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Nagyszékelyi Hírmondó
Tisztelt olvasóink, kedves nagyszékelyi lakók!
Többszöri próbálkozásra most újra indul a Nagyszékelyi Hírmondó havonta megjelenő
„újság”, mely reméljük, hogy mindenki számára tartogat majd hasznos és érdekes
információt. Szívesen várjuk ötleteiket, hozzá szólásaikat, melyek az újság javára válhatnak.
Bízunk benne, hogy kitartó munkánkkal és az Önök ötleteivel a Nagyszékelyi Hírmondó
sokáig fennmarad.
Kívánunk mindenkinek kellemes olvasást és hasznos időtöltést.
Önkormányzati hírek
A 2009. november 24. napján a Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselőtestületi
ülésén döntött rendeletekről
A Vertikál Zrt. 2010-re vonatkozó szilárd
hulladék szállítási díjának ajánlatát a
képviselőtestület nem fogadta el, ezért új
ajánlatot kérnek a szolgáltatótól.
A
folyékony
települési
hulladék
elszállításának díja 2010-től 1.595,-Ft/m3
lesz.

Elkészült
a
2010-re
vonatkozó
közfoglalkoztatási terv, melyet a Tamási
Munkaügyi Központ Vezetője elfogadásra
javasolt és a Képviselőtestület is
elfogadott. A közfoglalkoztatási terv
alapján jövőre a nyári hónapokban átlag 20
fő, a téli hónapokban pedig átlag 10 fő
foglalkoztatására lesz lehetőség.

2010. január 1-től az ivóvíz szolgáltatás
díja lakossági fogyasztók esetében 266,Ft/m3, közületi fogyasztók esetében 370,Ft/m3.

A képviselő testület elfogadta a 2009. évi
I-III. negyedévi költségvetési beszámolót
és döntött a 2010. évi költségvetési
koncepcióról.

Közérdekű
2009. december 24-én, csütörtökön a Vertikál Zrt. elszállítja a szilárd hulladékot.

Újságunkban szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy Önök olyan kérdéseket tegyenek fel
Várkonyi Zoltán polgármesternek, melyek megválaszolása érinti a település lakóit.
Kérdéseiket írásban szíveskedjenek eljutatni az Önkormányzat címére vagy a
polgarmaester@nagyszekely.hu e-mail címre.
Kívánságkosár
Amennyiben igény van rá, abban ez esetben ebben a rovatban szívesen közzé tesszük az Önök
születés- és névnapi valamint évfordulós jókívánságait, melyeket írásban szíveskedjenek az
Önkormányzathoz eljuttatni.

Aktuális
Az idei évben is az óvódás és az alsó
tagozatos iskolás gyerekekhez eljött a
Mikulás, akinek Áron József nagy
segítségére volt, akinek ezúton is
köszönjük.

A sajnálatos anyagi helyzetre való
tekintettel az Önkormányzatnak 2009-ben
nem állt módjában Mikulás mulatságot
szervezni.

Egyházi hírek
A református egyház házipénztárát az idei évtől Ingerné Becker Mónika kezeli. Az
egyházfenntartói járulék és a harangozás szolgáltatási díját munkaidőben az Önkormányzat
épületében lehet befizetni.
Civil oldal
Nagyszékelyi Polgárőr Egyesület
A Nagyszékelyi Polgárőr Egyesület a Karácsonyi Ünnepek ideje alatt és Szilveszter napján a
tiltott petárda használat elkerülése érdekében fokozottabb szolgálatot teljesít.
Boczor Gyula az egyesület elnöke arról is tájékoztatott bennünket, hogy a tagok részére
nyáron használható egyenruha vásárlását tervezi, melyhez örömmel fogadják a település
lakóinak szíves pénzbeli felajánlásait. (A kis segítség is sokat jelenthet.)
Oktatás
Adventi készülődés az iskolában
November 28-án adventi koszorút, december 4-én pedig karácsonyi képeslapokat készítettek a
gyerekek.
December 11-én pénteken 15 órától karácsonyfadísz készítés lesz.
A foglalkozáson való részvétel díja 300,-Ft
Mindenkit szeretettel vár a tanító néni
Szelektív hulladékgyűjtés az óvodában
Az óvodás gyerekek műanyag palackokat gyűjtenek, mely alól kivételt képeznek az olajos és
tisztító szeres flakonok.
A palackok begyűjtése folyamatos, melyeket a Vertikál Zrt. fog elszállítani és az értük kapott
összeg az óvoda bevételét képezi.
Aki úgy érzi, hogy szívesen támogatná az óvodát, azt kérjük, hogy a megüresedett palackokat
lehetőleg összepréselt állapotban szíveskedjék összegyűjteni és egy bizonyos mennyiség után
az óvodába szállítani.
A szelektív hulladékgyűjtés közben a gyerekek megtanulják annak jelentőségét.

Egészségpercek
Egészség télen – Táplálkozás
Mérsékelt éghajlatunk miatti adottság és tradíció, hogy kevesebb zöldség, gyümölcs,
vitaminforrás jut az asztalra, ezért tudatosan kell törekednünk ennek kiegyensúlyozására.
Téli étrendünkben figyeljünk a rendszerességre! A zord reggel ne múljon el néhány falat
nyugodt elfogyasztása és egy-két korty (meleg) ital elfogyasztása nélkül. "Nincs időm, és
amúgy sem bírok ilyenkor még enni!"- mondják sokan, többnyire csak kifogásként. A keserű
gyógyszereket sem kívánja senki, mégis bevesszük az egészségünk érdekében. Akkor
mennyivel inkább a reggelit! Ha nem mondogatjuk, hogy nincs időnk, meg lesz rá az a 10
perc, ami hosszú távon megtérül. A számára jót, könnyen megszokja a szervezet!
Nassolás helyett, tízóraira, uzsonnára a legjobbak a gyümölcsök, gyümölcsjoghurtok. Az ebéd
ideje és összetétele sokunknál kötött, mivel a munkahelyén étkezik, és nem nagyon tud miből
választani. Ha mégis van rá lehetőség, válasszuk a zsírmentesebbet, vitamindúsabbat.
Ajánlottak a gyümölcslevesek, zöldséges köretek, könnyű, grillezett, teflonban sült húsok:
csirkemell, hal, sovány sertéshús, mellé saláta, savanyúság, savanyú káposzta. Hetente
egyszer-kétszer a sütemény is belefér. A "szűrt" gyümölcslevek leginkább csak cukros
oldatok.
Uzsonnára jöhet az ebédről eltett sütemény, egy túrórudi, gyümölcs, saláta. A vacsora ne
legyen túl későn, inkább este hét előtt. Ha utána még ébren vagyunk és megéhezünk, egy
szem gyümölcs, egy kis szelet sajt és nagy pohár víz, vagy egy gyümölcsjoghurt elveszi az
éhséget.
Forrás: www.hazaipatika.com
Recept
Zwiebel Praj – Hagymamártás, hagyma praj
A disznóvágások hagyományos sváb étele volt a zwiebel praj, melynek ízei igazán akkor
zamatosak, ha az ételt üstben készült abalével és asztali sparhalten akácfával fűtve készítjük
el.
Hozzávalók: egy disznóvágásnyi ember részére
5 kg hosszúra vágott vöröshagyma
tavalyról maradt disznózsír a hagyma pirításhoz
3-4 evőkanál liszt
Ízlés szerint: só, pirospaprika (enyhén csípős), babérlevél, delikát, őrölt bors, paradicsomlé
1 evőkanál ecet
1 liter abalé
Praj hús, szív, máj, vese
A vöröshagymát megpirítjuk, majd rászórjuk a lisztet és tovább pirítjuk, rászórjuk a
fűszereket, felöntjük abalével és folyamatos keverés közben sűrűre főzzük.
Az abalében megfőtt belsőségeket apróra vágjuk, a praj húst ízlés szerint fűszerezve
megpároljuk és megpirítjuk, majd hozzá adjuk a mártáshoz.
Rovatunkba várjuk az Önök receptjeit, hagyományos magyar, sváb, erdélyi és vegetáriánus
ételekkel kapcsolatban, illetve sütemények és desszertek receptjeit is szívesen közzé tesszük.
Receptjeiket az Önkormányzathoz szíveskedjenek eljutatni.

Mesél a múlt
A hónap aktualitása a Mikulás, a Karácsony és a Szilveszter, vajon hogyan is volt ez régen.
Bathó Lizi nénivel beszélgettem erről.
Lizi néni gyerekkorában még nem volt nagy divatja a Mikulásnak, nem tisztították szép
fényesre a kiscsizmákat, hogy azokat az ablakba tegyék. Mikuláskor a gyerekek kaptak egyegy piros papíros kicsi csoki mikulást.
Karácsony első napján összegyűltek a legközelebbi rokonok. Minden háznál volt karácsonyfa,
amit szaloncukorral, almával, gyertyával és csillagszóróval díszítettek. Majd közösen
elénekelték németül a Csendes éjt.
A karácsonyi menü sertéshúsból készült éltelek voltak, sült kolbász és hurka valamint töltött
káposzta. Desszertként diós és mákos kalácsot készítettek.
Nagyszékely lakói abban az időben mélyen vallásosak voltak, a templomba járás kötelező volt
különösen ünnepnapokon.
Karácsony első napján délelőtt és délután is tartottak istentiszteletet. Mivel délelőtt az
asszonyok az ételek elkészítésével voltak elfoglalva, ezért ekkor a férfiak és az iskoláskorú
gyerekek mentek a templomban. Délután már az egész család jelen volt az istentiszteleten.
Mindenkinek meg volt a helye a templomban, olyan sokan voltak, hogy a padok közti
közlekedőket az iskolából hozott padokkal kellett kitölteni. Azon a karzaton, ahol az orgona
található az iskolás gyerekek ültek, baloldalon a lányok, jobb oldalon a fiúk. A szemközti
karzat az iskolából kimaradt fiatalok helye volt.
Az év utolsó napját is istentisztelettel búcsúztatták, ezt követően kezdődtek a mulatságok. Az
iskolából kimaradt fiatalok már részt vehettek a Hotelben tartott bálon, ahol a sváb muzsikát a
Nagyszékelyi Rezesbanda szolgáltatta.
Az iskoláskorú gyerekek osztályonként szüleikkel közösen „házibulin” vehettek részt. A
szülők előre megbeszélték, hogy melyikőjük házánál lesz a mulatság, kipakolták az első
szobát, csak padokat, asztalt és széket hagytak benne és felfogadtak egy harmonikást, aki az
asztal tetején elhelyezett széken ülve húzta a gyerekek talpa alá valót.
Újév napján a gyerekek felkeresték keresztszüleiket, nagyszüleiket és közelebbi rokonaikat,
hogy német nyelven szép hosszú verssel kívánjanak a háziaknak minden jót az újesztendőben.
A pincehelyi utcában lakott egy bácsi, aki ezeket a verseket írta, ezen kívül lakodalmak
alkalmával a vőfély mondókáját is ő költötte. A jó kívánságért cserébe a keresztszülők
általában pénzt adtak, mellyel a szülők gazdálkodtak és a gyermekre fordítottak. Megesett,
hogy pénz helyett ruhát vagy a ruhára való anyagot kapott a gyermek.
Programajánló
Nagyszékely
Kézműves-kör
A nagyszékelyi Művelődési Házban
minden héten pénteken, 16-19 óráig
lehetőség nyílik a közös kézimunkázásra és
beszélgetésre.
A résztvevők otthonról hozott munkáikon
dolgoznak.

Filmklub
A nagyszékelyi Művelődési Házban,
minden
páratlan
héten
pénteken
filmvetítésen vehetnek részt az érdeklődök.
A következő alkalom december 19 – én,
szombaton lesz, amikor is a Szerelem a
végzetem című filmet lehet megtekinteni.
A filmvetítések kezdete 16 óra.

Nagydorog - Luca-napi vásár 2009. december 13-án, vasárnap 9 órától a Sportcsarnokban.

Tamási
Városi Művelődési Központ
2009. Decemberi programja
December 10. – 18 óra
Találkozó a tamási Breuer-Orbán Károllyal, a világ legfiatalabb ultratriatlon teljesítőjével.
December 12. - 14:00-19:30 óra
Luca napi vígasság a Művelődési Központ hagyományápoló csoportjainak családi délutánja a
Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány és a Művelődési Központ rendezésében
Vendég a Hőgyészi Székely Kör Bokréta néptánc együttese Zenél a Zúgató zenekar
Táncházat vezet Kissné Kecskeméti Eszter és Kosnás Árpád
December 15. – 14 óra
Esthajnal nyugdíjas klub karácsonyi ünnepsége
December 18. – 18 óra
„Ünnepi szín-fónia” multimédiás szintetizátor és lézervarázslat koncert
December 19. - Pári
A Galagonya citera együttes, az Iglice népdalkör és a Pántlika néptánc együttes karácsonyi
műsora Páriban
December 20. – 14:30 – 18:00 óra
14:30 óra - „Karácsonyváró” karácsonyi kézműves pályázat eredményhirdetése, díjátadása a
résztvevők megvendégelése mézeskaláccsal, teával
15:00 óra - Grimm: A suszter manói, mesejáték az Esztrád Színház előadása
16:00 óra - Játszóház, ünnepi ajándékok, díszek, mézeskalács figurák készítése
A rendezvényre a belépés díjtalan!
December 22. – 16 óra
A Galagonya citera együttes, az Iglice népdalkör és a Pántlika néptánc együttes karácsonyi
műsora Magyarkesziben
December 31. – 21 órától
Fergeteges Szilveszteri Buli a Művelődési Központban
Zene: bonyhádi Dynamic együttes
Belépődíj: 2.800,-Ft
Jegyek csak elővételben válthatók december 7-től a Művelődési Központban. Asztalt foglalni
csak a belépődíj befizetésével lehet.
December 31. – 23 óra
Vidám Óév Búcsúztató a Kossuth téren
Tábortűz, jósnő, forralt bor, pezsgő, Tűzvarázslók műsora. Az óévet elégeti Ribányi József
polgármester. Új év köszöntés tűzijátékkal.

Kiállítások
December 9 – 20-ig
Tamási
Galériában
Rongyhegesztők
Foltvarró csoport kiállítása
Megnyitó: 2009. december 9. 16:30 óra
A kiállítás megtekinthető: hétfő kivételével
naponta 14 – 18 óráig.
December 7 – 23-ig
Művelődési
Központban
Karácsonyi
képeslap rajzpályázat anyagának

bemutatója és a TONI Lajtha László
Zeneiskola és Alapfokú
Művészetoktatási
Tagintézmény
karácsonyi bemutatója.
A bemutató méltatása és a rajzpályázat
díjátadása december 20-án 14:30 órakor a
karácsonyi játszóház keretében.
A kiállítás megtekinthető az intézmény
nyitva tartási idejében.

Tamási
Városi Művelődési Központ
Decemberi moziműsora
16. szerda
23. szerda
2012
Pippa Lee négy élete
Színes szinkronizált amerikai-kanadai
Színes feliratos amerikai film
filmdráma - 16 éven aluliak számára nem
16 éven aluliak számára nem ajánlott!
ajánlott!
Előadások kezdete: 19:00 óra
Pénztárnyitás az előadás előtt egy órával.
Belépőjegy: 600,-Ft
Bővebb információ a 74/471-105-ös telefonszámon, vagy a www.tamasimuvhaz.hu internetes oldalon.

Gyereksarok
Móra Ferenc - A KÍVÁNCSI HÓPELYHEK
A nap éppen lement, mikor az erdő felett elkezdett esni a hó.
- No, anyó - mondta varjú apó a feleségének a nyárfahegyben -, azt hiszem, holnap fehér
abrosznál esszük az egérpecsenyét.
Nemsokára a búzamezők fölött kezdtek táncolni a hópihék.
- Gyertek, gyertek - csalogatták őket a szántóföldek -, jó ám a vetésnek a jó puha hó. Az tart
meleget a búzaszemnek, hogy meg ne fagyjon a földben.
A falu már rég elcsendesedett, mire a hófelhők odaértek föléje.
- No, ezt a falut megtréfáljuk - mondták a hópelyhek. - Reggel maga se ismer magára, olyan
fehérre meszeljük még a háztetőket is.
Voltak kíváncsi hópelyhek is. Messze az ég alján nagy világosság látszott. Ott a város lámpái
világítottak, s ezek a kíváncsi hópelyhek a várost akarták látni.
- Majd meglátjátok, hogy megbecsülnek ott minket - mondták a falura, mezőre hulló testvéreiknek. - Még székkel is megkínálnak, talán hintóba is ültetnek.
Azzal a kíváncsi hópelyhek elszálltak a város fölé, s ott lehullottak a háztetőkre, az utcákra, a
terekre. Alig várták a reggelt, hogy szétnézzenek a városban.
De mire kireggeledett, akkorra a hópelyheknek beesteledett. Jöttek a hóhányó munkások,
megkínálták a havat seprűvel és lapáttal. Aztán rakásra rakták, úgy hordták ki a városból.
Lekotorták a havat a tetőkről is, és elsárosodva vitték a többi után. Mire delet harangoztak,
locspocs lett a városi hóból, így járták meg a kíváncsi hópelyhek! Az erdők, mezők hava
pedig tavaszig megmaradt ragyogó fehéren.

Kalendárium
December - Karácsony hava - Télelő hó
3. Borbála. Bányászok, tüzérek és várak
és Újév között járnak házról házra a
védőszentje. Katalinnal együtt a lányok
regősök. Fiatal fiúk csapata különböző
pártfogója, andrásolónap. Ekkor teszik
zajkeltő eszközök kíséretében ősi elemeket
vízbe a „Borbála-ágat” – cseresznye,
tartalmazó
rítuséneket
énekelnek,
barack vagy mandula gallyacskát – ami ha
amelyben a samanizmus maradványai és a
karácsonyig kivirágzik, akkor a leány
téli égbolt képe helyet kap. A legények
biztos férjhez menetelre számíthat.
kopott ruhában, bocskorban vannak. Szent
6. Miklós. A gyermekeket megajándékozó
István szolgáinak mondják magukat, a
Mikulás alakjának a magyarság körében
csodaszarvasról énekelnek, aki égitesteket
kevés hagyománya van, német területről
hordoz két oldalán, szarvain pedig
származik.
gyúlatlanul égő gyertyákat tart. Minden
7. Ambrus. Ezen a napon a méhészek és a
versszak végén, mintegy varázsigeként
mézeskalácsosok ünneplik védőszentjüket.
elhangzik a „hej regő rejtem” refrén.
13. Luca. A Gergely-féle naptárreform
Legvégén
fiatal
párokat
regölnek
előtt az év legrövidebb napja volt.
egymáshoz.
Legszigorúbb dologtiltó nap a nőknek,
26. István. Egészség- és termésvarázsló
mivel a gonoszjáró napon mindenhol
nap. Ekkor köszöntik ünnepélyesen az
boszorkányok leselkednek. Ekkor kezdik
Istvánokat.
készíteni a Lucaszéket, amire a karácsonyi
27. János. Szintén híres névköszöntő nap.
éjféli misén felállva megláthatók a
A szőlősgazdák bort szentelnek és minden
boszorkányok. Fiatal legények házról házra
hordóba töltenek egy kicsit, hogy meg ne
járva „kotyolnak”, megvarázsolják a
romoljon. Ami megmaradt elteszik
tyúkokat, hogy jó tojók legyenek, és sok
gyógyszernek és isznak „Szent János
termékenységre, bőségre utaló kívánságot
poharából”.
mondanak. Elterjedt szokás még a Luca28. Aprószentek. Egészség varázsló nap,
napi búzahajtatás és a Luca-kalendárium
sok helyen vesszőből font korbáccsal
készítése (a következő év hónapjainak
megcsapkodják a lányokat, hogy szépek,
időjárására következtetnek).
egészségesek legyenek.
24. Ádám és Éva. Sok helyen böjtölnek
29.
Tamás.
E
nap
országszerte
Szenteste, ünnepi ételnek halat esznek. A
disznótorokat tartanak. A disznó háját
karácsonyi
étkezéseket
különleges
elteszik, hogy gyógyító írt készítsenek
szertartásokkal szabályozzák, amelyben az
belőle.
abrosznak is fontos szerepe van. A
31. Szilveszter. Az év legvidámabb
karácsonyfa állításának szokása német
éjszakája az első évezred végén élt
földről került hozzánk. Egyébként sok
Szilveszter pápa ünnepe. Az év végi
népnél visznek ezen a napon a lakásba élő
mulatozást már a rómaiak is megtartották
növényt, örökzöldet, az állandó megújulás
december 27-én, a híres Szatumállákon.
jelképét.
Ezen az éjszakán eltemetik az ó esztendőt
25. Karácsony. Eredetileg a téli
és különböző varázslásokkal, praktikákkal
napforduló ünnepe. A kereszténység ezen a
igyekeznek megtudni, hogy mit hoz az
napon ünnepli Jézus megszületését.
Újév. Legismertebb az ólomöntés, amikor
Legismertebb karácsonyi népszokás a
a frissen öntött ólom formájából jósolnak,
betlehemezés, dramatikus formában adja
vagy
a
gombócfőzés,
amikor
elő a Szentcsalád szálláskeresésétől a
papírszeletekre férfi neveket írnak, ezeket
napkeleti
királyok
látogatásáig
a
gombócokba dugva forró vízbe dobják, s
cselekményeket. A betlehemezés kerete
amelyik legelőbb a víz színére emelkedik,
legtöbbször profán pásztorjáték. Karácsony
az lesz a neve a leány jövendő férjének.

A Nagyszékely Községi Önkormányzat Képviselőtestületenevében
ezúton kíván minden kedves olvasónknak
Áldott,Békés Karácsonyi Ünnepeket
és
Boldog Új Évet
Várkonyi Zoltán
polgármester

