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Nagyszékelyi Hírmondó
Önkormányzati hírek
Köszönöm szépen mindazoknak, akik anyagilag és munkájukkal támogatták a nagyszékelyi ünnepi készülődést.
Köszönöm többek között Áron József hozzájárulását a nagyszékelyi óvodások és iskolások mikuláscsomagjához;
Székely Andreának és Szita Péternek az óvodásoknak szánt mézet; és Szeder Anikónak az óvodás
mikuláscsomagokat, a két fenyőfát, a szaloncukrokat a falukarácsonyra és a feldíszített karácsonyfát a
faluközpontban.
A téli időszakban kevesebb a mozgás az utcán, a kertekben és az udvarokon. Figyeljünk jobban a
szomszédunkban és az utcánkban lakó idősebb egyedülállókra! Fábián Imre sajnálatos balesete, és az a tény,
hogy napokig feküdt eszméletlenül egyedül lakásában, ráirányítja figyelmünket az egyedülállók kiszolgáltatott
helyzetére. Ne érezzük tolakodásnak bekopogni hozzájuk, ha már hosszabb ideje nem látunk mozgást a ház
körül!
Klubecz Istvánné polgármester


Kérjük, hogy a jótékonysági farsangi bálra a tombola felajánlásokat Kántás Nórának vagy a hivatalban
Turula Sándornénak adják le. Támogató jegyek a hivatalban a közösségi munkásoktól – Hargita Péternétől,
Kántás Nórától, Sárközi Szilviától – vásárolhatóak. Az összegyűlt összeget mobil színpad vásárlására
szeretnénk fordítani. Előre is köszönjük hozzájárulásukat!

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársnője, Szijjártó Renáta minden csütörtökön
7.00–11.00-ig ügyfélfogadást tart a hivatalban. Szociális és családi problémával kereshetik a nagyszékelyi
lakosok.
Beszámoló a 2015. december 8-i testületi ülésről és közmeghallgatásról
A 2015. év folyamán megkezdett beruházásokról tartott tájékoztatót Klubecz Istvánné
közmeghallgatás formájában. Az elmúlt év során 54 fő közfoglalkoztatott és 6 diák dolgozhatott az
önkormányzatnál. A felsorolt főbb beruházások: 1. A helyi sajátosságra épülő program keretében történt a
temető teljes felújítása (ravatalozó épület, fedett rész kialakítása, új padok, kocsi feljáró, kerítés, kapuk,
belső új drapéria, szemetesek, hatszori kaszálás, bokorirtás, gereblyézés, út mellett gallyazás, 4 db veszélyes
fa kivágása stb.). Ezen kívül a katolikus temetőt is kitisztították. A falu területének tisztántartását is végezték
az ebben a programban részt vevő dolgozók, újabb szemeteseket, korlátokat, lépcsőket készítettek
és helyeztek ki. A középületeket tisztán tartották, és a rendezvényeinknél is sokat segítettek.
2. A mezőgazdasági programról részletes beszámolót olvashattak a Hírmondó 50., szeptemberi számában.
Ezt kiegészíteném azzal, hogy november végéig 765.000 Ft értékben árusítottak saját zöldségeket és
feldolgozott termékeket. A közétkeztetésben 356.000 Ft értékben használtunk helyi termelésű anyagokat. Az
NFA-tól (Nemzeti Földalapkezelő) használatba kapott területen a kukorica termése 10 hektáron 3 millió Ft
bevételt hozott. 3. Útminőség javítás történt a Dózsa utcában 8,5 millió Ft, a Damjanich utcában 2,5 millió
Ft értékben. 4. Egyéb tevékenységek: Megtörtént a nagyszékelyi árok kitisztíttatása, amelyet a VIZIG 6,5
milló Ft-ért végeztetett el a Kapos-Koppányölgyi Vízi Társulattal. A kultúrház melletti területet az
önkormányzat megvásárolta 200eFt-ért. Az iskola tornaterme és az önkormányzat több helyisége ki lett
fetve. Két gáztűzhelyt újramázoltak. A Damjanich utcai önkormányzati tulajdonú házba megtörtént a víz
bekötése 250 ezer Ft-ért. Az önkormányzat vonólapokat vásárolt. Kósa János visszaadott 4 hektár bérelt
önkormányzati területet.
A kisgyermekek falunkban újrainduló néptáncoktatásához kért Sárközi Szilvia támogatást az
önkormányzattól. Havi egy oktatás díjával támogatja a testület ezt a kulturális tevékenységet, a többi
alkalmat a szülők fizetik.

A belső ellenőrzési tervet elfogadta a testület, eszerint idén
az iktatási, iratkezelési feladatok felülvizsgálata kerül sorra.
A
DÁM
Önkormányzati
Társulás
Társulási
megállapodásának technikai módosítását is elfogadta a testület. Az
ellátható feladatok köre a gyepmesteri feladatokkal bővült.
Zárt ülésen a testület 7 települési kérelmet bírált el. Három
lakásfenntartási támogatási kérelem volt, amelyeket támogatott is a
testület, a négy rendkívüli települési támogatásból egyet kellett
visszautasítania az igénylőnek a rendeletben megszabott felső határt
meghaladó jövedelme miatt.
Az ülés végén azzal lepett meg Klubecz Istvánné
polgármesterünk, hogy a tanácsteremben vendégül látott bennünket egy finom vacsorával, miközben
kötetlenül beszélgethettünk. Ezúton is köszönjük a testület nevében kedvességét és az egész évi
Nagyszékelyért való fáradozását!
Hargita Péterné képviselő
Értéktár bizottsági ülés
2015. december 8-án tartotta a Nagyszékelyi Értéktár Bizottság soron következő ülését, melyen két újabb
javaslat került elfogadásra. Ez alkalommal a Nagyszékelyi Iskola mint építészeti és kulturális érték,
valamint a különleges régi tájfajták közé tartozó gyümölcsfák és növénytársulások mint természeti értékek
kerültek be értékeink közé. A különleges tájfajták gazdáit értesítettük a növényeik értéktárba való
felvételéről, habár ez semmilyen kötelezettséggel vagy tiltással nem jár a tulajdonos számára, növényeivel
ezután is szabadon rendelkezhet.
Horváth Irén
Programajánló
Február 6-án jótékonysági farsangi mulattság lesz a Művelődési Házban. Gyermek
néptáncbemutatóval, vidám színházi előadással, hastáncbemutatóval, karaoke-val, tombolával
és jó hangulattal várunk mindenkit. A talpalávalóról Herczeg Lajos gondoskodik.

Minden kedden délután 16.15-től gyermek néptáncoktatás van az iskola tornatermében. Az
alkalmakat Bősze Zoltán hivatásos néptánctanár tartja. Lehet csatlakozni a csoporthoz.

A Kisszékelyi Kulturális Egyesület és az Áldott Menedék közös szervezésében február 27-én,
szombaton Oltónap és Magbörze lesz Kisszékelyben.
9-től 12-ig a résztvevők megismerkedhetnek az oltás és a szemzés gyakorlatával, és mindenki 2 alanyt be is
olthat, melyet utána természetesen hazavihet.
12-13 óra között ebédszünet. A regisztrálók egy tál bográcsos ételt fogyaszthatnak el.
13-15 között A Tündérkert-mozgalom című előadást hallgathatják meg a mozgalom elindítóitól.
15 órától magok és egyéb szaporítóanyagok (oltóvesszők, dugványok, gumók, hagymák stb.) cseréje
Mindenki hozza el saját fajtáinak magjait, szaporítóanyagait!
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, melynek határideje február 25., csütörtök.
A regisztrációs díj 1000 Ft, melyet a helyszínen kell befizetni.
Kapcsolattartó: Bócsó Renáta: neonata@freemail.hu, 06-70-429-3843
Várunk mindenkit szeretettel!
Januári jókívánságok



Schillingné Váradi Ágnest és Schilling Ágnest névnapja alkalmából szeretettel köszönti a
kertészcsapat.
Boczor Erzsébetnek boldog születésnapot, Kökény Zsanettnek boldog születésnapot és jobb
tanulmányi eredményeket kíván: Mama.

Anyakönyvi hírek






December 18-án meghalt Habányi Mihályné. Temetésére Nagyszékelyben későbbi időpontban kerül
sor.
Január 12-én, 68 éves korában elhunyt Mezei Józsefné. Temetése 18-án délután volt a református
temetőben.
Január 15-én meghalt Kövecses Ferenc. Temetése Kazincbarcikán lesz.
Nyugodjanak békében!

Január 11-én hajnalban megszületett Szekeresné Mireider Beáta és Szekeres Gábor kislánya, Szekeres
Lelle. Mireider Mihályék hetedik unokája 3,22 kg-mal és 55 cm-rel született. A baba és édesanyja jó
egészségnek örvendenek. Gratulálunk!
Szociális szövetkezet

Nagy Ferenc térségi foglalkoztatási tanácsadó mentorálásával felmerült egy nagyszékelyi szociális
szövetkezet létrehozásának lehetősége. A szövetkezet fő tevékenysége a gyümölcs, gyógy- és fűszernövény
szárítás, aszalás lenne. Erre épülhetnének egyéb tevékenységek. A tervek szerint a szövetkezet elsősorban a
faluban megtermelt terményeket dolgozza majd fel, és próbálja értékesíteni. Fő irányelv a környezetbarát,
hagyományos technológiák alkalmazása.
A következő megbeszélés a témában január 28-án, csütörtök reggel 8 órától lesz a hivatal
tanácstermében, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Sárközi Szilvia
A nagyszékelyi Misi mókus
Az uram az Erdészetnél dolgozott, ott volt traktoros. Mentek
Kisszékelyre fáért, és ott valahol az oldal árkában mászott három
icike-picike mókus. Nem tudni, hogy hogyan kerültek oda. Talán a
kivágott fák miatt estek le, mert ott már ki voltak vágva a fák.
Körülbelül 4 cm nagyságú volt a teste, és ugyanannyi a farka
is. Az ember a markába belefoghatta, akkora volt. Mondta az uram
a traktorról a többieknek: „Ha megfogjátok, egy az enyém!” Mire ő
leszállt a traktorról és odament, már megfogták mind a hármat.
A többiek is mind vittek haza egyet-egyet, de egyiké sem maradt
meg, csak a mienk. Akkor a férjem ott még beletette egy
parasztzsákba (szövött zsák), hogy kapjon levegőt. Abban volt
egész nap szegényke, amíg a férjem este haza nem jött a munkából.
Megjött, és azt mondta: „Csukd be az ajtót!” Majd megmutatta,
mit hozott. „Jaj, mit akarsz ezzel!? Ez nem él még meg, ez annyira
picike!” – mondtam. Azt mondta: „Hát megpróbáljuk, aztán majd
meglátjuk. Úgyis elveszett volna lehet ott is.” A 12 éves Zsuzsi
lányunk annyira örült a mókuskának! Ő nevezte el Misi mókusnak.
Kérdezte a férjem: „Most mi csináljak vele?” Hát mondom: „Megpróbáljuk megetetni. Van itt egy
fülcseppentő, megpróbálunk tejet a kis szájába cseppenteni.” Pár csepp tehéntejet cseppentettünk a szájába,
és lenyelte. Akkor kapott még egy kicsit. Este beletettük egy kis dobozba, annak volt egy kis teteje. Azt
kilukasztottuk, hogy kapjon levegőt. Hajnalban már mindig mocorgott. Felkeltem, melegítettem neki egy kis
tejet, és megint kapott belőle. Naponta amikor jöttünk-mentünk, akinek volt egy kis ideje, időnkét megetette
pár cseppel. Kezünkbe tartottuk etetés közben, és azt úgy szerette, mert meleg volt neki az ember keze.
Amikor még ilyen pici volt, nem mertük kiengedni, mert hát úgy elbújt volna valahová, hogy meg sem
találtuk volna. Zsuzsi is jött haza az iskolából, akkor ő is megetette. Aztán olyan hamar megtanult enni,
talánkét hét sem volt! Már májkrémes konzerves dobozban kapott tejet és úgy itta, mint a csuda! Kapott
diót. Jött a cseresznyeszezon, azt nagyon szerette! Ült, és a kezébe fogta, úgy ette. Olyan drága volt! Itt volt

sarokra egy heverő, ott volt egy újságpapír leterítve, és azon volt az ennivalója. Odajárt, és evett. Akkor már
csak éjjelre csuktuk be a ládájába. Kapott egy kis ládát, amin volt egy üveglap, és hagytunk egy olyan rést,
hogy kapjon levegőt. Hajnalban, amikor felkelt, sokszor már annyira piszkálta az üveget – mert ki akart
jönni –, hogy az orránál lekopott a szőr. Reggel legtöbbször az uram kelt fel, és engedte ki Misit, és akkor
ment az ágyba Zsuzsihoz. De úgy feküdt oda, összetette a kezeit, és a párnára rátette a fejét, úgy aludt a
Zsuzsival. Mondtam is, hogy ez úgy fog meghalni, hogy ráfekszünk a párnán, vagy ráülünk, mert a pléd alá
is a heverőn, díszpárnák alá is mindig odafeküdt. Szabadon közlekedhetett a konyhában már 1 hónaposan.
Jött-ment, anyukának kivette a kenyeret a kezéből, amikor evett az asztalnál. Fölugrott, és szépen kivette!
Egyszer kiment a szabadba is, és visszajött; aztán hagytuk kimenni is. Mindig az udvaron lévő nagy
szederfára ment fel, és ugrabugrált. Félt a macskáktól, és mikor félig lejött, a fatörzsön megkapaszkodott és
körülnézett; ha nem látta a macskákat, akkor zsupsz, bejött a konyhába, és ment helyére enni.
Egyszer felment a padlásra, mert rettenetesen szerette a kukoricának azt a székit, úgy mondjuk a végén
lévő fehérjét, a csíráját. Azt kirágta, aztán eldobta. Mindig feljárt a padlásra enni. A diót is szerette, de
’disznó’ volt, nem törte meg. Meg kellett neki törni, akkor kiválogatta. A mogyorót sem törte meg magának,
pedig az vékonyabb héjú volt. Mindenféle gyümölcsöt is megevett. Mindig mászkált utánunk. Az uramnak
mikor megágyaztam, mindig a dunnája alá, a takaró alá oda bement, ott aludt. Csak üres székre lehetett
leülni, mindig minden alá be kellett nézni, attól féltünk, nehogy ráüljünk, mert ott a mókus. Mindig csak
ment végig a lakásban a mókus, Jucika pedig, a nagyobb lányom, amikor itthon volt, haragudott érte, hogy
ilyen szemtelen. Volt, amikor nem ment oda a dobozához piszkítani sem, hanem elszórta ott, ahol éppen
volt. Volt egy faládája homokkal, pisilni mindig oda ment, de a többit elszórta. Egyébként az kemény volt
(az ürüléke), nem volt olyan probléma vele.
Nagyon aranyos volt, ha valakivel beszélgettünk a kapuban, kijött, és mint aki hallgatózik, odaállt a
kapudúcra, és nézegetett. A Zsuzsival elment a boltba, és kiugrott a pultra. A boltos adott neki egy darab
kekszet, és ott szépen ette. Mindenki azt nézte és nevette. Zsuzsinak volt egy szürke nadrágja, aminek bőrrel
volt szegve a zsebe. Azt nagyon jól ismerte a mókus. Zsuzsi csak mondta neki: „Misi!” Akkor ahol volt
éppen, onnan odament, és Zsuzsin szépen felmászott, aztán bele a zsebibe, megfordult a zsebiben fejével
kifelé, és akkor várta, hogy menjenek valahova. Mindenhova vitte magával. Mikor iskolába ment, volt,
mikor elszökött utána. Volt, amikor úgy kaptam el a kapuban, mert ment volna a Zsuzsi után. Ha nem
mentünk ki az utcára, megmaradt az udvarban itt körülöttünk.
Egyszer mentem a boltba, és hallottam, hogy jön utánam, hallottam a hangját, úgy beszélt, makogott.
Hátranéztem és mondtam: „Hát te szemtelen! Én most már vissza nem megyek innen a szomszédból! Gyere
velem!” Felugrott a vállamra, aztán mentünk. Elmentünk a boltba, és amikor jöttünk visszafelé, szünet volt
az iskolában. Meghallotta a Zsuzsi hangját! Leugrott rólam és futás, odaállt az oszlopra, majd körülnézett:
hol van a Zsuzsi? Zsuzsi is meglátta, és mondta neki: „Jaj, hát te hogy kerülsz ide?” Aztán meglátta, hogy
ott állok. Kértem, hogy fogja meg és hazaviszem, de nem engedte magát a mókus! Bement vele az
osztályterembe is. Mondta a tanító néni: „Azért te Zsuzsi csináld a leckédet, a mókus meg hát legyen itt.” De
hát a gyerekek nem nagyon figyeltek, csak a mókusra. Zsuzsi feltette egy irattartó szekrénynek a tetejére
Misit, és mondta neki: „Most itt maradsz addig, amíg nem szólok!” Kapott valami kenyérhéjat is a
gyerekektől, és ott eszegetett. Az óra végét megvárta, míg hazajött. Hát nem jött velem haza, hiába
könyörögtem neki, Zsuzsival jött haza. Volt, mikor Zsuzsinak a vállán jött haza, volt, mikor ült a táskáján,
mikor milyen kedve volt. Nagyon aranyos volt, óh, hát az egész falu gyerekei idejártak. Lefeküdt az uram,
és Misi játszani szeretette volna vele, de az uram nem ütött úgy vissza, ahogyan máskor szokta, nem
legyintette meg, Akkor megfogta az uram fülét a fogával és meghúzgálta. Akkor sem reagált rá az uram,
kíváncsi volt, hogy mit fog a mókus reagálni majd. Odament Misi a hajához, összefogott valamennyit, és jól
meghúzgálta. Hát az uram kénytelen volt már legyinteni felé. Nagyon aranyos volt, ahogyan húzgálta a
haját, mivel játszani óhajtott.
Másfél éves koráig élt velünk. Nyáron egyszer felment a padlásra, és többet nem jött elő. Még meg is
siratták, ültek és siratták, az uram meg a lányom. Mondtam is: „Már hagyjátok abba, ha én meghalok,
engem nem sirattok ennyit!” A férjem aztán azt is mondta, hogy mivel már ivarérett volt, lehet társat talált
magának, azért ment el. Én attól félek, megfogta a macska. Nem tudjuk, milyen vége lett, de nekünk sok
örömünk volt Misi mókusban.
Máté Lászlóné, Juci néni
Az újságot kiadja Nagyszékely Község Önkormányzata a Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet támogatásával
7085 Nagyszékely, Táncsics u. 11. • Tel.: 74/408-393 • ww.nagyszekely.hu
Az újság létrejöttét segítette: Bócsó Renáta, Hargita Péterné, Klubecz Istvánné, Sárközi Szilvia és az Önkormányzat dolgozói
Korrektúra: Bori Tamás

Idősek napja
December 16-án az önkormányzat a nagyszékely iskola
és Hargita János közreműködésével idősek napi
megemlékezést tartott a Művelődési Házban.
Szép, bensőséges hangulatú találkozó volt.
A rendezvény szellemiségét híven tükrözte Nagy
Sándorné, a Nyugdíjas Klub elnökének köszöntője:
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal,
hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.”
Sütő András
Tisztelt megjelentek, kedves szépkorúak!
Megtisztelő számomra, hogy a mai ünnepségen köszöntőt mondhatok. Nem biztos, hogy én vagyok erre a
legilletékesebb, de szívesen teszek eleget polgármester asszony felkérésének.
Jó itt együtt látni Önöket. Köszönjük, hogy az utóbbi időkben egyre több alkalom adódik a találkozásra.
Nem csupán a programok miatt érdemes részt venni, hanem mert jó együtt lenni, beszélgetni. Ha közösségbe
megyünk, már tettünk egy keveset az egészségünkért. Kimutatott tény, hogy egy jóízű beszélgetés üdítően
hat testre és lélekre egyaránt.
Változó taglétszámmal ugyan, de már 35 éve megszakítás nélkül működik a Nagyszékelyi Nyugdíjas
Klub. Örvendetes, hogy az idén is jöttek új tagok, és jövőre is többen jelezték a belépési szándékukat.
Nem szeretném Önöket hivatalos adatokkal untatni, de jó, ha tudjuk, az ENSZ 1991-ben minden év
október 1-jét kinevezte az Idősek Világnapjának. Manapság, mikor annyi mindennek van már világnapja,
sok mindent és sok mindenkit ünnepelünk, szép gesztus felhívni a figyelmet erre a korosztályra is.
Nem szükséges azonban világnapnak lenni ahhoz, hogy tudjuk, hálával és sok-sok köszönettel tartozunk
az előttünk járóknak. A mi életünket is Ők alapozták meg. Amit tettek, és ahogyan tették, példa lehet
számunkra. Elődeink lába nyomán járunk, a szó szoros értelmében. Itt Nagyszékelyben járjuk azokat az
utcákat, járjuk a határt, a szőlőket, az erdőket, ahol egykor ők jártak. Aki még gondozza a tájat, azokon a
szántókon, dűlőkön munkálkodik, amin az őseink.
Felsorolhatnánk a neveket, kik és mit tettek. Jobb érzés azonban beszélgetni róluk, időről-időre szóba
hozni személyüket, tetteiket, mert akkor még sokáig itt élnek velünk, és segítenek nekünk. Az idő haladtával
a lehetőségek és a módszerek változnak, de a hely ugyanaz, és a szokás kötelez. Jó, ha van hová visszanézni,
és abból erőt meríteni, abból tanulni. Pedig az elődök is CSAK a dolgukat tették, CSAK amit tenni kellett, és
amit Ők is az Ő elődeiktől láttak és megtanultak. Ez a mi életünk rendje is, és nem kis dolog!
Emlékezni meg kell állni, és meg is kell köszönni a kitartást, az áldozatvállalást, a türelmet és a
szeretetet. Erről a köszönetről szól ez a mai nap. Meghatódva emlékezünk azokra, akik már nem lehetnek
velünk, és együtt ünnepelünk azokkal, akik sokadik generációként most is velünk élnek itt Nagyszékelyben.
Mindannyiunk életében elérkezik az idő, amikor kiderül, hogy van még sok tanulnivaló. Meg kell
tanulni különböző pótlékokkal élni: szemüveggel, hallókészülékkel, bottal vagy gyógyszerekkel. Meg kell
tanulni elfogadni, ha már nem bírjuk a terhet, és még nehezebb ezt megosztani másokkal. A legnehezebb
dolog pedig másoktól segítséget kérni. Pedig fontos tudni, hogy mindig van segítség. És aki segít, jó szívvel
teszi, nem tartozunk érte, csak egy köszönömmel.
Milyen szép is ez a mi magyar nyelvünk. Az emberi életkorok felsorolásakor eljutunk az időskorhoz,
melyet nagyon kedvesen szépkornak is nevez a nyelv. Amikor megszülettünk, lettünk valakik. Valakinek a
fia, vagy lánya, unokája, dédunokája, ükunokája. Napjainkban vagyunk az elődeink utódai, és majd leszünk
a mi utódaink elődei. Erre legyünk büszkék.
Nem mindegy, hogy is éljük az életünket. Csak nyitott szemmel, füllel és szívvel érdemes élni.
A szemünk meglátja, a fülünk meghallja és a szívünk vezeti tetteinket. Aki nyitott szívvel él, szép életet él.
Kívánom, hogy Önöknek sikerüljön még sokáig nyitott szívvel, jó egészségben élni.
Köszönöm figyelmüket. Mindenkinek kellemes délutánt kívánok!
Nagy Sándorné

Köszönetnyilvánítás
Ezúton kívánom megköszönni a megszervezett, névre szóló meghívásomat a nyugdíjas találkozóra, amely
Klubecz Istvánné polgármester aláírásával érkezett hozzám.
A mellékelt és csodálatosan megfogalmazott köszöntőt többször is elolvastam, majd kifüggesztettem
olyan helyre, hogy arra bármikor ránézhessek. Mert ennek minden mondata bölcs és magas szinten áll benne
az erkölcs. Kár, hogy elhallgatta nevét a szerzője, pedig neki igen nagy az érdeme.
Javaslom, legközelebb bátran ismertesse nevét, miután nagy elismeréssel olvassuk majd művét.
A találkozón való megjelenésem azonban nehézségekbe ütközött volna, melyeket felsorolni nem
kívánok, de amikor az idő elérkezett a meghívóban közzétett dátumhoz, lelkületileg és gondolataimban ott
voltam az összejövetelen. Remélem, hogy szép és tartalmas témák szerepeltek a napirenden, melyek
pozitívan hatnak majd a jövendőre.
Mindezek után kívánok a Vezetőségnek, valamint az egész tagságnak jó egészséget, további hasznos
munkálkodást és sok sikert.
Tisztelettel: Hunfalvi Imre



Kedves, eleven kutyakölykök elvihetők a Damjanich u. 7. szám alatt. 2 kan és 2 szuka mudi
keverékkutyusnak keresünk gazdát. Érdeklődni lehet Demeter Károlynál a 06-30-4694957 számon.



Régi nagy rózsás kendőt keresünk. A néptáncos lányoknak kell sárközi üvegezős táncolásához. Akinek
van, és szívesen eladná vagy kölcsönadná kendőjét, az jelezze a hivatalban, vagy személyesen Sárközi
Szilviának vagy Fülöp Noéminek. Előre is köszönjük!

Hirdetés feladása lehetséges személyesen a hivatalban, telefonon Sárközi Szilviánál (06-30-4065652) vagy a
sarkoziszi@freemail.hu e-mail címen.
Pajtaszínház
Január 23-án, szombaton a nagyszékelyi Pajtaszínház Budapesten a Nemzeti Színházban bemutatta
A megtalált falu című színművet a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett Pajtaszínházi Szemlén.
A darabot a társulat tagjai közösen írták Nagyszékely életéből merítve ihletet, megfűszerezve némi
öniróniával. Ötletes díszletek, szellemes fordulatok és színvonalas színészi játék jellemezte az előadást,
amelyet még a szakmai közönség is elismeréssel illetett.
A színdarabot a nagyszékelyi közönség is megtekintheti február 6-án a jótékonysági farsangi
mulatságon.
A nagy érdeklődésre való tekintettel két előadást is tervezünk, 16 és 18 órai kezdettel.

Sárközi Szilvia

