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84. szám

Nagyszékelyi Hírmondó
Háztáji hírek
Folyamatosan zajlanak a nyári betakarítások az önkormányzati tulajdonú
kertekben. Eddig úgy tűnik, mindenből megvan a megszokott mennyiség a
konyhára, illetve eladásra is. A fölöslegből az önkormányzati előkészítőben
lehet vásárolni minden hétköznap délelőtt. A vöröshagyma kilója 120 Ft, a
lilahagymáé 200 Ft. Sárgarépát 120, zöldséget 300 Ft/kg áron lehet venni. A
paprika és paradicsom kilója is 200 Ft-ba kerül – utóbbiból fekete színű,
illetve tigrismintás koktél változat is kapható. Padlizsán 250 Ft-ért, fejes
káposzta 150 Ft-ért vihető. Vegyes savanyúság, cékla és paradicsomlé is
lapul már az üvegekben, ezek egyelőre nem eladóak. A fagyasztóládákban
viszont még mindig akad tavalyról szelt, illetve kockázott sárgarépa,
valamint reszelt káposzta is,
200-200 Ft/kg áron.
Szeptember 6-án kerül
megrendezésre a tamási
termékbemutató. Az érdeklődők ott tekinthetik meg,
hogy idén milyen terményszobrokkal és finomságokkal
rukkol elő a nagyszékelyi
csapat.
Hónapoló – augusztus
Kisasszony hava, Nyárutó, Új kenyér hava.
Az ókori Rómában augusztus neve Sextilis volt, mivel hatodik hónapja volt az évnek. Így maradt meg a
Julius Caesar-féle naptárreform után is. Caesar halála után azonban újabb zűrzavar keletkezett a szökőnapok
számlálásában, így Krisztus előtt 7-ben Augustus császárnak szintén
naptárrendezést kellett végrehajtania. S ha már így esett, saját felvett nevével
jelölte meg azt a hónapot, amelyben életének legtöbb szerencsés eseménye
játszódott. A Gaius Octavianus néven született, majd Julius Caesar Octavianus
néven debütáló császár a szenátustól kapta az „Augustus” nevet, melynek
jelentése: legszerencsésebb.
Ha Julius Caesarról 31 napos hónapot neveztek el, Augustus sem elégedhetett
meg kevesebbel. A hiányzó egy napot az amúgy is mostoha sorsú, korábban évet
záró februártól vette el; s hogy ne kövesse egymást három hosszú hónap a
naptárban, megfordította a későbbi 30 és 31 napos hónapok rendjét. Így eshetett,
hogy ma két öklünk bütykein be tudjuk azonosítani a hosszú és rövid hónapokat.
A hónap régies magyar neve: Kisasszony hava, a katolikus egyház legnagyobb Mária-ünnepére,
Nagyboldogasszony napjára utal. Magyarországon az épp Nagyboldogasszony napján elhunyt Szent István avatta ünneppé, halálos ágyán ő
ajánlotta fel az országot Szűz Máriának. I. István már uralkodása idején is
kiemelt ünnepnek tekintette ezt a napot, ekkor tartott törvénykezést.
Szent István ünnepe az államalapító király szentté avatása óta van
augusztus 20-án: 1083-ban I. László király a Nagyboldogasszony napja
után eső első vasárnapon emeltette oltárra I. István király maradványait.
Mivel új búzából kenyeret sütni először augusztusban volt szokás, ezért
nevezik a hónapot Új kenyér havának is.
Mindennek utánanézett: Arany Beáta

Huszár Péter – negyedszer
Kitartással, állhatatossággal minden sikerülhet: például megmenteni az országot,
túljárva a szultán (helyesebben a kedvenc felesége) eszén, vagy elnyerni a királylány
kezét és persze szívét is. Ezt ezúttal a kis kékfestőinas bizonyította.
Ennél beszédesebben nem is kezdődhetett volna a nap, amelyen újból, immár
negyedik
alkalommal
Berenhidai Huszár Péterre
emlékeztünk. Néhány éve,
amikor a neve egy
beszélgetés során a történelmi felejtés mélyéből
felröppent, azonnal egyetértettünk abban, hogy
ő igazán megérdemli az emlékezést. A XVI.
századi párbajhős, törökverő (bár várvédőként
hősi halált halt) bajvívásban nem akadt
legyőzőre. Így tudjuk legalább is. De ha akadt
is, így esik jól tudni. Mert ahhoz, hogy a vitéz
harcos minden párbaját megnyerje, tehetségen
és testi erőn kívül valamire még biztos szükség
van: kitartásra. Vagy másképpen mondva:
állhatatosságra. A harmadik évezred embere erre ráncolni kezdi a homlokát, töri a fejét: Olyan ismerősen
cseng ez a szó... De mit is jelent? Ejnye, pedig
valamikor még tudtam...
Ami azt illeti, állhatatosságra bizony szükség volt
mindenki részéről, aki az emléknap szervezésében
részt vett, vagy azt bármilyen módon támogatta, vagy
a júliusi rekkenő hőség ellenére megtisztelte
jelenlétével. A hagyományt éltetni és továbbadni nem
is lehet másképp, csinálni kell, benne kell lenni.
Lovaglás, lovas kocsizás, kirakodóvásár, kézműves
foglalkozások, nemzetiségek konyhája, íjászat és
vitézi hétpróba – így önmagukban üres szavak,
például egy tollbamondásé. Élmény annak, aki benne
van. Élmény a kort megidéző bemutató, a bajvívás is,
legfőképpen annak, aki benne van; teljes korhű harci
díszben eljátszani a hősi halált (–400 kalória) hősies
cselekedet. Példa állhatatosságból. Köszönet érte a
simontornyai és csőszi barátainknak.
Azután este lett, este lett, ki-ki vigalomba! A
„rendezvényudvar” valóságos muzsikás felavatása
következett. A zenei sokféleségről (csángó népzene,
világzene és rock) három merőben különböző formáció
gondoskodott… Aztán éjszaka a zene véget vetéséről a
frissítő zápor, amelytől egész nap tartottunk – szerencsére alaptalanul.
Mert kitartással, állhatatossággal minden sikerülhet: egy Huszár
Csendes, kévébe kötött reggel,
Péter nap, de még a hősi halál is.
zsömle-zizegésű világ,
Papp István Gergely
porhanyó falucska, mondd el
a lágy kenyér dalát.
Szeretettel
várjuk a
2018.
Ím, a könnyű szél elősurran,
augusztus 26-án, 9 órakor
tereget szép búzamezőt
kezdődő istentiszteletre azokat,
tovaringatja lágy fodorban
akik Új Kenyér Ünnepén velünk
a zümmögő időt.
együtt szeretnének hálát adni az
idei termésért!
József Attila
1936

NAGYSZÉKELYI REFORMÁTUSOK

Alsós hittantábor és tini tábor – 2018
Idén nyáron, július 2-től 6-ig tartottuk alsós hittantáborunkat.
Hétfőtől péntekig, minden nap 9-től fél 4-ig voltunk együtt.
Középpontban Jézus volt, különösen az „Én vagyok” mondásai. A
számos mozgásos tevékenység (főleg fociztunk, VB lévén) mellett
közelebbről is megismertük Jézust, mint Jó Pásztort, Élet
Kenyerét, Világ Világosságát, Feltámadást és Életet, valamint
Ajtót. Délutánonként kézműves foglalkozás is volt. Készítettünk
üvegfestékkel bárányokat és pásztort, illetve színes virágokat, sóliszt gyurmából kenyeret, pohárból, kartonból és teamécsesből
állólámpát, spatulából ajtókat és házakat.
A következő héten a tini korosztállyal jöttünk össze. Velük is
sokat kidobóztunk, fociztunk, de nagyon sikeres volt a vízibombázás és a névkitalálós játék is. Jókat
beszélgettünk, és tudtunk komolyak is lenni. A keresztyén élet alapvető összetevőiről tanultunk és
gondolkodtunk együtt: imádkozás, Biblia és annak olvasása, közösség, mások javára élni. Délutánonként
megpróbáltuk gyakorlatba önteni a délelőtti alkalmak témáit. Volt, aki annyira „belelendült”, hogy a délután
hallgatott és megbeszélt szentírási szakasz alapján elkezdte az elejétől kezdve hallgatni az egész Bibliát.
(Azért hallgatni, mert közösen letöltöttük okostelefonjaikra az AND BIBLE programot, azon belül a magyar
nyelvű Bibliát, és telepítettünk egy magyar nyelvű felolvasó hangot is, így bárhol ingyen hallgathatjuk a
Szentírást.)
Az első héten öt, a második héten nyolc gyermek vett részt. Napi
háromszori étkezést a önkormányzat konyhájától rendeltünk, akinek
ezúton is köszönjük a jó együttműködést! Mindkét héten fagyiztunk
is. Egyházmegyei pályázatból sikerült fedezetet szereznünk mindkét
hét összes kiadására, így a gyermekek teljesen ingyen vehettek részt
napközis táborainkon. Hálásan köszönjük a Tolnai Református Egyházmegye segítségét és mindazok
imádságait, akik gondoltak ránk!
Csapkovics Bertalan
Közlemény
A kémények időszakos ellenőrzése a magánszemélyek számára már több, mint két éve ingyenes,
amennyiben a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet. A kéményseprő akkor jön, amikorra a
kéménytulajdonos időpontot foglal.
A kéményseprő a füstelvezető épségét, valamint a fűtésrendszer működését ellenőrzi. A vizsgálat során
átnézi az égéstermék-elvezetőket, ellenőrzi azok műszaki állapotát. Megvizsgálja, hogy elegendő-e a fűtés
biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlása, valamint elemzi a tüzelőberendezésből távozó
égéstermék összetételét. Amennyiben a vizsgálat problémát tár fel, fontos intézkedni a mihamarabbi
javításról, ezért érdemes már nyáron foglalkozni a kéménysepréssel.
Szilárd tüzelőanyaggal történő fűtés esetében évente, gázfűtés esetén kétévente egy alkalommal ingyenes
a kémény felülvizsgálata. Ellenőrzést lehet kérni a www.kemenysepres.hu honlapon, vagy az előhívó nélkül,
ingyenesen működő 1818-as számon. A katasztrófavédelem munkatársa mindkét esetben visszahívja az
ügyfelet, és megbeszélik az ellenőrzés napját és idejét. Lehetőség van az ellenőrzés elvégeztetésére akkor is,
amikor a kéményseprők tájékoztató levelekkel járják végig a településeket.
A katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetéhez a következő módokon lehet fordulni:
– e-mailben, a levelet a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve
– postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest, PF.: 314 címre küldve
– személyesen, ügyfélfogadási időben, naponta 8 és 14 óra között várjuk a Tolna megyei ellátási
csoportunknál (7100 szekszárd, Mikes utca 16-22., tel.: +36 (70) 658 1425).
A szakember a kéményvizsgálatról tanúsítványt állít ki. Ezen fel kell tüntetnie az utolsó műszaki
vizsgálat évét, valamint az ellenőrzés során elvégzett műszeres mérések eredményét. A katasztrófavédelem
kéményseprői készpénzt nem kezelhetnek, nem fogadhatnak el. Díjköteles munkákat előre, írásban kell
megrendelni, és a munka elvégzése után, számla ellenében, átutalással kell a díjat megfizetni.
A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik,
egységes munkaruhát visel, és a munkavégzéshez biztosított autóikon is a katasztrófavédelem feliratai,
színei láthatóak.
Klubecz Istvánné polgármester

Programok:

Családi nap
Nagyszékelyben
szeptember 14-én, pénteken
14 és 18 óra között
a játszótéren és az iskolában

rendőrségi bemutató
tűzoltó bemutató, habparti
iskolások műsora
sorverseny gyerekeknek
kézműves foglalkozás
egészségügyi vizsgálatok
(vérnyomás-, testsúly- és testzsírmérés)
főzőverseny
büfé
kézműves termékek vására
Mindenkit szeretettel vár: a Magyar
Vöröskereszt Nagyszékelyi Szervezete

A főzőversenyre jelentkezni Bathó Brigittánál lehet a 20/563 7523 telefonszámon.
„Minden csepp számít”
A szeptember 14-én megrendezésre kerülő családi nap eredeti programtervezetében szerepelt a véradás
lehetősége is. Jelenleg úgy néz ki, hogy ez alkalommal mégsem valósulhat meg a helyi véradás, aznap
ugyanis nem tudnak idevonulni az Országos Vérellátó Szolgálat szakemberei. Hadd szerepeljen itt mégis
néhány szó a véradásról.
Az emberek közötti transzfúzió első sikeres kivitelezője
James Blundell szülész-nőgyógyász volt 1818-ban. Az orvost
rosszul érintette a rengeteg szülés utáni halálos elvérzés,
ennek kezelésére próbált hatásos megoldást keresni. A véradó
és vért kapó személyek Karl Landsteiner munkásságának hála
lettek összepárosíthatóak; az emberi vércsoport-rendszereket
(AB0) az osztrák orvos fedezte fel 1901-ben. Richard
Lewisohn 1914-ben rájött, hogyan akadályozható meg a
véralvadás, így már lehetővé vált a vér hetekig való tárolása
is. Az Rh-vércsoportrendszert megint csak Karl Landsteiner
fedezte fel Alexander Wienerrel közösen, 1937-ben.
Hazánkban a Magyar Vöröskereszt 1939 óta szervez
önkéntes véradásokat az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen. Évente mintegy félmillió embertől
vesznek vért, amiből 400.000 beteg kap. A teljes vért laboratóriumi körülmények között választják szét
három komponensre; az így kapott vérkészítmények legnagyobb részét tervezett műtéteken, illetve
hematológiai betegségekben (pl. leukémia) szenvedők kezelésére használják fel. Jelentős további
felhasználásuk daganatos betegségek, szinte minden szervi betegség, valamint vérszegénység esetében is.
Az Országos Vérellátó Szolgálat honlapja szerint véradó lehet minden 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg
testsúlyú egészséges felnőtt. Nők maximum négyszer, férfiak ötször adhatnak vért egy év alatt; két véradás
között minimum 56 napnak kell eltelnie. A véradásra való alkalmasságot orvos dönti el a helyszínen. A
vizsgálat vérnyomásmérésből, a szív és a tüdő meghallgatásából, a nyaki nyirokcsomók kitapintásából,
valamint a látható nyálkahártyák megtekintéséből áll. A véradás során 450 ml, plusz három kémcsőnyi vért
vesznek le – ez utóbbiakat utólagos ellenőrző vizsgálatokhoz. Maga a véradás 5-10 percet vesz igénybe; a
teljes folyamat fél órát. Reméljük, legközelebb valóban meg tudjuk szervezni helyben is!
Arany Beáta

A NAGYSZÉKELYI TURKÁLÓ KÖVETKEZŐ NYITVATARTÁSI IDEJE
AUGUSZTUS 29-ÉN SZERDÁN 15 ÉS 17 ÓRA KÖZÖTT LESZ!
Az újságot kiadja 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: Arany Beáta Virág, Bócsó Klubecz Istvánné és az Önkormányzat dolgozói.
Korrektúra: Bori Tamás

