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Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2016. június 28-i testületi ülésről
1. Az elmúlt ülésen 5 határozat hozatalára került sor, ebből 4 végrehajtásáról intézkedett Klubecz Istvánné
polgármester.
2. Tájékoztatót tartott a helyi Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről az egyesület elnöke Boczor
Gyula. Jelen volt még Klubecz László egyesületi alelnök. Jelenleg 21 fős az egyesület. Folyamatosan őrzik
településünk biztonságát, nyugalmát és a rendezvényeken is segítenek. Tavaly 21 fővel 571 szolgálati órát
teljesítettek. Négy alkalommal vettek részt továbbképzésen Tamásiban. Polgárőr találkozón voltak Bölcskén.
Anyagi helyzetük nem megnyugtató, a tagdíj mellé támogatást kell gyűjteniük. Pályázatoknak köszönhetően ma
már minden polgárőr egyenruhában tud járőrözni. Mivel taglétszámuk lecsökkent, újabb tagokat várnak az
egyesületbe, akik szívvel-lélekkel vesznek részt a szolgálatban, hogy feladataikat megfelelő váltásban
elláthassák.
3. A Nagyszékelyi Nyugdíjas Klub vezetője, Nagy Sándorné írásban nyújtotta be beszámolóját. A klub havi
rendszerességgel tart összejöveteleket tavaly szeptember óta.
Taglétszámuk 12 fő. Októberben meglátogatták és köszöntötték
legidősebb tagjaikat. Nőnapot és férfinapot ünnepeltek, valamint a
névnapokról is közösen emlékeztek meg. Évente két alkalommal vesznek
részt Kistérségi Nyugdíjas Találkozón, júliusban pedig Lengyelben voltak
a megyei találkozón (fotót készítette: Ér Annamária). Augusztusra
terveznek kézműves alkotó napokat, amikor régi minták alapján hímeznek
mellényeket, blúzokat, pártákat a következő szüreti felvonulásra. A klub
idén ünnepli megalakulásának 35. évfordulóját, amivel a megyei
szövetség tagjai között is a legrégebbinek számít.
4. A Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet működéséről rövid tájékoztatót tartott Hargita Péter Árpádné, a
faluegylet egyik titkára. A Nemzeti Művelődési Intézet decemberben szerződést kötött a Két Torony
Nagyszékelyi Faluegylettel a Nagyszékelyi Pajtaszínház működéséhez. Pénzügyi elszámolásukat az egyesület
segítségével végzik. 2015 decemberében a faluegylet 250ezer Ft-ot kapott a NEA pályázaton működési
költségekre, amelyekből az eszközbeszerzések tárgyait a falu javára használják (projektor falunapi előadónak,
nyomtatás, szkennelés faluprogramokhoz). 2016-ban beadtak újabb NEA pályázatokat, amikre nem kaptak
támogatást. Májusban volt az egyesület által szervezett borverseny, pogácsasütő-verseny és borbál, ami idén is jól
sikerült. A jelen lévő Klubecz László kifejezte, hogy jó lenne, ha az egyesületnek lennének buszkirándulásai,
mint régebben. Érdeklődött, hogy mikor lesz az egyesületnek nyilvános közgyűlése? A kérést továbbítom és
támogatom.
5. Kardos Etelka kérelmét elnapoltuk az osztatlan telkek társtulajdonosi megkereséseinek hiánya miatt.
6. Temetői emlékkereszt ügyében sem dönthettünk, mivel nem jelzett vissza Dr. Nagy István ügyvéd a kereszt
pontos méreteiről és a felírat szövegéről.
7. A nagyszékelyi II. sz. kút vízkivételi létesítmény átminősítését kérelmezte a DRV, mivel a település ivóvíz
ellátásában közvetlenül nem vesz részt. A testület ennek tisztázására kezdeményezte Pelz Róbert DRV
üzemvezető meghívását a következő testületi ülésre.
8. Korecz Károly írásbeli kérelmet adott be még májusban, az általa szervezett gyermeknapi programra.
Részletesen leírta a tervezett programot és költségeit. Az önkormányzat fizette a gyermekek számára a fagyit,
adott 2 gázpalackot és 20 ezer forint támogatást szavazott meg a testület az ülésen.
9. A Tolna Megyei Polgárőrszervezetek Szövetsége kért anyagi támogatást, a XVI. Tolna Megyei Polgárőr
Találkozóhoz, ami Bátaszéken lesz 2016. augusztus 6-án. A rendezvényen a megyében működő tagegyesületek
delegáltjai vesznek rész, várhatóan 1200 fővel. A testület 10 ezer forinttal támogatja a rendezvényt.
10. Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatást kért az önkormányzattól. Szűkös
anyagi helyzetünk miatt az egyesületet nem tudjuk támogatni.
11. Vaszari Enikő és Kökény Andrea kérelmezte önkormányzati bérleti szerződésük meghosszabbítását. A
testület egy évre meghosszabbította bérleti szerződéseiket.
12. Két rendkívüli települési támogatás került benyújtásra, melyeket támogatott a testület.
Hargita Péter Árpádné képviselő

Polgárőr hírek
Kérjük a szülőket, a szünidőben fokozottan figyeljenek oda kiskorú gyermekeikre, hogy este 10 után ne
csellengjenek az utcákon!
Polgárőr Egyesület
Láthatatlan munka
Egy rendezvény létrejötte nem könnyű ügy. A térre látogató nem is
gondolná, mi munka van mögötte. Ráadásul a hibák mindig hangosan
kiabálva jönnek szembe velünk, míg ami jó, az természetes.
2016. július 2-án ismét Falunap volt Nagyszékelyben, szám szerint a
nyolcadik. A készülődés hetekkel, sőt hónapokkal korában megkezdődött, és
nem túlzás azt állítani, hogy több száz ember működött közre a
kivitelezésben. Név szerint felsorolni őket hiábavaló próbálkozás lenne,
olvassunk hát egy kis statisztikát!
A Község szíve tér létrehozásában 30 önkormányzat által
foglalkoztatott ember vett részt. Ők állították fel a szaletlit, a pergolát, ők
készítették (külső cég szakmai irányításával) a térburkolatot, ők rendezték el
a terepet, ők mázolták a padokat. A rendezvény előtti napokban ők
takarították ki a volt kocsmát, a Kék házat, ők verték fel a sátrakat, ők hordozták a térre a rengeteg asztalt és
padot. Étkezéshez ők biztosították a tányérokat, evőeszközöket, ők készítettek elő vadat, krumplit, hagymát,
osztogattak kenyeret, sütöttek és szervíroztak süteményeket. Ők látták el étellel-itallal a fellépő vendégeket.
S jutalomképpen, záráskor ők pakolhattak el mindent és szedhették össze a mások által elhullajtott szemetet.
Ezúton is szeretném megköszönni azoknak a magánembereknek, akik segítséget nyújtottak nekik!
Szakács-és konyhalány teendőkre simán számolhatunk húsz emberrel, palacsinta- és sütisütőkkel
együtt meg is duplázhatjuk ezt a számot.
Körülbelül 50 fellépő vendégünk volt, köztük hagyományőrző harcosok, táncosok, énekesek,
zenészek, előadók. Mellettük saját óvodásaink és iskolásaink, vagy tízen, illetve a programok megálmodói és
kivitelezői között újabb tíz helyi önkéntes. Kézműves termékeket árusítók, illetve gyerekekkel
kézműveskedők; íjászversenyt szervezők és helyben buzgólkodók újabb 10-10 fő.
Kiállításra képet adományozó, azt ideszállító, alkotásokat falra helyező és azokat őrző emberek
száma: 40. Az esti színdarabokban közreműködők körülbelül húszan voltak.
A nap fénypontja a sok kisgyerek szerint a habparti volt, amit a Sárbogárdi Önkormányzat
Tűzoltóságnak és három tűzoltójának köszönhetünk.
Az útlezárásokat és a rendezvény biztonságát önkéntes polgárőrök védték.
A Falunap költségeinek legnagyobb részét az Önkormányzat állta, de a Két Torony Nagyszékelyi
Faluegylettől és magánszemélyektől is érkezett támogatás.
Egy partizánakció eredményeképp a református templom újra fényárban úszik éjszakánként, ezt nem
hagyom név nélkül, Inger Gábor volt a tettes! A játszótéri csúszdát Szép Gyula hozta helyre.
Bizonyára mindig akad még, akit kihagytam, néhányakat cserébe több fordulóban is megszámoltam.
Így 250 fő körüli azok száma, akik valamilyen módon vendéglátók voltak.
Azt hiszem bátran megköszönhetjük egymásnak mindnyájunk szíves közreműködését!
Arany Beáta Virág

Ágyútűz, hastánc, lányrablás...
– a falunap Berenhidai Huszár Péter tiszteletére rendezett hagyományőrző műsora –
Falunapunk idén másodszor színesedett a török kort megidéző hagyománytisztelő műsorral,
amelyben gyalogos és lovas vitézek elevenítették fel azt a világot, amelyet gyerekkorunkban Gárdonyi Géza
híres regényéből, később Balassi Bálint versein keresztül ismerhettünk meg:
„Ellenség hírére vitézeknek szíve
gyakorta ott felbuzdul,
Sőt azon kívül is, csak jó kedvébűl is
vitéz próbálni indul,
Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik,
homlokán vér lecsordul.”
Van valami félelmetes és éppen ezért tiszteletre méltó ebben a világban, illetve ebben az életmódban,
amelynek lényege még véletlenül sem a gyilkolás vagy a kegyetlenség. Sokkal inkább írható körül a jól
ismert „lovagi erényekkel”, mint amilyen a bátorság, becsület, tisztesség, helytállás, bajtársiasság, és még
sokáig sorolhatnám. A valódi harcos vitéz katona szemtől szembe áll ki ellenfelével lényegében egyenlő
feltételek között. Nem támadja hátba, a vereségét elismeri, a győzelmével nem él vissza, sőt képes a
kegyelemre is.
Mindebből helyi és más településekről érkezett hagyományőrzőktől kaptunk ízelítőt. A magyar tábor
színe-javát a Bencze Kornél vezette Simontornyai Várvédők adták, míg a török portyázók Egerből érkeztek a
HungariDzsebedzsi Kulturális Hagyományőrző és Sportegyesület tagjaiként Pap Gergely történésszel az
élükön. A kort idéző hangulat megteremtéséhez hozzájárultak a valóban korhű, történelmileg hiteles ruhák
és fegyverek, a török sátor, a bemutató előtt látott szablyás hastánc, vagy a sátorban kínált török kávé, amely
„fekete levesként” híresült el a magyar történelemben. A magyar tábor kovácsműhelyét ezúttal is Kovács
Péter ifjú simontornyai kovácsmester állította fel, az érdeklődő gyerekeket pedig a miszlai Bodri János
lovagoltatta.
A bemutató alapjául szolgáló történet főszereplője idén is Berenhidai Huszár Péter volt, aki korának
legkiválóbb bajvívójaként többször is kivette részét a Nagyszékely környéki területek visszafoglalásából. És
ahogy a történelmi ismeretink szerint soha életében nem talált legyőzőre, úgy ezúttal sem maradt alul a
lányrabló Hanulu agával vívott lovasharcban. Előbbit Kígyós Sándor, utóbbit Boros Attila alakította
Cecéről. Mindeközben a kedélyeket az újra és újra feldördülő puskaropogás és ágyútűz borzolta kinek-kinek
a vérmérséklete szerint...
A hagyomány nem valami vitrinben porosodó kacat, ami csak az őt ismerő számára kedves. A
hagyomány a talpunk alatti föld mélyébe ereszkedő gyökérzet, amely segít, sőt nélkülözhetetlen az állva
maradásban. Bár a megszokás miatt magam is a használom a hagyományőrzés kifejezést, megjegyzem, hogy
őrizni szükséges ugyan, de korántsem elegendő. Azon kívül, hogy őrizzük, éltetni, élni kell. Fölösleges az
érveket (okokat és célokat) sorolgatni, aki egyszer kipróbálja, az máris pontosan tudja, hogy miért...
Papp István Gergely

Fakanál és serpenyő, avagy főzőrekordok Falunapon
Gasztronómia témakörben két megmérettetést is figyelemmel kísérhettünk az idei Falunapon.
Az immáron harmadjára megrendezett palacsintasütő verseny kabalafigurája ez évben a serpenyőt
kiválóan forgató Vitéz László volt. A kilenc bátor jelentkező Turula Sándorné Inci figyelő tekintetétől
követve abban versengett, hogy ki tud legrövidebb idő alatt öt ép palacsintát összehozni adott masszából, az
önkormányzat által biztosított palacsintasütővel. Az idei palacsintás-királynő Papp Zsófia lett, az ezüstérmet
Korecz Károly zsebelte be, a dobogó harmadik fokára pedig Hargita Boglárka – a kilencfős mezőny
legfiatalabb tagja – állhatott. Az előző évekhez képest idén igen szoros volt a mezőny. Bár Zsófi látványosan
elhúzott a többiekhez képest, a második és ötödik szintidő között alig fél perc különbség volt, így időben
mindannyian megelőzték a tavalyi bajnokot. Fontos azonban megjegyezni, hogy a leghátul kullogó
versenyző legutolsó palacsintája is maradéktalanul elfogyott.
A falunapi főzőversenyen idén négy versenyző indult ötféle bográcsétellel. Az önkormányzati lányok
csapata bár sorsközösséget vállalva egy sorban főzött a versenyzőkkel, nem kívánta megméretni magát a
küzdelemben.
Az öt tagból álló zsűri nehezen, de végül mégis összeállt. Ezúton is köszönjük nekik gyomorpróbáló
közreműködésüket! Az ítészek ezévben nem kaptak külön terített asztalt, és szép porcelán tányért, hanem a
pórnép közé vegyülve, álruhában kóstolgatták végig az öt fogásból álló menüsort. Tízes skálán pontozhattak
és döntésük teljesen egybehangzó volt: a nyertes műalkotás Turula Károly vegyespörköltje lett 48 ponttal.
Karcsi egyedüliként négy bírától is 10-10 pontot zsebelt be! Üröm az örömben, hogy mivel idén csak
magánrészre főzött, az ő fogását kóstolhatták meg legkevesebben.
39-39 ponttal kapott megosztott második helyezést Lacza Ferenc vadpörköltje, illetve Papp István
babgulyása. Lacza Ferenc idén az önkormányzat színeiben indult, és nagyon merészen a halászlé főzését is
elvállalta. Így összesen közel 200 adag ételt biztosított a rendezvényre. Papp István saját zsebből és Szeder
Anikó támogatásával főzött ugyancsak hatalmas mennyiségű
levest – köszönjük önzetlen hozzájárulásukat!
A vegetáriánusok védelmezője idén Kapitány Hilda
volt, ő egy könnyű bablevessel támogatta a falunapot. Közös
kenyérsütésre az idén sajnos nem került sor; az ebéd mellé
felszolgált hatalmas cipókat Kardos Etelkának köszönhettük!
Sütemények az önkormányzati asszonyok, a Nagyszékelyi
Nyugdíjas Klub és több lelkes magánszemély jóvoltából
kerültek az asztalokra.
Még két adalék: A versenyek eredményének ünnepélyes
kihirdetésén Pappné Eta örülhetett legjobban, hiszen szűkebb
családja szerezte meg az érmek legjavát!
Turula Karcsi a palacsintasütés terén is látványos fejlődésnek indult! Idén 17 és fél perc alatt
(nyolcadik legjobb eredmény) négy egész palacsintát hozott össze, míg tavaly nem egész 21 perc alatt
mindössze egy darabot produkált. Kis kitartás és jövőre itt is meglesz az az érem!
Arany Beáta
Gyümölcsész Vándorkiállítás
Idén tavasszal zárult le az a gyümölcsészeti pályázat, mely a „Gyümölcsészháló” címet kapta. A pályázó
szervezet a Zala megyében működő Göcsej Természetvédelmi Alapítvány 6 dunántúli megyéből 8 civil
szervezetet és kezdeményezést keresett meg, hogy bevonja őket ebbe a programsorozatba. Nagy
megtiszteltetés volt számunkra, hogy családunk is bekapcsolódhatott ebbe a szakmai munkába. Ennek
keretében minden megyében szerveztek egy gyümölcsész napot és egy tanfolyamot.Egy esztendő leforgása
alatt 12 bemutatókert nyitotta meg kapuit, hat szemléletformáló kiadvány látta meg a napvilágot. A
vándorkiállítás anyaga rengeteg képet felhasználva mutatja be és foglalja össze a gyümölcsészet
szemléletének lényegét.
A falunapon a kézműves ház adott otthont ezeknek a posztereknek, melyet személyesen a pályázat
koordinátora, Lázár Péter hozott el hozzánk, és csaknem egész nap az érdeklődők rendelkezésére állt. Sokan
meglátogatták a kiállítást, többen vittek a kiadványokból is, melyek segítséget kívánnak nyújtani a kertben
található hasznos állatokkal, az aszalás fortélyaival, egy vegyes kultúrából álló gazdaság alapanyagainak
konyhai feldolgozásával, a talaj éltetésének lehetőségeivel kapcsolatosan. Aki elmulasztotta a falunapon
begyűjteni, nálunk továbbra is megtekintheti és beszerezheti ezeket a hasznos füzeteket a Dózsa György utca
15. szám alatt.
Bócsó Renáta

Az idei falunapon
hetedik előadását érte meg a
Nagyszékelyi Pajtaszínház
„Megtalált
falu”
című
darabja. Az előadássorozat
első
helyszíne
(még
januárban)
a
Nemzeti
Színház volt, és méltó zárása
lesz július 26-án a kapolcsi
Művészetek völgye.
(Legújabb fejlemény, hogy
Zombán is lesz előadás
augusztus 26-án, a Tolna
Megyei Értékek Napján.) Kedvenc közönségünk egyértelműen a nagyszékelyi volt; köszönjük nekik, hogy
három alkalommal is megtiszteltek minket figyelmükkel!
Mivel többen is érdeklődtek a történet létrejöttéről, íme a titkos recept:
Hogyan készítsünk házi színdarabot?
Végy egy tucat falubélit úgy, ahogy találod őket: honosokat és gyütteket, mindkét nemből és minden
korosztályból! Tereld őket egy helyiségbe, és hagyd őket játszani, beszélgetni, amíg alaposan össze nem
érnek! Hagyd őket pácolódni saját levükben akkor is, ha történetesen súrlódások támadnak közöttük! Az így
nyert elegyet időnként kavard át óvatosan, hintsél bele egy kis derűt, borút, örömöt, bánatot, reményt,
humort, és csipkelődésből is csipetnyit. Kóstolgasd gyakran! Hasznos tanács: közben ne sajnáld magadat is
megmosolyogni! Az eredményt ülepítsd, majd szűrd le!
Mértékkel fogyasztva kedélyjavító hatású.
Arany Beáta

Falunapi íjászverseny
Az előző évek sikerei után az idei falunapon is megrendezésre került az
íjászverseny, ahol a falu minden ifjú és még ifjabb íjásza megpróbálhatta magát.
Idén a szervezők Robin Hood birodalmába varázsolták a résztvevőket, akik a
Sherwoodi erdő alig 40 fokos hőségében
teljesíthették a rájuk váró próbákat.
Nagyszékely csuda íjászokkal van
teli, a versenyen mindenki pompásan
helytállt, és elnyerte méltó jutalmát
mézeskalács vagy nyílvessző formájában.
Köszönjük szépen minden szervezőnek és
résztvevőnek!
Hogy is volt? Meséljenek a képek!
Bori-Várkonyi Ágnes

Egy kiállítás képei
Úgy kezdődik az egész, hogy az embert megkérik: ugyan már segítene-e
kiállítást szervezni a nagyszékelyi templomegyüttesről? Az ember örül, igent
mond, milyen jó ötlet, otthon is lapul egy-két kép, de azért – biztos ami biztos –
szalad az iskolába megkérni a gyerekeket, hogy rajzoljanak valami szépet! Mert
annyi festmény biztos nem fog összegyűlni. Aztán telik-múlik az idő, és szép
lassan elkezdenek szivárogni az alkotások. Innen egy szénrajz, onnan egy
pasztell, amott a nagynéni hímzett zászlót, máshol templomos falvédő lóg a
falon, festményből is akad tucatnyi, de kerül kerámia
és tűzzománc is. A végén még befut egy faragott
templomkép is, ez már igazán hab a tortán.
Végeredmény: 20 gyerek és 16 felnőtt
összesen 48 darab alkotása gyűlt össze a kiállításra.
Fotóból valószínűleg tízszer ennyi lett volna, de idén
mindössze egyet tudtunk befogadni. Kezdhetünk
gondolkozni, hol állítjuk ki őket jövőre!
Arany Beáta
Ismerjük meg egymást!
Cikksorozat a régebben és újabban itt lakókról.

Kérdéseinkre a 85 éves Schilling Henrikné szül. Csorján Olga néni
válaszolt a Dózsa György utcából.
Mióta él itt Nagyszékelyben? 1966. december 31. óta.
Honnan költözött ide? Bikácsról, Tolna megyéből.
Miért éppen ide költözött? Az itt lakó felvidéki családból származó
Balogh Sándorral házasítottak össze.
Mivel szokott foglalkozni? Napszámban dolgoztam a földeken, főleg
Máthé Lászlóné Juci néniéknél a kukoricásban, szőlősben, kertben. Később
a harmadik férjemmel Henrikkel, 6 bikát és 15 disznót is hizlaltunk az
államnak.
Meséljen kicsit a családjáról! 10 éves voltam, amikor Romániából
elmenekültünk a vasgárdisták kegyetlenkedései miatt. Előtte Brassóban
éltünk a szüleimmel, ott nagyon jó és szép volt. Nagydorogra kerültünk, ott
is szép volt nekem. Édesapám, Csorján Lajos lakatos, gőzkezelő, gőzgépész és még nem is tudom mi volt,
összesen hét szakmája volt neki. Édesanyám földmunkával foglalkozott. Négy öcsém van, fiatalon én
neveltem őket. Apukámat 1944-ben vitték el katonának. Akkoriban mentem el dolgozni a családunk
megélhetése miatt Bikácsra, egy cséplőgép mellé polyva hordónak . (1944-ben Bikácsról Nagyszékelybe
hordták őrölni a gabonát .) 1945-től állandó kévevágó lettem, és mert ügyesen csináltam, jól kerestem.
Édesapám 6 évig volt fogságban Oroszországban, de végül hazajöhetett. Utána Pesten dolgozott
vasesztergályosként.
Első férjem Orsós József volt. Két gyermekem született. 1950-ben Váradi Sándor, aki most Siófokon él és
kőműves. Lányom Váradi Ágnes 1955-ben, ő itt él velem Nagyszékelyben .
Ezt a házat ahol most élek, még a második férjemmel, Balogh Sándorral együtt vettük meg 1969-ben. Sajnos
nagyon ivott, el is váltunk néhány év múlva. Schilling Henrik is abban az időben vált el, mint én. 1982-ben
összekerültünk és meg is házasodtunk. Nagyon szép életet éltünk, 27 évig éltünk házasságban. Sokat
dolgoztunk együtt! Sokszor hajnal négy órakor főztem meg az ebédet, utána kimentünk a határba dolgozni.
Hazajöttünk ebédelni, lepihentünk 2-3 óra hosszára, utána pedig megint dolgoztunk naplementéig.
Hazajöttünk és a jószágok etetése, vacsora után 9 óra körül feküdtünk le. Nagyon szerettük a mezei munkát.
Mit üzen a nagyszékelyi Hírmondó olvasóinak? Éljenek békességben, reménységben, avval a tudattal,
hogy ebben a Nagyszékelyben nem két fajta ember van, hanem egy fajta és meg kell becsülni egymást! Mert
ameddig nem becsülik meg egymást, békesség soha nem lesz; nem a Földön, még itt , ezen a nagyszékelyi
földön sem. Megkérem őket, hogy éljenek békességben mindnyájan!

Ismerjünk meg mást is!
Ebben az új rovatban olyan embereket nyílik alkalmunk
megismerni, akik bár (jelenleg) nem nagyszékelyiek, valamilyen
módon mégis kötődnek a faluhoz.
Első interjúalanyunk Kovács Péter – a kovács!
-Hol születtél, hol élsz?
-Pincehelyen születtem (mivel ott volt a legközelebbi
kórház) 22 évvel ezelőtt. Simontornyán élek, a város egy kevésbé
zsúfolt, zöld területekkel tarkított részén. Van egy kis
veteményeskertünk - a kert és a szőlő művelése mindig fontos
szerepet töltött be a családban. Emellett van még néhány
melléképület és egy ezekből átalakított kis kovácsműhely.
-Mivel foglalkozol? Hol tanultad ki?
-Érettségi után Dunaújvárosban tanultam két évet épület- és
szerkezetlakatosként, idén végeztem el az iskolát. 6-7 éve kezdtem
el érdeklődni a kovácsolás iránt; azóta folyamatosan bővítem az
ismereteimet könyvekből, internetről, mesterektől. Inasnak
elszegődni nem igazán van lehetőség, iskolarendszerű kovácsoktatás már nem létezik, így túlnyomó részt
autodidakta módon tanulom a mesterséget. Elsősorban használati tárgyakat készítek és javítok: kerti
szerszámokat, kapákat, baltákat, vésőket, ajtóvasalatot, kemenceajtót, és rengeteg más egyebet, ami
tüzikovácsolással előállítható. A szerszámok nyelét is én csinálom, rendszerint somfából. A későbbiekben
szeretnék főállásban is kovácsolással foglalkozni.
-Hogyan kötődsz Nagyszékelyhez?
-Már kisgimnazista koromban felfedeztem a környék természeti értékeit, rendszeresen jártam
kirándulni az erdőbe. Lenyűgöző volt számomra meglátni a készítő mester keze- (szekercéje, kalapácsa)
nyomát az akár százéves itteni portákon (kerítéseken, épületeken és eszközökön). Fülöp Tibor műhelyében
is megfordultam néhányszor; sok jó tanáccsal és élménnyel lettem gazdagabb. Később a kertészeti
tapasztalatcserék és a magbörzék alkalmaival újabb embereket és egy új szemléletmódot ismertem meg.
Utóbbi két évben a falunapon nyílt lehetőségem bemutatót tartani a kovácsmesterségből.
-Várhatunk még máskor is?
-Természetesen! Úgy érzem, a faluban engem és munkáimat is szívesen látják! Jószívű, tenni akaró
embereket ismertem meg itt, akik képesek önzetlenül is fáradozni valamiért: környezetükért, falujukért,
hagyományaikért. Én is szívesen hozzáteszem a saját részem, ha alkalom nyílik rá.

KÉZMŰVES SZAKKÖR
kicsiknek és kicsit nagyobbaknak (és még nagyobbaknak)
Augusztus 8-tól augusztus 26-ig hétköznaponként bármelyik délelőtt lehet jönni, amikor
jólesik. A szakkör INGYENES. Tevékenykedni lehet: gyapjúból, agyagból, bőrből,
fonálból, gipszből és anyagból. Aki szeretne, az jöjjön bátran, csak szóljon Velki Esztinek
(Honvéd u. 8.)! Tel.:06 (20) 208-4574
Kívánságkosár
Papp István és családja ezúton szeretné megköszönni Szeder Anikónak hozzájárulását a falunapi
babgulyáshoz!
*
Juhász Attilának kíván boldog születésnapot családja.
*
Nagy Sándornénak kíván boldog születésnapot Bócsó Renáta és családja.
Könyvtári hírek
Augusztusi könyvtári nyitvatartás: minden hétfőn és csütörtökön 15.00 és 18.00 között.

Katolikus egyházközség hírei
A pincehelyi cserkészek meghívtak
bennünket, hogy bekukkantsunk idei táborukba.
Augusztus 14-16 között vehetünk részt a
programokon, Belecska közelében fogunk
sátorozni. Alsósok és felsősök is jöhetnek.
A
három
nap
költsége 2000 Ft.
Az
érdeklődők
keressenek
meg
személyesen
vagy
telefonon:
06 30/519 4639

Templomunk felszerelései - a szőnyegek,
terítők, gyertyatartók - olyannyira elrongyolódtak,
elkoptak, hogy szükségessé vált a cseréjük.
Kérem, aki teheti, járuljon hozzá ennek
költségéhez!
Szertartások rendje:
Július 31-én szentmise lesz 15.30-kor.
Augusztus 7-én és 14-én nem lesz szertartás.
Augusztus 21-én igeliturgia, 28-án szentmise lesz
15.30-kor.
Köszönjük az Önkormányzat dolgozóinak
a templomkert gondozását!
Velki Júlia

Napközis hittan tábor 2016
- „Berci bácsi, tök jó ez a
hittan tábor!”
- „Lilla néni, legyen még
jövő héten is hittan tábor!”
Mondták a gyerekek közül
néhányan. De milyen is volt
ez a hét?
Július 4 és 8 között zajlott a
református
napközis
hittantábor az alsós iskolások
részére. 11 gyermek vett
részt a parókián tartott
programon
minden
hétköznap 9 és 15.30 között.
A térítési díjmentes héten
együtt étkeztünk, játszottunk,
kézműveskedtünk, énekeltünk. De részünk volt meseolvasásban, báránysimogatásban is. Készítettünk
aszfaltrajzokat, beszélgettünk tábortűz mellet és fagyiztunk is. Hetünk középpontjában Jézus állt, mégpedig
úgy, mint aki keresi az elveszettet. S mikor megtalálja azt, hatalmas örömmel örvendezik. Ezért a
gyermekekkel együtt tanultunk örülni. Énekeink és bibliai történeteink az öröm felé terelték gondolatainkat
és szívünket.
A hét eredménye: tizenegy gyermek, akik
jól érezték magukat, örömmel jöttek
minden nap és megtapasztalták Jézus
szeretetét, akitől ezt a hetet kapták.
Továbbá két felnőtt, akik még jobban
megismertek tizenegy kedves gyereket,
és bár elfáradtak, de megszerették ezeket
a gyermekeket. Végül néhány szülő, aki
kifejezte köszönetét, hogy segítettünk
neki.
Köszönjük a támogató és imádkozó
gyülekezeti tagok segítségét, valamint a Tolnai Református Egyházmegyétől pályázaton nyert támogatási
összeget.
Csapkovics Bertalan és Lilla
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