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E csodálatos színben pompázó hónapnak van valami
megmagyarázhatatlan gyönyörűsége. A természet már
meghozta termését, s a tél előtt kissé megpihenve, bólogat
öregesen, rozsdás leveleit hullajtva a szélben. Az emberi
élet korszakokra bontva utánozza az évszakokat.
Megszületünk, frissek vagyunk, aztán észrevesszük, hogy
vége a vidám, gondtalan nyárnak, mint ahogy a kis
gyermekből kamasz lesz, s ahogy egyre idősödünk, fejünk
is deresedni kezd…..
„Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyül már,
A tél dere már megüté fejem
(Petőfi Sándor: Szeptember végén-részlet)
A felejthetetlen gyerekkor, az ifjúság azonban tovább él a szívekben, a figyelem az utódokra terelődik, és az
őszülő nagyszülők arcára visszatér a nyári napsütés. A mi dolgunk, hogy megőrizzük ezt a fényt.
Mustonos október
A magyar bortermelés hosszú időkre tekint vissza. Időszámításunk előtt a
III. században élt kelták valószínűleg már művelték a szőlőt. A magyar
vidék kiváló adottságaira már Probus császár is felfigyelt, aki 272-ben
szőlővesszőket ültetett a dunántúli Szerémségben. A tatárjárás pusztítása
után az elhagyott falvakat török, szláv, szerb nemzetiségűek lakták be,
akik magukkal hozták a kadarkát és a vörösborkészítés technológiáját. A
XV. században, Mátyás király idejében virágzott a bortermelés, az
Alföldön is termesztették a szőlőt. A XVIII. századi nyelvújítók is
árulkodnak a bor iránti elkötelezettségükről, amikor az ősi magyar nevén
addig magvetőként ismert októbert, mustonosra keresztelték át.
Szerk.
Hidasi Hírmondó
Lap tulajdonságai:
ingyenes kézbesítés
hagyományos külalak ( A3, papír )
fekete-fehér nyomtatás, sokszorosított
Szerkesztés és híranyag: Polgármesteri Hivatal
( 7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II )
e-mail cím: hidas@axelero.hu

Tel/fax: 72/457-101

Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:
de. 7.30-15 óráig
Kedd:
de. 7.30-15 óráig
Szerda:
ügyfélfogadás
szünetel
Csütörtök:
de. 7.30-15 óráig
Péntek:
de. 7.30-12 óráig
Ebédidő: minden nap
12-12.30 óráig
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A mi kis falunk
Talán mára már egyre kevesebben tudják, hogy községünk történeti elemzése
milyen figyelemre méltó. Magyarok, felvidéki magyarok, erdélyi-bukovinai
székelyek, szerbek, katolikus , lutheránus, kálvinista bevándorolt németek, itt élő
magyarok lakták. Ezen etnikai csoportok együttélése, egymásra való hatása során
alakult a település élete. A vidékre jellemzőek a Mecsek nyúlványai, a
szomszédos tolna megyei Völgység lankái. A sajátos településszerkezet
kialakulásának, miszerint a falu három dombra épült nemzetiségi okai vannak.
Három vízfolyás is található, a Vadvízi árok, a Völgységi árok, az Öreg patak.
Vízszintes tagoltságára az úthálózat és vasútvonal a jellemző, függőleges
tagoltság jellemzői pedig a község legmagasabb pontja, a Petőfi Sándor utca vége
feletti dombtető, a falu legmélyebb pontja a Vasútállomás. A község tengerszínt magassága: + 136. A Nemzeti
Múzeumban őrzött régészeti leletek szerint már a csiszolt kőkorszakban is lakott terület lehetett. A honfoglalást
követően 896-ban Ete törzse telepedett le, a patakokkal szabdalt dombvidéken, majd az
Árpád korban a pécsi püspök birtokainak részévé vált. A török hódoltság kezdetén a
település feletti uralmat a szigetvári várkapitány, Zrínyi Miklós szerezte meg, így Hidas a
XVI. század közepén szigetvári várbirtok volt. A törökök kiűzését követően kincstári
kezelés alá vonták a települést, mely 1720-tól hivatalosan is Baranyához tartózik. Hidas
első írásos nyomát az 1333-1335. évi pápai tizedlajstromban leljük
Hydus, illetve Hidus néven. A hidasiak helytörténetével Allinger
János evangélikus pap foglalkozott 1965. évben (s még számos
szakirodalom). A község az egykori Hydas, ma Völgység pataknak
hívott víz mellett fekszik, és erről kapta a nevét. A hidasi víznév
jelentése: híddal ellátott, áthidalt. A török kiűzése után 30-40 évvel,
amikor a falu már benépesedett, a nemzetiségek eloszlása szerint más-más nevet kap a
falu újonnan betelepült része. Ekkor alakult ki a három önálló falu, a legrégebbi
Magyarhidas, a szerbek által benépesített Ráchidas, és a németek portáinak helyt adó
Svábhidas. Még 1767-ben is három településként tartották nyilván a falut. A Kajdacsy
család érdeme a későbbi egységesedés, melyet birtokegyesítései során ért el. Többekben
felvetődik a kérdés, hogy a falu Hidas, vagy Hidasd. Sok feljegyzésben szerepel a szó végén a „d” betű. Ez
tulajdonképpen a régi magyar helyesírás szerinti kicsinyítő képző, amit nyelvünk kisebb helységek jelölésénél
előszeretettel használt és még ma is gyakran kicsúszik a szánkon, amikor a szót kimondjuk. Végül még egy
megjegyzés. Hidas múltjának kutatása közben mindig szem előtt kell tartani, hogy környékünkön több Hidas is
létezett korábban. Például 1582-ben a török kerületi jegyzékben Geresd, Mecsek,
Püspöklakkal említenek egy Hidast, vagy Mucsi, Závod, Tevel mellett szintén volt egy
Hidas, ahol talán még ma is van egy hidas-patak. A török időszakot a falu túlélte, sőt
környékbeli elnéptelenedett falvak lakói is itt telepedtek le. A hódoltság végére a magyar
lakosság mellé görök-keleti szerbek települtek be. Ők népesítették be Ráchidast. A XVIII.
század második felében indult meg a németek betelepülése. 1724-1728 között 26 család
érkezett a völgybe, számuk az évtizedek során megsokszorozódott, a szerbeké a felére
csökkent, a magyar lakosság száma alig változott. Ezen változtatott a II. világháború utáni
kitelepítés, a kitelepítettek száma 1640 fő. A kitelepítést betelepítés követte. Az 1941-es
magyar-román államközi szerződés alapján a bukovinai székelység egyetlen református
részét, az andrásfalvi 120 református családot telepítik ide. A ki és betelepítés
megváltoztatta a falu arculatát. Községünk nagy része az 1945 előtti években a
mezőgazdaságban dolgozott. A hidasiak életében fontos szerepet játszott a szőlészet, mellyel együtt járt a
gyümölcstermesztés is. Volt őszibarack, alma, birs, szilva, cseresznye. Az állattenyésztés súlyát a
szarvasmarha, ló sertés jelentette. Az itt élő emberek számára a későbbiek folyamán jó munkalehetőséget
biztosítottak az ipari üzemek: a bánya, a brikettgyár, a Budapesti Vegyiművek hidasi kirendeltségén működő
vegyi üzem, a Konzum Rt, a Voszk üzem, később a Stadler Voszk Kft.
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A Mecsek helység barnaszén
kutatásának és bányászatának
jelentős hely volt Hidas. A
bányaüzem
1946-tól
termelt szenet. Az 1960as évek elején
különféle komplikációk
(iszapbetörés, vízbetörés,
nagy nyomás) a bányát
bezárták. Községünk a
bányász múltját a mai
napig őrzi a minden év szeptember első vasárnapján megtartott bányásznap,
mára már bányásznapok megtartásával. Ez idén sem volt másképp. A három
napos rendezvénynek helyet adott a helyi Művelődési Ház a színesebbnél,
színesebb kultúrműsorok megtartására. A Művelődési Házban láthattuk a
helyi amatőr alkotók kiállításait is. Felvonult a Motoros Baráti Kör, volt
főzőverseny, sportrendezvény. A bazárárusok sátrai közt leginkább a
gyerekek nézelődtek. A rendezvényt a helyi Polgárőr Egyesület és a
Rendőrség felügyelte.
A község központjában található Bányászemlékmű pedig méltón
képviseli a bányaszerencsétlenségben elhunytak emlékét. A
Bányászemlékmű idei koszorúzásában részt vettek: Mecsek Bányászok
Szakszervezete, Hidasi Nyugdíjas Bányász Szakszervezet, Hidas
Község Önkormányzata, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, Evangélikus Egyházközség, Nagymányok
Nyugdíjas Bányász Szakszervezet, Egységes Sport Egyesület Hidas,
Mozgássérültek Egyesülete Bonyhád, és az érintett hozzátartozók.
Az 1982-es évekig az állandó munkalehetőségek biztos megélhetést, az
életkörülmények javulását eredményezte, mely az 1988/1990-es
években egyre csökkent. A helyi, illetve környékbeli üzemek, bányák, megszűnése következtében sokan
munkanélküliek lettek. Néhányan el tudtak menni előnyugdíjba, a középosztály és a fiatalabb korosztály
rövidebb-hosszabb ideig a Munkaügyi Központok támogatásában részesültek. Az 1982-es években jelentek
meg a kisiparos igazolványt kiváltók, majd az 1992-es években egészen napjainkig a kereskedelmi és
vendéglátó iparban az egyéni vállalkozók, a gazdasági társaságok. A mezőgazdaságban megjelentek az
őstermelők, családi vállalkozások.
A kulturális életben a mai
napig van amire büszkék
lehetünk.
Eredményesen
működik a lelkes fiatalokból
álló
Hidasi
Néptánc
Egyesület, mely idén 2012.
október 6-án rendezte meg
a Szüreti Mulatságot. A
néptáncosok zenészekkel,
lovas kocsikkal, traktorral
járták a falut. A Tájház
udvarán pedig volt borudvar, szőlődarálás, mustkészítés, borvásárlás
és kóstolás, kürtős kalács készítés, mézes pálinka, a gyermekeknek póni lovaglás Hidasnémeti településről
néhány napig községünkben vendégeskedő 10 fős gyerekcsapat is részt vett e kulturális rendezvényen. A nap
az esti szüreti bállal zárult, melyen szőlőkoszorút árvereztek.
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Figyelemre méltó a Kardoss Színjátszó Kör tevékenysége, akik szinte minden kultúrműsoron jelen vannak, és
előadásukkal feledtetni tudják, még ha rövidebb időre is, a mindennapok gondjait. A meglévő kultúrközösség
erőforrásait színesíti még a Hangutánzók Énekkar, az Idősek Klubja tagjai, s az egyesületeink is.
Sajnos községünkre is jellemző, hogy több családfő a biztos megélhetés reményében külföldön vállal munkát.
Ez a folyamat azzal jár, hogy elveszítjük nemzeti hagyományainkat és kulturális kincsünket. A magyar falu
nemcsak a nemzeti hagyományaink és kultúránk egy fontos részének a megőrzését, hanem egy életmód
fennmaradásának esélyét teremti meg. A sokféle nemzetiség sokféle hagyománya, szokása nyomott hagyott a
házakon, templomokon, de talán még régi, öreg útszél fákon is.
Szerk.
Idősek Napja
Már ötödik alkalommal ünnepeljük meg a Szép korúakat. A klub
helyiségében a helyi óvodások adtak elő Mátyás királyról egy mesét, az
előadás mindenki nagy figyelemmel kísérte. Időseink pedig verseket
olvastak fel, énekeltek. Ócsai Attila helyi lakos fokozta a hangulatot
zenéjével, éneklésével. Szinte mindenki táncra perdült. Közös ebéddel ért
véget az ünnepség. Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult e szép naphoz.
BiszakJózsefné

Látnivalóink
Nevezetességeink, látnivalóink közé soroljuk a községben
található szobrainkat is. Helyesen, kiigazítva az előző
lapszámban közölteket, a helyi általános iskola kertjében
Bartók Béla zeneszerző szobra (balra), illetve a Művelődési
ház parkjában Tamási Áron író szobra (jobbra) található.
Szerk.

Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat
A feladatalapú támogatásukból a német nemzetiségi önkormányzat, az 1946-os évek elején kitelepített és orosz
kényszermunkára ítélt német származású helyi lakosok emlékére, emléktáblát avatott 2012. szeptember 15-én,
az evangélikus templom melletti helyiségükben. Az ünnepségen beszédet mondott Dr. Szelle Tibor
polgármester, Kréling Dániel nyugdíjas evangélikus lelkész, Aradi András evangélikus lelkész, Gyurkó József
metodista lelkész. Egy közvetlen túlélő, Schauermann Menyhértné (Lizi néni) pedig elmesélte élete útját,
megpróbáltatásaitól kezdve, a szerencsés hazatéréséig. A rendezvényt a helyi Polgárőr Egyesület felügyelte. Az
emléktábla legyen mindannyiunk számára a „múlt felidézése, a jelen emlékezete, a jövő reménysége”.
Szerk.
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Könyvbemutató, Emlékszoba avatás
Videcz Ferenc: Gondolatolvasó
Bonyhádon, a Solymár Imre Városi Könyvtárban 2012. okt. 6-án
Videcz Ferenc: Gondolatolvasó c. posztumusz verseskötetét Békés
Sándor újságíró és Szirtes Gábor, a Pro Pannónia Kiadó igazgatója
mutatta be. E kötetének földrajzi horizontja Pécset, Hidast, az
Ormánságot öleli át. Magába fogadja a magyar tájat. Verseiből
feltörnek a legbensőbb lélek hangjai, megjelennek az ifjúság, majd a
felnőttkor holtig kísérő emlékei. A szép számban megjelent közönség
megismerhette
az író életútját,
és ízelítőt kaptak
verseinek sokaságából.
A tavaly elhunyt, Hidason élt költő, Videcz Ferenc 16 évig
a szomszédos Bonyhádon tanított. Videcz Ferenc
emlékszobájának is a bonyhádi könyvtár adott helyet,
melyet Potápi Árpád bonyhádi polgármester, országgyűlési
képviselő nyitott meg. A családias rendezvényen a
rokonok, barátok, vadásztársak, tanítványok, kollégák
mellett megtisztelte a rendezvényt Oláh Csaba a Vadászati
Kulturális Egyesület elnöke, Dr. Prof. Mess Béla és Dr.
Szelle Tibor Hidas község polgármestere.

Az emlékszoba létrejöttéért köszönet Potápi Árpád polgármester úrnak és Kult Imréné igazgató asszonynak.
A szoba létrehozása Videcz Ferencné szervezőkészségét dicséri. A rendezvény végén a vendégek, az emlékhely
megtekintése előtt fejet hajtva hallgatták meg a Vadászhimnuszt.
Videcz Virág

Önkormányzati pályázat
2011. év végén került beadásra a Leader pályázat, ennek keretében fűnyíró,
növényápoló eszközökre nyert az önkormányzat 1.057.472,-Ft-ot. A támogatás,
a beruházás nettó értékének 80% -a, a teljes önerő: 594.828,-Ft. A pályázati
érték bruttó: 1.652.300,-Ft. Az elnyert támogatás az alábbiakra lett fordítva:
önjáró fűnyíró, motoros fűkasza, ágvágó, utánfutó, elektromos és kézi
sövényvágó. Az eszközöket az önkormányzat beszerezte és már használja.
Szerk.
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Közoktatási intézményünk –iskola- jövője
2013. január 1-ével a települési önkormányzatok köznevelési (korábban: közoktatási) feladatai – az óvodai
nevelés kivételével- megszűnnek, és ezzel egyidejűleg állami feladattá válnak.
A 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalhatja az illetékességi területén
lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodást.
Településünk esetében ez konkrétan az iskola ingatlant és annak ingó vagyonát jelenti.
A működtetés egyedi feltételeit az állami intézményfenntartó központtal kötött, az intézmény által ellátott
feladatokhoz igazodó szerződésben kell megállapítani.
A 3000 fős lakosságszám alatti településnél – tehát Hidas község esetében is – fő szabály a teljes körű
állami fenntartás és működtetés, de a Nkt.-ben megadott határidőig az önkormányzat nyilatkozhat az ingó-és
ingatlanvagyon önkormányzati működtetésének átvállalásáról.
2012. októberben dönt a települési önkormányzat arról, hogy a rendelkezésére álló bevételek terhére a
következő naptári évben kezdődő tanévtől a működtetést az államtól átvállalja vagy sem.
A döntés során figyelemmel kell lenni arra, hogy jelentősen átalakul az önkormányzatok finanszírozása.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Ökt.) II. fejezete nevesíti az önkormányzatok kötelező és
önkánt vállalt feladat- és hatásköreit. A törvény által meghatározott kötelezően ellátandó feladatok ellátásának
finanszírozását feladatalapú támogatásból biztosítja az Országgyűlés.
A feladatalapú támogatást kizárólag a kötelezően ellátandó feladatok kiadásaira lehet majd fordítani, az önként
vállalt feladatok kiadásaira nem. Az önkánt vállalt feladatok kiadásainak fedezetét az önkormányzat saját
bevételei (pl. helyi adók – kommunális, gépjármű, iparűzési-, bérleti díjak, talajterhelési díj, bírságok stb.)
hivatottak biztosítani.
A 2013. év vonatkozásában mindenképpen a rendelkezésre álló források 2012. évhez viszonyított
csökkenésével kell számolni.
Szerk.

„Mégis kinek a tulajdona?
Móricz Zsigmond annak idején, megunva a rendszer gyakori útvesztéseit egy égetett, szénporos téglát tett a
táskájába és járta a vidéket, mondván „hagyd a politikát, építkezz”. Kezdetben tettünk egy szóbeli fogadalmat,
hogy a köz érdekében hozandó döntéseknek még a közelébe se engedjük a politikát. Azt hiszem ez eddig sikerült,
de most valami olyan történik, ami miatt szólni kell, még ha valószínűsíthető, nem lesz túl nagy hatása. A
politizálás többek között azt is jelenti, hogy véleményt nyilvánítunk, közügyet teszünk közzé, olyan történést,
amely érdeklődésre méltán számíthat. Az Iskoláról szólnék, arról, hogy mit jelent.
Intézményt, amely teret biztosít az ismeretek minél magasabb szintű elsajátításához.
- ahol a testi-szellemi gyarapodás meghatározza a mindenkori „jövőnemzedék” milyenségét.
- ahol lehetőség van az arra alkalmas elkötelezetteknek, hogy éljenek hivatásuknak.
Munkahelyet, amely megfelelő anyagi hátteret biztosít ahhoz, hogy ez a hivatás gyakorolható legyen.
Központot, amelyre büszkén tekinthet egy település közössége,
- amelyért érdemes összefogni, mert ebben látjuk a jövő zálogát, boldoguljon gyermekünk akár helyben vagy
bárhol.
- amelynek felszerelését, szakmai színvonalát szívesen emeljük néha más, megoldandók rovására is.
Mindez együtt a miénk! Volt eddig. Mondják, így kevesebb lesz a gondunk, nem nekünk kell úgy osztani a
mindig szűkös anyagiakat, hogy jusson ide is oda is.
Ez akár igaz is lehetne, csak hát mi szívesen vettük a nyakunkba ezt a gondot, mert ezzel együtt volt a mienk.
Nem gondot láttunk benne, hanem a megoldás kötelességét és a végén, ha lehetett szívesen örültünk. Ne töltsön
el senkit jó érzéssel, hogy egy gonddal kevesebb, mert a mérleg másik serpenyőjébe az kerül, amit veszítünk. A
tulajdonosi gondosság nagyon fog hiányozni. Mindezek után talán érthető, ha nem esik jól, hogy a politika itt
van.
Eszenyi János”
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Lakossági hírlevél
BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
Itt az ősz, s az új évszakkal együtt sajnálatosan megjelennek az ilyenkor jellemző bűncselekmények is.
Engedjék meg, hogy felhívjuk figyelmüket e bűncselekmények jellemzőire és a megelőzési lehetőségekre.
A terménylopásokról:
A kertek, földterületek tulajdonosai tavasztól
őszig dolgoznak a földeken, de mire aratniuk
kellene, a tolvajok sok esetben megelőzik őket.
A szőlő- és gyümölcsöskertek, szántók
általában a lakott területeken kívül esnek, ez a
távolság megnehezíti a lopás elleni védekezést.
Sok bosszúságtól megkímélik magukat a
gazdák, ha a többi föld-kerttulajdonossal felváltva látogatják, ellenőrzik
földjeiket. Célszerű felvenni a kapcsolatot a településen működő polgárőrökkel, mezőőrökkel, esetleg a
vadásztársasággal. Amennyiben ismeretlen személyt lát a saját, vagy a szomszédai telkén, kertjében, azonnal
jelezze a rendőrség felé ! A már betakarított termény biztonságos tárolásáról is a tulajdonosnak kell
gondoskodnia. Tartsa zárható helyen ! Nagyobb értékű termény esetén érdemes annak őrzéséről is
gondoskodni!
Falopásokról:
A hűvös idő beköszöntével megjelennek az erdőkben a fatolvajok. Egyik részük
saját magának lopja a fát, míg van egy réteg, akik szervezetten, eladási
szándékkal lopnak. Az erdőtulajdonosoknak érdemes erdőőröket alkalmazni,
nagyobb területek megóvására pedig őrző-védő szolgálattal felvenni a
kapcsolatot. Amennyiben gyanús személyeket, járművet lát az erdő közelében,
értesítse a rendőrséget !
Tűzifa árusokról:
Várhatóan hamarosan felbukkannak a házaló, a tűzifát hihetetlenül jó áron kínáló
árusok is, akik többnyire az idős embereknek árulják a tüzelőnek valót. Kétféle
módon is becsaphatják a gyanútlan vásárlót:
- nem az ígért minőséget,
- nem a kifizetett mennyiséget adják.
Ezen túl az ismeretlen eredetű fáról később kiderülhet, hogy lopott, ami bűncselekmény esetén lefoglalásra is
kerülhet. Csak megbízható helyről vásároljon ! Lehet, hogy kicsivel többet kell fizetni érte, de biztosan azt
kapja, amiért fizet ! Számtalan esetben előfordult, hogy az alkalmi árus pakolás közben terepszemlét tartott a
vevőnél, majd a kedvező alkalmat kihasználva készpénzt, értéktárgyakat tulajdonított el onnét. Idegen embert
ne engedjen be a lakásába, senki ne lássa, hogy honnét veszi elő a pénzét !
Hétvégi ház, pince feltörésekről:
A szüret, az őszi munkák befejezését
követően az értékes szerszámokat,
gépeket jól zárható helyre pakolja be !.
Amennyiben a hétvégi házban erre nincs
lehetősége, vigye haza és ott tárolja ! A
telektulajdonosok ősztől tavaszig
általában nem mennek ki a birtokukra,
ezek a téli hónapok kiváló lehetőséget kínálnak a betörőknek. Érdemes a
szomszédokkal összefogni és felváltva kimenni ebben az időszakban is,
hiszen a több héttel, hónappal később felfedezett betörés elkövetőjének
felkutatására már kisebb az esély. e hagyja őrizetlenül a téli hónapokban sem a hétvégi házát, pincéjét !
Gondosan zárja be az ajtókat, ablakokat ! Vigyázzon értékeire, betörés, lopás esetén haladéktalanul tegyen
feljelentést !
Ambrus Zoltán r. alezredes, osztályvezető
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Közösségek Háza
Folytatódnak a Közösségek Házának (COOP udvar) külső felújítási munkái. A helyi
lakosok társadalmi munkában végzik az épület tetőszerkezetén a cserép átrakást. Az
idő kegyes, a munkálatok haladtak. A kívül, belül felújításra kerülő épület a
társadalmi munkák során otthonosabbá vált. Az épület használatára a három helyi
egyesület, a Hidasi Néptánc Egyesület, a Helyi Borbarátok Kör, a Hidasi Polgárőr
Egyesület az Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött.
Szerk.

Gasztronómia
Spagetti karajmellényben, gombával
Látványos, akár ünnepi asztalra is lehet tenni főételnek, de egytálételnek is tálalhatjuk.
Hozzávalók: 8 vékony szelet kicsontozott sertéskaraj, 20 dkg spagetti, 1,5 dl húsleves, 4 gerezd fokhagyma, 6 evőkanál
olaj, őrölt bors, só. A gombához: ½ kg gomba, majoránna, diónyi vaj, 1 csokor zöldpetrezselyem, bors, a pároláshoz
kevés víz.
Elkészítés: Az olaj feléből, sóból és 2 cikk zúzott fokhagymából pácot készítünk, és belerakjuk a húst legalább két órára.
A spagettit sós vízben kifőzzük, de nem teljesen, majd beleforgatjuk a másik fél adag fokhagymás olajba. Elosztjuk nyolc
részre, mindegyik szelet hús közepére egy adag spagettit teszünk, a húst így felcsavarjuk ( a spagettik vége kilóg) és
tűzálló tálba ( lehet tepsibe is) rakjuk. Meglocsoljuk a húslevessel és 150 fokos sütőben pirosra sütjük. Közben a
gombákat megpucoljuk, felszeleteljük. A hagymát apróra vágjuk, a vajon üvegesre pirítjuk, hozzáadjuk a gombát, sózzuk,
borsozzuk, pici majoránnával ízesítjük, és készre pároljuk. Legvégül hozzáadjuk az apróra vágott zöldpetrezselymet.
Együtt tálaljuk.
Jó étvágyat!

Október/Mindszent hava
Októberre a régi magyar naptárakban a Mindszent hava elnevezést találjuk. Az utolsó dekád jelen napja a névadó:
Mindszentek ünnepe –bár november elsején van- szintén ehhez az időszakhoz tartózik. E hóban van többek közt: az
Idősek világnapja, Zenei világnap, Állatok világnapja, Postai világnap, Fehér bot napja, Élelmezési világnap, Magyar
festészet napja, Iskolai könyvtárak világnapja, Földünkért világnap, Takarékossági világnap, Reformáció emléknapja és
még sorolhatnánk. Október 23. pedig az 1956-os forradalom ünnepe.
szerk.
Halottak napjára: Kovács Gabriella: Kint a temetőben...
Őszre fordul már, végig
napon együtt emlékezünk,
menve a gesztenyesoron,
nekik sírjukra virágot és
minden lépteken s nyomon
koszorút helyezünk.
az emlékeket keresem...
Végül meggyújtjuk a mécsest,
Kint a temetőben mélyen
s fel-fel lobban lángja
meghajol előttem a csend,
Fénye szeretteinkért
érzem velem tart, és
ragyog tovább, a nyirkos
magához ölel a tovatűnt idő!
őszi éjszakába.
Az eltávozottakra a mai
Szerk.

Gondolatok az utolsó oldalra
Az adventi várakozást megelőzően elérkeztünk a Mindenszentek és Halottak Napja megemlékezéséhez. Ezekben a napokban még
erősebb az amúgy sem múló hiányérzet, amit érzünk szeretteink elvesztése után. Fájó szívvel gondolunk elhunyt ismerősökre,
barátokra, rokonokra, dédszülőkre, nagyszülőkre, szülőkre és sajnos fiatalon elhunyt gyerekekre. Állunk a síroknál és homályos
tekintettel gondolunk az együtt eltöltött évekre, napokra, percekre, melyek oly gyorsan múltak el. Könnyes szemmel gyújtunk
gyertyát és közben eszünkbe jut egy ismerős dal:
„ Kell ott fenn egy ország,
mely talán ránk is vár.
Kell ott fenn egy ország,
melyet senki nem talál…” (Chris Rea-Zorán)
Önöknek pedig kívánok: Jó egészséget és sok mosolyt!
Berg Csaba
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