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Nagyszékelyi Hírmondó
Kedves

Olvasók!

Beköszöntött az év utolsó hónapja! Hamarosan
készülődnek a családok a Karácsonyra, az Ó év
búcsúztatására és az Újév köszöntésére. Az
ünnepekben az a legfontosabb, hogy végre több
időt tudunk együtt tölteni szeretteinkkel!
Gondoljunk azokra is akik egyedül ünnepelnek
és a szűkölködőkre is!

Ezzel a szép idézettel kíván Boldog Békés
Ünnepeket a falu közösségének a
Szerkesztő
Pilinszky János: Hitünk titkairól
Advent a várakozás megszentelése. Rokona
annak a gyönyörű gondolatnak, hogy „meg kell
tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk”.

FILMAJÁNLÓ
A Pillangó cirkusz (20 p)
A film egyszerűen, mégis mesterien mutatja be az élet értelmét. Azt, hogy mindenkinek van feladata,
mindenkinek van küldetése a Földön. Mi döntjük el, melyik úton indulunk, mire fókuszálunk az
életünkben. Arra ami nincs, amivel nem rendelkezünk, ami nem a mi részünk, ami a hiányosságunk, és
ami által elhisszük magunkról, hogy semmik vagyunk. Vagy pedig arra figyelünk, ami adatott, ami a mi
tehetségünk, a mi lehetőségünk, illetve ezekkel úgy élünk, hogy teremteni tudjunk, hogy hozzátehessük a
világhoz a mi kis részünket. Rajtunk a választás joga, minden percben elindulhatunk.
Mindenkinek szeretettel ajánlom ezt a filmet, főleg most az új év hajnalán, amikor alkalmas idő érkezik
magunk megújítására is.
Pünkösti Gabriella

Iskolai hírek
Híres tanárok és tanítványok : Mányoki József. Tulajdonképpen ő volt az iskola megteremtője.
Nagyszékelyből jött át diákjaival Gyönkre. Elment Sárospatakra jogot tanulni, majd visszaköltözött Gyönkre .

PÁLÓCZI HORVÁTH Ádám (Kömlő d, 1760. máj. 11. - Nagybajom, 1820. jan. 28.)
Költő és író. A nagyszékelyi gimnázium egyik alapítója, a külső somogyi egyházmegye világi vezető je, a
magyar zenei folklór első hazai gyűjtője. Református papi családból származott.
Keck Dániel. Ő volt a „centrális oskola” első növendéke, a Nagyszékelyi Német Református Gyülekezet
lelkipásztorává lett. A hat generáción át Nagyszékelyben szolgáló Keck lelkészi család nagyon tehetséges tagja,
esperes, kiváló szónok.
Forrás:http://www.scribd.com/doc/11861333/FEJEZETEK-A-NAGYSZEKELYI-EGYHAZAK-TORTENETEIBŐL
Zoltán, Donáth Jordánka

Sziklai

"A kézimunka kör következő összejövetelét, 2012. január 9-én hétfőn 16 - 18 óráig, a Könyvtárban
tartja. Az azt követő foglalkozások, mindig hétfőn, a Könyvtárban, ebben az időpontban lesznek."
Köszönettel, Baby

Juhász Gyula:Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Népszámlálás 2011
Befejeződött a népszámlálás, köszönhető a
készséges falubelieknek és az Önkormányzat által
megbízott munkatársaknak.
Szerkesztő
Adalék a népszámláláshoz
…az 1700-as évek végére a lakosság lélekszáma
elérte az 1600 főt - 1895-ben elérte a 2500 főt és a
környék egyik leggazdagabb településévé vált
/Nagyszékely története/ olvastam olyan bejegyzést
is, hogy az 1290-as években 3200 fő volt a
lélekszám
Szerkesztő

/ 1902 /

Kívánságkosár
Ebben a hónapban is boldog név- és
születésnapot
kíván
minden
kedves
Nagyszékelyi lakosnak,
az Önkormányzat

Turula Sándornak születésnapja, és
özv.Turula Károlynénak névnapja alkalmából
köszönti és sok boldogságot kíván : Inci, Enikő,
Incike
Papp Bélánénak születésnapjára jó egészséget
kíván : Enikő, Sanyi

Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy
köszönetet mondhassak az iskolás gyermekeknek,
pedagógusoknak és az Önkormányzat dolgozóinak
, Ingerné Becker Mónikának, Mireider Beátának,
nyugdíjba vonulásom alkalmából a sok gyönyörű
ajándékért és jókívánságért. Nagyon köszönöm,
Kökény Lajosné, Erzsi néni
Klubecz Istvánnénak, Évikének, közelgő
névnapja alkalmából sok jó egészséget kívánok,
Kökény Lajosné, Erzsi néni

Az óvódás és iskolás gyerekek szülei ezúton
Köszönöm Várkonyi Zoltán polgármester úr
szeretnék megköszönni az Önkormányzatnak és
bizalmát az újságszerkesztés megbízására és két
Szeder Anikónak a Mikulás csomagot.
munkatársának Klubecz Istvánné Évikének és
Pálos Liliannak a szerkesztésben nyújtott sok-sok
Kökény Andreának születésnapja alkalmából sok
segítségét!
örömet és boldogságot kíván: Édesanyja és
Kapitány Hilda
gyermekei

December – Álom hava (ősi magyar nevén) – Karácsony hava
DECEMBER 21. – TÉLI NAPFORDULÓ; A CSILLAGÁSZATI TÉL KEZDETE
Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium (részlet)
A csillagászati tél december 21-én kezdődik. Ez az év legrövidebb napja. A Nap – a mi földrajzi
szélességünkön – délkeleten kél, délnyugaton nyugszik, és a Baktérítő magasságában tűz merőlegesen a
földre. A Baktérítő a déli szélesség 23,5 fokán átmenő szélességi kör. Nevét onnan kapta, hogy a Nap a
Bak jegybe érve ezen a körön hág a legmagasabbra, s onnét tér vissza az egyenlítő felé. A déli félgömbön
ez a nap a nyár közepe. Mi a gyakorlatban december 1-jétől számítjuk a telet (meteorológiai tél), a
kínaiak és a régi kelták – láttuk – november elejétől. Az ő naptárukban a téli napfordulat az évszak
közepe.A három téli hónapot három, hókristály köpenyeges, fekete ruhás öregember jelképezte, kezükben
a Bak, Vízöntő, illetve a Halak jelével.
forrás: http://jelesnapok.oszk.hu Szerkesztő

Jeles napok decemberben /válogatás/
Advent. Az egyházi év kezdete, a karácsonyi előkészületek időszaka. Kezdete a Szent András napját
(nov. 30.) követő vasárnap előestéje. Eredete az V-VI. századra nyúlik vissza, s az első időszakban
háromnapos
böjttel
volt
összekötve.
December 4. Borbála napja. Szent Borbála emlékünnepe, aki Kis-Ázsiában élt. Keresztény hitéért halt
mártírhalált. A bányászok, tüzérek, védőszentje. A Borbála nap hiedelemszokásai a magyar nyelvterületen
csak szórványosan terjedtek el. Például a női munkatilalom, e napon a női látogató nem hoz szerencsét a
házhoz.
December 6. Szent Miklós napja. Szent Miklós püspök a IV. században élt a kisázsiai Myra városában.
A pékek, gabonakereskedők, diákok, eladólányok, révészek, vízimolnárok, polgárvárosok pártfogója. A
Mikulás szó a Miklós név szlovák megfelelője, csak a XIX. században került be a köznyelvbe. Az ország
egyes területein szokás volt a mikulásjárás, amely eredetileg középkori diákszokás volt. A falvakban a
XX. század első évtizedeiben városi hatásra terjedt el az ajándékozás szokása.
December 13. Luca napja. Szent Luca a legenda szerint keresztényhitéért halt vértanúhalált, az egyház
nem tartja valós történelmi személynek. A szembetegségben, szenvedők, az utcanők és varrónők
pártfogója. A név a latin lux, az a fény szóból ered. Ehhez a naphoz kapcsolódó hiedelmek: például a férjés
házasságjóslás,
halálés
beteg-jóslás,
termésjóslás,
időjárásjóslás.
December 21. Tamás napja. Hitetlen Tamás néven emlegetett apostol napja. A hagyomány szerint
pünkösd után megjelent neki külön Jézus. Innen ered a szólás: Szent Tamás szolgája vagyok, azaz hiszem,
ha
látom.
E
naphoz
is
férjjósló
praktikák
kapcsolódnak.
Karácsony. Krisztus születésének megünnepléséről első adatok a IV. században találkozunk. Niceai
János püspök szerint I. Gyula pápa alatt kezdték ünnepelni, majd az ünnep innen terjedt tovább.
December 25-e a téli napforduló, az ókori hitvilágban - a Mithras kultuszban - a nap újjászületésének
(Dies natalis solis invicti) ünnepe volt. A középkorban a karácsonnyal kezdődött az új esztendő.
December 24. Karácsony vigíliája, Ádám-Éva napja. Az adventi időszak utolsó napja. A karácsonyfaállítást először Elzászban jegyezték fel a XVII. században. A XVIII. századtól már mint protestáns családi
szokás terjedt el a német területen. A XIX. századtól a világ számos országában meghonosodott a
karácsonyfa-állítás. Hazánkban a XIX. század első felében jelent meg, elsősorban nemesi, majd polgári
körökben. Először Brunszvik Teréz martonvásári grófnő állított karácsonyfát. A század második felében a
társadalom többi rétegénél is elterjedt. Magyarországon a karácsonyfa elterjedése előtt termőágakat
állítottak, ezeket rozmaring-, nyárfa-, bürök-, kökényágakból készítették. Gerendára, vagy a szobasarokba
függesztették, olykor a koronájával lefelé. A karácsonyi ajándékozás szokásának ókori előzménye a római
újévi ajándék a strena, amelyet Kalendae Januriae (január 1.) alkalmával küldözgettek egymásnak. A
német protestantizmus a XVII. századtól családi ünneppé tette a karácsonyt, s ettől kezdve az ajándékozás
főleg családi körben jutott jelentőséghez: elsősorban a szülők ajándékozták meg gyermekeiket.
December 25. Karácsony napja. A hagyományos magyar paraszti életben a család ünnepe volt. Ez a nap
munkatilalommal járt. Csak a legszükségesebb munkákat végezték el. Tilos volt ezen a napon a
kölcsönkérés és kölcsönadás, mert kivitték volna a szerencsét.
December 26. Karácsony másodnapja, István napja. István az egyház első vértanúja, államalapító
királyunk Szent István névadó szentje. A regölés a magyarság egyik legarchaikusabb szokása, fő
időpontja is ezen a napon van. A regölés a legények és házasemberek termékenység és párokat
összevarázsló házról házra járó köszöntő szokása, a téli napforduló pogánykori emléke.
December 27. János napja. Szent János evangélista ünnepe. E naphoz kapcsolódott a borszentelés
szokása. A szent bornak is - minden más szentelménynek - mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg embert és
állatot
gyógyítottak
vele.
December 28. Aprószentek napja. Aprószentek napja a Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek
emlékünnepe, azoké, akiket Heródes a gyermek Jézus keresésekor megöletett. Ezen a napon
megvesszőzték a gyermekeket a betlehemi kisdedek szenvedésének emlékére. Magyarázata kettős:
egyrészt a pogány termékenységvarázslással függ össze, másrészt a bibliai történettel kapcsolatos.

December 31. Szilveszter. A polgári év utolsó napja, Szent Szilveszter pápa ünnepe. Este óévi hálaadást
tartanak a templomokban. Szilveszterkor és újévkor a szokások és hiedelmek célja, hogy biztosítsa a
következő esztendőre az emberek egészségét, szerencséjét, bő termést, az állatállomány szaporaságát. A
népi kalendárium szerint szilveszter az újév első napjával összefüggő nap, ezért a két nap szokásai,
hiedelmei gyakran azonosak, illetve mindkét napra érvényesek. Az éjféli zajkeltésnek – kongózásnak,
csengőzésnek, pergőzésnek – ezen a napon fontos szerepe van. Részben azért, hogy mindenki felébredjen
és az új esztendőben szorgalmasan dolgozzon, másrészt azért, hogy a nyáj az újév beköszöntésekor a
másik oldalára forduljon. Ezért a nagyobb fiuk végigjárták a házakat, és kolompolással,
ostorpattogtatással riasztották fel a jószágot, hogy megforduljon. Úgy vélték ugyanis, hogy ezzel
biztosítják az állatok szaporaságát, és egészségét. A háziak borral, pálinkával, süteménnyel kínálták, és
különböző ajándékokkal jutalmazták őket.
Forrás: http://zsozirisz.hu/kalendarium/jelesnapok
Szerkesztő

Művészet
Megnyílt a Rippl-Rónai-kiállítás
Kaposváron,
amellyel Rippl-Rónai József (1861-1927)
festőművész születésének 150. évfordulójáról
emlékezik meg szülővárosa, Kaposvár. A somogyi
megyeszékhely megújult kulturális központjában
138 alkotást bemutató gyűjteményes kiállítás
képeit 4,5 milliárd forint értékre biztosították.
A posztimpresszionista és szecessziós törekvések

legjobb magyarországi képviselőjeként tartják
számon. Festészetére gazdag színvilág, stilizáló
vonalak és dekorativitás jellemző. Az 1900-as évek
elején finom pasztell technikájú képeket festett.
Művein bemutatja a kisváros életét, erre legjobb
példa a Piacsek bácsit bemutató sorozat.
Kialakított egy sajátos stílust, amit „kukoricás”-nak
nevezett, a festéket vattaszerűen, foltos
felrakásokkal hordta fel vásznaira .
Forrás:Wikipédia

Szerkesztő

Megemlékezés
HAMAR JÓZSEF: Nagyszékelytől Magnyitogorszkig
(Visszaemlékezés folytatása)
Tolna megyei volt ő is, a Gyönk melletti Szabatonban voltak a birtokai. Közvetlen parancsnokomat is
szerettem, ő Kammerer Elemér hadnagy volt, Baranya megyéből. 1945. február 12. számomra sorsdöntő
nap lett: a bécsi út felé próbáltunk kitörni, de olyan fergeteges aknatüzet kaptunk, hogy körülöttünk
mindent elpusztított, annak ellenére, hogy szerintem az oroszok csak úgy, vaktában lövöldöztek. A
mellettem levő társamnak mindkét lábát elvitték a szüntelenül repkedő aknarepeszek. Segítségért kiáltott,
megpróbáltam közelébe jutni, akkor éreztem, hogy az én combomat is találat érte, én is megsebesültem.
Ott maradtam valahol a Krisztina környékén, de nem sokáig: a környéket elözönlötték az oroszok,
fogságba estem. *
Az újságot kiadja Nagyszékely Község Önkormányzata, 7085-Nagyszékely, Táncsics u. 11., Tel.: 74/408-393
Szerkesztő : Kapitány Hilda. Az újságban való megjelenéshez szíveskedjenek írásaikat minden hónap 20-ig az
Önkormányzathoz leadni, vagy elküldeni a hivatal@nagyszekely.hu e-mail címre.
A megjelentetésről az Önkormányzat dönt! Az újság interneten is elérhető a www.nagyszekely.hu honlapon.

