
vtizedeken keresztül
áradoztunk a Lajtától
nyugatra fekvõ falvak,
városok rendezettségé-
rõl, tisztaságáról, a
muskátlival megrakott
balkonok és a gyönyö-
rûen ápolt pázsit szép-
ségérõl. Az elmúlt évek-
ben pedig az Adria szik-
rázó napsütéséért ra-
jongva vágtunk neki a
több száz kilométeres
útnak. A Pécstõl alig
húsz kilométerre fekvõ
Szederkényben mind a
kettõt megtaláljuk.

A Karasica-patak völgyében meg-
búvó 1800 lelkes településre érve
furcsa érzésünk támad. Nem maga-
sodnak fölénk karcsú tornyok, nem
rejtõznek a földben évezredes kövek,
arborétum vagy barokk kastély sem
csábít kellemes sétára, mégis jólesõ
nyugalom száll ránk Szederkényben.
Pedig nemegyszer megtiporta a tör-
ténelem az itt élõket, és szinte csoda,
hogy megannyi csapás után is maradt
erõ a túlélõkben az újrakezdéshez.

A falu valamikor a tatárjárás után
jött létre, elsõ írásos említése 1272-
ben történt Zederkyn formában, ami-
kor birtokosa engedélyt kapott arra,
hogy Szederkényt a Margit-szigeti
apácákra hagyja. A középkorban több
birtokos kezén is megfordult a tele-

pülés, a 14. században az Óváriaké,
majd a cikádori apátságé volt. Mivel
Szederkény a Szerémségbõl a bát-
monostori réven keresztül
Pécsváradig futó kereskedelmi úton
feküdt, lakói szépen gyarapodhattak a
békés évtizedekben. Erre bizonyíték
az a nevezetes éremlelet, amelyet
valamikor 1542 körül rejtett el a gaz-
dája a falu határában. A kincs négy-
száz éven át a földben pihent, az itt
élõkre pedig sanyarú idõk köszöntöt-
tek. Az 1565-ben még 38 adózó por-
tával bíró falu környékét gyakran
verték fel törökök, kóbor magyar haj-
dúk, tatár martalócok, a visszafoglaló
háborúk idején pedig teljesen elnép-
telenedett. 

A Rákóczi-szabadságharc viharai
után Szederkény a pécsváradi apát-
ság, a szomszédos Nyomja pedig a
bólyi uradalom részeként a Batthyá-
ny család birtokába került. A lakatlan
községek benépesítése 1720-ban in-
dult, amikor Fulda környékérõl kato-
likus németek érkeztek ide a jobb
élet reményében. A vándorbotot ra-
gadók számítása bevált, óriási küz-
delmek árán, rengeteg munkával
Szederkényt felvirágoztatták, és
megvetették az alapját a falu jövõjé-
nek. Nagyon korán áttértek a három-
nyomásos gazdálkodásra, bekapcso-
lódtak a regionális kereskedelembe
és komoly nyereségre tettek szert a
szõlõmûvelés révén. Az országban
az elsõk között, 1895-ben alapították
meg a helyi tejszövetkezetet, né-
hány évvel késõbb pedig olvasó egy-
let jött létre. 

A fejlõdésbe azonban beleszólt a
20. század, 1918-ban a szerb meg-

É

Szederkényi
programok 2011-ben

Augusztus 7., vasárnap:
Német Nemzetiségi Nap
Helyszín: sportpálya

Augusztus 19., péntek:
Nemzetiségi Térségi 
Nyugdíjas Találkozó 
Helyszín: Szederkényi Római Ka-
tolikus Templom, Szederkényi
Mûvelõdési Ház

Szeptember 18., szombat:
XV. Szüreti Nap
Immár 15. alkalommal elevenítik
fel Szederkényben a rég feledésbe
merült szüreti mulatságokat
Helyszín: a Mûvelõdési Ház ud-
varán felállított fesztiválsátor és
a Tájház udvara

Részletek, információ: 
muvhaz.szedi@gmail.com

Tel.: 20/537-9402
www.szederkeny.hu

SZEDERKÉNY BEMUTATKOZIK

Magyar vidék, német pontosság, 
mediterrán életérzés: 
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szállás évei következtek, a második
világégés után pedig 24 német csalá-
dot telepítettek ki, akik helyére a
Felvidékrõl érkeztek menekülõk.
1948-ban egyesült Nyomja és Sze-
derkény, amelynek életé-
ben 1990 után új fejezet
kezdõdött. Az országos
folyamatoktól eltérõen a
német–magyar–horvát
nemzetiségû faluban zök-
kenõmentesen sikerült
az átállás. Szinte elhanya-
golható a munkanélküliség, alig talá-
lunk eladó házat, és ezek ára is rend-
kívül borsos. Utóbbi nem véletlen,
hiszen a lakosság innen nem költö-
zött be a nagyobb városokba, sõt, so-
kan próbálnak itt gyökeret ereszteni,
hiszen akár Mohács, akár Pécs köny-
nyen megközelíthetõ. 

Beszédes adat, hogy 2009-ben 21
gyermek született a faluban, tehát
nem kell attól tartani, hogy elörege-
dik a közösség. Nincs ebben rendkí-
vüli, ha látjuk, hogy színvonalas isko-
la, óvoda szolgálja a mindennapokat, a
gyógyszertár mellett orvosi rendelõ

és idõsek klubja is mûködik, a kikap-
csolódásra pedig 2001 óta egy mo-
dern sportkomplexum áll rendelke-
zésre. A tisztes munkából elért jöve-
delem és a koncepciózus faluvezetés

egyaránt segítette
egy erõs helyi vállal-
kozói réteg kialakulá-
sát, akik magukénak
érzik Szederkényt, és
a falu népével együtt
felvállalják a hagyo-
mányok ápolását. Fa-

lumúzeum és tájház segít eligazodni a
falu múltjában, a hagyományos szüre-
ti fesztivál pedig az egész országból
vonzza az érdeklõdõket. Aki idén
szeptember 18-án ellátogat Szeder-
kénybe, szereti a sváb bálok hangula-
tát, a zamatos fehérborokat, és híve a
kerékpáros turizmusnak, nem fog
csalódni. Azzal a jólesõ érzéssel tér-
het haza, hogy olyan helyen járt, ahol
nem hátrány vidékinek lenni, és szí-
vesen visszatérne a szívélyes gazdák
pincéinek egyikébe. 
LEJEGYEZTE: DR. VARGA SZABOLCS

FOTÓK: MÜLLER NÁNDOR

Testvérkapcsolat
Szederkény–Ulmbach
Köszönet ulmbachi barátaink-

nak, az egyesület tagjainak és veze-
tõjének, Horst Birkhan úrnak, vala-
mint a steinaui polgármester úr-
nak, Walter Strauchnak a szívélyes
vendéglátást. Szeretettel várjuk
õket, valamint az egyesület tagjait
Szederkénybe, hogy viszonozni
tudjuk vendégszeretetüket.

Hergenrõder János polgármester 

Gemeindepartnerschaft
Szederkény–Ulmbach
Herzlichen Dank an unsere

Freunde in Ulmbach, an die
Mitglieder des Vereins und deren
Leiter Herrn, Horst Birkham,
sowie an Herrn Walter Strauch,
Bürgermeister von Steinau, für
unsere freundliche Betreuung.
Wir erwarten Sie alle herzlichst in
Szederkény, um uns für Ihre
Gastfreundlichkeit revanchieren
zu können.

J. H. Bürgermeister

SZEDERKÉNY BEMUTATKOZIK

Szederkény,
Surgetin,
Surdukinj www.szederkeny.hu

Kedves Szederkényiek 
és Nyomjaiak!

Eddig is az összefogás volt ránk a jellemzõ, de
a nyomjai katolikus templom felújítása kapcsán
megkezdett „gyûjtés” mindent felülmúlt. Köszö-
net mindenkinek, német barátainknak is, akik
adományaikkal segítették az építkezést. Külön
köszönet Gallus Rehm professzor úrnak (dísz-
polgár), hogy nemcsak a templom, hanem az is-
kola felújítását is jelentõs összeggel támogatta!
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Turizmus
Szederkény azon települések közé tartozik, ahol

nemcsak beszélnek a falusi turizmusról, hanem magas
szinten mûvelik azt. Ehhez megfelelõ környezet, szí-

vélyes vendéglátás és rengeteg munka
szükségeltetik. A vendégházak egész
évben várják az üdülni vágyókat, a
gyermekek számára állatsimogató és
az augusztus 7-ére elkészült Karasica
Játszópark áll rendelkezésre, a 200
éves tájházban egy sváb család minden-
napjaiba pillanthatunk be. Érdemes ke-

rékpárral érkeznünk – de akár itt is kölcsönözhetünk
–, ugyanis idén elkészült a Bóly–Szederkény közötti
hat kilométeres kerékpárút, amelyen immár Villányba,
a vörösborkedvelõk Mekkájába is lekerekezhetünk. 

Aki viszont jobban kedveli a fehérszõlõbõl készülõ
nedût, az ne menjen sehova! Szederkény ugyanis egye-
dülálló adottságokkal rendelkezik, szubmediterrán klí-
mája, az egyenletesen eloszló csapadék, a napsütéses
órák magas száma egyaránt szerepet játszanak abban,
hogy itt a középkortól kezdve jelentõs bortermelés
folyt. A sváb telepesek folytatták a hagyományokat, és

a 19. században már óriási területen
szüreteltek a szederkényi gazdák. A fa-
lu jellemzõ borfajtái: Chardonnay, Raj-
nai rizling, Olaszrizling, Királyleányka,
Juhfark és a Zöldveltelíni, de megjele-
nik a Cserszegi fûszeres, az Ottonel
muskotály is. Ma két festõi szépségû
pincesoron mintegy 250 pince várja a

látogatókat, akik akár szüretkor, akár a húsvét hétfõjén
tartott Emmausz-járáskor nyugodtan megkóstolhatják
az ízletes termést. Érdemes ellátogatni az augusztus
elején sorra kerülõ Szederkényi Nyár gazdag program-
sorozatára, amely minden korosztálynak színvonalas
látnivalót kínál. Decemberben szintén sokan zarándo-
kolnak Szederkénybe, hogy megnézzék az úgynevezett
Mikulás-házat. Egy család 1991 óta minden évben több
tízezer izzóval borítja fényárba a házát.

SZEDERKÉNY BEMUTATKOZIK

Sváb hagyományok
Egy közösség ereje abban nyilvánul meg, hogy

mennyire tiszteli a saját hagyományait. Bízvást kije-
lenthetjük, hogy Szederkényben õrzik az elõzõ generá-
ciók által átmentett tradíciókat. A német és horvát ki-
sebbségi önkormányzat aktívan részt vesz a különbözõ
rendezvények megszervezésében, az általános iskolá-
ban 2010-tõl nemzetiségi osztály indult. Hagyományõr-
zõ énekkar és tánccsoport egyaránt mûködik a faluban,
akik fellépéseik alkalmával
rendre nagy sikert aratnak.
(A szederkényi Intermelody
Énekegyüttes 1991-ben 12
taggal alakult meg, fõ cél-
juknak a német/sváb népda-
lok gyûjtését, átörökítését és
megõrzését tûzték ki, de hor-
vát népdalok, magyar dalcsokrok és egyházi énekek is
színesítik repertoárjukat. Az eltelt 20 esztendõben 
számtalan nagysikerû fellépést tudhatnak magukénak).

A Szederkényi Honismereti Egyesület szoros kap-
csolatokat ápol Neufelden, Ulmbach, Elsendorf telepü-
lésekkel, és ápolja a falu híres szülötteinek, Aigl Pál
egyháztörténésznek és Sváb András jezsuita papnak, a
Buenos Aires-i katolikus egyetem professzorának em-
lékét. Az év elején hagyományos sváb bált rendeznek,
szeptember elején pedig szüreti fesztivál színesíti a fa-
lu életét, amely 2010-ben az V. Országos Sváb Szép-
ségversenynek is otthont adott. 

Külön említést érdemel az Emmausz-járás, ami má-
ig élénken él Szederkényben. Az óhazából származó
hagyomány Krisztus feltámadására emlékezik, amikor
a Megváltó két tanítványával találkozott az emmauszi
úton. Ennek emlékére húsvéthétfõn a falu apraja-nagy-
ja máig kivonul a szõlõhegyre, ahol az ünnepi asztal
mellett együtt töltik a napot, és minden vendéget szí-
vesen látnak.  

A falu elsõ templomáról már V. István királyunk 1272-ben ki-
adott oklevele tudósít. A valószínûleg fából készült épület ekkor a
Szent Kereszt tiszteletére volt felszentelve. Utána azonban hosszú
évszázadokra eltûnik a szemünk elõl. A következõ bizonytalan em-
lítés már a törökök kiûzése utáni idõbõl származik, amikor egy
Szent Lõrinc tiszteletére emelt templomról szól a forrás, amelynek
a teteje beomlott. A 18. század gazdasági fejlõdése magával hozta az
új templom építésének igényét. Nyomja templomát 1759-ben szen-
telték fel Szent Simon és Júdás Tádé tiszteletére, eleinte a versendi,
majd a kátolyi, végül az olaszi plébánia filiája lett. A szederkényi
Szent Lõrinc templom 1812-ben készült el késõ barokk stílusban,
de ez sem jutott plébániai rangra, Versendhez, majd
Máriakéméndhez tartozott. Az adományokból megújuló templom
mellett ma az 1948-as kitelepítések emlékét õrzõ emlékmû látható,
amely mindenkor emlékeztet a múlt nagy tragédiájára.


