
2013. december          31. szám 
 

 

 
 

 

 

 

Nagyszékelyi Hírmondó 
 

 

Bevezető 
 

Kedves Olvasók! 

Fogadják szeretettel ebben a hónapban második újságunkat. 

Megpróbáljuk az előttünk tornyosuló ünnepek programjait 

átláthatóvá tenni. Köszönjük a küldött írásokat. 

Megpróbáltuk a legtöbbet közre adni. Bócsó Renáta 
 

Újévi köszöntő 
 

Eldöcögött az óévnek szekere, 

Ez a szekér sok gonddal volt tele. 

Pusztuljon hát nyikorogva, zörögve, 

Búját-baját feledjük el örökre. 

Azt kívánom az új év hajnalán, 

Ez az új év legyen boldog és vidám. 

Kerülje hát házatokat a bánat, 

Csak jót adjon Isten az egész világnak. 

(Beküldte: Kótáné Mariska néni) 

 

Karácsonyi sütemény recept 
 

Végy egy kilogramm jó meleg szeretetet! 

Szitáld át a türelem szitáján, 

nehogy pletykamag kerüljön bele! 

Gyúrd össze egy tojásnyi kedvességgel 

és takard le tiszta jókedvvel. 

Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél! 

Szórd meg asszonyi kacagással, 

és tégy rá pár csepp nyugodt megfontolást. 

Vágd fel annyi darabra, hogy eggyel mindig több 

legyen, 

mint ahányan az asztalnál ültök, 

hiszen mindig akad valaki, aki még rászorul. 

(Beküldte: Hargita Péter) 
 

Önkormányzati hírek 
 

Tisztelt Nagyszékelyi Lakosok! 

 

A múlt héten a járási hivatal a polgármestereket egy téli időszakra való felkészítésre hívta össze. 

Az idei év márciusi 15.-i havas időjárása komoly tanulsággal szolgált, hogy kinek mi a dolga és a 

felelőssége. A legfőbb tanulságként azt vontam le, hogy mi itt Nagyszékelyben eléggé magunkra vagyunk 

utalva. 

A falugondnokon és a családsegítőn keresztül megpróbálunk figyelemmel lenni a rászorultakra, de azt 

gondolom, hogy a szorult helyzetekben legfontosabb a ’jószomszédság ’ odafigyelése. Kérem Önöket, 

legyenek figyelemmel a környékükön lakókra, és ha valami szokatlant észlelnek, segítsenek, vagy 

értesítsék a falugondnokot, esetleg a hivatalunk dolgozóit.  

 Köszönettel: Várkonyi Zoltán polgármester 

 

A közterületeinken sajnos sokszor kóborolnak kutyák gazdájuk nélkül. Kérem azokat a kutya tartókat 

(akik kutyái időnkként elkóborolnak), legyenek nagyobb figyelemmel, és ha kell, a szabályoknak 

megfelelően kössék meg az állataikat.  Több baleset származott már ebből a nehezen kezelhető 

problémából, amely komoly szabálysértési bírságokat is vonhat maga után, a kellemetlenségekről, 

félelmekről nem is beszélve.  FELSZÓLÍTOM AZ ÉRINTETT KUTYATARTÓKAT,  HOGY AZ 

ÁLLATAIKAT TARTSÁK A PORTÁJUKON BELÜL! Várkonyi Zoltán polgármester 
 

Nagyszékely Község Önkormányzata és dolgozói nevében kívánok Önöknek  

ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 

és 

EGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT! 
 

Különböző szolgáltatások ünnepi rendje 
 

A könyvtár az iskolai szünet ideje alatt zárva tart. 

 Az önkormányzati hivatal ügyfélfogadása dec. 21-29. szünetel. 

A szemétszállítás dec. 26. csütörtök helyett dec. 29-én vasárnap lesz! 

A vegyesbolt a 24-ét kivéve a megszokott rendben nyitva tart. 



 

Falukarácsony 
 

2013. december 20. péntek 17 

órától 

Óvodások műsora 

Iskolások előadása 

Fodor Otília éneklése 
 

Szeretettel várunk 

Mindenkit a Kultúrházba! 
 

A műsor után forralt bor, meleg tea 

és sütemények mellett együtt 

lehetünk. 

Kérjük hozzanak egy kis 

süteményt! 
 

Találkozzunk és 

ünnepeljünk együtt! 
 

 

Kívánságkosár és köszönet 
 

Kellemes Karácsonyi ünnepeket, örömökben gazdag Boldog Új esztendőt a 

Szerkesztőség és az Önkormányzat összes dolgozójának! Tiszta szívből 

kívánja: Kótáné Mariska néni 
 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani az Önkormányzatnak, a 

Rendőrségnek, Boczor Gyula és Bathó Béla polgárőröknek lelkiismeretes, 

odaadó munkájukért, hogy nyugodtabbá tegyék öreg napjainkat. Nagyon 

sokat jelent, hogy többször látjuk erre-arra cirkálni őket. Maradok 

tisztelettel, kívánok jó egészséget, és nagyon boldog ünnepeket! 

Továbbá köszönetet mondok a falugondnoknak, Gazsó Jánosnak és 

Ácsné Ildikónak odaadó, lelkiismeretes munkájukért. A Jó Isten adjon nekik 

sokáig erőt, egészséget és nagyon boldog ünnepeket! Szeretettel Kótáné 
 

Köszönetet szeretnénk mondani Áron Józsefnek, Csík 

Mihálynénak, Szeder Anikónak, Székely Andreának és Varga 

Györgynek, hogy a gyerekek mikulás ajándéka sok mindennel 

gazdagodhatott az idén! 

Önkormányzat, Óvoda Pedagógusok és Iskolai Pedagógusok 
 

Fénylánc Magyarországért december 21-én (szombaton), az év legsötétebb napján 
 

Karácsony a fény újjászületésének ideje bennünk és a természetben. Közös ünnepre hívunk benneteket.  

17 órakor a Szent Mihály-hegyen (Börzsöny) kigyullad egy máglya, amelynek fénye - ha te is akarod - messzire 

elvilágít az éjszakában. A szomszédos hegycsúcsokon barátaink várják a fényt, hogy meggyújtsák saját tüzeiket. 

Az ő tüzeikre is választüzek gyúlnak szerteszét, a közös ima és a Fénylánc végigfolyik a hegyeken, hogy közelebb 

hozza egymáshoz az embereket. Hatodszor fut végig a Fénylánc a világban idén dec. 21-én. 

Nagyszékelyi tűzgyújtás 18 órakor a Cseperkeháton a körkarámnál lesz. Ha bármi okból nem tudsz a Fényláncban 

részt venni, tégy egy égő gyertyát az ablakodba és mondj el ekkor egy imát Magyarországért.  
Segíts, hogy minél több fény áradhasson elsötétült világunkba! Este, ha kigyulladnak a csillagok az Égen és a 

Földön gondolj arra: Nem vagy egyedül! 

Ha kapcsolódni akarsz a Fénylánchoz, információ: MAG (www.magtar.hu) http://fenylanc.uw.hu 
 

Szilveszter 2013 

Óévbúcsúztató a kemencénél 
 

dec. 31-én 14-16h-ig a szabadba 

vágyóknak! 

A központban a kemencénél 14 órakor 

találkozunk.  

Berakjuk a tepsis süteményeket és a 

sütőtököket. Forró tea is készül. 

 A kemencében sültekből közösségi 

kóstolót tartunk. 

Szeretettel várunk Mindenkit: Kapitány Hilda,  

  Hargita Péterné 
 

Családos szilveszter az iskolában 
 

18.00 Gyerektánc a tornateremben.  

Szendvicskészítő-díszítő verseny (alapanyagokat a szülők 

hozzák, zsűri helyszínen verbuvált) 

Gyerekek és fiatalok süteménysütő versenye (otthon 

készített sütiből).  

Vacsora  

Társasozás, csocsózás, sportolás.  
Táncház  

24.00 HIMNUSZ éneklése, közös koccintás. 

Szeretettel várjuk a családokat: Hargita Péterné 
 

Szilveszter a kultúrházban 
 

19 órától közös vacsora 

Menü: vadpörkölt krumplival, savanyúsággal. 
 

21 órától táncos mulatság, a zenét Manzinger 

József szolgáltatja számunkra. 

Játékos vetélkedők, társasjátékozás 

Tombolahúzás 

Büfé 

A vacsora jegyek elővétele 1500Ft-os áron és a 

tombola felajánlások is a Polgármesteri 

Hivatalban Hargita Péterné Katinál intézhetők 

délelőttönként december 20-ig.  

10 éven aluli gyermekek számára a belépés 

díjtalan!  

21 órától a belépő 500Ft  
 

BÚCSÚZTASSUK EGYÜTT AZ ÓÉVET 

ÉS 

BIZAKODÓ, JÓKEDVVEL LÉPJÜK ÁT 

AZ ÚJÉV KÜSZÖBÉT! 
 

Szervezők: Turula Sándorné, 

  Hargita Péterné  

 

 

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, 

Várkonyi Zoltán és az Önkormányzat dolgozói. Írást beküldött Hargita Péter és Kótáné Mariska néni 

http://www.nagyszekely.hu/

