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Nagyszékelyi Hírmondó
Önkormányzati hírek
2010. augusztus 17-i Képviselő-testületi ülésről:
Várkonyi Zoltán, polgármester tájékoztatta a
képviselőket a júliusi testületi ülésen hozott
határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
közötti
polgármester
hatáskörébe
tartozó
határozatokról és cselekvésekről.
A Képviselő testület elfogadta a 2010. első félévi
költségvetést.

összepréselve átlátszó zsákban szállítanák el, ami a
lakosságot nem terhelné plusz anyagi költséggel. A
szelektív hulladék gyűjtés megvalósulásának
tényleges időpontjáról egyenlőre még nem született
döntés.
Takács Erzsébet, körjegyző javaslatára a régi
tagokkal újra választották a helyi választási
bizottságot.

Döntés született arról, hogy a 2011-es évben az
Önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica
felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz, melyre
felsőfokú intézmény hallgatói pályázhatnak. A
pályázat kiírásának időpontja 2010. október 1-től.

Újra kérem a lakosságot, hogy a szelektív
hulladékgyűjtő edényekbe kizárólag a rajtuk
feltüntetett hulladékot helyezzék el.

Az Önkormányzat csatlakozott a Vertikál Zrt. az
irányú tervéhez, mely szerint 2 hetente csütörtökön
a papír hulladékot kötegelve, a pet palackokat

Várkonyi Zoltán
polgármester

Községi Választási Bizottság
A Községi Választási Bizottság az alábbi személyeket vette nyilvántartásba polgármester és képviselő
jelöltként.
Polgármester jelölt
Képviselő jelölt
1. Várkonyi Zoltán
FIDESZ-KDNP
1. Bori Tamás
független
főállású
2. Gazsó János
független
3. Juhász Zoltán
független
2. Balogh Zoltán
független
4. Lacza Ferenc
független
főállású
5. Nagy Csaba
független
6. Papp István
független
3. Szeder Anikó
független
7. Pere Sándorné
független
főállású
8. Szeder Anikó
független
9. Szeder Jenő
független
10. Turula Sándorné
független
2010. október 3-án közülük választhatnak polgármestert és képviselőket.
Bővebb információ a www.valasztas.hu
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Új köntösben Nagyszékely honlapja
Ellátogattak
az
Önkormányzathoz,
ahol
bemutatkoztak és hamar kiderült, hogy
vállalkozásuk több mint tíz éve internetes
honlapok tervezésével, programozásával és
karbantartásával foglalkozik.

2010. június 18-án új arculatot
Nagyszékely hivatalos honlapja.

öltött

Várkonyi Zoltán, polgármester felkérésére
Gruming Ferenc megtervezte településünk
honlapjának új arculatát, amelyet továbbra is a
www.nagyszekely.hu oldalakon böngészhetnek.
Gruming Ferenc és felesége Katalin, 2009. év
elején vásároltak házat a Rákóczi utcában.

Többszöri egyeztetést követően, több hónapos
munkával készült el az új köntösbe bújtatott
honlap, ami mára 350 régi és új képet tartalmazó
galériával bővült: „Nagyszékely akkor és most
1980-2010.” címmel. Az elvégzett munkáért
ellenszolgáltatást nem kért a vállalkozó, sőt a
továbbiakban is vállalja a honlap karbantartását
és rendszeres frissítését, melyet ezúton is hálával
és nagy tisztelettel köszönünk neki.
Ennek érdekében kérjük olvasóinkat, hogy akinek
van régi fényképe a fontosabb épületekről és
eseményekről, azt digitalizálás céljából adják
kölcsön az önkormányzatnak.
Mireider Betti

Egyházi hírek
Katolikus egyház
Simon János atya, a pincehelyi plébános tartja egyházközségünkben augusztustól a szentmiséket. A
miserend változatlan. Egyházjogilag azonban továbbra is a simontornyai plébániához tartozunk. Ez azt
jelenti, hogy kereszteléssel, esketéssel, temetéssel, és az egyházi anyakönyvezéssel kapcsolatos egyéb
ügyekben, továbbra is Bodor Kornél atyához fordulhatunk.
Velki Júlia
Református egyház
A 2010. szeptember 5-én megtartott istentiszteletet követően a presbitérium Várkonyi Zoltánt választotta
a gyülekezet gondnokává, valamint Borsós Jánosné, Mireider Beáta, Bori Tamás és Papp István Gergely
személyével bővült a presbitérium létszáma. A református egyház házipénztárt továbbra is Ingerné Becker
Mónika kezeli.
Donáth Jordánka
Kívánságkosár
Uzsák István augusztusban ünnepelte 2.
születésnapját, ez alkalomból kíván sok boldog
születésnapot Nagymamája.
Ingerné Becker Mónikának nagyon sok boldog
születésnapot kíván Évi, Betti és Zoli.
Mireider Mihálynak nagyon boldog születés – és
névnapot, ifj. Mireider Mihálynak boldog
névnapot kíván az egész család.

Ifj. Farkas Józsefnek nagyon sok
születésnapot kíván az egész család.

boldog

Walter Györgynének és Pere Sándornénak
születésnapjuk alkalmából erőt, egészséget kíván
Vaszari Enikő.
Szabó Gézánénak, drága nagymamának egy kicsit
megkésve, de annál nagyobb szeretettel kívánunk
nagyon boldog névnapot unokád Encsi,
dédunokád Zsanett és Zsolti.

Boczor Jánosnénak születésnapja alkalmából
nagyon sok boldogságot kíván édesanyja, lánya
Encsi, unokája Zsanett és Zsolti.
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Az első osztályos gyermekek szülei ezúton
köszönik
Vasuta
Gábor
támogatását, mellyel segítette a
beiskolázást.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a
Nagyszékelyi Önkormányzatnak és a konyhás
néniknek, Erzsi néninek és Juci néninek, hogy a
nyár idején is finomabbnál finomabb ételeket
kaptak a rászorult gyerekek. Boczor Erzsébet
(szülő)
Oktatás
Óvodai hírek
Véget ért a nyár, szeptember 1.-je óta újra gyermekzsivajtól hangos az óvoda épülete. A kicsik nagy
örömmel vették birtokba a megújult csoportszobát és a felújított mosdót.
A tanév kezdetétől újra két óvónő és egy dajka láthatja el a gyermekek nevelését, gondozását, mivel sor
került Csépai Brigitta óvónői státuszban történő alkalmazására. Ezúton is kívánunk neki sikeres jó
munkát!
Sokat gondolunk azokra a pajtásokra, akik most kezdték az első osztályt az iskolában.
Dorina, Bálint, Krisztián, Milán, Barnus, Elemér! Érezzétek nagyon jól magatokat, legyetek figyelmesek,
kitartóak, szorgalmasak!
Óvódások üzenik:
„Látogassatok meg!” - Ádám
„Jó tanulást mindenkinek!” - Viki
„Ne feleseljetek és keményen dolgozzatok!” - Laci
„Okosan tanuljatok!” - Emma
Lukácsné H. Erzsébet
Iskolai hírek
Majtényi Erik:

Csengő szól
Csengő szól –
kinek szól,
hova szólít,
tudod jól!
Csengő szól –
neked szól,
hol az irka,
hol a toll?
Táskájába
csomagol
a kisdiák,
s már lohol,
mert csengő szól
valahol.

Megszépült iskolában kezdődhetett el az új tanév.
Kicsit az utolsó pillanatban ugyan, de végül
minden elkészült és a helyére került. Megújultak
ill. használhatóvá váltak az ajtók, ablakok, zárak,
asztalok, iskolapadok, kosárlabdapalánkok és
még sorolhatnám. Köszönjük a dolgos kezeknek,
akik mindehhez hozzájárultak.
Júniusban négy negyedikestől búcsúztunk,
helyettük hat első osztályos érkezett iskolánkba:
Bori Barnabás, Deák Bálint, Farkas Dorina,
Papp Milán, Szénási Elemér és Vaszari Krisztián.
Reméljük, megtalálják itt a helyüket és
hamarosan igazi kisdiák válik belőlük. Nekik, a
nagyobbaknak és minden iskolával érintettnek
„boldog új (tan)évet” kívánok!
Kántor István
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KI TUD RÓLA????
ELTŰNT!!! KERESSÜK!!!
Az „Eltűnt” személyleírása: 2,5 méter hosszú, 1,5 méter széles narancsos alapon vidám mackókkal
tarkított iskolai ablakfüggöny. Kora másfél év, azaz még szinte vadonatúj. Különleges ismertető
jegye az alján húzódó 20 cm széles narancssárga behúzott fodor, amit nem kis gondossággal és
fáradtsággal maga a Tanító néni varrt rá.
Utoljára az óvoda mosógépének tetején látták, ahol nyári mosásra várakozott 5 db ikertestvérével
együtt.
Testvérei visszakerültek, de az „Eltűnt” helye máig fájdalmasan üresen ásít az osztályterem
ablakán, főleg, amikor süt a nap és a gyerekeket nagyon zavarja a szemükbe tűző fény.
Kérjük, hogy aki látta valahol, vagy ezután bárhol találkozik vele értesítsen bennünket!
Vagy netán lelkiismerete megszólalván annak, aki véletlenségből észrevétlenül elvitte, ugyanolyan
észrevétlenül visszacsempészheti a mosógép tetejére!
Szeretett és naponta szolgálatba állított függönyünket aggódó szívvel várjuk vissza!!!
Tanár néni és a gyerekek:
Bori Barnus
Bori Dorka
Deák Bálint
Farkas Dorina
Fülöp Tibor

Papp Milán
Széll Vanessza
Szénási Elemér
Vaszari Krisztián
Velki Andris

Mesél a múlt
Mivel szeptemberben elkezdődött az iskola, ezért Zakar Vili bácsit kértem meg arra, hogy meséljen
nekünk iskolás éveiről. Az elbeszélés ugyan kissé más irányba ment, de én nagy élvezettel hallgattam,
amiből érdekes történet kerekedet ki, melyet remélem, hogy nekem is sikerül érdekesen tovább adnom.
Vili bácsi 7 éves korában Szlovákiában kezdte meg az elemi iskola első osztályát, majd az ötödik osztály
elvégzését követően 1947-ben Magyarországra telepítették családját, így egy időre befejezte általános
iskolai tanulmányait. Az elemi iskolában magyar nyelven folyt az oktatás, 5. osztályban kezdetek el
szlovákul tanulni, de mivel el kellet jönniük az országból, ezért ma már csak számolni tud szlovákul.
Vili bácsi anyai nagyszüleivel, apai nagyapjával, édesanyjával és 7 éves húgával 1947. június 7-én
bevagonírozva érkezett meg a Pincehelyi vasútállomásra, ahol 3 napot kellett eltölteniük, mert nem tudták
elhelyezni őket. 3 nap elteltével tovább szállították őket Szakályba, ahonnan 1947. június 10-én Kétyre
kerültek, ahol a két családnak egy házban kellett laknia.
1947. október 10-én tovább telepítették őket Nagyszékelybe. Vili bácsi ekkor már 14 éves volt, ezért már
nem kellett iskolába járnia.
20 éves korára rendeződtek a háború utáni viszonyok és a hozzá hasonló fiataloknak esti tagozatot
indítottak ahol befejezhették az általános iskolai tanulmányokat. Vili bácsi a visszamaradt 3 osztályt 2 év
alatt végezte el. A 6. és 7. osztályt összevonva egy év alatt és a 8. osztályt külön egy év alatt fejezte be.
Ekkor már a helyi TSZ-ben dolgozott kocsisként, így munka mellett fejezte be az általános iskolát.
Néhány év elteltével felkérték a gázolajkút kezelésére. Az ő feladata volt gondoskodni a szükséges
üzemanyag ellátásról, valamint annak elszámolásáról is. Munkájával elégedettek voltak, ezért feljebb
kerülhetett a ranglétrán, ő lett a traktoros gépcsoport brigádvezetője. Ahhoz, hogy beosztását megtarthassa
40 éves korában levelező tagozaton elvégzett egy 4 éves középfokú képzést, ahol az érettségi mellett
növénytermesztő, állattenyésztő és mezőgazdasági gépész szakképesítést is szerzett.
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Hetente egyszer kellett eleinte Tamásiba, majd Szekszárdra járnia. Lányával egyszerre jártak iskolába, aki
szintén szakközépiskolában tanult Bonyhádon.
Az iskola elvégzését követően továbbra is brigádvezetőként dolgozott, de mivel már szakképzet volt,
ezért már nem csak a traktorosok, hanem a növénytermesztők, az úgy nevezett gyalog munkaerő
vezetését is neki kellett ellátnia. A gyalog munkaerő részt vett a vetésben, aratásban, kaszáltak, gyűjtöttek,
gondoskodtak a takarmányról.
A Tolnanémedi Tsz-el való egyesülés után naponta be kellett járnia a „központba”, ahol megkapták az az
napi eligazítást, majd Nagyszékelyben szét és tovább osztotta a munkát, felügyelte, ellenőrizte azt, és még
az adminisztrációt is Vili bácsi végezte, sokszor éjszakákba nyúlóan.
Az ő feladata volt a háztáji sertések és marhák lekötési szerződésének megkötése is. A házaknál nevelt
sertésekre és bikákra gazdájuk szerződést köthetett a TSZ-en keresztül egy állami vállalattal, mely szerint
a megfelelő súlyú jószágot a vállalat felvásárolja.
Vili bácsi volt a TSZ képviseletében az összekötő a gazda és a vállalat között. Megkötötte a
szerződéseket, figyelte, hogy melyik hónapban melyik gazdának van leadni való jószága, házhoz ment
megállapítani, hogy az állat valóban leadásra való-e. Megszervezte a leadások időpontját és szállítását. A
háztáji sertéseket a gazdák a Pálinkafőzői telepre vitték lemérni, ahonnan a vállalat állatszállító kocsikkal
vágóhídra vitte őket. A háztáji szarvasmarha mérése általában a Majorban történt. A TSZ sertéseinek és
marháinak leadásával a telepvezetők foglalkoztak. A leadások általában havi rendszerességűek volta.
Vili bácsi körülbelül 20-25 évig látta el a brigádvezetői feladatokat, amikor is a vezetőség felkérte a
tolnanémedi növénytermesztő csapat vezetésére, melyet ő nem fogadott el. Mivel otthon is tartott
állatokat, művelte a kertet és a szőlőt, ezért a mindennapos bejárás nem lett volna megoldható.
A felkérés visszautasításával egy időben kérte áthelyezését fizikai munkásnak az állatgondozókhoz,
csakhogy Nagyszékelyben dolgozhasson. Ekkor lett Mireider Mihály munkatársa, akivel egészen az
1993-ban elérkezett nyugdíjba vonulásáig szeretett együtt dolgozni, köztük vita soha nem volt. Szívesen
emlékszik vissza erre az időszakra.
Vili bácsinak ismételten csak köszönni tudom, hogy lelkesen és szívesen mesél nekünk a múltról.
Mireider Betti
Recept
Az augusztusi számban a házi készítésű kenyér receptjét adtuk közre. Most, hogy legyen mit a kenyérre
kenni a padlizsán krém receptjét ajánljuk.
Padlizsán krém (Vinetta)
4 db közepes méretű padlizsánt héjastól szabad tűzön (a tűzhely vasán, vagy kint a szabadban grillen)
megsütjük. A legjobb kint a szabadban, mert akkor a füst ízét is beveszi, amitől ízletesebbé válik. Még
forrón lehúzzuk a héját és fa késsel vagy kanállal pépesítjük.
2 gerezd fokhagymát, 1 kis fej vöröshagymát belereszelünk, 1 teás kanál sóval, borssal és 1 kis tubus
majonézzel összekeverjük. Lehűtjük és kenyérre kenve fogyasztjuk.
Azért, hogy a padlizsán krémbe tett majonéz is házi készítésű legyen, íme a recept:
Majonéz
1 főt tojás sárgáját egy csipet sóval összetörjük. Hozzáadunk 1 nyers tojás sárgáját, 1 púpozott teáskanál
mustárt és folyamatos keverés közben 1,5 – 2 dl olajat óvatosan csurgatunk bele.
Egészségpercek
Becsüljük meg gyógynövényeinket!
A komló (Humulus lupulus)
Valószínűleg a Földközi-tenger keleti partvidékéről származik. Ősrégi kultúrnövény,
időszámításunk előtt 2000 évvel már ismerték a komlós sört. Világszerte elterjedt, főként Európában,
Észak-Amerikában, Ázsiában, Ausztráliában termelik nagy mennyiségben. Magyarországon már a XIII.
század óta gyógynövényként ismert.
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Kiskertekben nem honosodott meg. Főleg árokpartokon, nyirkos helyeken terem. Sokan nem
szeretik, mert agresszív növekedésű növény. Vastag gyökeréből minden tavasszal frissen indul, és képes 8
m-nél is többet nőni egy év alatt. Felfut mindenre, ami segíti őt az ég felé törni, így nagy fákat is képes
megfojtani. Rájuk kapaszkodik, ágaikat lehúzza, lombjukat behálózza, így a fa nem jut fényhez, és lassú
halála lesz. Ezt a képet főleg elhagyott portákon lehet megfigyelni. Ennek ellenére fontos növényünk,
ezért becsüljük meg, hogy terem a környezetünkben.
A komló gyógyító hatásai:
Gyógyászati célokra a teljesen még nem érett, zöld színű termésfüzéreit (komlótoboz) használják.
A terméseket sárga mirigyek borítják, ezek tartalmazzák elsősorban a hatóanyagokat. A növény júniusjúliusban virágzik, toboztermése pedig szeptembertől érik. A komló bizonyítottan jó nyugtató- és
altatószer. Gyakran más növényi nyugtatókkal (macskagyökérrel) együtt alkalmazzák. A gyógyszeripar
hatásos idegnyugtatót állít elő hatóanyagaiból (illóolaj, keserűanyag, gyanta, asparagin, cseranyag,
enzim). A népi megfigyelések azt bizonyítják, hogy a komlót a szoptató anyák is használták az anyatej
mennyiségének növelésére, valamint az érzékeny csecsemők nyugtatására az anyatejen keresztül.
Teája: Forrázzunk le 2 dl forrásban lévő vízzel 2 teáskanálnyi szárított komlótobozt, hagyjuk állni
negyedórán át, majd szűrjük le. Mézzel édesíthető. Altató hatású.
A teáján kívül a komlófürdő és komlópárna nyugtató hatását is biztosra vehetjük.
Fürdő: Lenzsákba tegyünk 3 maréknyi komlótobozt, majd tegyük a fürdővízbe.
Párna: Lenzsákba tegyünk 3 maréknyi komlótobozt, és tegyük a párnánk alá. Illóolajai a belégzett
levegővel jutnak a szervezetbe. 10 naponta cseréljük "komlópárnánk" tartalmát.
Használják étvágytalanság, emésztési panaszok, gyomorpanaszok, máj- és epebetegségek ellen,
továbbá idegi eredetű hasmenés esetén is.
Jelentős az ösztrogén és antibiotikum aktivitása, valamint tartalmaz egy sor olyan összetevőt, amelyek
antioxidánsként hatnak. Ezeknek a hatóanyagoknak a rák megelőzésében fontos szerepe van.
Teája többek között a változókor problémáira ajánlott.
Régen külsőleg borogatásként fekélyek esetén alkalmazták.
A komló szerepe hétköznapjainkban: Mindenekelőtt sörkészítésre használják. Kiváló ízű és tartósítható
sör csak komlóval készíthető. Keserűanyagai és illóolaja (4-11%-ban humulon, lupulon) adják aromáját,
gyantája pedig habjának tartósságát biztosítja.
Házisör készítése: 20 dkg malátakávé, 25 dkg cukor, 2 dkg komló elegyét 6 1 vízben addig
főzzük, amíg 5 1 nem lesz. Hűlés után egy csészényibe 2 dkg élesztőt teszünk, s oldódás után, a többihez
öntjük. 6-8 órán át pihentetjük, szűrjük, üvegezzük (10% üres hellyel). 4-5 nap után fogyaszthatjuk.
Régen a kovászos kenyeret is komló segítségével készítették. A komlós kovászt a 20. században
már nem használták általánosan, bár igen dicsérik, és azt tartják, a komlóval sütött kenyér puhább, jó
illatú és tartósabb, mint az, amit nélküle sütnek.
(A cikk terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé, hogy leközöljem a komlós kovásszal készült kenyér
receptjét. Ezt egy későbbi alkalommal külön cikkben fogom megtenni. - A Szerkesztő)
Tavasszal a komló friss, spárgához hasonló hajtásait akkor gyűjthetjük, amikor előbújnak a
talajból, levelei még nem fejlődtek ki. Magas a káliumtartalmuk, és ebben a fejlődési fázisban nem fásak,
lédúsak, keserűanyagoktól mentesek, ízletesek. Érdemes kipróbálni a belőlük készített hamis spárgakrémlevest, vagy egy jóízű, friss salátát.
Komlóspárga-saláta: A növény zsenge hajtását megtisztítva, darabokra szelve ecettel, cukorral, sóval
salátaszerűen készítjük el. Kitűnő tavaszi csemege.
Szárát, levelét, oldalhajtásait, indáját zölden és besilózva háziállatok takarmányozására
használhatjuk. 2-4% emészthető fehérjét tartalmaz, keményítőértéke 18-19% (a közepes minőségű réti
szénával egyenértékű).
Jó tudni! Autóvezetés és odafigyelést, jó koncentrációs képességet igénylő tevékenység végzése előtt
nem javasolt teájának fogyasztása, mert elálmosít!
A friss tobozok érintése bőrgyulladást okozhat.
Összeállította: Bócsó Renáta
Források: www.hazipatika.com; www.terebess.hu; www.hazisor.hu; mek.niif.hu; hazikenyer.gportal.hu
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Programajánló
Nagyszékelyi Szüreti felvonulás
A Községi Önkormányzat lelkes fiatalok részvételével 2010. szeptember 25-én szüreti felvonulást
szervez, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. A felvonulók 13 órakor gyülekeznek a Művelődési
Háznál, a menet 13:30-kor indul az Ady Endre utcába, majd az összekötő úton át a Dózsa György utcába,
innen visszakanyarodva a Damjanich utcába, az összekötő úton át a Rákóczi utcába, a Pincehelyi utcába,
a Kossuth utcába és a Szabadság térre. A menet az érdeklődő közönség előtt áll meg. A felvonulókat az
M6 – Expressz zenekar kíséri, akiknek repertoárjában a mulatós zenén kívül a sváb zene is megtalálható.
A résztvevőket a mulatság végén szabadban készített vacsora várja a parkban.
Bővebb információ Mireider Bettitől kapható.
Miszla – hangverseny
A MISZLA ART KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS ALKOTÓHÁZ 2010. szeptember 10-én, 18 órai
kezdettel hangversenyt szervez, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Helyszín: 7065 Miszla, Kis utca 168.
Program:
Bach-Gounod: Ave Maria
Domenico Scarlatti: d-moll szonáta
Jean-Philippe Rameau: Gyengéd panaszok
Domenico Scarlatti: h-moll szonáta
Joseph Haydn: G-dúr divertimento
Enrique Granados: Valses poeticos
Bartók Béla: Román népi táncok
Közreműködik: PétS – duó, Pétery Tibor és Straub Tamás, gitár.
Belépőjegy: felnőtt – 1.000,-Ft, gyermek – 500,-Ft, 7 éven aluli gyermeknek díjtalan.

Filmajánló
Kedves Olvasó!
Egy olyan filmre szeretném felhívni a figyelmet, amely számomra nagy élményt jelentett: egyszerre volt
elgondolkodtató és szemet gyönyörködtető. A film címe: Tavasz, Nyár, Ősz, Tél … és Tavasz
A történet rendkívül egyszerű (ahogy ez a bölcs dolgokkal már lenni szokott): egy idős buddhista
szerzetes és pártfogoltja történetét, egy kisfiú felcseperedésének, fiúvá majd férfivé, végül tanítóvá
érésének öt évszak meséjébe sűrített eseményeit követhetjük végig. A gyermekkori csíntevésektől,
ártatlanság elvesztésétől, amikor a játék kegyetlenségbe torkollik (tavasz), az első szerelem ébredéséig,
amikor egy nő lép be zárt világukba (nyár), a felnőtt élet kegyetlen igazságainak megtapasztalásáig (ősz),
majd a testi erő és a bölcsesség egyesülésének idejéig (tél), hogy végül az új tavaszon a hős maga váljék
egy gyermek tanítójává.
Tanmese a bűnről, bűnhődésről, szerelemről. Arról, hogy minden tettünknek következménye van. És
arról, hogy a büntetés kívülről jön, de a bűnhődés belülről fakad.
Varázslatos környezetben játszódik a történet, egy a világtól elzárt kis szentélyben, ami egy tó közepén
úszik. A négy évszak során a természet ezerarcúságán keresztül gyönyörködhetünk a nagy igazságokat
rejtő történetben.
Csík Ibolya
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Augusztus 20.
Augusztus 20-án hajnalban elkezdődött a kemence fűtése. Az önkormányzat munkatársai pavilonokkal,
asztalokkal és padokkal rendezték be a kemence környékét. A szépen felöltözött kenyérsütők megkezdték
a kenyerek dagasztását, melybe ügyes kezű gyerekek is részt vettek. Lassan a játszóteret is gyerek zsivaj
töltötte be. Amíg keltek a kenyerek a malac került a kemencébe, melyet Kérges József készített elő és a
Báni-Patak Kft. jóvoltából került az asztalra. A szabadidőben Nagy Sándor fotókiállítását lehetett
megtekinteni a kemence építéséről, a próbasütésről, a tető építéséről és a tavalyi kemence avatóról.
Valamint lehetett jót beszélgetni egy-egy pohár nagyszékelyi bor mellett a szőlős gazdák jóvoltából.
Miután a kenyerek ropogósra sültek, nemzeti színű szalaggal átkötöttük őket és Donáth Jordánka
megáldotta azokat. Elkezdődött a kóstolás, a kenyerekhez a ropogósra sült malacot, kacsazsírt, körözöttet
és több -féle lekvárt is fogyaszthattunk.
Ezúton köszönjünk a résztvevőknek és a vendégeknek, hogy együtt ünnepeltük az új kenyeret.
Kalendárium
Szeptember – Szent Mihály hava – őszelő hó
1. Egyed. Ezen a napon lépnek szolgálatba a
juhászok, kondások és a szőlőpásztorok. A
szőlőhegyen zárónap, ettől kezdve tilos szekérrel,
abroncsos
edénnyel
a
szőlőben
járni.
Megkezdődik a szőlőőrzés. A disznót hízóba
fogják. Egyed-nap időjárásából az egész őszre
következtetnek.
5. Lőrinc. A lassan beköszöntő őszre utal, hogy
ez a szabadban fürdés utolsó napja. A "lőrinces"
dinnye, körte már nem igazán ízes. Ezen a napon
fordul az időjárás: ha szép idő van, hosszú lesz az
ősz. Lőrinc napja után a fás növények megállnak
fejlődésükben, és a kígyó odvába bújik.
8. Kisasszony. Ősi pogány őszkezdő nap.
"Fecskehajtó Kisasszony"-nak is nevezik: e
naptól kezdve indulnak útnak a fecskék és a
vándor-madarak. Sok helyen a dióverés napja.

21. Máté. Ha ezen a napon tiszta az idő, jó lesz a
bortermés. Vetésre viszont Máté hete nem
kedvező
"pelyvahét"-nek
nevezik. Bár
csillagászatilag ezen a napon van az őszi
napéjegyenlőség, jelentősebb ünnep nem
kapcsolódik hozzá. Ezután kezdődnek az őszi
pásztorünnepek, a gazdasági év végét jelentő
szüreti mulatságok.
29. Mihály őszi évnegyedkezdő nap. Európaszerte ismert pásztorünnep. Ezen a napon hajtják
be a legtöbb állatot a faluba, ekkor lépnek
szolgálatba a pásztorok. Megszakad a fű gyökere,
megszűnik a mézelés, a halak a víz fenekére
húzódnak. Megkezdődik az őszi vetés. Ha ezen a
napon még itt vannak a fecskék, új-évig nem lesz
nagy hideg. A Mihálynapi menny-dörgés szép
őszt, de kemény telet jelent.

http://library.thinkquest.org/03oct/00572/htmls/1.htm

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

