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Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2017. április 25-én megtartott képviselőtestületi ülésről
Az ülésen 6 határozatot hozott a testület, és 1 rendelet megalkotására került sor. A végrehajtásukról határidőn
belül intézkedtem.
A Simontornyai Rendőrőrs parancsnoka, Mikoly Tibor Márton rendőr alezredes tájékoztatta a
képviselőtestületet Nagyszékely közbiztonsági helyzetéről. Elmondta, hogy Nagyszékely békés, nyugodt
település; lakásbetörés, élet elleni bűncselekmény évek óta nem volt. A rendezvények is rendzavarás nélkül
telnek, ami a polgárőröknek köszönhető, akik rendszeresen szolgálatban vannak minden alkalommal.
A parancsnok megköszönte az önkormányzat és a Polgárőr Egyesület együttműködését. Az írásbeli beszámoló a
nyilvános ülés jegyzőkönyvéhez mellékelten olvasható.
A 3. napirendi pontban Klubecz Lászlóné, a Start Mezőgazdasági Programban foglalkoztatottak irányítója a
2016. évi munkálatokról tartott beszámolót. Elmondta, hogy a tavalyi évben teljes egészében ellátták a helyi
konyhát zöldségfélékkel, savanyúsággal, a felesleget pedig értékesítették. Az uborkából, káposztából és
burgonyából nagyon jó volt a termés. Káposztát nagy mennyiségben szállítottak Gyulajra és Ozorára, Kisszékely
község konyhája pedig mélyhűtött termékeket vásárolt. Az elmúlt évet nagyon jól zárták.
A Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi írásos beszámolóját egyhangúlag elfogadta a
képviselőtestület, melyet a jelenlévő Kővágó Dezső tűzoltóparancsnok szóban kiegészített.
A Klebelsberg Központ Tamási Tankerületi Központja (volt KLIK) a jövőben tervezett intézményátalakításához kért véleményezést a testülettől. A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Nagyszékelyi
Általános Iskoláját önálló helyi igazgatással nem rendelkező telephellyé akarják nyilvánítani, és ezzel együtt a
nevét is megváltoztatni. A tervezett átalakításokat a testület nem támogatja.
A Rákóczi Szövetség anyagi támogatás kérelmét a testület elutasította.
Nagyszékely Község Települési Szennyvízkezelési Programját elfogadta a képviselőtestület, ez a
dokumentum a VP6-7.2.1.2-16 azonosító számú, Egyedi szennyvízkezelés című pályázat kötelező melléklete.
Zárt ülésen települési támogatások elbírálására került sor, 2 db kérelemről döntött a képviselőtestület.
2017. május 12-i rendkívüli ülésnapon a VP6-7.2.1.2-16 azonosító számú, Egyedi szennyvízkezelés című
pályázaton való részvételről, valamint a pályázat megvalósítása során vállalt önerőről döntött a képviselőtestület.
A pályázat 2017. május 12-én elektronikus úton benyújtásra került.
Klubecz Istvánné polgármester

Nagyszékelyi falunap 2017
Az idei Falunap június 24-én, szombaton lesz. A zenés és táncos programok mellett ügyességi játékok és
kézműves foglalkozás, valamint kiállítás várja az érdeklődőket. Nagy meleg esetén a hűsítésről idén is a
Dunaújvárosi Tűzoltóság fog gondoskodni! Csendesebb program lesz a „Kék Házban” tartandó felolvasás, amit
Bächer Iván írásaiból tartunk. Este a Pajtaszínház „Avatás” című darabja újra (és ezúttal valóban ingyen)
tekinthető meg a Kultúrházban. A 20 órakor kezdődő utcabálon a Szaturnusz együttes fogja húzni a talpalávalót.
Jelentkezőket várunk az alábbi ügyekben:
– A falunapon nem lesz főzőverseny, de az önkormányzat idén is készít halászlét és vadpörköltet. Versenyen
kívüli főzésre továbbra is van lehetőség. A közös ebédhez köszönettel elfogadunk süteményeket, italokat is.
– Nagyszékely legszebb és legfinomabb tortája: Tortakészítőket és pártatlan bírákat keresünk!
– „Hozott” kiállítás: „Az én Nagyszékelyem”. A „Kék Házban” tartandó kiállításra olyan tárgyak érkezését
várjuk, amelyek a beküldők számára Nagyszékelyt jelentik. Lehet ez kép (fotó, rajz, festmény) egy
szimbolikusnak tartott épületről, a tájról, emberekről, lehet egy vers, egy mese, egy történet, egy levél, egy
recept, vagy bármilyen használati tárgy, ruha stb. Szükséges melléjük néhány sor, amelyben meg van
fogalmazva, miért pont az a tárgy (kép, írás) jelenti Nagyszékelyt az adományozó számára. A kiállítás a Búcsú
hétvégéjén záródik, utána természetesen minden darab visszakerül tulajdonosához.
A versenyre és felhívásokra jelentkezők Arany Beánál érdeklődhetnek (30/516-5933).
Mindenkit szeretettel vár
a Nagyszékelyi Önkormányzat

A Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet hírei
A 2017. február 17-i közgyűlés
elfogadta
az
Alapszabály
kötelező
módosításait,
köszöntötte az új
tagokat, számba
vette terveit, és
tisztújítást tartott.
Elnöknek továbbra is Pintér Imrét,
titkároknak
Bócsó
Renátát,
Gáspár Józsefet és Klubecz
Lászlót, pénzügyi titkárnak pedig
Hargita
Péter
Árpádnét
választotta.
Az új titkárság első ülésén
elkezdődött
a
tizennegyedik
Borverseny szervezése, amely
immár hagyományosan Gáspár
József
és
Klubecz
László
fővédnöksége alatt zajlik majd
június 3-án. A gyűlésen Bócsó
Renáta új pályázati és turisztikai
lehetőségekről beszélt, bemutatta
a lakossági felmérésre készített
kérdőívet, végül vita indult a
Huszár Péter nap szervezésében
való részvételről. A titkárság
második idei gyűlésére május 25én kerül sor.

Sajnos
szomorú hírünk is van, tragikus
hirtelenséggel
elhunyt
egyesületünk tagja, Sallai
Imre. Emlékét megőrizzük.

cikk szerzője) március 31-től
kulturális közmunkásként történő
alkalmazását (egyelőre) egy évre.
Fő elvárás az Önkormányzattal
való együttműködés és a Két
Torony tevékenységeiben való
aktív
részvétel,
különös
hangsúllyal a közösségformálásra.
Jelenleg a Két Torony három
alkotóközösség
működését
támogatja:
a
Pajtaszínházat,
valamint egy alsósokból és egy
fölsősökből álló színjátszó kört.

Áprilisban válasz érkezett a
Nemzeti
Együttműködési
Alaptól pályázatainkra. Az
Egyesület 300.000 Ft összegű
működési támogatást kapott a
2017-es évre, ami az Egyesület
fenntartására költhető (nyomtatás,
A tervek között szerepel egy
könyvelés, banki és
oktató,
postai
kiadások
„A titkárság második
ismeretterjesztő,
stb.). A szakmai
alkotó és szabadidős
idei gyűlésére május
támogatást
célzó
tevékenységeknek
25-én kerül sor.”
pályázatot
otthont adó közösségi
várólistára
tették,
ház
létrehozása.
így erre a forrásra programok
Jelenleg folyik a munka, hogy a
egyelőre nem építhetők. Sikeresen
központban lévő Kék Ház (vagy
pályázott a Holdkő Kulturális
kézműves
ház),
melyet
a
Alapítványhoz Bócsó Renáta is,
Nagyszékely Alapítvány bocsátott
ahol
weboldal
ingyenes
ingyenesen a rendelkezésünkre, a
létrehozását
nyerte
az
nyári időszakban kitárhassa kapuit
Egyesületnek.
ezeknek a programoknak. (Azért
tervezünk csak a nyári időszakra,
Év elején az Egyesület az NMI
mert sajnos az egyesület nem
Művelődési Intézet V. Kulturális
rendelkezik forrással a közüzemi
Közfoglalkoztatási Programjához
számlák fedezésére.)
nyújtott be csatlakozási kérelmet.
Csáki Csilla
Az NMI jóváhagyta egy fő (jelen

KÖNYVTÁRMEGNYITÓ
2017. április 28-án, pénteken délután,
bensőséges ünnepség keretében hivatalosan is
megnyitotta kapuit a felújított könyvtár. Az új
helyiség az iskola emeletén, az addig
lomtárként funkcionáló, évek óta leszakadt
mennyezettel szomorkodó teremből alakult át
meleg, barátságos és tágas helyévé az
olvasásnak,
kézműves
foglalkozásoknak,
rendezvényeknek. Az ünnepségen beszédet
mondott Klubecz Istvánné polgármesterasszony
és Liebhauser János, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatója. A gyerekek verset mondtak, furulyáztak,
az ünnepi műsort pedig Erdős Orsolya és Kántor István szolgáltatta.
Horváth Irén
Szeretném megköszönni minden közreműködőnek, legfőképp
Horváth Irénnek a könyvtár átköltöztetésében és felújításában
végzett rengeteg munkáját.
Klubecz Istvánné polgármester

Gyereknapi vigasság Nagyszékelyben
2017. május 27-én, szombaton 10 és 16 óra között
mindenkit szeretettel várunk a főtéren!
PROGRAMOK: légvár, söprögető játék, rekeszépítő játék,
lufihajtogató bohóc, kézműves foglalkozás, bolhapiac.
A közös ebéd után a gyerekek vendégek egy fagyira!
Szívesen fogadunk házi készítésű süteményeket,
szörpöket. Rossz idő esetén a rendezvényt a
Kultúrházban tartjuk meg.
Nagyszékely Község Önkormányzata

Május 28-án, vasárnap gyereknapi rendezvény lesz a
Simontornyai Vár udvarán.
PROGRAMOK: Kézműves foglalkozások, ének és zene,
játékok. Szeretettel vár mindenkit:
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
és a Simontornyai Vár dolgozói

Május az anyák napjával indul és a gyereknappal zárul. E két témakörben számomra a leghitelesebb nagyszékelyi
személy Bori Tamásné Vesztergombi Krisztina. Ismerjük meg az ő és családja történetét!
– Hol nőttél fel, milyen közegben?
Budapest belvárosában, egy régi bérházban, nagycsaládban nőttem fel. Bár mi „csak” hárman vagyunk testvérek
(két öcsém van), de együtt laktunk az anyai nagyszüleimmel, nyáron pedig sokat voltunk az apai nagyszüleimmel és
unokatestvéreimmel. Mindkét oldalról szerető, támogató család vett körül.
– A legtöbb ember szemében ti nagyon bevállalósak vagytok. 20-25 évvel ezelőtti önmagad mennyire ütközött
volna meg azon, hogy 10 gyermeketek lett?
25 évvel ezelőtt eléggé meglepődtem volna, 20 évvel ezelőtt már kevésbé. Már a kezdet kezdetén egyetértettünk
abban Tamással, hogy örülnénk, ha sok gyerekünk lenne, de sosem gondoltuk, hogy ez csak rajtunk múlik. Hisszük,
hogy minden ember Isten teremtménye, egymást és a gyermekeinket is Tőle kaptuk.
– Tetszik nekem, ahogy egyszer megfogalmaztad: életcélod, hogy keresed a kiutat a káoszból.
Nagyon fiatalon lettem anyuka, nem volt még gyakorlatom a háztartásban, meg amúgy sem vagyok egy rendszeres
típus, ezért aztán akkora lett a káosz, hogy egész életemre elegendő életcélt biztosít a rendezettebb környezetre való
törekvés.
– Akárki mellett nem lehetne működtetni egy ekkora családot. Mesélsz kicsit Tamásról?
Tamást szelíd, csöndes, szeretet sugárzó emberként ismertem meg. Soha nem aggódik olyan dolgok miatt, amik nem
rajta múlnak, de jól körbejárja a témát, és mindent megtesz érte, ha valamit a dolgának érez. Bár nem könnyű neki egy
ekkora családról gondoskodni, mégis mindig fölcsillant a
szeme egy-egy újabb gyermek érkezésének hírére.
Mindegyikük születésénél ott volt, már az első pillanattól
rájuk tudott hangolódni, tudott velük „mit kezdeni”, és
azóta is számon tartja mindegyikük gondját-baját, örömét.
– Hogyan kerültetek Nagyszékelybe?
1993 júliusában volt a polgári esküvőnk. Akkoriban
költözött ide lelkésznek Donáth Jordánka, akivel közeli,
jó kapcsolatban voltunk. Mivel szerettük volna, hogy ő
tartsa az egyházi esküvőnket, ezért az itt volt
Nagyszékelyben, '94 áprilisában. Tamás akkor egy
könyvkiadónál dolgozott, én még főiskolára jártam
(matek-fizika tanári szakra), így teljesen Budapesthez
voltunk kötve. Ahogy nagyobb család lettünk, egyre
jobban vágytunk olyan helyen lakni, ahol lehet kapni
levegőt, és hallom a gyerekem hangját, ha együtt megyünk az utcán. Adta magát Nagyszékely… Elég sokszor
meglátogattuk Jordánkáékat, és a Velki családot, akik szintén régi, jó barátaink. Ilyenkor mindig az volt az érzésem,
hogy egy másik világba csöppentem bele. Gyönyörű a szelíd dombok látványa, a bekötőút (akkor még mindenütt
erdővel körülvéve), felejthetetlen érzés az autóból kiszállva az első levegővétel. 2000-ben végképp kinőttük azt a
lakást, amiben addig laktunk. Tamás akkor egy olyan cégnél dolgozott, ahol úgy tűnt, hogy távmunkában is tud majd
dolgozni (programozói munkát). Legidősebb gyermekünk, Gergő 6 éves volt, így az iskola is érdekelt minket. Voltak
benyomásaink róla: nagyon tetszett épületestül, tanár bácsistul, Juli nénistül. Így szántuk rá magunkat, hogy fejest
ugrunk a nagyszékelyi életbe. Sokan kérdezték, hogy miért költözünk ilyen messzire. Mindamellett, amit eddig
felsoroltam, a legfontosabb – amit ilyenkor válaszoltam – az volt, hogy úgy éreztük, itt egy közösség része lehetünk.
Mindkettőnk életében fontos szerepe volt egy-egy egyházi közösségnek. Egy ilyen kis faluban az egész falu egy
közösséget alkot: ha nem is egyformán szorosak a kapcsolatok, mégis a közös problémák, a közös örömök
összekötnek bennünket.

Hírek, üzenetek
Május 26-án, pénteken 19 órától
Hősök napi megemlékezés lesz a
templomok előtt.
***
Kiss Ferenc Barnabásnak második
születésnapja alkalmából nagyon sok
boldogságot kíván:
Kökény mama és Dédi mama
***
Köszönetet mondunk mindazoknak,
A
pünkösdi
istentiszteletek
rendje:
akik Sallai Imre temetésén részt vettek
Május 25-én, csütörtökön 18 órától
és gyászunkban együtt éreztek:
A gyászoló család Mennybemenetel ünnepi istentisztelet,

Június 4-én, vasárnap 9 órától
Pünkösd
ünnepi
istentisztelet
úrvacsoraosztással vele párhuzamosan
gyermek-istentisztelet, Június 5-én,
hétfőn 9 órától Pünkösd ünnepi
istentisztelet úrvacsoraosztással.
Csapkovics Bertalan
***
A pünkösdi szentmise június 4-én,
vasárnap 15.30-kor lesz.
Velki Júlia

XIV. Borverseny és Pogácsasütő verseny
A Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet 2017. június 3-án,
szombaton szervezi meg a tizennegyedik Borversenyt és Pogácsasütő
versenyt Nagyszékelyben. A program 9-kor kezdődik a Művelődési
Házban. A díjkiosztó és a pogácsasütő verseny 18 órától lesz
ugyanott, majd vacsora és borbál zárja a rendezvényt. A délutáni
programra mind a versenyzőket, mind a meghívóval rendelkező
résztvevőket szeretettel várják a szervezők. Meghívókat Gáspár József
egyesületi titkárnál, szervezőnél lehet igényelni.

Bábelőadás a legkisebbeknek
2017. május 26-án, pénteken háromnegyed kilenckor a Nagyszékelyi
Könyvtárban fellép a Kezeslábas Társulat, akik előadásaikat úgy
állítják össze, hogy a 0–6 éves korosztály számára ismerős tárgyakból a
gyerekek szeme előtt alakuljanak ki a bábok, és ismerősek legyenek az
elhangzó dalok, mondókák. A játékidő kb. 40-45 perc, mely egy 25
perces előadásból és az azt követő, drámapedagógiai elemeket is
tartalmazó foglalkozásból áll.
Horváth Irén

Rajz- és filmpályázat
Módosul a Tolna Megyei Önkormányzat által a Tolna megyében
található, a reformációhoz kötődő értékek bemutatására meghirdetett
RAJZ és FILM pályázat beküldési határideje. A pályázatra rajzokat
és kisfilmeket várnak Tolna megyei általános iskolásoktól, valamint
középiskolás és 25 év alatti fiataloktól. Az új beérkezési határidő: 2017.
június 15., csütörtök! (Részletek az iskolában kifüggesztett plakáton
találhatók!)

Ima a Szentháromsághoz
Atyaistennek hatalma,
Erősíts meg engemet.
Fiúnak bölcsessége,
Taníts engemet.
Szentléleknek szerelme,
Világosíts engemet.
És adjad énnekem
Magadat ismernem,
Mint tudod, és akarod.
És te Uram, Jézus Krisztus,
Mindenkoron felettem légy,
Hogy engemet megáldj.
Énnálam légy,
Hogy engemet őrizz.
Alattam légy,
Hogy engemet elvigy.
Utánam légy,
Hogy engemet oltalmazz.
Ki tökéletes Szentháromságba
Élsz és országolsz öröktül örökké.
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