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A 2019-es önkormányzati választások eredménye Nagyszékelyben 

Október 13-án zajlottak a magyarországi önkormányzati 

választások. A szavazáson való részvételi arány 

országosan 48,58 %, Tolna megyében 49,79 % volt. 

Nagyszékelyben a szavazási hajlandóság ezeknél jóval 

magasabb volt: a névjegyzékeben szereplő 321 főből 

227 (70,72 %) nyilvánított véleményt. A polgármester-

választáson 224 érvényes szavazólapon 166-an 

voksoltak Klubecz Istvánnéra, a Fidesz–KDNP 

jelöltjére. Ezzel újabb 5 évre ő lett Nagyszékely 

polgármestere. Dr. Ránky Mercédesz 46, Lacza Ferenc 

9, Gergely Lajos 3 szavazatot kapott polgármester-

jelöltként. 

Az egyéni listás képviselő-választáson leadott 227 

lepecsételt szavazólapból 226 volt érvényes. Az 

összesített szavazatok alapján a képviselőtestület tagjai 

a következő öt évben Bori Tamás, Horváth Irén, Hargita 

Péter Árpádné és Dr. Ránky Mercédesz lesznek. A 

voksok alakulása: 

Bori Tamás 162 

Horváth Irén 155 

Hargita PéterÁrpádné 115 

Dr. Ránky Mercédesz 98 

Székely Attila Istvánné 87 

Kelemenné Bathó Brigitta 80 

Tóth Lászlóné Bocsor Anikó 70 

Pere László 29 

Gergely Lajos 28 

A képviselőtestület alakuló ülése 2019. október 29-én, kedden 

lesz, 13 órai kezdettel. 

Október 13-án a megyei közgyűlések összetételéről is 

dönthettünk. A Nagyszékelyben leadott 208 érvényes szavazatból a 

Fidesz–KDNP 145, a Demokratikus Koalíció 17, a Momentum 17, a 

Jobbik Magyarországért Mozgalom 16, a Mi Hazánk Mozgalom 9, az 

MSZP 4 szavazatot kapott.  

A Tolna megyei közgyűlés 15 tagból áll. A megyei listára leadott 

75 323 érvényes szavazat alapján a Fidesz–KDNP 10, a DK 2, a 

Jobbik, a Momentum és az MSZP pedig 1-1 mandátumot nyert el. 

  

Közeleg halottak napja  

Újságunkban ezúttal is megemlékezünk a tavaly november 2. 

óta elhunyt nagyszékelyiekről. Idén gyújtunk először gyertyát 

Fenyvesi Péternek (85), Juhász Csabának (56), Závodi 

Jánosnak (74). 2019-ben hunyt el Végh Ferencné Knoch 

Annamária (81), Kósa Jánosné Pásztor Annamária (81), Jankó 

Jánosné (92), Pataky Henrik (79), Kiss Lajosné (90), Kovács 

Sándor (64), Pere Sándor (61), Hermann János (68), ifj. Lukács 

Gábor (58), Lukács Gáborné (83) és Nagy Ernő (87). 

Nyugodjanak békében! 

„ … nincs jobb az ember számára, minthogy 

örömét lelje munkájában, mert ez a sorsa” 

(Préd. 3:22) 

Kedves Nagyszékelyi Lakosok! 

Nagy tisztelettel köszönöm Önöknek, hogy 

október 13-án újra bizalmat adtak és 

megválasztottak polgármesternek. Ez azt 

jelenti, hogy tovább tudjuk folytatni a munkát, 

amit elkezdtünk az Önök támogatásával és 

segítségével. Közös erővel tudjuk még 

otthonosabbá tenni Nagyszékely települést, a mi 

otthonunkat. Bízom egy sikeres öt évben, ennyi 

tetterő, a közös munkába vetett bizalom 

meghozza eredményét.  

A falu lakosságának kívánok kitartást és jó 

egészséget! 

Klubecz Istvánné polgármester 
 

Sírni e hantnál nincs okod, 
Nem alszom és nem fekszem ott! 
Vad szelek szárnyán utazom, 

Gyémántfény vagyok a havon, 
Érett kalászon napsugár, 
Lágy ŐszesŐ, amint szitál. 
Reggeled csendjén rebbenŐ, 
Szelíd madarak röppenŐ 
KörözŐ szárnycsapása. 

Csillagezüst az éjszakában. 
Sírni e hantnál nincs okod, 

Nem haltam meg, nem fekszem ott. 
(Mary Elizabeth Frye – 1932 
Fordította: Zsámboki Mária) 



BESZÁMOLÓK OLDALA 

Idősek napja 

Október 1-én, keddi napon zenés műsorral 

és közös ebéddel köszöntötte Nagyszékely 

önkormányzata a falu idős lakosait. Az 

eseményre 105 nyugdíjas korú, vagy 

hatvanadik életévét betöltött 

rokkantnyugdíjas volt hivatalos. A 

művelődési házban megtartott 

rendezvényen először Klubecz Istvánné polgármester 

köszöntötte az egybegyűlt szépkorúakat, majd Fodor 

Ottília énekelt el néhány régi slágert, nótát és musical-

részletet. A Magyarkeszi Hagyományőrző Népdalkör 

tagjai népdalokkal készültek, ebéd után pedig Szuhai Endre 

szolgáltatta a talpalávalót. Nyugdíjasaink jól bírták a 

rendezvénnyel járó fáradalmakat, sokan a fergeteges 

táncmulatságban is szívesen részt vettek.  

És ha már az időseket szépkorúaknak nevezzük, találkozzunk jövőre mindannyian egy évvel szebben! 

 

A III. Tolna megyei gyümölcsész nap élménybeszámolója 

A rendezvény minden tervet felül múlva valósult meg. Szép 

idő volt, így az ebédet és a délután egy részét az udvaron 

töltöttük. A jelentkezők és részvételt ígérők közül is sokan az 

utolsó pillanatban mondták le a találkozás lehetőségét, de 

akik el tudtak jönni, azok nagyon családias hangulatban 

tölthették el ezt a tapasztalatokban, 

tudásban bővelkedő, szemlélet-

formáló családi napot. 

Köszönjük támogatását az 

önkormányzatnak, Klubecz Istvánné Éva polgármester asszonynak a megnyitó kedves 

szavait, Arany Beátának a finom ebédet. Köszönet Kovács Péternek és Antal Csabának 

a hasznos információkkal teli előadásért, Hanyecz Adélnak és Turán Dávidnak a 

látványos workshopért, Braz Milánnak a zenés műsorért, Fenyő Magdinak és 

Ferencnek, valamint Jagodics Editnek a gyermekprogramokért. Külön köszönetet 

mondok önkéntes segítőimnek, Fejes Évának és Anettnek, Mohácsi Domokosnak, és a 

Két Torony Faluegylet jelenlévő tagjainak. Bócsó Renáta 

 

Felújítás és karbantartás 

Október közepén  megkezdődött a Nagyszékelyi árok főtéren található 

szakaszának iszapoló kotrása. Az árok Pincehelyi utca 2. szám és Dózsa 

György utca közötti szakasza a Magyar Állam tulajdona, és a Közép-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében van. A KDTVIZIG szeptemberben 

kelt levele szerint a meder kotrása és így a vizek kedvező elvezetése 2019. 

november hó közepéig fog elkészülni. 

 

Októberi hír, hogy a Nagyszékely Községi Önkormányzat pénzbeli támogatást 

nyert a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt pályázatán. Az önkormányzat az Ady Endre 

utca burkolatának felújítására pályázott. Október 11-én megérkezett 

14.999.999 Ft, ami a teljes költség 85%-a. Ehhez még 2.647.058 Ft-ot kell 

hozzátennie a nagyszékelyi önkormányzatnak. Az összegből 630 méter 

hosszúságban, 1900 m2-en fog elkészülni a burkolat felújítása, kiegyenlítő és 

kopóréteg építése aszfaltbetonból, valamint a padka rendezése zúzottkőből 50-

50 cm szélességben. 



NYITOTT OLDAL

1966 őszén, a magyar forradalom 10. évfordulójára (amikor 

Budapesten még csak beszélni sem lehetett róla) írta az olasz 

Pier Francesco Pingitore a dalt, amely aztán a római Lazio 

csapatának az egyik indulója lett, és amit azóta is tízezren 

énekelnek a lelátókon mérkőzésről mérkőzésre.  

A magyar nép, illetve a szabadságvágy iránti rokonszenv 

jelképeként született ének akkor is felkavarta és ma is 

felkavarja az érzelmeket. Avanti ragazzi di Pest… – előre, 

pesti srácok – ezekkel a szavakkal tisztelegnek az olaszok a 

mi ’56-unk előtt. 

2016-ban a Petőfi Rádió pályázatot írt ki a dal 

parafrázisára, átköltésére. Ekkor született az itt olvasható 

változat, amely a simontornyai október 23-i ünnep részeként 

el is hangzott a diákok előadásában. 

Papp István Gergely 

Itt van az ősz… 

Nem telik el nap, hogy ne hallanánk valamilyen formában az 

éghajlatváltozásról, a globális felmelegedésről, sőt, gyakran 

előfordul a klímakatasztrófa kifejezés is. Budapest új 

vezetésében felmerült a klímavészhelyzet bejelentése, bár 

nem tudhatni, a fogalom pontosan mit takar. 

Szakemberek állítják azt is, hogy a tömeges, világszerte 

tapasztalható migráció jelentősebb része nem a háborúk, 

hanem a globális éghajlatváltozás eredménye.  

Szerencsére nálunk nem pusztítanak erdőtüzek, ahogy ez 

volt a nyáron soha eddig nem tapasztalt mértékben több 

földrészen is, és nem söpörnek végig rajtunk irtózatos erejű 

hurrikánok sem; de azért a klímaváltozást mi is érzékeljük, 

hiszen egy emberöltőn belül tapasztalhatjuk, hogy az időjárás 

jelentőset változott néhány évtized alatt. 

Arról megoszlanak a vélemények, hogy ebben milyen arányban van felelőssége az emberi tevékenységnek, 

és mennyi az amúgy is állandóan változó földi éghajlati folyamatok következménye. Annyi bizonyos, hogy 

mostani életünk nincs teljesen összhangban a természet működésével. 

De mit tehetünk mi, egy kis falu lakói? Először is tájékozódjunk; ilyen helyzetben a közöny mondhatni 

vétek. Tudnunk kell, hogy mi a szerepe a fáknak az oxigén előállításában. Ezért igyekezzünk minél kevesebb 

fát kivágni és minél több fát ültetni. A gyümölcsfa nem csak oxigént termel, de hasznot is hozhat. Ne vigyük 

ki a hulladékunkat az erdőbe. Ne haragudjunk a lehulló lombozatra, hiszen ez egy természetes folyamat, azaz 

a lehullott falevél nem szemét.  

Az avar égetését a törvény bünteti ugyanúgy, mint a fűtésre nem alkalmas hulladékok eltüzelését – ezt 

mondta többek közt Rácz András környezetért felelős államtitkár. Illusztrálta számokkal is a törvényi tiltást: 

100 kg avar elégetése 100 millió köbméter levegőt szennyez be. 

Bizton állítható, hogy az emberek többségének tudatosabb viselkedése pozitív hatással bír az olykor 

aggasztó klímafolyamatokra.  

Gyergyói Noémi 

’56 a magasban 

Avanti ragazzi di Buda, 
avanti ragazzi di Pest… 
Egy nemzet az álmából felébred,  
és sorsa: egy újabb kereszt. 

Európa újra csendben bámul, 
a Költő szobrán friss koszorúk, 
s kivívják a röpke szabadságot 
tizenéves pesti fiúk. 

Szárnyal dobbanó szívekben 
egy nem felejtett ének dallama, 
mit, ha magyar nem volna a földön, 
senki többé nem hallana. 

Kétezer tank talán csak elég lesz 
letépni egy angyal szárnyait… 
A legyőzöttnek járó dicsőséget 
arccal a mélybe temetik. 

A jelszó: márciusban újrakezdjük, 
minden évnek van tavasza, 
minden álom elpusztíthatatlan, 
a magasban van a haza. 

Avanti ragazzi di Buda, 
avanti ragazzi di Pest… 
Egy nép reményét újra összetörték, 
és sorsa egy újabb kereszt. 

Előre mind, budapesti srácok! 
Talpra magyar, hí a Haza! 
(halkulhat, de elnémulni nem fog) 
Él még a költő szava. 

Papp István Gergely 



MEGHÍVÓK OLDALA 

Teaház 
Október 25-én és 31-én újra tematikus teaházak 

lesznek a nagyszékelyi művelődési házban. Előbbi 

alkalommal a búcsú-hétvégére készülünk. 

Természetesen ezúttal is lesz alkalom játékokra és 

teázásra, de bemelegítésként, négytől hatig egy kis 

kertészkedésre (virágültetésre, gyomlálásra), valamint 

a nagyterem feldíszítésére invitálom a segítő szándékú 

nagyobb gyerekeket és felnőtteket. 

Az október 31-i teaház ezúttal rendhagyó módon 

csütörtöki napon lesz megtartva, a Halloween 

jegyében. Az alkalomhoz illő jelmez viselete nem 

elvárás, de mindenképp emelni fogja az est fényét!  A 

rendezvényen megtartott töklámpások versenyére 

nagy izgalommal várjuk az ötletesen kifaragott 

tököket! Az est ezúttal is batyus jellegű lesz, de a 200 

Ft-os jelképes belépőért cserébe tea mindenkinek jár 

korlátlan mennyiségben. A bevételt ezúttal a 

művelődési ház klubhelyiségének otthonosabbá 

tételére szeretnénk fordítani. 

Novemberben legelőször 15-én lesz teaház. 

 

Kérdések az életből című beszélgetéssorozatunk első 

alkalmát október 21-én tartottuk, amelyen az abortuszról, 

fogamzásgátlásról és családtervezésről beszélgettünk. 

Szeretettel hívjuk sorozatunk következő alkalmaira a 

kultúrházba, 17 órára: 

2. November 18. Életvégi kérdések: Idősotthoni 

elhelyezés, aktív/passzív eutanázia. Ki dönt? Hogyan? 

3. December 9. Szervátültetés – véradás – vérátömlesztés: 

Kié a szerv és a vér? Mikor halott egy halott? 

4. Január 13. Élettársi kapcsolat – Házasság – Válás: Én 

vagy a család? 

Jöjjön el, ossza meg véleményét, beszélgessünk! Az est 

végén sütivel, teával és kávéval kedveskedünk a 

megjelenteknek. 

Rendezvényeinket a Magyar Falu Program támogatja.  

Szervező a Nagyszékelyi Református Egyházközség. 

Kedves Babák és Mamák! 

A napos idők ritkulásával újra megkezdi 

működését a Baba-mama klub! Az évad első 

találkozója november 5-én (keddi napon), a 

művelődési házban lesz, délelőtt 9:30 és dél 

között. Szeretettel várunk minden babát és 

mamát, de érdeklődő apák és gyakorló 

nagymamák jelenlétét is nagy örömmel veszi a 

klub! Segítő kezekre is 

szükség lesz hamarosan, 

mivel a művelődési ház 

klubhelyiségében 

tervezzük egy babasarok 

kialakítását. Ennek 

kivitelezéséről is szó 

lesz az első alkalmon. 

 

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 

BÚCSÚ NAGYSZÉKELYBEN 
2019. OKTÓBER 26-ÁN, SZOMBATON 

HELYSZÍN: A NAGYSZÉKELYI MŰVELŐDÉSI HÁZ 

14:00 ÓRÁTÓL 18:00 ÓRÁIG: 
KÉZMŰVES VÁSÁR , KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 

GYEREKEKNEK, VALAMINT JÓTÉKONYSÁGI CÉLDOBÁLDA. 
20:00 ÓRÁTÓL HAJNALI 2:00 ÓRÁIG 

BÚCSÚ BÁL 
ZENÉL: A SPRINT LIVE MUSIC BAND 

A HELYSZÍNEN LESZ BÜFÉ.  
A RENDEZVÉNYRE A BELÉPÉS DÍJTALAN! 

KÉRJÜK, HOGY GYEREKEK NAGYKORÚ HOZZÁTARTOZÓ 

FELÜGYELETÉVEL VEGYENEK RÉSZT A BÁLBAN! 

OKTÓBER 27-ÉN VASÁRNAP 10:00 ÓRÁTÓL 16:00-IG 

A FŐTÉREN INGYENESEN HASZNÁLHATÓ RINGLISPÍL ÉS 

LÁNCOS HINTA A GYEREKEKNEK! 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁR: 
NAGYSZÉKELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

http://www.nagyszekely.hu/
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