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Elérhet?ségek:

Kedves Ol vasó!
A Dunaszekcs?i Hírek újraéledésének els?
pillanatában találkozol velünk. Az újság,
amit kezedben tartasz szeretne h?en
megmaradni korábbi kiadványai
célkit?zéseihez. Megtartani a hagyományt
és mégis valamelyest újdonságot is hozni.
Az elképzelések a régiek; szeretnénk
részben hírt adni a lakosságnak a
településen történtekr?l, részben az újság
által meg?rizni is ezeket az utókor
számára.
Ám mindezen felül tervünk, hogy kicsit
távolabbra is tekintsünk, ne csak a lábunk
elé.
A falu határait elhagyva egy-egy rovat
szeretne a jöv?ben érdekes s
remélhet?leg lebilincsel? módon
tanúbizonyságot adni múltunkról,
jelenünkr?l, szokásainkról,
hagyományainkról, történelmünkr?l,
szórakozásainkról, hobbijainkról,
m?vészetünkr?l, életvitelünkr?l. Egy
szóval; kultúránkról.
? szintén reméljük, hogy hasznos és
szórakoztató olvasmánynak fogja kin?ni
magát az Olvasó szemében.
Az újságot havonta szeretnénk
megjelentetni online és papíralapon
egyaránt. A lap állandó rovatokkal
igyekszik átláthatóvá és következetessé
tenni magát.

-muvhaz.dszekcso@gmail.com
-Dunaszekcs?i M?vel?dési Ház
Facebook oldala
-7712 Dunaszekcs?
Kossuth Lajosu. 33.
- instagram
- weboldal
Ha ehhez segítséget vagy ötletet
szeretne az Olvasó adni, azt nagyon
nagy örömmel veszzük, és várjuk az
alábbi elérhet?ségek bármelyikén:
muvhaz.dszekcso@gmail.com,
Dunaszekcs?i M?vel?dési Ház
facebook oldala, vagy a
06-20/4857088- as telefonszámon.
Kellemes szórakozást kívánunk
Mindenkinek!

Felhasznált irodalom:
-

A dunaszekcs?i németek (Dunaszekcs?, 2011)
Magyar sörlexikon (Budapest, 2004)
Szakatsmefterségnek könyvetskéje(Kolozsvár, 1698)
https://www.szilveszter.hu/erdekessegek/
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részét
magánemberek
és
társadalmi munkában segít?k
vitték véghez. Akiknek mind
nagyon köszönjük lelkiismeretes
munkáikat! Az idei évre az utolsó
simítások maradtak csak vissza.
Reméljük, hogy mihamarabb
élvezhetik zenekarunk tagjai a
korszer?bb feltételeket.

F el ú j í t ás
A tavalyi év során a Dunaszekcs?i Fúvósok
Egyesülete a Bethlen Gábor Alapkezel?
Zrt. által meghirdetett, ?Nemzetiségi célú
beruházási, felújítási és karbantartási
tevékenységek 2021. évi költségvetési
támogatása? cím? pályázati felhívásra
benyújtott pályázatával 1.000.000 Ft
támogatásban részesült, amelyet
a
Dunaszekcs?i Fúvósok próbatermének
felújítására fordított. A
támogatási
összegb?l a próbaterem felújításához
szükséges
alapanyagok
kerültek
beszerzésre. A felújítási munkálatok egy
részét az Önkormányzat dolgozói, másik

Teleház nyitva tartása:
H: 8.00-12.00
K: 12.00-16.00
Sze: 8.00-12.00
Cs: 8.00-12.00
P: 8.00-12.00

Könyvtár nyitva
tartása:
Hétf?: 9.00-10.30
Kedd: 14.00-16.00
Szerda: szünnap
Csütörtök: 14.00-17.00
Péntek: 9.00-10.30

M?vel?dési Ház állandó programjai:
Hétf?:

18.00-19.00 Német nemzetiségi táncpróba

Szerda:

14.00-16.00 Nyugdíjas klub
18.30 -20.00 Thai chi

Csütörtök: 18.00-19.00 Német nemzetiségi gyermek táncpróba
18.30-20.00 Jóga
Péntek:

18.00-21.00 Zenekari próba

Helyi k ult úr a
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F ú v ó s z en ek a r u n k
2 0 2 1- es év e
A kialakult járványhelyzet 2021-ben is
rányomta bélyegét a zenekar életére,
tevékenységére. Azért a lehet?ségeket
kihasználva megpróbáltunk minden le
nem mondott felkérésnek eleget
tenni, szórakoztatni a bezártságba
belefáradt vendéglátókat. Az els?
negyedévben sajnos nem tudtunk
kimozdulni, így május 1-jén hallhattak
bennünket a falu több pontján
megállva
tartott
Reggeli
zenés
ébreszt?nk kapcsán. Itt is szakítanunk
kellett a hagyományokkal; nem
mehettünk el a község vezet?ihez,
képvisel?ihez, csak nagyobb tereken
álltunk meg és játszottunk 1-2 számot.
Mi így is nagyon élveztük!
A június már mozgalmasabb volt:
Bárban tartott Német napon mutattuk
meg, hogy ismerjük a német
nemzetiség
zenei
hagyományát.
21-26-ig
zenetárbort
tartottunk
Balatonszárszón. Próbáltunk sokat,
fürödtünk annál is többet, er?sítettük
a csapatszellemet. A 26-án tartott
zárókoncert a már megszokott sikert
hozta.
Júliusban
nálunk
volt
német
nemzetiségi délután, itt is sokan
voltak kiváncsiak a zenekarra is.
Szerepeltünk a Lugio Napokon is.
Kaposszekcs?n egy igen jó hangulatú
focimeccset
játszott
Dunaszekcs?
csapata
a fogadással, ebéddel,
vacsorával, m?sorral
egybekötött
falunapon. S bár a labdarúgó
csapatunk
akkor
vereséget
szenvedett,
remélkük,
idén
"visszavághatunk" nekik.

3.oldal

Augusztusban
Harkányban
tartottak
nemzetiségi
estet,
Palotabozsokon
falunapot. 19-én itthon szerepeltünk,
20-án
Magyarbólyban
teremtettünk
fergeteges hangulatot a tánccsoporttal
együtt. 28-a volt az igazi megmérettetés: a
fúvóstalálkozó! Mindent beleadtunk a
szervezésbe,
támogatásba,
vendéglátásba. Érdemes volt! Sok vendég
szerint ez Dunaszekcs? legnívósabb
rendezvénye. Meg is telt a sátor néz?kkel!
A meghívott zenekarok mindig szívesen
jönnek hozzánk.
Szeptember 11- én egy kis csapattal
kísértük a szüreti felvonulást, itt is
kaptunk sok tapsot. Október 2-án
összekötöttük a m?vel?dést, kultúrát a
szórakozással:
Szigetváron
voltunk.
Megnéztük a várat, délután a fürd?ben
szórakoztattuk az ottlév? vendégeket.
majd mi is kihasználtuk a fürd? adta
lehet?ségeket. Jó kis nap volt!
Aztán újra beköszöntött a vírus! Sorban
maradtak el a zeneórák, próbák és nem
volt lehet?ségünk a karácsonyi koncert
megtartására sem. Csak a kis utánpótlás
zeneiskolások játékát élvezhettük online
a karácsonyi vásárban. Ügyesek!

Azért a zenekar munkáját támogató
egyesület sem tétlenkedett az évben.
Minden
lehetséges
pályázatot
benyújtottunk, ahol hangszerre, javításra,
utazásra, ruhára kaptunk igen szép
összegeket. Reménykedve várjuk az új
évet! Vannak terveink, ötleteink, jó lenne
megvalósítani ?ket!
Dunaszekcs?i Fúvószenekar
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20 22. január 18-án (kedden)
VÉRADÁSt szerv ezünk a
M?v el?dési Ház t ánct erm ében
14 és 17 óra közöt t .
Mindenkit szeret et t el v árunk!

!
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PROGRA MA JÁ N LÓ
2022

Spor t

V i l ágr an gl i st a 3 . h el y
Papp János a 48 órás futásban, korcsoportjában két olasz sportolót
követve a világranglista 3. helyezettje 265, 331 km-rel. Gratulálunk, jó
egészséget és még sok-sok kilómétert kívánunk neki!

Spor t
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A s z t al i t en i s z
Egyesületünk m?ködését 2021-ben - mint az
élet bármely más területét - jelent?sen
befolyásolta a pandémia által kialakult helyzet.
Eleinte nem a megszokott helyen, id?ben és
létszámmal tudtunk edzéseket tartani. És sajnos
sok tagunk maradt távol ezen id?szak alatt a
sportolási
lehet?ségt?l.
2021-ben
nem
rendezték meg a diákolimpia versenyeit, de
komoly problémák adódtak a feln?tt bajnoki
mérk?zések leszervezésével is. Nagy örömünkre
segítséget nyújtott az Önkormányzat és a
M?vel?dési ház; átmeneti helyszínt biztosítottak
a m?ködéshez. A helyzet normalizálódása után
tudtunk csak visszatérni a tornacsarnokba, ami
lehet?séget
adott
a
gyerekeknek
az
újrakezdéshez. Azóta 10-12 általános iskolás
gyerek jár rendszeresen asztaliteniszezni. Az ?sz
folyamán már újra diákolimpiai versenyek is
indultak, ahol természetesen szekcs?i gyerekek
is részt vettek. A rövid felkészülési id?szak
ellenére is sikerekkel vették a járási selejtez?t és
a megyei dönt?t; Bicskei Melissza egyéniben és
csapatban Bicskei Alexával és Bihercz Ritával
karöltve országos dönt?be jutott. Ha az élet át
nem
írja, akkor február
18-20 között
szerepelnek
Kiskunfélegyházán.
Szerencsére van érdekl?dés az iskolás gyerekek
körében a pingpongozásra, jelenleg 5-6 új
gyerek kezdett el járni edzésekre a tanév
kezdetét?l.
Molnár Árpi bácsi, aki a tavalyi évben töltötte
75-ik születésnapját, több mint 40 éve töretlenül
várja a kis lurkókat pingpongozni. Az ? személye
a biztosíték arra, hogy saját nevelés?, helyi
köt?dés? sportolók fogják alkotni a csapatot.
A lányoknál Bicskei Melissza, a fiúknál Balogh
András lett az év játékosa, gratulálunk Nekik!
Az edz?i stábot sikerült meger?síteni Dumitru
Stefan személyében, aki komoly segítség a

A szakosztály taglétszám a 30 f?,
vezet?je M ózes Gábor .
Edz?k: M olnár Ár pád, Dum itr u
Stefan, Steiner Antal.
A feln?tt csapat jelenleg az N B.I I I .
Dél-dunántúli csopor tban
m ér etteti m eg m agát.
A csapat tagjai: Balogh Andr ás,
Bar i Gábor , Cseke Dávid, M ózes
Gábor , Tass Gábor , Tóth Andr ás.
Edzésr e hétf?n, szer dán és
pénteken van lehet?ség az iskola
tor nacsar nokában. A gyer ekeknek
16-18 ór áig, a feln?tteknek pedig
18.0 0 és 20 .0 0 között
feln?tt csapat és a haladó gyerekek
szempontjából is. Nagyon várjuk vissza
Steiner
Antalt,
aki
a
korábbi
id?szakban tett
sokat
a gyerekek
fejl?déséért. Sajnos hosszasan elhúzódó
felépülése
akadályozza
ebben.
A szakosztály létezését, anyagi hátterét az
Önkormányzat biztosítja, amit ezúton is
köszönünk.
Valamint köszönet illeti az Iskolát a
tornacsarnok használatáért az edzések és
mérk?zések
megrendezéséhez.
Mózes Gábor, szakosztályvezet?

P ál y ázat
A Magyar Falu Program Falusi Civil
Alaphoz adott be a Dunaszekcs? SE 2020
pályázatot, ahol 5 902 047 forintot nyert.
Ebb?l a sportöltöz? összes nyílászárójának a
cseréjét tervezik megvalósítani.
Elképzeléseik szerint a kivitelezés a 2022
-es év tavaszán (április-május végéig)
lezajlik.
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Ú j év i s z ok ás ok

A gazdagságot
hosszúra

Hagyományok

többféle

rétessel lehet
nyújtani.

A télközépre es?, karácsonyi, újévi évkezdés a
napév szerinti id?számítással együtt honosodott
meg Európában, s a római birodalomból sugárzott
szét. Az egységes január elsejei évkezdést
azonban sok nép csak az utolsó évszázadokban
fogadta el, hazánkban is csak néhány évszázad óta
kezd?dik
ezen
a
napon
az
év.
A lencse, a bab, vagy bármilyen apró szemes étel
fogyasztása szerencsét hoz. A malac el?re túrja a
földet, vagyis ?kitúrja a szerencsét?. A lábasjószág,
csirke, vagy tyúk fogyasztása azonban tilos, mert
az hátrafelé rúg, elkaparja a szerencsénket.
A hallal is jobb óvatosnak lenni, mivel a folyó
menti vidékeken szerencsét hoz (ahány pikkely,
annyi pénz), másutt viszont baljós állat, hiszen
elúszik
vele
a
szerencse.
Tilos a mosás, teregetés, mert az valaki halálát
hozza.
Tilos kivinni a szemetet, mert kiöntjük vele a
szerencsét
a
házból.
Azt tartják, a szilveszteri álom beteljesedik, így ne
mulassuk át az egész éjszakát, hanem hagyjunk
id?t
egy
jósálomra
is!
Ezen a napon nem szabad orvost hívni, orvoshoz
menni, mert akkor betegséggel töltjük majd a
következ? évet. A szilveszter éjjelén megfájduló
fog valaminek a halogatását jelöli, amit már nem
szabad tovább görgetnünk az újesztend?ben.
Szilveszterkor egy kicsi pezsg?t öntsünk ki a földre
miel?tt a többiekkel koccintanánk.
Egyes
hagyományok szerint ez azért is hasznos, mert ha
ilyenkor valamit kiöntünk a földre, akkor "d?l a lé"
egész
évben.

Erdélyi hagyomány a nagyobb ünnepeken ?
így húsvétkor és pünkösdkor is ? a
tüzeskerék-engedés. Szalmával betekert
kereket meggyújtottak, és legurították a
domboldalról. Úgy tartották, a kerék
összeköti
az
óesztend?t
az
újjal.

J ó sl ó s z ok ás ok
A Dunántúl egyes részein úgynevezett
tollaspogácsát sütöttek: a pogácsák közül
el?re
kijelölték,
melyik
családtaghoz
tartoznak, és egy-egy tollat szúrtak beléjük,
majd a tollak sütés alatti sorsából
következtettek az emberek sorsára. Akinek a
tolla megégett, az már nem érte meg a
következ?
tollaspogácsa-sütést.
A
bukovinai
székelyek
szilveszterkor
hagymából jósoltak a következ? évi
id?járásra. A gazda félbevágott egy fej
vöröshagymát, 12 réteget lehántott róla,
ezek jelképezték egyenként a hónapokat.
Mindegyikbe szórt egy kevés sót, és
amelyikben reggelre elolvadt, az a hónap
csapadékosnak ígérkezett, ha azonban a só
só megmaradt, száraz hónapra lehetett
számítani.
A
jósló
szokások
közé
tartozik
a
gombócf?zés (a lányok papírszeletekre
férfineveket írnak, ezeket gombócokba
dugva vízbe dobják; amelyiket el?ször dobja

Hagyományok
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fel a víz, az lesz a leány jövend? férjének a
neve).
Szokás az ólomöntés, vagy ? ez az
egészségre
kevésbé
veszélyes,
ám
ugyanolyan hatékony módszer ? a
faggyúöntés, gyertyaöntés. Az egyiknél
ólmot
olvasztanak,
a
másiknál
gyertyafaggyút, vagy viaszt. Mindkét
eljárás azonos. A felmelegített anyagot
hideg vízbe öntik, és megnézik, milyen
alakot vett fel. Az alakok formák
jellegzetességei utalnak a jövend?re, a
formák egymásutánisága az id?ben el?re
haladó
eseményeket
vetíti
el?re.
Nem
jövend?belijükr?l,
hanem
a
férjhezmenetelükr?l adtak hírt a malacok:
a lányok kiszaladtak a disznóólhoz,
megrúgták az ól falát, s ha a disznók
röfögtek, biztos volt, hogy az újévben
férjhez
mennek.

T r éf ák
A vénlánycsúfolás is része volt a
csínyeknek. A legények szalmabábut
állítottak azoknál a házaknál, ahol id?sebb
lány lakott, vagy felmásztak a háztet?re, és
ott helyezték el a szalmát. Amennyiben a
gazda szemfüles volt és észrevette a
legényeket, elvitte a létrát, és csak másnap
reggel hozta vissza, a legények pedig
büntetésül
egész
éjjel
a
tet?n
virrasztottak. Az id?sebb lányok mellett a
gazdákat is megtréfálták a legények.
A kilincshez kecskét kötöttek, így a háziak
nem tudták kinyitni az ajtót. Ennél
elterjedtebb
szokás
volt,
hogy
a
kertkapukat és az ajtókat kicseréltél
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egymással
?
esetleg
elrejtették,
gazdának olykor több napjába telt, amíg
megtalálta
a
sajátját.

T i l al m a k
Tilos volt kölcsönkérni és kölcsönadni
bármit, beleértve a pénzt vagy a
használati tárgyakat is. Aki korábban
kölcsön kapott valamit, újév napjára
visszaadta
a
tulajdonosnak.
Tilos volt az asszonyoknak újév napján
kimozdulni a házból, mert ha az els?
vendég n? volt, akkor balszerencse érte
a háziakat.

G az d a g s ág
A gazdák éjfélkor vizet húztak a kútból,
amelyet aranyvíznek neveztek. Aki ivott
bel?le, arra gazdagság várt.

N ál u n k
A szekcs?i német iskolás gyerekek újév
napján már korán reggel elindultak a
rokonokhoz
és
szomszédokhoz
köszönteni. El?ször a keresztszül?ket
keresték fel. A köszöntés rendszerint egy
mondókával történt, aminek több
variációja is létezett. Álljon itt egy példa
magyar
átiratban:

Álmomból ébredve angyali üzenet várt
Elgondolkodtam, mir?l szólhat az üzenet,
Eszembe jutott, hogy újév napja van ma.
Ha lenne aranyam, drágakövem, adnék bel?le,
De mivel nincs, boldog új évet kívánok,
Hosszú életet, egészséget,
És a másvilágon örök üdvösséget.
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Mi, magyar ok

"A magyarok a munkát, a fáradtságot, az éget? meleget, fagyot, a hideget, minden nélkülözést
t?rnek. Szabadságkedvel?k és pompakedvel?k." (BÖLCS LEO bizánci császár 866-911)

M a g y a r t al ál m án y ok
K evés olyan találmány létezik, amely
annyir a ismer t
és mindennapi
használati tár ggyá vált, mint a gyufa,
jóllehet
a
gázgyújtók
és az
elektr omos gyújtok kor ában már
háttér be
szor ult.
Feltalálója,
pontosabban
véglegesít?je
és
továbbfejleszt?je I r inyi János volt. A
zajtalan
és
r obbanásmentes
biztonsági
gyufát
1838-ban,
vegyészhallgató
kor ában
szabadalmaztatta. A foszfor t meleg
vízben oldotta fel, majd a keletkez?
foszfor szemcséket ólom- szulfiddal és
gumiar ábikummal kever te. A feny?fa
gyufaszálak fejét képlékeny masszába
már togatta, azután hagyta keményr e
szár adni. Találmányát és a gyár tási
jogokat eladta Rómer I stván bécsi
gyógyszer észnek, aki az I r inyi-féle
biztonsági
gyufa
gyár tásán
meggazdagodott,
I r inyi
pedig
szegénységben halt meg 1895-ben.

R ég i m a g y a r r ec ep t
n ek ed

Serleves:
Asert forraldfel, ésegycsuporbaverj egy
vagykét tojást, azt hidegserrel verdöszvejól,
ezutánamelegserrel ereszdfel, sózdmeg, és
kockáravágott kenyérszeletretálaldfel:
azonbanakockáravágott kenyérszeletet vajban
megrántvánazt felül hintsdreá; haakarod, a
tojáshelyett tégytéjfelt belé, haaser igen
ecetes, vízzel mérsékeld.
Szal ai Bor bál a ? Újévi
k íván ság
Tiktakolva
jár az óra ?
pergeti a perceket,
mutatója
nesztelenül
éjfél felé lépeget.

Tizenkett?t
üt az óra ?
s a várt vendég
beköszön:
feny?fákon
gyertyák gyúlnak minden csupa
fényözön...

Útra készen
áll az óév:
vállra vette batyuját,
Hozzon ez az
szolgálatát
új esztend?
hamarosan
mindenkinek örömet,
új esztend? veszi át...
békességben,
boldogságban
n?jenek a gyerekek!

T u d t a d - e?
Magyarország egy f?re jutó sörfogyasztása 1970 és 1980 között harminc (!) literrel
növekedett,
és
megközelítette
a
90
liter/évet.
(Ennél gyorsabb fejlôdést csak a csehek produkáltak a világtörténelem során, de nekik ezt
csak
úgy
sikerült
elérniük,
hogy
elváltak
Szlovákiától.)

