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Nagyszékelyi Hírmondó 
 

 

ELŐSZÓ 
Mindenekelőtt elnézést szeretnék kérni azoktól, akik már lemondtak a Nagyszékelyi Hírmondó 
novemberi számáról. Senkiről nem feledkezett meg a kézbesítő, és nem is jeges utak vagy hótorlaszok 
akadályozták a lap kihordását. Csupán a szerkesztő csúszott meg az összeállítással, s ezt most azzal 
igyekszik jóvátenni, hogy egyben a decemberi újságot is mellékeli. Forgassa hát mindenki kedve 
szerint 2017 utolsó előtti és egyben utolsó Nagyszékelyi Hírmondóját! 

És ha addig nem találkoznánk: boldog karácsonyra készülődést kívánok! Arany Beáta Virág 

MINISZTERI ELISMERÉS 

2017. november 16-án 51 
magyarországi (ebből kettő 
Tolna megyei) önkormányzat 
képviselője vehetett át 
elismerő oklevelet a köz-
foglalkoztatási programok 
megvalósításában nyújtott 
kiemelkedő szakmai tevé-
kenységének elismeréseként. 

A Belügyminisztérium színháztermében tartott ünnepségen a 
kitüntetett települések polgármesterei, valamint a közfoglalkoz-
tatásért felelős személyek vettek részt; az elismeréseket Pogácsás 
Tibor önkormányzati államtitkár adta át. A dicséretben 
részesítettek között volt Nagyszékely Önkormányzata is, az 
oklevelet Klubecz Istvánné polgármester vette át. Az állófogadáson 
a kitüntetett települések közfoglalkoztatási programjai keretében 
előállított termékekből készült ételekkel kínálták a vendégeket. 

A díjazott 
települések egyenként hétmillió forint 
rendkívüli támogatásban részesülnek, melyet 
programjaik továbbfejlesztéséhez használ-
hatnak fel. A tervek szerint Nagyszékely ezt 
az összeget egy HONGYUAN ZL16 típusú 
kotró-rakodógép vásárlására fogja fordítani, 
amellyel az önkormányzat az árkok tisztítását, 
valamint a földutak javítását tudja megoldani. 

Arany Beáta



BESZÁMOLÓ A 2017. OKTÓBER 31-ÉN MEGTARTOTT KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSRŐL 
Az ülésen 6 határozat hozatalára és 3 rendelet alkotására került sor. A határozatok és a rendelet 
végrehajtásáról határidőn belül intézkedtem. 

A képviselőtestület első napirendi pontban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos 
előterjesztést fogadta el, második napirendi pontban pedig a 2017. évi I–III. negyedévi költségvetés 
teljesítését tárgyalta.  Az írásos beszámolót határozat hozatala nélkül elfogadta. 

Az egyebek napirendi pont első részében kérelmekről döntött a testület, majd a települési folyékony 
hulladék közületi szállítási díjat fogadta el 2018. évre. Ezt követően a kötelező felvételt biztosító általános 
iskolai körzetek meghatározását fogadtuk el. 

A három rendelet kihirdetése megtörtént. 
Zárt ülésen 3 db települési támogatási kérelem került elbírálásra, támogatásra. 

BESZÁMOLÓ A 2017. NOVEMBER 21-ÉN MEGTARTOTT KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSRŐL 

Az ülésen 4 határozat hozatalára és 1 rendelet alkotására került sor. Ezek végrehajtásáról határidőn belül 
intézkedtem. 

A képviselőtestület első napirendi pontban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos 
előterjesztést fogadta el. 

Második napirendi pontban Lukácsné Hildebrand Erzsébet tagintézmény-vezető és Kovácsné Lengyel 
Ilona iskolaigazgató tartott tájékoztatót az óvodában és az iskolában folyó oktató-nevelő munkáról. 
A beszámolókat a képviselőtestület elfogadta. 

Egyebek napirendi pontban elsőként a szociális tűzifa-támogatás helyi szabályozásáról szóló rendeletet 
alkotta meg a képviselőtestület. A szociális tűzifa iránti kérelmet december 1-ig lehetett benyújtani, erről 
írásban már tájékoztattam a lakosságot. 

A DÁM Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását elfogadta a képviselőtestület. 
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel megállapodást kötött az Önkormányzat, miszerint a települési 

folyékony hulladék elszállításánál a számlán továbbra is elszámolható a 100 Ft/m3 támogatási összeg. 
A „Közösségi ház kialakítása Nagyszékelyen” című (a művelődési ház felújításával kapcsolatos) VP-6-

7.4.1.1-16 kódszámú pályázathoz egyszerűsített közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni. A kötelező 
tájékoztatási feladtok és az eszközbeszerzési feladatok ellátására az Organ Kft.-t 
(7100 Szekszárd, Kossuth u. 27.), a kivitelezési feladatok ellátására pedig az R-
Optimum Kft.-t (7632 Pécs, Olga u. 11.) bízza meg a képviselőtestület. A két cég 
tette a legkedvezőbb ajánlatot. 

Zárt ülésen 1 db rendkívüli települési támogatási kérelem került elbírálásra, 
támogatásra. 6 fő felsőoktatásban részt vevő hallgató nyújtott be pályázatot 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra (1 db „B”és 5 db „A” 
típusú), a képviselőtestület mindegyiket támogatta. 

Klubecz Istvánné polgármester 

FELKÉREM A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY 

A TÉLIES IDŐ BEÁLLTÁVAL VIGYÁZZUNK 

EGYMÁS TESTI ÉS LELKI ÉPSÉGÉRE, 
FORDÍTSUNK NAGY FIGYELMET AZ 

INGATLANJAINK ELŐTTI KÖZTERÜLET 

TISZTÁN TARTÁSÁRA ÉS SÍKOSSÁG-
MENTESÍTÉSÉRE! 

Klubecz Istvánné polgármester 
 

2017 októberétől 
Bathó Brigitta lett a 
Magyar Vöröske-
reszt nagyszékelyi 
szervezetének ad-
minisztrátora. Aki 
be szeretne lépni a 
szervezetbe, nála 
jelentkezhet.  
Éves tagdíj: 600 Ft. 



MAJD HA FAGY 

A téli időjárás beköszöntével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. igyekszik fokozottan 
felhívni a figyelmet a vízmérők elfagyás elleni védelmének fontosságára, amely a 
felhasználók gondos magatartásával, pár perc időráfordítással elvégezhető. 
A kármegelőzés érdekében tett intézkedések sok bosszúságtól és jelentős 
költségnövekedéstől kímélhetik meg mind a felhasználókat, mind pedig a 
szolgáltatót. A következő tájékoztatót a DRV Zrt. kérésére közöljük: 

TUDTA ÖN, HOGY… 
…a vízmérőelfagyások többsége a nem kellő gondoskodás miatt következik be? 
…a vízmérő rendszeres ellenőrzése és a házi ivóvízhálózat karbantartása a 

felhasználók feladata? 
…a vízmérő elfagyása a mérő meghibásodását és vízelfolyást eredményezhet? 
…a vízmérőcsere és az elfolyt víz költsége a felhasználókat terheli? 
…évente több tízezer vízmérő fagy el, és sok millió liter víz folyik el emiatt? 

UGYE ÖN SEM SZERETNÉ, HOGY FAGYOTT VÍZMÉRŐJE MIATT A VÍZZEL EGYÜTT A PÉNZE IS ELFOLYJON? 
 

 
A vízmérőelfagyás megelőzése érdekében 
javasoljuk, hogy Ön is gondoskodjon az 
alábbiakról: 

• Pótolja a hiányzó aknafedlapot, vagy cserélje, ha 
sérült, mert a fagy leginkább a néhány milliméteres 
vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket 
veszélyezteti, így ezek védelme különösen fontos! 

• Ellenőrizze a lebúvónyílást záró aknafedlap 
illeszkedését, megfelelő zárását! Javasoljuk az 
aknafedlapot hőszigetelő anyaggal ellátni, hogy ne 
maradjanak hézagok, ahol a kinti levegő az aknába 
áramolhat. 

• A vízmérőakna belső felületét megfelelő 
szigeteléssel javasoljuk ellátni. A szigetelés az akna 
mennyezetére és az oldalfalakra javasolt, az aljzatot 
azonban hagyjuk szabadon. A szigetelőanyag 
tekintetében fontos, hogy az a nedvesség hatására 
se veszítsen szigetelőképességéből. 

A télen nem lakott épületeknél a legbiztosabb 
módszer a teljes víztelenítés, így fontos az alábbi 
teendők elvégzése: 

• Az esetleges vízfolyások megelőzése érdekében 
a nyaralók esetén a téli, használaton kívüli 
időszakra a házi vezetékhálózaton elhelyezett 
víztelenítő szerelvények segítségével víztelenítsen, 
és a vízmérő előtti, közterület felé eső csapot is 
zárja el! 

• Nyissa ki és hagyja nyitva a kertben, épületben 
található csapokat, és engedje le a berendezésekből 
(pl.: bojler, WC-tartály stb.) a vizet! 

• Fordítsa a megfelelő állásba a vízmérő utáni 
víztelenítő csapot, és engedje le a házi 
vezetékhálózatból a maradék vizet! 

• A télen nem használt ingatlanokat rendszeres 
időközönként ellenőrizze az esetlegesen 
bekövetkező meghibásodások mielőbbi észlelése 
érdekében!

NE FELEDJE, HOGY: 
– A tartós téli hideg komoly károkat okozhat a fagy ellen nem védett vízmérőkben és vízhálózatban! 

– A kemény fagyok közeledtével el kell végezni a vízvezetékrendszer téliesítését! 
– A vízmérőben a víztelenítést követően is marad víz, ezért a vízmérő szigetelését 
mindenképpen meg kell oldani! 

KÖSZÖNJÜK, HOGY ODAFIGYEL VÍZMÉRŐJE ÁLLAPOTÁRA! 
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

8600 Siófok, Tanácsház u. 7. 
Tel.: (84) 501 065, (30) 502-3189 

KEDVES NAGYSZÉKELYIEK!  
Településükön lehetőség van ingyenes informatika tanfolyamok indítására. 
A képzések kezdő és haladó szinten indulnak, egy-egy tanfolyam 35 órás. A 

hagyományos számítógépek mellett az okos eszközök: tablet, okos telefon használata is a tananyag része. 
A tanfolyamok 15 fővel tudnak elindulni, 16-65 éves korú jelentkezőket várunk. Egy jelentkező 70.000 Ft 
összegű Európai Uniós támogatásra jogosult. A tanfolyamok időpontja igazodik a résztvevők igényeihez, 
lehet akár hétköznap, hétvégén, délelőtt és délután is. 

Szeretettel várom az érdeklődőket! Vácziné Horváth Anikó (30) 825-9238 

KÉRJÜK, HOGY A KÁROK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEKET ÖN IS TEGYE 

MEG, HISZEN A VÍZMÉRŐK RENDELTETÉSSZERŰ MŰKÖDTETÉSE KÖZÖS ÉRDEKÜNK! 

 



BESZÁMOLÓ A GYÜMÖLCSÉSZNAPRÓL – 2017. SZEPTEMBER 23. 
A program megvalósítására és az alomszék kivitelezésére a tavasz folyamán két pályázatot is beadtunk, de 
egyik sem nyert. Így hát el kellett kezdenem támogatók után járni. A tényleges program szervezésén, 
előkészítésén, mozgatásán túl a fejembe vettem, hogy a két évvel korábbihoz képest most házias jellegű 
büfét csinálunk, és saját alomszékkel várjuk látogatóinkat. Így a tervezett költségvetés kb. 130.000 Ft volt. 

Az alomszék ügyében megkerestem környékbeli vállalkozókat, akik legalább az alapanyagot tudnák 
biztosítani. A sok telefonálgatás hatására a Csepregi és Társa Kft. 50%-os engedménnyel adta a 2 db 
alomszékhez szükséges faárut, a Kurcz Barkácsbolt pedig támogatásként adta a többi hozzávalót. Az 
anyagok szállításában Fehér Gyula és Burián Gyula segítettek, az összeszerelésben pedig Juhász Attila és 
Hargita Péter. Turán Dávid kisegített minket két műanyag vödörrel, amibe 
az alomanyag került. A két mobil alomszék bármelyik szabadtéri falubeli 
rendezvényre elkérhető a Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet 
vezetőségétől. Tárolását és üzemeltetését a családom vállalta el, amit az 
egyesület titkársága jóváhagyott. 

A büféhez kemencében sült kovászos kenyeret sütöttem, a rávalókat 
illetően rengeteg adományt kaptunk helyi Cseperke Remeke termékekből 
és távolabbi barátainktól. Italként saját ivóleveinket, szörpjeinket 
kóstolhatták meg a szomjúhozók és az ínyencek. Sikerét az a látvány 
mutatta, hogy mindig állt valaki a sátor előtt, a szünetekben jó kis 
beszélgetések alakultak ott ki.  

Az esemény napján a Jó Isten kegyelméből a sok esős, borongós nap 
után aznap napsütéses időjárás könnyítette meg munkánkat. A véletlen 
úgy hozta, hogy programunk egy napra esett a szüreti felvonulással; így nem volt mit tenni, 
megpróbáltunk kiegészítő, színesítő programként jelen lenni. Mivel a felvonulás csak délután 2 órakor 
indult, a délelőttre időzítettük azokat az előadásokat, amik érdekesek lehetnek a helyi felnőtt lakosság 
számára is, és ezzel párhuzamosan gyerekprogramokat is kínáltunk.  

A program hátterében 4 önkéntes munkálkodott a rendezvény sikerén. Az ebédet Arany Bea készítette. 
A Waldorf-iskolával együtt végül a Waldorf-ovi is képviselte magát rendezvényünkön. Sajnos kevés 

gyermek jött el alkotni. A rovarhotelt a helyszínen készítettük el, az önkormányzat dolgozói rákövetkező 
héten szállították el az óvoda udvarára. Köszönjük az Ács fivéreknek a rovarhotel keretének használt 

ablakkeretet, Beának és Korecz Karcsinak a keret 
kialakítását, az alapanyagok összegyűjtését és előkészítését. 

Az előadásokra nem jöttek el igazán helyből az emberek, 
pedig titkon bíztam benne, hogy a virágkonyhára 
bekukkantanak. Igazán sajnálhatják, mert Mónika egy 
nagyon igényes előadást és kóstolót húzott ki kompletten 
"horgolt, hímzett tarsolyából". Bödör Jánost is meg kell 
említenem, aki barátságból vállalta el, hogy eljön Gyuláról, 
és megtartja a talaj éltetéséről szóló előadását. Emellett 
rengeteget segített előtte és utána is. 

Furcsa volt, és erre nem számítottam, hogy a messziről érkező vendégeket annyira el fogja varázsolni a 
falu, hogy ebéd után elindulnak körülnézni. Így – mintha a szüreti felvonulás lendülete ragadta volna el 
őket – a Kék Ház környékén alig maradt ember, akinek levetíthettük volna a klímaváltozással kapcsolatos 
rövidfilmeket. De a Zöldtárs Alapítvány tagjai sem először jártak ilyen rendezvényen, és tudták, hogyan 
kell a lézengőket leültetni, és ebéd után koncentrálásra rávenni őket, fontos információkat közölni velük. 
Egész ottlétük alatt sugárzott belőlük a határozottság.  

A kertnézésre kevesen maradtunk, de végül is nem a létszám a fontos egy ilyen szűk társadalmi réteget 
megérintő program esetében. A hangulat végig jó volt! A korábban távozók és sok távol maradó is jelezte, 
hogy sajnálja a hiányzást, de érezhetően zsúfolt volt mindenki számára az a hétvége. 

Köszönöm a helyi önkormányzat dolgozóinak és külön Klubeczné Évának, polgármesterünknek a 
segítségeket. Köszönöm a Két Torony Nagyszékelyi Faluegyletnek, hogy adta a szervezeti hátteret a 
programhoz, és szervező csapatának, hogy az egyes feladatokat átvállalták és kivitelezték. Köszönöm 
Attilának a nagyfokú támogatást, hogy megszervezhettem egy megyei szintű rendezvényt, melyen 
(mindenkit beleszámítva) kb. 50 fő érezhette jól magát. Köszönöm a médiatámogatást (Tolnai Népújság, 
Tamási Rádió és facebook terjesztések) mindenkinek! 

Köszönöm minden támogatónak és segítőnek, hogy elég értékesnek találták programunkat ahhoz, hogy 
támogassák. Nélkülük nem jött volna létre ez a nap, és nem lenne lehetőségünk a folytatásban gondolkodni 
sem. Két év múlva, ha a Jó Isten is támogatja törekvéseinket, újabb gyümölcsésznappal jelentkezünk. 
Addig is kövessétek tevékenységünket! Bócsó Renáta 



BESZÁMOLÓ A NAGYSZÉKELYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET KIEMELT ESEMÉNYEIRŐL 

Október 8-án az istentiszteletet követően bemutatkoztak a presbiterjelöltek. Református egyházunkban 
ugyanis a 2017-es esztendő az új presbitériumok megválasztásának éve. A bemutatkozást követően közös 
gyülekezeti ebédet fogyasztottunk el a Kék Házban, ahol lehetőségünk volt tovább együtt lenni, 
beszélgetni. 

Október 15-én zajlott gyülekezetünkben a 
presbiterválasztás. A 6 évre megválasztott tisztségviselők 
szolgálata 2018. január 1-jével kezdődik. A választás 
eredménye: 

Gondnok: Bori Tamás Gábor. Presbiterek: Klubecz 
Istvánné, Lukácsné Hildebrand Erzsébet, Hargita Péter 
Árpád, Várkonyi Zoltán. Pótpresbiter: Nagy József. Isten 
áldja meg őket gazdagon szolgálataikban! 

Október 29-én ünnepi istentisztelet volt 
gyülekezetünkben, úrvacsoraosztással. A Kirchfest (búcsú), 
az újbor ünnepe és a reformáció közös alkalmán az Akkord 
Fúvósegyüttes zenélt és énekelt a nagytemplomban. 
Különös módon erősítette egymást a fúvós hangszerek 
szokatlanul ünnepélyes hangzása és az igehirdetésben 
átadott meghívó a mennyei esküvőre. 

Október 31-én, a reformáció 500 éves évfordulóján az 
iskolában hallhattunk érdekes előadásokat a reformációról 
és annak hatásáról. Ezen az esti alkalmon a következő 5 
előadás hangzott el: „A reformáció teológiai középpontja” 

(Csapkovics Bertalan, teológus), „A reformáció hatása a 

társadalmi életre” (Szabó Ákos, szociológus), „A reformáció 

megtermékenyítő hatása az irodalomban” (Papp István 
Gergely, gimnáziumi magyartanár), „A reformáció befolyása a zenére és a gyülekezeti éneklésre” 

(Hargita Péter Árpád, karvezető, egyetemi oktató), „A reformáció és a gazdasági élet összefüggései” 

(Csapkovics Bertalan, műszaki menedzser). 
November 6-án újraindult a bibliakör. Első alkalommal a Klubecz család présházában jöttünk össze, 

ahol barátságos hangulatban, süti és tea fogyasztása mellett beszélgettünk Pál apostol rómaiakhoz írt 
levelének első fejezetéről. 

Hálásan köszönjük a segítséget és a támogatást mindazoknak, akik hozzájárultak a fenti eseményekhez 
akár főzés, sütés, pakolás, szervezés, látogatás, takarítás, akár zenélés, éneklés, előadás kapcsán!  

Csapkovics Bertalan 
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BÚCSÚ-KÉPEK 
Október utolsó hétvégéjét az ilyenkor jól megszokott esős-
zord idő uralta, ám szerencsére ez nem szegte kedvét a 
programok résztvevőinek. Mondhatni számoltunk is vele: 
nincsen Búcsú eső nélkül! Az idei év annyiban különbözött 
az eddigiektől, hogy egy kisebb vihar miatt is 
aggódhattunk – s mint vasárnap több kidőlt fa tanúsíthatta, 
a félelem nem is volt alaptalan. 

A programok nagyobb része - épp az időjárás miatt - 
fedett helyen volt megtartva. Szombat délután a Velki Luca énekét kísérő Qpica együttest hallgathattuk és 
nézhettük; majd az esti táncházban lábaink kaptak ízelítőt 
zenéjükből. A vasárnapi istentiszteletet az Akkord Zenekar 
gazdagította, nem mindennapi élményhez juttatva a 
jelenlévőket. S aki nem sietett haza, és beugrott a Kék Házba, az 
a kibővített kiállítás mellett azt is megcsodálhatta, milyen 
gazdag felhozatala van Nagyszékelynek kézműves termékekből. 
Aki erről a látványról lemaradt, azt szeretettel várjuk az adventi 
vásárokon!               Arany Beáta



A SIMONTORNYAI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT IDÉN IS CIPŐSDOBOZ AKCIÓT SZERVEZ 
Az összegyűlt ajándékokkal a rászoruló gyermekek karácsonyát teszik szebbé. Tavaly 45 családnak tudtak 
örömet okozni az összegyűjtött ajándékokból. 

A cipősdobozba kerülő ajándékok lehetnek: 
– Játékok: kisautó, labda, baba, plüssállat stb. 
– Iskolai eszközök: toll, ceruza, zsírkréta, kifestő, jegyzettömb 

– Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, fésű 

– Apró ruhanemű: zokni, harisnya, sapka, sál, kesztyű, póló 

– Egyéb: édesség, könyv, játék ékszer 

Kedves lehet egy képeslap néhány üdvözlő sorral, jókívánsággal (cím nélkül). 
Az elkészült cipősdoboznyi ajándékot csomagolja be csomagolópapírral, és a dobozra jól láthatóan írja fel, 
hogy milyen korosztályú lánynak/fiúnak szánja ajándékát (pl.: fiú 12, vagy lány 8)! 

AZ AJÁNDÉKCSOMAGOT DECEMBER 15-IG JUTTASSA EL A HELYI CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATHOZ! 

Érdeklődni lehet: Markovics Erika családsegítőnél (20) 381-8447 

ADVENTI ZENÉS GYERTYAGYÚJTÁS 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit – kicsit és nagyot, zenét hallgatni vagy énekelni szeretőt – kis 
koncerttel egybekötött éneklős, a karácsony üzenetére hangolódó adventi együttlétre 2017. december 17-én, 
vasárnap 15 órakor a könyvtárba, és az azt követő teaházba. 
 Bori Tamás, Hargita Péter, Kántor István és Velki Juli 

Aranyosi Ervin:  Karácsonyi kívánságom 

Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények, 
együtt kell dobbanni az emberek szívének. 

Szóljon idén arról minden mese, ének: 
- varázslata van a szív szeretetének. 

Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot, 
minden ember legyen örömmel megáldott, 

mosollyal vidíts fel, szóval, öleléssel, 
tiszta érzésekkel, mit szívedbe vésel. 
Teremts egy szeretőbb, élhetőbb világot, 
amilyet az ember eddig még nem látott. 
Megfagyott szíveket tölts meg szeretettel, 
legyen a világon boldog minden ember! 

Az adventi időszakban mindenkinek meghitt várakozást, nyugalmat, szeretetet, elfogadást kívánok. 
Karácsony közeledtével pedig áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok magam és az önkormányzat 
dolgozói nevében!                       Klubecz Istvánné polgármester 
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ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS AZ ISKOLÁBAN 

Advent első hétvégéjével szokás szerint megkezdődtek a 
karácsonyváró kézműves-foglalkozások. December 1-én 
elkészültek az adventi koszorúk és kopogtatók, de a következő 
péntekeken is szeretettel várjuk a kézműveskedni vágyókat! 8-án 
képeslapokat és üdvözlőkártyákat, 15-én karácsonyi manókat 
készítünk délután öt órától. A 14-ére hirdetett ünnepváró koncert 
és kézműves vásár másnap (szintén 15-én) lesz megtartva, négy 
órától. December 22-én, pénteken délután három órakor veszi 
kezdetét az utolsó kézműves-foglalkozás és vásár, majd 17 órától 
az iskolások karácsonyi műsora. 

A foglalkozásokra mindenkit szeretettel vár: 
Tanár néni és Bea 

 

http://www.nagyszekely.hu/

