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Nagyszékelyi Hírmondó 
 

Nagyszékely Község Polgármesterének közleménye 

Tisztelt Nagyszékelyi Lakosok! 

Tájékoztatom Önöket, hogy Nagyszékely Községi Önkormányzat képviselő-testületével és az óvoda 

vezetőjével egyeztetve a 45/2020. (III.14.) kormányrendelet 2.§-ában foglaltak alapján azt a döntést hoztam, 

hogy az óvoda 2020. március 16. napjától (hétfőtől) bizonytalan időre bezár. Egyelőre ügyelet sem tudunk 

biztosítani. Az óvoda újranyitásáról időben értesítem Önöket. Kérek minden szülőt, hogy a döntést 

megértéssel és türelemmel fogadják!  

Az Önkormányzat a házi segítségnyújtást a szokásos módon működteti, a házi segítségnyújtó telefonon 

folyamatosan elérhető. A falugondnok a házi segítségnyújtás feladattal összhangban működik, igyekszik 

mindenben támogatni az időseket és a lakosságot. Telefonon folyamatosan elérhető (20/258 6295). 

Az Önkormányzat a szociális étkeztetést maradéktalanul biztosítja, ezen kötelező feladat ellátását a 

kialakult veszélyhelyzet nem korlátozhatja. 

Az idősek ellátására ezen időszakban nagyobb figyelmet fordítunk. 

Az önkormányzat épületében csak az ott dolgozó személy tartózkodhat! Személyes ügyintézés csak előre 

telefonon egyeztetett időben történhet, abban az esetben, ha az ügyfélnek semmilyen megbetegedésre utaló 

tünete nincs!  

A művelődési ház 2020. március 16-tól bizonytalan időre bezár.  

Nagyszékely településen jelenleg hatóság által elrendelt kötelezéssel karanténba helyezett személy nincs. 

Megkérek mindenkit, hogy a koronavírus miatt kialakult helyzetet megfelelően, kellő felelősség-

tudattal kezelje! Kérem, hogy az Önkormányzat hirdetményeit kísérjék figyelemmel, utasításaikat tartsák be! 

Nagyszékely, 2020. március 15. 

Klubecz Istvánné polgármester 

Beszámoló a 2020. február 11-én megtartott képviselőtestületi ülésről 

Az ülésen öt határozat hozatalára és kettő rendelet alkotására került sor, ebből négy határozat és a rendeletek 

végrehajtásáról határidőn belül intézkedtem. 

A képviselő-testület első napirendi pontban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos 

előterjesztést tárgyalta, majd egyhangúlag elfogadta azt. Második napirendi pontban az Önkormányzat 2020. 

évi költségvetését állapította meg és fogadta el a testület. Harmadik napirendi pontban Arany Beáta Virág 

közművelődési szakember 2019. évről szóló beszámolóját fogadta el a képviselő-testület. 

Egyebek napirendi pontban: 

– A 2020. évi Kisokos Programnaptárt fogadta el a képviselőtestület; 

– A közművelődési közösségi színtér 2020. évi szolgáltatási tervét fogadta el egyhangúlag a testület. 

Hirdetmény rendkívüli intézkedések életbelépéséről 

Nagyszékely Község Polgármestere és Alpolgármestere felszólítja azon nagyszékelyi lakosokat, akik 

2020. március 5. után lépték át az országhatárt és érkeztek külföldről haza, hogy haladéktalanul vegyék 

fel a kapcsolatot TELEFONON háziorvosukkal. 

Az intézkedés célja: A koronavírus-járvány terjedésének lassítása. 

Az intézkedés oka: A koronavírus-járvány immár hivatalosan is világjárvány. 

A Kormány veszélyhelyzetet és rendkívüli intézkedéseket hirdetett ki. Magyarország lezárta a határait 

minden nem magyar állampolgár előtt. Több európai országban jelentősen megnövekedett a fertőzöttek 

száma. Egyes országokból hazatérő állampolgárok hatósági házi karanténra kötelezettek. Ennek 

részleteiről a háziorvos ad tájékoztatást. 

Bori Tamás alpolgármester           Klubecz Istvánné polgármester 
 



– A képviselő-testület a Tamási Önkormányzati Tűzoltósággal létrejött Támogatási Szerződés aláírásáról 

döntött, mivel a Tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló rendelet alapján 2020. 

január 1-től Nagyszékely település közigazgatási területe ehhez a tűzoltósághoz tartozik; 

– A képviselő-testület további egy évre szerződést kötött az Organ Vidékfejlesztési és Gazdasági 

Tanácsadó Kft.-vel a településfejlesztési, pályázatfigyelési és pályázatírási feladatok ellátására. 

A képviselő-testület nyilvános ülésén kettő rendeletet alkotott: 

Nagyszékely Községi Önkormányzat képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szóló 2/2020. (II.12.) Ök. számú, valamint a Nagyszékely Községi Önkormányzat képviselő-testületének az 

Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételekről 

szóló többször módosított 3/2020. (II.12.) Ök. számú rendeletét. 

Zárt ülésen rendkívüli települési támogatási kérelmekről döntött a képviselő-testület. 

Nagyszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 17-én Belecska, Kisszékely és 

Tolnanémedi községek önkormányzatainak képviselő-testületeivel együttes ülés tartott. 

Az első napirendi pontban a Közös Hivatal 2020. évi költségvetését fogadták el a képviselő-testületek. 

Második napirendi pontban a teljesítményértékelés szempontjainak meghatározásáról döntöttek a képviselő-

testületek. Egyebek napirendi pontban a képviselő-testületek tagjai bemutatkoztak. 

Klubecz Istvánné polgármester 

 

Nagyszékely Községi Önkormányzat képviselőtestületének 3/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelete 

az avar- és kertihulladék-égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól 

Itt a tavasz, a kerti munkák sokaknál a kert letakarításával kezdődnek. Mivel a kerti hulladékok égetésének 

létjogosultsága és mikéntje gyakran vita tárgya, álljon itt a címben foglalt helyi szabályzatok összefoglalója. 

A szó szerinti önkormányzati rendelet megtalálható Nagyszékely község hivatalos honlapján. Az 

„önkormányzati rendeletek” linkre az „Önkormányzat, intézmények” bekezdés alján lehet rátalálni. 

A címben foglalt rendelet értelmében Nagyszékely belterületén belül avar és kerti hulladék (falomb, 

kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb növényi maradványok) megsemmisítése elsősorban helyben 

történő komposztálással történhet. Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló), illetve a 

komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék 

ártalmatlanítható. Az égetést egész évben, 6–18 óra közötti időszakban lehet végezni.  

Vasárnap és minden országos ünnepnapon az égetés tilos.  

Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében 

az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés 

is csak folyamatosan, kis adagokban történhet. Az égetést úgy kell végezni, hogy a 

környezetet erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye és hőterhelés hatása ne álljon 

fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Amennyiben ezeket a hatásokat 

felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni. Párás, 

tartósan ködös, esős időben vagy erős szél esetén tilos az égetés. Ugyancsak tilos 

az égetés egészségügyi, oktatási és kulturális intézmény 100 m-es körzetében az 

intézmény működésének ideje alatt, valamint egyházi ingatlan 100 m-es körzetében 

egyházi szertartás idején.  

Az avar és a kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin vagy más vegyi 

adalékanyag, és az égetendő hulladék sem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy 

veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait. A kerti 

hulladék közterületen való égetése tilos, kivéve, ha az ott keletkezett, és biztonsággal 

eltüzelhető. Az égetést csak 18. életévét betöltött cselekvőképes személy végezheti, a tűz 

őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról neki kell gondoskodnia. Az égetés helyszínén 

olyan eszközöket és felszerelést kell készenlétben tartani, melyekkel a tűz terjedése 

megakadályozható, a tűz eloltható. 

A hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést. 

Főzés és sütés céljából szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelőberendezést használni csak 

szélmentes időben, a környezet zavarása nélkül lehet, és csak úgy, hogy az a környezetre tűz- vagy 

robbanásveszélyt ne jelentsen. Szabadtéri tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, a használat 

helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, melyekkel veszély esetén 

a tűz azonnal eloltható, terjedése megakadályozható. 



Tájékoztató a háziorvosi ellátásról 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a járványveszély ideje alatt Dr. Csonka Mária háziorvos rendelése 

Nagyszékely és Pincehely településen elmarad. 

Pincehelyen rendelési időben készséggel áll a doktornő a betegek rendelkezésére (gyógyszeríratás, 

szaktanácsadás) a következő telefonszámon: 74/406-653, de személyesen nem találkozhat beteggel. 

Személyes vizsgálat szükségessége esetén az 1. számú orvosi rendelőt keressék fel a betegek  (Dr. József Erika 

háziorvos, 7084 Pincehely, Kisfaludy S. u. 38. Tel.: 74/ 406 925).  

A gyógyszerfelírás telefonos egyeztetés alapján történik. Amennyiben az orvosi rendelő telefonon nem 

elérhető, akkor a gyógyszerfelírási igényt jelezhetik az önkormányzatnál a 74/408 393 számon, vagy Székely 

Attila Istvánné házigondozó asszonynál a 20/243-4487-es telefonszámon.A gyógyszerek kiváltása mostantól 

nemcsak saját, de ismerős és hozzátartozó számára is lehetséges, a beteg TAJ számának ismeretében, és a kiváltó 

személyigazolványának felmutatásával. Nagyszékelyben gyógyszer kiváltására hetente egy alkalommal lesz 

lehetőség. Az igényeket minden kedden 9 óráig lehet leadni az önkormányzatnál, a gyógyszer kiadása pedig 

minden szerdán 8 és 10 óra között lesz az önkormányzat épületének bejáratánál. 

Kérem a lakosságot, hogy VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA! Klubecz Istvánné polgármester 

Református Gyülekezet hírei 

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnöksége március 17-én arra kérte az összes egyházi intézményt és 

jogi személyt, köztük egyházközségünket is, hogy a koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati 

intézkedésekkel összhangban szüneteltessünk minden egyházi alkalmat. Ehhez igazodva Egyházközségünk 

elnökségének döntése alapján bizonytalan határidőig szünetelnek Nagyszékelyben a református 

istentiszteletek, gyermek-istentiszteletek, bibliaórák, imaórák, konfirmációs felkészítések, tini-ifi alkalmak 

és „Kérdések az életből” sorozati alkalmaink. Addig is a Nagyszékelyi Református Közösség facebook-

csoportban további lelki tartalmakat teszünk közzé. Ott várunk mindenkit! Imádkozzunk mindannyian testi- és 

lelki egészségért, megmaradásért! Csapkovics Bertalan 

A koronavírusról 

Az emberről emberre történő terjedés vírusok esetében jellemzően cseppfertőzéssel és a fertőzött váladékokkal 

történő direkt vagy indirekt kontaktussal történik. A koronavírus esetében ez legtöbbször a beteg emberek általi 

köhögéssel, tüsszentéssel, ritkán hasmenéses váladékkal történik. De lehetséges, hogy a vírussal teli szemcsék a 

lecsapódásának helyét megfogva, az egészséges ember saját maga juttatja be a szervezetébe a vírust (pl. 

szemdörzsöléssel, orrdörgöléssel, körömrágással). A megelőzési módok: kézmosás, zsebkendőbe vagy ennek híján 

könyökhajlatba köhögés és tüsszentés, valamint a megfelelő távolságtartás, hogy a kirepülő váladékszemcsék ne 

érhessenek el.  

A WHO által COVID-19 névre keresztelt koronavírus-betegség lappangási ideje (a megfertőződés pillanatától 

kezdve addig a pillanatig, amikor már észlelni lehet a vírusbetegségre jellemző tüneteket) a jelenlegi adatok szerint 

általában 5-6 nap (2-14 nap).  

Fontosabb tünetek: A WHO adatai szerint a megbetegedés jellemzően lázzal, száraz köhögéssel, 

fáradékonysággal jár. Előfordul produktív köhögés, nehézlégzés, torokfájás, fejfájás, izom- vagy ízületi fájdalom, 

hidegrázás. Ritkább tünet a hányás, hasmenés. Fontos leszögezni, hogy ezek nem csak ennek a betegségnek a 

tünetei! Sokfajta betegség okoz(hat) ugyanilyen tüneteket. Másrészről nem szükséges minden felsorolt tünetet 

„produkálni” annak, aki beteg lesz. Néhány tünettel, sőt, teljesen tünetmenetesen is lehet valaki koronavírussal 

fertőzött. A koronavírus-betegségben szenvedők jelentős része az orvosi kezelés nélkül is meggyógyul, otthon, 

tüneti kezeléssel. Azért szükséges a háziorvossal telefonon beszélni, nem személyesen, hogy megpróbálja 

eldönteni, szükséges-e egyéb kezelés a tünetin kívül. 

Az eddigi adatok alapján, a fertőzőképesség a tünetek meglétekor a legnagyobb, de előfordulhat már azok 

megjelenése előtt is. Valószínűleg a tünetek súlyosságával arányos a fertőzőképesség is. 

A betegség leggyakrabban enyhe vagy közepesen súlyos formában zajlik, ekkor a klinikai kép az enyhe légúti 

fertőzéstől a nem súlyos tüdőgyulladásig terjedhet. A várandós nők új koronavírus okozta megbetegedésével 

kapcsolatban adatok korlátozottan állnak rendelkezésre; jelenlegi tudásunk szerint hasonló klinikai megjelenéssel 

zajlik, mint a felnőtt populációban. A gyerekek feltehetően éppúgy megfertőződhetnek, mint a felnőttek, azonban 

náluk a betegség jellemzően tünetmentes vagy enyhe formában zajlik, igen ritka a szövődmény kialakulása. A 

betegek jelentős hányada spontán meggyógyul. Fokozottan vigyáznunk a kockázati csoportokba tartozó emberek 

(60 év feletti idősek, krónikus súlyos állapotú tüdőbetegek, vagy más betegség, pl. daganatos stb. miatt immun-

szupresszív kezelésben, vagy pl. szteroid kezelésben részesülő betegek) védelmében szükséges. 

Az ő érdekükben kiemelkedően fontos az, hogy betartsuk a járványügyi intézkedéseket. Legegyszerűbb módja 

a betegség lecsillapodásának országunkban, ha otthon maradunk legalább 2–4 hétig. 

  



A koronavírus-járvány miatt kihirdetett vészhelyzet kapcsán eddig tett fontosabb intézkedések 

1. A magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a 

veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek. A kiállított okmányokat kizárólag postai úton 

kézbesítik a hivatalok, személyes átvételre nincs lehetőség. A kormányablakokat csak rendkívül indokolt 

esetben és kizárólag előzetes időpontfoglalással lehet felkeresni, időpontfoglalás és ügyfélkapuval 

kapcsolatos ügyintézés: www.magyarorszag.hu és 1818-as (ingyenesen hívható) telefonszám. 

2. Felsőoktatási intézmények diákok általi látogatása tilos (képzésük távoktatás keretében folytatódik), 

a közoktatási intézményekben, iskolákban is tantermen kívüli, digitális munkarendben folytatódik a 

tanítás. Az óvodában a polgármester rendkívüli szünetet rendelt el. 

3. Felfüggesztik a járművezetői és PÁV-vizsgákat. 

4. MINDEN nyilvános rendezvény és gyűlés tartása tilos. Szűk körű családi összejövetelek kivételével 

mindenféle összejövetel, csoportosulás elhalasztását kérik. Kultúrházak zárva tartanak. A Református 

Egyház minden közösségi alkalmat szüneteltet, a Római Katolikus Egyházban is felfüggesztik a nyilvános 

misézést. Szórakozóhelyek, mozik, színházak, kulturális intézmények látogatása is tilos. 

Élelmiszerboltok, gyógyszertárak, drogériák, benzinkutak és dohányboltok kivételével minden üzlet, 

kávézó, étterem legfeljebb 15 óráig tarthat nyitva. 

Ezen tiltások betartását a rendőrség ellenőrzi, azok megszegése szabálysértés, 5.000 és 500.000 Ft 

közötti bírsággal sújtandó. 

5. Külföldre irányuló iskolai kirándulás tilos, a 9.-es és 11.-es diákok számára szervezendő kéthetes 

külföldi nyelvtanulási programot felfüggesztették. 

6. A bíróságokon rendkívüli ítélkezési szünet lépett életbe. 

7. A vészhelyzet alatt az ország területét egészségügyi dolgozók; hivatásos, szerződéses és tényleges 

katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák és honvédelmi alkalmazottak; hivatásos szolgálati 

jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak; NAV-alkalmazottak; valamint 

kormánytisztviselők csak külön miniszteri engedéllyel hagyhatják el. 

8. Szervezett és célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok (tüdő-, méhnyakrák-, vastagbélszűrések, 

mammográfiai vizsgálatok stb.) végrehajtása a vészhelyzet megszűnéséig elhalasztásra kerül. 

A kórházak az ütemezett műtéteket a vészhelyzet utánra halasztják az életveszély vagy súlyos 

egészségromlás elhárítása miatt sürgőssé váló operációk kivételével. A járóbeteg-ellátás működésében a 

vészhelyzet miatt fennakadások várhatók, ill. tapasztalhatók jelenleg is. 

Felírási igazolás nélkül is kiválthatjuk hozzátartozóink gyógyszerét, Ez az intézkedés idős, beteg 

rokonaink védelmében született. A gyógyszertárakban egyszerre csak annyian tartózkodhatnak, ahány 

gyógyszerkiadó hely működik. Ez utóbbi intézkedés már a postahivatalokra is érvényes: csak annyian 

tartózkodhatnak a postahivatal ügyfélterében, ahány ügyintézési hely/ablak nyitva van. 

Fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható. 

Tartós keresőképtelenség 8. napját követően nem kell az orvosnak kéthetenként igazolást kiállítani a 

beteg részére (hosszabb táppénzes időszak esetén). 

A vészhelyzet megszűnését követő 90 napig az időközben lejáró, az emelt vagy kiemelt gyógyszerekre 

és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak. (Ugyanez 

vonatkozik az közgyógyellátási jogosultságra is.) 

A stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése és a 

betegek számára történő tanácsadás távkonzultáció során is történhet. 

Országos látogatási tilalom minden kórházban és szociális ellátást nyújtó bentlakásos intézményben, 

idősotthonban. Utóbbiakban kijárási és felvételi tilalom is életbe lépett. 

9. A Nemzeti Közművek felfüggeszti a lakossági áram- és földgázkikapcsolásokat. Az NKM és a DRV 

is bezárta ügyfélszolgálati irodáit. 

Minden magánszemély és vállalkozás eddig megkötött hiteleinek törlesztése év végéig felfüggesztésre 

kerül. Mostantól felvett új hitelek THM-je a jegybanki alapkamat + 5%-ban lett maximálva. (Tehát a THM 

jelenleg max. 5,9% lehet.) 

10. Magyarország határait lezárják a személyforgalom előtt, csak magyar állampolgárok léphetnek be, 

nemzetközi repülőtereken is csak magyar állampolgárok léphetnek be az országba. A nemzetközi vasúti 

személyforgalom is szünetel. 

11. Önkormányzatok feladata a 70 éven felüliek ellátásáról való gondoskodás, ha vállalják, hogy otthon 

maradnak, és a családjuk segítségével vagy más módon nem tudják az ellátásukat biztosítani. 

 

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,d9cb5508-3301-4687-80c5-ddea1367cf62,idopontfoglalas_kormanyablakba__okmanyirodaba


Nyitott oldal 

A torony üzenete 

Évezredes hagyománya van az emberi civilizációban a toronynak. 

Az emberi alkotóerő és akarat szimbóluma. Tornyot építeni 

kétségtelenül mindig is a legnagyobb kihívások közé tartozott, 

legyen bár kőből, fából vagy a legkorszerűbb anyagokból. Egyfelől 

kifejezi az égbe törés örök vágyát, másfelől viszont gyakorlati szerepe van, mint például egy őrtoronynak az 

élet védelmében. Tetejéről vész esetén messzire látni, és a magasba rakott harang szava is messzebbre 

hallatszik el.  

Falunknak több ilyen tornya is van; és különösen érdekes dolgokat 

tudtunk meg Rácz Miklós régész előadásából az Árpád-kori templom 

tornyáról a múlt hónapban. A történész-kutató a Kultúrházak éjjel-nappal 

program részeként számolt be a tavaly végzett falkutatás eredményeiről. 

Az alapos feltáró munka nyomán újabb „tudományos nézetek” dőltek 

meg. Egyes mendemondák és még egy-két tanulmány is azt 

valószínűsítette, hogy a kis templom tornya nem sokkal azelőtt épült, 

mikor a nagy templomot építették. Ezt a feltételezést erősítette a 

toronysisak ekkortájt divatos, neoromán stílusú kialakítása. 

A feltárás során a vakolat alól előbukkanó téglák azonban mást 

mondanak. A kis templom falai méretre, formára és anyagra ugyanabból 

a téglából épültek, mint amilyenből a torony is. Ennél is meggyőzőbb 

ugyanakkor látni, hogy a két épületrész a falazás szabályai szerint is 

egybeépült. Tégláikat az évszázadokkal ezelőtt élt mesterek szépen, 

pontosan és folyamatosan fedésbe rakták a találkozási pontnál. Ezt utólag 

képtelenség megcsinálni, aki rakott már téglafalat, az tudja, de aki nem, 

az is könnyen beláthatja. A harmadik jól látható jele a múltnak 

építészetileg talán a legérdekesebb, és a toronysisak titkát is leleplezi: a 

belső fényképfelvételeken jól látszik, hogy a toronysisakot a középkorra jellemző módon hegyes kúp alakúra 

rakták felfelé szűkülő körökben ugyanazokkal a téglákkal, amelyekről már szó esett. A kívülről látható 

neoromán stílusú formát csak ráépítették utólag az egyik felújítás során, mert akkor az volt divatban, és így 

látták szépnek.  

A templomegyüttes kisebb, szerényebb tornya a középkor óta áll rendületlen. Akik akkor éltek és építették, 

e művükkel most is itt élnek velünk. A torony pedig folyamatosan üzen emberi alkotóerőről, kitartásról, 

állhatatosságról. Egyszerre mutat az ég és a múlt felé.  

Papp István Gergely 
 

Nyitott Porták újragondolva 

Ezt az írást kétszer fogalmaztam meg.  Csak a cím maradt meg az előzőből, mert pár nap alatt annyira átalakult 

az élet körülöttünk, hogy még az újra gondolt Nyitott Portákhoz kapcsolódó szándékainkat is újra kellett 

gondolni.  

Eredetiben beszámoltam volna arról, hogy többek a Nyitott Portások közül 

hangot adtak abbéli szándékaiknak, hogy kellene folytassuk az elkezdett 

közös tevékenységeinket. Épp ezért volt egy újragondoló megbeszélésünk, 

igazán konstruktív szellemben.  Volt egy konkrét célkitűzés, miszerint az idén 

június 21-re kitűzött Huszár Péter hagyományőrző napon megtartanánk az 

első igazi Nyitott Porta-napot is. Célunk lett az esemény lefolyásának 

kidolgozása úgy, hogy az minél tartalmasabb, és ezáltal vonzóbb legyen.  

A Nyitott Porta mozgalom, ami több helyen is felütötte a fejét, arról szól, 

hogy a létezésért küzdő falvak és lakosaik bemutassák egymásnak és az 

érdeklődőknek, hogyan és mit lehet alkotni, legyen ez tárgyi (kézművesség), 

szerves (kert, tanya) vagy szellemi termék egy falu többnyire rohanásmentes, 

de mindenképp csendesebb életvitelében. A Nyitott Porta egyben ösztönző 

erő a magunk számára is, hiszen igyekszünk látogatóinknak a maximumot 

megmutatni mind a munkáinkból, mind a portánkról; így tökéletesebb 

alkotásra és portaszépítésre késztet. 

„Csonka torony nyúlik a felhőbe, 

Rajta pihen a nap lemenőbe': 

Rá-ráveti visszanéző fényét, 

Mintha látnám ősapáim vérét.” 

(Arany János: Az ó torony) 
 



A világban kialakult helyzet azt is okozza, hogy minden, amit eddig tettünk és gondoltunk – és ez nem csak 

egy-egy embercsoportra vonatkozik, hanem mindenkire – új megvilágításba kerül. Konkrétabban mindenestül 

átrendeződik az élet. De a pozitív hozadéka az, hogy van egy kis időnk a lelassuló világban elcsendesülni és 

elgondolkodni az eddigieken; elűzni a negatív tartalmainkat, illetve olyan átalakuláson dolgozni, amiben nem 

az egymással való versengés, netán az egymás megvetése a fő csapásirány, hanem ráébredünk embertársaink 

értékeire, amit ha nem is tudunk erősíteni, de legalább nem támadunk. 

Nekünk, Nyitott Portásoknak alkalmunk van arra, hogy eddig elmaradt alkotásainkat létrehozzuk, vagy 

befejezzük, újakkal próbálkozzunk. Az alkotás örömforrás, és mint ilyen, véd a megbetegedésekkel szemben 

is. 

A fenti mondatokat a magam nevében fogalmaztam. Az elkövetkezendőkben bemutatjuk a Nyitott Porta-

tagokat. Cél az, hogy mindenikünk tevékenysége és ehhez fűződő gondolatisága kimunkáltan megjelenhessen. 

Mint csiszolt drágakövek egy szép nyakéken.                Gyergyói Noémi 

Szécsi Margit: Március 15. 

Zsír fogytán, bor apadtán 

tengtek a jobbágyfalvak. 

Füsttelen tűzhelyeken 

főzték a forradalmat. 

Nemzetiszín lobogó 

röpült a szemek előtt, 

behasadt fecskeszárnya 

vívta a zöld levegőt. 

Félelmes tavaszidő 

láttatott seregeket… 

Gyönyörű elgondolni 

azt, ami nem lehetett.  

Programok törölve 

Minden hónapban van valamilyen elképzelés arról, hogy mi minden kerül majd a Nagyszékelyi Hírmondóba 

a kötelező, tájékoztató jellegű írások és beszámolók mellett. A Gergely-járás és a március 15-i iskolai 

ünnepség például stabil pontjai a márciusnak. Idén bőven lett volna még miről írni ezeken kívül is, hiszen a 

nemzeti ünnep előtti napra volt meghirdetve a művelődési házba szervezett „Tavaszünnep”. Sokan készültek 

rá, hogy aznap betáraznak vetőmagokból, meghallgatják az önellátásról vagy a kéziszerszámokról szóló 

előadásokat, este pedig táncolnak, amíg csak bírják a zenészek. 

Esett volna néhány szó az újságban a Vöröskereszt nagyszékelyi szervezetének tisztújító taggyűléséről is, 

ami március 21-én lett volna esedékes. Írtam volna helyreigazítást is azzal kapcsolatban, hogy a Föld-napi 

faültetés nem egész napos rendezvény lesz, hanem csak egy bő egyórás program április 25-én délelőtt. 

A valóság végül mindent felülírt: a szűk körben megtartott március 15-i ünnepségen kívül sajnos az összes 

márciusi rendezvény elmaradt. Március 16-tal az iskolák is bezártak, ami különleges, újfajta színezetet adott 

a nemzeti ünnepnek. 

Későbbi tavaszi programjaink is 

bizonytalanok; egyelőre nem tudni 

még, mit hoz az április vagy a 

május. 

Kívánom mindenkinek, hogy 

egészségben, és embersége 

megőrzésével sikerüljön átvészelnie 

a következő heteket. Szívből reméli, 

hogy hamarosan újabb nagyszékelyi 

programokról írhat: 

Arany Beáta Virág 

Az újságot kiadja Nagyszékely Község Önkormányzata • 7085 Nagyszékely, Táncsics u. 11. Tel.: 74/408-393 
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