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49. szám

Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2015. június 23-i testületi ülésről
1. Klubecz Istvánné polgármesterasszony az elmúlt ülés óta 3db határozat végrehajtásáról
intézkedett.
2. A falunapról szólva megállapította, hogy jól sikerült és megköszönte mindenkinek, aki a
szervezésében részt vett.
3. Boczor Gyula, a helyi Polgárőr Egyesület elnöke, tájékoztatót tartott az egyesület 2014. évi
munkájáról. Az egyesület fő tevékenysége a közbiztonság és közrend biztosítása. A tavalyi évben
20 fővel 1184 szolgálati órát teljesítettek, a rendőrséggel együtt 652 órát. Elsősorban
rendezvényeket biztosítottak. Komolyabb bűncselekmény nem történt, viszont több esetben
házalókat kellett kiutasítaniuk a faluból. Az Országos Polgárőr Szövetség pályázatán 300ezer Ft-ot
nyertek, melyből ruhákat, lámpákat, írószereket tudtak vásárolni. Ezen kívül továbbképzéseken
vettek részt Pakson és Dunaföldváron, valamint Pálfán polgárőr találkozón voltak.
4. Munkatervük szerint a 2015. évben több szolgálati órát akarnak teljesíteni és működésük anyagi
fedezetéhez pályázatot szeretnének írni. A képviselők kérdéseire válaszolva Boczor Gyula
elmondta, hogy a házipénztár az évi 1200 Ft-os tagdíjakból gyarapszik. Mivel ez a bevétel nagyon
csekély, sokszor a saját zsebükbe kell nyúlni, hogy a vállaltakat megvalósíthassák. Bathó Béla
polgárőr elmondta, hogy 2004. május óta létező egyesület megalakulásakor még önkéntesség
alapján működött. Azóta viszont egyre több kötelességet írnak elő nekik a jogszabályok, így az
önkéntesség kötelességbe ment át. Boczor Gyula elnök kihangsúlyozta, ennek ellenére vállalják a
feladatot, mert fontosnak tartják és szeretik csinálni.
5. Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége támogatást kért a Bölcskén megtartandó XV.
Tolna Megyei Polgárőr Találkozó megrendezéséhez. Klubecz Istvánné 10 ezer forint támogatást
javasolt és felajánlotta a polgárőrök faluautóval való szállítását a találkozóra. Ezt a testület
egyhangúan megszavazta.
6. Vaszari Enikő bérleti szerződésének meghosszabbítását kérte a Pincehelyi u. 3. sz. alatti
lakásban, Kökény Andrea pedig a Táncsics u. 6.sz. alatti lakásra.
7. Mindkettőt a testület egyhangúan támogatta szavazatával.
8. Zárt ülésen a testület 4 települési kérelmet bírált el. Két rendkívüli települési támogatási kérelmet
el kellett utasítani, mivel a kérelmezők 1 főre jutó jövedelme meghaladta, a rendeletben
meghatározott összeget. Két lakásfenntartási kérelem pedig, mivel megfelelt a helyi rendeletben
meghatározott feltételeknek, támogatást kapott.
Hargita Péterné képviselő
Közvéleménykutatás
Falunap 2015
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik véleményükkel segítették munkánkat. A
beérkezett kérdőíveket feldolgoztuk, és igyekszünk a következő falunap szervezésekor
figyelembe venni.
Sárközi Szilvia
Augusztus 20, Szent István napja
A sokévi hagyománnyal ellentétben idén elmarad az augusztus 20-i közös kenyérsütés, és a friss kenyerek
közös elfogyasztása. Az augusztusi szabadságolások miatt az önkormányzat nem tudja vállalni a rendezvény
megszervezését.
Megértésüket köszönöm: Klubecz Istvánné polgármester
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Piaci hírek
Tájékoztatunk minden kedves érdeklődőt, hogy a mezőgazdasági programban termelt, és feldolgozott
zöldségfélék árusítása nem kizárólag a megszokott helyen és időben, a bolt előtti sörsátornál lehetséges,
hanem az önkormányzat feldolgozó helyiségénél is. Az önkormányzat elsősorban a konyha számára termel,
és csak a fennmaradó termékeket árusítja ki. Az aktuális készletről munkanapokon 7-15 óráig lehet
érdeklődni a megadott telefonszámokon:
Csík Lászlóné (Jutka): 06-20-3614562
Klubecz Lászlóné (Marika): 06-20-2101756
Várható még:
kukorica, paprika, paradicsom, káposztafélék, őrölt paprika stb.
(A meghirdetett árak tájékoztató jellegűek, a Hivatal az árváltozás jogát fenntartja.)

Minden kedves vásárlót szeretettel várunk:
Pere Julianna, Fésüs Róbert és lelkes csapatuk

Faluszépítés - térrendezés
Felmerült az igény, hogy jó lenne a kapu körüli teret egy kicsit megszépíteni. Úgy véltük, hogy Kneipp
ösvénnyel gazdagítanánk a kaput körülvevő parkrészt.
Szeretnénk, ha ez saját erőből, saját ötletek nyomán készülne el. Az alapötletet Ölbö példája adta, de az
országban egyre több helyen - óvoda- és iskolaudvarokon is – készítenek Kneipp ösvényeket.
A Kneipp út egy olyan ösvény, amely különböző szakaszokból áll. Az egyes szakaszok más-más burkolattal
készülnek – apró kavicsból,terméskőből, fakéregből, kukorica csutából stb. A lehetőségeknek csak a
fantáziánk szab határt. Az utat gyógynövények, és virágok öveznék. Lehetőleg olyan növények, amelyek
maguktól is nőnek a határban. Ezek viszonylag kevés gondozással is megélnek majd.
Ezeket az utakat azért hozzák létre egyre nagyobb számban, mert fejlesztő, gyógyító hatásúak. Az illatos,
gyógynövényekkel kerített ösvényen mezítláb lehet végigmenni, így az egyszerre serkenti és nyugtatja az
idegrendszert. Emellett a falu újabb, látványos és szép értékkel gazdagodna.
Augusztus második felében tartunk majd egy megbeszélést a helyszínen mindazokkal, akiknek tetszik az
ötlet, és szívesen részt vennének a megvalósításában is.
Addig is a nyár folyamán elkezdjük gyűjteni a kavicsokat, köveket, téglákat, amelyek megszólítanak minket,
és amelyekről úgy érezzük, helyük lehet a kaput körülölelő, vagy a kapun átvezető ösvényben, és erre
bíztatunk mindenkit, aki a megvalósításban részt kíván venni.
Erre célra kitettünk egy faládát a kapu alá, ahova bárki beleteheti azt a követ, kavicsot, téglát vagy háncsot,
amit az ösvénybe szán.
Nagyszékelyi Önkormányzat, (Sárközi Szilvia - Nemzeti Művelődési Intézet)
Indiános napközis tábor
„Nekem tetszett az Indiános tábor, főleg a kézműves foglalkozások. Az is tetszett, hogy volt indián sátor, és hogy
én is készítethettem indiános fejpántot. Izgalmas volt még a nagy megmérettetés az utolsó este a sok feladattal. A
legjobb feladat szerintem a józanság próba volt, amikor egy baseballütő körül kellett 20-szor körbefordulni, és
futva megkerülni a focikaput. Nagyon vicces volt, mert mindenki hanyatt esett. Az is jó volt, hogy mindennap
énekeltünk, mert szeretek énekelni.
Szentgyörgyi Adél, az Irokéz törzs tagja
„Nekem a nagy indián ünnep tetszett, a tábortűz, hogy énekelgettünk,
meg hogy előadtuk a műsorunkat. A nyomkeresés is jó volt, amikor a
pásztor elvesztette a nyáját, és a bárányokat kellett megkeresnünk.
Az alkotás is tetszett, hogy lehetet készíteni fejpántot, karkötőt, meg
lámpást is. Sokat játszottunk, a fejbecsapós játék volt a legjobb
szerintem. A számháború is nagyon jó volt, mind a kétszer mi
nyerünk. Esténként pedig jók voltak a filmnézések, és a
történetolvasás. Mindegyik nagyon tetszett. A megmérettetéses
feladatokból a részeges tetszett a legjobban nekem is. Azért volt jó a
tábor, mert mindenféle érdekes dolgot csinálhattunk, és nem
unatkoztunk.
Lukács Ádám, a Sárgakés törzs tagja
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„Én kis kertet kerteltem…” – Nagyszékely legszebb kertjei verseny 2015.
A kertértékelő csapat, Fürész Nóra falugazdász, dr Czúcz
Bálint kertészmérnök, Turula Sándorné és jó magam két
alkalommal, 2015. jún. 15-én és 2015. júl. 26-án jártuk
végig a nagyszékelyi kerteket, és ez mindannyiónknak nagy
élményt jelentett.
A virágoskert kategóriában Kapitány Hilda, Mireider
Mihályné, Szeder Anikó és Závodi Józsefné, vegyes kert
kategóriában Brandner Károly, Kérges Józsefné, Knoch
András és Pere Mária indultak.
A verseny nagyon szoros, minden kert szépen gondozott és
fajta gazdag. Emiatt még a következő szempontokat is figyelembe
vettük: A növények hibridek, vagy újra vethetők? Vetőmagot, palántákat
vásárolja a kert gazdája, vagy maga gyűjti és neveli? Vetésforgót
alkalmaz-e? Komposztál-e? Madárbarát-e a kert (Madárodúk, etetők
vannak-e?)? Fűszer, gyógynövény van-e a kertben? Van-e másod és
harmadvetés? Védőnövények, növénytársítások vannak-e? Permetezés
esetén
vezet-e
a
permetezésről füzetet?
Gyűjt-e
esővizet
locsoláshoz?
Van-e
egyedi, ötletes megoldás
a kertjében?
Szeptember
elején
megyünk a kerteket
meglátogatni utoljára és
a szüreti felvonuláson 2015. szeptember 26-án lesz az
eredményhirdetés jutalomosztással.
További jó kertészkedést kívánunk mindenkinek!
Hargita Péterné

Esküvő!
Nagy örömmel értesítünk mindenkit, hogy 2015. augusztus 22-én a
nagyszékelyi református templomban összeházasodunk.
A polgári szertartás 11:30-kor kezdődik a református templom kertjében.
Ezt követi az egyházi szertartás a református templomban.
Szívesen látjuk a szertartáson minden ismerősünket, aki úgy érzi, hogy szeretne
osztozni velünk az örömünkben.
Szeretettel:
Bori Gergely és Várkonyi Ágnes

Református Egyházközség hírei
Augusztus 2-án, a vasárnapi istentiszteleten 15 órától Csapkovics Bertalan lelkész bemutatkozó szolgálata
lesz. Utána szeretetvendégséget tartunk a templomkertben, ahol megismerkedhetünk vele és családjával.
Szertettel hívunk mindenkit.
Bori Tamás
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Jeles nap, szent nap - augusztus 20.
Régi, szép kifejezése nyelvünknek az "ünnep". Kevesen tudják azonban, hogy mit is jelent valójában.
Évszázadokkal ezelőtt "üd(v) nap" formában használták eleink, és azt értették alatta, hogy "üdvös, azaz
szent napja" az évnek; ugyanezt "jeles napnak" is mondták.
Meglehetősen viharvert, sokszor átszínezett, újrafogalmazott ünnepünk augusztus 20.
Magának az ünnepeltnek, Szent István királynak az eredeti szándéka szerint inkább 15-én kellene ünnepelni.
Első királyunk ugyanis a hónapnak ezt a napját emelte törvényileg is ünnepi magaslatra, és ezen a napon
tette híres országfelajánlását, azaz ajánlotta a hazát Nagyboldogasszony oltalmába. Majd az Úr 1038.
esztendejében ezen a napon ért véget földi pályája.
Még ebben az évszázadban, Szent László király uralkodása idején és parancsára tették az ünnepet a
ma ismert napra, ekkor történt István király szentté avatása, ami egyszersmind az ünnep tartalmát is nagyban
megváltoztatta, hiszen Máriáról a hangsúly István személyére került.
Évszázadokon át volt a magyar nemzeti önállóságnak szent napja augusztus 20. Nem csoda hát, hogy
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vérbe fojtása után évtizedekig szóba sem jöhetett a
megünneplése.
A következő politikai rendszer, amely - mint ördög a szenteltvíztől- rettegett e nap szellemétől, a
kommunista diktatúra volt mintegy száz évvel később. Első lépésként az új kenyér ünnepének nevezték el,
majd némi cinizmussal 1949-ben erre a napra időzítették az új alkotmány beiktatását, amelyről azonban
tudni kell, hogy a legnagyobb jó indulattal sem lehetett alkotmánynak tekinteni, ugyanis a sztálini
Szovjetunió alaptörvényének magyarra fordítása volt magyar viszonyokra igazítva. Ezt már valóban csak
fanyalogva lehetett ünnepelni.
A rendszerváltás után ugyan az első országgyűlés visszaállította az ünnep eredeti tartalmát, ám az
nem költözött vissza régi fényével és melegével a szívekbe. Talán az olyan szent napokat, amelyeket
valamilyen megrázó történelmi esemény égetett a nemzet tudatába, mint március idusa vagy az aradi
vértanúk napja, könnyebb megélni és megérteni.
Az ünnep sorsa, hogy mindig vannak, akik számára az nem több egy munkaszüneti napnál, és persze
vannak, akik megélik, és a mélyére tekintenek. Lehet és érdemes is pihenéssel, kikapcsolódással tölteni ezt a
napot is, ahogy lehet és érdemes a mélyére is tekinteni.
Papp István Gergely
Reményik Sándor: Mindennapi kenyér
Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Ha tollat fogok: kenyeret szelek.
Kellek, tudom. Kellek nap-nap után,
Kellek, tudom. De nem vagyok hiú,
Lehet magára hiú a kenyér?
Csak boldog lehet, hogy megérte ezt.
Kellek: ezt megérteni egyszerű,
És – nincs tovább.

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem cifraság a szűrön,
Nem sujtás a magyarkán,
Nem hívságos ünnepi lobogó,
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem pompázom, de szükséges vagyok.

Az álmom néha kemény, keserű,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új erő, –
De benne van az élet.

Az újságot kiadja a 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: Horváth Irén
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