
2010. december 13. szám

Nagyszékelyi Hírmondó

Egy éves a Nagyszékelyi Hírmondó!

Már egy éve annak, hogy újra indítottuk a Nagyszékelyi Hírmondót.  Igyekeztünk érdekes és aktuális 
tartalommal megtölteni. Sok segítséget kaptunk az újságban megjelent cikkek íróitól, melyeket ezúton is 
köszönünk és bízunk abban, hogy a jövőben is számíthatunk rájuk. Kaptunk ötleteket olvasóinktól is, 
melyeket igyekeztünk alkalmazni. Az első számban megjelent felhívásunk, mely szerint várjuk a hozzá 
szólásokat és javaslatokat továbbra is fenn áll. Reméljük, hogy a következő évben is örömmel olvassák 
írásainkat.

Szerkesztőség

Önkormányzati hírek

2010.  november  23-i  Képviselő-testületi 
ülésről:
Várkonyi  Zoltán,  polgármester  tájékoztatta  a 
képviselőket  az  októberi  alakuló  ülésen  hozott 
határozatok végrehajtásáról,  valamint  a  két  ülés 
közötti  polgármester  hatáskörébe  tartozó 
határozatokról és cselekvésekről.

A  képviselő-testület  elfogadta  a  2010.  évi 
költségvetés I-III. negyedévi teljesítését.

A képviselők megtárgyalták és elfogadták a 2011. 
évi költségvetési koncepciót.

Nem született döntés a 2011. évi szemétszállítási 
díjról,  mert  a  képviselők  véleménye  szerint  a 
szolgáltató  rendkívül  magas  áremelést  tervezett. 
A díjról tárgyalásokat folytatnak és a decemberi 
ülésen döntenek.

Játszótérre  ültetett  fák  a  régi  út  alapja  miatt 
kiszáradtak.  Az Önkormányzat  egyéb munkákra 
markolót  bérelt  és  kézen  fekvő  volt  az  út 
alaprétegét  áttörni,  ezért  most  markoltuk  ki  a 
kiszáradt fákat. Helyükre tervezünk újakat ültetni.

Havas  télnek  nézünk  elébe  az  időjósok  szerint, 
ezért  kérem,  hogy  mindenki  az  ingatlana  előtt 
időben takarítsa el a lehullott havat.

Az idei évben is az óvódás és az alsó tagozatos 
iskolás gyerekekhez eljött a Mikulás, akinek Áron 
József  nagy  segítségére  volt,  melyet  ezúton  is 
köszönünk.

Várkonyi Zoltán



2

Kívánságkosár

Kérges  Mihálynénak  születésnapja  alkalmából 
erőt, egészséget kíván Vaszari Enikő.

Papp Bélánénak születésnapja alkalmából sok 
boldogságot kíván Sanyi és Enikő.

Uzsák Istvánnak sok boldog névnapot kíván 
nagymamája.

Gazsó  Jánosnak  és  Ifj.  Gazsó  Jánosnak 
boldog névnapot kíván az egész család.

Wekler  Péternének,  Évának  és  Deák  Istvánnak 
névnapjuk  alkalmából  sok  boldogságot  kíván 

Enikő.

Mireider  Mihálynénak  és  Szekeres 
Benjáminnak  születésnapjuk  alkalmából 
sok boldogságot kíván az egész család.

A  Klubecz  család  Éva  és  István  nevű 
tagjainak  névnapjuk  alkalmából  jó 

egészséget kíván Móni, Betti és Zoli.

Ünnep

2010.  december  12-én  vasárnap  Lukácsné  Hildebrandt Erzsike,  Szekeres  Nóra,  Szekeres  Bianka, 
Szekeres  Virág,  Kökény  Zsanett,  Lukács  Péter  és  Lukács  Ákos  segítségével  karácsonyi  hangulatot 
varázsoltunk a település központjában lévő hídra. A díszek mindegyike saját készítésű, néhányat Kökény 
Zsanett készített közülük. Ezzel a dekorációval szeretnénk ünnepélyesebbé tenni a Karácsonyi Ünnepet. 
Valamint ezúton is szeretném megköszöni a díszítésben résztvevők segítségét.
A központi  parkban is  felöltözött  a  Karácsonyfa,  melyet  az iskolás gyerekek dísztettek fel  az  általuk 
készített díszekkel. A karácsonyi fények Székely Attiláné jóvoltából pompáznak.
 

Mireider Betti

Óvodai hírek
Visszatekintés

Az előző  hónapban új  kispajtás  érkezett  hozzánk  Lukács  Gergő személyében.  Ezúton  szeretnénk Őt 
körünkben üdvözölni, kívánjuk Neki, hogy érezze jól magát a nagyszékelyi óvodában!

Az idei évben első alkalommal vettünk részt az iskolások által már hagyományként megrendezett Márton 
napi lámpás felvonuláson. A programot lázas készülődés előzte meg. Gyönyörű lámpást készített minden 
kisgyerek magának, meséltünk Szent Mártonról és a róla szóló legendáról, libás verseket mondogatunk, 
játszottunk,  daloltunk.  A ludakról  szóló  dalok  az  óvoda slágereivé  váltak.  Legnagyobb  örömünkre  a 
kedves szülők elkísérték az ovisokat a rendezvényre, ahol kicsi és nagy egyaránt jól érezhette magát. 

Fehér varázs, hóhullás,
Havat hoz a Mikulás!
Havat hoz, vagy sarat hoz, 
Fő, hogy ajándékot hoz!
A gyerekek körülállják,
Szót se szólnak, úgy csodálják.

December 6.-án ismét megérkezett hozzánk a várva várt Mikulás!!!
A gyerekek éppen rajzolgattak, amikor bekopogott az óvoda ablakán. Az első meglepetés után mindenki 
rohant,  hogy közelről üdvözölhesse a "nagyszakállút",  aki kedvesen integetett,  majd amilyen gyorsan 
érkezett, úgy el is tűnt a szemünk elől.
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A bejárat elé gondosan kikészített cipők mellett azonban ott sorakozott a sok ajándék, amit a gyerekeknek 
hozott. 
Köszönjük azoknak, akik útbaigazították a Mikulást, hogy rátaláljon óvodánkra!

Aktualitás
A tél  az  óvoda  életében  csupa  izgalom,  várakozás,  ünneplés.  Még  véget  sem  ért  a  Mikulás-várás, 
elkezdődött az adventi várakozás és készülődés időszaka. Adventi kalendáriumot és koszorút készítettünk, 
mely  mutatja  nekünk  az  idő  múlását,  mennyit  kell  még  aludnunk  karácsonyig.  Az  ábrázolás 
foglalkozásokon angyalkákat ragasztunk, fenyővel és csengettyűvel díszített üdvözlőlapokat készítünk, 
közben pedig sokat beszélgetünk a kis Jézus megszületéséről. Dalok és versek tanulgatásával várunk az 
előttünk álló csodálatos ünnepre.
2010.december 21.-én, délben karácsonyi ünnepséget tartunk, melyre mindenkit szeretettel meghívunk.
Aki pedig nem tud majd velünk ünnepelni, annak az újság segítségével szeretnénk BÉKÉS, BOLDOG, 
SZERETETTELJES VÁRAKOZÁST ÉS ÜNNEPET kívánni!

Lukácsné H. Erzsébet

Iskolai hírek
December az advent jegyében telik az iskolában. Reggelenként meggyújtjuk a gyertyákat a karácsonyi 
koszorún, énekelünk és mindennap cukorral, csokival telt adventi csomagocskát visz haza valaki.

Ünnepre  való  készülődés  folyik  a  szombati  kézműves foglalkozásokon is.  Az elsőn  megcsináltuk  az 
adventi  koszorúkat,  a  második  alkalommal  csomagolópapírokat  és  üdvözlő  kártyákat  ezüstöztünk, 
aranyoztunk. Legutóbb pedig gyöngy-hópelyheket és csillagokat fűztünk a karácsonyfára.

December 6-án a Mikulás is ellátogatott hozzánk. Igaz nem találkoztunk vele, mert az ünnep estéje épp 
vasárnapra esett, de reggel az ablakokba rejtve ott volt mindenki számára egy Mikulás-csomag. 

Az  adventi  időszak  utolsó  eseménye  az  iskolában  a  karácsonyi  műsor.  Most  is  verseket,  dalokat, 
furulyaszólamokat  gyakorolunk  minden  szabaddá  tehető  percünkben,  és  december  17-én,  pénteken 
délután öt órakor szeretettel várjuk az érdeklődőket az iskola tornatermébe, hogy együtt idézzük meg a 
karácsonyi angyalokat.

Utána következik a várva várt és megérdemelt pihenés, a téli szünet, amely ebben a tanévben december 
20-tól január 2-ig tart. Az iskola dolgozói és tanulói nevében az alábbi verssel kívánok minden kedves 
olvasónak boldog ünnepeket! 

Várkonyiné Horváth Irén

A puha hóban, csillagokban,
Az ünnepi foszlós kalácson,
Láthatatlanul ott a jel,
Hogy itt van újra a karácsony.

Mint szomjazónak a pohár víz,
Úgy kell mindig e kis melegség,
Hisz arra született az ember,
Hogy szeressen és szeressék.

S hogy ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem

A szívekben legyen Karácsony
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Mézeskalács

Hozzávalók:
76 dkg liszt
34 dkg porcukor
2 csapott kávéskanál szódabikarbóna
1 kávéskanál fahéj
10 szem por rátört szegfűszeg
5 dkg margarin
4 egész tojás
4-5 kanál olvasztott méz
Az egészet jól összedolgozzuk és egy éjszakán át állni hagyjuk. Vékonyra nyújtjuk, különböző karácsonyi 
figurákkal kiszaggatjuk és megsütjük.
20 dkg cukorból és 3 dl vízből szirupot főzünk, amivel megkenjük a forró figurák tetejét.
1 tojás fehérjéből és 12 dkg porcukorból habot verünk és ezzel díszítjük a kalácsokat.

Újságunk olvasója, Kapitány Hilda ajánlotta figyelmünkbe a www.mezeskalacs.hu internetes oldat, ahol 
egy  Szekszárdon  működő  Mézeskalács  Múzeumról  kaphatunk  érdekes  információkat  és  kérhetünk 
recepteket.

Mesél a múlt

Az évszak egyik aktualitása a disznóvágás.  Az itt  elmesélt  szokások az 1970-es évek disznóvágásait 
elevenítik fel.
A disznóvágást decemberben lehetőleg Karácsony előtt végezték, mert ahogy a mondás is tartja, ha nincs 
kolbász  a  padláson  semmit  nem ér  a  Karácsony.  Fontos  esemény  volt  az  emberek  életében,  szinte 
ünnepnek számított mert ilyenkor együtt volt az egész család, nagyszülők, szülők, testvérek, gyerekek, 
unokák, nászok és komák, megközelítőleg 20 fő.
Előtte való nap a háziak előkészültek, elmosták az edényeket és eszközöket, megpucolták a hagymát.
Másnap reggel a rokonság hat óra tájékában érkezett,  akiket a háziak saját pálinkájukkal és borukkal 
köszöntötték.
A böllér  mindig a házigazda volt,  a tisztség apáról fiúra szállt.  Általában két hízót vágtak.  Miután a 
disznót leszúrták és a vérét felfogták egy fa teknőbe került, megszórták hamuval és az üstökben forralt 
forró vizet leöntötték. Nem pörzsölték, hanem forrázták. A teknőbe tett kötelek segítségével forgatták, 
házilag  készített  speciális  kaparóval  és  nem  használt  evőeszközzel  kaparták  a  bőrét  és  miközben 
forgatták, úgy mosták is a teknőben.
Ezt követően a házilag készített rémfára tették, ezen kezdték el szét darabolni. Eközben az asszonyok 
elkészítették a reggelit, ami az előző évi szajmóka, sonka és savanyú káposzta volt. Fontos volt, hogy az 
ebéd délre elkészüljön, ami pecsenye, sült máj és hagyma praj volt. Édességként fánk került az asztalra, 
melyet a legidősebb asszony készített.
Reggeli után a férfiak tovább darabolták a disznót, ledarálták a töltelékhez a húst, amit aztán beízesítettek 
és bekevertek.
A disznóbél  kimosása a  legidősebb ember  feladata  volt,  amibe  aztán a  nap  folyamán beletöltötték  a 
tölteléket. Krumplis kolbászt, sima kolbászt, húsos és véres hurkát készítettek. Csak sonkát és szalonnát 
hagytak, az összes húst feldolgozták, mivel abban az időben még nem tudták lefagyasztani.
A disznó feldolgozásával időben végeztek, italt csak módjával fogyasztottak, hiszen a tét a következő évi 
élelem elkészítése volt.

http://www.mezeskalacs.hu/
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Vacsorára húslevest, gombócos káposztát, sült hurkát és kolbászt, fánkot, valamint meggy, cseresznye és 
barack befőttet fogyasztottak. Vacsora után sokáig beszélgettek, ami a nap legjobb része volt.
Elterjedt szokás volt, hogy a szomszéd vagy utcabeli gyerekek nyársat dobtak. Egy nagy szerteágazó ágat 
vágtak, az ágak végeit kihegyezték, a nyársra böllérverset kötöttek és így dobták be az udvarra vacsora 
előtti  időszakban,  hat  óra  tájékán.  A böllérvers  vicces,  tréfás  rímelős,  időnként  pajzán  költemény. 
(Nekünk csak pajzán jutott eszünkbe, ezért azt most nem közöljük, de várjuk az önök által beküldött 
verseket.)
A háziak hurkát, kolbászt, pecsenyét, kenyeret, savanyúságot és fánkot tűztek a nyársra, amit kitettek a 
kapun kívülre, majd le kapcsolták a lámpákat, hogy ne derüljön fény a nyársdobók kilétére, akik miután 
megszerezték az élelemmel tele tűzdelt ágat a szabadban jó ízűen neki láttak.
A nyársdobást szerencsehozó szokásnak tartották, mert úgy gondolták, hogy akihez nyársat dobtak és akik 
kóstolót is adtak azoknak a következő évi disznóvágásra is nagy hízója lesz.
A hiedelmek  szerint  a  következő  évi  levágni  való  disznó  nagyságát  még  az  is  befolyásolta,  hogy a 
vacsoránál használt tányérokat és evőeszközöket csak másnap volt szabad elmosni. Ha még az nap este 
elmosogattak, akkor következő évben nem nőtt nagyra a levágni való hízó.

Mireider Betti

Filmajánló
A Robinson család
(amerikai kalandfilm 121 perc)

Három  fiúgyermekével  a  svájci  házaspár  Európából  a  gyarmatokra  tartva  hajótörést  szenved.  Egy 
déltengeri szigetre veti ki őket a hullám, ahol megtudhatjuk mennyire találják fel magukat a vadonban.
Együtt  fedezhetjük  fel  velük  a  gyönyörű  vidéket,  nevethetünk  a  befogott  állataik  háziversenyén, 
drukkolhatunk  az  elvetemült  kalózokkal  való  küzdelmeikben.  Megtudhatjuk  azt  is,  hogyan  lehet  a 
szigeten karácsonyozni és vajon ki akar majd a szigetről…

Hargita Péterné Kati

Decemberi népi mondások
Karácsony hava (télelő hó)

Ha december  elsején  fúj  a  szél,  negyven  napig 
szeles lesz az idő.
Ha Katalin /nov.25./ kopog, karácsony locsog.
Fekete Karácsony, fehér Húsvét.
Lucskos  karácsony  rossz  nyarat,  rossz  termést 
jósol.
Meleg karácsony, hideg tél.
Ha karácsonytól  újévig  jó  idő  van,  közvetlenül 
utána csikorgó hideg következik.
Ha  a  nap  kisüt  Szilveszter  reggelén  /31-én/,  a 
következő  évben  bortermést  egyáltalán  nem 
várnak.

Ha  december  eleje  és  vége  sáros,  enyhe,  a  tél 
március 1-ig fog húzódni.
Ha december végig hideg, nagyon korán köszönt 
be a tavasz.
Hideg december, korai tavaszodás.
Ha e hónap első fele enyhe, akkor szigorú, hideg 
lesz az egész tél.
Ha  december  lágy,  esős,  a  vetés  csak 
meglehetős...
Tartós hó, tartós tél, múló hó, múló tél.

Hagymakalendárium: hol Luca napján, hol Szilveszterkor készítették. Főleg Makó környékén kedvelt. 
Egy  nagy  fej  vöröshagymát  négyfelé  vágtak  és  ízekre  szedték.  Kiválasztottak  12  szép  gerezdet  és 
mindegyikre kis sót szórtak. Megjelölték, melyik melyik hónapot jelképezi, s tálcán vagy tepsin az óév 
utolsó napján a kemence tetejére tették. Másnap megnézték, melyiken olvadt el a só. Abban a hónapban 
sok lesz a csapadék, és amelyikben száraz maradt, abban nem lesz eső.



Dec. 13. Luca
Ekkor  kezdik  készíteni  a  Luca  széket,  amire  a 
karácsonyi  éjféli  misén  felállva  megláthatók  a 
boszorkányok.
Elterjedt szokás még a Luca-napi búzahajtatás és 
a Luca-kalendárium készítése /a karácsonyig tartó 
12  napból  a  következő  év  12  hónapjának 
időjárására következtetnek/.
Ha  Luca  napján  csillagos  az  ég,  mindenhol  jó 
termés lesz a következő esztendőben.

Dec. 21. Tamás
Az ünnepekre sokan ölnek disznót dec. 21-én, ún. 
disznóölő Tamás napján.
Azt tartják, ilyenkor mindig fagy szokott lenni és 
így a hurka nem romlik el.

Dec. 26. István
Ha  zúzmarásak  a  fák,  de  később  kisüt  a  nap, 
akkor sok makk terem a jövő esztendőben.
A bánátiak szerint ha szép idő van, jó termés lesz. 

Forrás: http://www.meteoplaza.info/december.html

A Nagyszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
nevében ezúton kíván minden kedves olvasónknak 

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket 
és 

Boldog Új Évet
 

Várkonyi Zoltán
polgármester

Az újságot kiadja 
a 

Nagyszékely Község Önkormányzata, 
7085-Nagyszékely, Táncsics u. 11., 

Tel.: 74/408-393


