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Nagyszékelyi Hírmondó 
 

Kedves Olvasók! 
Fontosnak tartjuk, hogy a faluval kapcsolatos 

információk és más érdekességek minden kedves 

Falubelihez eljussanak újság formájában.  

Köszönjük figyelmüket, várjuk a falubeliekről szóló 

megemlékezéseket, írásaikat, kérdéseiket! 
      Szerkesztőség  

 

Önkormányzati hírek 
 

 A Nagyszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 20-án (kedden)             

kezdődött rendkívüli ülésén a következőről határozott:  támfal építésének megkezdése. 

A Nagyszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 27-én (kedden)             

kezdődött ülésén a következők hangzottak el: 

- Várkonyi Zoltán, polgármester tájékoztatta a képviselőket a lejárt határidejű képviselőtestületi 

határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben a képviselő-testület hatáskörében tett 

polgármesteri intézkedésekről.  

- A folyamatban lévő pályázatok végrehajtásáról tájékoztató 

Egyebek 

-  Fiatal házasok első lakásépítésének támogatása 

- 2012. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat csatlakozásáról döntés, az erről 

szóló tájékoztató október 17-én a hirdetőtáblán megtekinthető 

Várkonyi Zoltán 

polgármester  
 

A szabadságvágy hónapja: október 
Jelentéslevél az aradi tábornokokhoz 

 

Nagyrabecsült Tábornok Urak, 
 

alulírott Papp István Gergely honvéd (a XXI. századból) kérek engedélyt jelenteni! 

Jelentem legelsők között is  - amit gondolom, Önök is a legszorongóbb kíváncsisággal várnak -  hogy (ha megtépázottan és 

megfogyatkozva is, de) áll még a Hon! Felderítő egységeink nyomára bukkantak a hazának, amiért Önök és társaik az életüket 
adták.  
 

Jelentem másodszor, hogy éppen 162 esztendő telt el azóta a tragikus nap óta. Természetesen, hogy mi minden történt, 

változott ez alatt a tengernyi idő alatt, az e jelentés kereteit többszörösen meghaladja. Azonban kérem, higgyék el nekem, hogy 

az ember szabadság iránti olthatatlan vágya jottányit sem változott... 
Sajnos ellenben a módszer, amivel ezt a vágyat még ébredése előtt igyekeznek elfojtani..., de azt hiszem, szerencsésebb, ha 

ennek kifejtésétől megkímélem Önöket, még valamiféle magyarázkodásnak vennék. 
 

Itt és most fontosabbnak tartom tudomásukra hozni, hogy mindennek ellenére vannak, vagyunk még  - nem is kevesen -  akik 

így október hatodik napján megállunk egy szóra az Önök emléke előtt. Hozzávetőleg 100 az emlékoszlopok, szobrok vagy 

táblák száma, amelyek az eltelt másfél évszázadban állíttattak. Több száz a novelláké, regényeké, verseké. Meghaladják a 
milliót a gyertyák, melyeket Önökért gyújtottak emlékező honfitársaink.  

Igen. Tudjuk, hogy mindez pontosan a semmivel egyenlő. Nem is lehet semmivel megfizetni azt a drága bért, amit az Önök 

önfeláldozása követel. Volt idő és hely, amikor és ahol még ennyit sem volt szabad. (Aradon még huszonegynéhány esztendeje 
is például.)  
 

Mégis  -  ha valamelyikőjükben netalán megfordult volna az a gondolat, hogy „minden hiába volt”, kérem, engedjék meg 

bebizonyítanom az ellenkezőjét: 

Önök nélkül mi sem volnánk azok, akik vagyunk; sőt nem is biztos, hogy volnánk egyáltalán.   

A maradék tartás ami még van bennünk, az Önök nagyszerű példájából is táplálkozik.  



Az Önök áldozata nélkül nincs 18 évvel később Kiegyezés, mert még csak tárgyalási lehetőség sincs. 
 

De tudniuk kell, hogy Arad után 107 évvel egyik bátor szívű társuk, József Bem tábornok szobra körül kezdett gyülekezni, 

sokasodni a szabadság népe. Szomorú kötelességem ugyanakkor jelenteni, hogy alig több, mint egy hét után vérbe fojtották ezt 

is. Önök hadviselt, nagy tapasztalatú katonák, nem kell magyaráznunk, mit jelent 2000 szovjet tank. Vagy hogy mit jelent 
ebből mintegy kétszázat harcképtelenné tenni! Molotov-koktéllal dobálózó gyerekek. Tudják-e hogy kiknek a példája lebegett 

a szemük előtt? Hiszik már, ugye? Nem hiábavaló semmi önfeláldozás. Ugye elhiszik már, hogy mégis megérte?  

Ahogy megérte '56 is. A tiszavirág életű Szabadság levegőjéből egy mélyet lélegezni. Igenis megérte. Hisz október 
huszonharmadika nélkül talán prágai tavasz sincs, és 1989-re is ki tudja, hogy még hány évet kellene várnunk... 

Meglehet, ez sem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. De nekünk már az is nagy dolog, ha e jelentés írója különösebb félelem 

nélkül vethette papírra sorait.   
 

Tábornok Urak, minden szabadságszertő honfitársam nevében:   köszönöm. 
                                                                                                                                                        Papp István Gergely 

 
 

Nagyszékelyi Szüreti Felvonulás és Bál 

 
Nagy örömömre szolgált, hogy a falu apraja-nagyja 

nagy létszámban vett részt a 2011. október 1-jén, 

szombaton megtartott ebéden, szüreti felvonuláson 

és bálban, ahol a zenét a Pepe Band szolgáltatta, az 

egész napos rendezvény díjtalan volt!  

Köszönöm az önkormányzat dolgozóinak 

segítségét, a lelkes Nagyszékelyieknek, külön a 

Pincehely Rozmaring tánccsoportnak és a 

lovasoknak is, mert nélkülük nem lett volna ilyen 

sikeres ez az egész napos rendezvény. Az erről 

készült képek nagy számban az interneten már 

megtalálhatók, de hamarosan egy válogatás a 

http://www.nagyszekely.hu/ honlapon is 

megtekinthető lesz!

Várkonyi Zoltán 

polgármester  

A szüreti felvonuláson elhangzott Kisbíró - Hargita Péter írása a Hírmondó melléklete! 

 

Észrevétel, megállapítás
Községünkben színpompás és sikeres 

kultúresemény volt a szüreti felvonulás, mely 

megemlítést érdemel. Örvendetes megállapításom 

az, hogy a tavalyinál szervezettebb, színesebb, 

gazdagabb volt minden mozzanatában. Ehhez 

párosult még a kulturáltság, a szépség, a jókedv és 

öröm. Mindezek összességét nagy hiba lenne nem 

észrevenni. 

Nem túlzok, ha megállapítom, hogy az esemény 

valamennyi szereplője jelesre vizsgázott. E 

megmozdulás szervezőivel, irányítóival, valamint 

minden résztvevőjével gondolatban- elvben kezet 

rázok és gratulálok.  

Kívánom, hogy e felsorolt kultúrértékek 

Községünkben még magasabb szintre emelkedjenek 

és a jövőben is még sok ehhez hasonló szépet 

láthassunk.   

                                                 Tisztelettel: Hunfalvi 

                                                        

   

  

Iskolai hírek 
A zöld napon – Szentgyörgyi Adél Róza

Egyik pénteken elmentünk Tolnanémedibe zöld 

napra. Ott csapatokra váltunk. Nekünk két 

csapatunk volt. Az egyik neve Vackor volt, a 

másikén Sárkányfog. Először ki kellett tölteni egy 

papírt arról, hogy hogyan védjük a környezetünket. 

Nyolc állomáson kellett teljesíteni a feladatokat. 

Pontokat gyűjtöttünk. Volt kirakós feladat, egy nagy 

szélmalmot raktunk ki. Uzsonnát is osztottak: 

virslit, kenyeret, mustárt, teát. Volt trambulin és 

ugrálóvár és készítettem kutyás ceruzatartót. 

Mindenki kapott ajándékot a végén. Nekem nagyon 

tetszett.

 

 

 

 

 

Közérdekű 



 

Népszámlálás 2011 

Nagyrészt befejeződött a népszámlálás, köszönhető 

a készséges falubelieknek és az Önkormányzat által 

megbízott munkatársaknak.  

Adalék a népszámláláshoz 

…az 1700-as évek végére a lakosság lélekszáma 

elérte az 1600 főt - 1895-ben elérte a 2500 főt és a 

környék egyik leggazdagabb településévé vált 

/Sziklai Zoltán: Nagyszékely története/ Olvastam olyan 

bejegyzést is, hogy az 1900-as évek elején 3200-

3500 fő volt a lélekszám a faluban  

 

Az óraátállítás 2011 őszén október 30-án 

történik.  Az óraátállítás során az órát vissza kell 

állítani, tehát 1 órával többet  fogunk aludni. Hajnali 

3 órakor  még csak 2  óra lesz. Magyarországon 

1980 óta alkalmazzák. A nyári-téli időszámítást 

jelenleg egy kormányrendelet szabályozza, amelyet 

az Unió tagállamaiban érvényes szabályhoz 

igazítottak. Eszerint a nyári időszámítás minden év 

március utolsó vasárnapján kezdődik és október 

utolsó vasárnapjáig tart 

 

Október 31-e és November 1-je munkaszüneti nap 

az Önkormányzatnál  

Busz menetrend vasárnapi mindkét napon 

/Gemenc Volán Szekszárd/                       Szerkesztő

 

 

Kívánságkosár 
 

Őszi köszöntő a Nagyszékelyieknek egy 

szép  

Weöres Sándor Őszi melódia /részlettel/ 

Hüvös és öreg az este. 

Remeg a venyige teste. 

Elhull a szüreti ének. 

Kuckóba bujnak a vének. 

Ködben a templom dombja, 

villog a torony gombja, 

gyors záporok sötéten 

szaladnak át a réten. 

Elhull a nyári ének, 

….. 

Gratulálunk Bócsó Renátának és Juhász Attilának 

kislányuk Arikán születéséhez és nagyon jó 

egészséget kívánunk                           Önkormányzat 

 

Gratulálunk Papp Anasztáziának és Lukács 

Lajosnak kislányuk Adrienn születéséhez és 

nagyon jó egészséget kívánunk          Önkormányzat 

 

Szekeres Béláné Gyöngyikének névnapja 

alkalmából szeretettel gratulálok és köszönöm az 

évek óta nekem nyújtott sok segítséget            

Kapitány Hilda 

 

Boczor Jánosné szívből köszönti kislányát 

Encsikét névnapja alkalmából, köszönti még 

Mamája, Zsanika és Zsolti 

 

Kapitány Hildát újságunk szerkesztőjét ezúton 

köszöntöm, a szerkesztőség élére kerülése 

alkalmából. Kívánom, hogy e területen munkáját 

hosszú ideig, megbecsülésnek és elismerésnek 

örvendezve, sok sikerrel végezze.                

Hunfalvi 

 

Köszönöm a bizalmat és a kedves 

sorokat!Szerkesztő

 

 

 

Október – Ősi magyar nevén Magvető hava – Mindszent hava 

Az októberi égbolton a Nap az állatöv csillagképei között áthalad a Szűzön és a Mérlegen 

 

Az év tízedik hónapja a Gergely-naptárban. A latin 

octo szóból származik, melynek jelentése nyolc – 

utalva arra, hogy eredetileg ez volt a nyolcadik 

hónap a római naptárban  , mielőtt a január  és 

február hónapokat hozzáadták az évhez. A 18. 

 

 századi  nyelvújítók szerint az október: mustonos.  

A népi kalendárium Mindszent havának nevezi, a 

protestánsok pedig gyakran reformáció hónapjának 

(mivel Magyarországon október 31-én tartják a 

reformáció ünnepét.                                         

forrás: Stratlap/Wikipédia               Szerkesztő                                                                                                              

 
 
 

 



Jeles napok októberben /válogatás/  

 
3. 2004-ben II. János Pál pápa boldoggá avatja IV. Károlyt az utolsó magyar királyt  

6. 1849-ben, a 13 Aradi vértanú (honvédtábornokok) kivégzésének napja - Nemzeti gyásznap 

9.  1874-ben . alapították az Általános Postaegyesületet, az alapító országok között volt Magyarország is - 

Postai világnap 

18.A magyar festészet napja - jubileumi év, mivel ez a X. 

23. Nemzeti ünnep – az 1956-os forradalom kitörése 

23.1989-ben a köztársaság kikiáltása 

31. A reformáció kezdete -1517-ben Luther Márton kiszegezte követeléseit és tanításait a Wittenbergi 

Kolostor kapujára 

A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, amelyet elsősorban az angolszász     

országokban tartanak meg, bár mára már az egész világon elterjedt. A töklámpás lett az idők folyamán a 

halloween legfontosabb jelképe 
 

November 1.  Mindenszentek napja - A ki ezen a napokon nem tud kimenni a temetőbe, az otthon gyújt 

gyertyát és emlékezik meg halottairól 

Forrás:Stratlap/Wikipédia/Sulinet                                                                                                   Szerkesztő 

 

Művészet 
 

Liszt Ferenc (Doborján született, 1811. okt. 22. – 
Bayreuth, Németország, 1886. júl. 31-én halt 
meg.) a 19. század egyik legjelentősebb 

romantikus zeneszerzője, minden idők egyik 

legnagyobb zongoraművésze. 

 

Gustav Mahlert ünnepli 2010-ben és 2011-ben is 

a komolyzene-barátok világa. Nagy szimfonikus 

zeneszerző, karmester és a Magyar Operaház-

igazgatója /2 évig/ születésének 150., majd 

halálának 100. évfordulóját üljük e két 

esztendőben.   

 

Gulácsy Lajos Kálmán (Budapest, 1882. október 

12. – Budapest, 1932. február 21.)magyar 

festőművész. Művészete magyar a szimbolikus 

szecesszió és az expresszionizmus, késői víziói 

már néhol a szürrealistákhoz közelítették 

életművét. Forrás:Wikipédia                           

Szerkesztő

 

Megemlékezés 

 

Hamar József volt az utolsó nagyszékelyi huszár 

Sziklai Zoltán: Nagyszékely története 

Részletekben közöljük, folytatás a következő számban 

 
HAMAR JÓZSEF: Nagyszékelytől Magnyitogorszkig 

(Visszaemlékezés) 

A háború közepén jártunk, mikor 21 éves koromban, 1942-ben én is megkaptam a váratlannak nem 

számított behívó parancsot: Pécsett kellett jelentkeznem az ottani önálló huszárszázadnál. Nagyszékelyből 

többen indultunk akkor Pécsre, velem volt Ruppert Péter, Nádasi János, Glöckner Konrád, Nágel Péter, az 

egykori osztálytársak és jó barátok. Már a rövid kiképzés után elváltak útjaink, én egy előnyösnek 

mondott beosztást kaptam: lovas futár lettem,  a híreket és a parancsokat kellett továbbítani. Az első mély 

nyomot bennem az általam igen kedvelt gr. Apponyi Sándor eleste hagyta. 

Végigjártam a román frontot, Temesvárnál esett fogságba katonatársam, a székelyi …. 

 
 

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

Szerkesztő Kapitány Hilda. Az újságban való megjelenéshez szíveskedjenek írásaikat minden hónap 20-ig az 

Önkormányzathoz leadni, vagy  elküldeni a hivatal@nagyszekely.hu e-mail címre.  

A megjelentetésről az Önkormányzat dönt! Az újság interneten is elérhető a www.nagyszekely.hu honlapon

Szüreti mulatság, a kisbíró szövege:  

http://hu.wikipedia.org/wiki/19._század
http://hu.wikipedia.org/wiki/Romantika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zeneszerző
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zongora
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/1882
http://hu.wikipedia.org/wiki/Október_12.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Október_12.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1932
http://hu.wikipedia.org/wiki/Február_21.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szimbolizmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szecesszió
http://hu.wikipedia.org/wiki/Expresszionizmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szürrealizmus
mailto:hivatal@nagyszekely.hu
http://www.nagyszekely.hu/


 Közhírré tétetik kicsinek és nagynak 

Kinek van még füle, kikiáltom annak! 

Az Úr 2011-ik évében 

Ne üldögéljünk bánatosan, tétlen! 

 

Újra itt van már a szőlőnek hava  

Bíró, és bíróné elegáns kocsija.  

A sok vidám ember itt gyűlik csomóba,  

Vidáman szóljon hát mindenhol a nóta!  

 

Szóljon hát mindenki sógornak, komának 

Eljött az ideje a szüreti napnak 

Itt mulat a falu apraja és nagyja 

Búját és bánatát mindenki elhagyja! 

Bor folyik a csapból, ihat, aki bírja 

A részegségéért csak magát okolja. 

 
A Kisbíró mostan a híreket dobolja,  

Hogyan és mi történt versbe szedve mondja: 

  

Idén a legények igen gyengék vótak 

A helyi lányoknál keveset forgódtak! 

Dicséret illesse azon legényeket, 

kik szép májusfát állítottak éjjel.  

 

Elsorvad a falu, nem lészen ez ígyen jó,  

Rajta hát legények, mondja a kisbíró! 

Rátok van bízva a jövendő nemzedék, 

Szorgalmas munkával az otthon teremtés. 

 

De azért mégis lőn örvendetes dolog, 

A tanító úrék most nagyon bódogok. 

Mi is lehet neve a most jött fiúnak 

Ugyanaz mit hordozott apja és nagyapja. 

 

Máshol is volt öröm e kicsiny faluban,  

Máshova is leszállt a szép magyar gólya,  

Megérkezék közénk a kis Inger Máté, 

Fehérnépet Flack Noémi szaporítá. 

 

Kovács Erikának megszületett lánya, 

A kedves Biánkát az Isten meg áldja. 

Renátáékhoz is érkezett egy kislány, 

Neve igen régi, jegyezd meg: Arikán. 

Papp Anasztázia a lányát nemrég szülte, 

Legyen mindig boldog a kicsi Adrien!  

 

 

Gyermekáldás elé nem csak ők néztenek, 

Boriéknál megjött a nyolcadik gyermek,  

Jó példát mutatnak hát ők mindenkinek, 

Nehogy kihaljon e kis, fogyó nemzet. 

 

A polgármester Úr így igen örvendik, 

Lesz új első osztály, hat év múlva is, 

Marad az iskola él a falu népe, 

Csak minden embernek benne munka kéne.  

 

Nagyszékelyre idén sokan beköltöztek, 

Nincsen terhükre már a városi tömeg, 

A lakosság még ha lassan, de növekszik,  

Kettő híja van csak, és már négyszázötven. 

 

 Így tehát vigadjunk kezdődjön a TÁNC! 

Együnk igyunk mostan mozogjon a láb.  

A bor nem vízbűl van, szőlő annak anyja, 

Láthassa mindenki, ki torkán csúsztassa! 

 

Isten éltesse hát a falu népét, 

Kisbíró szövege mostan leli végét! 

Kíván még sok jót, bort és egészséget, 

A mai nap légyen jó mulatság néktek! 

 

Vigadjon a falu apraja és nagyja, 

Vigadjon reggelig mindenki, ha bírja! 

  

     Gazduram tehozzád 

szólok most serényen, 

Teljesüljön vágyad, legyen egészséged,  

Köszönjük hálásan mindazt, amit kapunk!  

Garantálom mostan, hogy semmit sem 

hagytunk. 

 

Aranyos gyémántos, meleg hangú mamák, 

Fotelban szundító, horkolgató papák, 

Jázmin viráglelkű, kedves szép leányok 

Kocsmából kidobott mulató zsiványok! 

Kétnapos kisbabák, százesztendős vének, 

(Szépen összegyűltünk, már indulni kéne) 

Már mindent megettünk tovább menni kéne! 

 

Itt vannak szép sorban a deli táncosok  

A kocsi derekán a jó muzsikusok. 

Büszkén lépdelnek a bátor lovasok,  

Megtisztelt vendégek és helyi lakosok. 

 

A szüreti menet mostan meginduljon, 

Végig (tovább) a falunkon ékesen vonuljon!


