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Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2018. január 23-án megtartott képviselőtestületi ülésről
Az ülésen 8 határozat hozatalára került sor, 7 db határozat végrehajtásáról határidőn belül intézkedtem.
A képviselőtestület első napirendi pontban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos
előterjesztést tárgyalta, majd egyhangúlag elfogadta. Második napirendi pontban egyeztetést követően az
önkormányzat 2018. évi munkatervét fogadta el a képviselőtestület.
Az egyebek napirendi pont első részében a Siófok belterületének 1216. helyrajzi számán található
ingatlanról (Sóstói tábor) volt szó, melynek Nagyszékely Községi Önkormányzat részbeni tulajdonosa. (Az
épület 26 önkormányzat tulajdona, lakónépesség-arányosan.) Dani Károly egyéni vállalkozó szeretné
üzemeltetni az épületet, e célból kérelmet nyújtott be a tulajdonos társönkormányzatokhoz. A
képviselőtestület a bérbevételi kérelmet elutasította, és megbízta Tamási város polgármesterét, hogy
független ingatlanforgalmi szakértő bevonásával értékelje fel a tábor épületét, melyet az értékbecslést
követően képviselőtestületünk felajánl a tulajdonostársaknak megvételre.
Döntött a képviselőtestület az egyedi szennyvízkezelés megvalósítása során vállalt önerő összegéről.
A képviselőtestület elfogadta a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárait.
Önkormányzatunk csatlakozott a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez.
A Medicopter Alapítvány kérelmét nem támogatta a képviselőtestület, mivel a 2018. évi költségvetést a
februári ülésen tárgyalja.
Zárt ülésen 25 db települési támogatási kérelem elbírálásról döntött a képviselőtestület.
Klubecz Istvánné polgármester
Örömhír
2018. február 10-én 15 órakor az Önkormányzat Tanácskozó termében
Uzsákné Varga Katalin ünnepélyes keretek között letette előttem az állampolgári
esküt, mellyel a magyar állampolgárságot megszerezte. Az eskü letétele előtt
meghallgattuk
a
magyar
himnuszt, majd köszöntöttem
az immár teljes jogú magyar
állampolgárt
és
jelenlévő
családtagjait.
A
Szózat
elhangzását követően átnyújtottam a honosítási okiratot és
a nemzeti színű szalaggal átkötött kenyeret. Az
állampolgári eskü hivatalos részét követően egy-egy
pohár pezsgő és sütemény fogyasztásával tettük
ünnepélyessé, családiassá ezt a fontos eseményt.
Klubecz Istvánné polgármester

2018-as véres események
Január 25-én gyűlést rendezett a Magyar Vöröskereszt nagyszékelyi szervezete. A Polgármesteri Hivatal
tanácstermében megtartott találkozón jelen volt Kovács Mónika, a Magyar Vöröskereszt Tamási városi
szervezetének munkatársa, akivel a gyűlésen részt vevő tagok egy ősszel esedékes egészségnap és egy
helyben megoldható véradás lehetőségét vitatták meg. Azóta eldőlt:
minden bizonnyal szeptember 14-én lesz mód megtartani az adakozó
kedvűek számára vérveszteséggel is járó rendezvényt.
Vöröskeresztes tagság igénylésével továbbra is Bathó Brigittát kell
megkeresni. A tagdíj emelkedett ugyan 2018-ban, de hogy stílszerűek
maradjunk, továbbra sem nagy érvágás: nyugdíjasoknak 600 Ft,
diákoknak 500 Ft, felnőtteknek 1000 Ft egy évre.
a.b.

Közérdekű információk
Klubecz Istvánné polgármester fogadóórája: hétfőnként 7 és 8 óra között.
Lakossági bejelentéseket Turula Sándornénál lehet tenni hétköznapokon
8 és 16 óra között. (Tel.: 408-393)
Takács Erzsébet jegyző keddenként 8 és 12 óra között tartózkodik Nagyszékelyben.
Családsegítő: Tenkei Zsuzsanna. Fogadóóra: csütörtök 8:00–10:00.
(Tel.: 20/568-1797) Krízis esetén tárcsázandó szám: 30/527-7265.
Az ügysegéd páros heteken hétfőn 12:00 és 12:30 között tartózkodik Nagyszékelyben.
Fürész Nóra falugazdász csak előzetes telefonos egyeztetés esetén tud kijönni kihelyezett
ügyfélfogadásra. Elérhetősége: 30/514-8705.
Háziorvos: Dr. Csonka Mária (7084 Pincehely, Gárdonyi G. u. 27., Telefon: 74/406-653)
Rendelési idő Nagyszékelyben: hétfőn 13:00 órától, csütörtökön 11:00 órától, amíg beteg van.
Pincehelyen: hétfőn, kedden és pénteken: 8:00–12:00, szerdán 14:00–17:00, csütörtökön 8:00–10:00.
Központi orvosi ügyeleti szolgálat: Sped-Med Kft. (7081 Simontornya, Bem u. 39. –
a régi óvoda épülete.) Ügyeleti telefonszám: 74/420-009, március 1-től: 74/311-454.
Ügyeleti idő: hétköznap 16-tól másnap reggel 8 óráig, hétvégén és ünnepnap 8-tól másnap
reggel 8 óráig (24 órában).
Gyermekorvos: Dr. Duongsy Thipphavone.
Rendelés Pincehelyen a Szent István tér 1. szám alatt (Telefon: 74/406-873):
Hétfőn és szerdán 13:00 és 15:00 között, pénteken 8:00–10:00.
Rendelés Simontornyán a Pásztor u. 35/a. szám alatt (Telefon: 74/486-016):
Hétfőn és szerdán 8:00–12:00, kedden és csütörtökön 14:00–16:00,
pénteken 11:00–14:00 óra között.
Fogorvos: Dr. Gurzóy Kamilla, rendelés Pincehelyen (Gárdonyi G. u. 27.), telefon: 74/406-478.
Beszámoló egyesületünk legutóbbi időszakáról
A Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott 2017. évi
működési pályázatában leadott forrásigényét („Mi itt vagyunk otthon”, 1.712.779 Ft) 300.000 Ft-tal
támogatták. De ez is nagy segítség volt egyesületünknek a banki költségek és a könyvelő munkájának
kifizetésére. Ezen felül pedig vásárolhattunk a nyomtatónkhoz festékkazettákat, irodai eszközöket és 40 db
képkeretet a Kék házba kiállítási és dekorációs céllal. A Gyümölcsész napon és későbbiekben nagyobb
közösségi alkalmakon használhatjuk majd a két mobil alomszéket, melynek anyagköltségeit számolhattuk
el. Vehettünk Panasonic videokamerát állvánnyal és egyéb szükséges kiegészítőkkel, amellyel most már
lehetőségünk lesz a különböző előadásokon, rendezvényeken rögzíteni az eseményeket.
Együttműködési megállapodást kötöttünk 2018. január 1-én a Magyar Permakultúra Egyesülettel,
melynek székhelye Nagyszékelyben van. Az alapszabályában meghatározott céljaink sok pontban
harmonizálnak. A közös ügyekben való együttműködést, tapasztalatátadást, a nagyszékelyi lakosok erkölcsi,
kulturális, szellemi, testi és lelki javának szolgálatát tűztük ki célul.
2017. év végén és az idei év elején már körvonalaznunk kellett a következő év terveit ahhoz, hogy
beadhassuk 2018-ra is a NEA-hoz a működési és szakmai pályázatunkat a Nemzeti összetartozás
kollégiumba. 2018. január 16-án sikerült beadnunk a „A megtartó faluért – Székely kapunyitás” c.
működési pályázatunkat.
A 2018. január 31-én beadott „Székely kapunyitás” című szakmai pályázatunk főleg a IV. Nagyszékelyi
Huszár Péter Nap programját tartalmazza, és ehhez kapcsoltan székely kapcsolatokat szeretnénk kiépíteni az
Égéért Egyesület és Székelydálya képviselőivel, akiket meghívtunk rendezvényünkre. Időpontja: 2018.
július 21., szombat.
Január 23-ától Bócsó Renáta lett egyesületünk kulturális munkatársa, mivel Csáki Csillának, aki addig ezt
a tevékenységet végezte, gyermeke született.
Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet
***

Kérjük minden adózó honfitársunkat, hogy ha megtehetik, támogassák adójuk 1%-ával
a Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet ebben az évben is, hogy közös céljainkat meg
tudjuk valósítani! Köszönjük! Adószámunk: 18096277-1-17
Pintér Imre elnök

Turisztikai ötletbörze
Szeretettel várunk mindenkit 2018. március 9-én (péntek) 17 órára az önkormányzat tanácstermébe, aki
szívesen együtt gondolkodik velünk azon, hogy a falu csöndes, nyugodt jellegének megőrzése mellett
milyen turisztikai fejlesztéseket tudunk elképzelni, milyen formában tudnánk településünk múltját és jelenét
megismertetni másokkal. Az ötletbörze célja, hogy turisztikai terveinket, elképzeléseinket (programokat,
szolgáltatásokat, látnivalókat stb.) csapatmunkában, de legalábbis összehangoltan dolgozzuk ki, így növelve
ezek hatékonyságát. Ebben is (mint annyi másban) egymásra vagyunk utalva; együttélésünk minősége, és
részben akár megélhetésünk is múlhat ezen.
Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet
Kezdeményezés a közlekedés biztonságának növelésére
Az ősz folyamán két alkalommal is összegyűltünk a kék házban egy-egy fórumbeszélgetésre, hogy a falu
életéről, gondjairól, örömeiről – egyszóval közös dolgainkról – megosszuk egymással a gondolatainkat. A
sok felvetés között a legnagyobb hangsúlyt a közlekedésbiztonság, legfőképpen a gyermekek biztonságos
közlekedése kapta.
A falu közepén az iskola és az óvoda által közrefogott területen szünidőben és
szünidőn kívül egyaránt jelentős a gyerekek mozgása, jelenléte hol felnőtt
felügyeletével, hol felnőtt kíséret nélkül. Hétköznapokon az iskola tanulói
(természetesen kísérettel) ebédelni mennek az óvoda étkezőjébe, ahonnan azután
visszatérnek az iskolába. A jelzett terület kellős közepét a játszótér foglalja el.
Ide a legkisebbek szüleik társaságában érkeznek, majd az ő vigyázó tekintetük
alatt játszanak, de a kicsit nagyobbak önállóan közlekedve, gyakran kerékpárral
jönnek, és a játék természetéből adódóan ötletszerűen pattannak fel újra kerékpárjaikra vagy kezdenek
futkorászni az úttesten keresztül is.
A városban felnövő gyerekekbe nyilván nagyobb szigorral „sulykolják” a közlekedési szabályokat
(zebránál átmenni, megállni a járda szélén, körülnézni először balra, aztán jobbra stb.), ami indokoltabb is
forgalmas környezetben, még egy lakótelepen is. A mi csendes, nyugodt kis falunk ugyanakkor el is altatja
bennünk az éberséget mondván, hogy itt úgysincs átmenő forgalom, meg autóból is lényegesen kevesebb
van... És éppen ez lehet a veszély egyik forrása. A gyerekek azért gyerekek, hogy önfeledten nevetgélve,
hangoskodva versengjenek, szaladgáljanak, biciklizzenek vagy guruljanak mindenféle alkalmi
tákolmányokon; és ezt meg is teszik – a Rákóczi utcában is.
Ezért a fórumbeszélgetés résztvevői a képviselőtestület előtt kezdeményezték egyfelől a közlekedési
táblák állapotának javítását, másfelől a szóban forgó szűkebb területen a megengedett sebesség 30 km/h-ra
történő korlátozását. Ezt közlekedési szakember bevonásával az általa javasolt pontokon kihelyezett táblák
jelölnék.
Ilyen tábla kerülne például a Rákóczi utcába, a központ felé haladva a temető felől jövő mellékutca
sarkára. Ezen a szakaszon az út lejtőssé válik, az iskola épületét pedig kettős kanyarral kell kikerülni, miáltal
a beláthatóság is nagymértékben csökken. Ha történetesen a lefele haladó és a szembe jövő autó is nagy
sebességgel halad, csak az utolsó pillanatban észlelik egymást. Nincs is ezzel semmi baj, mindkét fél lehúz a
szélre fél métert, és elmennek egymás mellett; hacsak… Hacsak nincs az út szélén egy épp hazafelé baktató
kisgyerek.
Szóval utólag könnyű okosnak lenni, csak már késő. Egy említett közlekedési tábla kihelyezésének
költsége nem haladja meg a 10 ezer forintot. Ha a közlekedés rendjének e tervezett minimális
megváltoztatása csak egy gyerek testi épségét megmenti az elkövetkezendő tíz évben, már akkor is megérte.
Nyomatékosítani szeretnénk, hogy kezdeményezésünknek nem célja az autóvezetők dolgának
megnehezítése; jelen cikk írója is gépkocsival közlekedik. Falunkban is egyre több az autó, és a kívülről
bejövő „vendég” forgalom is növekvőben van. A szülők és a tanítók pontosan tudják, hogy hány százszor
kötötték a gyerekek lelkére, hogy vigyázzanak az úton; és azt is tudjuk, hogy a játék örömében ez adott
esetben pont annyi, mint „a füst árnyéka a falon”, azaz mit sem ér. Ezért kell nekünk, felnőtteknek jobban
vigyázni.
Előterjesztésünket a képviselőtestület kedvezően fogadta. A következő lépés a jogszabályi háttér és
bizonyos szakmai kérdések tisztázása, pontosítása. A mi dolgunk addig is újra és újra inteni gyermekeinket
az óvatosságra. Ha pedig volán mögé ülünk, ezt időben tegyük meg, és ne a falun belüli egy-két kilométeren
próbáljuk meg azt a tíz perc késést behozni, amivel elindultunk.
Papp István Gergely

Leendő otthonuk ugyan még felújítás alatt áll, de albérlőként már hónapok óta itt laknak. Bevallásuk szerint
szívesen megpályáznák a nagyszékelyi mobil szódás posztját. Ismerjük meg Barna Zsófiát és Szabó Ákost,
akik kislányukkal, Lénával községünk legújabb lakói!
Mi szél fújt titeket Nagyszékelybe?
Zsófi: Nagyon régóta vágytunk arra, hogy faluban élhessünk,
elvágyódtunk a városból. Ákos faluban nőtt fel, én Szegeden kertes
házban éltem, mielőtt Budapestre kerültem. Hosszú éveken
keresztül álmodoztunk, utazgattunk, kerestük álmaink faluját.
Nyáron találtunk rá az élőfalu hálózatra az interneten, és ki is
szemeltünk néhány települést, hogy megnézzük – így jutottunk el
Nagyszékelybe. Amikor beértünk a faluba, leesett az állunk, hogy
milyen szép, ritkán látni ilyen egységes utcaképet. Annak is
örültünk, hogy Nagyszékely láthatóan nem üdülőfalu, hanem valódi
élő település, és mindenki nagyon szimpatikus volt, akivel
találkoztunk. Úgy éreztük, hogy megtaláltuk, amit kerestünk.
Ákos: Nekem gyerekkoromtól fogva álmom gyarapodó
közösségben élni. Mint sok határon túli magyarnak, nekem is
alapélményem volt, hogy egy pusztuló közösségnek vagyok a tagja.
Sajnos ez az élmény sokak számára Magyarországon sem
ismeretlen. Nagyon megörültünk annak, hogy Nagyszékelyben van
erő, lendület, jövőkép.
Hol születtél?
Ákos: Egy Szabadka és Újvidék közötti faluban, Bácsfeketehegyen, ami a meggyéről híres, illetve arról,
hogy református püspöki székhely. 18 éves koromig éltem ott, utána Budapestre mentem egyetemre.
Mit tanultatok?
Ákos: Mind a ketten szociológiát végeztünk, én Budapesten, Zsófi Szegeden.
Mit csinál egy szociológus?
Ákos: Egy témáról nálunk tapasztaltabb embereket kérdezünk, és összefoglaljuk, hogy mit mondtak. Én
minisztériumi háttérintézetekben dolgoztam, Zsófi pedig piackutatóként. Most egyéni vállalkozóként,
távmunkában dolgozunk, és szeretnénk a kertünket is kialakítani. Távlatilag szívesen belevágnánk valami
helyi dologba is, de ez egyelőre csak az ötletelés szintjén tart. Például amikor vásároltuk a házunkat, láttuk,
hogy van a pajtában egy régi szekér. Innen jött a gondolat, hogy egy-két csacsi és egy csomó szép
szódásüveg birtokában akár szódások is lehetnénk.
Zsófi: Igen, és akkor a szörp- és fröccskedvelő nagyszékelyieknek mindig lehetne friss szódájuk.
Van egy kislányotok.
Ákos: Nagyon régóta vártuk, és nagyon boldogok vagyunk, hogy minket választott. Tíz hónapos most.
Zsófi: Részben neki is köszönhetjük, hogy megtaláltuk Nagyszékelyt. Hasfájós kisbaba volt, és az első pár
hónapban sokat sírt, nem nagyon tudtunk enyhíteni a panaszain. Először akkor aludta át az éjszakát, amikor
Ákos anyukájánál egy igazi vályogházban töltöttünk pár napot. Ez adta meg a végső lökést, hogy valóra
váltsuk a régóta dédelgetett álmunkat, és falura költözzünk.
Mikor tudtok beköltözni?
Zsófi: Mindig valamilyen ünnepet tűztünk ki határidőnek, először a karácsonyt, de most már gyanús, hogy a
húsvét sem jön össze, talán pünkösd. Reméljük, hogy az államalapítás ünnepéig már nem kell várnunk!
Annak mindenesetre örülünk, hogy addig is sokakat megismerünk, akikkel reméljük, majd együtt
ünnepelhetjük, ha végre elkészül az új otthonunk.
„NAGYSZÉKELY - A világ közepe "
Milyen lehetett budapesti gyermekként Nagyszékelyben élni és
iskolába járni a 60-as években? Hogyan lehet valakiből hajóskapitány?
Mindent megtudhatunk 2018. március 3-án, szombaton 16 és 18 óra
között az iskola könyvtárában, ahová meghívtuk Nagyszékely Istvánt,
hogy meséljen gyermekkori emlékeiről és világjáró hajóskapitányként
átélt élményeiről. Mindenkit szeretettel várunk a vetítéssel egybekötött
előadásra és beszélgetésre!
Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet

Tervezett programnaptár 2018-ra
Jó hír, hogy végre valahára megérkezett a nagyszékelyi kultúrház felújítására
pályázaton nyert összeg első fele, és – remények szerint – márciusban
megkezdődhetnek a felújítási munkálatok! Így akár október végére
használhatóvá is válhat az épület. Erről persze senki nem ígérhet biztosat. Az
októberig tervezett szabadtéri programok alakulását ráadásul az is
befolyásolja, hogy nem tudunk „B” verzióról gondoskodni, azaz rossz idő
esetére helyszínt biztosítani. Ezért előzetesen is mindenki megértését kérjük!
A nemzeti ünnepek és emléknapok idén is a szokásos módon és helyen
lesznek megtartva: március 15. az iskolában, augusztus 20-i kenyérsütés és -megáldás a főtéren, az
október 6-i megemlékezés az emlékkapunál, az október 23-i megemlékezés pedig a könyvtárban.
Minden évben nyitott program az óvodában a Gergely-járás megtekintése, ez idén március 9-én, egy
pénteki napon, 11 órakor fog kezdődni.
Ahogy tavaly, idén is szeretnénk egy szomszédoló kirándulást tartani a Föld napján (április 22.), vagy
az azt megelőző szombaton (április 21.).
A tavaszi-nyári programok zöme kültéri, így jó idő esetén a Szabadság tér és a Kék ház, rossz idő esetén
esetleg még az iskola és a könyvtár jöhetnek szóba, mint lehetséges helyszínek. Az érintett programok: a
majális (május 1.), a gyermeknap (május 26.), a falunap (július 7.), valamint a Huszár Péter-nap (július
21.). Szeptember 14-én lesz az egészségnap, ahol egyéb programok mellett véradásra is lesz alkalom.
Helyszín az iskola.
Tervek szerint szeptember 22-én lesz a szüreti felvonulás; bálra sajnos még nem lesz lehetőség. Hely
hiányában az október 1-re (hétfői napra) tervezett idősek napi köszöntés is szerényebb lesz, mint a tavalyi.
És ha minden jól megy, az október 27-re eső búcsú bál már egyben a megújult művelődési házat avató
bál is lesz! Ez esetben meg tudjuk tartani a december 21-re tervezett falukarácsonyt is.
Nagyszékely Községi Önkormányzat
XV. Nagyszékelyi Borverseny
és Pogácsasütő Verseny
A tavaly nyári jégeső ellenére szeretné
egyesületünk megszervezni idén is a borversenyt.
Arra bátorítjuk a nagyszékelyi szőlőtulajdonosokat,
borkészítő gazdákat, hogy minél többen vegyenek
részt bormintáikkal rendezvényünkön. A program
időpontja még szervezés alatt van, de ettől függetlenül már most is jelezhetik
részvételi szándékukat Gáspár Józsefnél vagy Klubecz Lászlónál. Fontosnak
tartjuk, hogy hagyományaink tovább éljenek.
Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet
Magbörze
A Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet, az Áldott
Menedék és a Magyar Permakultúra Egyesület
közös szervezésében idén is lesz Magbörze 2018.
február 28-án, szerdán az iskola épületében!
17 és 18 óra között Kardos Etelka bemutatja a
nemrég nagyszékelyi székhellyel bejegyzésre került
Magyar Permakultúra Egyesület (MAPER)
tevékenységét és céljait. Mi, nagyszékelyiek,
hogyan tudunk kapcsolódni az egyesület
törekvéseihez?
18 és 20 óra között lesz a magok és szaporítóanyagok cseréje, valamint kiadvány vásárlási lehetőség.
Hozd el saját magfogásod felesleges részét, hogy
mások is kipróbálhassák jól bevált fajtáidat!
Hozz magaddal tasakot és tollat!
Várjuk az érdeklődőket!
A Szervezők

Hónapoló – Február
Jégbontó hava, Télutó, Böjtelő hava, Halak hava, Szarvastor hava. 18. századi
nyelvújítók az „enyheges” nevet adták neki.
Az év második hónapja a Gergely-naptár szerint szabályos években 28,
szökőévekben 29 napos. Augustus császár februárból vette el azt az egy napot,
amivel meghosszabbította a saját magáról elnevezett hónapot.
Február az ókori Rómában még az év utolsó hónapja volt. A decemberi-januári
vigasságok után az emberek maguk is megtisztulva vágytak átlépni az újévbe,
ezért a hónap 15. napján tartott ünnepen áldozatként egy kecskebakot öltek le,
bőrét szíjakra hasították, és ezekkel vették üldözőbe az asszonyszemélyeket.
Nekik a jelek szerint több tisztulásra volt szükségük, mint férfitársaiknak. A kor
nyelvújítói a fibra = bőrhulladék szóból alkották imígyen a „februo”, azaz „tisztít”
szót, majd a teljesség kedvéért egy istenséget: Februust is teremtettek az alkalomhoz. Februus (néhány forrás
szerint személyesen Plutó) az elhunyt lelkek, az alvilág istene, akivel a tisztulás – másik latin szóval a
purgatórium – fogalmát azonosították.
A középkorban az egyház, de a népszokások is tipikusan asszonyhónappá avatták februárt Európa-szerte.
E hónapra esik a gyertyaszentelő, azaz a Boldogasszony tisztulásának ünnepe, de a legtöbb női emléknap is.
Február idején megmaradt az eladósorban lévő lányok bőrszíjjal való csapkodásának szokása, amiért cserébe
ők termékenységet, vagy legalább egy férjet remélhettek. Aki elszalasztotta ezt a lehetőséget, és mégis
pártában maradt, azt kötelező volt kicsúfolni: néhol ajtószárnyat kötöttek a hátára, máshol rönköt húzattak
vele, vagy „csak” gúnyos rigmusokat énekeltek az ablaka alatt farsang végeztével.
Sokfelé a lakodalmak körül forog a farsang egész gondolatköre is. Nem csoda, ez volt a téli semmittevés,
így az esküvői szezon vége. A vigasságokra rásegített a téltemetés és tavaszvárás felett érzett öröm, de az
itáliai hagyományokkal rendelkező karneválnak másfajta gyökerei is vannak. A Krisztus születése utáni
ezredik év közeledtével a világ keresztény fele úgy vélte, közeleg a végítélet napja. Hogy ez elmaradt,
hatalmas megkönnyebbülés áradt szét az emberekben, és a halálfélelem a halál kigúnyolásába csapott át. Az
itáliai alakoskodók körében így jelenik meg a menetet vezető Harlekin
Hamvazkodjál, hívő lélek,
figurája, aki a pokol fejedelmét (Höllen-König) teszi nevetségessé. A
mert porba tér ez az élet.
halotti menetben előfordulnak halotti maszkot (masca) viselő
Akármennyit örvendeznél,
szellemkísértetek, csuklyás szerzetesek, orvosok, papok, és maga a
ne feledd, hogy porból lettél.
halott, a hófehérre meszelt képű Pierrot. Karnevál hercege pedig
személyesen a sírásó (carnarvalet = hullaház szolgája). Ahogy mifelénk
Hamvazkodjál, te dúsgazdag,
a telet jelképező Farsang Jancsit égetik el a farsang végeztével, úgy
mert javaid cserben hagynak.
Itáliában a sírásót megszemélyesítő szalmabábot.
Évek szállnak, és maholnap
Más magyarázat szerint a karnevál szó a „Carne vale” = „Isten veled
átadod mind földi pornak.
hús” kifejezésből ered. A negyven napos böjt a farsang végeztével,
Hamvazkodjál, szegény ember,
egynapos bemelegítéssel indul: hamvazószerda után torkos-, avagy
viseld sorsod türelemmel:
csonkacsütörtökön még békében el lehet fogyasztani a farsangi
Hamu hull a gyötrelemre
maradékokat, hogy semmi ne vesszen kárba. Két böjti nap után ismét
s irgalom a hű szívekre.
adatik egy pihenőnap: vasárnap. A későbbiekben már csak vasárnapokon
lehet szusszanni a böjtölésben, ezeket a negyven napon felül számítjuk.
Örömeink mind elmúlnak,
Nagyböjt idején nagyanyáink (és nagyapáink) nemcsak hogy nem ettek
könnyeink is porba hullnak.
húst és nem főztek zsírral, de még a kamra kulcsát is eldugták, és külön
Boldogok, kik megjavulnak,
böjti edénykészlettel főztek. Esküvőt nem tartottak, tilos volt a tánc, a
hamu szaván megindulnak.
muzsika, a dalolás, a fütyülés.
Ó, ki tested meggyötörted
A hamvazkodás a nagyböjt kezdetét jelző szertartás, amikor a pap az
s a Golgotán összetörted,
előző évi virágvasárnapon szentelt barka hamujával rajzol keresztet a
adj nekünk is töredelmet,
hívek homlokára. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, a népi
testünk felett győzedelmet.
hiedelem szerint pedig a hamunak nemcsak tisztító és gyógyító hatása
(Sótári Énektár, 1693)
van, de távol tartja a gonoszt is.
Arany Beáta
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