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Termékbörze 

Szeptember 6-án 19 önkormányzat közreműködésével ismét megrendezésre került Tamásiban a 

„Közfoglalkoztatási kiállítás és konferencia”. A termékbörzén ezúttal nemcsak a térség, hanem a szekszárdi 

és dombóvári járás néhány települése is bemutatta közfoglalkoztatási programjának keretében előállított 

termékeit, amelyeket az érdeklődők akár meg is kóstolhattak. Mint azt Porga Ferenc tamási polgármester 

elmondta: a települések számára az az elsődleges, hogy a közétkeztetésben helyben termelt alapanyagokat 

tudjanak felhasználni, a többletet viszont érdemes értékesíteni. A közmunkában foglalkoztatottak számának 

csökkenése mindenhol megfigyelhető, és probléma. Egyfelől örömteli ez a tendencia, hiszen többen a 

munkaerő-piacon találnak munkát, másfelől viszont nehézséget jelent a településeknek a közmunkaprogram 

kivitelezésében. 

A standok között bóklászva 

a legkülönbözőbb termékekbe 

lehetett botlani: Gyulajról 

füstölt hentesárut, Udvariból 

szörpöket és lekvárokat, 

Kölesdről pasztőrözött szőlő-

levet, Nagyszokolyról házi 

tésztát, Szárazdról cirokseprűt 

hoztak magukkal a kiállítók a 

bemutatóra. Nagyszékely idén 

is a „Nagyszékelyi házias ízek” 

termékekkel képviseltette 

magát, de a stand vendégszereplői voltak a „Cseperke” sajtok is. Utóbbiból Kolozsi Annánál, előbbiekből az 

önkormányzat előkészítőjében vásárolhatnak még az érdeklődők.  

Néhány jelenleg is „raktáron álló” termék: 400 g-os paprikakrém: 500 Ft, 7 dl-es csalamádé: 360 Ft, 2 l-

es paradicsomlé: 700 Ft, 2 l-es savanyított zöldparadicsom: 720 Ft, 5 l-es savanyított zöldparadicsom és 

paprika: 1800 Ft. Tavalyról maradt 1 kg-os fagyasztott reszelt káposzta és szeletelt répa 200 Ft-ért kapható. 

 

Családi nap 

Egészségnapnak indult, családi nappá nőtte ki magát a szeptember 14-re meghirdetett, Vöröskereszt által 

szervezett rendezvény. A nagyobbrészt gyerekek részvételével zajló délutáni programon lehetett 

kézműveskedni, dallal versenyezni, vérnyomást és testzsírt méretni, pörköltet falatozni, habban partizni, 

fűben hemperegni és rohangálni. Némi álmélkodást és fennakadást okozott egy hívatlanul megjelent légvár, 

de végül minden jól végződött, 

valamennyit mindenki csúszdáz-

hatott, felszáradtak a gyermek-

könnyek. 

A rendezvény szervezője a 

Vöröskereszt részéről Kovács 

Mónika volt; mellette a háziasszony, 

valamint főszakács szerepét Bathó 

Brigitta vállalta. Az önkormányzat 

anyagiakkal, az iskola és óvoda 

dekorációval és foglalkozásokkal 

járult hozzá a programokhoz. 

Mindannyiuknak köszönjük! 

Arany Beáta 



Beszámoló a 2018. augusztus 21-én megtartott képviselőtestületi ülésről 

Az ülésen 5 határozat hozatalára és 1 rendelet alkotására került sor. A határozatok és a rendelet 

végrehajtásáról időben, határidőn belül intézkedtem. 

A képviselőtestület első napirendi pontban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos 

előterjesztést tárgyalta, majd egyhangúlag elfogadta. 

Második napirendi pontban az önkormányzat 2018-as költségvetésének I. félévi teljesítését tárgyalta és 

fogadta el a képviselőtestület. 

A harmadik napirendi pontban Dr. Csonka Mária háziorvos írásban érkezett éves beszámolóját tárgyalta 

és fogadta el a képviselőtestület. 

Az egyebek napirendi pontjában tájékoztattam a képviselőtestületet a téli rezsicsökkentés 

eljárásrendjéről. A lakosságot augusztus hónapban írásban értesítettem a kérelem benyújtásával 

kapcsolatosan, melyek folyamatosan érkeznek. 

A következő napirendi pontban arról döntött a képviselőtestület, hogy nem ajándékozza el Dombóvár 

Város Önkormányzatának a dombóvári 0329/23 hrsz. alatti, 2676 m2 alapterületű irodaház, 2302 m2 

nagyságú szántó művelési ágú ingatlanból a 27/10.000-ed tulajdon részét.   

Következett a szociális célú tüzelőanyag pályázat megvitatása. A képviselőtestület úgy döntött, hogy az 

idei évben is benyújtja a kérelmét. A Belügyminisztérium a pályázat elbírálásáról október elejéig értesíti 

önkormányzatunkat. 

A képviselőtestület a következő napirendi pontban arról döntött, hogy a Siófok belterület 1216 hrsz. alatt 

lévő, 4535 m2 alapterületű ingatlant értékesíti a Stamina 2004 Kft. által elkészített értékbecslés alapján.   

A képviselőtestület elfogadta a DRV Zrt. által elkészített, 2019–2033 évekre szóló gördülő fejlesztési 

tervet. 

Ezt követően a településkép védelméről és annak szabályozásáról szóló rendeletét hozta meg a testület. 

Zárt ülésen a képviselőtestület 1 fő részére rendkívüli települési támogatást állapított meg.   

2018. szeptember 4-én a képviselőtestület rendkívüli ülést tartott, amelyen 3 napirendi pontot tárgyalt 

meg. 

Az első napirendi pontban a szennyvízpályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően a kivitelezőt kellett kiválasztani. A kivitelezéssel a PROWATECH Kft.-t bízta meg a 

képviselőtestület. 

Második napirendi pontban arról döntött a képviselőtestület, hogy a 2019-es gazdasági évre nem köt 

bérleti szerződést a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel a Szénégető völgyben lévő 10 hektár szántó 

területre. 

Harmadik napirendi pontban a művelődési ház felújításával kapcsolatos pályázat önerő összegének 

módosításáról döntött a képviselőtestület. 

Klubecz Istvánné polgármester 

 

Falugondnoki beszámoló 

Falugondnoki teendőiről, valamint a 

falugondnoki tanfolyamról tájékoztatta 

az önkormányzat tanácstermében 

megjelent lakosságot szeptember 6-án 

Lukács László. A fórum meghívott 

vendége Pál Gyula, a Falu- és 

Tanyagondnokok Tolna Megyei 

Egyesületének elnöke volt, aki a 

beszámolót minősítette. Gondnokunk 

enyhe, de észlelhető vizsgadrukkal tájékoztatta a szép számban jelenlévőket eddigi feladatairól. Pál Gyula 

néhány pozitív hozzászólás meghallgatása után elárulta: a minősítés nagyobb részt a hallgatóság aktivitásán 

múlik. Ezzel megpecsételte saját sorsát, mert e kijelentés után nem engedhettük el addig, amíg nem adta 

meg az ötös osztályzatot. 

Az utóbbi fél évben többször kellett nélkülöznünk Lacit a falugondnoki tanfolyam miatt. Októberben 

még további három napot kell Kecskeméten töltenie. Az utolsó nagy megmérettetés a november 15-i vizsga, 

melynek sikeres letétele után újra szakképzett falugondnokunk lesz! 

 



Szüreti bál 

Mindenkinek más elképzelése van a szüreti 

felvonulásról. Különböző korszakokban ráadásul 

egészen máshogy zajlott ez az esemény 

Nagyszékelyen belül is. A második világháború 

előtti időkről Máté Lászlónét (Juci nénit), 

Nagyszékely legrégebbre visszaemlékező lakosát 

faggattam. 

Lényeges kérdés, hogy kik is vonultak? Csakis a 

beszervezettek, vagyis a szüreti bálosok. Leányok 

és legények, akik már nem jártak iskolába, vagyis 

betöltötték a 14-et. Ez valójában csak 1943-tól volt 

igaz, hiszen nyolc osztályt Nagyszékelyben először 

az 1929-es születésűek végeztek. Ezt megelőzően 

az vehetett részt bálokon – így a szüretin is –, aki 

konfirmált, tehát betöltötte a 12-t. 

Csak a svábok vonultak, magyarok ritkán. 

Elvétve megesett, hogy egy sváb fiú elhívott egy 

magyar lányt – ahogy ez Juci néni esetében is 

előfordult, aki az 1946-os szüreti felvonuláson és 

bálon vett részt, 17 évesen. Lényegében a legények 

döntötték el, hogy részt kívánnak-e venni az 

eseményen, és ők választottak maguknak párt: 

rokont, utcabelit, vagy aki tetszett – nem volt 

feltétel a jegyesség.  

Hogy az ősz pontosan melyik hétvégéjére essen 

a szüreti felvonulás, az nem volt rögzítve, de 

mindig vasárnap délután háromkor (a délutáni 

istentisztelet után) indult a menet a Hotel elől. Nem 

volt szigorúan megszabott útvonal, de végigmentek 

a Bikádi (ma Kossuth) utcán, a Pincehelyi utcán, a 

templom utcájában a hídig, majd le a Polgári 

Olvasókör épületéig (későbbi iskola, majd varroda), 

a Kútvölgyben pedig ugyancsak a hídig.  

A menetet a csikósok vezették, őket követték 

négyökrös szekéren a lányok (a csőszök és csikósok 

párjai). Két hintó következett: az elsőn a bíró és a 

bíróné feszített, a másodikon a jegyző és a 

jegyzőné. A hintók elé a község legmutatósabb 

lovait fogták be. Az elöljárók után, gyalogszerrel 

vonult két csőszlány, akik a legfontosabb 

dekorációt, a koronát vitték. Ők szekéren utazó 

társaikkal váltották egymást. Maga a korona három 

acélabroncsból állt, amelyeket dróttal rögzítettek 

össze és formáztak meg. Erre kötöztek szépen 

szőlőt és szalagokat. A csősz fiúk kétoldalról 

kísérték a lányokat, mögöttük pedig a puskával és 

egy erdésznével felszerelt erdész őrizte a rendet. A 

kisbíró ide-oda cikázott a menetben, nem volt 

állandó helye. Voltak külsősök is: néhány kisgyerek 

cigánynak öltözött be, és összekormozta a 

bámészkodókat. A zenei aláfestést egy 13 fős – 

helyi zenészekből álló – rezesbanda adta.  

A felvonulás valóban csak felvonulás volt. A 

zene szólt, de nem énekeltek és nem is táncoltak a 

résztvevők. A vonulók otthonai előtt megálltak, a 

házigazdák bort vittek ki, de a manapság divatos 

kínálás nem volt szokásban. A kisbíró ezeknél a 

megállóknál mondta el a maga mondókáját, ami 

főként idétlenkedésből és álhírekből állt, és a 

hallgatóság megmosolyogtatását szolgálta. 

Az öltözetekről: A csikósokon és csőszökön bő 

fehér gatya, fehér ing, piros mellény és csizma volt. 

A kalapjukon nemzetiszín szalag, ahogy a csikós- 

és csőszlányok hajfonatán is. A lányokon fehér 

batisztszoknya volt, a szoknyán 1-2-3 fodor, 

minden fodor fölött nemzetiszín szalag. Három-

négy alsószoknya is dukált, amit 

Juci néni szerint kész művészet 

volt szépen rendezetten beállítani – 

a delikvenseket az asztalra 

parancsolták, és ott igazgatták 

rajtuk hosszasan a szoknyákat. 

Felülre flitterrel kivarrt, 

meggyszínű bársonymellény, 

alulra fehér harisnya került, és a 

lábbeli – hát az olyan volt, amilyen 

akadt otthon. Az elöljárók ruhája 

természetesen „ünneplősebb” volt. 

A bíróné kontyot viselt, és kasmír 

kendőt. A bírón fekete nadrág, 

mellény és kalap volt, vagy ha volt 



neki, perzsa sapka. A jegyző szép civil ruhába bújt, 

a jegyzőnét „úrinénak” öltöztették. Az ő 

felruházása Kaposy doktorné kiváltsága volt abban 

az időben. Az erdész és erdészné zöld ruhát viselt. 

A felvonulás végeztével került sor a 

fényképezkedésre, este pedig kezdődött a bál, ami 

vagy a szálló báltermében, vagy az Iparoskör 

kocsmájában (malom utáni épület) volt. A termet 

sok szőlővel, gyümölccsel díszítették fel, középen 

helyezték el a koronát, amit akkor már a csőszök 

őriztek. Aki lopni próbált a szőlőből, azt 

megbüntették. A pénzbírságot a bíró rótta ki, de 

valójában mindenki igyekezett minél feltűnőbben 

lopni, hiszen a pénz a zenészek perselyébe került. A 

bálon az előzőleg felvonuló fiatalság: a 

„szüretesek” vettek részt, de belépővel mások is 

jöhettek. A terem fala mentén körben székek 

voltak, amin az anyák ültek, és őrizték gyermekeik 

erkölcseit. Egy-egy táncot nekik is húztak a 

zenészek, ilyenkor a lányok ültek le. A családapák 

nem voltak jelen, hiszen ők ilyentájt az 

Olvasókörben múlatták az időt; esetleg onnan 

néztek át egy rövid időre. 

A tánc hétfő reggelig tartott, majd néhány órás 

pihenő beiktatásával délután ismét folytatódott. El 

lehet mondani, hogy tudtak mulatni az akkoriak!

Máté Juci néninek a nyakára járt, és őt kérdéseivel zaklatta: Arany Beáta 

 

B Á L O Z Ó K ,   F I G Y E L E M ! 
A kultúrház felújítási munkálatai miatt – ahogy ezt 

már év elején jeleztük – idén nem volt mód a szüreti 

bál megtartására. Mindazonáltal a bálozó kedvűeknek 

nem kell már sokáig várniuk, mert az október 27-re 

kitűzött búcsúbált már minden valószínűség szerint 

meg tudjuk tartani. A zenét a falunapról ismert cecei 

Boros Zenekar fogja szolgáltatni este nyolc órától 

hajnali kettőig.  

Belépődíj: 500 Ft 

Mindenkit szeretettel vár:  

Nagyszékely Községi Önkormányzat 

 

Iskoláról, óvodáról 

Szeptember 3-ával megkezdődött 

a 2018/2019-es tanév. Az 

óvodában idén is teltház van, 

októbertől 26 óvodás látogatja az 

intézményt. Az iskolának idén 23 tanulója van, akik mellé erre a tanévre érkezett egy 

segítség Bori Tamásné Vesztergombi Krisztina személyében: délutánonként ő fogja 

terelgetni a gyerekeket.  

Szeptember 27-én, csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig, valamint október 4-én, 

csütörtökön délután 15 és 17 óra között ismét nyitva lesz a varrodai turkáló. 

Ruhadarabonként 100 Ft-tal ezúttal a nagyszékelyi óvodát támogatja minden vásárló! 

Az iskola tanszerek és négy új asztal vásárlására fordította az eddig befolyt összeget, 

valamint karnisok és sötétítők vásárlását tervezi. 

 

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, Klubecz Istvánné és az Önkormányzat dolgozói. 

Korrektúra: Bori Tamás 

http://www.nagyszekely.hu/

