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MÁRCIUSI RÖVID HÍREK 

Farsang – Március 2-án bálozhattak második alkalommal frissen felújított művelődési házukban a 

nagyszékelyiek. A farsangi program az Értényi Pajtaszínház Szombat munkanap című színdarabjával indult. 

Az előadásnak helyi vonatkozása is volt, hiszen községünk egyik lakója, Csáki Csilla írta és rendezte az értényi 

közreműködők ötletei alapján. A 25 tagból álló társulat műsorában egy tánccsoport is szerephez jutott; a 

legnagyobb tapsot talán ők kapták az előadás során. Maga a történet az alkalomhoz illően vidám és könnyed 

volt; valószínűleg bármelyik 

magyar vidéki kistelepülés 

lakójának ismerősek lennének a 

színdarabban ábrázolt helyzetek és 

karakterek. Nekünk nem volt 

újdonság ez a magunkra ismerés, 

hiszen kettő és három évvel 

ezelőtti farsangokon a 

Nagyszékelyi Pajtaszínház állított 

görbe tükröt az itt lakóknak. 

Az est következő programja a jelmezes felvonulással egybekötött jelmezverseny volt, amit hajnalig tartó 

bál követett. A kisebbek eközben egy ötpróba keretei között zajló rendhagyó fánkevő versenyen mérhették 

össze ügyességüket, bátorságukat és falánkságukat. Némi izgalomra adott okot a bált megszakító 

tombolahúzás is: vajon ki visz haza pezsgőt, és kié lesz a torta? A táncban megfáradt lábak pihentetésére 

kiváló alibit nyújtott egy kifejezetten erre az alkalomra összeállított fotókiállítás, amely régi, új és alkalmi 

nagyszékelyi lakosok egy-két évvel, vagy akár néhány évtizeddel ezelőtti farsangi fényképeiből készült. A 

kiállítás április közepéig lesz megtekinthető a nagyszékelyi művelődési házban. 

Nőnap – Énekes-zenés meglepetéssel készült nőnap alkalmából községünk 

két hölgytagja. Zsidó Piroska erdélyi magyar népdalok segítségével mutatta 

be a női lét életszakaszait. Furulyával, citerával és énekkel Hargita Péter 

kísérte őt. Az interaktív módon megénekeltetett közönség soraiban bátor 

szívű férfiak is akadtak, de független megfigyelők szerint ők leginkább az 

anyósozós dalok hallgatása közben élénkültek fel. Az önszerveződő műsor 

másik fellépője Jagodics Edit volt, aki saját szerzeményű dalokkal készült 

erre az alkalomra. A rendhagyó teaház ezután a szokásos módon 

folytatódott: játékokkal és beszélgetéssel. 

Gergelyjárás – A messze földön híres nagyszékelyi kisiskola ez évben nem csak helyben toborzott 

iskoláskorba lépett óvodásokat, hanem távoli vidéken: Tamásiban is! Lapunk kiküldött tudósítója sajnálatos 

módon nem tudott részt venni a nagyszékelyi gergelyjáráson, de megbízható források szerint itt is rendben 

lezajlott az akció: az iskolások megfelelő módon tájékoztatták az egybegyűlt hatéveseket jogaikról, 

kötelezettségeikről és lehetőségeikről, így most már ők is felelősségük teljes tudatában dönthetnek jövőjükről. 

A Tamási Aranyerdő Óvodában is zavartalanul zajlott le a toborzó. Azt még nem tudjuk, hogy hány ottani 

óvodás választja tanulmányainak megkezdésére a nagyszékelyi iskolát; a megkérdezett érintettek egyelőre 

nem tudtak állást foglalni ezügyben. Többeknek szemet szúrt viszont az előadás alatt, hogy az iskolások által 

diszkréten elhelyezett kosár az „Adjatok szalonnát!” felszólítás ellenére is üresen maradt; nem került bele 

továbbá kolbász és lúd sem. Nem valószínű, hogy számító nagycsoportosok tartották volna meg maguknak a 

Ezúton értesítjük az érintetteket, hogy az április 16-án, kedden, 13 órakor kezdődő testületi ülést 

követően, várhatóan 15 órától tájékoztatót és lakossági fórumot tartunk a szennyvízberuházás 

aktuális kérdéseiről. 

 



fönt említett csemegéket; sokkal hihetőbb, hogy sajnos nem 

ismerték az ide kapcsolódó szokást. Mi tagadás, iskolásaink 

csalódottak voltak, de azért nagylelkűen beérték a később 

kosárba kerülő csokoládéval és rágcsálni valókkal is. 

A gergelyjárás hagyománya két hasonló nevű pápához 

köthető: IV. Gergely kezdeményezte a nap megünneplését 830-

ban, és ő tette meg az iskolák patrónusának elődjét, I. (Nagy) 

Gergely pápát. Március 12-éhez eleinte felvonulások, 

diákpüspök-választások kötődtek, majd ez kibővült a diákok és 

tanítók számára való adománygyűjtéssel, valamint a tanulók 

toborzásával. A 19. század közepéig az iskolaév kezdete és 

zárása is Gergely-nap tájékán volt. Talán nekünk is ezen a napon 

érdemes örömünket kifejezni afelett, hogy – sok hasonló méretű 

településsel ellentétben – Nagyszékelyben még napjainkban is 

működik iskola. 

Március 15. – Az 1848-as forradalom kitörése alkalmából tartott megemlékezés idén is az iskolában került 

megrendezésre. Máté Juci néni visszaemlékezése szerint ezt az ünnepet nyolcvan évvel ezelőtt is az iskola 

tanítói vezényelték le, azzal a különbséggel, hogy azidőtájt szabadtéren; a templom előtt volt a helyszín, 

valamint akkor a község fúvószenekara szolgáltatta a zenét. Rézfúvósok helyett ma furulya szól 

Nagyszékelyben, dalárda helyett a gyerekek énekelték a Kossuth-nótákat. 

TeSzedd! és Föld napja – Idén nyolcadik alkalommal valósult meg 

a magát hazánk legnagyobb önkéntes mozgalmaként számon tartott 

„TeSzedd – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akció. Egy héten 

át – március 18 és 24 között – takarítottak országszerte a mozgalom 

önkéntesei. Az akcióhoz először csatlakozó Nagyszékelyben egy 

napsütéses szerdai napra esett az útmenti takarítás, aminek során 22 

zsáknyi szemét gyűlt össze. Szomorú, de ennek sokszorosa hever 

még mindig a falut övező erdőkben, és gazdátlan telkek is 

átalakultak szemétlerakóvá az utóbbi évtizedek során. Az összeszedett hulladékok nagy része műanyag palack 

és csomagolás, valamint fém italosdoboz volt, de került elő üvegpalack, és bezsákolt állati tetem is. A 

hulladékok újrahasznosítása világszerte hatalmas probléma, mindenkinek van keresetlen szava e kérdésben, 

de egyvalamiben biztos mindannyian egyet értünk: a szemét helye nem a természetben van. Aki úgy érzi, részt 

tud venni a tavasz folyamán még egy hasonló akción, azt szeretettel várjuk a Föld napja alkalmából 

megszervezett harmadik úttakarító kirándulásunkon, amely során idén is a társszervező Kisszékely felé 

vesszük az irányt. A kirándulásra április 27-én, szombati napon kerítünk sort. 

a márciusi eseményeket lejegyzetelte: Arany Beáta 

„Délnyugati fekvésű szállás kiadó!” - Gyöngybagoly kerestetik 

Dombóvárról látogatott meg minket Nagy Sándor madarász, a Magyar Madártani 

és Természetvédelmi Egyesület Dombóvári Helyi Csoportjának titkára, fiával, és 

egyik madarász társával. Így a kistemplom tornyában végre elhelyezésre került a 

gyöngybagoly odú, amelybe rajta kívül macskabagoly is fészkelhet. Már ideje volt, 

mivel a környéken több (2-6 fiókából álló) fészekalj repült ki, akiknek új 

fészekhelyre van szükségük; továbbá 

mert a gyöngybagolypárok száma még 

mindig nagyon alacsony. Az 

országban a 2007-es felméréskor 

csupán 800-1000 párra lehetet tenni az 

állományt, így a fokozottan védett, csökkenő egyedszámú fajok 

kategóriájába tartozik. Rengeteg pockot és rágcsálót fogyaszt, így 

rendkívül hasznos. Ennek ellenére az ember okozta tényezők miatt 

minden évben nagyon sok pusztul el. Az odú kihelyezésével 

Nagyszékely is segítheti a faj fennmaradását! 

Hargita János 



N y i t o t t   o l d a l 

Lét és számok – az ozorai diadal 

Aki figyelmesen vizsgálja történelmünk csatáit, szabadságharcait, előbb-utóbb szükségszerűen felfigyel a 

számokra. Helyesebben a létszámokra, illetve azok arányaira. Kulcsszó: a túlerő. Az aránytalan túlerő. 

Esetenként a reménytelen túlerő. A pozsonyi csatától (907) az egri ostromon át (1552) egészen 1956-ig.  

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején sem volt ez másképp. Nemcsak a győztes pákozdi vagy 

a végzetes vereséggel zárult segesvári csatában volt létszámfölényben az ellenség, hanem a méltatlanul 

ismeretlen ozorai diadal esetében is. ’48 októberében Karl Roth császári vezérőrnagy kilenc-tízezer katonával 

érkezik Ozora határába. Lényegében visszavonulóban van, mert Jellasics pákozdi veresége után a horvát és 

az osztrák csapatok egyesítésének terve értelmetlenné vált. Ahhoz, hogy seregét más, dunántúli osztrák 

hadtesttel egyesíthesse, át kell kelni az Ozora-közeli Sió-hídon. És itt a bökkenő – nem várt méretű magyar 

haderővel találja szemben magát: Csapó Vilmos mintegy 50, azaz ötven népfelkelővel állomásozott a 

túlparton, akinek muszáj volt időt nyernie, míg szűk két nap múlva Perczel Mór és Görgey Artúr csapatai 

megérkeznek… 

A világraszóló bravúrt Illyés Gyula is megörökítette Ozorai példa című versében: 

Ötven huszár volt akkor a Szabadság, 

annyi volt itt a nemzet, a magyar. 

És szembe, hozván a császár parancsát 

tízezer fő, tizenkét ágyuval 

végig a völgyön, a Sió lapályán 

rohamra készen, – középen a híd. 

Egy fél országrész fordul vérbe-lángba, 

ha az a hídfő, az is elesik. 

Oh sármelléki, törpe Thermopilé – 

Haloványul a legendás görög 

merészség és ravaszság a huszárok 

merészsége és nagy esze mögött. 

Megindultak, – nem le, az ellenségre: 

a hegyre föl és másfél napon át 

kerülgették, csak járták körbe-körbe 

a vén Kálvária-hegy derekát. 

A hegy mögött, mint színfalak mögött, még 

csizmát és csákót is cseréltek ők. 

Előbb huszárok, most bakák vonultak 

a hüledező ellenség előtt, 

mely várta, várta rettegve, mikor dől 

nyakába az a tenger népözön. 

Húsz tűznél főzték a gulyást a lányok 

a másik hegyen, a Tükörcsösön. 

Megdördült ott lenn végülis az ágyú, 

hetedhatárig körözve szavát. 

Kihullt a sorból fenn egy-egy huszár, de 

a többi csak járt, csak vonult tovább. 

Míg fel nem tüntek baltákkal s üvöltve, 

mint a nádasok csikasz-kölykei, 

a pusztaiak… s a szemközti dombon: 

Dégről Perczel, Szilasról Görgey! 

Szorító, Lődöző… egy-két dülőnév 

hirdeti csak, mi történt azután. 

Minthogyha ott lettem volna, merengve 

ülök az őszi, vén Kálvárián. 

Vadászkutyám elnyúlva vár, a puskát 

papírral cseréltem föl térdemen. 

Nem a cserjésnek, fent az őszi égnek 

bozótját kémleli tekintetem. 

Hegyre kerültünk… vagy hegyre szorultunk, 

barátaim; de megritkult sorunk! 

S be védtelen, jajt-zümmögő alattunk 

az édes ország, melyért harcolunk; 

s be ingatag a hídfő és be hangos 

az ellenség!… hogy tódul már felénk! 

Még rejti gyáván – változik a harcmód –, 

de látom én már minden fegyverét! 

Nem hull golyó még ránk. De hogyha hull is, 

ha a veszély, mint zápor megered: 

játsszuk már végig halálos mosollyal 

e ríkató-vidító szerepet. 

Nevetnünk kéne, hogy vagyunk, megyünk még 

ezrek dalaként fujva énekünk – 

Ha lesz jövő: hadat talál helyünkön – 

legyőzhetetlent, ha mind itt veszünk. 

Illyést nyilván megragadhatta szűkebb pátriájának történelmi eseménye, mert a témát drámában is feldolgozta, 

amelyből utóbb tévéfilm is készült. A történelem számai, létszámarányai alapján puszta létünk is felér egy 

csodával. Ötven bátor huszárt ma sem igen könnyen találni, de úgy tűnik, hogy a nagy pillanatok mindig 

szülnek nagy lelkeket és tetteket… 

Papp István Gergely 

 



KÉT TORONY EGYESÜLETI HÍREK 

2019 februárjában kaptunk értesítést a Közép és Kelet-európai Történelem és 

Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól, hogy az Első Világháborús Centenáriumi 

Emlékbizottság által felkért szakmai bizottság úgy döntött, 1,5 millió Ft-tal támogatja 

az egyesületünk által 2018-ban benyújtott pályázat alapján az  

I. Világháborús emlékmű felújítását, amihez az önkormányzat és az egyesület is 

hozzájárul. Amint a szerződést megkötjük, és a kivitelezők is felvonulnak, elindul az 

emlékmű felújítása. 

A XV. Nagyszékelyi Borverseny és Pogácsasütő Verseny 

időpontja: 2019. április 6., szombat. 

A zsűrizés 9-kor kezdődik a Művelődési Házban. A díjkiosztó 

és a pogácsasütő verseny eredményhirdetése 19 órától lesz, majd 

vacsora és borbál zárja az ünnepi rendezvényt. A délutáni 

programra mind a versenyzőket, mind a meghívóval rendelkező 

résztvevőket szeretettel várják a szervezők. Meghívókat Gáspár 

József egyesületi titkárnál, szervezőnél lehet igényelni. Idén 

ünnepeljük egyesületünk működésének 20. évfordulóját, melyre 

meglepetéssel is készülünk. 

Kérjük minden adózó honfitársunkat, hogy amennyiben megteheti, ebben az évben is támogassa adója 

1%-ával a Két Torony Nagyszékelyi Faluegyletet, hogy azt visszaforgathassuk a falu javára. Kérjük, hogy 

ismerőseinek is javasolják egyesületünk támogatását! Köszönjük minden támogatónknak az eddigi 

felajánlásokat! Adószámunk: 18096277-1-17. 

Hargita Péterné 

 

 

Április 27-én, szombaton 

kerül elhelyezésre az orvosi 

rendelő épületének falán 

Dr. Kaposi Henrik 

Nagyszékelyben szolgálatot 

teljesítő háziorvos 

emléktáblája. Az 

ünnepélyes táblaavató 

délelőtt 10 órakor veszi 

kezdetét. 
 

  

Elárvult növényeket keresünk! A Művelődési ház megújult, de még sokat kell tennünk ahhoz, hogy igazán 

otthonos legyen. E célból várunk bezártságot elviselő szobanövényeket, de akár az udvarra kiültethető 

virágokat, bokrokat is. A felajánlásokkal kérem, keressenek engem!  Arany Beáta Virág (30/516 5933) 

 

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 

100 FT-OS JÓTÉKONYSÁGI RUHAVÁSÁR A VOLT VARRODA ÉPÜLETÉBEN 

Legközelebbi alkalmak: március 28., csütörtök, valamint április 3., szerda, 15 és 17 óra között. 

 
 

Kedves Nagyszékelyiek! 

Eltelt egy év, újra kötetlen beszélgetésre hívom Önöket! Sok 

minden történt ez idő alatt itt helyben, az országban és a 

nagyvilágban egyaránt. Szívesen beszámolok Önöknek 

arról is, hogy mire jutottunk közös ügyeinkben a legutóbbi 

találkozásunk óta. És persze várom véleményüket, 

ötleteiket, javaslataikat, hogy együtt hogyan tudnánk még 

jobbá, otthonosabbá, élhetőbbé tenni településeinket, 

megyénket és országunkat. Vitassuk meg és rangsoroljuk az 

előttünk álló feladatokat.  

Széchenyivel szólva: Egynek minden nehéz; soknak 

semmi sem lehetetlen! 

Találkozzunk, hiszen most is a jövőnk a tét! 

Helyszín: Nagyszékely, Petőfi utca 14., Művelődési ház 

Időpont: 2019. április 4. (csütörtök), 16:30. 

Süli János miniszter, országgyűlési képviselő 
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