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Karácsonyra várva 

2018 decemberében különösen sok adventi programon vehettek részt az érdeklődők. A 

könyvtár által szervezett kézműves foglalkozásokon elkészíthettük adventi 

koszorúinkat, az ajtókra szánt kopogtatókat, 

de papír angyalkákat, vagy akár 

egyéniségünket tükröző képeslapokat és 

ajándékkísérőket is gyárthattunk. Ugyancsak a 

könyvtár szervezésében nyílt alkalmunk 

meghallgatni két karácsonyváró koncertet is. 

December 2-án a nagyszékelyi református gyülekezet látott 

vendégül sokunkat a kultúrházban. Az adventi délutánon a messzi 

Angliából származó Ian Drewry, valamint jamaikai születésű 

felesége, Georgia tartott előadást életéről, illetve a másfél évvel 

ezelőtt Nagyszékelybe vezető kanyargós útról. Immár másodjára 

lépett fel községünkben a Hargita Péter vezetésével működő KREdo Kamarakórus. A javarészt lelkes 

főiskolásokból álló énekkar másodpercek alatt igazi adventi hangulatot varázsolt 

a rendezvényre, és megérdemelten zsebelte be a hatalmas tapsot! 

Aki szívesen vásárol kézműves termékeket, annak decemberben kétszer is 

alkalma nyílt arra, hogy betárazzon karácsonyra házi készítésű ajándéknak-

valókból és finomságokból. 

Elmondhatjuk, hogy az évek alatt hatalmas rajongótáborrá formálódott a 

falukarácsony közönsége. Szülők, nagyszülők, keresztszülők, nagy- és 

kistestvérek, távoli rokonok, közeli barátok és egyszerű kíváncsiskodók 

zsúfolódnak a kultúrház báltermébe, és izgatottan várják, mivel rukkolnak elő a 

gyerekek, keresztgyerekek, unokák, kis- és nagytesók. A pedagógusoknak a 

megszokottnál is emberpróbálóbb ez az időszak, hiszen decemberben már 

egymást váltják a légúti és más betegségek, és így különösen nehéz egy-egy 

műsor megalkotása és összepróbálása a gyerekekkel. Mindez nem látszott meg az 

előadáson: a december 21-én megtartott ünnepségen szereplő óvodások, 

iskolások, és a már visszatérő fellépőnek számító gitárosok műsorát is tapsvihar 

fogadta. Az eseményről lemaradtak Nagyszékely község honlapján tudnak 

rákeresni az előadásokra. 

Köszönjük szépen mindazoknak, akik a karácsonyra hangolódás időszakában időt szakítottak arra, hogy 

másoknak is örömet szerezzenek! 



Kerek évfordulók 2019-ben 

500 éve, 1519-ben hunyt el Leonardo da 

Vinci itáliai polihisztor, aki festőként, 

tudósként, feltalálóként, hadmérnökként és 

matematikusként is figyelemreméltó 

örökséget hagyott maga után. Ugyanebben 

az évben indult útjára a Magellán vezette 

föld körüli expedíció, melynek tagjai végül 

elsőként hajózták körbe a világot. A 

portugál felfedező útközben – bennszülöttekkel vívott harcok 

közepette – életét vesztette. 

400 éve, 1619-ben született Cyrano de Bergerac francia író (Molière kortársa és 

barátja), korának nagyszájú, kötekedő, párbajokon 

brillírozó botrányhőse. Nevét Edmond Rostand 

1894-ben írt drámája tette világhírűvé. 

300 éve, 1719-ben jelent meg Daniel Defoe 

Robinson Crusoe című regénye. A könyv már az év 

végére négy kiadást ért meg, sikere azóta is 

töretlen. A történelem során legtöbbször kiadott 

regények közé tartozik. 

250 éve, 1769-ben született Bonaparte Napóleon, francia 

tábornok, hadvezér és politikus. A fiatalon még franciaellenes 

nézeteket valló korzikai származású hazafi 35 

évesen lett Franciaország császára. Ő a 

világtörténelem máig leggyakrabban emlegetett 

hadvezére. 

200 éve, 1819-ben ért célba Liverpoolba az 

amerikai SS Savannah, az Atlanti óceánt 

elsőként átszelő gőzhajó. Az érdem csak kis 

csalással az övé, hiszen valójában egy vitorlás 

és egy gőzhajó keveréke volt. Az utat közel egy hónap alatt tette meg. 

Ugyanebben az évben halt meg James Watt skót feltaláló, mérnök, akit 

az első igazi gőzgép megalkotójaként tartunk számon. 

170 éve zárult le a magyar szabadságharc. 1849-ben tűnt el Petőfi 

Sándor a segesvári csatában, és ebben az évben végezték ki a 13 aradi 

vértanút, valamint Batthyány Lajos miniszterelnököt. Alig másfél 

hónappal később került sor a Lánchíd hivatalos átadására, ahol a 

ceremónia megalázó módon épp a mártírokat kivégeztető Haynau 

tábornok vezénylete alatt történt. 

150 éve, 1869-ben a világon elsőként vezették be az Osztrák–

Magyar Monarchiában a postai levelezőlap használatát. 

130 éve, az 1889-es világkiállításra készült el az Eiffel-torony, 

amely 1930-ig a világ legmagasabb építménye volt. Ugyanebben az 

évben, alig néhány nap különbséggel 

született Charlie Chaplin angol filmes 

polihisztor (színész, forgatókönyvíró, 

rendező, zeneszerző, vágó és producer); 

valamint Adolf Hitler, osztrák származású 

német politikus, nemzetiszocialista diktátor. 



100 éve, 1919 márciusban kiáltották ki a 

Tanácsköztársaságot, így Magyarországnak szűk fél évig 

kommunista vezetése volt. Ebben az időben kaptak a nők 

választójogot Magyarországon (de több más országban is). 1919 

hozta a szesztilalom bevezetését az Egyesült Államokban: a 

Volstead-törvény megtiltotta a 0,5%-nál magasabb 

alkoholtartalmú szeszes 

italok előállítását, 

forgalmazását és 

fogyasztását. A 13 éves 

időszak a reményekkel ellentétben nem jobb erkölcsöt, hanem a 

szervezett bűnözés felvirágozását hozta a tengerentúli országban. A 

szesztilalom jelensége nem volt speciálisan amerikai, más 

országokban is bevezették: Magyarországon például épp a 

Tanácsköztársaság idején. 

1919-ben halt meg Ady Endre, a XX. 

század egyik legjelentősebbnek tartott 

magyar költője. Vele egy esztendőben hunyt el Eötvös Loránd magyar fizikus és 

politikus, Theodore Roosevelt amerikai elnök, Csontváry Kosztka Tivadar 

festőművész, Schulek Frigyes építész, valamint Pierre-Auguste Renoir francia festő. 

100 éve született Jerome David Salinger amerikai író, valamint Komlós Juci, 

Bessenyei Ferenc és Gábor Miklós színészek. 

50 éve lépett először ember a Holdra. 1969-ben rögtön két sikeres 

holdra szállás is megvalósult: először az Apollo–11, másodjára az 

Apollo–12 űrhajó legénységének két-két tagja léphetett az égitestre. Az 

1961-től 1972-ig tartó Apollo-program keretében összesen hat 

alkalommal landolt ember a Holdon, a későbbiekben azonban egy embert 

szállító űrhajó sem 

hagyta el az 

alacsony föld 

körüli pályát. 

50 éve, londoni stúdiója tetején lépett fel utoljára 

nyilvánosan a The Beatles zenekar. Ugyanebben az 

évben került megrendezésre New York államban a 

zenetörténet egyik mitikussá vált eseménye, a 

Woodstock Fesztivál. 1969-ben volt az Easy Rider, 

azaz Szelíd motorosok című kultuszfilm bemutatója.  

Idén lesz 50 éves a Kaláka együttes. 

30 éve, 1989-ben történtek a magyarországi 

rendszerváltás legemblematikusabb eseményei. A 

március 15-én Budapesten szervezett tüntetésen 

összegyűlt százezres tömeg elfoglalta a Magyar 

Televízió székházát, ahol felolvasták az 1848-as és 

1956-os hagyományokra visszanyúló 12 pontot. 

Júniusban ünnepélyesen újratemették Nagy Imrét és 

mártírtársait, júliusban meghalt Kádár János. Október 

23-tól Magyarország államformája köztársaság. 

Ugyanerre az évre esett a 

berlini fal leomlása, valamint 

Gorbacsov és idősebb George 

Bush csúcstalálkozója Máltán.  

30 évvel ezelőtt halt meg 

Salvador Dalí, Márai Sándor és 

Weöres Sándor. 

utánanézett: Arany Beáta 

Mit kíván a magyar nemzet? 1989 
Szabad, független, demokratikus Magyarországot. 

1. Valódi népképviseletet és többpártrendszert.  
Biztosítsák a választások szabadságát és tisztaságát.  

2. Rendőrállam helyébe jogállamot.  
Érvényesüljenek az emberi jogok, legyen bírói függetlenség.  

3. Szólás-, sajtó-, lelkiismereti és oktatási 
szabadságot.  
Számolják föl a hírközlés állami monopóliumát. Oszlassák föl az 
Állami Egyházügyi Hivatalt.  

4. Jogot a sztrájkra.  
Ne korlátozzák az érdekvédelem, a követelés és a szolidaritás 
szabadságát.  

5. Méltányos közteherviselést, a közkiadások 
társadalmi ellenőrzését.  
Szüntessék meg az egyéni és csoportos kiváltságokat. Adják meg 
mindenkinek az emberhez méltó élet alapfeltételeit.  

6. Észszerű gazdálkodást, működő piacot, a 
tulajdonformák egyenjogúságát.  
Állítsák le a pénzemésztő és környezetpusztító nagyberuházásokat, 
szüntessék be a veszteséges vállalatok támogatását, vessenek véget 
a vállalkozás és a lakosság megsarcolásának.  

7. A bürokrácia és az erőszakapparátus leépítését. 
 Oszlassák föl a Munkásőrséget és az Ifjúgárdát.  

8. Szabadságot és önrendelkezést Kelet- és Közép-
Európa népeinek.  
Szűnjék meg Európa katonai, gazdasági és emberjogi kettéosztása.  

9. Semleges, független Magyarországot.  
Vonják ki a szovjet csapatokat hazánk területéről. Töröljék a 
magyar ünnepek sorából november 7-ét.  

10. Felelős kisebbségi és menekültpolitikát.  
A kormány lépjen föl a nemzetközi fórumokon a magyar 
kisebbségek védelmében. Szűnjék meg a rendőri szemlélet és a 
jogtalan megkülönböztetés a romániai menekültek ügyében.  

11. Nemzeti önbecsülést.  
Vessenek véget a történelemhamisításnak. Adják vissza a 
nemzetnek címerét.  

12. Igazságot '56-nak, tisztességet a forradalom 
mártírjainak.  
Nyilvánítsák nemzeti ünneppé október 23-át.  



Farsangi képek tárlata 
A március 2-i farsang alkalmából megrendezett 
kiállításra várok régi és új, fekete-fehér és színes, 
egyéneket és csoportokat, kicsiket és nagyokat 
ábrázoló fényképeket. A téma: volt, vagy jelenlegi 
nagyszékelyi lakosok farsangi öltözetben. 
Képekkel jelentkezni Arany Beánál lehet (30/516 5933) 
 

T E A H Á Z 
február 1-én, pénteken 18:00-tól a nagyszékelyi 
kultúrházban. A kikapcsolódáson túl alkalom lesz 
beszélgetésre, a kultúrházba megálmodott programokkal 
kapcsolatos ötletek megosztására. Belépő: 200 Ft, vagy egy 
doboz tea, vagy egy közcélra felajánlott bögre. 
 

Köszönet 

Szeretném megköszönni Berengyán Károlynak a 

község részére felajánlott tányérokat és evőeszközöket. 

Klubecz Istvánné polgármester 

A nagyszékelyi turkáló nyitvatartásának 

következő időpontja: január 30-án, szerdán 

délelőtt 10-től 11-ig, valamint délután 15-től 

16:30-ig.  

Rendezvények eddig és ezután 

Apránként, egyre több lehetőséggel nyílik 

meg a nagyközönség előtt a nagyszékelyi 

kultúrház. A hivatalosan közösségi színtérnek 

nevezett épület az októberi búcsú-bál 

alkalmával nyitotta meg újra kapuit, de akkor 

még csak a korszerűsített fűtést és a megújult 

padlóburkolatot tesztelhették a táncosok. A 

vizesblokk ünnepélyes felavatása a 

református gyülekezet szervezésében megtartott adventi délutánon esett meg, azóta pedig már több kisebb-

nagyobb rendezvény is sikeresen lezajlott. A következő nagyobb tömegeket megmozgató esemény a 

farsangi bál lesz március 2-án, szombaton, amelyre szeretettel várjuk a község apraját és nagyját! 

Egyben alkalom nyílna az új képfüggesztő rendszer felavatására is, egy farsangi kiállítás formájában. 

A megújult közösségi színtér új lehetőségeket teremt, szívesen látjuk mindenki ezzel kapcsolatos 

véleményét és javaslatát az önkormányzatnál elhelyezett Hírmondó feliratú dobozban, vagy személyesen, az 

ebből a célból megrendezett, teaházzal egybekötött beszélgetésen. 

2018-as anyakönyvi hírek 

Tavaly elhunyt nagyszékelyi, vagy volt nagyszékelyi lakosok: Takács Istvánné, Lacza Zoltánné, Schmidtné 

Walter Erzsébet, Kurucz Mihály, Berg János, Aczélos Józsefné, Papp István, Kovács Józsefné, Turula 

Károly, Sipos János, Berg Jánosné Somogyi Irén, Borsos János, Csík Andrásné, Uzsák Ernőné Jakab 

Rebeka, Szűcs László, Fenyvesi Péter, Juhász Csaba és Závodi János. 

2018-ban születtek: Gyurka-Csáki Áron, Barabás Dominik Noel és Zsámboki Torda. 2019 első szülötte 

Fésűs Vivien. Mindannyiukat köszöntjük e világon! 

Házasságot a tavalyi évben nagyszékelyi pár nem kötött. 
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