2011. szeptember

20. szám

Nagyszékelyi Hírmondó
Kedves Olvasók!
Fontosnak tartottuk, hogy a faluval kapcsolatos információk és más érdekességek minden kedves
Falubelihez eljussanak újság formájában.
Köszönjük figyelmüket, várjuk még a gyerekek nyári beszámolóit, kérdéseiket, milyen érdekességekről
szeretnének többet tudni!
Szerkesztőség

Önkormányzati hírek
A Nagyszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-án (kedden)
kezdődött ülésén a következők hangzottak el:
- Várkonyi Zoltán, polgármester tájékoztatta a képviselőket a lejárt határidejű képviselőtestületi
határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben a képviselő-testület hatáskörében tett
polgármesteri intézkedésekről.
- A költségvetés 2011. első félévi tejesítésének értékelése.
- A Simontornyai ÁMK Igazgatója tájékoztatója az iskolásban folyó oktató- nevelő munkáról és az
iskola gazdasági helyzetéről.
- A háziorvosi szolgálat, a központi orvosi ügyelet működéséről szóló tájékoztatója, melyet dr.
Csonka Mária háziorvos írásban terjesztett elő.
Várkonyi Zoltán
polgármester

Nagyszékelyi Szüreti Felvonulás és Bál
Sok szeretettel várjuk a a falu apraját-nagyját 2011. október 1-jén, szombaton
ebédre, szüreti felvonulásra és
az azt követő bálra!
Gyülekező a Szabadság téren: 12,30-tól ebéd, 14,00-től szüreti felvonulás, 20,00-tól bál a kultúrházban!
A zenét a Pepe Band szolgáltatja, a belépés díjtalan!
Várkonyi Zoltán
polgármester

Iskolai hírek
„Könyv, toll, tinta ceruza,
kezdődik az iskola...”
Az idén 21 alsó tagozatos kis diák kezdte meg tanulmányait a nagyszékelyi iskolában. Az első
osztályosok heten vannak, név szerint: Czúcz Gellért, Hargitai Emma, Majerik Viktória, Papp Milán,
Pelsőczi Kevin, Szekeres Virág és Velki Gébor.
A tavalyi tanév végén interaktív táblát kapott az iskola, amelyet a napközis teremben szereltek fel,
és amelynek használatával immár az egyik legkorszerűbb tanítási eszköz áll a tanulók és a tnítók
rendelkezésére.
Az önkormányzat által elvégzett felújítási munkának köszönhetően a régi kisház megújult.
Boltnak és tanteremnek berendezve a gyerekek nagy örömmel birtokba is vették.
Horváth Irén

Óvodai hírek
Szeptember 1-jén az óvodában is megkezdődött a 2011-2012-es nevelési év. Induló
gyermeklétszámunk 14 fő, mely a későbbiekben még gyarapodik azokkal a gyerekekkel, akik év közben
töltik be 3. életévüket.
Csoportunkba 3 új kispajtás érkezett: Bori Zsófia, Uzsák István és Czúcz Ágoston. Őket ezúton is
szeretnénk szeretettel üdvözölni körünkben.
Végül pedig az első osztályosoknak, akik májusban ballagtak el tőlünk, kívánunk vidám,
tartalmas, sikeres iskolai napokat.
Óvónők

Lakásfenntartási támogatás

Közérdekű
A könyvtár új nyitva tartása:
Hétfő: 16-18 óráig
Szerda: 12-14 óráig
Csütörtök: 16-18 óráig
Horváth Irén
könyvtáros
Szarvasbőgés
Szarvasbőgés időszaka van! Kérünk minden
falubelit és a hozzájuk érkező látogatókat, hogy
fokozottan figyeljenek a határban, erdőn való
tartózkodáskor! Ez a fokozott figyelem terjedjen ki
a közúton és mellékutakon való közlekedésre is!!!
Köszönöm a szarvasok nevében:
Kérges József
vadászmester

1993.évi III. törvény – a szociális igazgatásról és
szociális ellátás /hatály 2011.IX.1-2011.XII.31./
„38.§ (2)3 Normatív lakásfenntartási támogatásra
jogosult az a személy, akinek a háztartásában a egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át*, és a háztartás
tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem megegyezik a
háztartás összjövedelmének a fogyasztási egységek
összegének hányadosával.” (*71.2510,-)

Kívánságkosár
Vaszari Enikő szociális házi gondozót névnapja
alkalmából köszönti és gondosan ellátott munkája
elismeréséül gratulál és további sok sikert kíván:
Hunfalvi
Vaszari Enikőt névnapja alkalmából köszönti az
egész Család
Papp
Istvánnét
születésnapja
alkalmából
szeretettel köszönti:
Csilla és Családja

Szűcs Gábornak sok boldog születésnapot
kívánnak:
Anyuék
Bori Tamásnak és Feleségének gratulálunk a kis
Benedek születéséhez és nagyon jó egészséget
kívánunk
az Önkormányzat

Szeptember – Szent Mihály hava – Őszelő – Földanya hava
Hát, ismét bekopogott az ősz szelíden, szeptemberbe fordult az Idő kereke... Szeptember kicsit talán még
nyár, de már ősz is. Miért? Azért, mert az „igazi” csillagászati ősz csupán az őszi napéjegyenlőség
napjával, szeptember 21-ével köszönt majd be. A paraszti világban ez a hónap a teljes betakarítás, majd a
szüret, egyúttal pedig az őszi szántás-vetés időszaka, amikor nagyon sok függ az időjárástól. A
meteorológusok Őszelő-ként tartják számon, a régi Székely-Magyar naptár szerint Földanya havának
nevezik. A hónap régi magyar (katolikus) neve pedig: Szent Mihály hava. Szeptember az első őszi
harmincnapos hónap, melynek 22-23. napján a Nap a Mérleg jegyébe, s egyúttal az őszi napéjegypontba
lép, - azaz – mint fentebb már utaltam rá -, őszi napéjegyenlőség, mikor egyforma hosszú a nappal és az
éjszaka.
A szeptember a régi római naptárban a hetedik hónap volt („septem”=hét), s ezt a nevét megtartotta akkor
is, amikor már a kilencedikké lépett elő. E hónap 13-ik napja különösen szerencsétlen hírű volt a régi
Rómában, ami ellen csak úgy lehetett védekezni, hogy az ember szöget vert a falba. Nálunk,
Magyarországon főként szeptember utolsó napjának van rossz híre a nép között: ezen a napon nem
ajánlatos vetni, mert akkor a vetés zöld marad és nem érik be.
Forrás: http://robinmash.info/webem/irkafirka
Szerkesztő

Jeles napok szeptemberben /válogatás/
8. Kisboldogasszony, avagy Kisasszony napja – Szűz Mária születése
16. Szent-Györgyi Albert születésnapja 1893 (Nobel díjas, kutatási területe a C-vitamin, az MTA r.tagja)
17 .Puskás Tivadar születésnapja 1844 (Telefonhírmondó feltalálója)
21. Gróf Széchenyi István születésnapja 1791 (Államférfi...)
21. Az első balatoni gőzhajó elindulása 1846
22-23. Őszi napéjegyenlőség (egyforma hosszú a nappal és az éjszaka)
28. Tompa Mihály születésnapja 1817 (Költő, /A madár fiaihoz/, református lelkész, az MTA lev. Tagja
29. Pákozdi csata emléknapja 1848. jelentős csatája a Velencei tónál, Móga altábornagy seregei
győzedelmeskedtek Jellasics horváth bán seregei felett
forrás: Stratlap/Wikipédia
Szerkesztő

Ecet - Recept
Remélhetőleg a kertekben van még friss tárkony, menta, zsálya, borsikafű és még sok más értékes
gyógynövény. Ehhez szeretnék ajánlani receptet, melyeket már kipróbáltam és évek óta használom:
Tárkonyos ecet /babos, puffasztó ételekhez/
Mentás ecet /húsokhoz, üdítő italnak/
Jól záródó üvegbe tegyük bele a leveleket /lehet szárral együtt is/, forrósítsunk ecetet, öntsük rá, hogy
teljesen ellepje. 4-6 hét múlva szűrjük le, a benne lévő leveleket később öntetként is felhasználhatjuk.
Aromásabb lesz, ha az levelekre tiszta szeszt öntünk és később ezt keverjük olajjal és ecettel, de ezt hideg
salátáknál gyermek fogyasztására nem ajánlott!
Kapitány Hilda

A Csudakard a templomban
„Egyszer, amikor a fiú nagyobbra nevelkedett, kiment a kertbe, s amint ott járt, kipattant a földből egy
kard. Fölkapja a fiú a kardot, belepróbálja hüvelybe, s hát jól talál, éppen, mintha bele csinálták volna.”
Csudakardot láthattunk a református templomban és egy nem annyira ismert magyar népmesét adtak elő
felnőttek a legutóbbi vasárnapi Istentiszteleten.
A református templomban most együtt lehettek a felnőttek a gyerekek népes csapatával a 2 hetenkénti
Örömhír-klub évnyitójaként.
Közösen éneket tanultunk, majd Donát Jordánka lelkésznő beszélt röviden Isten igéjéről és az álmainkról.
Van akik már lemondtak az álmaikról,de amikor Isten kiárasztja ránk az ő lelkét, álmokat álmodhatunk,
amik beteljesednek.
Ennek illusztrálásául szolgált a népmese, ami egy szegény fiúról szólt, aki kardhüvellyel az oldalán
született. Ő egy csudálatos álmot látott, amelyet senkinek sem volt hajlandó elmondani. Sok viszontagság
után végül a kardjával megmentette a magyar király országát a török seregtől. Jutalmul megkapta a király
leányát és ő lett a magyarok királya. Ezután elmondta már mit álmodott:
„Azt láttam én álmomban, én leszek a magyarok királya. ”
Az előadás után a gyerekek a templomkertben elrejtett másik fa-csudakardot és papírból a kicsinyített
kisebb másolatait is megkereshették. Meg is találták mind a 21-et! Előkerült a tálcákról a sütemény és
innivaló, ami mind elfogyott a gyerekek és felnőttek segítségével.
Jó volt együtt lenni és az előadás derűs pillanatai és kifejlete elgondolkodtathatott mindnyájunkat,
merünk-e igazán nagy dolgokat álmodni, vagy már belesüppedtünk a szürke hétköznapokba?
Hargita Péterné
Reméljük, hogy az erről készült képeket hamarosan láthatjuk majd a falu honlapján is!

Köszönetek, Megemlékezések
Janka néni (Lehelné Rozsos Janka) szeptember 18-án lenne 92 éves! Nevéhez fűződik az udvarán tartott
nyári kézműves táborok, a helytörténeti gyűjtés megkezdése és a nyugdíjas klub megalapítása!
Kapitány Hilda
Augusztus 20.
Dél körül lesétáltam a falu közepére és nagy örömmel tapasztaltam, hogy az összetartozást jelentő
kemence füstöl, lelkes kis csapat fűtötte fel és vette körül. Jager József pékmester bedagasztotta a
kenyereket és az édestésztát! A kemencében megsült a hét vezér, melyet szépen elrendezve nemzeti
szalaggal fogott át és pár perces elmélkedés után megszegett. A kenyerek mellett sült még cukroskifli és
briós is, a gyermekek nagy örömére. A sűlő kenyér illatára sokan odasereglettek, mindenkinek jutott a
kemencében sült finom kenyérből és édestésztából is! Köszönet azoknak, akik ezt lehetővé tették és
remélem, hogy az erről készült képeket hamarosan láthatjuk majd a falu honlapján is!
Kapitány Hilda

Az újságot kiadja Nagyszékely Község Önkormányzata, 7085-Nagyszékely, Táncsics u. 11., Tel.: 74/408-393
Szerkesztő Kapitány Hilda. Az újságban való megjelenéshez szíveskedjnek írásaikat minden hónap 10-ig az
Önkormányzathoz leadni, vagy elküldeni a hivatal@nagyszekely.hu e-mail címre.
A megjelentetésről az Önkormányzat dönt! Az újság interneten is elérhető a www.nagyszekely.hu honlapon.

