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2014. július - augusztus            38. szám 
 

 
 

 
 

Nagyszékelyi Hírmondó 
 
 

Önkormányzati hírek 
 

Tisztelt Nagyszékelyi Lakosok! 
Június végén ismét azt tapasztaltuk a falunkban, hogy pöttyösek lettek a növényeink. Jeleztem a 

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság felé a gondjainkat. Aznap kijöttek, megtekintették és mintákat 
vettek. A minták elemzése folyik, addig az igazgatóság a telefonos érdeklődésemre sem tudott új 
fejleményt mondani. Írtam egy panaszlevelet július 2-án az Állampolgári Jogok Biztosának, adjon 
tanácsot nekünk, hogyan lehetne a jövőben az ilyen történéseket elkerülni, mert magunkra nézve 
veszélyesnek tartjuk. Sajnos nem kaptam eddig választ. Jelenleg itt áll az ügyünk. 

Várkonyi Zoltán 
 

Nagyszékelyi tájfutás 
 

PROGRAM:   
2014. 08. 17. : Térképolvasás és a tájfutás alapjainak elsajátítása, találkozó 

az artézi kútnál 15 órakor. Utána térképes edzés. 
2014. 08. 18. : A verseny napja 

 

A VERSENY: 
Kétfordulós, nemzetközi, nappali, egyéni, nem rangsoroló tájékozódási futóverseny. 
1. futam – rövid táv 
2. futam – rövid táv 
A versenyre sok szeretettel várjuk a 6 éven felüli sportolni vágyókat. 
Felső korhatár nincs. Külön díjazzuk a legfiatalabb és a legidősebb indulót. 
Ha van saját tájolód vagy iránytűd, mindenképp hozd el! 
Részletesebb információ és nevezés: 

http://nagyszekelytajfutas.blogspot.hu/ 
 

ÉRDEKLŐDNI LEHET:  
Jacsev Sámuelnél (rendező) – tajfutas@nagyszekely.hu, 06(20)225-3188  

 

Nemzetközi programnak ad otthont Nagyszékely 
 

„Civil magbankhálózat-építés, tájfajta vetőmagok megőrzésének, termesztésének és forgalmazásának 
lehetőségei” címmel augusztus 16-17. napján Nagyszékelyben kerül megrendezésre egy kertészeti 
növények biodiverzitásának megőrzésével kapcsolatos nemzetközi tapasztalatcsere, amelyet az Európai 
Bizottság Leonardo da Vinci Programja támogat. 

A program során áttekintjük a tájfajták/régi fajták hazai jogi hátterét, terjesztésük lehetőségeit, 
bemutatkozik a Magház – civil magbank hálózat, 
valamint néhány jól működő külföldi kezdeményezés. 
Műhelymunkák keretében válaszokat keresünk a 
magyarországi helyzet eddig megoldatlan kérdéseire. A 
rendezvény szűk szakmai keretek között, meghívott 
szakemberek segítségével zajlik. 

Köszönjük Várkonyi Zoltánnak, hogy a helyszín 
biztosításával Nagyszékely otthont adhat egy ilyen 
komoly nemzetközi program magyarországi 
rendezvényének. 

Czúcz Judit, szervező 
Magház – civil magbank alapító tagja 

www.maghaz.hu 
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A falunapról 
 

Tetszett! Hogy miért? Mert… nos, ezt írom le néhány mondatban. 
Nekem is elküldte Hargita Kata főszervező asszony a programot. Ahogy átnéztem, azt gondoltam, hogy 
„hagyományos”. 

De tévedtem! Mert elfelejtettem azt az igazságot, hogy a 
programok a résztvevőktől jobbak vagy rosszabbak. És 
idén feltűnt, hogy több lett az új arc. Most a programok 
ideje alatt több számomra ismeretlen vagy csak ritkán látott 
embert figyeltem meg. A közelben parkoló autók száma is 
azt jelezte, hogy a csak erre az alkalomra érkezők száma is 
emelkedett. És ezek az emberek is sétájuk közben 
hosszabb-rövidebb időre megálltak, és többekkel 
beszélgettek, ne adj’ isten még koccintottak is a 
találkozások örömére. Láthatóan könnyen átadták magukat 
a kikapcsolódásnak, kötetlenségnek. Kikapcsolódáshoz 
pedig minden feltétel adott volt: a helyszín, a tiszta levegő, 

a társaságok, a jó idő és a programok. 
A gyerekek is sokan voltak. Mosolyogva, nevetgélve futkároztak, lubickoltak a nekik szervezett 
programokban. Külön is feltűnt, hogy a mini golfnál milyen akarással, figyelemmel próbálták teljesíteni 
a látszólag könnyű feladatokat, és milyen öröm volt számukra egy-egy siker. 
Az ebédeket készítők is minden dicséretet megérdemelnek. Nem csak finom, de emlékezetes is volt a 
pörkölt és a halászlé – számomra. Bár a vegetáriánus ételt nem kóstoltam, de az elcsípett vélemények 

egybehangzóan dicsérték azt is.  
A palacsintasütés pedig egy új hagyomány kezdete lehet. 
Sajnos az elkészült palacsintákhoz nem fértem oda, hogy 
bármelyiket is megkóstoljam, de a gyerekeken látszott, hogy 
egy jóról maradtam le. Kárpótoltam magamat az asszonyok 
által készített süteménnyel, és nem is maradt hiányérzetem, 
mert mindegyik finom volt. 
Az ebéd utáni zenés programok kellemesen ellazítottak. 
Olyannyira, hogy mikor hazaértem, egy pillanatra leültem a 
kanapéra, és pár óra múlva riadtam csak fel. Viszont azt 
nagyon sajnáltam, hogy Kántor István zenés műsora 
elmaradt… 

Végiggondolva a napot, az első gondolatom az volt, hogy jó program volt ez szombatra. A második 
pedig az, hogy sajnálhatják azok, akik nem voltak ott, és kimaradtak ezekből az élményekből. 
 

fényképek: Gazsó János szöveg: Fábián Imre 
 

Köszönet 
 

Köszönöm mindazok segítségét, akik a falunapunk sikeréhez hozzájárultak! 
Köszönjük Czikk Lászlónak a ponty adományát a halászléhez, a HEGYHÁT Vadásztársaság 
dámszarvasünő adományát a pörköltünkhöz. Kósa János a meghívott előadóink útiköltségét támogatta, 
Kőszegi Lászlóné pedig a különböző versenyek ajándékvásárlását segítette adományával. Köszönjük 
Áron József adományát az étkezéshez és Nádasi Jánosnak az asztalokat. Szeder Anikónak pedig külön 
köszönjük az egész napos programhoz biztosított áramellátást!  A gyönki önkormányzat a színpad 
használatáért nem kért pénzt, a nagyszékelyi önkormányzat pedig pénzösszeggel és munkaerővel 
egyaránt támogatta a rendezvényt. A polgárőröknek is köszönjük munkájukat. 

                                                            Hargita Péterné 
 

Kívánságkosár 
 

Sok boldog születésnapot kíván 5. születésnapja alkalmából Schnepp Gabrielnek nagymamája, anyukája 
és az egész család. 
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Kíváncsiak klubja 
Mióta söprik az utcákat? 

 

A középkorban kultúra tekintetében Pozsony volt az ország első városa. Köztisztaság dolgában 
azonban még itt is sok volt a kívánnivaló. A legtöbb ház lakói a maguk szemetét egyszerűen az 

utcára hordták ki, szeméthordó kocsik pedig még nem voltak akkoriban. Az 
árok menti utcák lakossága még az elhullott állatokat is – macskától a lóig – az 
árokba hányta. A sok szeméttel járó vásárokat a város főterein tartották, s 
ezeket nem vásár után, hanem előtte söpörték tisztára...  
Az első utcaseprők a 16. század közepén jelentek meg. Ekkor vetettek ki a 
polgárságra egy adónemet, amelynek jövedelmét az utcák tisztán tartására 
fordították. Az állandó utcaseprők feladata csak a kocsiutak rendben tartása 
volt. A járdák söpréséről a háztulajdonosoknak kellett gondoskodniuk. S hogy 
ne feledkezzenek meg e fontos esztétikai és közegészségügyi feladatról, a 
városi őrtoronyból trombitaszóval figyelmeztették őket.  
Ami a városok higiéniáját illeti, nem kell a Nyugat előtt szégyenkeznünk. 
1185-ben történt, hogy Fülöp Ágost király egyszer kinézett palotájának 
ablakából Párizs utcáira, s elájult a bűztől. A 14. században a francia királyok 
rendeletekkel kötelezték a háztulajdonosokat az utcák tisztántartására – az a 
tény azonban, hogy újabb meg újabb rendeletek kibocsátására volt szükség, 

arra vall, hogy az eredmény nem lehetett nagy. A 17. században Párizsnak félmillió lakosa volt – de 
a világváros utcái messzire bűzlöttek. III. Károly spanyol király tervbe vette Madrid utcáinak 
megtisztítását; ekkor az orvosok testülete memorandumot intézett a királyhoz, amelyben kifejtették: 
Madrid levegője olyan egészséges, hogy az csak veszélyes lehet, ha a tisztogatás által 
megváltoztatják. (A képen egy pesti utcaseprő 1910 körül.) 

Közreadta: Nagy Sándor 

 
Nagyszékelyi életutak 

Szalay Lajosné született Miklóssy Magdolna 
A 91 éves Magdi nénivel beszélgettünk, aki, falunk legidősebb lakója. 

 
63 éve, 1951 ősze óta élünk Nagyszékelyen családunkkal. 
Miszláról költöztünk ide, mivel az Erdészetet Miszláról ide költöztették, 
így édesapámnak és férjemnek is – akik az Erdészetnél dolgoztak – ide kellett 
átköltözniük a családdal együtt. Először a gyerekek nevelésével foglalkoztam. 
Később az ÁFÉSZ-nél voltam adminisztrátor és bérszámfejtő.  
A családunkban heten voltunk testvérek, 5 bátyám és 1 nővérem volt. Én voltam a legkisebb. 
Édesanyám Kolozs megyei volt, édesapám Szatmár megyei. Én és a testvéreim Géresen, Erdélyben 
születtünk. A családommal Debrecenben éltünk, ahová édesapám munkája miatt költöztünk. Ott 
végeztem a négy elemit, négy év gimnáziumot és utána négy év kereskedelmi iskolát. A 
kereskedelmiben meg tanultam gyors- és gépírni, így tudtam elmenni később dolgozni. 22 évesen 
mentem férjhez Szalay Lajoshoz, aki az Erdészeti Hivatalnál dolgozott, mint könyvelő. Három 
gyermekünk született, 2 fiú és 1 lány. Gábor és Zsuzsanna Pécsen laknak. Lajos a középső, aki itt él 
velem Nagyszékelyen. Két unokám van és két dédunokám. 23-an voltunk unokatestvérek, akik 
közül én voltam a legfiatalabb, és már csak én élek. 
Mit üzen a nagyszékelyi Hírmondó olvasóinak? Szeressék a hazájukat és legyenek hűek hozzá, 
ne hagyják el! Mai napig hiányzik Erdély, ahol születtem. Nagyon sok magyar van külföldön 
sajnos. Hargita Péterné 
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Augusztus 20. ünneplése Nagyszékelyben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A falu kemencéjében idén is lesz közös 
kenyérsütés. 8 órától a kenyérdagasztásba 
bárki bekapcsolódhat, aki ezzel hozzá tud 
járulni közösségünk építéséhez. 
Az ünnepi hálaadásra 15 órára hívjuk a falu 
minden lakóját a kemencéhez, amelyen Óvári 
Péter evangélikus lelkipásztor ünnepi szavai 
után közösen szegjük meg és fogyasztjuk el a 
kenyereket. 
A kenyérhez hozzunk krémeket, lekvárokat, 
süteményt és innivalókat. 

„Ha jöttök lesztek, ha hoztok esztek!" 
Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet

A 2014-es helyi önkormányzati választásról 
 

Képviselőjelöltségre pályázók augusztus 25-től szeptember 8-ig gyűjthetik az ajánlásokat.  
A választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a megválasztható képviselők száma (nálunk 4 
fő). Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a 
legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az 
egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyikük szerez mandátumot. Egyéni listás, illetve egyéni 
választókerületi képviselőjelölt a korábbi választásokhoz hasonlóan az lehet, akit az adott választókerület 
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott (Nagyszékelyen min. 5 fő). 
 A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve a korábbi négy év helyett már 
öt évre választjuk. A polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják. Érvényesen 
szavazni kizárólag egy jelöltre lehet. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. 
Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 
százaléka (15 fő) jelöltnek ajánlott. A 10 ezer fő alatti települések képviselőtestületeinek választásakor 
legfeljebb annyi szavazatot lehet leadni, ahány mandátumot (4) kiosztanak a településszámtól függően. Az 
összes többi szavazólapon érvényesen csak egy szavazatot lehet leadni. Szavazni két, egymást metsző 
vonallal lehet (pl. X vagy +). Szavazni a szavazás napján (október 12-én) 6 órától 19 óráig lehet. 
A hivatalos kampány augusztus 23-án kezdődik és a szavazás napján (október 12.) 19 óráig tart. 
Kampánycsend az országgyűlési és az európai parlamenti választáshoz hasonlóan nem lesz. 
"120. § (1) Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. 
(2) Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a jelölt 
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti a 
választás kitűzését követően." 
"121. § (2) A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző 
negyvennyolcadik napon átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási 
iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el." 
"122. § (2) Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, 
magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. 
(3)Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. (4) Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással 
támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. (5) Az ajánlás nem vonható vissza. 
"123. § (1) Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a jelölő szervezet 
képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet. 
(2) Nem gyűjthető ajánlás: 
a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve 
munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben" 

http://valasztas.hu/hu/onkval2014/916/916_0.html 
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 segítették: Bócsó Renáta, Hargita Péterné, Várkonyi Zoltán, Bori Tamás korrektor 

és az Önkormányzat dolgozói. 


