2015. június

48. szám

Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2015. május 26-i testületi ülésről
Klubecz Istvánné polgármester jelentést tett az elmúlt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról. A DÁM
Önkormányzati Társulást értesítette a megállapodás módosításának elfogadásáról. A zárt ülésen meghozott
döntés alapján 3 db lakásfenntartási települési támogatás és 1 db rendkívüli települési támogatás
megállapításában intézkedett.
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi működéséről írásban kaptunk
beszámolót Kiss Hajnalka és Szijjártó Renáta családgondozótól. Ebből néhány adat: Településünk
feladatainak fenntartója a Simontornya és Térsége Szociális Alapszolgáltatásokat Biztosító Társulás, melynek
székhelye Simontornyán van. 5 településen (Belecska, Kisszékely, Nagyszékely, Tolnanémedi, Pincehely)
látják el a feladatokat, az ellátó intézmény a Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata. Novembertől családgondozó-váltás történt, azóta csütörtök
délutánonként Kiss Hajnalka látja el a feladatokat Nagyszékelyben. A lakosságszám 2014. január 1-jén 457 fő
volt, ebből 0–18 év közötti 96 fő (46 fiú és 50 lány). 75 gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben. Szóban is kiegészítették a beszámolót mindketten. Négy család volt alapellátási
gondozásban. Védelembe vételre nem került sor. Családokat segítik ruhaadománnyal is. Fontos a
jelzőrendszer (tagjai: védőnő, szociális szolgálat, közoktatási intézmény, gyámhivatal, önkormányzat stb.)
működése. Próbálnak különböző programokat szervezni a nagyszékelyi gyerekeknek, mint a gyermeknap az
óvodában és az iskolában. Drogprevenciós programokat szerveznek a felső tagozatos gyermekeknek
Simontornyán.
Takács Erzsébet jegyzőasszony arról tájékoztatott bennünket, hogy a simontornyai volt vízműtelep
adásvételével kapcsolatban nem kell döntenünk, mivel kiderült, hogy a tulajdonviszonyok rendezése
folyamatban van.
Klubecz Istvánné polgármesterasszony elmondta, hogy a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának módosítására van szükség, ami a tartalmát alapvetően nem változtatja,
bizonyos szövegrészeket kell módosítani.
A klóradagolót május 20-án leszerelték, és visszatérnek a félévenkénti fertőtlenítésre. Megkaptuk a DRV
vízkorlátozási tervét. Ez arra az esetre érvényes, ha valamilyen oknál fogva korlátozni kellene a falu
vízfogyasztását.
A Nagyszékelyi Értéktár Bizottság tagjainak kibővítésére Horváth Irén 3 főt javasolt, Fülöp Noémit, Bori
Tamást és Lukácsné Hildebrand Erzsébetet, akik eddig is sokat tettek helyi értékeink megőrzéséért. A
javaslatot a képviselőtestület egybehangzóan elfogadta.
A 639. hrsz. alatti önkormányzati terület bérbevételével kapcsolatos kérelmeket megbeszélte a testület,
majd úgy döntött, hogy Kiss István Józsefné bérelheti 5 évig.
Települési támogatási kérelmeket zárt ülésen bírálta el a testület. 2 fő nyújtott be kérelmet, melyből egyet
támogatott, egyet elutasított a testület.
Hargita Péterné képviselő
Adományok a játszótér szépítésére
A Falunapon 7870 Ft gyűlt össze a játszótéri játékokhoz szükséges festékre.
Ha valaki még szívesen szán erre a célra pénzt, az Önkormányzatnál elhelyezett dobozba teheti
adományát. Köszönjük a hozzájárulásokat!
Horváth Irén
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Iskolai kertészkedés
Az Önkormányzat és a Református Egyház
támogatásával elindult az iskolások kertészeti
foglalkozása. A foglalkozásokat iskolaidőben
Laci bácsi vezeti technika óra keretében, a
nyári szünetben pedig kedd délelőttönként
gondozzuk majd a kertet, lehetőség szerint
Laci bácsi is átjön Nagyszékelyre.
A gyerekek babot, kukoricát vetettek, és
elültették a paprika, paradicsom, karalábé,
zeller és dinnye palántákat, amelyeket az
önkormányzat adott az iskola részére.
A termésből minden gyerek vihet majd, aki segít a kertészkedésben, illetve évkezdéskor közösen
főzünk egy bogrács bablevest.
Adományként az iskola részére elfogadunk kisebb méretű, gyerekkézbe való kerti szerszámokat.
Köszönöm szépen a kertészlányoknak, Évikének és Tamásnak a közreműködést!
Sárközi Szilvia
Hirdetés
Értesítjük a lakosságot, hogy újraindult a piac.
Kedden és pénteken 7.30-tól 10 óráig az önkormányzat által
helyben termesztett zöldségek kedvező áron megvásárolhatóak a bolttal
szemben felállított sátorban.
Önkormányzat
Falunap egy szereplő szemszögéből
Ez volt az első olyan falunap, amin mint szereplő vettem részt. Elég elfoglalt vagyok, ezért időm sem
lett volna, és nemigen szeretek szerepelni. Kati néni keresett meg azzal a kéréssel, hogy elvállalnám-e az
egyik vitéz szerepét a falunapon. Megtetszett az ötlet, és mivel mások nem vállalták, ezért elfogadtam a
felkérést. Már azelőtt is hallottam Huszár Péterről, de nem tudtam pontosan, ki is volt ő. Jó dolognak
tartom a hagyományőrzést, de eddig ilyesmire nem volt lehetőség a faluban.
11-kor érkeztem a rendezvényre vitéznek öltözve. Az volt a feladatom, hogy elvegyüljek a
tömegben, és felkeltsem az emberek érdeklődését. Kóstolgattam a palacsintákat, és néztem a műsort,
ami nagyon tetszett. Leginkább Ibolya néni előadása nyerte meg a tetszésemet. Nagyon tisztelem, amiért
ki mert állni a falu elé a színpadra.
Az ebédnél az önkormányzati vadpörköltből ettem, ami szerintem
nagyon jól sikerült. Az önkormányzati dolgozókkal egy asztalnál ebédeltem,
ahol jó hangulatban beszélgettünk, majd csocsóztunk a többiekkel.
Délután kezdődött az én szereplésem. Először visszaszereztük az
elrablott magyar lányt, majd Huszár Péterrel kivonultunk a csatatérre, ahol a
párbajjelenet zajlott.
Még volt erőm az esti bálba is lenézni, ahol szintén nagyon jó volt a
hangulat. Hajnalig mulattunk, kicsivel a bál vége előtt mentem haza.
Szerintem lehetett volna hosszabb és jobban kidolgozott a csatajelenet,
de az idő rövidsége miatt nem volt erre lehetőség. Szerintem több lovas
jelenet kellett volna.
Összességében elmondhatom, hogy kellemes falunap volt, és jó
élménnyel lettem gazdagabb.
Csík László
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A Huszár Péter falunap margójára
Öröm volt számomra, hogy az idei falunapra sokan készültünk! Így végiggondolva én is meglepődtem,
hogy hány ember munkája, odafigyelése volt benne.
Az ötletadó – hogy emlékezzünk meg Huszár Péterről – Jéger József volt, az ötletet pártolók pedig
Dezső Dániel, Fábián Imre, Fülöp Noémi, Sárközi Szilvia és jómagam. Egy lelkes csapat neki is látott a
tervezgetésnek, Noémi és Szilvia szervezte az előadókat és eseményeket. A magyar és török ruhák
elkészítésében Fülöp Noéminek Székely Attiláné Csilla segített. Persze Hanulu aga – Jéger József – a
maga készített ruhákat viselte és a maga készítette sátrában „lakott”.
De nézzük sorban, milyen sok dologról kellett gondoskodni. Horváth Irénke intézte az ugrálóvárat a
gyerekeknek, a szekszárdi könyvtártól annak ide- és visszaszállítását Gazsó János, Németh Márk és
Lukács Péter végezték, akik többekkel együtt a fel is állították a játékot. Több nagyobb gyerek, szülő és
nagyszülő pedig a felügyeletet vállalta.
Néhány gyermek péntekenként kitartóan gyakorolt a
lovasbemutatóra Sárközi Szilvia, Kolozsi Anna, Fülöp Noémi,
Dezső Dani és Hargita Anikó segítségével. Lándzsa- és dobócsillaghajítás előkészítői Papp István Gergely és Téglás János voltak. A
palacsintasütő versenyt szervezte és rendezte, a hozzávalókat
felajánlotta és a versenyt lebonyolította Turula Sándorné Inci. A
sütéshez a gázpalackokat Gazsó János adta, a zsűrizését pedig Csík
Juliska, ifj. Boczor Gyula és Turula Sándorné végezte. A
legügyesebb palacsintasütők Lukácsné Hildebrand Erzsébet,
Klubecz Istvánné és Bori Tamás voltak.
Délelőtt a gyerekeknek a kézműves foglalkozásokat Harmat
Anikó, Kapitány Hilda, Lukácsné Erzsike, Nagyné Drapkó Mónika
és Palotás Tímea tartotta fáradhatatlan türelemmel. A
sakkbajnokságot Torda Balázs vezette, a könyvcseréldét sokak
örömére Várkonyi Ágnes bonyolította.
A meghívott kézművesek mellett volt a helyi kézműveseinknek és alkotóinknak is – Nagy Sándorné,
Horváth Irén, Kuruczné Mihályné Vera – kiállítása és vására, ami nagy ajándék volt nekünk. Kovács
Péter helyszíni kovácsolását a gyerekek egész nap csodálattal figyelhették.
A falu szép környezetét, a helyszínek rendbetételét, a sátrak felállítását az önkormányzati
közmunkások szorgos és folyamatos munkája biztosította. A munkák segítőkész és együttműködő
irányítója Pere Júlia volt. A „Körte kör” árnyékot adó nagy sátrát a Juhász Attila, Nyéki Gábor és
Hargita Péter állította föl.
Az iskolás gyerekek Kántor István és Horváth
Irén tanítók vezetésével szorgalmasan készültek
gitározással, furulyázással, énekléssel és a
pünkösdölő jelenet előadásával, amelyekkel igen
megörvendeztettek
bennünket.
Meglepetéselőadónkat, Farkasné Ibolyát Kántor István
kísérte, Fodor Otília pedig musicalekből adott elő
szép részleteket. A falunapi műsort táncukkal a
kisszékelyi Margaréta kör asszonyai színesítették.
Az önkormányzat nagy adag ebédjéhez az
előkészítést
az
önkormányzatnál
dolgozó
asszonyok végezték, a szakácsok pedig Ács
Sándor és ifj. Mireider Mihály voltak. Az ebéd
mellé a finom süteményeket Boczor Jánosné, Csík Lászlóné, Klubecz Lászlóné, Kovács Lászlóné,
Kökény Andrea és Kurucz Mihályné sütöttek. A nyugdíjasklub tagjai – Borsos Jánosné, Ér Annamária,
Fehér Mária, Kocsárdi Zsoltné és Nagy Sándorné – pogácsát készítettek.
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A főzőversenyen hét csapat indult. Az első helyezést a Polgárőrök vaddisznópörköltje kapta, amely
Papp István vezetésével készült. A másodikak Németh Márk és Lukács Peti lettek a kapros nokedlivel
körített disznópörköltjükkel. A harmadik pedig a Pincehelyi csapat pásztortarhonyája lett, ami Albertné
Brigi vezetésével készült. Köszönjük a többieknek is – az Arany Bea–Fehér Judit párosnak, Kapitány
Hildának, Nagy Józsefnek és Turula Károlynak –, hogy főztjüket kínálva emelték a közös ebéd
„ízvonalát”. Köszönjük a zsűri tagjainak, Váry Péter simontornyai várkapitánynak, Klubecz Istvánné
polgármesterasszonynak, Takács Erzsébet jegyzőasszonynak és ifj. Mireider Mihály szakácsnak, hogy
felvállalták a nehéz döntés feladatát. A tálalásnál és egyéb konyhai feladatoknál Balázs Jennifer, Csík
Juliska, Kökény Zsanett és Székely Attiláné és segített.
Az ebéd végén Kökény Zsanett „magyar leányt” váratlanul két „kutya török” – Dezső Dániel és
Turán Dávid – rabolta el, és vitte Hanulu aga sátrába, ahol a török zenét Füstös Benjámin és Nyéki
Gábor játszotta.
Az Emlékkaput Papp István Gergely és sok más ember
kezdeményezésére Korecz Károly tervezte és készítette el. A
kerámiadíszt Pünkösti Gabriella, a címereket Nagy József készítette.
A betonozást Ács Zoli és Viktor, Dezső Dániel és Téglás János
csinálták, végső tereprendezést Korecz Károly végezte el.
Felavatásakor Papp István Gergely mondott a múlt, a jelen és a jövő
határát szimbolizáló kapuról mély gondolatokat, és Simon János
plébános végezte a szentelést.
A délután folyamán nagyon érdekes előadást hallhattunk Szerecz
Miklós történésztől, majd az Alexander Horsch vezette Arany Pajzs
együttestől. A Simontornyai Hagyományőrző Csapat vitézei
valósággal lenyűgöztek minket. A Nagyszékelyre „befészkelődött”
törökökön Hanulu agán és csapatán – Dezső Dánielen, Kubanek
Lászlón, Turán Dávidon – a magyar vitézek – Csík László, Nagy
Viktor és Szűcs Gábor – ütöttek rajta és szabadították ki az elrabolt
magyar leányt. Huszár Péter – azaz Kígyós Sándor – életre-halálra szóló párbajt vívott Hanulu agával,
azaz Jéger Józseffel. Az egész jelenetet megálmodta, a próbákat vezette és megrendezte Fábián Imre. A
magasabbik török sátrat Fülöp Noémi, Dezső Dániel és Téglás János készítette.
Az esti bálon a falu központban a Rollex zenekar
muzsikált, a focipályánál örömzenét játszott az
Arany Pajzs együttes. Az egész nap előkészítő
szervezését és kivitelezését külön köszönöm
munkatársnőmnek és Fülöp Noéminek.
Farkas Janinak köszönjük az egész napi
hangosítást, Nagy Viktornak és Mezei Daninak a
kisegítő erősítést az étkezés helyszínén. A
polgárőreinknek köszönjük, hogy egész nap
biztosították a rendezvényt.
Mindezen
programok
előkészítésében,
a
támogatók gyűjtésében a főszerepet Klubecz
Istvánné
polgármesterünk
vállalta
magára.
Falunapunkat támogatták: Kovács Ferenc, Kőszegi Lászlóné, Nádasi János, Kósa János nagygazdák,
Hermann János, Janurik Zoltán és Kolozsi Csaba. Borbás Józsefnek köszönjük, hogy a falunapon
használhattuk a helyiségeket és áramot is kaphattunk. Az egész napot összefoglalva Bényi Péter
készített egy gyönyörű videofilmet, amelyet a YouTube-on Nagyszékelyi falunap 2015 - Huszár Péter
nap címen mindenki megtekinthet és továbbküldhet ismerőseinek.
Ezúton szeretnénk Klubecz Istvánné polgármesterasszonnyal együtt megköszönni a falunapunkba
befektetett energiáját, idejét, pénzét, segítségét és részvételét azoknak is, akiket most nem tudtam
megemlíteni! Reméljük, mindenkinek kellemes élménye maradt, és közelebb kerültünk egymáshoz is.
Hargita Péterné
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Ismerjük meg egymást jobban!
Cikksorozat a régebben és újabban itt lakókról
Bemutatkozik a Juhász család
Mióta élnek itt Nagyszékelyen? 2007 tavaszán költöztünk ide.
Honnan költöztek ide? Ezelőtt Agostyánban (Tata mellett) éltünk és dolgoztunk a Természetes
Életmód Alapítványnál. Azelőtt pedig Tápiószelén éltünk és dolgoztunk az Agrobotanikai Intézetnél.
Miért éppen ide költöztek? 2006-ban részt
vettünk
egy
Élőfalu
Találkozón,
ahol
megismerkedtünk Hruska Marekkel és családjával.
Nagyon hasonlóan képzeltük el életmódunkat ahhoz,
ahogy ők éltek itt. Aztán több ismerősünk is
ideköltözött ezzel egy időben, ami további vonzóerőt
jelentett. Szerencsére találtunk egy házikót is, amelyik
megfelelt az elképzeléseinknek. De a legfontosabb ok,
ami miatt itt vagyunk, hogy Nagyszékely kiváltotta
bennünk az otthon érzését, mély kötődést érzünk
iránta.
Mivel
szoktak
foglalkozni?
Egy
életmódkísérletet folytatunk. Szerény életformát
próbálunk megvalósítani a társadalmilag generált
fogyasztás visszaszorításával, a természeti kincsek
védelmével. Egy permakultúrás erdőkertet próbálunk
létrehozni, mely élelmünket tekintve majdnem teljesen
önellátóvá tehet minket. Civil oldalról tájfajták
megőrzésével foglalkozunk, melyek magjait és a
magfogásukhoz kapcsolódó tudást próbáljuk megosztani másokkal. Emellett tagjai vagyunk több
mozgalomnak (Élőfalu Hálózat, Gyümölcsészet) és kezdeményezésnek (Magház, Nagyszékelyi
KÖRTE), melyeken keresztül együttműködhetünk, tapasztalatainkat megoszthatjuk másokkal, és sokat
tanulhatunk mi is másoktól. Hangsúlyt helyezünk arra, hogy gyermekeinket természethez közeli módon
neveljük fel egy közösség megtartó erejében bízva.
Meséljenek kicsit a családjukról.
Renáta: Balassagyarmaton születtem és nőttem fel. Édesanyám pénzváltóként dolgozott a
határátkelőn, majd annak megszűnése után nagyobb üzletláncokban. Tavaly lett nyugdíjas. Édesapám
nyugdíjazott rendőr. Van egy nővérem, aki fodrász. Három fia van. Szüleim elváltak 12 éves koromban,
a családom szétszóródott Nógrád megyében.
Attila: Cegléden születtem és Abonyban nőttem fel. Édesanyám varrónő volt, majd a postán
dolgozott. Édesapám szobafestő. Van egy öcsém és egy húgom. Szüleim elváltak.
Gödöllőn ismerkedtünk meg az egyetemen 1998-ban. Mindketten általános agrármérnöki szakot
végeztünk. Szüleink válása óvatosságra intett minket. Próbáltuk levetkőzni a rossz családi mintákat, és
új megoldásokat keresni a helyükbe. 2011-ben megszületett első lányunk, Arikán. Idén látott napvilágot
testvére, Rege Hajna. Szeretnénk még gyermekeket vállalni, de a Jóisten kegyelmére bízzuk a dolgot.
Mit üzennek a Nagyszékelyi Hírmondó olvasóinak? Köszönjük mindazoknak, akik elfogadtak
minket. A Jóisten áldja meg azokat, akik segítenek, támogatnak bennünket. A szeretet fénye hassa át
azok szívét, akik haragot éreznek a beköltözők iránt. Szerintünk csakis a szeretet és elfogadás mentén
élhet bárki emberhez méltó életet.
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Gyümölcsészet Nagyszékelyben
Régi múltra tekint vissza az alkalmazkodó gyümölcsészet hagyománya a Kárpát-medencében. Pár
évtizede egy mozgalom is elindult ezeknek az örökségeknek a megőrzése érdekében. Az alkalmazkodó
gyümölcsészet az adott táj természeti értékeire támaszkodó ökológiai szemléletű gazdálkodási rendszer,
melynek segítségével a régi korok embere önellátó tudott lenni. A struktúra középpontjában a helyi
gyümölcsfajták állnak, és ehhez kapcsolódik a többi elem, a gyümölcsényben legelő állatok, beporzást
biztosító méhek, gyógynövények, tisztásokon konyhakert stb. A rendszer működtetője és egyben
szerves része az ember, aki harmóniában él környezetével. Az ember nem kizsarolja, hanem
folyamatosan gazdagítja környezetét, mely cserébe ellátja őt élelemmel és más alapanyagokkal is. Ebből
adódóan a gyümölcsészet nem árutermelésre, hanem önellátásra és a felesleg értékesítésére alkalmas
rendszer. Mai társadalmi berendezkedésünk az embereket belekényszeríti a pénzkeresés
mókuskerekébe. Egyre többen próbálnak ebből a szorításból kilépni. Számukra nyújt egy alternatívát ez
a mozgalom, mely más életminőséget, élelemminőséget és ebből adódóan jobb egészségi állapotot kínál
a csatlakozóknak.
A Zala megyében működő Göcsej Természetvédelmi Alapítvány beadott egy pályázatot
„Gyümölcsészháló” kiépítése céljából. A Dunántúl 6 megyéjének 8 olyan szervezetét vonták be a
pályázatba, akikkel már régóta jó kapcsolatuk van, és gyümölcsészetben jártasak. Tolna megyét a
Nagyszékelyi KÖRTE képviseli ebben a pályázatban. A kiválasztott szervezetek feladata, hogy
megyéjükben
népszerűsítsék
a
gyümölcsészet
szemléletét,
tagokat
toborozzanak
a
hálózat
Ennek
kialakításához
és
megerősítéséhez.
megvalósítása érdekében több programot szervezünk itt
Nagyszékelyben az elkövetkező egy évben.
Lesz egy gyümölcsésznap a tervek szerint a Két
Torony Faluegylet és a KÖRTE közös szervezésében,
amelyen játékosan ismerkedhet meg a családok aprajanagyja a szemlélettel és egyben Nagyszékely
hagyományaival. Akiknek felkelti az érdeklődésüket,
azok később részt vehetnek majd egy tanfolyamon,
melynek képzési anyagát most állítjuk össze.
Vándorkiállítást is szervezünk a témában. Lehetőség
lesz részt venni egy oltónapon és egy magbörzén.
Nagyszékelyben létrejön egy bemutató gyümölcsös,
melynek megtekintője a beleláthat majd a rendszer gyakorlati működésébe. A helyi és a simontornyai
iskolába is elvisszük a témát az oktatás kereteibe foglalva.
A rendezvényekről időben tájékoztatni fogjuk az olvasókat. A megye nagyobb médiáit is értesítjük
a várható eseményekről, hogy minél több érdeklődő eljöhessen, és ne csak a gyümölcsészettel
ismerkedjen meg, hanem Nagyszékely gyönyörű adottságaival és hagyományaival is. Szerintem ez nagy
lehetőség az egész falu számára.
Az érdeklődők a szervezésekbe is be tudnak kapcsolódni, ha szándékukat jelzik felém. Ha
valakiben kérdés merül fel a leírtakkal kapcsolatosan, vagy véleménye, gondolata, ötlete van a
programokat illetően, bátran keressen fel a neonata@freemail.hu vagy a 06-70-429-3843 telefonszámon.
Köszönöm.
Bócsó Renáta

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