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Beszámoló a 2019. június 18-án megtartott képviselőtestületi ülésről 

Az ülésen nyolc határozat hozatalára került sor, hét határozat végrehajtásáról határidőn belül intézkedtem. 

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

előterjesztést tárgyalta, majd egyhangúlag elfogadta. 

Az ülés első felében a Polgárőr Egyesület, a Nyugdíjas klub, a Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet, a 

Permakultúra Egyesület és a Nagyszékelyi Református Egyház vezetői tartották meg éves beszámolójukat. 

Az egyebek napirendi pontban döntött arról a képviselőtestület, hogy a kizárólagos tulajdonát képező 

nagyszékelyi 0194 hrsz. alatti szeszfőzde épületét berendezésekkel együtt bérbe adja 2019. július 1-től 2024. 

május 31-ig. 

Ezután az Egyedi szennyvízkezelési pályázat megvalósítása során vállalt önerő összegéről döntött a testület, 

mert a hiánypótláshoz kérte ezt a támogató. Az önerő összege azért változott, mert a Támogatói okiratot 

módosítani kellett, mivel nyolc ingatlanra nem kaptuk meg a támogatást, így az önkormányzati önerő összege 

emelkedett. 

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról döntött a képviselőtestület, mivel szeptember 30. napjával több település is kilép a társulásból. 

A testület pályázatot nyújtott be Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a 

Belügyminisztériumhoz (az Ady Endre utcai út javítására). Az önerő összegének vállalásáról döntöttünk, 

melyet a 2019. évi költségvetésben biztosítani kell. 

A falugondnok elsődleges feladata az idősek részére az ebéd kiszállítása és a gyógyszerek kiváltása, ezért 

a képviselőtestület úgy döntött, hogy abban az estben szállíthat orvoshoz beteget, amennyiben a visszaérkezés 

délelőtt 11 óráig magvalósítható, így az ebéd kihordását nem akadályozza. 

Zárt ülésen 38/2019.(VI.18.) ÖK. számú határozattal öt települési támogatási kérelem elbírálásról döntött 

a testület.  

Klubecz Istvánné polgármester  

 

Anyakönyvi hírek 

Máskor év végén szoktunk beszámolni az összesített 

anyakönyvi hírekről, de idén olyan gyors ütemben 

zajlanak az események a „Nagyszékelyi Anyakönyvi 

Hivatalban”, hogy nem lehet mellette szótlanul 

elmenni. Júniusban Szekeres Bianka és Gáspár József 

mondták ki egymásnak a boldogító igent, júliusban 

pedig Vargha Zsuzsanna és Donáth Benedek kötöttek 

házasságot a szaletli alatt kialakított „díszteremben”. 

Július 29-én ezen kívül egy másik fogadalom is 

elhangzott az önkormányzat tanácskozó termében: 

Zsidó Piroska aznap tette le állampolgársági esküjét 

Klubecz Istvánné polgármester előtt. Mindnyájuknak 

gratulálunk!  

 

Július 19-én töltötte be 90. életévét Kóta Sándorné, 

Mariska néni. Községünk második legidősebb lakója 

15 évesen költözött ide Békésszentandrásról, így aztán 

régebb óta nagyszékelyi, mint a legtöbb itt született 

lakos. Otthonában köszöntötte fel őt Klubecz Istvánné 

polgármester, Nagyszékely képviseletében. Ezúton is 

kívánunk Mariska néninek további hosszú, 

egészségben eltöltött életet!  



Falunapi izgalmak 

A közösségi programok szervezése mindig nagy feszültséggel 

jár. Hatványozottan igaz ez a falunapra, ami Nagyszékelyben a 

legtöbb embert megmozgató program. 

Idén sem volt ez másként. Sokan ellenérzéssel fogadták, 

hogy nem a megszokott helyszínen, azaz a falu központjában 

került megrendezésre az esemény. Az árnyakat adó fákat, a 

játszóteret és az állandóan folyó artézi vizet valóban lehetetlen 

volt pótolni. Az új helyszín mellett szólt ugyanakkor a nemrég 

elkészült szabadtéri színpad, a kultúrház vizesblokkja, valamint 

hogy idén először nem jöttünk volna zavarba eső esetén sem. És persze voltak 

utolsó pillanatig izgalmat adó kérdések: Elfér az ugrálóvár a számára kijelölt 

helyen? Be tud jönni a büfékocsi a szűkös behajtón? Bírja az elektromos 

hálózat a nagy terhelést? Lesz elég csatlakozás és hosszabbító a 

hangosításnak, a büfének, a vattacukornak és jégkásának? Találunk helyet az 

utolsó pillanatban idepottyant cukorkaárusnak? Hogyan bírja majd a pacsálást 

az egy szem kerti csap? Nem lesz minden csupa sár?  

Lesz segítség a sátrak felhúzásához? Lesz egyáltalán sátor? Nem viszi 

majd el a falunap másnapján rendszeresen lecsapó vihar? Lesz elég 

ülőalkalmatosság? Lesz elég étel? Lesz elég ember? Minden fellépőnek jut 

ital? Időben kisül a kenyér? Fog bárki is jelentkezni a sütiversenyre? Van elég 

tányér? Van elég kuka? Van elég árnyék? Le tudjuk hűteni az ételt az este 

érkező negyven fellépőnek? Később fel tudjuk melegíteni? 

Lesz elég program? A zenekar éppen táborozó tagját ide 

tudjuk majd szállítani időben? Összegyűlik elegendő fotó a 

kiállításhoz? Elkészül a Pajtaszínház darabja? Nem lesz túl 

meleg az előadások alatt? Találok önkénteseket arcfestésre, és a 

játékok lebonyolítására? Tudunk egy időben öltözőt biztosítani 

egy 25 és egy 8 fős táncegyüttesnek? Idetalál a sztárvendég? 

Fogják szeretni a bálozók a meghívott zenekart? Nem 

zúgolódnak majd a környékben lakók a nagy zaj miatt? 

Mindenki békében hazaindul zárás után? 

És ami még a rendezvény idején közbe tud 

jönni: Hol van a konyha kulcsa? Hova tűntek az 

arcfestő ecsetek? Hová tettem a fődíjat? Megvan 

a számla? Miért nem szól a telefonom? Miért 

szól már megint a telefonom?  

Hogy a rendezvény hogyan sikerült, arról 

biztos mindenkinek más a véleménye. Én eddig 

pozitív visszajelzéseket kaptam, ami nagy 

örömmel töltött el! Ezúton is köszönöm 

mindenkinek, aki a fönti problémák 

megoldásában segítségemre volt. Köszönöm azoknak, akik megértéssel és türelemmel fogadták a felmerülő 

nehézségeket, és azért jöttek el, hogy jól érezzék magukat! Az egész napot végig izgulta:  

Arany Beáta Virág 
Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden 
önkormányzati dolgozónak, nagyszékelyi lakosnak, a 
fellépőknek és kedves vendégeinknek, akik 
munkájukkal és részvételükkel hozzájárultak a 
Nagyszékely Községi Önkormányzat által 2019. július 
6-án megrendezett Falunap sikeréhez. Nagy öröm 
számomra, hogy hozzájárulásukkal emelték 
rendezvényünk színvonalát. 

Klubecz Istvánné polgármester 



Nyitott oldal 

Idén immár ötödik alkalommal kerül sor a Nagyszékelyi Huszár Péter nap rendezvényre, 

mellyel híres törökverő régi vitézünknek kívánunk emléket állítani. Egy ideig Nagyszékelyt 

más településekkel egyetemben eme Berenhidai Huszár Péter birtokolta adományként, innen 

a település érintettsége az ő személyét illetően. 

Hősünk élete és a kor hangulata érzékletesen elevenedik meg Takáts Sándor Bajvívó 

magyarok című munkájában: 

"Jó Huszár Péter gyermekkorában kezdte a 

végbeli életet, s szablyájával szerzett magának 

jó nevet, szép tisztességet s vagyont. Már mint 

huszár-főlegény ismertté tette a nevét, s a 

dunántúli török végházakban jobban ismerték 

őt, mint a bécsi haditanács körében. Azok közé 

az edzett vitézek közé tartozott, akik a tél 

szívében sem kívántak sátort, akiknek hídra 

sohasem volt szükségük, hogy a vízen 

átkeljenek, akik az éhséget és a szomjúságot 

csak akkor ismerték, ha az asztaluknál ültek. 

Józan korában és borittában egyformán 

megülte a legvadabb paripát is, s hogy 

gyorsabban száguldhasson, szükség idején, a régi végbeli szokás szerint, még a zablát sem használta. De azért 

mindig megtalálta, akit keresett. Már mint huszár-főlegényt, és később mint hadnagyot, úgy emlegették a 

végekben, mint főcsatázót, első száguldót, legtalálékonyabb leshányót, legyőzhetetlen viaskodót és öklelőt. 

Nem ismert nagyobb örömöt, szebb mulatságot a harcnál és a viadalnál, s minél több, minél vitézebb 

ellenséggel lehetett szemben, öröme annál nagyobb volt. Még teletszaka is, mikor minden had veszteségben 

ült, s csatát sehol sem űztek, Huszár Péter nem nyugodhatott. Ilyenkor írton-írta a leveleket a nagynevű török 

vitézeknek. Legyünk szembe egymással jó atyámfiai – úgymond –, ne rejtsétek el előlem orcátokat; szablyával 

bizonyítsátok, hogy vitéz emberek vagytok. Hadd lássuk egymás orcáját. Az az Isten dolga, kinek adja a 

diadalmat!" 

Rendezvényünkre minden kedves nagyszékelyi lakost szeretettel várunk. 

Gyergyói Noémi 

 

2019. július 27., szombat 

V. Nagyszékelyi  

Huszár Péter nap 

„…mi lehet szebb dolog az végeknél?” 

PROGRAMOK: 
09:30–11:00  Ráhangolódó kézműves foglalkozás és táncos játékok 

kisebbeknek  

10:00–12:00  Vitézi 7 próba – harci ügyességi játék nagyobbaknak 

Déli farkasok motoros baráti társaság érkezése 

Íjászat 

12:00–14:00  Ebéd – a Nemzetiségek Konyhája különleges ízeiből 

15:00–16:00  Gasztronómiai hagyományőrzés – Fülöp Tibor Zoltán 

könyvbemutatója tematikus beszélgetés keretében 

17:00–19:00  Az ABS Rockzenekar koncertje 

20:00-tól  Népzene, táncház, mulatozás a Folyondár zenekarral 

Helyszín: „Rendezvényudvar”  

(Pincehelyi utca 71-73.) 

 



Aratóünnep Kisszékelyben 

Idén kilencedik alkalommal rendezett 

hagyományőrző aratónapot a Kisszékely Községi 

Önkormányzat és a Kisszékelyi Kulturális 

Egyesület. Az ezúttal kétnapos rendezvényen 

többszörösen is képviselte magát községünk. Az 

aratás napját megelőző pénteken gyógynövény-

túra indult Kisszékelyből Nagyszékelybe. A közel 

húszfős csapat három órán át araszolt úticélja felé 

Horváth András kalauzolásával, s közben 

megismerkedett a két település közt elterülő erdők 

és löszgyepek természetes növényvilágával. A nagyszékelyi fogadóbizottság a kilátónál várta a szomszédokat. 

A célállomás Bócsó Renáta és Juhász Attila kertje volt, ahol a permakultúrás életszemléletbe és 

kertészkedésbe nyerhettek betekintést a vendégek. A társaság egy részét a program végeztével Kolozsi Anna 

repítette vissza hintón egyenesen Kisszékelybe, 

a visszagyaloglást választók pedig még egy kis 

kitérő beiktatásával ellátogattak a református 

templomegyütteshez is.  

Bár az időjárás-előrejelzések nem 

kecsegtettek sok jóval, nemcsak a pénteki, 

hanem a szombati programok is le tudtak 

zajlani nagyobb felhőszakadás nélkül. 

Nagyszékelyt az aratóversenyen idén egy 

piciny, de annál lelkesebb csapat képviselte, 

melynek tagjai között Turula Sándorné, Inci 

jóvoltából Miszla, Kisszékely és Regöly 

delegáltjai is jelen voltak. A kirótt feladatot, a 13-13 kepéből álló két kereszt elkészítését szépen megoldották, 

majd azt is megmutatták a közönségnek, milyen reggelivel készültek. (A jelen lévő éhenkórász szurkolók 

ezúton is köszönik a finom falatokat!) Kevés volt 

Nagyszékelyből az arató, de annál több a lovas! A 

kisszékelyi szervezők külön megköszönték, hogy 

Nagyszékely jóvoltából ilyen nagyszámú ló és lovas 

volt jelen a hagyományőrző rendezvényen. A 

polgárőrök és nézők soraiban is sok itthoni arcot 

fedezhettünk fel.  

A megszokott aratónapi programok között idén 

újdonság volt a tervezett Hegyhát Natúrpark 

településeinek bemutatkozása a kiállítási standokon.  

A következő nagyobb szabású kisszékelyi program a 

Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa emléknap lesz augusztus 

24-én, szombaton. Arról is megpróbál majd 

tudósítani: Arany Beáta Virág 

 
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 RUHAVÁSÁR 
 a varrodában legközelebb július 30-án, kedden 

9:00-tól 11:00-ig. Divatos és divatjamúlt ruházatok 
várják szeretŐ, új viselŐiket! 

A bevétellel továbbra is a nagyszékelyi iskolát 
támogatja minden vásárló. 

 

http://www.nagyszekely.hu/
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