2011. április

15. szám

Nagyszékelyi Hírmondó
Bevezető
Kedves Olvasók! Nagyon köszönöm a visszajelzéseket az előző számmal kapcsolatosan, külön
köszönöm építő jellegű hozzászólásaikat. Jó érzéssel tölt el, hogy van igény az újságra. Várom továbbra is
észrevételeiket, és reménykedek benne, hogy segítik munkámat az Önök által fontosnak tartott hírekkel,
olvasmányokkal. Köszönöm!
Bócsó Renáta
szerkesztő
Önkormányzati hírek
Az idei évben tovább csinosítjuk, virágosítjuk falunkat. Az elmúlt években sokan segítették
munkánkat virágmagokkal vagy palántákkal. Ezúton szeretném megköszönni segítségüket. Továbbra is
szívesen fogadjuk a feleslegessé vált palánták, virágmagok felajánlását, mellyel még szebbé tehetjük
környezetünket.
Turula Sándorné
*****
Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete tisztelettel meghívja a lakosságot a 2011. április
26-án (kedd) 16 órától kezdődő képviselő-testületi ülésre. Helyszíne az Önkormányzat Tanácskozóterme.
Várkonyi Zoltán
polgármester
Kívánságkosár
Mireider Beátának boldog születésnapot és Ingerné Becker Mónikának boldog névnapot kíván az
Önkormányzat összes dolgozója.
Nagyszékely minden lakójának kívánok Kellemes Húsvéti Ünnepet, a hölgyeknek sok locsolkodót, a
férfiaknak pedig sok hímes tojást az Önkormányzat összes dolgozója nevében.
Várkonyi Zoltán
polgármester

Majális
Ez egy tavaszi ünnep, melynek eredete a pogány korra megy
vissza, a természet megújuló erejének ünnepére. Különösen az északi
népeknél van elterjedve, több szimbolikus cselekmények kíséretében,
melyek közül nálunk az u. n. májfa állítás ismeretes.
A májusfát vagy májusi gallyat világosig őrizni kellett. A két
háború között divatba jött a szerenád, az éjjelizene május elsején. A
lánynak fogadni illett az szerenádot egy szál gyufa meggyújtásával.
Ezt követően kiment és borral kínálta a legényeket.
A májusfák kidöntése járt együtt általában nagyobb
ünnepélyességgel, táncmulatsággal. A májusfa ledöntésének
szertartásos mozzanata volt a fa körültáncolása, a májusfára mászás.
Különösen nehéz volt a lehúzott kérgű, magas fát megmászni. Azé lett
a tetejére erősített ital, akinek ez sikerült. A legények gyakran
megtréfálták egymást azzal, hogy az üvegbe paprikás vizet tettek.
Forrás: http://hu.wikipedia.org; www.kislexikon.hu/majalis_a.html

Nagyszékelyi Majális
Április 27-én (szerdán) 17
órától az Önkormányzat épületében megbeszélést tartunk a
Majális programjával kapcsolatosan. Aki szeretne bekapcsolódni a munkába, szerepet
vállalna a szervezésben, vagy
bármilyen építő ötlete támad,
amit
megosztana
velünk,
szeretettel látjuk. A Majális
részletes programját a falu
faliújságjain olvashatják majd.
Bócsó Renáta
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Húsvét
A
húsvét
elnevezés
eredete
A húsvét angol
neve: passover (átrepülés).
Gyakorta használják az
Easter elnevezést is. Ezt a
szót egy germán istennő,
Ostra
nevéből
származtatták, aki a pogány vallásban az újjászületés, a termékenység
istennőjét testesíti meg. A
régi
pogány
hagyományok egy része be-épült
az európai kultúrába és a
keresztény vallásba is. A
tavaszi nap-éjegyenlőséget
követő első holdtölte utáni
első vasárnap a pogány hagyomány szerint Ostra
istennő napja volt, a tavasz ünnepe.
Egy másik feltevés szerint az angol
kifejezés az East, a kelet
szóból származik, s a
napfelkeltére utal. A szó a
magyarban nem talál-ható
meg, de egyes vidékeken a
húsvéti kör-menet neve:
kikerülés, más vidékeken a
feltámadáshoz kapcsolódik. A magyar szó: Húsvét
az azt megelőző időszak,
Jézus sivatagi böjtjének
emlékére tartott negyvennapos nagyböjt lezárulását jelzi. Ez a hosszú
időszak
önmegtartóztatásra tanít bennünket. A
böjt után ezen a napon
szabad először húst enni.

Az ünnep menete: A húsvét ünnepi előkészületei, a hagyomány szerint már
hamvazószerdával megkezdődnek, innentől kezdve 40 napig lemondunk az
ételről - úgy, ahogy Jézus lemondott értünk életéről. Ez a fajta lemondás
tulajdonképpen közösségvállalás, amely a vallásos embereknek alkalmat ad
a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre. Ezáltal méltóképpen
felkészülhetnek Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére.
•
A negyvennapos böjt utolsó hete, a nagyhét,
virágvasárnappal kezdődik.
A nagyhét napjai Jézus jeruzsálemi eseményeihez kapcsolódnak,
illetve a népszokások ezeket elevenítik fel. Virágvasárnap a bevonulás
napja. Ekkor az emberek pálmaágakkal, vagy barkákkal mennek a
templomba.
•
Nagycsütörtök, az utolsó vacsora és a tanítványok lábainak
megmosásának a napja.
•
Nagypéntek Jézus keresztre feszítésének a napja, a gyászünnep.
•
Nagyszombat már a feltámadás jegyében zajlik. Elindulnak a
körmenetek, a templomokban gyertyát gyújtanak és lezárul a böjt is.
Tulajdonképpen Nagyszombathoz tartoznak a jellegzetes ételek is, mint
például a tojás, a bárány és a kalács.
•
Húsvét vasárnap maga a feltámadás napja.
Ekkor sokan megnézik a Napfelkeltét, majd a hagyomány szerint
bárányt fogyasztanak. Délelőtt ünnepi szentmisét tartanak. Ehhez a
naphoz tartozott az ételszentelés hagyománya. A délelőtti misére
letakart kosárral mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás,
sonka és bor volt. A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét
jelképezi. A tojás pedig az újjászületés jelképe. Az egészben főtt tojás
ugyanakkor a családi összetartást is jelenti. A magyar néphagyomány
szerint a családtagoknak együtt kellett elfogyasztaniuk a húsvéti
tojásokat, hogy ha valamikor eltévednének az életben, mindig eszükbe
jusson, hogy kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket, és mindig
hazataláljanak.
• Húsvéthétfő napjához kötődő népszokás a locsolkodás, ezért
nevezik vízbevető hétfőnek is.
Egykor vidéken a lányokat a kúthoz, vályúhoz vitték, és vödörrel
leöntötték, de a népszokás ma is él. Eredetére nézve termékenységvarázsló
célzatú, a víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a
szokásnak. Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának,
eszerint a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő, ujjongó
asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket.
A legények a locsolásért piros vagy hímes tojást kapnak a lányoktól.
Egy legenda szerint mikor Krisztus a keresztfán függött, előtte egy asszony
egy nagy kosár tojással állt meg imádkozni, és Krisztus vére rácseppent a
tojásokra. Ezért szokás a húsvéti tojást pirosra festeni, mert Krisztus vérét
jelképezi.
A vallásos magyarázaton túl a piros szín nemcsak a vért, az életet,
hanem a szerelmet is jelképezi, és ezért a piros tojás szerelmi ajándék,
szerelmi szimbólum is lehet húsvétkor. Régi korokban a piros színnek védő
erőt tulajdonítottak.A tojásfestés szokása és a tojások díszítése az egész
világon elterjedt. (Folytatás a következő oldalon!)
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Ünnepi szerencsejáték
A tojásütés (koccintás, kókányolás, stb.) egész Európában ismeretes. Lényege,
hogy a fiúgyermekek a
locsolkodásért, vagy keresztszüleiktől kapott tojásokat párosával összeütik. Akié összetörik az a
vesztes és köteles átadni
annak, akié épen maradt.

A húsvét utáni hét húsvét hete, egyes magyar vidékeken „fehérhét” –
fehérvasárnapig tart. A húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul. A keresztény
egyház szertartásaiban tehát ez a hosszú ünnepi időszak átfogja a kora
tavasz és a nyár elejei hónapokat. A ciklus a karácsonyi ünnepi szakasz
párja, de jóval régebbi annál. Latin neve: Septuagesima – hetvened, mert
hetven napig tart.
A pogány vallás szerint a tavaszünnep egyben az emberiség azon
hagyományait viszi tovább, miszerint akkor élhetünk harmóniában a
természettel és a természetfeletti erőkkel, ha alkalmazkodunk a természeti
ciklusokhoz, az évszakok változásához, a Nap és a Hold járásához.
Forrás: www.utisugo.hu/husvet.html; hu.wikipedia.org/

Miért tojik a nyúl tojást?
A tojáshoz kapcsolódó másik
hagyomány a tojást hozó húsvéti
nyúl, amely valószínűleg német
nyelv-területről terjedt el Magyarországon. Ostra az újjászületés, a
termékenység istennője, tavaszi
virág-okkal, indákkal körülvéve,
tojással
kezében,
lábánál
nyulakkal, feje felett repkedő
madarakkal ábrázolják.
Fejét
tavaszi virágokból font koszorú
ékesíti. Az istennő és a kezében
lévő tojás a természet, az emberek
újjászületését, a tavaszi ébredést
szimbolizálja. Ostrának a legenda
szerint volt egy külön-leges
madara, amely színes tojásokat
tojt. Egy napon az istennő a
madarat a gyerekek szórakoztatására nyúllá változtatta, azóta
tojnak a nyulak színes tojásokat.

Locsolóversek
Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

*****
Válaszvers
Köszönöm, hogy köszöntöttél,
Rózsavízzel megöntöztél.
En is köszöntelek Téged,
Tojás lesz a fizetséged.
Aki adta, ne feledd,
És a tojást el ne ejtsd!
Forrás: grocceni.com/v/locsoloversek.html (Itt mindenki rátalálhat az
ízlésének megfelelő versre!)

Ünnepi miserend
ápr. 21-én Nagycsütörtök: 19-22 óra között
virrasztás
ápr. 22-én Nagypéntek: 15 órától keresztútjárás az
énekkar közreműködésével
ápr. 23-án: 15:30-tól gyóntatás
A
húsvéti
szentmise
április
23-án,
Nagyszombaton 16 órakor kezdődik.
Velki Júlia
Iskolai tavaszi szünet
Az iskolások április 21-e (csütörtök) és 26-a között
kiélvezhetik a tavaszi szünet örömeit. Jó pihenést
és kellemes ünnepet kívánok nekik.
Várkonyiné Horváth Irén

Buszmenetrend
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a
tavaszi szünet és a Húsvéti Ünnep miatt, 2011. április
20. és április 27. között társaságunk a helyi és helyközi
menetrend szerinti autóbuszjáratait az alábbiak szerint
közlekedteti:
április 20. szerda: munkanap
április 21. csütörtök: tanszünetes munkanap
április 22. péntek: tanszünetes munkanap
április 23. szombat: szabadnap
április 24. vasárnap: munkaszüneti nap
április 25. hétfő: munkaszüneti nap
április 26. kedd: tanszünetes munkanap
április 27. szerda: munkanap, a hét első tanítási napja.
Jó utazást, kellemes ünnepeket kíván:
GEMENC VOLÁN

4
Pót-eboltás

Áramszünet

Kisszékely-NagyszékelyTolnanémedi Községek Körjegyzője
értesíti a lakosságot, hogy április 21-én
(csütörtök) 8 és 11 óra között
KÖTELEZŐ veszettség elleni eboltás
lesz a Községháza udvarán. Az eboltás
díja:
kutyát felvezetve 3000 Ft/eb
háznál 3500 Ft/eb.
Az eboltási könyv 200 Ft.
Takács Erzsébet
körjegyző

Az E-ON Áramszolgáltató tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy 26-án 12-15 óra között áramszünet lesz,
mely érinti a Kossuth utcát, a Szabadság teret, a Táncsics
utcát, a Pincehelyi utcát és a Rákóczi utcát.
Türelmüket, megértésüket köszöni az:
E-ON
Rallye
Múlt hét végén balesetmentesen zajlott le a Tamási
Motorsport Egyesület által Nagyszékelyben rendezett Rallye
futam. Reméljük, jól érezték magukat!
Várkonyi Zoltán
polgármester

Anyák napja
Anyák napja van ma
Üres a kis csóka fészek
Egy májusi reggel.
Az öt vidám csókagyerek
Tán világgá ment el.
Csóka mama szívdobogva
Keresgette őket,
De nem látták sem a nyuszik,
Sem a fürge őzek.
Jönnek! Szólt a kakukk,
Ki a legmesszebbre látott,
Kis csőrében mindegyik hoz
Egy-egy szál virágot.
Hol voltatok? Szólt az anyjuk,
S megcsuklik a hangja.
Neked hoztunk virágot,
Mert ma van anyák napja.
*****
Nagyszékelyi anyák napja
Ne
felejtsük
el
felköszönteni május első vasárnapján
(május 1.) azt, aki életet adott
nekünk. Idén egybe esik ez a
nevezetes nap a Majálissal, ahol
lehetőségünk lesz apró ajándékokat
is készíteni számukra. Az iskolások
május 2-án örvendeztetik meg
édesanyjukat műsorukkal.
Bócsó Renáta

Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az
anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és
más napokon, Magyarországon május első vasárnapján ünneplik.
Előtörténete:
Az anyák megünneplésének története az ókori
Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket
tartottak Rheának, az istenek anyjának, és vele együtt az
édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan
ünnepek, amikor az anyákat is felköszöntötték.
Angliában az 1600-as években az ünnep keresztény vallási
színezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot követő negyedik
vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét.
A családjuktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak,
hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. A
látogatás előtt külön erre a napra elkészítették az anyák süteményét
az édesanyák számára.
Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg
Bostonban az anyák napját, Julia Ward Howe segítségével. 1907ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta az anyák napját
nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az ünnepet május második
vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emlékére. Rengeteg időt
és energiát szánt arra, hogy az ünnepet előbb állami, majd
nemzetközi ismertségűvé tegye. Jarvis a célját 1914-ben érte el,
amikor Woodrow Wilson amerikai elnök a napot hivatalos ünneppé
nyilvánította.
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta
az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival
összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a
hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Anyáknapja

Előzetes:
A Nagyszékelyi Hírmondó 16. száma a tervek szerint május 5-éig jelenik meg. Ebben hírt adunk a megszokott hírkategóriákon
túl a Vöröskereszt által szervezett Egészségnapról is. Várjuk híreiket!
Az újságot kiadja a Nagyszékely Község Önkormányzata, 7085-Nagyszékely, Táncsics u. 11., Tel.: 74/408-393 Az újság
interneten is elérhető a www.nagyszekely.hu honlapon

