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Nagyszékelyi Hírmondó

Önkormányzati hírek

2010.03.16. - Képviselőtestületi ülés beszámoló
A testületi  ülésen  Kérges  József,  mezőőr  tartott 
tájékoztatót a 2009. évi tevékenységéről.
Várkonyi Zoltán, polgármester a társulások 2009. 
évi  működéséről  és  tevékenységéről  tartott 
beszámolót.
A  képviselő-testület  új  kis  traktor  vásárlásáról 
döntött,  tekintettel  arra,  hogy  a  régi  traktor 
javíttatása gazdaságilag nem lett volna kifizetődő.
A  képviselők  döntöttek  néhai  Bencsik  Pál  és 
néhai Kalicza Ferenc köztemetéséről is.

Ady Endre utca
Az utca járhatóságát nagy mértékben javította az 
ott elvégzett felújítási munkálat.

Országgyűlési képviselő választás 
Várkonyi  Zoltán,  polgármester  minden  szavazó 
polgárt arra biztat, hogy 2010.04.11-én, vasárnap 
éljen  állampolgári  jogával  és  vegyen  részt  a 
választáson. 

Közérdekű

Lomtalanítás

2010. április 15. napján, csütörtökön lomtalanítás 
lesz. A nem veszélyes hulladék kihelyezésére az 
említett  napon  legkésőbb  reggel  7  óráig  van 
lehetőség.  A  veszélyes  hulladék  (akkumulátor, 
száraz  ellem,  festékes  doboz,  növényvédő  szer, 
gyógyszer,  olajos  hulladék,  hűtőszekrény, 
fénycső, állati tetemek stb...) elszállítására nincs 
lehetőség.

Játszótér

Szentgyörgyi  Etelka  támogatásával  és 
segítségével  a  játszótér  köré  új  Turkesztáni  szil 
sövény ültetésere került sor. Etelkának ezúton is 
köszönjük.  Kérjük,  hogy  a  játszótér  látogatók 
vigyázzanak a növények épségére.
Továbbá  kérjük,  hogy  a  játszótéren  található 
kavicsot  ne  szórják  a  csúszdákba  és  a 
homokozóba,  tekintettel  arra,  hogy  a  kavics 
felkarcolja  a  csúszda  felületét,  melynek 
következtében az elveszítheti csúszó képességét, 
valamint a homokozó is élvezhetetlenné válik.

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. 
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Kívánságkosár

Boczor Gyulának és Ifj. Boczor Gyulának boldog 
névnapot kíván a Nagyszékelyi Polgárőrség.

Székely  Attila  Istvánnénak,  Csillának  boldog 
névnapot kíván Enikő.

Turula Sándornénak születésnapja alkalmából sok 
boldogságot kíván családja.

Ifj.  Gazsó  Jánosnak boldog születésnapot  kíván 
az egész család.

Bács  Jánosnénak,  Lukács  Imrénének  és  Szalai 
Jánosnénak boldog születésnapot kíván 

Vaszari Enikő

Civil oldal

Mindennapi komposztálás
3. rész

Egészséges termőföld – termények - emberek
  
Most  a  komposztálásról  szóló cikksorozatunk harmadik,  utolsó részét  olvashatják.  Az első részben a 
komposztálás jelentőségével, a második részben a gyakorlati megvalósításával foglalkoztunk. Ebben a 
részben  szeretnénk  felhívni  a  figyelmüket  a  komposzt  egészségünkre  gyakorolt  hatására,  amely 
könnyedén részévé válhat bármelyikünk hétköznapjainak, ha tudatosan élünk. 
  
Eltartónk 
Földünk laza,  termékeny takarója,  a termőtalaj  minden élet  alapja,  feltétele.  Mindez biztosítja többek 
között  számunkra  a  táplálékot,  a  levegő  oxigénjét,  építőanyagaink  egy  részét  és  védelmünket. Az 
emberiség léte tehát  a földkéreg legfelső,  igen vékony rétegétől függ, melynek vastagsága maximum 
néhány deciméter. Ha a Földet alma nagyságúnak képzelnénk, maga a termőföld az csupán annyi, mint a 
gyümölcs héján lévő leheletfinom hamvasság. Ráadásul ennek a vékony rétegnek a létrejöttéhez igen sok 
időre van szükség. 1 mm humuszréteg több száz év alatt jön létre. 
A  minden  szempontból  egészséges  talaj  biztosíthatja  a  belőle  élő  növények,  állatok  és  a  saját 
egészségünket. Védelme tehát egyben az emberiség védelme.
  
Egészséges egyensúly 
Nézzük  meg, mi  is  az  egészség.  Ennek  megválaszolásához  hívjuk  segítségül  ékes  anyanyelvünket. 
Egészség, vagyis egész-ség! Egész, vagyis megvan benne minden a növény életéhez. Hiszen bármilyen 
élőlényről is legyen szó, akkor fejlődik megfelelően, ha környezetétől megkapja mindazt, amire szüksége 
van.  Ha  nem  szenved  tartósan  hiányt  semmiből,  és  többletterheket  sem  kell  elviselnie,  akkor  a 
szükségletei és a környezet által felkínált lehetőségek között egyensúly áll fenn.  Ha az egyensúlyi állapot 
felborul, megjelennek a betegségek. 
  
Növényeink étkezési szokásai 
A növény leír egy körfolyamatot az életében. A mag kicsírázik,  növekszik, virágzik, magot érlel, majd 
elpusztul.  Élete során szüksége van vízre, levegőre, napsütésre és táplálékra. A növények a számukra 
fontos  tápanyagokat  a  talajból  veszik  fel.  Az  egész  szervezetüket  ezen  anyagokból  építik  fel.  Az 
egyensúly jelentősége itt is jelen van. Hiába van egyféléből nagyon sok, a többiből meg kevés, a növény 
mégis csak annyit képes felvenni belőlük, amennyit a legkisebb mértékben jelen lévő tápanyag lehetővé 
tesz. Tehát attól, hogy bizonyos tápanyagokból a növényeknek kevésre van szüksége, még ugyanolyan 
fontosak. Körülbelül olyan mértékben, mint egy jó ételben a só, vagy valami más fontos fűszer. Nélkülük 
az étel ízetlen lesz. 
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Éhező növények 
A természetben a növény ott bomlik le, ahol élt, így a talaj tápanyagainak pótlása megoldódik a talajélet 
sérülése  nélkül.  A termesztés  során  ezeket  a  problémákat  nekünk  kell  megoldanunk. Ha  ezt  nem a 
megfelelő módon tesszük meg, az hosszútávon a talaj termőképességének leromlásához vezet.

Íme néhány elgondolkoztató példa a talajaink termőképességének romlásáról: 
1. 1960 és 1980 között a gabona termésátlaga a kétszeresére nőtt, de ezzel egyidőben a legfontosabb 

minőségi jellemzője, a nedvessikér-tartalom az 1960-as értékeknek a 67%-ára esett vissza. 
2. Amerikában a  nagyüzemi  termesztésben előállított  zöldségek  és  gyümölcsök tápanyagtartalma  az 

utóbbi 100 évben az ötödére csökkent. 
3. Vannak  olyan  elemek,  melyek  teljesen  eltűntek  a  talajból,  vagy  a  növények  számára  nincsenek 

felvehető  állapotban.  A  kemikáliákkal  (túlzott  műtrágyázás  és  növényvédő  szerek használata) 
elpusztítjuk azokat az élőlényeket, melyek ezeket az anyagokat felvehető állapotúvá alakítanák át. 

A műtrágyák  például a  növényeket  néhány  könnyen  felvehető,  „gyors” tápsóhoz  juttatják,  de  nem 
tartalmaznak  nyomelemeket, továbbá  élő szervezeteket. A  szerves  anyagok hiánya  miatt  romlik  a 
talajszerkezet,  amit  a  gondos  talajmunka  csak  ideig-óráig  képes  ellensúlyozni.  Ezek  hiányában a 
növények és az őket fogyasztó állatok termékei nem  megfelelő minőségűek. Így a mai kor embere is 
számos  betegséggel  él  együtt,  melyek  ezzel  összefüggésbe  hozhatók.  Pl.:  érelmeszesedés, 
hiánybetegségek, csontritkulás stb. 
  
Egészségünk megóvását kezdjük a kertben! 
Látható tehát, hogy sok esetben, betegségeink oka a nem megfelelő állapotú talajnál keresendő. Érdemes 
törekednünk a talaj  állapotának helyreállítására,  mert  ez testünk felborult  egyensúlyát  is  a jó irányba 
mozdíthatja.  Kertészkedjünk,  készítsünk  komposztot  otthon,  mert  ez  nemcsak  a  napi  mozgásra  ad 
lehetőséget, hanem gazdagít minket finom ételekkel, élményekkel, és azzal a megnyugtató gondolattal is, 
hogy tudjuk, mit teszünk az asztalra. Így nem csak testünk, de lelkünk is egészségesebbé válhat. 
Kellemes veteményezést kívánunk! 

Bócsó Renáta és Hruska Marek   

VÖRÖSKERESZTES SZERVEZET NAGYSZÉKELYBEN
 
Több éves szünet után újra működik a Vöröskereszt helyi szervezete.
2009. év nyarán a Tolna Megyei Vöröskereszt megbízottja megkeresett és felkért, hogy vállaljam el a 
helyi teendők ellátását. Nem kellett a dolgot sokat magyarázni, elvállaltam. Így lettem a Nagyszékelyi 
Vöröskereszt Szervezet titkára, én pedig felkértem háziorvosunkat dr. Csonka Máriát legyen az elnökünk, 
szívesen elvállalta és felajánlotta az együttműködését. 
Bárhol is laktunk a családommal mindig tagok voltunk, és aktív véradók, ezért nem volt idegen a feladat.
Elölről kellett kezdenem a tagság szervezését, régi névsor nem volt. 
Ez a munka nincs időhöz kötve, sem létszámhoz, ezért intéztem, ahogy a szabadidőm megengedte. Sok 
emberhez  eljutottam  már,  de  sokhoz  még  nem,  szándékozom  minden  utcát  végig  járni.  A  tagok 
összegyűjtése során sokféle hozzáállással találkoztam. Volt aki örömmel fogadta, mondván már alig várta, 
hogy megint tag lehessen, volt aki a régi sérelmei miatt már nem akar soha tag lenni, és van olyan is, aki 
már más helyen fizeti a díjat ezért itt nem akar.
A tagsági díj összege 2009-ben 500.-ft volt. Ennek egy része itt marad a helyi szervezetnél. 
Mindannyian tudjuk, hogy a Vöröskereszt, mint világszervezet, mit tesz az emberiségért, ehhez képest mi 
az a havi 40.-ft, amibe a tagdíj kerül, és még ebből is marad ott helyben, ahol befizetik. Örülök annak, 
hogy Nagyszékelyben a jelenlegi 38 tag is hozzájárulását adja.
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Sőt  büszkék is  lehetünk arra,  hogy véradónk is  van,  igaz egy személy,  mert  a  többiek megváltozott 
egészségi állapotuk miatt nem adhatnak már vért.  A környékbeli  települések között nagyon jó helyen 
állunk, erre büszkék is lehetünk.
Van olyan község, ahol abból áll a vöröskeresztes aktivista munkája, hogy beszedi a tagdíjat és továbbítja 
a központba. Én ezt nem így gondolom, ezért ismertetem, mi is történt eddig és mit tervezek erre az évre.
2009. november 9-én egészségügyi előadást rendeztünk az aktuális téli betegségekről és az influenzáról. 
Előadónk dr. Csonka Mária készséggel válaszolt a hallgatói kérdésekre, 14-en voltunk.
2009. november 20-án „RUHA CSERE-BERE” akciót hirdettünk.
Családoktól  kapott  ruhákat  lehetett  cserélni,  vagy  jelképes  összegért  elvinni.  Tizenöt  család  hozott 
ruhákat,  majdnem  negyven  személy  jött  ruhákért  és  a  jelképes  összeg  igazán  jelképes  maradt, 
háromszázötven  forint  gyűlt  össze.  A  befolyt  összeget  a  kultúrház  felszereléseinek  gyarapítására, 
nevezetesen asztalterítők vásárlására szántuk. Ezzel azonban még várnunk kell egy keveset. Itt köszönöm 
meg mindazon tagok segítségét, akik önként segítettek a kipakolásban, bepakolásban, hajtogatásban és 
cipekedésben.
A mi falunkban is szinte mindenkit érzékenyen érint a saját és családja egészsége. Nagyszékelyben még 
eddig nem rendeztünk „EGÉSZSÉGNAPOT”, ezért úgy gondoltam, ez a Vöröskereszthez igen közel álló 
feladat, vállaljuk fel. 
Az Önkormányzat részéről örömmel vették a kezdeményezést.  A szervezést  elkezdtem, a program az 
alábbiak szerint alakul, de ez még nem végleges.
Időpont: 2010. május. 6., csütörtök 13-16 óráig.
Hely: Nagyszékely Művelődési Ház.
Napirend:
1.)      dr. Csonka Mária háziorvos előadása a tavaszi, nyári betegségekről, táplálkozásról, életmódról.
2.)      Iskolások énekelnek, mesélnek.
3.)      Szűrővizsgálatok: vérnyomás, vércukorszint, testtömeg.
4.)      Egészségi állapot felmérést végeznek az ANTSZ munkatársai.
5.)      Tíz perc közös torna az udvaron.
6.)      Bio gazdák által készített ételek kóstolása.
7.)      Befejezésként  lovas kocsival vagy gyalog kimegyünk a bio kecskefarmra, sajt és hús kóstolás, és 
lovaglási lehetőség.
 
Természetesen a fent említett vizsgálatok önkéntesek és díjtalanok mindenki számára.
Jelenleg üresen állnak a nagy táblák a kultúrház falán. Május 6-ra az egészséggel kapcsolatos témában 
rajz kiállítást szeretnénk rendezni. Kérjük tehát elsősorban az óvodásokat, iskolásokat és a felnőtteket 
akinek kedve van, készítsen rajzot, festményt és juttassa el hozzám április végéig.
A rendezvényen számítunk a Nyugdíjas Klub, a Polgárőr Egyesület, a Két Torony Egyesület, az Ifjúsági 
Egyesület tagjainak megjelenésére.
Végül pedig megragadom az alkalmat arra, hogy mindenkit jó szívvel invitáljak a vöröskeresztes tagok 
soraiba,  mert  nem tudhatjuk, mikor szorulunk segítségre és addig is lehet az a jó érzésünk, hogy mi 
segíthetünk másokon.
Mindenkinek jó egészséget és jó kedvet kívánok.

                                                                                  Nagy Sándorné

KÉZIMUNKA KIÁLLÍTÁS A KULTÚRHÁZBAN
 
Tavaly novembertől idén márciusig Kézműves Kör működött a kultúrházban Bócsó Renáta szervezésével 
és vezetésével. Én magam is tagja lettem ennek a kis csapatnak és most enyém a megtiszteltetés, hogy 
beszámoljak a történtekről.
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Már  a  kezdést  megelőzően  plakátok  hirdették  a  faluban  a  mindenki  számára  nyitott  lehetőséget.  Az 
érdeklődők száma foglalkozásonként  4 és 20 fő között változott. Asszonyok, lányok, kisgyerekek és pár 
fiatalember is szorgoskodott a pénteki összejöveteleken.
Szinte ahány ember, annyiféle kézimunka. A számtalan elkészült munkákból a résztvevők közül nyolcan 
kiállították munkáikat, melyet a kultúrházban – abban a teremben, amelyben a foglalkozásokat is tartottuk 
– március 22-én délután a közönség is megtekinthette.
A bőség  zavarával  küzdve felsorolom a  kiállított  tárgyakat,  előre  is  elnézést  kérve  az  alkotóktól,  ha 
valami esetleg kimaradt. 
Gyöngyből  fűzött  állatkák,  fülbevalók,  nyakláncok,  karkötők,  horgolt  sapkák,  sálak,  kalapok,  tutyik, 
vállkendők, takaró, kis terítők, kis táska, szemüvegtok. 
Horgolt  csillagok  a  karácsonyfára.  Szintén  horgolással  készült  fésűtartó,  edény-fül  fogó,  alátét, 
díszpárnák, lábtörlő, hímzés, textil baba, játék mackó szőrméből, férfi vászon paraszting, női szoknya, 
madzagszövővel szőtt hordozó, íj és hozzá nyílvesszők, nyílvesszőtartó csuhéból. 
Különböző méretű szövött szőnyegek, táska, kötött mellények, a háznál talált rossz zoknikból rongylabda 
és színes fonalból horgolt tojások a közelgő Húsvétra.
A kiállítás első látogatói a helyi óvodások voltak, őket követték az iskolásaink, a Nyugdíjas Klub tagjai, a 
Simontornyai Támogató Szolgálat vezetője és munkatársa, majd a többi érdeklődő, összesen
hetvennél is többen. 
A vendégkönyvet az óvó néni vezetésével az ovisok kezdték meg, lerajzolták a jelüket, és tetszésük jeléül 
felpróbálgatták a kiállított sapkákat. Az iskolások közül is néhányan véleményt írtak a vendégkönyvbe, és 
nekik  is  jó  mulatság  volt  a  sapkák  és  kalapok  felpróbálása,  no  meg  a  díszpárnák  fejen  való 
egyensúlyozása. Mindkét csapat kapott rongylabdákat, hogy az oviban és iskolában is próbálják ki, mivel 
is játszottak régen a dédik és a nagyik.
A kiállítás  végeztével  mindannyian  megkönnyebbülve  lélegeztünk  fel,  hogy nem hiába  jártunk mi  a 
magunk kedvére és szórakoztatására a télen a „fonóba”, lám másnak is tetszett, amit ott készítettünk. 
Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy a termet hétről-hétre a használhattuk és várjuk szeretettel a leendő 
Kézműves Kör tagokat nemre és korra tekintet nélkül.  

                                                 Nagy Sándorné

Oktatás

Iskolai hírek

Húsvéti készülődéssel töltöttük az időt a tavaszi szünet előtt az iskolában. A kézműves szakkörön készült 
húsvéti ajtódísz, a lányokkal tojás festettünk és „hímeztünk”. A szünet a húsvéthoz méltóan „nyúlfarknyi” 
volt, gyorsan elszaladt. Épp csak arra volt elég, hogy egy nagy levegőt vegyünk a még előttünk álló két 
hónapra.

Az április programokban gazdag lesz az iskolában:

Április 12-én és 13-án reggel fél nyolc és nyolc között lesz az iskolai beiratkozás az óvodások számára.
Április 13-án, kedden délelőtt az óvodások és iskolások, Kisteleki Zoltán Csöpp Színháza előadásában 
megnézhetik a Mese az aranyhalról című színdarabot. Az Önkormányzat jóvoltából az előadás ingyenes.
Április  23-án  pénteken  11  órakor  a  Hangoló  Színház  érkezik  hozzánk  Varázslatos  hangszerek  című 
előadásával, amely a tamási Könnyű László Városi Könyvtár jóvoltából ingyenes.
Mindkét előadásra szeretettel várunk szülőket, nagyszülőket, kis- és nagytestvéreket is!

Horváth Irén
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Óvodai hírek

Az óvodás gyerekekkel és szüleikkel április hónapban papírgyűjtést szervezünk, melynek bevételét az év 
végi kirándulás finanszírozására kívánjuk fordítani.
Aki  úgy  gondolja,  hogy  háztartásában  felesleges  papírhulladék  van  (újságpapír,  könyv,  stb.)  kérjük 
segítsen nekünk. Az elszállításról természetesen gondoskodunk.

Lukácsné H. Erzsébet
óvónő

Egészségpercek

Fejes saláta
A nyers  salátának  valók  közül  leghamarabb  a  fejes  saláta  került  be  magyar  gasztronómiába.  Sokáig 
persze, csak a tojásos nokedli és a rántott csirkecomb elmaradhatatlan társaként jelent meg az asztalon, de 
azóta egyre több érdemét ismerjük fel.
Miért jó?
Jelentős mennyiségű C-vitamint  (40 mg 100 grammjában),  emellett  karotint,  sok B-vitamint,  meszet, 
foszfort, és vasat tartalmaz. Ízanyagai jó hatással vannak a gyomor működésére. Különösen ajánlatos a 
fogyasztása kora tavasszal,  amikor a szervezet vitaminkészletei  kiapadóban vannak. Frissítő hatását  a 
levelek  citromsav-tartalma adja. Nem árt tudni, hogy az üvegházban vagy a fóliasátorban termelt fejes 
saláta vitamintartalma alatta marad a szabadföldiének
Hogyan fogyasszuk?
Friss  felhasználásra  alkalmas  leginkább,  leszedve  gyorsan  romlik.  A fejes  salátát  többnyire  nyersen 
fogyasztjuk. Szendvicsekhez natúr, sültekhez és például a tojásos galuskához ecetesen kiváló. Levesnek 
nálunk  ritkán  készítik  el,  főzeléknek  valamivel  gyakrabban,  a  spenóthoz  hasonlóan,  fokhagymás 
ízesítéssel.  Ínyencek  nem  késsel  vágják  a  salátába,  hanem  kézzel  apróra  tépkedik.
Fogyasztása  Magyarországon  meglehetősen  idényszerű,  a  legnépszerűbb  tavasszal  és  kora  nyáron, 
márciustól júniusig tart, májusban tetőzik. Mostanában azonban szinte egész évben megtalálható a piacon.
Tippek-tanácsok
A fejes saláta fehér színű tönkjét megszagolva következtethetünk az ízére: a kesernyés vagy édeskés illat 
keserű vagy édes ízre utal. A kemény levelű és világoszöld színű példányok gyakran ízetlenek. Csak rövid 
ideig tárolható,  erősen hajlamos a befülledésre.  Kiskertben,  saját nevelésű salátából egyszerre több is 
teremhet, mint amennyit a család egyszerre el tud fogyasztani. Ilyenkor érdemes tudni, hogy akár télire is 
eltehetjük:  a  gondosan  megmosott,  megtisztított,  frissen  szedett  salátafejeket  lecsorgatjuk,  üvegekbe 
tesszük, és felöntjük annyi ecetes sós vízzel, hogy jól ellepje. Kevés benzosavas nátriumot is tehetünk 
bele, jó erősen lekötjük, és addig gőzöljük, amíg az üvegekben a víz gyöngyözni kezd.

Forrás: http://www.hazipatika.com

Recept
Csirkecsorba

Hozzávalók:
egy csirke csontos részei,  2 sárgarépa, 2 petrezselyem, 1 kis fej zeller,  1 kis fej hagyma, 2 hámozott 
paradicsom,  2  zöldpaprika,  2  kanál  rizs,  1  csokor  petrezselyemzöld,  2-3  szál  lestyán,  fél  citrom,  1 
tojássárgája, 1-2 dl tejföl, só, bors.
A csirkedarabokat 1,5 l vízben főni tesszük, amikor felforrt, lehabozzuk és belerakjuk a megtisztított, apró 
kockára vágott zöldséget és a hagymát, megsózzuk, borsozzuk és csendesen puhára főzzük. Vége felé 
belefőzzük  a  rizset.  Amikor  kész,  belekeverjük  az  apróra  vágott  zöldfűszereket,  a  meghámozott, 
kimagvalt,  félkarikára  vágott  citromot.  Levesszük  a  tűzről  és  belekeverjük  a  tejföllel  elhabart 
tojássárgáját.

Forrás: Gergely Éva – Erdélyi ízek

http://www.hazipatika.com/
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Programajánló
Nagyszékely

Rallye 
2010.  április  17-18.  napján  településünkön  kerül 
megrendezésre  a  TME  2010-es  rallye-sorozat  2. 
futama. Részletes program az újság mellékleteként.

Meghívó
Íjászversenyt  tartunk 2010.  április  10-én,  az  Ady 
utca végén, a füves részen.
Gyermek  és  felnőtt  versenyzők  is  indulhatnak, 

minden  érdeklődőt  szeretettel  látunk!  A részvétel 
ingyenes.  Versenyzők  nevezése  9:30-tól  lesz, 
kezdés pontosan 10 órakor!
A következő  kategóriában  és  fegyverekkel  lehet 
indulni:  gyerek,  tradicionális,  hosszúíj  és 
vadászreflex.
A versenyt  csak  megfelelő  időjárás  esetén  tarjuk 
meg (esőben nem).
További információ: Böhm Géza: 06-74-408-066

Filmklub
A nagyszékelyi Művelődési Házban!

Áprilistól  a  tevékenyebb  időszakra  való 
tekintettel  csak  egy  filmvetítést  szervezünk 
havonta!
Április 24. szombat, 18 óra 
Különvélemény /Minority Report /
amerikai  sci-fi,  145 perc,  2002 12 éven aluliak 
számára  a  megtekintése  nagykorú  felügyelete 
mellett ajánlott 

A jövő békésebb lesz.  Legalább is Amerikában, 
ahol  egy  különleges  rendőri  egység  három 
telepatikus  képességekkel  rendelkező  lény 
segítségével minden gyilkosságot még elkövetése 
előtt  leleplez.  A  rendőrök  a  médiumok 
segítségével a jövőbe látnak, előre gyűjtik össze a 

bizonyítékokat,  tárják  őket  a  bíróság  elé,  és  a 
helyszínen, még az elkövetés előtt tartóztatják le 
a bűnöst.
A  rendszer  tökéletes.  Ám  egyszer  a  cég 
parancsnoka, John Anderton (Tom Cruise) mégis 
kételkedni  kezd.  Nem  csoda:  a  jelentés  szerint 
ugyanis  ő maga fog 36 órán belül  gyilkosságot 
elkövetni.  Áldozatát  nem ismeri,  nem tudja,  hol 
és  miért  gyilkolná  meg  az  idegent.  Társai 
természetesen  a  nyomába  erednek,  hogy 
megakadályozzák  a  gyilkosságot.  Ő  pedig 
menekül,  hogy  még  időben  kideríthesse, 
tévedtek-e  a  jósok,  vagy  igazuk  van,  és  ő 
rendőrből valóban bűnözővé válik-e nemsokára.

Gyereksarok

Dunántúlon volt szokás a húsvéti korbácsolás. Húsvéthétfőn a legények megkorbácsolták a lányokat:

Sidiridi jó légy,
Friss légy,
Keléses ne légy,
Ha valahová küldenek, fuss!

A lábaid jó futók legyenek,
Kezeid jó mosogatók legyenek,
A fejed ne fájjon,
Sidiridi váltsd ki magadat!

A korbácsolásért hímes tojás volt a jutalom.

Forrás: Chabrecsek Terézia: Tojásfestés



Kalendárium
Április

Szent György hava – Tavaszhó

Április  elseje. Hajdan  sok  népnél  évkezdő  nap 
volt,  a  tavaszi  napéjegyenlőséget,  az  újjáéledő 
természetet ünnepelték. Amikor a naptárreformmal 
január elseje lett az év első napja, április első napja 
„komolytalan”  újévvé  vált.  Nálunk  a  diákság 
terjesztette beugrató tréfák nyugati eredetűek.

Virágvasárnap. Húsvét előtti vasárnap. Az iskolás 
gyermekek ilyenkor barkát mennek gyűjteni, amit 
a  templomban  megszentelnek.  A szentelt  barkát 
gonosz űzőnek, betegséggyógyítónak tartják, elűzi 
a jégesőt, megóv a villámcsapástól.
Virágvasárnap  tartják  több  palóc  községben  a 
kiszehajtást.  Fiatal  lányok  telet  jelképező, 
menyecskeruhába  öltöztetett  szalmabábut  visznek 
végig a falun, majd vízbe dobják vagy elégetik. A 
téltemetés  az  ébredő  természet  ősi  ünnepét,  a 
húsvétot vezeti  be.  Virágvasárnap után következő 
hét a Nagyhét.

Nagypéntek. Jézus  kereszthalálának  ünnepén 
tartják  a  legszigorúbb  böjtöt.  Általános 
tisztálkodási  nap:  meszelnek,  takarítanak, 
nagymosást tartanak a patakban és az állatokat is 
megfürösztik.  Sok  helyen  Nagypénteken  nem 
gyújtanak tüzet.

Nagyszombat.  Este tartják Jézus feltámadásának 
ünnepét.  A  tüzet  ősi  módon  –  dörzsöléssel, 
csiholással – újra meggyújtják és megszentelik. Az 
esti harangszó a böjt befejezését jelenti.

Húsvétvasárnap. A  kereszténység  egyik 
legnagyobb  ünnepe  a  pogány  tavaszkezdő 
ünnepekből  származik.  Ezen  a  napon  tartják  a 
húsvéti  határ  járást.  Ilyenkor  az  egész  falu  népe 
körbejárja a földjeit, kitisztogatja a forrásokat. Sok 
helyen bált rendeznek.

Húsvéthétfő.  A  legnépszerűbb  húsvéti 
népszokások:  locsolás,  a  hímes  tojás 
ajándékozásának  ideje.  Mindkettő  ősi 
termékenységvarázslásra utal. A tojás – eredetileg 
halotti  kultusz  kelléke  –  Jézus  újjászületését 
jelképezi.

Fehérvasárnap.  Húsvét  utáni  vasárnap  a  fiatal 
leányok  „mátkát”,  barátnőt  választanak,  vagy 
komatálat küldenek egymásnak.

14. Tibor. Ha ilyenkor már szép zöld a vetés, akkor 
jó  lesz  a  szénatermés.  A  hagyomány  szerint 
ilyenkor szólal meg a kakukk.

24. György. Európa nagy részén ősi pásztorünnep, 
az  állatok  első  kihajtásának  napja.  Gonosz-járó 
nap, ezért a kerítésre, ajtóra tüskés ágakat tesznek, 
hogy a boszorkányokat távol tartsák. Az állatokat – 
az  ártó  szellemek,  a  rontás  elkerülése  végett  – 
Szent György napi tűzön hajtják keresztül, hogy a 
füsttől  megtisztuljanak.  E nap hajnalán lepedővel 
szedett harmattal kenyeret sütnek, vagy különböző 
mágikus praktikákat végeznek.
A  György-kultusz  a  sárkánnyal  (a  gonosszal) 
viaskodó szent legendájából származik.

25.  Márk.  A  kukoricavetés  és  a  búzaszentelés 
napja.  A megszentelt  búzaszálakat  gonosz  űzésre 
használják.  Ha  ezen  a  napon  pacsirta,  fürj  vagy 
béka szól a búzából, az jó termést ígér.

25.  Pál fordulása,  a  bibliai  Saulus  Paulusszá 
változásának  története  alapján  a  kemény  tél 
időjárásának átalakulását jósolják erre a napra: „Pál 
fordulás – télfordulás”.

Forrás: http://library.thinkquest.org/03oct/00572/htmls/4.htm

Az újságot kiadja a 
Nagyszékely Község Önkormányzata

7085-Nagyszékely
Táncsics u. 11.

Tel.: 74/408-393


