2013. október

28. szám

Nagyszékelyi Hírmondó
Bevezető
Kedves Olvasók!
Szerveződött egy pár főből álló csapat, melynek tagjai szívügyüknek érzik a Nagyszékelyi Hírmondó rendszeres
megjelenését. Fontos számunkra, hogy minél több információ jusson el Nagyszékely lakóihoz. Szeretnénk, ha
ennek az újságnak is közösségépítő szerep jutna, mint más települések esetében látható. Örülnénk, ha
csatlakoznának hozzánk még mások is, és szerepet vállalnának az újság megszületésének valamelyik fázisában.
Várjuk közérdekű híreiket, hogy minél színesebbé válhasson tartalmilag is a mi Hírmondónk, mert együtt
könnyebb! Írásaikat leadhatják az önkormányzat épületében, vagy személyesen az újság végén feltüntetett önkéntes
szerkesztők valamelyikének. Köszönjük figyelmüket.
Bócsó Renáta

A Nyugdíjas Klub hírei.
Harminckét évvel ezelőtt alakult a helyi klub, jelenleg a falu legidősebb civil szervezete. Igaz a
községben lakók létszámával együtt a taglétszám is csökkent az évek során, mégis a jelenlegi kis csapat
fontosnak tartja a folyamatosságot és a tevékenykedést a közösség érdekében.
Négy évvel ezelőtt a Simontornya környékén lévő hét település Nyugdíjas Klubjai létrehoztak egy
társulást. A tagok Simontornya, Tolnanémedi, Pincehely, Belecska, Nagykónyi, Kisszékely, Nagyszékely,
közel 150 fővel minden évben két alkalommal rendeznek összejövetelt, mindig más helyszínen.
Ez év október 12-én a Nagyszékelyi Új Élet Nyugdíjas Klub közösen az Önkormányzattal, látja
vendégül az említett klubok tagjait.
A rendezvény egész napos lesz, a program szerint délelőtt szellemi vetélkedő, délben ebéd – melyet
helyben főzünk -, délután a klubok kulturális műsort adnak, majd tombola és beszélgetés zene mellett.
Az idelátogatóknak szeretnénk minél több élményt nyújtani, minél többet megmutatni a falunkból és az itt
élő emberekből.
Arany Beáta, Farkas Gyöngyi és Kapitány Hilda festményeivel és nagyszékelyi gyermekek rajzaival
díszítjük a kultúrházat. Igény szerint megmutatjuk a református és katolikus templomokat. A kék házban
Pintér Imre fotói és Fülöp Noémi régi és új viseletei lesznek láthatók. A Helytörténeti Gyűjtemény is
látogatható.
Szeretnénk működés közben láttatni a közösségi kemencénket – a környéken nincs ehhez hasonló -,ezért
kérem, hogy akinek kedve és ideje engedi, vegyen ebben részt. Jelentkezni legkésőbb október 9-ig Nagy
Sándornénál személyesen, vagy a 408-281. telefonszámon lehet.
Előre is köszönjük a segítők munkáját és reméljük, hogy az időjárás is nekünk kedvez.
Nagy Sándorné
Nyugdíjas Klub vezető
Iskolai hírek
Október 7-től 13-ig az Országos Könyvtári Napok keretében két
programot is tervezek a könyvtárban: Október 8-án délután négy
órától kézműves foglalkozás lesz.
Október 13-án a Könyves Vasárnapon pedig, délután négy órától
egy mesedélutánt, ahol felnőttek mesélnék el kedvenc meséiket a
gyerekeknek.
A mesék szüneteiben tea és sütemény várja a résztvevőket.
A részletekről minden érdeklődő plakátokon tájékozódhat.

Horváth Irén
Az iskolások Október elsején,
kedden délután a Pécsi
Nemzeti Színházba mennek.
Ez egy három alkalmas bérlet
első előadása lesz. Az Óz a
nagy varázslót nézik meg.
Horváth Irén
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Szüreti felvonulás

Kézműves kör

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves
érdeklődőt a nagyszékelyi szüreti felvonulásra, mely
2013. október 5. napján kerül megrendezésre.

Idén is a nagyszékelyi könyvtár terme ad otthont a
kézműves körnek, melynek lényege, hogy mindenki a
saját kézimunkáin dolgozik, de közben módunkban áll
tanulni egymástól, ismerkedni, beszélgetni.
Csütörtökönként a könyvtár nyitvatartási idejében
(16-18 óra között) találkozhatnak a kézimunkázni
vágyók, nemtől és kortól függetlenül.
Remek alkalom ez a karácsonyi ajándékok titkos
elkészítéséhez is!
Kezdés időpontja: október 17. (csütörtök)
Várunk mindenkit szeretettel
Bócsó Renáta

Program:
12 órától közös ebéd a központi parkban
14 órától szüreti felvonulás
A menet várható érkezése:
Szabadság tér, Kossuth utca-14-15 óra
Pincehelyi u. 15-15:30
Rákóczi u. 15:30-16:30
Damjanich u. 16:30 – 17 óra
Ady u., Dózsa u. és Táncsics u 17-18 óra

Az újság

A menetet a Szabó Band fúvószenekar kíséri
A felvonulók megvendégelését szívesen fogadjuk, és
ez úton köszönjük.
Szervező: Községi Önkormányzat Nagyszékely
Magánszervezésű esti programok:
19:30-tól Moldvai Táncház élő zenével a Kék Házban
(Szervező: Kolozsi Anna)
Belépő: 500 Ft
20 órától Szüreti bál a Kultúrházban büfével
zene: Szabó Péter
(Szervező: Ács Sándor)
Belépő: 500 Ft

A Nagyszékelyi Hírmondó nyomtatásával,
fénymásolásával
több
szempontból
akadnak
nehézségek. Ettől függetlenül igyekszünk Önökhöz
egy tömör, aktualitásokkal teli írást eljuttatni A/4-es
formátumban. De hogy belénk ne szoruljon az a sok
mondanivaló, ezért egy bővített formáját találhatják
majd meg a falu honlapján színes képekkel
megtűzdelve. Ebből a változatból egy példányt
nyomtatunk,
melyet
az
önkormányzatnál
megtekinthetnek az érdeklődők.
Jelenlegi lehetőségeink ezt teszik lehetővé, de
megteszünk mindent azért, hogy az információ
szabadon áramolhasson, mert az információ hatalom!
A szerkesztők

Kívánságkosár
Úgy gondoltuk, számba vesszük, hogy az elmúlt évben kik születtek, kik növelték Nagyszékely
lakosságát, és a kívánságkosárban szeretnénk őket köszönteni.:
2012. november
2013. április
2013. július
Raafat Raniz
Lukács Eszter
Farkas Boglárka
Inger Johanna
2013. május
Uzsák Jázmin
2012. december
Papp Nikolett
Barabás Barbara Loretta
Papp Kármen
Tóth Regina Bianka
Emlékezzünk meg az elmúlt évben elhunytakra is. Részvétünket szeretnénk kifejezni
hozzátartozóiknak.
Bérczi Jánosné
Németi Sándor József
Donáth Jordánka
Schmidt Folker
Turula József
Pere Sándorné
Bak Pálné
Balázs Mihály
Tóth Gyárfásné
Szalai Jánosné
Papp Istvánné
Reinhardt Henrik
Köszöntjük az idén beköltözőket:
Bolyky Tamást és családját, (felesége Boglárka, két gyermekük Emese és Barnabás)
Korecz Károlyt és családját (felesége Arany Beáta Virág, három gyermekük Bertalan, Bálint és Dorottya)
Búcsút intünk azoknak, akik az elköltözés mellett döntöttek. Sok jót kívánunk nekik is.
Kérges József, Poór Szilvia, Kérges Mihályné
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Szent Mihály ünnepe és üzenete
Szent Mihály arkangyal ünnepe, minden évben szeptember 29-ére esik. A régi időkben az egész
szeptemberi hónapot róla nevezték el. Így tehát Szent Mihály havának és ünnepnapjának eljövetele a
természettel együtt élők rendje szerint a betakarítás végét az állatok behajtását is jelentette. Az idősebbek
még talán emlékeznek, hogy a régi időkben ekkor kezdődött az évköri kisfarsang, ekkor kezdtek bálokat,
lakodalmakat ülni, egészen Katalin napjáig (november 25.).
De Szent Mihály áll a haldoklók mellett is. Ő kíséri el a távozó lelkeket nehogy eltévedjenek az új
világban. Szent Mihály lovát, vagy szekerét a Nagy Göncölt láthatjuk esténként a csillagos égen. A
Tejútban pedig, amelyen mindannyiunk lelke érkezik és távozik, Szent Mihály útját ismerhetjük fel.
Ebben az időben jutunk ahhoz a ponthoz az évkörben, amikor a nappalok ismét kezdenek egyre
rövidebbek az éjszakák pedig egyre hosszabbak lenni. Az őszi-téli időszak a befelé tekintés kapuja ez.
Fontos a visszatekintés, a 'mérleg' de fontos a jövőbe tekintés, a felkészülés adventre és Karácsonyra, az
új Fény, tehát Jézus megszületésére is. A befelé tekintéssel nehezebb lelki időszak kezdődik most.

Szent Mihály kápolna (Budapest)

Fotó: saját készítés

Biztosan sokan ismerik a templomi Szent Mihály ábrázolásokat. Legtöbbször karddal és a lába
előtt tekeredő sárkánnyal láthatjuk, vagy egyik kezében kardot, másikban mérleget tart. Utalva ebben a mi
lelkünk mérlegére és a mérleg időszak eljövetelére is. Mert Galaxisunk Napja éppen ekkor éri el az
égbolton a Mérleg csillagképet.
Sokszor azt hisszük mennyire szerteágazóak tudományaink, hogy mindegyikhez külön-külön
érteni kell, ahhoz, hogy az ember érthessen valamit a világ egy részéből. De ha jól figyelünk a
jelenségekre és jól olvassuk ezeket a sorokat, láthatjuk, hogy minden egy forráshoz vezethető. A lényege
mindennek Egy, amelyből az egész világ érthető.
Az évköri üzenet tehát az, hogy Szent Mihályként nekünk is meg kell küzdenünk a sárkánnyal. De
ez a küzdelem nem a sárkány megölésére irányul, mint sokáig hittük, hanem maga a küzdelem a lényege.
Egy folyamatos küzdelem kezdődik, amely advent időszakában válik a legerősebbé és legnehezebbé. De a
küzdelem szó a mai értelmezésében nem a legjobb kifejezés erre.
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Mert nem viaskodnunk kell. Hanem a magunkban lévő sárkányokat kell feltárnunk. Ez az igazi feladat,
amelyet őszinte befelé tekintéssel érhetünk el. A cél a sárkányok megértése és a megértés általi feloldás.
Nem megölnünk kell a rosszat, hanem át kell minősítenünk. Az átminősítés pedig a megértéssel kezdődik.
De igazán megérteni csak szívből tudunk valamit. Szívből és szeretettel történhet az őszinte és bátor
szembenézés, amellyel legyőzhetjük a bennünk rejlő tévedéseket, hibákat, félreértéseket, mulasztásokat.
Mert hát ezek a mi sárkányaink. Legyen hát bátorságunk szembenézni velük!
Pünkösti Gabriella
Lélekemelő: *Valamit mindig lehet tenni*
Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba.

Az állat órákon át szánalmasan bőgött,
miközben a paraszt megpróbált rájönni mit is
tehetne. Végül úgy döntött, hogy az állat már
öreg és a kutat úgyis ideje már betemetni, nem
éri meg kihúzni az öreg szamarat. Áthívta a
szomszédait, hogy segítsenek. Mindegyik
lapátot fogott és elkezdtek földet lapátolni a
kútba. A szamár megértette mi történik, és
először rémisztően üvöltött. Aztán mindenki
csodálatára, megnyugodott. Pár lapáttal később
a paraszt lenézett a kútba. Meglepetten látta,
hogy minden lapátnyi föld után a szamár valami
különöset csinál. Lerázza magáról a földet, és
egy lépéssel feljebb mászik. Ahogy a paraszt és
szomszédai tovább lapátolták a földet a
szamárra, lerázta magáról és egyre feljebb
mászott. Hamarosan mindenki ámult, ahogy a
szamár átlépett a kút peremén és boldogan
elsétált!

Az élet minden fajta szemetet és földet fog rád
lapátolni. A kútból kimászás trükkje, hogy lerázd
magadról, és tegyél egy lépést.
Minden probléma csak egy lehetőség a
továbblépésre.
Bármilyen problémából van kiút, ha nem adod fel,
nem állsz meg!
Rázd meg magad és lépj egyet feljebb!
Gyűjtötte: Hargita Péterné

Filmajánló: A bakancslista
színes, magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 97 perc, 2007
Carter Chambers (Morgan Freeman) tisztes, 3 gyermekes családapa, kétkezi munkás, aki dolgos évtizedeiben mást se tett, csak családjának kereste a betevőt. A kórházban egy szobába kerül Edward Cole-lal (Jack Nicholson), aki dúsgazdag férfi, a kórház tulajdonosa, szabados életével pedig folyton megbotránkoztatja mélyen vallásos
szobatársát. Se kutyája, se macskája, csak egy lánya, akit évtizedek óta nem látott és egy személyi asszisztense,
hogy legyen kibe rúgni.
Az orvos mindkettőjükkel egy napon közli, hogy nem sok idejük van hátra. A két férfi úgy gondolja, utolsó
hónapjaikat együtt töltik, s kis papírfecnire írt listájukról egyesével húzzák le életük utolsó kívánságait. A lista egé szen szélsőséges: a "megcsókolni a világ legszebb lányát" típusútól a "jó útra segíteni egy vadidegent"-ig minden
olvasható. A lista azonban lassan csökken egészen addig, amíg rájönnek, világkörüli útjuk nem a legmegfelelőbb
terep életük utolsó hónapjaira. Ráébrednek, valamikor számot kell vetni eddigi életükkel s a környezetükkel.
A film sok vígjáték elemet hordoz, a két színész kitesz magáért. Ettől függetlenül szerintem fontos gondolatokat feszeget a halálról, de igazából az élet értelméről. Ajánlom mindenkinek.
A filmet ajánlja: Bócsó Renáta
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
Az újság létrejöttét segítette: Bócsó Renáta, Hargita Péterné, Horváth Irén, Jagodics Edit, Nagy Sándorné, Pünkösti Gabirella,
Serbán Katalin, Várkonyi Zoltán és az Önkormányzat dolgozói

