjára, 2012. 
szeptember 23-án. Délután 2 órakor Szent Mihály 
főangyal tiszteletére ünnepi szentmisét mutat be Fő-
tisztelendő Kövesi Ferenc, országos Kolping-prézes 
atya. A szentmise után a templom közösségi helyi-
ségében nyitjuk meg Monostory Viktória ikon-festő 
művész kiállítását. Ugyanekkor nyitjuk meg a Kékesd 
és környéke avar- és római kori kincseit tartalmazó 
állandó kiállítást.

Antal Géza apátplébános

BALOGH ISTVÁN 50 ÉVE KÁNTOR
Ez az ambiciózus berzencei, örökifjú fiatalember az 
1961-62-es tanévben végezte el a Budapesti Kántor 
Képzőt. 1964-ben plébánosa ajánló levelével került 
Máriakéméndre.

Tehetséggel, szorgalommal, hittel végezte mun-
káját. Amikor meglátta Erzsébet község legszebb 
leányát, Ilonkát, már többé hazamenésre nem is 
gondolt. Innentől baranyai gyerek lett belőle, itt 
alapított családot. Ma már mindenkit ismer név 
szerint az összes faluban és Pécsváradon, ahol 
szombaton és vasárnap a hívek szívesen hallgatják 
szép, érces hangját. Még ma is tanul, pedig a szak-
ma úgymond a kisujjában van. Szívesen veszi azt is, 
ha valaki egy szép, régi Mária-énekkel kedveskedik 
neki, de attól sem riad vissza, ha netán horvátul, 
vagy németül kell a szentmisében, vagy temetésen 
énekelni. Ő meghalja a szegények kéréseit, és ahol 
tud, segít. Tevékenységével jelentősen hozzájárult 
a Kékesdi Templom felépítéséhez is. Isten éltessen 
Pista Bátya, és még nagyon sokáig tartson meg 
körünkben!

A KÉKESDI TEMPLOM LÁTOGATÓI
A Kékesdi Templom vonzereje már határainkon túl is 
hat. Ezt bizonyítandó: a közelmúltban Németország-
ból, Buchloe-ből a Pius Kolping Család testvér egye-
sülete látogatott el Kékesdre. A látogatás délelőtt 10 
órakor a kékesdi hívőkkel, közös szentmisével kezdő-
dött a Kékesdi Templomban, amit Főtisztelendő Erb 
József bonyhádi plébános úr mutatott be magyar és 
német nyelven. A szentmise után a templommal, és 
annak történetével ismerkedtek meg vendégeink. A 
program szeretetvendégséggel fejeződött be a község 
Kultúrházában. Látogatóink elismerésüket fejezték ki 
ennek a kis falunak és a templom-építőknek. A sike-
res befejezéshez adományaikkal is hozzájárultak. 

Erdélyből érkeztek Kékesdre Böjte Csaba atya nevelt 
gyermekei és kísérőik augusztus 22-én. Nekik és a 
kékesdieknek Főtisztelendő Antal Géza apát-plébá-
nos úr celebrálta a szentmisét, melyben a gyerekek 
is szívesen énekeltek és gitároztak. A Kultúrházban 
elköltött ebéd után nagy szeretettel adták át a kékesdi 
asszonyoknak az általuk készített rózsafüzéreket. A 
kékesdi gyerekekkel barátságot kötöttek, és többen 
megígérték, hogy még visszatérnek.

KE.
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KISTÉRSÉGI HÍREK
FIATALOK AZ ARÉNÁBAN,  
BIKAVIADAL FRANCIA MÓDRA

A Pécsváradi Kistérség Ifjúsági Fóruma (PKIF) 
évek óta kiváló kapcsolatot ápol a kistérség 
Unterschleissheim nevű testvérvárosának ifjúsági 
szervezetével, így rendszeres meghívást kapnak a 
minden évben másik országban, településen meg-
rendezésre kerülő ifjúsági találkozóra. Különlegesen 
érintett engem is az idei utazás, hiszen végre – elő-
ször – én is a csapattal tarthattam.

Az egyhetes találkozóra felhívás alapján lehetett jelent-
kezni, majd a kiválasztott 10 fiatal, a 3 felnőtt kísérővel, 
a Kistérségi Társulás munkaszervezetének munkatársá-
val, valamint két jókedvű sofőrrel alkották a csapatunkat, 
amely augusztus 4-én, szombaton este útra kelt, hogy ta-
lálkozzon Le Cres városában francia és német fiatalokkal. 

A hosszú busz utat minden irányban igyekeztünk élve-
zetessé tenni: Olaszországban egy veronai városnézéssel 
szakítottuk meg, ahol csoportokra osztva tártuk fel Jú-
lia városának szépségeit, természeti és épített örökségét. 
Kicsit később, már francia földön a híres üdülővárost, 
a békés, reggeli Saint Tropezt látogattuk meg egy séta 
erejéig, megtekintve a tengerpartot, belvárost és Coco 
Chanel rezidenciáját – természetesen kívülről. A vissza-
úton pedig sétáltunk egyet Nizza csodás tengerpartján, 
valamint feltártuk Genova belvárosát – és a csapat egyes 
tagjai a sziklás tengerpartot is!

Vendéglátóink nagy szeretettel vártak és fogadtak ben-
nünket Le Cresben, ahova augusztus 6-án, hétfőn dél-
után érkeztünk meg. A felfrissülést követően a helyi 
arénába invitáltak mindenkit, egy számunkra is fur-
csa, a spanyol bikaviadalhoz hasonló – ám annál jóval 
állatbarátabb – „kid ball” nevű produkció megtekintésé-
re. Miben más ez a viadal, mint a spanyol? A felbőszült 
bika fején található karikát kell a bika előtt és körülötte 
szaladgáló fiatal(!!) fiúknak levenni, természetesen úgy, 
hogy elkerüljék a bika szarvait. Mindez egy egészen fur-
csa, izgalmas, akrobatikus előadást eredményezett. 
A találkozót végig átlengte egyfajta versengés a vegye-
sen kialakult csoportok között: hol a városismereti já-
tékokon (Le Cres, Montpellier), hol pedig a francia 
petanque játék közben mérték össze ügyességüket, lele-
ményességüket a fiatalok. 
Az számos izgalmas tapasztalat közé tartozott a 
Camargue térség bikakultúrájának további megismeré-
se: ellátogattunk egy családi farmra (manade), ahol az 
arénából már ismerős fekete bikákat nevelték, majd a 
nyugállományba kerülő bikákat tartották. A találkozó 
résztvevőinek a díszbe öltözött guardiánok (lovas mar-
hahajcsárok) egy kisebb borjú befogási és bikaterelési 
bemutatót is tartottak, valamint akik még bírták, a bil-
logozást is megnézhették. Különleges volt a Camargue-i 
sólepárló telep megtekintése az Európában védett rózsa-
szín flamingókkal és a telepen felhalmozott sóheggyel. 
A nagy melegre való tekintettel többször meglátogattuk 
a tengerpartot is Palavasnál, ami előtt valamelyik csodá-
latos parkban fogyasztottuk el ebédünket, a fák árnyé-
kot adó lombjai alatt. Az egy hét alatt a fiatalok közötti 
ismeretség, kapcsolat és együttműködési készség elmé-
lyítése volt a cél, amit a közös élmények megszerzésével, 
játékos gyakorlatokkal módszerével igyekeztek elősegí-
teni a szervezők és a csoportok kísérői. A programok 
megvalósulásában a helyi civil szervezetek, vállalkozók 
és helyi döntéshozók is részt vettek, hiszen programot 
ajánlottak, találkoztak velünk - sőt a polgármesterrel a 
fiatalok maguk is találkozhattak kötetlen keretek között!
A Le Cresben töltött rövid idő alatt belekóstolhattunk a 
francia élet örömeibe: helyi hagyományokat, gasztronó-
miát, egyedülálló természeti és épített örökséget ismer-
hettünk meg, csodás vendéglátóink jóvoltából. Köszön-
jük! Mindannyian reméljük, hogy találkozunk jövőre is!

Böröcz Lívia

VENDÉGÜNK VOLT UNTERSCHLEISSHEIM
A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás elnyerte a 
Brüsszelbe beadott Európa a polgárokért program, Ak-
tív polgárok Európáért alprogramon belül a Testvérvá-
rosi találkozóra beadott pályázatot, amelynek segítségé-
vel eredményes találkozót rendeztünk meg.
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Testvérvárosunk Unterschleissheim 27 fős küldöttsé-
ge – mint azt már hírül adtuk – 2012. augusztus 29. 
szeptember 2. között tartózkodott Kistérségünkben. A 
delegációt Rolf Zeitler polgármester és Ursula Metzner 
a partnerbizottság elnöke vezette. A küldöttség tagjai 
között szakemberek is voltak, akik az időskori aktivi-
tásban, gondozásban, az önkéntesség szervezésében 
jártasak. Hasznos eszmecserében átadták egymásnak 
tapasztalataikat, ötleteiket, tanácsaikat a Mecseknádas-
di Gondozási Központban.
Kötetlen beszélgetésben az Európai Unió mindennapja-
iról is volt szó, hogy tapasztaljuk meg mi és ők az össze-
tartozást, az Unió vívmányait.
Társulásunk Partnerbizottsága az öt nap programjába 
a szakmai oldalon kívül térségünk természeti, kulturá-
lis értékeinek, sokszínű nemzetiségi hagyományainak, 
gasztronómiájának gyöngyszemeit illesztette be.
Jártunk Pécsen a Zsolnay negyedben, a természetben 
főztünk, fogyasztottunk ízletes halászlevet, pekl kifl it és 

rétest, néptáncot tanultunk, kézműveskedtünk, láthatták, 
hallhatták nemzetiségeink táncait, dalait is. (Zengővár-
konyi, Berkesdi, Erdősmecskei Néptánc Együttesek)
Rendezvényünkre ők is készültek, megkóstolhattuk a 
finom Bayer sört, disznósajtot, kolbászt, amit népvi-
seletükben kínáltak. Kistérségünk polgárai körében 
nagy sikert arattak.
Az ünnepélyes díszvacsorát a Pécsváradi Várban 
tartottuk, ahol társulásunk és Unterschleissheim ré-
széről is megerősítésre került, hogy a Kistérségünk 
megszűnése esetén testvérkapcsolatunk változatlanul 
tovább fog élni és működni.
Bízunk abban, hogy a közösen eltöltött idő átfogó bete-
kintést adott kistérségünk gondosan megőrzött kultúrá-
jából, megerősítette összetartozásunkat!

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívom Önt és kedves családját 
méhészetem nyílt napjára 2012. szeptember 30.- án 
vasárnap délután 14 órától.
Várunk minden kedves látogatót, kicsiket és nagyokat!
Betekintést nyerhetnek a méhek világába, valamint kül-
önféle mézeket is kóstolhatnak.
Megismerhetik a mézek jótékony hatásait, valamint 
részt vehetnek méhészeti kvízjátékunkon, sőt, ha 
helyesen válaszolnak, még mézet is nyerhetnek!
Helyszín: Kátoly, Szabadság u. 67.

Szeretettel: Vudi Lívia



ZengőVidék 2012. szeptember 19

REJTVÉNY
E havi megfejtésünk az Ökoparty-Kistérparty egyik központi témája volt. A megfejtéseket az info@zengoalja.hu 
elektronikus, vagy a 7720 Pécsvárad, Gyenes Tamás u. 6/2. postacímre várjuk szeptember 25-ig. 
Az augusztusi rejtvény helyes megfejtői közül Gulyás Friderika, Fazekasboda, Szabadság u. 12. szám alatti lakost 
sorsoltuk ki. Nyereménye egy írószercsomag, melyet a szerkesztőségben vehet át Pécsváradon, a Gyenes Tamás 
utca 6/2. szám alatt. 06-72-465-331. Gratulálunk!

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

KÖNYVAJÁNLÓ
UGRON ZSOLNA: ÚRILÁNYOK ERDÉLYBEN

Ugron Zsolna első regénye valóságos utazás báltermeken és mosókonyhákon, palotá-
kon és romokon, szövevényes rokoni kapcsolatokon és egy sodró szerelmen át a pesti 
nyüzsgésből a Kárpátok lábához – majdnem az Üveghegyen túlra. Anna irigylésre mél-
tó életet él Budapesten: tökéletes férfi, érdekes tévés munka, sok utazás, nagy társasági 
élet, ragaszkodó barátok. Ám egy nap különc bécsi nagynénje és egy megrázó talál-
kozás rádöbbenti, hogy szép üvegburája alatt már alig kap levegőt. Útkeresése közben 
rátalál örökségére – és egy kis erdélyi faluban a mindent felülíró szerelemmel együtt 
önmagára is. Pillanatképek az erdélyi arisztokrácia elsüllyedt világából, és kései utó-
daik nem mindennapi hétköznapjaiból. Ugron Zsolna erdélyi úrilány: összegyűjtötte 
főnemesi retyerutyája legjobb családi anekdotáit, ezeket szellemesen és szórakoztatóan 
fűzte fel egy talán nem véletlenül életszagú, romantikus történetre.

A könyv elérhető a 18 kistérségi könyvtárban és a pécsváradi könyvtárban!  
Kérje könyvtárosa segítségét!

1. Szőlő támasza
2. Derékszíj
3. Szúró fegyver
4. Égitest
5. Bodza termése
6. Férfinév

7. Erdei állat
8. Nem hideg
9. Kisfiú autója
10. A test motorja
11. Történetet mond
12. Népiesen énekel

13. 60 van egy órában
14. Négy lába van, mégis megbotlik
15. Arab úr
16. Lim-...

5 8 10 11

3 16

7 13 15

1 2 4 6 9 12 14



ZengőVidék2012. szeptember20

ZengőVidék
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A ZENGŐALJA ÍZVILÁGA
Rovatunkban hónapról-hónapra bemutatunk 
egy-egy olyan ételt vagy italt, melyet kistérsé-
günk településein hagyományosan, több ember-
öltővel ezelőtt is ké szítettek, ugyanakkor – eset-
leges változtatásokkal – ma is ismerik és szeretik.
Kérjük kedves olvasóinkat, ha őriznek em lé
keikben vagy szakácskönyvükben régi finom étel-
recepteket, írják azt meg nekünk, hogy megoszt-
hassuk a kistérség lakosaival!
info@zengoalja.hu, 7720 Pécsvárad, Gyenes T. u. 6/2.
E hónapban Horváthné Geng Bernadett receptjét 
mutatjuk be, a kép az idei Berkesdi Kakaspörkölt-
főző Fesztiválon készült.

HIRDETÉSI LEHETŐSÉG: A Zengővidék infor-
mációs lap 2600 példányban jelenik meg a Pécsvá-
radi 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.
Októberi számunk lapzártája: 2012. szeptember 25.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Ipari és háztartási lefolyócsövek tisztítása 

profi gépekkel bontás nélkül.
Csőkamerával felderítve és ellenőrizve.

Korrekt áron, korrekt munkavégzés.
Hívjon bizalommal.

Kozsán Csaba
Tel: 06-30/300-9611

KAKASPÖRKÖLT, AHOGY BERKESDEN FŐZIK
Hozzávalók:
1 db 45 kgos kakas, kb. 1/2 kg zsír, 11/2 kg vöröshagyma, 
1 fej fokhagyma, 3-4 db sárga húsú paprika, 3 db para-
dicsom, 10 dkg házi piros fűszerpaprika, ételízesítő, só, 
bors, őrölt kömény, ízlés szerint.
A felkockázott hagymát a zsiradékon megpároljuk, majd az 
apróra vágott sárga paprikát is hozzáadva tovább pároljuk. 
Ezután a házi fűszerpaprikával megszórjuk és az előkészített 
húsdarabokat rátesszük. Ezt együtt pároljuk, míg a hús, le-
vet nem enged. Következő lépés a fűszerezés. Ízlés szerint só, 
ételízesítő, bors, őrölt kömény. Félig főtt állapotban a kocká-
ra vágott paradicsom, fokhagyma is rákerül a pörköltre. Ezt 
követően puhára főzzük a húst. Köretnek galuskát, kapros-
túrós galuskát és káposztasalátát ajánlunk.

Jó étvágyat kívánunk!


