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Nagyszékelyi Hírmondó
Bevezető
Kedves Olvasók!
Fogadják szeretettel Hunfalvi Imre köszöntését bevezetésként! Sajnálatos, hogy a múlt hónap élményeit
tartalmazó beszámolókat csak a bővített kiadásba tudtuk berakni. Ezt a honlapon vagy nyomtatott
formában a Hivatal épületében olvashatják az érdeklődők. Várjuk híreiket, melyet leadhatnak az
önkormányzat épületében, vagy bármelyik önkéntes szerkesztőnknél, kiknek névsora az újság legvégén
olvasható. Köszönjük figyelmüket!
Bócsó Renáta
Köszöntés
Nagy tisztelettel köszöntöm a szerkesztő kollektíva minden tagját. Nagyon örülök a Nagyszékelyi
Hírmondó újbóli megjelenésének, és biztos vagyok benne, hogy mások is. Újból kijelentem, hogy
hiányoltam, hiányoltuk a lapot. A Bevezetőben és "Az újság" c. tájékoztatóban leírtak igen szépen
hangzanak. Arra kérjük a Szerkesztőséget, hogy azok megvalósításán fáradhatatlanul, folyamatosan és
aktívan dolgozzanak. Ha esetleg a Szerkesztőség tagjai közül valaki valamilyen oknál fogva távozik, az
ne jelentse azt, hogy a lap ismét szünetelni kényszerül.
Reméljük, hogy a kollektív szerkesztés hatékony munkája révén elhárítható lesz az újság eddigi gyakori
szüneteltetése. Végezetül ezúton kívánok a Szerkesztőknek eredményes munkát és sok sikert.
Tisztelettel, Hunfalvi
Önkormányzati hírek
A nagyszékelyi Képviselő Testület októberi ülésén úgy döntött, hogy idén is csatlakozik a BURSA
HUNGARICA ösztöndíj programhoz. Két kategóriában lehet leadni pályázatot. Az egyik most
érettségizőknek szól, akik felsőoktatási intézménybe készülnek tovább tanulni. Ők 3 évre előre
igényelhetik a támogatást. A másik kategória azoknak szól, akik már felsőoktatásra járnak. Ők csak 10
hónapra igényelhetik a támogatást, vagyis egy tanévre. A pályázatot a Hivatal épületében kifüggesztették,
a részletekről ott lehet tájékozódni. Jelenleg három fő tanulmányait tudják támogatni ennek segítségével.
A pályázatot az Önkormányzatnál lehet leadni november 15-ei határidővel. A nyerteseket december 20-ig
értesítik ki.
Bócsó Renáta
Novemberi iskolai programok:
November
8-án
délután
rendezzük meg hagyományos Mártonnapi lámpás felvonulásunkat, amelyre
szendvics és sütemény-adományokat jó
szívvel veszünk.
Novemberi könyvtári programok:
November elsejéről másodikára
virradó éjszaka újabb éjszakai olvasást
tartunk. A felolvasott történet címe: A
királylány és a koboldok. Igazi mesés
történet,
amely
gyerekeknek
és
felnőtteknek egyaránt jó szórakozást
ígér.
A részletekről az ezután készülő
plakátról tájékozódhatnak majd az
érdeklődők.
Horváth Irén

Óvodai hírek
Október 15.-én a középső- és nagycsoportos
gyerekekkel, valamint a sárszentlőrinci, pálfai,
simontornyai, kisszékelyi és pincehelyi nagycsoportos
óvodásokkal egy nagyszerű programon vettünk részt
Kisszékelyben. A nyár folyamán az erdőben létrehozott
Négyszögletű Kerek Erdő tanösvény egyik körútját
jártuk végig. Beleszagoltunk az erdő illatába,
meghallgattuk sajátos neszeit, felfedeztük sok apró
kincsét, növény-, és állatvilágát. A túrát Horváth András
és felesége Apró Etelka vezette, akik hihetetlen
odaadással, kedvességgel és rendkívüli szakértelemmel
kalauzoltak bennünket végig a színpompás őszi erdőn.
Kikapcsolódásra, hasznos időtöltésre vágyó
családoknak, baráti társaságoknak, gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt jó szívvel ajánljuk a tanösvény
egy-egy, vagy akár mind a négy körútjának bejárását.
Hildebrand Erzsébet
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Vöröskeresztes Hírek
November második felében szeretnénk összehívni egy megbeszélést tagok és leendő tagok, vagy
csupán érdeklődők részére, hogy gondoljuk ki együtt: Mi legyen a témája a jövő évi Egészségnapnak? Az
időpontot a hirdetőtáblára tesszük ki.
Év végéhez közeledvén esedékes az idei tagdíj befizetése, ezért kérem, a mostani és új tagokat, hogy
keressenek meg, ha tehetik, mert én az időseket igyekszem felkeresni, és nem biztos, hogy eljutok
mindenkihez. A tagdíj összege nem változott 600.-ft, azaz havi 50.-ft, ami csekély összeg, mégis a
rászorulóknak nagy segítség.
Nagy Sándorné
Vöröskeresztes önkéntes
Kézműves kör
Csütörtökönként a könyvtár nyitvatartási idejében (16-18 óra között) találkozhatnak a kézimunkázni
vágyók, nemtől és kortól függetlenül. Remek alkalom ez a karácsonyi ajándékok titkos elkészítéséhez is!
Várunk mindenkit szeretettel: Bócsó Renáta
Kívánságkosár
Előző számunkban hírt adtunk sok örömről, de egyet elfelejtettünk. Olvasóink jelezték, hogy ezt
feltétlenül pótoljuk! Sok boldogságot kívánunk az idén házasodóknak, és egy idézetet küldünk nekik.
Július 27-én fogadtak örök hűséget egymásnak
Tamás Izabella és Pelsőczi Endre.
Augusztus 17-én kötöttek házasságot Csépai
Brigitta és Szép Gyula.

"Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, Légy hű mindhalálig"
(Madách)

HOL VANNAK A ZÁSZLÓK?
Október 23-án elfelejtettem kitűzni a nemzetiszínű lobogót a házunkra. Utólag kezdtem
gondolkozni, hogy vajon miért. Tudtam, hogy ünnepnap van. De miért felejtkeztem meg a zászlóról?
Miért nem jutott eszembe, hogy kitegyem? Egy szomorú dologra döbbentem rá. Hiába jöttem mentem a
faluban, egyetlen házon sem láttam kitűzött lobogót, csak a hídnál felvont lobogót lengette a szél. Évek
óta egyre kevesebben tisztelik meg nemzeti ünnepeinket azzal, hogy zászlót tűznének a házukra. Így van
ez Budapesten is. A kommunista diktatúra idején kötelező volt kitenni azokon a bizonyos „ünnepeken”,
amiket ránk kényszerítettek. A rendszerváltás után nagy lelkesedéssel éltük meg, hogy szabadon
ünnepelhetjük március 15-ét, és emlékezhetünk október 23-án nemzetünk fiatal szabadságharcosaira. De
az ünnepek megfakultak. Az ünnepi munkaszüneti napok kiválóan alkalmasak arra, hogy még többet
dolgozzunk. Annyira dolgozunk, hogy még a zászlót sem rakjuk ki, vagy talán már nincs is. Aztán lassan
azt is elfelejtjük, hogy mit is kéne ünnepelni. Sándor József László: Hadak útján című könyvében egy
helyen ezt írja: "Amelyik nép elfelejti saját történelmét, azt a népet elfelejti a történelem. " A legtöbb
zászló valójában véráztatta lobogó, hiszen a legtöbb nemzet úgy nyerte el szabadságát, hogy bátor férfiak
és nők a vérüket áldozták a hazájukért. A XIX. századi értelmezés szerint a nemzeti lobogónkon a piros
sáv az „erőt”, a fehér a „hűséget” és a zöld a „reményt” szimbolizálja. Gondolkozzunk el ezen. Ha nem is
érezzük magunkat pillanatnyilag erősnek, de legyünk hűek hazánkhoz, szerezzük be és tűzzük ki azt a
zászlót, amelyik a remény színét is hordozza.
Hargita Péter
Keresztállítás

Elkészült a katolikus temető új keresztje, mely terveink Mindenszentek ünnepére már a helyére
kerül.
Köszönjük Káldi Istvánnak a faanyagot, Velki Péternek az asztalos munkát, Korecz Károlynak és Arany
Beának a feszület Krisztus-alakjának elkészítését, Fehér Gyulának a hegesztést, Téglás Jánosnak a
betonozásban, fuvarozásban nyújtott segítségét!
A kereszt ünnepélyes megszentelése november 3-án 15 órakor lesz a katolikus temetőben.
Velki Júlia
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A vízhordozó
„Kínában egy vízhordozónak volt 2 nagy
cserépedénye. Annak a botnak egy-egy végén lógtak,
amit a nyakában hordott. Az egyik edényen volt egy
repedés, míg a másik tökéletes volt és mindig egy teljes
adag vizet szállított. A pataktól a házig tartó hosszú séta
végén a megrepedt edény már csak félig volt vízzel.
Két teljes évig ez így ment, minden nap –a vízhordozó
már csak másfél edény vizet szállított vissza a házba.
Természetesen a tökéletes edény büszke volt a
teljesítményére, hisz tökéletesen csinálta a dolgát, de a
szegény törött cserép szégyellte a tökéletlenségét, és
nyomorultnak érezte magát, hogy csak feleannyit tudott
teljesíteni. A két év keserűség után, egyik nap
megszólította a vízhordozót a pataknál. - Szégyellem
magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé. A
vízhordozó így válaszolt a cserépnek: - Észrevetted,
hogy virágok az ösvényen csak a te oldaladon
teremnek, s nem a másik cserép oldalán? Ez azért van
így, mert én mindig tudtam a hibádról, és virágmagot
szórtam az ösvénynek erre az oldalára. Minden nap te
locsoltad őket, amíg visszasétáltunk. Két éve leszedem
ezeket a gyönyörű virágokat, hogy az asztalt díszítsem
velük. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, akkor ez a
gyönyörűség nem ragyogná be a házamat.

Tanulság: Mindannyiunknak megvan a
saját különleges hibája. Mi mindannyian
törött cserépedények vagyunk. De ezek a
törések és hibák - amik mindannyiunkban
megvannak,- teszik az életünket olyan
nagyon érdekessé és értékessé. Csak el kell
fogadnunk mindenkit olyannak, amilyen, s
a jót meglátni másokban.”

Gyűjtötte: Hargita Péterné

OKTÓBERI ÉLMÉNYEK
Szüreti felvonulás

Óz a nagy varázsló
A Pécsi Nemzeti Színház gyermekeknek szóló bérletes
előadásán jártunk október elsején. Az Óz a nagy varázslót
néztük meg. Mozgalmas, látványos darab volt, sok zenével,
tánccal énekkel és vetített látványelemekkel. Hamisítatlan
színházi élményben vehettünk részt a gyerekekkel.
Horváth Irén

Könyvtári hírek:
Az Országos Könyvtári
Napok keretében megtartott két
program is jól sikerült. Wigg
bácsi teadélutánján a Mary
Poppins esedékes fejezetének
elolvasása
után
lekváros
teasüteményt készítettünk, és
forró teát, cukorral, citrommal
tejjel. Szépen megterítettük az
asztalokat, és bár a mi asztalunk
nem szállt fel a levegőbe, mint a
történetbeli, azért nagyon vígan
meguzsonnáztunk.
A könyves vasárnapon
megtartott mesedélutánon szülők
olvasták fel kedves meséiket az
őket hallgató felnőtteknek és
gyerekeknek. A mesék az erdőről,
különleges
országokról,
állatokról és kalandokról szóltak.
Olyan jó volt együtt mesélni és
mesét
hallgatni,
hogy
elhatároztuk
máskor
is
összejövünk ilyen céllal.
Horváth Irén
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A Nyugdíjas Klub hírei
Amint azt az újság előző számában hírül adtuk, megrendeztük október 12-én a környékbeli
nyugdíjas klubok találkozóját.
A program délelőtt fél 10-kor kezdődött és az utolsó vendégek délután 5 óra után mentek el a faluból.
Sikerült tartalmas programot összeállítani és meg is valósítani, vendégeink és a magunk megelégedésére.
9.30 Kék Házban Fülöp Noémi régi és új viseletei, Pintér Imre portré fotói, a látogatók visszaemlékezve
a régi Tsz és Erdészeti időkre sok ismerőst fedeztek fel.
10.00 Várkonyi Zoltán köszöntő beszéde az Idősek Világnapja alkalmából.
11.00 Szellemi vetélkedő, értékelés, oklevelek kiosztása, ajándékba adtunk minden klubnak egy üveg
nagyszékelyi vörösbort, melyet Pintér Imre ajánlott fel.
A Tolna Megyei Nyugdíjas Szövetség elnökhelyettese emléklapot nyújtott át a két leköszönő kisszékelyi
klubvezetőnek.
12.00 Ebéd: sertéspörkölt, főtt burgonyával, savanyúsággal. Az ízletes ebédet Kovács Sándorné és Pere
Julianna főzte, mindenki nagyon-nagyon nagy megelégedésére! A savanyúságot az önkormányzat saját
kamrájából biztosította.
13.00 A református templomban Hargita Péterné kalauzolta a látogatókat.
14.00 Kulturális műsor, melyben szavalat, énekkar, színdarab, néptánc szerepelt. Elsőként Kántor István
és Erdős Orsolya megzenésített verseket adtak elő.
16.00 A tombolasorsoláson sok szép kézműves termék, kerámia, édesség, kozmetikum, és fődíjként egy
torta talált gazdára.
Erre az alkalomra a termet díszítettük Arany Beáta grafikáival, Farkas Gyöngyi festményeivel és
Kapitány Hilda tűzzománc képeivel, köszönjük a művészeknek.
Ezúton megköszönöm a mentorok munkáját is, akik a vendég csoportok mellett segítettek egész nap:
Klubecz Istvánné, Lukácsné Hildebrand Erzsébet, Csépai Brigitta, Mireider Beáta, Lukács Péter, Hargita
Anikó, Nagy Sándor.
A vendéglátás, felszolgálás, kínálás zavartalanságáról gondoskodott Gazsó János, Turula Sándorné, Papp
Jánosné, Ács Zoltánné, Vaszari Enikő, Turula Ilona, Gombkötő Józsefné, Serbán Katalin.
A résztvevő klubok is kitettek magukért, hoztak sok finom házi készítésű süteményt, köszönjük.
Nagy Józsefék egy láda almával járultak hozzá a vendéglátáshoz.
A felsorolás teljessége nélkül is köszönöm minden önkormányzati dolgozónak és önkéntes segítőnek,
hogy szabadidejükben is segítették a találkozó sikerét.
Annak ellenére, hogy a kultúrházban építkezés folyik, és a 141 résztvevő kicsit szűkösen fért el a
teremben, azért mindenki megelégedésével töltöttük el a napot a családias légkörben.
A jó idő, a szép napsütés is hozzájárult a jókedvhez. A nap fényét emelte, hogy a résztvevő községekből a
polgármesterek is elkísérték nyugdíjasaikat.
A magam részéről köszönöm az Önkormányzatnak és a Polgárőr Egyesületnek is az együttműködést.
Valamikor ez a klub nagy taglétszámmal bírt, mára azonban kevesen maradtunk, és ennek az
eseménynek a megszervezése és lebonyolítása is csupán 5 emberre maradt. Látva azonban a más klubok
igyekezetét, csak azt tudom, hogy nem engedhetjük megszakadni az immár 32 éve tartó folyamatot,
tartozunk a falunknak, az elődeinknek és az utódainknak, ha Ők még ezt nem is tudják. Továbbra is
elmegyünk majd a más helyszíneken rendezendő találkozókra, gondoskodunk a folyamatosságról, amíg
mások úgy nem gondolják, hogy csatlakoznak és átveszik tőlünk.
Nagy Sándorné
Nyugdíjas Klub vezető
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