2010. január

Nagyszékelyi Hírmondó
Községünk egyik lakója, lapunk kedves olvasója az alábbi sorokkal köszöntötte a Nagyszékelyi
Hírmondót:
Köszöntés
Ezúton köszöntöm Községünk önálló lapját, a Nagyszékelyi Hírmondó-t, újjászületése alkalmából.
E lapnak néhány elődje, bizony igen rövid életű volt, mindig sajnáltam megszűnésüket.
Vegyük tudomásául, hogy az a Község, Település, amelynek önálló lapja is van, azért nem az utolsó
helyen kullog.
Nagyra értékelendő, amit a lap bevezetőjében felkínál a lakosságnak.
Reméljük, hogy ez a lap hűen fogja szolgálni az első szám legelején íródott cikkben felsoroltakat és
azok ezáltal valóra is válnak.
Kérem, valamennyi illetékes hasson oda, hogy e lap hosszú életű és sikeres legyen.
Ezek után a Szerkesztőségnek és Községünk teljes körű vezetőségének kívánok további eredményes
jó munkát és az eddigieknél még nagyobb sikereket.
Tisztelettel: Hunfalvi
Önkormányzati hírek
A 2009. december 8. napján a Közmeghallgatással egybekötött Képviselő-testületi ülésen
elhangzottakról
Szilárd hulladék szállítási díja
Döntés született arról, hogy a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díja 2010-ben 52 alkalom
szállítás esetén bruttó 15.470,-Ft/év lesz.
Vízelvezetés (esővíz)
Az esős időkben és majd a hó olvadás idején nagy gondot okoz a vízelvezetés, különösen azokban
az utcákban, ahol nincs szilárd burkolatú út. A probléma enyhítésére megoldást jelenthet a
vízelvezető árkok tisztítása, valamint a kertek árkolása is. A közterületen lévő árkok tisztítása
amennyiben az árok valamelyik ingatlan tulajdonos ingatlana előtt található, abban az esetben az
árkot az ingatlan tulajdonosnak kell kitisztítania, tekintettel arra, hogy az az ő érdekét is szolgálja.
Azokat a szakaszokat, amelyek közterületen találhatók, az önkormányzat kezeli illetve azokat is
(kényszerből...) ahol az ingatlan tulajdonos nem tartózkodik az ingatlanban, erre azonban nem
mindig van kapacitás.
Szelektív hulladék gyűjtés – Hulladék sziget
Az önkormányzat tervei között szerepel, hogy a település központjában található hulladék szigetet
egy másik helyre telepíti, tekintettel arra, hogy az zavarhatja a forgalmat és nem esztétikus. Ám ez
azonban még csak terv. Sajnos többségünk nem megfelelően használja a konténereket, pl. a
műanyag gyűjtőbe csak a palackokat lehet elhelyezni (mely egyértelműen olvasható az oldalán),
más egyéb műanyag hulladékot nem. Amennyiben a hulladék gyűjtőket megfelelően használnánk és
nem kerülnének beléjük egyéb háztartási hulladékok, abban az esetben olcsóbbá tehetnénk a
szolgáltatás költségét.

Temető kerítés
Felmerült, hogy a vadkár elkerülése érdekében igény lenne a temető bekerítésére, ami azonban nagy
beruházást igényelne, melyre legfeljebb pályázati úton lenne lehetőség, melyhez önerőt az
Önkormányzatnak kellene biztosítani. Keressük ennek a lehetőségét, mert a ravatalozót és az utat is
szeretnék megújítani illetve kialakítani.
Szennyvíz elvezetés
Nagy anyagi terhet okoz a folyékony hulladék elszállíttatása, ezért van olyan háztartás, ahol a
szennyvizet a természetbe engedik, mely beszivárog a talajrétegek közé és az idők során nagyban
károsíthatja a természetes élővizeinket, melynek következtében az ártézikút vize fogyasztásra
alkalmatlanná válhat. Ennek elkerülése érdekében fontos lenne megoldást találni a település
folyékony hulladék helyi kezelésére, mely saját magunk, gyermekeink és unokáink alapvető érdeke.
Falugondnoki szolgálat
A falugondnoki szolgálat elsősorban a szociális ellátásra terjed ki, melybe beletartozik a gyógyszerés ebédszállítás, valamint a betegszállítás.
A gyógyszerek szállítása a háziorvos rendelését követő napon történik, a gyógyszereket az
Önkormányzatnál lehet átvenni. Arra is lehetőség van, hogy vény nélkül kapható gyógyszerekhez is
hozzá juthassunk, ebben az esetben a készítmény és az igénylő nevét írásban a szállítás előtt kell
eljuttatni az Önkormányzathoz.
A településen belüli betegszállításnak valamint az indokolt vagy sürgős esetben történő vidéki
betegszállításnak nincs költsége. Abban az esetben viszont, ha a vidéki betegszállítás nem sürgős és
nem indokolt, akkor a költség 36,-Ft/km.
A szociális ellátáson kívül a falugondnoki szolgálat igénybe vehető személyszállításra is (pl.
bevásárlás, egyéb ügyintézés), ebben az esetben a szolgáltatás díja 72,-Ft/km + 200,-Ft/óra a
várakozás költsége.
Továbbá a pincehelyi kórház fennmaradása érdekében az Önkormányzatok havonta egy alkalommal
besegítenek a betegszállításba.
Felmerült egy lehetőség azzal kapcsolatban, hogy ha falugondnok heti útvonala előre nyilvánosságra
lenne hozva abban ez esetben a lakosság az előre nem tervezett ügyintézéshez igénybe vehetné az
autót. Erre azonban azért lenne nehezen megoldható, mert hetekkel korábban nincs kész
útvonalterv. A falugondnok munkáját a minden napok sokszor újra írják.
Református és Katolikus templom
A református kis templom tetőszerkezete súlyosan károsodott, így az beázik. Hozzáértők szerint
szükséges lenne az egész tető lecserélése, melyhez pénzbeli adományokra lenne szükség.
A katolikus templom támfala omlásnak indult, melynek helyreállítása sürgős lenne illetve a
templom belső festése is időszerű lenne, melyhez szintén közösségi összefogásra van szükség.
Minden hasznosítható ötletet, felajánlást az egyházközösségek örömmel fogadnak.
Közérdekű
A lakosság részéről érkező közvilágítással kapcsolatos bejelentéseket egy-két napon belül
továbbítjuk a szolgáltató felé, aki elvileg 14 munkanapon belül orvosolja a problémát. A
gyakorlatban sajnos ezt nem tapasztaljuk, ezért többször is bejelentjük a közvilágítás hiányát.
Kívánságkosár
Ifj. Szekeres Gábornénak és Ifj. Mireider Mihálynak születésnapjuk alkalmából kívánnak sok
boldogságot családtagjaik.

Kérdezz! – Felelek.
Újságunkban továbbra is szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy Önök olyan kérdéseket tegyenek fel
Várkonyi Zoltán polgármesternek, melyek megválaszolása érinti a település lakóit. Kérdéseiket
írásban szíveskedjenek eljuttatni az Önkormányzat címére vagy a polgarmester@nagyszekely.hu email címre.
Aktuális
Karácsonyfa
A parkban található karácsonyfát az
Önkormányzat állította, melyet az alsó
tagozatos iskolások díszítettek fel. A
karácsonyi fények Szekeres Beáta és Balogh
Zoltán jóvoltából pompáztak, melyet ezúton is
köszönünk.

Vendégház
Az Ady Endre utca 18. szám alatt megnyitotta
ajtaját az Ilona Vendégház, mely egész évben
várja vendégeit. A két szobás házban 6 fő
elszállásolására van lehetőség. Érdeklődni
Balázs Zsoltnénál lehet.

Egyházi hírek
Az emlék lélekharangok és egyéb lélekharangozások Klubecz István jóvoltából szólalnak meg,
melyért ezúton mondunk köszönetet. Kérjük, hogy aki harangoztatni kíván az az esedékesség előtt
legalább 3-4 nappal korábban, időben jelezze.
Civil oldal
Hogy lett egy kérdésből együttműködés?
Már egy éve is annak, hogy először
megkérdeztük a falugondnokot, Gazsó Jánost,
hogy elhordhatnánk-e a falu központjában
összegereblyézett levélkupacot. Tudtuk, az
önkormányzatnak nincs különösebb célja
velük, számukra csak a végeredmény volt
fontos, hogy gondozottak legyenek a
közterületek. Korábban vagy elégették, vagy
egy félre eső területen helyezték el a nem
kívánt „szemetet”. Az első kérdés után
felbátorodtunk, és minden alkalommal, mikor
volt
időnk
ilyesmire,
a
gondnok
beleegyezésével zsákokban elhordtuk a
közterületről a lombot. Egyik alakalommal
Jani bácsi felvetette azt a lehetőséget, hogy a
traktorral el is hoznák hozzánk a leveleket.
Amikor elfogadtuk ezt az ajánlatot, még
álmunkban sem gondoltuk, hogy ebből
rendszeres szállítás is kialakulhat. Később már
nem csak leveleket hoztak, hanem levágott
ágakat, a sportpálya füvét stb. Felmerülhet a
kérdés: Vajon miért jó ez nekünk?... Mit
kezdünk ennyi szerves anyaggal?... Több
funkciót is betöltenek ezek a lebomló anyagok.

Megjelennek a kertünkben, mint komposzt,
mint talajtakaró anyag, mint alomanyag, stb.,
de végeredményben mind ugyanazt a célt
szolgálja, hogy a talajt újból tápanyagban
gazdaggá tegye. Kezdetben csak a saját
igényeinknek megfelelő komposzt előállítására
törekedtünk, de az idei évben annyi segítséget
kaptunk az önkormányzattól a szerves anyagok
szállítását
illetően,
hogy
győzzük
komposztálni. Azt is látnunk kell, hogy ez a
történet nem csak a komposztról szól, hiszen
még ennél is értékesebbek a háttérben
kibontakozó
emberi
kapcsolatok,
együttműködések.
Ezúton
szeretnénk
megköszönni
minden
önkormányzati
dolgozónak a segítséget, és hálánkat
szeretnénk kifejezni azzal, hogy felajánlunk az
önkormányzatnak jó minőségű komposztot a
közterületi
ágyások
beültetéséhez.
Reménykedünk benne, hogy az új év is hoz
sok kedves pillanatot, melynek során az itt élő
emberek kölcsönös együttműködése ugyancsak
Nagyszékelyt gazdagítja.
Bócsó Renáta és Juhász Attila

Oktatás
Óvoda
A téli szünet előtti utolsó napon az óvódások is megtartották karácsonyi műsorukat, melyen szüleik,
nagyszüleik, családtagjaik és az Önkormányzat munkatársai is részt vettek. Szívet melengető
előadásukkal segítették ráhangolni a jelenlévőket a szeretet ünnepére. (MB)
Iskolai hírek
December 22-én, kedden délután ünnepi hangulatot idéző karácsonyi műsorral zártuk le a tanév
2009-re eső szakaszát. Azóta téli szünidő van egészen január 3-ig, hogy aztán újult erővel kezdjük
az iskolai munkát.
Szerencsés volt az év vége anyagi szempontból is. Több pályázatunk is sikeres lett, ami lehetőséget
nyújt új eszközök vásárlására (pl.: terepasztal, papírvágó, építőjáték) illetve elhasznált dolgaink
cseréjére (pl.: könyvespolc, nyomtató stb.).
Minden kedves Olvasónak kívánom az új esztendőre a következőket mind a magam, mind az
iskolások nevében:

„Kívánok én hitet, kedvet, szép szerelmet, hű türelmet,
utadhoz fényt, csodát, álmot, békességes boldogságot,
magyar szót és égre kéket, emberarcú emberséget!
Verseket, célt, igazságot, daltól derűs, jobb világot!
Kézfogásos, tiszta csöndet és mosolyból minél többet!
...és csak annyit, csöndesen: kicsit minden jobb legyen...”
Kántor István
Recept
Sportszelet – Ha kell egy kis energia
Egy „sütemény” amit nem kell sütni
Hozzávalók: 2 dl tej, 20 dkg kristálycukor, 20 dkg margarin, 50 dkg darált keksz, 1 rumaroma vagy
1/5 dl rum
Csokimáz: 1 tortabevonó, 5 dkg margarin
A tejet, a kristálycukrot és margarint felmelegítjük és simára keverjük. A tűzről levéve,
hozzákeverjük a rumaromát (rumot) és a darált kekszet. Az így kapott masszát kivajazott tepsibe
tesszük, majd mikor kihűlt a felolvasztott tortabevonóból és margarinból készített csokimázat a
tetejére öntjük.
Rovatunkban továbbra is várjuk az Önök receptjeit, hagyományos magyar, sváb, erdélyi és
vegetáriánus ételekkel kapcsolatban, illetve sütemények és desszertek receptjeit is szívesen
közzétesszük. Receptjeiket az Önkormányzathoz szíveskedjenek eljuttatni.

Mesél a múlt
Bathó Lizi nénivel beszélgettem arról, hogy régen milyen munkák voltak ősszel és télen.
Lizi néni először szabadkozott, hogy ő már nem nagyon emlékszik a régi dolgokra és sok mindent
elfelejtett már, de azért csak letelepszik kényelmes székébe és elkezd mesélni.
Ősszel, mikor az időjárás már a házba kényszeríttette az embereket az asszonyok a már korábban
előmunkált és megtisztított kendert és gyapjút vették elő, hogy azokból fonalat fonjanak.
A kendert a termő földek árok felőli részén termesztették, mivel vízigényes növény. Mikor
augusztusban megérett kézzel kihúzkodták, kévékbe kötötték és a szántó földön keresztbe rakták,
hogy a levelei leszáradjanak. Ezt követően lecsépelték a leveleit, és elvitték a kenderáztatóba, ahol
6-7 napig áztatták, majd az asszonyok kimosták és 3-4 napig szárították. Miután megszáradt haza
vitték, megtilolták összetörték a kérget, kifésülték és fonatalt fontak a kenderből. A fonalat elvitték a
takácshoz, aki vásznat szőtt belőle. A megszőtt vásznat tavasszal kiterítették és gyakran öntözték,
hogy szép fehér legyen. A durvább minőségű vászonból zsákot, ponyvát, kapca (talpalt kötött zokni)
és tutyi talpat készítettek.
A finomabb anyagból inget, gatyát, lepedőt, ágynemű húzatott és konyharuhát varrtak a szintén
kenderből készített cérnával.
Miután a kenderből fonalat készítettek következett a gyapjú megmunkálása.
A birkákat egy évben kétszer is megnyírták, az így kapott gyapjút megmosták, megtisztították majd
kiterítve megszárították, ezt követően kártolták és fonalat fontak belőle.
Az őszi-téli időszakban egy háznál, volt ahol tízen is összegyűltek az utcabeli asszonyok és gyapjú
fonalból zoknit, kapcát (talpalt kötött zokni), harisnyát és tutyit kötöttek. Akinek sok gyapja volt,
annak jutott arra is, hogy a fonalat megfestve kardigánt is készítsen.
Amíg az idő engedte a férfiak és asszonyok az erdőre jártak famunkázni, ahol a férfiak fűrészelték
ki a fákat az asszonyok pedig kupacba hordták azokat. Így teremtették elő a jövő évre való
tüzelőjüket. Ezt a munkát „erdő-robotnak” hívták, mert mivel nem volt saját erdejük, ezért a tanács
(falu vezetősége) döntötte el, hogy kinek mennyi fa jár és azt is, hogy hol és mikor vághatja ki
azokat.
Decembertől januárig a disznóvágások szezonja következett. Aki több disznót is hizlalt az kétszer is
vágott egy szezonban. A disznóvágáson csak a szűkebb család volt jelen, a gyerekek és a testvérek.
A nagymamák dolga az ételek elkészítése volt, kivéve a fánkot, mert azt a fiatal lányok, asszonyok
készítették. A disznótor hagyományos ételei a húsleves, a főt hús tormával, a pecsenye, a praj, a sült
hurka és a sült kolbász voltak. Desszertként pedig a már említett fánkot tálalták.
Ebben a két évszakban végezték a fűszerpaprika törését is. A nyár folyamán leszedett és kender
zsinegre fűzött paprikát a szabad levegőn megszárították, ha már nem volt idejük kint megszáradni
akkor a kemencében szárították tovább. A megszáradt paprikát megtaposták, így a magja is
belekerült, de a paprikaszárak fent maradtak a zsinóron. Az így összetört paprikát Kisszékelybe
vitték őrölni. (MB)
Egészségpercek
Majd, ha fagy! - Öltözködés és fagyásveszély.
A mínuszok idején különösen oda kell figyelni az öltözködésre tetőtől talpig. Nézzük hát ebben a
sorrendben!
A sapka és kalap viselése nemcsak a közvetlen védelem miatt fontos, hanem azért is, mert a
fejbőrön keresztül történik az egész test hőleadásának csaknem harmada. Sokan óvva intenek a
hajhagymák megfázásától és emiatt a hajhullástól is, de erre nincs bizonyíték. A fülekre, különösen
a fémmel érintkező, fülbevalósokra azonban vigyázzunk, nehogy megfagyjanak.
Különösen a szabadtéri tevékenység idején fontos a réteges, fölösleges izzadást kiküszöbölő, mégis
lehetőleg kívülről vízhatlan ruházat.

Az izzadt bőrfelszín hőleadása sokkal nagyobb a szárazénál és szélsőséges esetben könnyebben meg
is fagy. A kesztyű is azért fontos, mert a kis testrészek nagy relatív felületükkel hamarabb
megfagynak. A kötött kesztyű nem védi igazán az érzékeny bőrt a széltől.
Ne hordjunk szűk lábbelit, ruházatot, kesztyűt, mert ez rontja a vérellátást és nem hagy helyet a
szigetelő levegőrétegnek a bőr és a ruházat között.
Különösen a kisgyerekekre kell odafigyelni, hogy nem fogdossanak, nyalogassanak meg jóval
fagypont alatti fémtárgyakat, mert odaragadnak, és fagyási sérüléseket szenvednek, de a felnőttek
sem mindig gondolnak rá, hogy bár a tárgyak hidegen és melegen ugyanúgy néznek, azért nagy
hidegben még okozhatnak fagyást.
Fagyás előtt a végtag nagyon fázik, az érzés akár fájdalomig fokozódhat, majd érzéketlen lesz, a bőr
elsápad, megdagad, felhólyagosodik. Nem csak nagy hidegben, már + 6 °C-nál is bekövetkezhet
fagyás gyenge vérellátottságú testrészeken, különösen gyerekeknél, időseknél vagy érszűkületes
betegeknél.
A kisebb fagyások felengedés után égési sebekhez hasonlóan viselkednek. A bőr felszíne elhal.
Szerencsére a fagyások nagy része csak felszíni és kis területet érint, így nyom nélkül gyógyul.
Forrás: www.hazaipatika.com
Programajánló
Nagyszékely
Kézműves-kör
2010-ben is várja az érdeklődőket a
nagyszékelyi Művelődési Házban minden
héten pénteken, 16-19 óráig a Kézműves-kör.
Az idei évben az első alakalom január 8-a.

Filmklub
A nagyszékelyi Művelődési Házban!
2010. januári műsorajánló.
16-án, szombaton – Smaragderdő – feliratos,
kalandfilm
30-án, szombaton – A pillangó – családifilm
A filmvetítések kezdete 16 óra.

Tamási Városi Művelődési Központ
2010. januári programja
Január 20. - 10 óra
„Csipike” gyermekszínházi bérlet 3. előadása - A TÜCSÖK ÉS A HANGYA a Nefelejcs bábszínház
előadása. Alkalmankénti jegyár: 700 Ft, a megváltott bérletek érvényesek.
Január 23. - 14 óra
„Szárnya van, de nem repül” - Fejezetek a Kapos-menti nők fejviseletének titkaiból. Dr. Kriston
Vizi József a Dombóvári Helytörténeti Múzeum igazgatójának előadása.
Január 23. - 18 óra
A Magyar Kultúra Napja alkalmából - Petőfi Sándor: A helység kalapácsa. Eelőadja Besenczi Árpád
színművész. Belépődíj: 2.000,- Ft. Jegyek 2010. január 4-től vásárolhatók a Művelődési
Központban.
Január 28. - 18 óra
Szőlészeti, borászati előadás. Szüreti tapasztalatok, újborkezelés, borhibák, borbetegségek. Előadó
Módos Ernő borász. A részvétel díjtalan.

Január 30. - 14 óra
„Szárnya van, de nem repül” - A pillekészítés titkai. Gyakorlati foglalkozássorozat 1. foglalkozása,
amelyen a Kapos-menti női fejdísz elkészítését sajátíthatják el az érdeklődők Kovács Istvánnétól. A
részvétel díjtalan.
Kiállítások
Január 13-február 7-ig
Tamási
Galériában
Mészáros
Imre
grafikusművész kiállítása. Megnyitó: 2010.
január 13. 16.30 óra. A kiállítás megtekinthető:
naponta 14-18 óráig. Hétfő szünnap.

Január 11-31-ig
Művelődési központban Modern Kézimunkák
címmel. Bemutató az ÉRO-kézimunka
anyagából. A kiállítás megtekinthető az
intézmény nyitva tartási idejében.

Tamási Városi Művelődési Központ
2010. januári moziműsora
1010. vasárnap
2020. szerda
11Astro Boy – Színes, honkongi-amerikai21Az informátor – Színes, feliratos, amerikai
japán animációs film – Elődadás 18 órakor!
film.
13. szerda
2424. vasárnap
13Zombieland - Színes, feliratos, amerikai
25Poligamy – Színes magyar romantikus
horror-vígjáték – 16 éven aluliak számára nem
vígjáték.
ajánlott!
14
2727. szerda
1517. vasárnap
28Páros mellékhatás – Színes szinkronizált
16Szobafogság – Színes, feliratos, magyar
amerikai filmvígjáték.
film – 16 éven aluliak számára nem ajánlott!
17
31. vasárnap
18
31Fel! - Színes szinkronizált amerikai film –
19
Előadás 18 órakor!
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
Kányádi Sándor – Ballag már

Ballag már az esztendő,
vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jő,
vígan fütyörészve.

Beéri az öreget
s válláról a terhet
legényesen leveszi,
pedig még csak gyermek.
Lépegetnek szótlanul
s mikor éjfél eljő,
férfiasan kezet fog
Múlttal a Jövendő.

Kalendárium
Január – Boldogasszony hava – Télhó

1. Újév. Az évkezdet minden népnél
szerencsevarázsló és gonoszűző ünnep. Az
egész napot vidámság, evés – ivás jellemzi, és
természetesen
elmaradhatatlanok
az
újesztendei jókívánságok. Se szeri, se száma
az újévre vonatkozó különféle időjóslásoknak.
Ízelítőül egy olyat idézünk, ami gyakran
beválik: ha nincs fagy januárban, meghozza
azt majd a március és az április. Sok jóslás
fűződik az „első”-höz: az első újévi látogató
lesz a leány férje, amivel először foglalkozik
az ember, azt fogja egész évben csinálni stb.

18. Piroska. „Negyvenes nap”, azt jelenti,
hogy ennek a napnak az időjárása egyezni fog
az egy vagy két holdváltozásra bekövetkező
időszak
hőmérsékletével,
csapadékmennyiségével (tudományosan nem
bizonyított).
20. Fábián és Sebestyén. A két vértanú
ünnepe az első tavaszébresztő nap. Ekkortájt
kezdenek a fák mézgásodni, nedvet szívni.
Fábián a pestisesek, Sebestyén a nyilasok,
puskások védőszentje.

6. Vízkereszt, háromkirályok. A karácsonyi
ünnepek zárónapja, ekkor kezdődik a Farsang.
Ezen a napon utoljára gyújtják meg a
gyertyákat a karácsonyfán, majd lebontják a
fát. Sok helyen Vízkereszt napján tartják a
Csillagozást, vagy a Háromkirályok járását, a
három napkeleti bölcs betlehemi látogatásának
emlékére. Megszentelik a házakat vízzel és
sóval (gonoszűző szerek), és krétával a
szemöldökfára írják a G. M. B.-t (Gáspár,
Menyhért, Boldiszár).

22. Vince. „Ha megcsordul Vince, tele lesz a
pince.” Olvadás esetén jó bortermésre lehet
számítani. Vince a szőlősgazdák egyik
védőszentje.
25. Pál fordulása, a bibliai Saulus Paulusszá

változásának története alapján a kemény tél
időjárásának átalakulásának jósolják erre a
napra: „Pál fordulás – télfordulás”.

A
Nagyszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
az alábbi idézettel kíván minden jót az új esztendőre
Várkonyi Zoltán
polgármester
„Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!”
(Népköltés – részlet)

