2014. szeptember

39. szám

Nagyszékelyi Hírmondó
Önkormányzati hírek
Tisztelt Lakosok!
A Nagyszékelyi Önkormányzat a náluk vásárolt zöldségek árából leszámítja a
behozott befőttesüvegek értékét. Ha van valakinek üvege, tisztára mosva szívesen
átvesszük.
1,7 l-es 50 Ft/db, 0,7 l-es 30 Ft/db, 0,25 l-es 30 Ft/db. Ne dobjuk ki a felesleges
üvegeket, hasznosítsuk újra!
Önkormányzatnál eladó nagyobb tételben is: burgonya 80 Ft/kg, vöröshagyma 80 Ft/kg, paprika
100 Ft/kg, káposzta 80 Ft/kg.
Turula Sándorné
A 2014-es önkormányzati választáson indulók
Polgármesterjelöltek: Ács Sándor, Gergely Lajos, Klubecz Istvánné
Egyéni listás jelöltek: Ács Zoltánné, Bori Tamás Gábor, Csépai György, Fésűs Róbert, Gazsó
János, Gyurcsovics József, Hargita Péter Árpádné, Horváth Irén, Lacza Ferenc, Németh Attila,
Pádár Árpád, Pere Sándor, Szeder Jenő, Vaszari Enikő
Gross Säckel hoch!
Nagyszékelyben mintha megállt volna az idő. Lehet ezt átokként értékelni, én mégis inkább
lehetőségnek tekintem. Az egykor virágzó sváb település elveszett, elvesztegetett múltjából ma is
lehet meríteni, és emellett törekednünk kell a megmaradt tárgyi és szellemi értékeket életben tartani,
ha kell, újra feltámasztani.
Mik lehettek az 1700-as évek első felében Nagyszékelybe érkezett németség mozgatórugói,
amikor úgy döntöttek, hogy otthonaikat elhagyva sok száz kilométerrel távolabb új hazát
választanak maguknak? A miértek bizonyára sokfélék voltak, de egyvalamiben szinte bizonyosan
mindannyian osztoztak. Volt hitük. Nem feltétlenül vallásos hitre gondolok, de a jövőbe vetett hit
nélkülözhetetlen volt. Azzal indultak útnak, hogy kemény munkával bár, de képesek lesznek
újraépíteni saját jövőjüket. Igen sokat dolgoztak hát egyénileg és egymást segítve egyaránt, eközben
szükségképpen közösséggé lettek. Olyan egységgé, amely képes volt falunk ma is ismert
településképét kialakítani, képes volt templomot emelni, és óriási szorgalommal újra termő
kultúrtájjá varázsolta a nagyszékelyi domboldalakat.
A sváb dolgos nép volt, sokat követelt magától, és ezt várta el mástól is. Benne volt a vérében,
hogy csak kemény munkával lehet egyről a kettőre jutni; bizonyára gyanakodva nézte volna hát, ha
kétes hátterű hazánkfiai minden gondok megoldójaként a csillagot is odaígérik az égről
támogatásáért cserébe. (Háttérkép: Holzapfel András 1863–1938 és Nagel Netta 1867–1935.)
A mai magyar valóságban gyakran csalóka, torz nosztalgiával fogalmazódnak meg elvárások a
gondoskodó önkormányzatról, polgármesterről, általában a kormányzati vezetésről. Legyen munka,
csatornázás, fényűző közvilágítás, a földes utcákra kerüljön aszfalt, a megtermett terményt még a
háztól gyűjtsék be és vásárolják fel... Legyen? Lesz is! – szól az ígéret, de látnunk kell, hogy az
édes álomból keserű az ébredés.
Hamarosan ismét választások lesznek, ahol nem kevés a tét. Kalandor, üres ígéretek egyfelől,
nem könnyű boldogulás, de dolgos és felelősségteljes vezetés kínálata másfelől. Bízom benne, hogy
a sváb szellem még pislákoló lángját felszítja a tenni akarás, és Nagyszékely olyan vezetésre szavaz
októberben, akit ismer és elismer, olyat, aki sokat követel magától, de másoktól is ezt várja
el. Gross Säckel hoch! Es lebe hoch! (Éljen Nagyszékely! Éljen soká!)
Janurik Zoltán
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CIVIL VÁLASZTÁSI FÓRUM
Ismerjük meg a jelöltek elképzeléseit!
2014. október 3-án, pénteken 18 órától várjuk
a polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozását a kultúrházban.
A fórumot vezeti: Pintér Imre, a Faluegylet elnöke
Szeretettel várjuk a falu minden lakóját!
Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet

NAGYSZÉKELYI SZÜRETI ÜNNEPSÉG
2014. október 4-én, szombaton
gyülekező a központban, 12 órától ebéd, 13.30 szüreti felvonulás indulása.
Tervezett útvonal: Szabadság tér – Petőfi utca – Dózsa utca – Ady Endre utca – Rákóczi utca –
Damjanich utca – Pincehelyi utca – Kossuth utca – Szabadság tér
Az állomásokról még egyeztetni fogok az utcákban lakókkal. Jó lenne, ha összefognának,
segítenének az egymás közelében lakók és többen együtt tudnának készülni, sütni, teríteni, fogadni
a vonulókat, hogy ne egy-egy ember vállán legyen e nemes feladat.
Vendégeink: pincehelyi kocsisok, lovasok, pincehelyi Rozmaring néptánccsoport, kisszékelyi
Margaréta néptánckör, kisszékelyi Bokréta népdalkör, tamási Sax zenekar.
21 órától a kultúrházban bál lesz, amelyhez a talpalávalót a Sax zenekar fogja biztosítani.
Belépő: 500 Ft
Öltözzünk be minél többen – gyerekek, fiatalok,
felnőttek – hagyományos ruhákba!
Kölcsönözni is lehet a gyűjteményünkből a készlet
erejéig Turula Sándornénál. 20/263-93-04
Csőszök is lesznek, mint régen.

Ünnepeljünk együtt!
Hargita Péterné, Turula Sándorné
és az Önkormányzat

Folytatjuk a Baba-Mama Kört
Következő alkalom 2014. szeptember 29-én hétfőn 9–11 óráig lesz az önkormányzati
tanácsteremben. Apró Etelka pszichológussal beszélgethetünk a szobatisztaságról, bilire ill. WC-re
szoktatásról. Minden anyukát szeretettel várunk!
Hargita Péterné
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Honnan ered az a mese, hogy az aranyszínű szőlőben arany van?
Az aranytartalmú vagy aranyat termő szőlő meséje a 15. századba, Mátyás király udvari tudósainak
körébe vezet vissza. Marzio Galeotto ezt jegyezte fel:
„Egy hallatlan és csodadolgot említek, amiről azt mondják, hogy sehol másutt nem fordul elő,
csak Magyarországban. Ott ugyanis arany terem vessző alakban, hasonló a spárgához, néha meg a
szőlőtőke körül tekerőzött kacs formájára emlékeztet.”
Ezt a mesét elhitte az egész tudományos világ, még a józan ítéletű Bél Mátyás is. Sőt, egyik
munkájában közzétette egy olyan aranytekercsnek a rajzát, amelyet egy tokaji szőlővenyigéhez
nőve találtak.
Az aranyszőlő titkának egy lehetséges megfejtését a Természettudományi Közlönyben 1895-ben
Horváth Géza tette közzé. Megvizsgált egy szőlőszemet, amelyen négy darab aranyfényű
szemecske volt látható. Már első tekintetre megállapította, hogy az aranyszínű szemecskék
tulajdonképpen rovarpeték, a Gonocerus Acuteangulatus (Goeze) poloskafajnak a petéi.
Ez a felül világosbarna, alul szennyessárga, 12–15 mm hosszú rovar a karimáspoloskák
(Coreidae) családjához tartozik, és bokrokon, cserjéken Európa-szerte előfordul. Táplálékát
növényi nedvekből, bogyókból szívja, és ezekre a helyekre rakja petéit is. A viaszsárga peték tojás
alakúak, 1 3/4 mm hosszúak és 1 mm-nél valamivel vastagabbak. A fiatal ivadék úgy bújik ki a
petéből, hogy annak végén egy kis ajtócska felnyílik. Az üres peték aranysárgák, olyan aranyos
fénnyel és csillogással, hogy valóban aranynak lehet nézni. Felszínük szabad szemmel simának
látszik, de erős nagyítás mellett szabálytalan hatszögű sejtekből álló recézetet lehet rajta észrevenni.
Az üres petehéjak, amelyek különben csak olyan sárgák, mint a borostyánkő, eme recésségnek
köszönhetik élénk aranyfényüket, mert a felszín recézete a „fénytalálkozás tüneményét” idézi elő
(fizikai neve interferencia), és ez okozza az aranyos csillogást.
Az aranyfényű petehéjak azonban nem hasonlíthatnak szőlőkacsra. Honnan eredhet akkor az
aranyvenyige meséje?
Szőlőműveléskor gyakran bukkantak és bukkannak régészeti leletekre. Előfordulhatott, hogy
bronzkori arany spirálisokat találtak valaha egy szőlőben, s mivel ezek valóban emlékeztetnek a
szőlőkacsra, azt a téves következtetést vonták le, hogy az arany a szőlőtőkén termett.
a Magyar Rádió Kíváncsiak Klubja című műsora alapján, közreadta Nagy Sándor
Ismerjük meg egymást!
Cikksorozat a régebben és újabban itt lakókról
Kérdéseinkre Kántás Nóra válaszolt, aki családjával a templom melletti kanyarban laknak.

1. Mióta él itt Nagyszékelyen? 2012. november vége óta.
2. Honnan költözött ide? A Veszprém megyei
Balatonfőkajárról.
3. Miért éppen ide költözött? 1986 májusában Pincehelyen
születtem. 1987 februárjában elköltöztünk a szüleimmel
Nagyszékelyből. A saját családommal azonban
visszaköltöztem.
4. Mivel szokott foglalkozni? A háztartást vezetem,
emellett a párommal mezőgazdaságban
tevékenykedünk.
5. Meséljen kicsit a családjáról! A párom, Roboz Viktor
32 éves, Simontornyán dolgozik a Premix Kft.-nél mint
karbantartó. Én 28 éves vagyok és itthon vagyok GYESen. Fiaim Iliás Bálint Gábor és Iliás Barnabás Antal
5 évesek.
Én hazajöttem ide, mert innen származom.
Mit üzen a nagyszékelyi Hírmondó olvasóinak?
Becsüljék és tiszteljék Nagyszékelyt.
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34. Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Versenye – Nagyszékely
A Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Versenye 34 éves múltra tekint vissza, első alkalommal
Váralján került megrendezésre 1981-ben. Kettős céllal indult útjára a verseny. A sportolás és a
szabadidő hasznos eltöltése mellett fontos célja, hogy a résztvevők megismerjék a megye falvait és
nagyobb településeit. Ennek szellemében a 33 év alatt minden évben a megye más-más településén
került lebonyolításra a rendezvény. A szervezés során igyekszünk részletesen megismerni az adott
település értékeit, érdekességeit, és a résztvevőknek a lehető legteljesebb képet adni a faluról. A verseny
jó lehetőség a településnek, hogy megmutathassa értékeit.
Versenykiírás
Ebben az évben Nagyszékelybe látogatunk faluismereti versenyünkkel. A versenyen 2–5 fős
csapatok mérik össze tudásukat általános iskolás, középiskolás, felnőtt és családi kategóriában.
A családi kategóriában feltétel, hogy a csapatnak 14 év alatti vagy 60 év feletti tagja is legyen.
A feladat két részből áll. Egyrészt érinteni kell a falutérképen bejelölt bójákat, és az ott elhelyezett
szúróbélyegzővel ezt a menetkartonon igazolni. Ez esetenként némi ügyességet kíván majd a
résztvevőktől. Másrészt a településsel kapcsolatos elméleti feladatot kell megoldani. A rendezvény
honlapján elhelyezünk egy Nagyszékely történetét, kulturális és természeti értékeit összefoglaló
rövid anyagot. A kérdések közül néhányat ebből felkészülve meg lehet válaszolni. A kérdések
többségére azonban a falu bejárása során szerzett ismeretek segítségével, a település nevezetes
helyeit felkeresve lehet megtudni a választ. Meg kell nézni, számolni, vagy éppen a faluban élő
emberektől kell megkérdezni. A kérdésekre három megadott válasz közül kell kiválasztani a
megfelelőt. Minden válasz előtt egy betű található. A helyes válaszok betűjelét egymás mögé írva
értelmes szöveget kaptok. A verseny célja, hogy a bójákat is érintve minél hamarabb megfejtsétek
ezt a szöveget, és a négy órás szintidőn belül beérjetek a célba. A honlapon más érdekességeket is
elhelyezünk, pl. képeket a faluról, valamint a verseny után az eredmények, és az ott készült
fényképek is láthatók lesznek. A verseny a település területén és közvetlen környékén folyik, nem
igényel képzettséget a tájékozódás terén, bárki részt vehet a rendezvényen.
A rendezvény honlapja: www.totakiv.fw.hu
A verseny időpontja: 2014. október 11. (szombat). Versenyközpont: Nagyszékelyi Iskola
Nevezés: feherlofiase@gmail.com. Nevezéskor kérjük megadni, hogy melyik kategóriában hány
csapattal nevezel a versenyre. Nagy segítséget jelent, ha a résztvevők várható létszámát is tudod.
Nevezési határidő: 2014. október 10. (péntek) 18:00 óra
Nevezési díj: Nagyszékelyi résztvevőknek és hat éves korig nincs nevezési díj. Más esetben,
határidőben történő nevezés esetén diákoknak 400 Ft/fő, felnőtteknek 500 Ft/fő, helyszíni nevezés
estén diákoknak 500 Ft/fő, felnőtteknek 600 Ft/fő. A nevezési díjat a helyszínen kell fizetni.
Díjazás: Minden kategória győztes csapata egy serleget vihet haza, valamint az 1–3. harmadik
helyezett csapatok tagjai érem és a verseny lógójával ellátott póló díjazásban részesülnek. Általános
iskolás kategóriában a 4–6. helyezett csapatok tagjait is díjazzuk a verseny lógójával ellátott
pólóval.
Szükséges felszerelés: íróeszköz
Információ: Bernáth Zsolt 30/351-3344
A verseny menete: 08.45–09.45 résztvevők megérkezése
09.45–10.00 köszöntő, tájékoztató
10.00–14.00 verseny
14.15–14.45 szerencsefutam
15.00–
eredményhirdetés
A versenyeken mindenki saját felelősségére vesz részt!
Szép időt és kellemes versenyzést kívánunk!
A RENDEZŐSÉG
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, Bori Tamás korrektor
és az Önkormányzat dolgozói.
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