
1 

 

2015. szeptember                                            50. szám 

 

 
 

 

Nagyszékelyi Hírmondó 

Beszámoló a 2015. július 28-i testületi ülésről 

 

1. Klubecz Istvánné polgármesterasszony az elmúlt ülésen meghozott 5 határozatból 4 végrehajtásáról 

intézkedett. Tájékoztatást adott arról, hogy augusztusban hat 16 éven felüli nagyszékelyi fiatal fog 

diákmunkásként dolgozni az önkormányzatnál. 

2. Tájékoztatót tartott a simontornyai rendőrőrs vezetője, Mikoly Tibor Márton r. alezredes a 

nagyszékelyi közbiztonság helyzetéről. A környező településekhez képest a Nagyszékely bűnügyi 

statisztikai mutatói a legjobbak, amit pár évvel ezelőtt még nem lehetett elmondani. Külterületen fordult elő 

gyakrabban villanypásztor lopás, amelyek elkövetőiét még nem sikerült tetten érniük, de már nyomon vannak. 

2014. évben 3 bűncselekményt regisztráltak, kevesebbet, mit az előző években. Egy esetben történt vagyon 

elleni bűncselekmény, egy esetben rongálás, egy esetben rágalmazás. 2015-ben eddig 6 esetben indult 

büntetőeljárás. A község a „nem veszélyeztetett” kategóriába sorolható be. A polgárőrség nagyban segíti a 

munkájukat, tevékenységüknek köszönhetően a besurranásos lopások, a tűzifa-értékesítéssel elkövetett 

csalások nagymértékben visszaszorultak. Rendszeresen biztosítják a rendezvényeket. A rendőrség továbbra is 

törekszik a település biztonságának fenntartásra, fokozott figyelemmel a külterületek rendjére, az 

állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni eredményes fellépésre. 

3. Bolyky Boglárka irányító beszámolt a közfoglalkoztatásban folyó mezőgazdasági munkálatokról. 

A mezőgazdasági program keretében az önkormányzat 9 fő regisztrált álláskeresőt foglalkoztat. 

A program időtartama 2015.03.03. – 2016.02.29. A bérköltségekhez 10,7 millió forint, a beruházási és dologi 

költségekhez 1,1 millió forint támogatást nyújtott a Tamási Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 

(Munkaügyi Központ). Az önkormányzat ennek keretében vásárolt egy kapálógépet (203 ezer forintért), a 

fennmaradó összeget pedig kukorica-vetőmag, növényvédőszer, zöldségvetőmag és gázolaj vásárlására 

fordította. 

A mezőgazdasági tevékenységünknek két területe van. Az egyik a szántóföldi gazdálkodás: az NFA-tól 

(Nemzeti Földalapkezelő) vagyonkezelésbe kapott 14 ha-ból 10 ha kukoricával van bevetve, 4 ha ugaroltatva 

van. A másik a kertészeti termelés – itt 1,1 ha-on folyik a gazdálkodás –, valamint a termékek 

feldolgozása. Elsősorban a helyi konyha számára történik a termelés, feldolgozás, tartósítás.  A konyhán 

felhasznált termékek értéke 2015. januártól júliusig 190 ezer forint volt. Ez az összeg megtakarítást jelent az 

önkormányzat költségvetését tekintve. A munka sikerességét mutatja, hogy nem csak a helyi konyha igényeit 

tudjuk kiszolgálni, hanem a nagyszékelyieknek is tudunk friss zöldséget, helyben készült savanyúságokat 

kínálni. 2015. januártól júliusig az értékesítésből származó bevétel 240 ezer forint volt. 

Idén is az önkormányzat műveli a parókiához tartozó kertet, melyből egy kisebb területet megkaptak a 

kisiskolások, hogy Laci tanár bácsi és Sárközi Szilvia vezetésével kitanulják a konyhakerti növénytermesztés 

csínját-bínját. 

Tavasszal a zöldség- és gyümölcsfeldolgozónkat a Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerbiztonsági és 

Minőségellenőrzési Osztálya ellenőrizte. Nagy hiányosságokat nem találtak, a módosult szabályok miatt több 

intézkedést is kértek (pl. lámpabúrák pótlása, fedeles kukák vásárlása, fakeretek zománcfestése, új címkék 

készítése), melyeket természetesen határidőre teljesítettünk. 

4. Bócsó Renáta beszámolt a Nagyszékelyi KÖRTE tevékenységéről. (Férjével 2006-ban az Élőfalu 

Hálózaton keresztül jutottak Nagyszékelyre.) A KÖRTE nem bejegyzett civil szervezet. Megalakulásakor 4 

háztartás volt tagja. Akkoriban (2009) a csoport a természetközeli életformát, közösségi önellátást, 

vegyszermentes növénytermesztést és a tájfajták megőrzését tűzte ki céljául. Azért volt fontos a névválasztás, 

hogy jelezzék az Élőfalu Hálózat tagjaként, hogy ez a falun belüli kezdeményezés. A csoporthoz bárki 

csatlakozhat, aki elfogadja ezt az életszemléletet. Próbálnak kitörni ennek a pénzközpontú világnak a 

bűvköréből. Minimális anyagi ráfordítással, vegyszerek nélkül próbálják előállítani élelmiszereiket. 
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2011-ben élőfalu-találkozót rendeztek itt, ami nagyon jól sikerült. Pályázatokban vettek részt, melyeknek 

eredményeként legutoljára egy rendezvénysátrat vásároltak. Egy 5 éves génmegőrzési pályázat keretében 

magtároló helységet hoztak létre, és gyümölcsfaiskolát telepítettek. Jelenleg több programban is részt vesznek. 

5. Nagyszékelyi Új Élet Nyugdíjas Klub működéséről beszámolt Nagy Sándorné, a klub vezetője. 

Megköszönte a felkérést a beszámolóra, nem tud róla, hogy előző években lett volna ilyen. Emiatt a 

kezdetektől összefoglalta a 34 év történéseit. A részletes, 6 oldalas beszámolót a testület írásban is megkapta. 

Nagyszékelyben a nyugdíjas klub 1981-ben alakult meg. 2006-ban a 25 éves jubileumra egy kiadványt is 

készítettek, amelyben a 25 év története megtalálható. Az utóbbi években hallani, hogy a környékünkön 

működő nyugdíjas klubok taglétszáma nagymértékben csökken, rosszabb esetben megszűnik a klub. 

A létszámcsökkenés nálunk is észlelhető. A klub alakulásának idején még voltak Nagyszékelyben 

munkahelyek, ahonnan az emberek „rendes időben, rendesen” nyugdíjba mehettek, és 55 éves korban még 

olyan energikusak voltak, hogy a munkahelyi közösség elvesztése után még vágytak egy másik közösségre, 

így szívesen jöttek a klubba. Ma azonban, ebben a munkahelynélküli világban, az emberek már másként 

éreznek és másként élnek, kitolódott a nyugdíjkorhatár, az emberek elfáradtak, és az érintett korosztály talán 

nem is igényli a rendszeres közösségi formát. Azért ennek ellenére a klub működik, igaz, már csak kéthetente 

tartanak összejövetelt, és nem mindig a klubhelységben, hanem beteg társaikat látogatják meg. Örvendetes, 

hogy vannak újabb belépő tagok. A nagyszékelyi klub tagja a Mikrotérségi Nyugdíjas Egyesülésnek, az öt éve 

tartó tagsági viszony ideje alatt már 10 alkalommal tartottak összejöveteleket az egyesüléshez tartozó 

településeken: Simontornyán, Pincehelyen, Tolnanémedin, Kisszékelyben, Belecskán, Nagykónyiban és 

Nagyszékelyen. A következő rendezvény augusztusban lesz, melyen a tagság szintén részt vesz. 

6. Kiss Istvánné lemondta a 639. hrsz. ingatlanra vonatkozó bérleti igényét, emiatt a kérdéses 

területet Klubecz László bérelheti 2015.08.01-től 2016.07.31-ig. 

7. A Vakok és Gyengénlátók Egyesületének támogatási kérelmét a testület sajnos nem tudta 

támogatni. 

8. A Tamási és Térsége Leader Egyesület tagdíjbefizetésre szólította fel ez önkormányzatot. 2012-ig 

visszamenően kéri a tagdíjhátralék rendezését. Ez 4 évre összesen 200 ezer Ft lenne. Az akkori testületi tagok 

egyhangúan megszavazták, de az önkormányzat nem fizette a tagdíjat. A 2015. évi tagdíjat, 50 ezer Ft-ot 2 

részletben, júliusban és decemberben az önkormányzat kifizeti. 

9. Pünkösti Gabriella szeptember 1-től induló kerámiaszakkörhöz szeretne támogatást kérni. A 

szakkör heti egy alkalommal lenne a 6–18 év közötti korosztálynak. Nem tudjuk, mekkora lenne erre az 

érdeklődés. A testület azt kéri, hogy mérje fel a konkrét/várható részvételi létszámot, ezután tudunk a 

támogatás mértékéről legközelebb tárgyalni. 

10. Zárt ülésen a testület 3 települési kérelmet bírált el a szociális rendelet alapján. Egy 

lakásfenntartási támogatási kérelmet támogatott, a két rendkívüli települési támogatási igény közül egyet 

támogatott és egyet elutasított a testület. Hargita Péterné képviselő 

Felhívás 

 

Kérjük a játszóteret látogatókat, hogy fokozottan ügyeljenek a terület tisztaságára, a szemetet a játszótéri 

kukába dobják!  
 

 

 

Hírek 
 

Gyógyszerkiadás az önkormányzat épületében Nagy Csabánénál kedden 10–12, pénteken 7–10 óra között van. 

 

Köszönet 
 

Köszönjük a kultúrház szépítéséhez Gazsó Jánosnénak, Kovács Lászlónénak és Pere Júliának a fehér függöny 

felajánlását! Önkormányzat 

Adok-veszek rovat 
 

Közkívánatra elindítjuk az adok-veszek rovatot. Akik hirdetni szeretnének a Hírmondóban, leadhatják 

hirdetésüket a Hivatalban Incinél, vagy e-mailen elküldhetik a sarkoziszi@freemail.hu címre. 

Sárközi Szilvia 

mailto:sarkoziszi@freemail.hu
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A közterület karbantartásáról és tisztántartásáról 
 

Szeretném a lakosság figyelmét felhívni az alábbi önkormányzati rendeletre és annak betartására. 
 

Nagyszékely Községi Önkormányzat többször módosított 5/2000/II.24./ÖK. számú rendelete  

8. § 

(1) „Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen 

útterület, amely az ingatlan telekhatártól az úttest széléig, szegélyéig terjed; ha a járda területén szilárd 

útburkolattal ellátott területrész mellett a járdaszegélyig még üres füves rész vagy virágos sáv, illetve 

fűbeton is van, az egész területet a járdához tartozónak kell tekinteni. 

(2) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának a 

kötelessége. 

(3) Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek, üzemek, üzlethelyiségek és más árusítási helyek 

előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti, 

illetve üzemi tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. 

(4) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, különösen a fű 

szükség szerinti nyírása, károsítók elleni növényvédelem, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő 

nyesése. 

(5) Gondozatlan járda tisztántartását, hó és jég eltakarítását, síkosságmentesítését a jegyző rendszeresen 

mulasztó tényleges használó, tulajdonos helyett szükség esetén elvégeztetheti. E munkák elvégzése a 

tényleges használó, illetve tulajdonos költségére történik. 

(6) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát, járdaszakaszt, lépcsőt stb. a szükség szerint naponként 

többször is fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, 

hamu, fűrészpor, kőporliszt stb.) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos anyagot 

használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. 

(7) A járda és a közút síkosságmentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy az balesetet 

ne okozzon. 

9.  § 

(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan 

elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, 

illetve tulajdonosának kötelessége. 

(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, 

illetve tulajdonosának kötelessége.” 

Klubecz Istvánné polgármester 
 

 

Református Egyházközség hírei 
 

Nagy örömmel adjuk hírül,  hogy Csapkovics Bertalant augusztus 2-i bemutatkozó 

igehirdetése után a presbitérium kérésére püspökünk szeptember 1-jével kirendelte 

nagyszékelyi lelkipásztori szolgálatra. Családjával – feleségével, Lillával és három 

kisgyermekükkel – augusztus 31-én költöztek a felújított parókiára. 
 

Új lelkészünk hivatalba lépésével új lendületet vesz gyülekezeti életünk is. 

Alkalmaink rendje mostantól: 

– minden vasárnap 9 órától istentisztelet, párhuzamosan igény szerint gyermekmegőrzés 

– minden kedden 18 órától házi bibliaóra 

– az alsó tagozatosok felekezetsemleges hittanszakkörének új rendje szerint mostantól Csapkovics Bertalan 

péntekenként 14 órától tart foglalkozást a gyerekeknek, Velki Juli pedig hétfőnként 15 órától 

– a nyári szünet után októbertől a szokott kéthetenkénti rend szerint újraindul az Örömhír-klub, az első 

alkalom október 4-én, vasárnap 15 órától lesz a Hargita-portán (Rákóczi u. 68.) 
 

Csapkovics Bertalan lelkipásztor telefonszáma: 06(74)673-547 (parókia), 06(30)757-1873 
 

Alkalmainkra nagy szeretettel hívunk minden érdeklődőt!                Bori Tamás 
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Ismerjük meg egymást! 

Cikksorozat a régebben és újabban itt lakókról. 

Bemutatkozik, Borsos Jánosné szül. Netling Erzsébet. 
 

Mióta él itt Nagyszékelyen? Születésem, 1939 óta. Minden ősöm 

nagyszékelyi. 

Honnan költöztek ide az ősei? Valószínűleg betelepített hesseni németek 

voltak ők is. 

Mivel szokott foglalkozni? Női szabó a mesterségem, én azzal foglalkoztam 

kisiparosként. Úgy mentem nyugdíjba is. 

Meséljen kicsit a családjáról. Édesapám 97-ben halt meg, 77 évesen. 

A bőrgyárban dolgozott Simontornyán. Onnan ment nyugdíjba is. Édesanyám 

1945-ben halt meg 24 évesen, az oroszországi málenkij robotban.  

Jelenlegi férjem Borsos János, aki Szlovákiából került ide. A helyi TSZ-

ben dolgozott. Már 35 éve élünk együtt. 

Két gyermekem van, egy fiam és egy lányom. A fiam István 55 éves, 

Budapesten él és sofőrként dolgozik. Erzsike 44 éves, itt él Nagyszékelyben, óvodai tagintézmény-vezető. 

Van két lány- és két fiúunokám. 

Mit üzen a Nagyszékelyi Hírmondó olvasóinak? Tartsanak ki itt Nagyszékelyben, érezzék otthonuknak! 

Szeressék falunkat úgy, ahogyan mi is szerettük! 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

A Család nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki Édesanyánk temetésén részt vett. 

Részvételükkel és részvétnyilvánításukkal enyhítették fájdalmunkat. Jól esett az a szeretet, amit a Családunk 

kapott mindenkitől. Még egyszer köszönöm! Bathó Béla 

 

Rendhagyó évindító az iskolában 
 

Szeptember 2-án megkezdődött a 2015–2016-os tanév. Iskolánkban is megkezdődött az oktatás.  

Idén a hivatalos évnyitóünnepség mellett kisiskolásaink közös esti bográcsozással hangolódtak az 

iskolakezdésre. A finom bableves alapanyagai nagy részben az iskolakertből kerültek ki.  

A közösen megtermesztett, megfőzött étel mellett olyan jó hangulat kerekedett, hogy a végén alig 

akartak hazamenni a gyerekek az első tanítási napon, ami azért nem minden iskoláról mondható el. 

Sárközi Szilvia 
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Gyümölcsész nap 

Időpont: október 11., vasárnap 
 

Szeretettel várunk minden nagyszékelyit a Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet 

és a Nagyszékelyi KÖRTE közös szervezésű rendezvényére, melynek célja, 

hogy minél több emberhez eljusson az alkalmazkodó gyümölcsészet 

szellemisége és gyakorlati megvalósításának lehetőségei. Rengeteg 

felajánlásnak köszönhetően ez a program jelentős civil összefogás eredménye. 

Szeretnénk színes szakmai programot kínálni minden érdeklődő számára, 

melynek segítségével bepillantást nyerhetnek az alkalmazkodó gyümölcsészet 

teljes rendszerébe. A gyermekek és kísérő családtagok számára könnyed, 

játékos tapasztalatszerzést biztosítunk. 

Tolna megye összes településére küldtünk tájékoztatót, ezért várhatóan 

nem csak falubeliek lesznek a programokon. Ez lehetőséget ad új kapcsolatok 

építésére, tapasztalatcserére, tanulásra.  
 

Helyszín: Az előadásokat az iskola épületének emeletén tartják a meghívott előadók. A többi program a 

Kék Háznál lesz. 
 

Szakmai program: 
 

8:40 Megnyitó – Klubecz Istvánné polgármester és 

Pintér Imre, a Két Torony Faluegylet elnöke 

– civil szervezetek bemutatkozása és fontosabb témák 

tárgyalása poszteres formában (egész nap 

megtekinthető),  

– terménybemutató és -kóstoló (9–14 óra között 

látogatható a Kék Ház oszlopos végén) 

9:30 Előadás: Az Alkalmazkodó Gyümölcsészet –egy 

út a fenntartható önellátáshoz – Lázár Péter (Göcsej 

Természetvédelmi Alapítvány, Zala megye) 

10:30 Előadás: Vályogépítés és vályogház-fenntartás – 

Dr. Orbánné Csicsely Ágnes 

11:30–13:00 Látványfőzés – Horváth-Szováti György 

(életmód-tanácsadó, Sopron) 
 

13:00–15:00 Ebédszünet 
 

15:00 Előadás: Mérgek helyett madarakkal – ingyen 

napszámosok a kertben – Darázsi Zsolt (Göcsej 

Természetvédelmi Alapítvány elnöke) 

16:00 Előadás: Alkalmazkodó Gyümölcsészet 

Visnyeszéplakon a gyakorlatban – Zaja Péter 

(Visnyeszéplak (élőfalu), Somogy megye) 
 

17:00 Filmvetítés a gyümölcsészet témakörében 

Gyerekprogramok: 
 

Délelőtt: 

9–11 óra között természetes anyagokból 

készült szabadtéri játékok kipróbálása 

(Játékmesterek: Hargita Péterné és Sárközi 

Szilvia) 
 

9–11 óra között Öko játék automata – 

ÖKOMATA (Pandal Egyesület, Kóspallag, 

Nógrád megye) 
 

10:30-tól maximum 14:30-ig Ligetjárás – 

óriás társasjáték korhatár nélkül (Vezeti: 

Lázár Péter) 
 

 

 

 

 

Délután: 

13:30-tól 16 óráig „Az alkotó gyümölcsész 

útja” több állomáson keresztül vezeti a 

gyermekeket a gyümölcsészet rendszerének 

megismeréséhez. 
 

16 órától játékos zenélés (Vezeti: Jagodics 

Edit) 
 

17 órától interaktív mesélés (Gyergyói 

Noémi) 
 

 

Kérem, aki kér ebédet, az szeptember 20-áig 

jelezze elérhetőségeim valamelyikén részvételi 

szándékát, és a menü jellegét (húsos vagy 

húsmentes). Aki tud, hozzon magával tányért, 

evőeszközöket és poharat, hogy minél kevesebb 

műanyagot használjunk a természet védelmében! 

Mosogatási lehetőséget biztosítunk. 

 

 

Az egyik menü vaddisznópörkölt főtt 

krumplival, melyet Ács Sándor készít el. A 

húsmentes ebéd bableves lesz, ezt Arany Bea 

főzi. Egy kiadós adag ára 300 Ft.  

Remélem, meglátogatják programunkat! 

Bócsó Renáta 
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Felhívás 

Tisztelt Nagyszékelyiek! A gyümölcsész nap egyik látványos része 

lesz a terménybemutató és -kóstoló, melyet a Kék Ház oszlopos 

végén rendezünk be. Szeretnénk megmutatni a nagyszékelyben 

megtalálható gyümölcsök és zöldségek sokféleségét. Ezért azzal a 

kéréssel fordulok az Olvasók felé, hogy járuljanak hozzá a 

rendezvény színvonalához olyan fajtákkal, melyeket saját 

kertjükben termeltek meg. Egy fajtából egy-két kg elegendő. A 

terményhez odaírjuk a termelő nevét, és ha tudja, akkor a fajta 

nevét is. A nyers termés mellett néhány olyan feldolgozott terméket 

is szívesen látunk a bemutatón, melyek nem szokványosak, és 

szívesen megkóstoltatná másokkal. 

A bemutatón és kóstolón túl a büfében is szeretnénk a helyi 

értékeket felvonultatni. Kérjük, ha van finom házi szörpjük, adományozzanak a rendezvénynek egy 

üveggel belőle, hogy artézi vizünk mellett változatos üdítő kínálattal várhassuk a résztvevőket. Ezekhez 

ingyen juthatnak hozzá a pohárral érkezők.  

Felajánlásaikat a rendezvény napján 8:00-tól 8:30-ig vesszük át a Kék Háznál.  

Önkéntes segítők jelentkezését várjuk a rendezvényre, akik vállalnának 2-3 órás segítségnyújtást. 

Szükség lenne konyhai segítőre (3-4 fő), kóstoló előkészítőre és kóstoltatóra (2-3 fő), játékok 

lebonyolításához is kellene segítség (2-3 fő). A részleteket a következő hetekben fogjuk kidolgozni, de a 

jelentkezéseket fogadjuk előre, ettől függetlenül is. Segítő szándékukat köszönjük! Ha kérdésük van, 

keressenek meg bátran.  

Bócsó Renáta 

(Elérhetőségeim: 06-70-429-3843; neonata@freemail.hu; Dózsa György utca 15.) 

 

Nagyszékelyi szüreti felvonulás 

2015. szeptember 26-án, szombaton 14–16 óráig 
 

Előző nap, pénteken (25-én) lehetőség van a hagyományos nagyszékelyi cifrakalács készítését megtanulni 

Klubecz Istvánnétól. Az önkormányzatnál 7 órától várjuk a nagyszékelyi lányokat és asszonyokat. 

Szombaton a felvonulás idén csak a főutcánkon halad végig azért, hogy a gyalog vonulók is könnyen 

végig tudjanak jönni. Aki csak teheti, öltözzön be és vonuljon velünk együtt. A falu többi lakóit a főutcán 

kijelölt állomásokhoz várjuk szeretettel, ahol a menet megáll táncolni. 

Program: 13.30: Gyülekező a focipályánál, szüreti dalok közös éneklése. 14.00: Felvonulás indulása. 

Állomások: 1. Buszmegálló 2. Kovács Lászlóék előtt 3. Papp Jánosék előtt 4. Központban a hídnál 

(Igény szerint a falubusz ideszállítja az idősebbeket. Ülőhelyet is tudunk biztosítani.) 5. Ady utca 

torkolatánál 6. Ács Sándorék előtt 

Ruhák kölcsönözhetők az önkormányzatnál Hargita Péternétől (30/562-4911) szeptember 17-én 

csütörtökön és 23-án szerdán 8–9 óráig, 21-én hétfőn 15–16 óráig. Kaució: 1000 Ft/öltözet ruha. Ha 

tisztán visszahozzák a ruhát, a pénz visszajár. Kölcsönözhető ruhafelajánlásokat is szívesen elfogadunk. 

Udvariból a Tulipán felnőtt- és a Felhő gyermektánccsoport fogja színesíteni a közös táncot. 

kb. 16.00: Kultúrháznál közös étkezés, helyi szőlőfajtáink bemutatása, az épületben régi szüreti 

fotókból kiállítás. Nagyszékely Legszebb Kertje verseny eredményhirdetése és jutalomátadás. 

17.30: Pápes Éva előadása a mesék világáról és mesélés kisgyermekeknek a Kék Háznál. 

19.30–2.00: Szüreti bál a kultúrházban, a talpalávalót a tamási SPRINT zenekar biztosítja. 

21.00: Szent Mihály napi tűzgyújtás a központban 

 

„Szóljon most mindenki sógornak, komának, 
eljött az ideje a szüreti bálnak!” 

 

 

 

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: Bócsó Renáta, Hargita Péterné, Klubecz Istvánné és az Önkormányzat dolgozói. 

Korrektúra: Bori Tamás 

http://www.nagyszekely.hu/

