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Nagyszékelyi Hírmondó
Önkormányzati hírek
2010. április 13-i képviselő testületi ülés
A falugondnok beszámolt a 2009. évi feladatkörébe
tartozó szociális alapfeladatok teljesítéséről.
A képviselők elfogadták a 2009. évi költségvetés
zárszámadását.
A testület döntött az „Őszikék” Szociális
Szolgáltató Központ és az Önkormányzat, valamint
a Simontornyai ÁMK és az Önkormányzat között
létrejött magállapodások módosításáról.
Fűnyírás
Kérem a tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy
mindenki a saját portája előtt a füvet rendszeresen
nyírja, hogy a falukép rendezett és mutatós legyen.

Föld napja
Településünk is részt vett az április 22-én, a Föld
napja alkalmából szervezett hulladék gyűjtésen,
melyen közterületeken sajnos nagy mennyiségű
szemetet szedtünk össze. Olyan jó volna, ha nem
csak a Föld napján vigyáznánk a környezetünkre.
Rallye
Az áprilisban megtartott Rallye futam személyi
sérülés nélkül ért véget. Az emberek elmondása
szerint a falu lakóinak többsége élvezte a
programot és örülnének ha a következő éveben is
megrendeznénk ezt az eseményt. A szervezők
jelezték, hogy jövőre is számítanak Nagyszékelyre.

Virág ágyások
A közterületeken található virágágyások a falu
szépítését hivatottak szolgálni, ezért kérjük, hogy
az ott nyíló virágokat ne szedjék le.
Közérdekű
Áramszünet
Az E-ON korszerűsítési munkálatai miatt 2010. május 6. napján, 11-15 óráig áramszünet lesz az alábbi
utcákban és téren: Pincehelyi u., Kossuth L. u., Rákóczi u., Szabadság tér, Táncsics u.
Kívánságkosár
Szekeres Biankának 10. születésnapja alkalmából
nagyon boldog születésnapot kíván az egész
család.
Klubecz Istvánnénak, Évikének boldog
születésnapot
kívánnak
az
Önkormányzat munkatársai.
Máté Lászlónénak és Jakab Benőnének
boldog születésnapot kíván Vaszari
Enikő.

Ingerné Becker Mónikának nagyon sok boldog
névnapot kívánnak barátai.
Ács Alexandrának boldog névnapot
kíván az egész család.
Balázs Eriknek boldog születés- és
névnapot kíván családja.
Kökény Zsanettnek boldog névnapot
kíván Kökény mama.
Wekler Péternének, Évának boldog
születés napot kíván az egész család.
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Civil oldal
☺Tisztelt, kedves Falubeliek!
Bemutatkozásként, remélem írhatom már én is így, habár sokan nem tudnak arról, hogy Janka néni
édesanyám nővére és a Rákóczi utcában lévő /volt Janka néniék háza előtti/ terület már 32 éve
családunké. Házamat (Dick ház), a Kossuth u. 13-ban 12 éve vettem, azóta vagyok állandó nagyszékelyi
ingázó lakos, mivel munkám Budapesthez köt, jelenlegi munkahelyemen 32 éve dolgozom.
Számomra igen fontos lenne, ha részt tudnánk venni /mi vidékiek/ a hét közbeni falubeli rendezvényeken
is, de ennek oka nem az érdektelenség, hanem az, hogy a más városhoz való munka miatti kötődés sajnos
ezt megnehezíti, persze azért jó tudni, hogy vannak!
Tárt Kapu Alkotóház
Nagyszékely, Kossuth 13.
Szeretettel várom minden korosztályból a művészetek iránt érdeklődőket a Kossuth utca 13-ban, terveim
szerint havonta egy szombat délelőtt udvaromon. Remélem az összejövetelek száma majd bővülni fog és
nem csak egy illúzió lesz számomra, hogy van akit még érdekel! /Asztalok, székek, víz, angol wc van az
udvaron, öltözködés az időjárásnak és a végzett tevékenységnek megfelelően, anyagi vonzata nincs/
Nem tudom, hogy milyen szombat délelőtti elfoglaltságok vannak a faluban, így nagyon örülnék annak,
hogy postaládámba bedobná elérhetőségét az, akit érdekelnek a művészetekhez kapcsolódó témák, és
részvételével időt is tud rá áldozni.
Tartanánk egy összejövetelt az érdeklődőkkel (minden korosztály), kis tervet állítanánk össze, hogy kit mi
érdekel, hogyan lehet a témára felkészülni, ☼ rajzolnánk,
festenénk,
felolvasnánk, ♫ zenélnénk,
közben egy egyszerű ételt is készítenénk bográcsban ebédre.
/Remélem ezt a május 1-i összejövetelen már megbeszéljük, de bármikor be lehet kapcsolódni, hiszen
minden téren teljesen nyitott a ház kapuja!/
Tisztelettel kívánok ☺ szép napot!
Kapitány Hilda
Csak beteg ne legyen az ember!
Bizonyára mindenki maga tudja a maga baját és talán nem is tartozik másra, mégis úgy gondoltam ezt
azért elmesélem.
Én nem vagyok egy beteg ember, főleg amióta itt élünk Nagyszékelyben, de ahogy az évek szaladnak ősz
fejem felett, akadnak kisebb gondok az egészséggel.
Úgy kezdődött az egész, hogy nagy telünk volt az idén. Hideg, nyirkos idő, no meg a karácsonyi
készülődés. Úgy dukál, hogy karácsonyi ajándékot kössön, horgoljon, szőjön, aki ahhoz ért. Az én
esetemben ez négy mellényt és két vállkendőt, kisebb szőnyegeket jelentett. Elkészültek, örültek is neki,
csak éppen a jobb vállamnak nem tetszett a dolog.
Az ünnepek után már késő volt kímélni és kenegetni és borogatni és a korábban jól bevált húshagyó diétát
tartani. A mindennapi kis reggeli torna is egyre nehezebben ment. Addig-addig, mígnem február első
napjaiban időpontot kértem a szakrendelésre, kaptam is, március 24-re. Szép nap ez a március 24., de
nagyon messze van, maradt tehát továbbra is a kenegetés, borogatás, diétázás. Nem elég, hogy mindig fáj,
még az ember „béna” is, nehezen tud öltözni, házimunkát végezni, és ami a legjobban fáj, nem tudja a kis
unokát felemelni.
Eljött aztán a nagy nap, azután a 10 kezelés. Hát mit mondjak ez sem semmi. Persze időközben a
kezelések rendje is megváltozott, heti öt alkalom helyett maradt három. Két asszisztens helyett maradt
egy csökkentett idővel. Ha az egy személy kiesik a munkából, nincs helyettes, közben még a Húsvét és
egyebek. Így aztán most április 22.-e az utolsó kezelés napja. Már csak annyi a dolgom, hogy a kezelések
jótékony hatását várjam, eddig ugyan még nem sok jót tapasztaltam, de bízom a javulásban.
Tudom, hogy ez csekélység a mások komoly betegsége mellett. Legyen ez az eset nekem és talán az
olvasó számára is figyelmeztetés, hogy az egészségünket védeni kell, a betegségeket megelőzni, mert, ha
már itt a baj, nagyon nehéz belőle kikeveredni.
Nagy Sándorné
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Országgyűlési Képviselő Választás - 1. forduló – 2010. április 11.
Szavazóköri eredmények - Nagyszékely 1. sz. szavazókör
Jegyzőkönyvi adatok
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:
356
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
242
Urnában lévő szavazólapok száma: 242
Érvénytelen szavazatok szám: 12
Érvényes szavazatok száma: 230
Érvényes szavazatok száma jelöltenként
Jelölt neve Jelölő szervezet(ek)
Kapott
érvényes
szavazat
Balogh
Árpádné

MDF

3

Bencze János Jobbik

17

Dr. Benkő
András

MSZP

17

Bóni Zoltán

LEHET MÁS A
POLITIKA

Hirt Ferenc

5

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:
356
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
242
Urnában lévő szavazólapok száma: 241
Érvénytelen szavazatok szám: 4
Érvényes szavazatok száma: 237
Érvényes szavazatok száma listánként
Lista neve
Kapott érvényes
szavazat
MSZP

14

LEHET MÁS A
POLITIKA

8

MAGYAR
DEMOKRATA
FÓRUM

6

FIDSZE-KDNP

195

FIDESZ-KDNP
188
Jobbik
Forrás: http://www.eu-parlament.hu/hu/parval2010/354/354_0_index.html
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Oktatás
Óvodai hírek
Kedves Édesanyák és Nagymamák!
Anyák napja alkalmából meleg szeretettel és
tisztelettel köszöntünk minden édesanyát és
nagymamát!
Óvodások

„Az embernek lehet több felesége, több gyereke,
több barátja is: de anyja csak egyetlenegy lehet, azt
az egyet hát gyöngéden kell szeretnie, ameddig
csak lehet.”
Arthur Conan Doyle

Iskolai hírek
Április 9-én, pénteken Simontornyán járt iskolánk gyerekekből és szülőkből álló kis csoportja, ahol a
költészet napja alkalmából rendezett gálaműsorban szerepeltek.
Az elmúlt pénteken a Hangoló Színházat láttuk vendégül. Óvodások és iskolások ismerkedtek a hangok
világával, hangszerekkel, melyek állatok hangját tudják utánozni. A gyerekek is részesei lettek a
produkciónak, mikor medve-, elefánt- vagy békajelmezt öltve táncoltak és énekeltek.
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A közelgő Anyák napja alkalmából szeretettel köszöntünk minden kedves édesanyát és nagymamát,
dédmamát, ükmamát és szépmamát valamint az ómamákat.
Áldás a szülőkre
Van hely, hol minden kicsi széken
Nevetve ültem egykoron.
S tipegő léptem, gügyögésem
Mosolyt rajzolt az arcokon.
Van ház, ahova tartozom,
Más otthonba sohse térek,
Bármely családhoz, minden házba
Csak, mint idegen, úgy lépek.
Valakiket: a szüleimet
Eléggé meg nem áldhatom,
Valakinek, ha százszor élek
Adósságom le nem róhatom.
Várkonyiné Horváth Irén
Mesél a múlt
Bathó Lizi néni mesél nekünk Pünkösd ünnepéről és a májusfa állítás szokásáról.
Lizi néni ifjú korában pünkösdkor, vasárnap és hétfőn is bált tartottak a Hotelben. Ha az egyház vagy a
szülők tiltották akkor csak hétfőn báloztak a fiatalok. Akkor még a templomba járásnak is nagy
hagyománya volt. Pünkösd vasárnap és hétfőn délelőtt 10 órakor és délután 14 vagy 15 órakor tartottak
Istentiszteletet. Az Úrvacsora osztás Pünkösd első napján délelőtt volt.
Akkoriban a májusfa állításnak is nagyobb hagyománya volt. Május elsejére virradó éjszaka a legények
nagy titokban májusfát állítottak annak a lánynak, akinek udvaroltak, vagy akivel már jegyben jártak.
Abban az időben még nem volt hivatalos erdészet, de meg volt az a személy aki felügyelte az erdőt. Az
„erdő felügyelő” megengedte a fiúknak, hogy olyan magas fát vágjanak, amilyet szeretnének. A kivágott
fa zöld lombkoronáját színes krepp-papír szalagokkal, naranccsal és egy ajándék csomaggal díszítették. A
csomag egy nyári ruhára való anyagot rejtett, amit úgy helyeztek a fára, hogy azt eső esetén ruhaszárító
kötéllel le lehessen engedni. A konyha ajtóval szemben, annak közelében megközelítőleg egy méteres
lyukat ástak, amibe a 10-15 méter magas fát állították, mely aztán a háztető fölé emelkedve messziről
látszott. A legények a kocsma elé is állítottak május fát, amit a hónap végén a lányokkal együtt
kitáncoltak. Fiúk, lányok kézen fogva körül táncolták, a tizenhárom tagú nagyszékelyi fúvós zenekar
pedig fújta a talpuk alávalót. Miután a fát kidöntötték a Május vagy Májfa bál a nagy teremben
folytatódott hajnalig. Itt már a fúvós hangszereken kívül hegedűn és zongorán is játszottak a zenészek. A
házaknál lévő májusfák kitáncolása nem volt szokás.
Minden nagyszékelyi lánynak kívánok legalább egy május fát, Lizi néninek pedig jó egészséget.
Mireider Betti
Egészségpercek
Becsüljük meg gyógynövényeinket!
A nagy csalán (Urtica dioica)
A növény nevét a latin "uro", égni szóból kapta. Minden szerve csalánszőrökkel borított, érintése égető,
viszkető érzést okoz, apró kiütésekkel. Megtalálható az ország egész területén, nyirkos helyeken,
lomberdő aljnövényzeteként, árkok mentén. Figyelem!: Ne forgalmas, poros utak mellett gyűjtsük!
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A csalán gyógyító hatásai:
Az egész növény gyógyító hatású anyagokat tartalmaz, de leggyakrabban levelét és gyökerét hasznosítják
gyógyászati célra. Levelét zsenge állapotban, gyökérzetét pedig a növény nyugalmi időszakában (ősszel
vagy tavasszal) szokták gyűjteni.
A csalán a legjobb vértisztító és egyúttal vérképző gyógynövényünk. Fogyasztása hatására látványosan
megnövekszik az ember teljesítő képessége, elűzi a tavaszi fáradtságot. Épp ezért tavasszal sokan
alkalmazzák teáját vértisztító kúrák részeként, mivel jól átmossa a veséket, és kimossa a vesehomokot és
a veseköveket, de ezek megelőzésére is jó. A veséken kívül gyógyítja az összes húgyúti megbetegedést és
gyulladást éppúgy, mint a vizeletpangást, a veseműködéshez kapcsolódó ekcémát és fejfájást is.
A tea elkészítése: Csészénként 3 teáskanálnyi levelet öntsünk fel forrásban lévő vízzel, majd 10 perc után
szűrjük le. Kúra esetén reggeli előtt egy csészével éhgyomorra és napközben egy-két csészével
kortyonként fogyasszuk. A csalánteának nincs rossz íze, de cukor nélkül igyuk! Ízét javíthatjuk kamilla
vagy borsmenta hozzáadásával.
A csalán 4 hetes teakúra formájában máj- és epebántalmak, lépmegbetegedések, gyomorgörcsök és
-fekélyek, gyomorrák és bélfekélyek ellen javasolt.
Mivel kedvező hatással van a hasnyálmirigyre is, a csalánteával a vércukorszintet is csökkenthetjük. ( II.
típusú diabetes esetén)
Vírusos megbetegedésektől és baktériummal fertőzött váladékoktól ugyancsak hatásosan véd.
Ellenállóbbá tesz bennünket, ha hajlamosak vagyunk a megfázásra. Légúti allergiában enyhíti a tüneteket,
segít a légzőszervek hurutos megbetegedései és tüdő-megbetegedések esetén is.
Levelének teája segít még a köszvényes panaszok esetén is.
A gyökérzetét a prosztata jóindulatú daganatának kezelésére alkalmazzák, növeli a vizelet mennyiségét,
csökkenti a prosztata térfogatát.
Minden görcs, akárhol jelentkezik is, vérkeringési zavarra utal. Ilyenkor ajánlatos a csalánfőzettel történő
lemosás és a fürdő. Ez vonatkozik a koszorúér-szűkület speciális esetére is. Hajoljunk a fürdőkád fölé, és
langyos csalánfőzettel mossuk le a szívtájékot, egyúttal finoman masszírozzuk is. Elégtelen szív- és
veseműködés miatt kialakult ödémák esetén viszont használata nem javasolt!
Régóta használatos reumás bántalmak gyógyítására. A római katonák a hideg éghajlatú területeken
csalánlevéllel ütögették magukat egyrészt azért, hogy ne fázzanak, mivel a csaláncsípések felmelegítik a
bőrt, másrészt ízületi fájdalmaik enyhítésére. A gyógykezelést, melynek során a fájdalmas végtagokat a
csalán friss hajtásaival csapkodják meg, ma is alkalmazzák.
Isiász, lumbágó, valamint a kar és a láb ideggyulladása esetén nagyon óvatosan, finoman masszírozzuk
friss csalánnal a beteg testrészt. Isiásznál például a bokától kezdve a lábszár külső oldalán haladva a
csípőig, onnan a belső oldalon vissza egészen a bokáig, nagyon lassan kenjük végig friss növénnyel a
testet. Ezt csináljuk meg kétszer, majd befejezésül a csípőtől indulva lefelé a fart is bekenjük. Utána a bőrt
hintőporozzuk be.
Láb érszűkülete és lábgombásodás esetén is hasznos a csalános lábfürdő.
Lábfürdő: két maréknyi, kefével és vízzel alaposan megtisztított csalángyökeret és friss csalánt (szárát és
levelét) 5 liter vízben egy éjszakán át áztatunk és másnap felforralunk. Amilyen melegen csak bírjuk, 20
percig áztassuk benne lábainkat. A csalán a lábfürdő idején is benne marad a vízben. Ezt a lábfürdőt újra
felmelegítve, kétszer-háromszor is felhasználhatjuk.
Ülőfürdőként aranyeres bántalmak kezelésére használják.
A csalán fontos szerepet tölt be a bőr egészségének megőrzésében és a szépségápolásban is. A leveléből
készített kenőcs az ekcémás bőrfelületekre jótékony hatással van, borogatás formájában pedig
bőrkiütésekre használják. A pattanásos bőrt csalánfürdővel kezelhetjük. A növény fiatal leveleit
arcgőzöléshez használják, míg a belőlük készült krém bőrtisztító. Kiválóan alkalmas hajhullás és
korpásodás megelőzésére, valamint hajzsírosodás ellen. A kovasav-tartalma erősíti a kötőszöveteket, a
körmöket, a hajhagymákat. A végeredmény tehát erős, dús, csillogó haj, korpamentes fejbőr, rugalmas
hajszál.
Hajmosás: egy ötliteres edényben 4-5 összmaréknyi friss vagy szárított csalánra hideg vizet öntünk, majd
lassú tűzön forrásig melegítjük. Ezután öt percig állni hagyjuk.
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Ha gyökeret használunk, jó összmaréknyit áztassunk hideg vízben egy éjszakán át, másnap forraljuk fel
és 10 percig hagyjuk állni. A fej mosásához ilyenkor színszappant használjunk.
A csalán szerepe hétköznapjainkban:
Friss leveléből főzelék készíthető, illetve a leveleket megpárolva húsok köreteként fogyasztható. Tejjel
frissítő turmixot készíthetünk belőle. A pépes anyagot belekeverhetjük tejfelbe, joghurtba, kefirbe és
körözöttbe. Tojással elkeverve, jól fűszerezve kiváló töltelék különböző tésztákba. A friss, zöld csalánt
levesbe és főzelékbe aprítva is felhasználhatjuk.
A csalánlevél drogjának nagy részéből klorofillt állítanak elő. Ez a zöld színanyag adja a levelek színét, és
minden növényben megtalálható, mert a fotoszintézishez szükséges. Az élelmiszeripar és a gyógyszeripar
gyakran használja színező anyagként. Mi is színezhetünk vele gyúrt tésztát, palacsintát, gombócot stb.
Vitamin- és ásványisó-tartalma miatt a csalánt fiatal állatoknak - baromfinak, malacnak - is adják
takarmányként.
Ha kertünkben vegyszermentes termesztésre törekszünk, akkor áztatott csalánlével öntözzük a
növényeket. Ennek hatására eltűnnek a kórokozók a kertünkből, és a növényeink erősebbé válnak.
A csalánt előbb használták szövésre, mint gyógyításra. Régészeti kutatások során bronzkori sírokban
találtak csalánszövetet, ami csaknem olyan erős, mint a vászon. Az első világháborúban kialakult
pamuthiányt is sokan ezzel az anyaggal pótolták.
Összeállította: Bócsó Renáta
Felhasznált források:
gyogynovenyek.blogspot.com, www.jotudni.hu, www.nagyutazas.hu, www.hazipatika.com

Recept
Tészta saláta
Hozzávalók: 1 közepes méretű fejes káposzta, 2 db
tv paprika, 0,5 kg csirke mell vagy gépsonka, só,
bors, olaj, 0,5 kg cső vagy penne tészta, 1 nagy
doboz tejföl, majonéz, 5 db paradicsom.
A káposztát, a paprikát és a csirke mellett csíkokra
vágjuk. A káposztát olajon megpároljuk, majd
hozzá adjuk a paprikát és azzal együtt tovább
pároljuk, ízlés szerint sóval és borssal fűszerezzük.

Egy másik edényben a szintén sóval és borssal
fűszerezett csirke mellet olajon megsütjük.
A tésztát sós vízben kifőzzük és összekeverjük a
párolt és megsütött zöldségekkel és hússal.
A tejfölt ízlés szerint majonézzel kikeverjük. Aki
kedveli a tartármártást pici cukrot is tehet bele. Az
ízesített tejfölt ráöntjük a tésztára és a végén
hozzátesszük a cikkekre vágott paradicsomot.

Filmklub
A nagyszékelyi Művelődési Házban!
2010. május műsorajánló.
Május 22. szombat
Csokoládé - színes, feliratos amerikai film, 2000
A Csokoládé vidám mese arról, mennyire meg
tud változtatni bennünket, ha megízleljük az élet
örömeit.

Egy titokzatos
csokoládébolt megnyitása
valóságos háborút robbant ki a francia
kisvárosban, ahol az elfojtott vágyak és a félelem
szenvedélyes csatába kezdenek az érzékek
felszabadító
és
ellenállhatatlan
erejével.

A filmvetítés kezdete 18 óra.
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Programajánló
Nagyszékely
MEGHÍVÓ
EGÉSZSÉGNAPRA

elsősorban ezért várjuk az
érdeklődőket a helyi rendezvényre.

Mindenkit szeretettel meghívunk az első
alkalommal rendezendő
EGÉSZSÉGNAP-ra,
melyet 2010. május 6.-án 13 órai kezdettel tartunk
a Nagyszékelyi Művelődési Házban.

A helyszínen várjuk az új tagok
jelentkezését a régiek pedig
megújíthatják tagságukat.

A rendezvény alkalmából gyermekrajz kiállítás
látható a helyszínen.
Program:
1. Bevezetőt mond a Vöröskereszt Tamási Városi
vezetője.
2. dr.Csonka Mária házorvos előadása a tavaszi,
nyári betegségekről, táplálkozásról, életmódról.
3. Egészségállapot felmérést végeznek az ANTSZ
munkatársai, vérnyomás-, vércukorszint-,
testtömegmérés.
4. Biotermékek bemutatása, kóstolása.
5. Tíz perc közös torna az udvaron.
6. Lehetőséget biztosítunk a családoktól
összegyűjtött, feleslegessé vált ruhák elvitelére.
7. Könyvvásár a helyszínen.
8. Befejezésként meglátogatjuk a falu határában
lévő bio kecskefarmot gyalog vagy lovas
kocsival.

Vöröskereszt helyi
szervezete
Majális
A Községi Önkormányzat a Civil szervezetek
bevonásával 2010.05.01-én, szombaton, 10 órai
kezdettel
Majálist
szervez
a
település
központjában,
melyre
minden
érdeklődőt
szeretettel várunk. Programok: bográcsolás,
bolhapiac, vetélkedők. Rossz idő esetén a program
elmarad.

Pünkösdi Focitorna
A környező települések meghívásával labdarúgó
mérkőzés lesz a sportpályán. A rendezvény pontos
részletei a hirdetőtáblákon lesz olvasható.

Természetesen a fent említett vizsgálatok
önkéntesek és díjtalanok.
Egészségünk érdekében legfontosabb a megelőzés,

Vers
Az édesanya
Nincsen a gyermeknek
Olyan erős vára,
Mint mikor az anyja
Őt karjaiba zárja.
Nincsen őrzőbb angyal
Az édesanyánál,

Éberebb csillag sincs
Szeme sugaránál.
Nincs is annyi áldás
Amennyi sok lenne,
Amennyit az anya
Meg ne érdemelne.
Forrás: http://www.tyukanyo.hu
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Kalendárium
Május – Pünkösd hava – Tavaszutó hó
Május elseje. Ősi tavaszünnep, a majálisok napja.
Sok helyen a megelőző estét a legények az erdőben
töltik, s hajnalban hazajőve fel-díszített májusfát
állítanak
kedvesük
udvarába.
Az emberek az egész napot vidám táncmulatságok
közepette
a
szabadban
töltik.
1889 óta a munkásság nemzetközi ünnepe.
4. Flórián. Ezen a napon az ország nyugati felében
sok helyen ősi módon gyújtottak "új tüzet". Flórián
a tűzoltók, a kéményseprők, a kovácsok és a
serfőzők patrónusa.
6. János. "Babevő János" napjának is nevezik,
ekkor vetik a hüvelyeseket, a babot, borsót, lencsét.
14. Bonifác. A fagyosszentek napjai az idő
átmeneti lehűlését jelzik. E napokon nem vetnek,
nem palántáznak. A májusi fagyok a
gyümölcsösökben, a veteményekben sokszor nagy
pusztítással járnak, ezért tűzgyújtással, füstöléssel
védekeznek ellenük.

15. Zsófia. Erre a napra esőt jósolnak.
16. János. Nepomuki, vagy népiesen "neszepuszi"
János a vízen-járók patrónus. Hajósok, halászok,
vízimolnárok ezen a napon tűzijátékos felvonulást
tartanak.
25. Orbán. Ekkor kezdenek a méhek rajzani, ezért
a méhek "Orbán bogarai". Donát mellett a
vincellérek, szőlősgazdák védőszentje, szobra
gyakran található a szőlőhegyeken. Ha Orbán jó
időt hoz, akkor szobrát felvirágozzák, ha rosszat,
akkor besározzák. Sok helyen az utolsó fagyosszentnek tartják. Ha "kiseprűzik" Orbánt, nem lesz
már hideg.
Pünkösd. Neve arra utal (pentekoszt = ötven),
hogy húsvét után ötven nappal következik. A
nyárkezdet ünnepén a különféle versenyes
sportjátékok győztesét rövid ideig uralkodó
"pünkösdi király" -nak választják.
Kislányok
ezen
a
napon
tartják
a
pünkösdkirálynőjárást, a pünkösdölést. A legkisebb
leányt pünkösdi rózsával, zöld ágakkal díszítve
királynőnek öltöztetik, és rózsaszirmot hullajtva
házról házra járnak köszönteni.

Forrás: http://www.blszszk.hu/MyFolk/htmls/2.htm

Köszöntjük
az
Édesanyákat!

Az újságot kiadja a
Nagyszékely Község Önkormányzata
7085-Nagyszékely
Táncsics u. 11.
Tel.: 74/408-393

