2015. május

47. szám

Nagyszékelyi Hírmondó
Polgármesteri tájékoztató
Tisztelt Nagyszékelyi Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. május 20-án a DRV munkatársai kikapcsolták a klóradagolót, a
Szabadság téri építményt lebontják és elszállítják, erről a DRV önkormányzati kapcsolatokért felelős
munkatársa személyesen tájékoztatott. A víz minősége, íze és szaga ezáltal javult. A félévenkénti
rendszerfertőtlenítést állítják vissza, ezzel a lakosság kérését figyelembe véve, mert a lakosság 2015.
január 13-án megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésen nyomatékosan kifejezte, hogy nem kívánja
megszokni a „hipós vizet”.
A nagyszékelyi 380/1 hrsz.-ú ingatlant megvásárolta az önkormányzat néhai Reinhardt Henrik
gyermekeitől, amit ezúton is nagyon köszönök az eladóknak. Az ingatlan a katolikus templom alatti
terület, közvetlen a művelődési ház mellett van; tervezzük az épület teljes felújítását, vizesblokk
befejezését és szabadtéri színpad építését, ezáltal többfunkciós kulturális közösségi tér alakulna ki.
A Dózsa György utca útminőség-javítása 2015. május 20-án befejeződött. A beruházás 8 500 000 Ftba került. A vízelvezetés is megoldódott, kérem az ingatlan tulajdonosait, hogy jó gazda módjára
kezeljék. Köszönet mindenkinek, aki részt vett a munkálatokban.
A ravatalozó és a temetőkerítés projekt lassan végéhez közeledik, kérem a hozzátartozók türelmét és
megértését, mivel a mai napig bejárnak a temetőbe a vadak, és megrongálják a sírokat.
Klubecz Istvánné polgármester

Beszámoló a 2015. április 28-i testületi ülésről
Klubecz Istvánné polgármesterünk jelentést tett az elmúlt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról.
A kultúrház melletti ingatlan megvásárlása folyamatban van. A Nagyszékelyi Polgárőr Egyesület 10 ezer
forintos támogatása kifizetésre került.
Ingerné Becker Mónika gazdálkodási előadó részletes tájékoztatást adott a 2014. évi költségvetés
zárszámadásáról, melyet megtárgyalt és végül egyhangúlag elfogadott a testület.
A DÁM Társulás Társulási Megállapodásának módosítására volt szükség, mivel az általa fenntartott
intézmények pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását is a társulás fogja végezni.
Nagy Sándorné írásban és személyesen is elmondta, hogy szeretné átadni a megalakult nagyszékelyi
értéktár bizottságbeli tagságát fiatalabbaknak, mivel fizikailag már megterhelő lenne számára, és
javaslatot is tett két főre, Fülöp Noémire és Lukácsné Hildebrand Erzsébetre. Horváth Irén, az Értéktár
Bizottság elnöke elmondta, hogy Babi néni továbbra is segíti a nagyszékelyi értékek óvását és a bizottság
munkáját. Bori Tamást felkérte bizottsági tagnak, hogy mindkét javasolt jelölt is tagja lehessen a
bizottságnak (képviselő-testületi bizottság elnökkel számított tagjainak több mint a felét az önkormányzati
képviselők közül kell választani). Az új jelöltek (Lukácsné Hildebrand Erzsébet és Fülöp Noémi)
megkérdezését és a következő ülésen való döntéshozatalt javasolt polgármesterünk, amit mindenki
támogatott. Irénke beszámolt arról, hogy a tagok a legutóbbi találkozásukkor elosztották a feladatokat
maguk között. Előzetes listát állítottak össze a nagyszékelyi értékekről, amelyekről elfogadásuk után
készül egy papír alapú és egy digitális nagyszékelyi értékgyűjtemény is. Dr. Say István, a Tolna Megyei
Értéktár Bizottság elnöke tájékoztatott minket, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával 4
kötetes kiadványsorozat fog megjelenni „Kincses Tolna megye” címmel. A sorozatban 29 megyei
értékkel rendelkező település kap helyet, amelyek között Nagyszékely is szerepel a református
templomegyüttessel.
Ugyanarra az önkormányzati üres telekre vásárlási és bérleti szerződési kérelem érkezett két
különböző embertől. Ezt a kérdést megvitatta a testület és arra az elhatározásra jutott, hogy az
önkormányzat nem szándékozik földeket eladni, és fontos megtudni, mi lenne a bérlők szándéka az
ingatlannal. Ezután fog döntés születni a kérdésben.
Települési támogatást 5 fő kért. A kérelmeket zárt ülésen elbírálva négy kérelmet támogatott, egyet
pedig elutasított a testület.
Hargita Péterné képviselő
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Felhívás: Játszótér-felújítás
A falu központjában lévő játszótér gyerekek és felnőttek kedvelt találkozási helye. Az időjárásnak és a jó
kihasználtságnak köszönhetően a játékok megértek egy alapos javításra és festésre. A munkálatokat
faluszépítő szombat keretében fogjuk elvégezni. A festék azonban olyan sokba kerül, hogy erre gyűjtést
szervezünk a Falunapon. A gyűjtőládát Várkonyi Ági Könyvcseréldéjénél helyezzük el. Minden
adományt köszönettel fogadunk!
Horváth Irén és Hargita Péterné

NAGYSZÉKELYI

HŐSÖK NAPJA
EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT
AZ I. ÉS II. VILÁGHÁBORÚBAN ELHUNYT
HŐSEINKRE
2015. MÁJUS 29-ÉN PÉNTEKEN
19 ÓRÁTÓL AZ EMLÉKMŰNÉL.
RÖVID MEGEMLÉKEZÉS UTÁN KOSZORÚZÁS LESZ, MAJD
AZ OSZLOPOKHOZ ELHELYEZZÜK AZ EMLÉKEZÉS
VIRÁGSZÁLAIT.
Önkormányzat

Ismerjük meg egymást!
Cikksorozat a régebben és újabban itt lakókról
Kérdéseinkre Sipos János válaszolt a Dózsa utcából.
Mióta él itt Nagyszékelyen? 1947 októberétől.
Honnan költözött ide? Felvidékről költöztünk ide, Nagysáróról, amikor
17 éves voltam.
Miért éppen ide költözött? Mert ide telepítettek a svábok helyére.
Mivel szokott foglalkozni? A családunknak a nagyapáméval együtt kb. 15
holdja volt, 20 éves koromig műveltük. Utána én a vasútnál dolgoztam 30
évig, vonatvezető voltam. Szerettem utazni, bejártam egész
Magyarországot.
Meséljen kicsit a családjáról! Szüleim parasztok voltak. Anyámék
hárman, apámék öten voltak testvérek. Én egyedüli gyermek voltam. Jó
gyermekkorom volt, megvolt mindenünk. Mikor katona voltam, Kőszegen
ismerkedtem meg a feleségemmel. Az esküvőnk 1954. február 10-én
Kőszegen volt. Két gyermekünk született, Mária Magdolna a nagyobbik
1954-ben, és Sára Piroska a kisebbik 1959-ben. Pincehelyen és Szekszárdon laknak. Nagyobbik lányom
20 évig volt a pincehelyi kórház gazdasági vezetője, majd a belecskai otthon élelmezésvezetője, ahonnan
nyugdíjba ment. Kisebbik lányom szakács egy étteremben. 1990 decemberében halt meg a feleségem. 17
évig élt velem a sógornőm, akinek férje szintén meghalt, tavalyi évben 70 évesen ő is.
Mit üzen a nagyszékelyi Hírmondó olvasóinak? Mindenki dolgozzon és művelje a kertjét, földjét, ha
van! Sajnos sok kert gazban áll. (János bácsi 85 évesen is műveli a kiskertjét, ami szép és rendezett!)
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Berenhidai Huszár Péter
Huszár Péter a magyar történelem egy elfeledett hullócsillaga volt. Rövid ideig tündökölt, de az utókor –
lényegében az egész török hódoltság idejének vitézségével együtt – méltatlanul hagyta ki emlékezetéből.
Születési helyét és évét nem ismerjük. De azt biztonsággal tudjuk, hogy kisnemesi család gyermeke.
Nevelkedéséről, vitézzé válásáról csak találgathatunk. Ami biztos, hogy már fiatalon kitűnt társai közül
emberségével, vitézségével, harcászati, csapatvezetési ismereteivel, fegyverekben való mesteri tudásával.
Fiatalon kezdte a végvári vitézkedést, és hamarosan hírnevet szerzett magának. 1570-től veszprémi, 1576-tól
pápai kapitány, 1593-ban pápai főkapitánnyá nevezték ki. Nevéhez számos sikeres portyázás és merész
rajtaütés fűződik. 1587-ben visszafoglalta Koppány várát, 1593-ban részt vett Székesfehérvár ostromában.
1594-ben Győr várának a törökök elleni védelménél vitézkedett. A bécsi levéltárban található beszámolók
szerint vesztes rajtaütése, portyázása, várostroma nem volt.
Egy végvári lesvetés modellje (Huszár Péter rajtaütésről beszámoló levél alapján):
Török erők 45-50 fővel fosztogatásra indulnak. A magyarok ezt megtudva 18-20 fővel eléjük vágtatnak, és
leshelyet foglalnak el. Amikor a törökök a tavat elhagyják, akkor indítják a magyarok a támadást. Először 2-3
csali gyalogos lő rá a török csapat elején haladókra. A törökök közül néhányan üldözőbe veszik őket. Ekkor a
tónál megbújt 4-5 lovas indul támadásra, hogy megbontsa a
török csapatot, akik közül többen hátrafordulnak, hogy
felvegyék a harcot. Végül két oldalról a fő végvári erők
támadnak és szétszórják a törököket.
Kapitánytársai, de még a győri császári tábornokok is
felhasználták hadi terveik elkészítésénél Huszár Péter
tájékozottságát, pontos ismereteit. Napi szinten ismerte a
törökök erőinek megoszlását, parancsnokaik nevét,
vezényelt csapataik létszámát, erejét és gyengeségeit.
Sok török hódoltsági falut visszaszerzett, és ezeket meg is védte; ezért is adományozott neki a bécsi udvar
1585-ben ezek közül hat környékbeli falut, köztük Püspökszékhelyt (Nagyszékelyt) is.
Huszár Péter gyakran hívott ki bajvívásra török vitézeket, amiket mind meg is nyert. Ezek az
összecsapások mindkét fél részéről tiltva voltak, és Huszár Péter sok kihívást kezdeményezett. Ezért a törökök
igen sok panaszlevelet írtak a bécsi udvarba. 1582-ben egy hasonló megnyert párbaja után Bécsbe hívatták, és
tettéért – korábban példa nélkül álló módon – rövid időre tömlöcbe került.
Becsületességét és vitézségét a törökök is elismerték azzal, hogy többször is „igazlátónak” (párbajok
döntnökének) hívták meg.
1594-ben Báthory Zsigmond hívására Erdélybe ment. Több csatában vett részt, 1602-ben pedig Basta
tábornagy oldalán harcolt. 1603-ban Lugos városában fogságba esett és a tatár segédcsapatok kivégezték.
Házasságáról nem tudunk, de két fiának nevét ismerjük. Huszár István az Erdélyi politikai életben tűnt fel,
1605-ben pedig Bocskai István seregében tűnt ki. 1607-ben az Erdélyből kiűzendő jezsuiták érdekében
buzgólkodott. Másik fia Huszár Mátyás, 1632-ben Marosszéknek főkirálybírája és főasztalnoka, később pedig
főlovászmestere volt. Mint Kemény János, a későbbi erdélyi fejedelem önéletrajzában felemlíti, Huszár
Mátyás többször vett részt különböző haditevékenységeiben.
Huszár Péter vérvonalának a XVII. sz. második felében magva szakadt.
„… egykoron három nemzet magasztalta őt. A magyar, a török s a német futvást vitte a hírét
mindenfelé. Hogy ez a név, amelytől egykoron a legvitézebb ellenség is reszketett s melyhez mocsok
vagy vereség sohasem tapadt, ma teljesen feledésben vagyon, csak a mi nemtörődömségünket
hirdeti.” (Takáts Sándor: Régi magyar kapitányok és generálisok, Budapest, Genius, 1928.)
összeállította: Fábián Imre
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A Falunap programja:
Ugrálóvár, sakkozás, csocsózás, valamint helyi és meghívott kézművesek kiállítása és vására egész nap
9.00 órától
Gyermek-lovasbemutató és lovagoltatás
Kézműves foglalkozások gyerekeknek
9.30–10.45
Íjászat és lándzsa-és dobócsillaghajítás
Palacsintasütő verseny
11.00 órától Előadások a kék háznál
1./ Iskolások zenés műsora
2./ Farkasné Ibolya énekel, gitáron kísér Kántor
István
3./Magyar karikázó, sváb tánc – kisszékelyi
Margaréta néptánccsoport
4./ Fodor Otília musicalrészleteket énekel

14.00–14.20 Emlékkapu avatása és felszentelése
a kék házzal szembeni parkban
14.30–15.30 Vitézség tükrei, avagy a végvári
harc- és életmód – Szerecz Miklós történész
előadása
15.45–16.15 Fegyverbemutató, magyar–török
harci jelenet – Simontornyai Hagyományőrző
Csapat vitézei
16.30–17.30 A csontsíptól a török sípig –
Alexander Horsch (ősi zene- és hangszerkutató)
és az Aranypajzs együttes előadása
21.00-04.00 2 helyszínen is zenés tánc:
Utcabál a kék ház előtt, Roll-ex zenekar
Körtáncok és tűz melletti örömzenélés az
Aranypajzs együttessel

12.00–13.30 Főzőverseny zsűrizése,
KÖZÖS EBÉD

Emlékkapu
Hamarosan felállításra kerül egy kapu a magyar történelem hőseinek emlékére. Az elhelyezése a játszótér
és a kék ház között a ligetben, a már hagyományosnak mondható megemlékezéseink helyszínén lesz.
Többünk felajánlásából valósult meg azzal a céllal, hogy legyen hol emlékezni hős elődeinkre és
mindazokra, aki valaha a faluban éltek és tettek érte valamint, és hogy örömére szolgáljon azoknak, akik
most itt élnek és járnak-kelnek. Felszentelése a Falunapon lesz. Fogadjátok szeretettel!
Korecz Károly

Református Egyházközség hírei
Május 31-én, vasárnap hálaadó ünnepi istentiszteltre gyűlünk össze 15 órakor a református templomban
az éppen 50 éve, 1965. május 30-án gyülekezetünkben konfirmáltak részvételével. Velük és
Nagyszékelyből elszármazott vendégeinkkel együtt szeretettel hívunk mindenkit az istentiszteletre és az
azt követő szeretetvendégségre. Igét hirdet Düh Klaudia ötödéves lelkészhallgató. A szokott rend szerint a
következő vasárnap, június 7-én is lesz 15 órakor istentisztelet.
Bori Tamás

Egészségnap Nagyszékelyben
Immár hatodik alkalommal rendeztünk egészségnapot Nagyszékelyben, az ideit a helyi
Vöröskereszt és a Tamási Egészségfejlesztési Iroda
közös szervezésében. A hetven jelenlévő több mint
fele részt vett a szűrővizsgálatokon. A vizsgálatok
eredményét mindenki azonnal kézbe kapta, és
dr. Csonka Mária háziorvosunk helyben meg is
beszélte az érintettekkel. Mindenki kipróbálhatta az
edzőprogramokat, megkóstolhatta a dietetikus által
készített ételeket, szörpöket és a helyi termesztésű
salátákat.
A gyerekeknek külön élmény volt az ÖKOkuckó. Az idén különösen szép rajzokat kaptunk az óvodásoktól és az iskolásoktól, azzal díszítettük fel a
termet és a folyosót. Még két hétig látható a kiállítás a kultúrházban. Nagyon hasznos és kellemes
délutánt töltöttünk el, élveztük az iskolások ének-zene előadását, köszönet érte a tanároknak.
Az egészségünk drága kincs, melyre mi magunk vigyázhatunk igazán, ennek fontosságát
hangsúlyozta polgármester asszonyunk, Klubecz Istvánné is megnyitó köszöntőjében. Minden segítőnek
köszönöm a munkáját, igazi összefogás volt ez a nap!
Nagy Sándorné
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: Bócsó Renáta, Hargita Péterné, Klubecz Istvánné és az Önkormányzat dolgozói.
Korrektúra: Bori Tamás
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