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Beszámoló a 2018. február 13-án megtartott képviselőtestületi ülésről 

Az ülésen három határozat hozatalára és egy rendelet alkotására került sor, két határozat és a rendelet 

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 a 2018. évi költségvetést fogadta el a képviselőtestület, 

és megalkotta a 2018. év költségvetéséről szóló rendeletét.  

Harmadik napirendi pontban Arany Beáta közművelődési munkatárs 2017. évi beszámolóját fogadta el a 

testület, majd az önkormányzat 2017. évi tevékenységeiről készített összefoglalót tekintette át, mely a 

honlapunkon is megtekinthető. 

A 2017. évi programnaptárt elkészítette a képviselőtestület, ez a Hírmondó februári számában meg is 

jelent. 

Lakossági kezdeményezésre került napirendre a Szabadság tér lakó-pihenő övezetté nyilvánítása, 

valamint figyelemfelkeltő táblák kihelyezése. A képviselőtestület napirenden tartja a kérdést. 

Zárt ülésen öt települési támogatási kérelemről döntött a képviselőtestület.  

Klubecz Istvánné polgármester 

 

Hónapoló – Március 

Ahogy ebben a rovatban már sokszor olvashattuk, március az ókori 

Rómában még az év első hónapja volt. Illett hát, hogy a Rómát 

alapító Romulus király atyjáról, a legendás Marsról nevezzék el. Ő 

eredetileg valamilyen napistenség lehetett, a tavasz és a természeti 

év kezdetének istene; nevének jelentése: ragyogó, fényes. Napját 

március elsején tartották. Mivel a hadjáratokat többnyire a jó idő 

beköszöntével indították meg, Mars isten hamarosan profilt váltott, 

s immár a háborúskodás és a harc isteneként tündökölt. 

Március hónaphoz kötődik a tavasz megszületésének ünnepe, 

amit Itáliában március 15-én, a híres „március idusán” tartottak. A tavaszi napéjegyenlőség március 21-ére 

esik, ez a csillagászati tavasz kezdete. A nyári időszámítás március utolsó vasárnapján, idén tehát 25-én 

kezdődik. Aki nem szeretne kimaradni az ilyenkor csak egy pillanatig tartó egy órából, annak aznap hajnali 

kettőkor kell majd egy órával előbbre tolni az óra mutatóját. 

Ne feledkezzünk meg róla, hogy első fecskéink is márciusra várhatóak! 

Március régies neve „böjtmás hava” (vagy böjt máshava), vagy kikelet hava. Itt kell 

megemlékeznünk Barczafalvi Szabó Dávid magyar nyelvújítóról, aki éppen 190 éve 

(1828 márciusában) halt meg. Barczafalvi szívügyének tekintette a magyar nyelv 

csiszolását – válaszképpen II. József németesítő törekvéseire. A nagyüzemi 

szógyártásnak 1785-ben rugaszkodott neki, és mivel akkortájt épp a Magyar Hírmondó 

szerkesztője volt, szókreálmányait széles körben meg tudta osztani a lap hasábjain. A 

közvélemény és az akkori írótársadalom is heves ellenérzéssel fogadta tekervényes 

próbálkozásait, a bírálatok hatására hamarosan vissza is vonult. Egyik híresen hírhedt 

kísérlete a hónapok neveinek magyarítása volt; sorrendben: zúzoros, enyheges, olvanos, 

nyilonos, zöldönös, termenes, halászonos, hévenes, gyümölcsönös, mustonos, gémberes, 

fagyláros. Nem arattak sikert, ahogy a gondolyag (fogalom), tanaknok (miniszter) és 

mindeményelem (egyetem) szavak sem. Mégis érdemének tudjuk a magyar nyelv 

közüggyé tételét. Neki köszönhetőek olyan magyarított kifejezések is, mint a ma is 

használt alap, cikk, esernyő, mondat, olvasmány, tanulmány, termény, belföld, külföld, 

társadalom, művész, zongora, csontváz és szerkezet szavak.                           Arany Beáta 



Élet és megújulás tavasszal 

Beértünk végre március havába. Havas hónapként indult a tavasz első hónapja, de aztán hirtelen melegre 

fordult az idő. Ahogy újult erővel árad szét az élet körülöttünk, csodálatos benyomások érnek minket. Fület 

gyönyörködtető madárcsicsergés, élénkzöld színű pázsit, nedvtől duzzadó rügyek, és néhány helyen színes 

virágok illatoznak édesen. A fagyos merevség után testünk ellazul a simogató tavaszi szélben, és a 

környezetünket betöltő élet mintha magával ragadna minket is. Ilyenkor már jó egyre többet kint lenni. 

Mi emberek úgy vagyunk teremtve, hogy test és lélek szerves egysége 

vagyunk. Ha baja van a testünknek, az negatív hatással van a lelkünkre is. 

Amikor tavasszal felélénkül a testünk, mintha ébresztő és mozgató hatása lenne 

lelkünkre is. De fordítva is igaz ez. Ha tartósan rosszul vagyunk lelkileg, az 

fizikai betegségekben is megjelenhet – és gyakran meg is jelenik –, mint ahogy 

ma egyre több szakember gyanakszik arra, hogy a rák mögött lelki eredetű okok 

is állhatnak. S végül, ha lelkileg jól vagyunk (boldognak érezzük magunkat, 

örömmel telve, és biztosan tudva-érezve, hogy szeretve vagyok és elfogadott 

vagyok, megbecsült és drága vagyok), akkor a testünk is erősebb és ellenállóbb. 

A hosszú tél után most itt a megújulás ideje. Elérkezett az élet szétáradásának 

évszaka. A természetben ez már zajlik. De hogy ne legyünk egyoldalú 

aránytalanságban, a Teremtő szeretné a lelkünket is megújítani a téli 

tompultságból. Figyelmünket odatereli arra az eseményre, melyből életerő tud 

lelkünkbe áradni: ÜRES A SÍR! A Mindenható kihozta a halálból és a 

vereségből Jézust. Az Ő feltámadásában erő van, ami a haláltól és az elmúlástól 

való félelmünkre végső csapást mér azzal, hogy a halál fagyos tekintetébe 

mondja: „Az Élet (= Jézus Krisztus) legyőzte a halált!” Itt a helye lelkünk 

megerősödésének és bizalomtól duzzadó felbátorodásának. Az igazi Élet maga 

Isten Fia, a Szabadító Immánuel. Bárcsak ezen a tavaszon minél többen 

részesednének ebben az Életben! Aki személyként közel jőve tölt el lelki 

fürgeséggel mindenkit, aki Őhozzá fordul. Szeretetéről, elfogadásáról és 

megbocsátásáról biztosítja azokat, akik elfordulnak rossz útjaiktól és Nála 

keresik az életerőt. 

Ennek az élettel teljes megújulásnak reményében jövünk össze  

– március 30-án, nagypénteken, 9 órakor istentiszteletre, 

– április 1-én, vasárnap 9 órakor ünnepi úrvacsorás istentiszteletre, 

– április 2-án, hétfőn 9 órakor ünnepi úrvacsorás istentiszteletre, 

mely alkalmakra szeretettel várunk mindenkit, aki lelki életerőre vágyakozik! 

Legyen teljes a tavaszunk! 

 Csapkovics Bertalan 

Március 25-én, virágvasárnap 15:30-tól barkaszentelő szentmise lesz a katolikus templomban. 

Velki Júlia 

 

Én kis kertet kerteltem 

A „Nagyszékely legszebb kertje” 

verseny 2018-ban is folytatódik, új 

szabályokkal. Ennek részletei egyelőre 

kidolgozás alatt állnak, egy biztos: a 

szüreti felvonulás napján egy 

fotókiállítás fogja zárni a versenyt. Aki 

szeretne nevezni, az már nyugodtan 

gyűjtögetheti a fényképeket az arra 

érdemes tavaszi ágyásokról. 

Arany Beáta 



KÉT TORONY EGYESÜLETI HÍREK 

A nagyszékelyi magbörzéről 

Nagyon örülök, hogy el tudtam menni. Nagyon hasznos 

információkat szereztem, termelési tapasztalatokat tudtunk 

cserélni. A jól bevált, már több éve termelt hasznos és értékes 

magok cserélhetnek gazdát, hogy a fajok, fajták fennmaradjanak. 

És fenn is maradnak, mert jó kezekbe kerülnek. Számomra 

nagyon érdekes volt. 

Pere László felsőnyéki kertész 

Találkozás Nagyszékely István íróval 

Kíváncsian vártuk a Nagyszékely Istvánnal való találkozást 

az iskola könyvtárában. Régebben olvastuk egy könyvét, 

amelyben az óceánokon átélt kalandjain kívül, a 

Nagyszékelyben megélt gyermekéveit is szívesen emlegeti. 

Most élőszóban is hallhattuk  az írót. Mint az estén 

megtudtuk, a hullámzó tengeren álmodta meg a falura 

emlékező írását. 

Nekünk, „szárazföldieknek”, kifejezetten 

érdekes volt hallgatni és képeken látni az 

emlékeit, tapasztalásait az óceánokról és a 

hajózás titkairól. Ilyen jellegű estéket 

szívesen látogatnánk máskor is. Köszönetet 

mondunk a Két Torony Nagyszékelyi 

Faluegyletnek a szervezésért, várjuk a folytatást.  Kocsárdy Zsolt és Marika 

A kulturális közösségi munka folytatódik 

Az NMI (Nemzeti Művelődési Intézet) V. kulturális foglalkoztatási programja február 28-áig tartott volna 

eredetileg, de meghosszabbították június 30-ig. Ez a hosszabbítás viszont nem mindenkire vonatkozott. 

Drasztikusan lecsökkentették a foglalkoztatottak számát országos szinten. Ennek ellenére egyesületünk 

továbbra is partnerszervezete az NMI-nek, és Bócsó Renáta tölti be a kulturális munkás pozícióját ebben a 

pár hónapban. Hogy utána lesz-e folytatás, azt nem lehet tudni. 

Turisztikai ötletbörze 

Március 9-én tartottuk meg első 

összejövetelünket azokkal, akik 

Nagyszékely turizmusáról szerettek volna 

eszmét cserélni. Közel 25-en voltunk jelen 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében.  Az 

alkalmon sok téma és ötlet felmerült. 

Létrehoztunk a további szervezés 

érdekében egy levelezőlistát. Aki 

érdeklődik a téma iránt, és szeretne 

felkerülni rá, kérem, nekem jelezze e-mailben: aldottmenedek@gmail.com. Terveink szerint havonta jövünk 

össze. A következő időpontokat és a várható programpontokat nem csak a levelezőlistán fogjuk meghirdetni, 

hanem folyamatos tájékoztatást fogunk nyújtani a többi lakó részére is. 

Bócsó Renáta 

Adó 1%-a 

Kérjük minden adózó honfitársunkat, hogy ha megtehetik, támogassák adójuk 1%-ával a Két Torony 

Nagyszékelyi Faluegyletet ebben az évben is, hogy közös céljainkat meg tudjuk valósítani. Köszönjük! 

Adószámunk: 18096277-1-17 

Pintér Imre elnök 

mailto:aldottmenedek@gmail.com


Toborzó 

Különös kompánia szivárgott az óvodába március 9-én, pénteken. 

A tanítókból, egyházi elöljárókból, diákokból és katonákból álló 

csoportosulás nyíltan arra szólította fel az összegyűlt óvodásokat, 

hogy álljanak az iskolások soraiba. A kampány megtette a maga 

hatását: ezúton szeretnénk figyelmeztetni az ovisok szüleit, hogy 

néhányan a kiscsoportosok közül is ígéretet tettek a szeptemberi 

iskolakezdésre. Aggodalomra nincs ok, a túlbuzgó óvodások 

kiválthatóak szalonnával, kolbásszal, szárnyas és szárnyatlan 

jószágokkal; a törlesztés részleteit Horváth Irén és Kántor István 

tanítókkal érdemes megbeszélni. 

Nem egészen egy héttel később, 

március 15-én újabb nagyszékelyi 

bevetésen tűnt fel – még nagyobb 

létszámban – a föntiekben is említett 

katonai alakulat. Huszár bajtársuktól – 

aki a Rákóczi utca elején teljesített 

szolgálatot – hasztalan próbáltunk 

érdemi információt kicsikarni 

idejövetelük céljáról. Az iskolába érve 

szerencsére kiderült, hogy a csapat 

ezúttal is békés szándékkal érkezett: a 

szabadságharc kitörése alkalmából 

tartott megemlékezést szerették volna 

színesíteni versekkel és dalokkal. 

Sikerült nekik!        Arany Beáta 
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Korrektúra: Bori Tamás  

Petőfi Sándor: A tavaszhoz 

Ifju lánya a vén télnek, 

Kedves kikelet, 

Hol maradsz?  

mért nem jelensz meg 

A világ felett? 

Jöszte, jöszte, várnak régi 

Jóbarátaid; 

Vond föl a kék ég alatt a 

Fák zöld sátrait. 

Gyógyítsd meg a beteg hajnalt, 

Beteg most szegény, 

Oly halványan üldögél ott 

A föld küszöbén; 

Áldást hoz majd a mezőre, 

Ha meggyógyítod: 

Édes örömkönnyeket sír, 

Édes harmatot. 

Hozd magaddal a pacsírtát, 

Nagy mesteremet, 

Aki szép szabad dalokra 

Tanít engemet. 

S ne feledd el a virágot,  

Ne feledd el ezt, 

Hozz belőle, amennyit csak 

Elbír két kezed. 

Nagyobbodnak a halálnak  

Tartományai, 

S bennök sokan a szabadság 

Szent halottai: 

Ne legyenek szemfedőtlen 

Puszta sír alatt, 

Hintsd reájok szemfedőül 

A virágokat! 

Pest, 1848. április 
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