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Beszámoló a 2018. június 19-én megtartott képviselőtestületi ülésről 

Az ülésen 10 határozat hozatalára került sor. A határozatok végrehajtásáról időben, határidőn belül 

intézkedtem. 

A képviselőtestület első napirendi pontban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos 

előterjesztést tárgyalta, majd egyhangúlag elfogadta. 

Második napirendi pontban a Nagyszékelyi Polgárőr Egyesület elnöke, Boczor Gyula 2017. évről 

készített beszámolóját fogadta el a képviselőtestület. Ezúton köszönöm egész évi lelkiismeretes önkéntes 

munkájukat. 

Harmadik napirendi pontban a helyi civil szervezetek (Nagyszékelyi Új Élet Nyugdíjas Klub, Két Torony 

Nagyszékelyi Faluegylet, Magyar Permakultúra Egyesület) vezetői tartottak beszámolót a 2017. évben 

végzett tevékenységükről. Köszönöm a nyugdíjas klub vezetőjének: Nagy Sándornénak és a tagoknak 2017. 

évi munkájukat, a civil szervezeteknek pedig az együttműködést. 

A következő napirendi pontban a Dombóvári 0329/23 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről döntött a 

képviselőtestület. A Nagyszékely Községi Önkormányzatnak 27/10000 tulajdonrésze van az épületben. Az 

ingatlan az 1990-es évek elején került az önkormányzatok tulajdonába. Mivel önkormányzatunknak 

minimális a tulajdonhányada, így az ingatlanrész értékesítése mellett döntött a testület. 

A szennyvízprojekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására a képviselőtestület 

az EU-WINNER CONSULTING Kft-t bízta meg, Bőhl Attila közbeszerzési szakértő képviseletében. 

A testület ezt követően támogatási kérelmekről döntött: Támogatja a Csáki Csilla által Nagyszékelyben 

szervezett drámatábort, a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetét és a helyben megrendezésre 

kerülő egészségnapot, a 2018. július 21-én megrendezésre kerülő IV. Huszár Péter Napot, a Tolna Megyei 

Polgárőr Szervezetek Szövetségét és a Magyarkeszi községben megrendezésre kerülő XVIII. Tolna Megyei 

Polgárőr Találkozót. 

Utolsó napirendi pontban Nagyszékely, Táncsics utca 6. szám alatti ingatlan bérbeadásáról döntött a 

képviselőtestület. 

Zárt ülést nem tartott a képviselőtestület, mert települési támogatási kérelem nem érkezett. 

Klubecz Istvánné polgármester 

 

Helyreállítások 

Nagyszékely területén 2017. július 24-én 5-6 cm átmérőjű 

jég, ezt követően heves zivatar söpört végig. A lezúduló 

csapadékvíz helyenként az útburkolatot is megbontotta, így a 

Damjanich utca alsó szakasza és a temetőhöz vezető út 

részben járhatatlanná vált. A Nagyszékelyi-árokban hirtelen 

felduzzadt csapadékvíz és nagy mennyiségű hordalék 

kidöntötte a Petőfi és Táncsics utcát összekötő gyalogátjáró 

hídjának korlátait, valamint megbontotta a Kossuth utcát és 

Pincehelyi utcát összekötő köz hídjának téglapillérét.  

Az Önkormányzatnak a keletkezett károk 

felszámolásához nem állt rendelkezésére pénzügyi 

fedezet a 2017. évi költségvetésben, ezért támogatást 

kért és kapott a vis maior jellegű károk elhárítására. 

A helyreállító munkákra július elején került sor. 

Útburkolat 670 m2-en került javításra vagy cserére. Az 

elsodort korlát helyére vas csőkorlát készült, a 

tönkrement gyaloghíd alátámasztására pedig új hídfő és 

szárnyfalak épültek. 

Mindez megközelítőleg ötmillió forintba került. 



Falunapi beszámoló 

Az égiek kegyesek voltak hozzánk: felhős időben, 

de vihar és eső nélkül zajlott az idei nagyszékelyi 

falunap. 

A reggeli tespedtségből a Nagy Kata vezette 

zumba rángatta ki a még félig alvókat, s mire a 

tánc véget ért, már ki-ki szökkenhetett a légvárra, 

vagy igény szerint a rodeóbikára. Az iskolások 

műsorában minden évben egyre nagyobb 

hangsúlyt kap a gitárzene; idén három akusztikus 

hangszer mellett egy elektromos szóló- és egy 

basszusgitár kísérte Kántor István tanár bácsi énekét. Neki idén a szokásosnál is nagyobb szerepe volt a 

zenés műsorokban, hiszen 

tagja az ebéd után fellépő 

Band-X zenekarnak, valamint 

ő kísérte a délutáni 

záróműsorként fellépő Farkas 

Ibolya énekét. 

A főtérre kilátogatók 

délidőben hat különböző 

kondérból kaphattak kóstolót. 

A főzőverseny első díjazottja 

Papp István lett, szoros 

küzdelemben: az általa főzött 

halászlé mögött csak egy ponttal maradt el a nyugdíjas klub gulyáslevese. A jelenlévők számát általában az 

elhasznált terítékek alapján tudjuk megbecsülni; idén nagyjából 350 tányér fogyott el! 

A rodeóverseny tanulsága: a gyerekek ebben a játékban (is) simán 

lemossák a pályáról a felnőtteket! A viadalhoz kapcsolódó „Aranylasszó 

díjat” a 12 éves Villó Dávid nyerte. Technikai okokból késéssel, de így 

véletlenül épp a legnapsütésesebb órában került sor a habpartira. Az 

eseményre várakozók addig is a pincehelyi Rezeda tánccsoport előadásain 

mosolyoghattak. 

Délelőtt és délután 

is telt ház előtt játszott 

a Nagyszékelyi Pajta-

színház. Ezúttal egy 

bábjátékkal készültek 

Sven Nordqvist: 

„Csetepaté a kiskertben” című meséje alapján. 

Az utcabálozók nagy megelégedésére estétől 

hajnalig a cecei Boros Zenekar húzta a talpalávalót. 

Egész nap jelen volt és figyelt: Arany Beáta 

Köszönetnyilvánítás 

2018. július 7-én megrendezésre került a 

Nagyszékelyi Falunap. Köszönöm a 

képviselőtestület tagjainak, hogy hozzájárultak 

ahhoz, hogy önerőből, anyagi támogatás nélkül 

létrejöhetett ez a csodálatos nap. 

Nagy köszönet illeti azokat, akik 

munkájukkal, lelkesedésükkel segítették a 

rendezvény sikerét; illetve a fellépőket, akik 

színvonalas és tartalmas műsoraikkal 

szórakoztatták a település lakóit. 

Külön köszönetet szeretnék mondani az 

önkénteseknek, akik segítették munkánkat. 

Minden „bográcspartisnak” és az önkormányzat 

dolgozóinak. A helyi nyugdíjas klub tagjainak, 

akik mindenben mellettem álltak. A 

Nagyszékelyi Polgárőr Egyesület azon tagjainak, 

akik egész nap és éjjel vigyáztak ránk. 

Köszönöm minden részt vevő nagyszékelyi 

lakosnak és az idelátogató vendégeknek. 

Remélem, hogy mindenki megtalálta a 

szívének kedves programot! 

Klubecz Istvánné polgármester 
 



VIGYÁZZ! GYERMEKEK! 

30 kilométer per óránál lassabban haladj!

Szeretett falunkban hat új közlekedési tábla került 

kihelyezésre a gyermekek védelme érdekében. Egy 

fórumbeszélgetést követő civil kezdeményezés és 

az önkormányzat közötti összefogás eredményeként 

figyelmeztetnek minden közlekedőt, hogy 

körültekintően haladjon. Ugyanis a KRESZ-

szabályok értelmében a „Vigyázz, gyermekek!” 

tábla tartamjelölő táblával kiegészítve kötelező 

sebességcsökkentést jelent: 30 km/h-ra vagy az alá, 

a táblától egészen addig, amíg a kiegészítő 

táblácskán szereplő felirat jelzi. A mi 

esetünkben ez 300 méter. 

A táblák kihelyezését az tette 

szükségessé, hogy két jelenség együtt és 

egyszerre igaz településünkre. Egyrészt 

vannak egészen kis gyermekek, óvodás 

korúak, akik egyedül gyalogolnak vagy 

bicikliznek, másrészt vannak (vagy 

inkább optimistán fogalmazva: voltak) 

autósok, akik jócskán túllépik, túllépték a 

belterületen előírt 50 km/h-t. Ez a két 

jelenség óriási potenciális veszély, ezért 

a közúti gyermekbalesetek megelőzése 

érdekében most felhívjuk minden kedves 

lakos figyelmét: Fokozottan vigyázzanak 

óvodás korú gyermekeinkre! Ne 

engedjék őket egyedül közlekedni a 

faluban, se gyalog, se biciklivel! Kérjük, 

kísérjék, vigyék őket! Amikor pedig iskolások 

lesznek, alaposan tanítsák meg nekik a KRESZ 

rájuk vonatkozó előírásait! Továbbá kérjük minden 

kedves Nagyszékelyben autóval vagy motorral 

közlekedőtől, hogy a táblák által határolt 

faluközpontban (az óvodától az iskoláig, és a 

játszótér környékén) tartsa be a sebességkorlátozást 

és fokozott figyelemmel vezessen! 

Hatalmas lelkiismereti terhet ró a felelősre egy 

baleset vagy egy közúti haláleset. A felelős vagy 

hibás lehet a gyermek is (pontosabban fogalmazva a 

szülő, aki nem tanította meg gyermekének a 

közlekedés alapvető tudnivalóit), és az autós, vagy 

motoros is, aki nem tartotta be az előírásokat. De 

adott esetben persze egy defekt vagy egy hirtelen 

elveszített egyensúly is lehet okozója balesetnek. 

Egy ilyen baj mértéke nagyban függ az egyéb 

körülményektől, például az útviszonyoktól vagy a 

sebességtől is. 

Köztudott, hogy sokan azért szeretik 

Nagyszékelyt, mert eldugott zsákfalu lévén nagy a 

szabadság és bizonyos dolgokban nem kell 

alkalmazkodni a „rend”-hez. De ha 

visszaemlékezünk Nagyszékely 

fénykorára és a hiteles tanúk 

beszámolóira, akkor máris azt látjuk, 

hogy Nagyszékelyben mindennek 

megvolt a rendje. Rend volt. Nemcsak a 

keresztelésnek, és a gyülekezeti élet 

eseményeinek, hanem a mezőgazdasági 

munkáknak is volt egy általánosan 

elfogadott rendje, amihez mindenki 

igazodott. Sokan a rendre vezetik vissza 

a magas fokú fejlettségét, amelyet 

fénykorában megért. 

A rend nem a szabadságunkat gátló 

korlát, hanem védőkorlát, ami óvja 

életünket és szeretteink életét. Bárcsak – 

a régi nagyszékelyiek jó példájából 

tanulva – úgy tekintene mindenki a 

táblákra, mint amelyek nem korlátozzák 

a szabadságunkat, hanem visszatartanak minket 

attól, hogy akaratlanul is emberélet kioltójává 

váljunk és romba döntsük mások életét, és persze a 

sajátunkat is. A szülők oldalán pedig az lenne jó, ha 

az ovisok elvitele/kísérése, és az iskolások 

felkészítése nem kényelmetlenségnek minősülne, 

hanem a szükséges védelem biztosításának. 

Eredményes védekezés csak akkor lesz, ha a 

közlekedés minden szereplője odafigyel egymásra. 

Éljünk együtt biztonságban és rendben! Tegyünk 

ezért közösen! 

Csapkovics Bertalan és Papp István Gergely 

 

Miért pont az iskola? 

Sokak nagy örömére az elmúlt héten felfrissült a „nagyszékelyi turkáló” ruhaállománya. Köszönjük szépen 

az újabb adományokat! Legközelebb július 26-án, csütörtökön délután három és öt óra között várom az 

érdeklődőket a volt varrodában. A későbbi alkalmak időpontjairól a hirdetőtáblákról, valamint internetes 

úton lehet majd tájékozódni.  

Az eladott ruhákból befolyt összeget az iskola kapja meg. Többen kérdezik – mert igazságtalannak érzik 

–, hogy miért csak az iskola javára folyik a gyűjtés, hiszen az óvodába ugyanúgy nagyszékelyi gyerekek 

járnak. A válasz egyszerű: a nagyszékelyi óvoda az önkormányzat kezelésében működik. Múlt nyáron kívül-

belül megújult, korszerűsödött. Ezzel szemben a KLIK (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) által 

üzemeltetett iskolának jelenleg egy függönykarnis vásárlása is nehézségeket jelent. Ruhadarabonként 100 

Ft-tal tudjuk segíteni az intézményt mi, nagyszékelyiek.      Arany Beáta 



Hónapoló - július 

Szent Jakab hava, Nyárhó, Áldás hava. 

A július régi római neve a Qintilis az ötös számból eredt (quintus – ötödik), mivel náluk 

az esztendő még márciussal kezdődött. Időszámításunk előtt 100-ban, Qintilis hó 13. 

napján született Julius Caesar, akiről később ezt a hónapot elnevezték. 

Krisztus előtt 44-ben bekövetkezett haláláig Caesar négy éven át az akkori világ 

leghatalmasabb politikusa volt. A mai „császár” szavunk is az ő nevéből eredeztethető, 

mint a legnagyobb földi hatalom birtokosát jelölő kifejezés. Előremutató rendelkezései (mint a veteránok 

földhöz juttatása, a pénzreform, vagy az i. e. 45-ben végrehajtott naptárreform), különleges politikai érzéke 

és kiváló hadvezéri képességei révén írta be magát a történelembe. a.b. 

Háztáji hírek 

Az elmúlt hónap leginkább a betakarításról és a feldolgozásról szólt. 

A kertészlányok júliusban felszedték a fokhagymát, zöldbabbal és gyalult 

tökkel rakták meg a fagyasztókat, valamint beindult a savanyúságok elrakása 

is. A közmunkaprogram résztvevői segédkeztek az eddigi nyári 

rendezvények előkészítésében és lebonyolításában is. 

Fontos további hír, hogy Klubecz Lászlóné közel négy év után  búcsút 

vett a kertészeti programtól, helyét Pere Mária vette át. Őt a 20/213-3750 

telefonszámon lehet elérni. 

Új búza és friss kenyér 

Idén nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Kisszékelyi aratóünnep. A rendezvényen községünk 

szokás szerint a „Mákvirág” fedőnevű csapattal képviseltette magát. Az aratás helyszíne ezúttal a temető 

mellett fekvő szállási búzatábla volt, amit a résztvevők gyalogosan, az előírásoknak megfelelően hangos 

nótaszóval közelítettek meg. Hamarosan már suhogtak is a kaszák, és mind a tizenkét versenyző társaság 

elkészítette a 13-13 kepéből álló két keresztet. A learatott búza egy része a központba került, ahol aztán 

megtekinthettük, hogyan lesz a gabonából liszt, majd kenyér. 

*** 

 Mire e lap a postaládákba kerül, már túl leszünk a negyedik alkalommal megrendezett Huszár Péter 

napon is. A rendezvényről már csak az augusztusi számban lesz módunk részletesen beszámolni, de a 

lapzárta pillanataiban még kedves látványba futott bele 

lapunk száguldó riportere. Péntek délután a kemence 

mellett vidám kis társaság dagasztotta a másnapra szánt 

kenyér tésztáját. A Kardos Etelka irányításával dolgozó 

csapat a budapesti Szent Mihály Lakóotthonból érkezett 

hozzánk. Egész délután és este dolgoztak, éjfélkor 

szedték ki a kemencéből az utolsó vekniket. A kenyerek 

finomak lettek, ezúton is köszönjük szépen a 

készítőknek!     Arany Beáta 

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 
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