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Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2017. június 27-én megtartott képviselőtestületi ülésről
Az ülésen 3 határozat hozatalára és 1 rendelet
alkotására került sor. A határozatok és a rendelet
végrehajtásáról
időben,
határidőn
belül
intézkedtem.
A képviselőtestület elfogadta a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos
előterjesztést.
Második napirendi pontban a Nagyszékelyi
Polgárőr Egyesület terjesztette elő 2016. évi
beszámolóját. Mivel Boczor Gyula elnök nem
tudott részt venni az ülésen, az előterjesztést a
testületi ülésen jelen lévő Klubecz László
elnökhelyettes
egészítette
ki
szóban.
A
képviselőtestület a beszámolót határozat hozatala
nélkül elfogadta.
A Nagyszékelyi Új Élet Nyugdíjas Klub
vezetője, Nagy Sándorné írásban készített
előterjesztést csatolt, melyet az ülésen szóban
kiegészített. Köszönöm az előterjesztést, a
tagoknak a részvételt, szeretettel hívok és várok
mindenkit a képviselőtestületi ülésekre. A
beszámolót a képviselőtestület elfogadta.
A Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet elnöke,
Pintér
Imre
írásos
előterjesztést
küldött
felkérésünkre. A képviselőtestületi ülésen nem
tudott részt venni, ezért Hargita Péter Árpádné
pénzügyi titkárt bízta meg, hogy képviselje az
egyesületet. Az egyesület februári ülésén
tisztújítást tartott. Az elnök továbbra is Pintér
Imre, titkárok: Bócsó Renáta, Gáspár József és
Klubecz László, pénzügyi titkár: Hargita Péter

Árpádné. Az egyesület a Kulturális Közfoglalkoztatási Programban is részt vesz, erre a
feladatra Csáki Csillát foglalkoztatja. Az elnök úr
beszámolójában
részletezte
a
borverseny
eredményeit is. A képviselőtestület a beszámolót
elfogadta.
Köszönöm a civil szervezeteknek a beszámolót
és a jövőben is kívánok sikeres együttműködést
településünk és az itt lakók érdekében!
Bori Tamás alpolgármester elmondta, hogy a
Nagyszékely Alapítvány jelenleg nem folytat
tevékenységet. Az ügyintéző Donáth István
alapító tag, aki a kötelezettségeknek eleget tesz.
Az önkormányzatnál fellelt iratok alapján az
Alapítvány 1994 és 2006 között működött aktívan,
nagyon sok szociális és egyéb feladatot látva el.
A Három Völgy Szociális Szövetkezet és a
Magyar Permakultúra Egyesület a tevékenységükről nem küldtek beszámolót és nem jelezték
részvételi szándékukat az ülésen.
Negyedik napirendi pontban a Településképi
Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatos
partnerségi egyeztetések szabályozására alkotott
rendeletet a képviselőtestület.
Következőkben a Nagyszékely, Pincehelyi utca
3. és Táncsics utca 6. szám alatti, az önkormányzat
kizárólagos
tulajdonát
képező
ingatlanok
bérbeadásáról döntött a képviselőtestület, mindkét
estben 1 évre hosszabbítva meg a szerződést.
Zárt ülésen 4 db települési támogatási kérelem
került elbírálásra.

Minden segítőnek és támogatónak köszönöm a falunapi tevékenységét!

Klubecz Istvánné polgármester

A készülő „Településképi Arculati Kézikönyv és Rendelet”-tel kapcsolatos véleménynyilvánítások
meghallgatására az Önkormányzat lakossági fórumot szervez, melynek időpontja: 2017. július 21-én
19 óra, helyszíne a Községháza (Nagyszékely, Táncsics M. u. 11.). Javaslatot, észrevételt tenni a fórumon
szóban, vagy 2017. július 29-ig a polgármesterhez címzetten írásban, indoklással ellátva lehet, illetve
digitális formában a nagyszekely@foepitesz.com címre írt e-mailben.
Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és észrevételeit!
Klubecz Istvánné polgármester
Tisztelt Ügyfeleink! Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások
biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezetékek időszakos feszültségmentesítése. A
szükséges munkálatok elvégzésének érdekében 2017. július 24-én 8 órától várhatóan 15 óráig
Nagyszékely egész területén ÁRAMSZÜNET lesz.
A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük elnézésüket!

A mi kenyerünk
Ahogy azt az alább mellékelt felvétel is mutatja, a falunapi kenyérsütés igen eredményes volt. A
közel 25 kilogrammnyi kenyér az utolsó morzsáig elfogyott, hálásak vagyunk érte készítőiknek!
Legközelebb augusztus 20-án lesz közös kenyérsütés a főtéren, amelyre szeretettel várjuk az
először, illetve sokadszor dagasztókat, fűtőket, valamint a kíváncsiskodókat is! A fűtés és a tészta
dagasztása előre láthatólag nyolc óra körül veszi kezdetét. Tíztől szeretettel várjuk a gyerekeket és
a játékos kedvű felnőtteket egy kis kenyérgyurmázásra, azaz kenyértésztából készített egyedi
figurák formázására. Aki a veknik kemencébe rakására vagy kivételére kíváncsi, az 11-12 körül
gyülekezzen a kemence körül! A hálaadás, majd a kenyerek megszegése délután három órától
várható a szaletli alatt.
A friss kenyér különlegesen finom, de hogy ne
csak üresen kóstolgassuk,
minden uzsonnára vágyó
hozzon magával bátran
kencéket, házi szalonnákat
és szalámikat, lekvárokat és
italokat, sok jó embert, jó
étvágyat:
Nagyszékely Községi
Önkormányzat
és Két Torony
Nagyszékelyi Faluegylet

Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa emléknapok
„Itt az erdőn túl, nem olyan messze van egy kis falu, Kisszékelynek hívják,
és ott nekünk van egy kis házunk, ahova el lehet néha bújni. Olyan, mintha
egy fatörzsbe bújna az ember.” Aki járt már Kisszékelyben, tudja miről
beszélt Lázár Ervin a „Szerelmes földrajz” című portréfilmben. A (nekünk)
szomszédos település szinte belesimul az erdőbe, gyönyörű tavai vannak,
gazdag növény- és állatvilága; nem csoda hát, hogy a közeli Alsórácegrespusztán
született
Lázár
Ervin
mindig
visszavágyott ide.
Az augusztus 5-6-ra szervezett kisszékelyi
emléknapokon a 2006-ban elhunyt íróra, és
feleségére, az idén eltávozott (ugyancsak író)
Vathy Zsuzsára lehet emlékezni irodalmi
előadásokkal,
vezetett
sétákkal,
és
egy
visszaemlékezésekkel és anekdotákkal tarkított
vacsorán. A rendezvényre a belépés felnőtteknek
2000 Ft, 18 év alattiaknak 1000 Ft, 6 év alattiaknak
díjmentes. A jegy ára az említett programokon túl az aznapi ingyenes strandolási lehetőséget is
magában foglalja. A vacsorára legkésőbb július 28-ig érdemes jelentkezni a következő facebook
oldalon: https://www.facebook.com/pg/abekeszigete/posts/

Aratóünnep Kisszékelyben
Díszes társaság képviselte magát a július 8án tartott Kisszékelyi Aratónapon. A
Nagyszékelyből odalátogatók több fronton
támadva közelítették meg a helyszínt: a
sietősek
autóval,
ráérősek
gyalog,
közepesek
bicikli-,
vagy
lóháton.
Legkorábban az aratócsapat tagjai futottak
be, akik idén (is) a beszédes Mákvirág
fantázianevet vették fel. A startpálinka
elfogyasztása és a nyitóbeszéd meghallgatása után a tizenhárom csapat és szurkolótábor a
templomdombra ballagott, ahol a nézők a hűvös árnyékból tanulmányozhatták a hagyományos
kézi aratást, és méltathatták földijeik kifinomult technikáját. Némi zavart okozott, amikor a
Mákvirágok előtt összeért a két szomszédos csapat nyomvonala, és úgy tűnt, aratnivaló nélkül
maradnak, de végül vérontás nélkül sikerült levágni és keresztbe rakni a versenyben előírt kétszer
tizenhárom kévét. A jól végzett munkát helyben fogyasztott és bőséges reggelivel jutalmazták,
amire szívélyesen invitálták a szájtátókat is.
Ezzel nem szakadt vége a programoknak: a kíváncsiskodók betekinthettek
még pincékbe, kiállításokra, a strand
vizében áztathatták megfáradt tagjaikat, és
a délutáni műsorokat is végignézhették,
-hallgathatták. Nagyszékelyiként örvendezhettünk, hogy nem csak aratócsapatunk
képviselte magát, de ismerős arcokat
láthattunk a kézműves standoknál, az
íjászat helyszínén, valamint a rendezvényt
védelmező polgárőrök között is.
az álmélkodók között figyelt: Arany Beáta

Ajándékkosár
Pálinkás Jánosnak nyugdíjba vonulása alkalmából gratulál szerető felesége: Anci.
***
Berci bácsinak és feleségének szeretnék megköszönni a hittantábort: a szülők.
***
Rendezvények után igazságtalan módon én kapom a köszönetek legjavát.
Szeretném ezt most továbbítani mindazoknak, akik valamilyen módon
hozzájárultak a Falunaphoz: azoknak, akik ebédet főztek; kenyeret, süteményt,
vagy kecskét sütöttek; asztalokkal és padokkal cipekedtek, sátrat vertek,
takarítottak, pergolát árnyékoltak, tortaversenyre neveztek, tortákat bíráltak,
hűtésről gondoskodtak, kocsmát őriztek, műsort adtak, hangosítottak,
tapsoltak; nem dobálták el, vagy fölszedték mások után a szemetet. Köszönöm.
Arany Beáta
Az igazoltan távol maradók részére pedig íme néhány fotó a Falunapról:

Paranormális jelenség
Meghökkentő látvány fogadta Nagyszékely lakosságát július
7-én, pénteken a főtéren: a szaletli előtt egy megközelítőleg
két és fél méter magas Mária szobor
várta az arra járókat. Az imára
kulcsolt kézzel álldogáló Szűzanya
szelíd mosollyal tekintett a volt
Hotel Korona Szálló épülete felé, de
ez nem okozott fennakadásokat az
ott
üzemelő
vegyesbolt
forgalmában.
Szűkebb
körben
megindultak a találgatások arra
vonatkozólag, hogy mit keres egy
Szűz Máriát ábrázoló szobor a
főtéren, vajon hosszabb távra
érkezett-e, esetleg adománygyűjtő
körúton van? Mások megállapítva,
hogy a messziről betonnak tűnő
alkotás valójában hungarocellből

készült, annak tartósságára vonatkozóan vázoltak gyászos jövőt. Nekik
lehetett igazuk, mert a délutáni
enyhe zápor után a szobor szőrénszálán
eltűnt!
Állítólag
egy
magánkert területén bukkant fel újra,
de ezt az ott lakókon kívül nem tudta
más megerősíteni. A kedélyek
mindenesetre
lecsillapodtak;
és
mindenki eldöntheti: annak örül
inkább, hogy itt járt a szobor, vagy
annak, hogy elment?
Lapzártakor érkezett a hír, hogy
az azóta „Vándor Madonna” néven
elhíresült szobor Hollandiában is
feltűnt! A jelenség magyarázatát még
keressük.
A nyomozást Arany Beáta végezte

Ifj. Huszár Péter, avagy ősök a neten
Tél van, az ember többet ül a számítógép előtt, az elmúlt, illetve az eljövendő nyárra gondol. És
kattintgat. És mivel valószínű ezzel sokan így vannak, íme, valami jó hangulatú rendező erő a
szálakat összeakasztja. Így eshet, hogy ifjú Huszár Péter „véletlenül” ráakad egy rendezvény
kisfilmjére, mely történetesen hasonló nevű őse nevét viseli. Majd egy közösségi oldalon a
rendezvény profilján rákérdez, hogy „Lesz-e az idén is Péter nap?”. A szervező először poénnak
értékeli a kérdést, de rövidesen kiderül, hogy a kérdező leszármazott. Ilyen egy hétköznapi csoda.
Gyergyói Noémi

Gyökerek – Beszélgetés ifj. Huszár Péterrel
Mesélj kicsit magadról, hogy megismerhessünk! Hol élsz, hány éves vagy és mivel
foglalkozol?
Jelenleg Nagyatádon, egy Somogy megyei városban élek. 27 éves leszek októberben.
Foglalkozásom szerint rendőr vagyok. Utóbbi években külföldön dolgoztam, vendéglátásban.
Szeretek tapasztalatot gyűjteni és tanulni. Így jutottam el több országba is: Ausztriába,
Németországba, Csehországba, Angliába, Franciaországba, Szlovákiába és Horvátországba.
-

2006.

2009.

Édesapámmal, 2017.

- Mikor tudtad meg, hogy a híres Berenhidai Huszár Péter leszármazottja vagy?
Már kiskoromtól fogva tudom. Édesapám emiatt az ősünk miatt adta nekem a Péter nevet. Ő és
nagyapám is az Endre nevet kapta. Az 1810-es évekig megvan a származásunk vonala. A
nagyszüleim Pápáról származnak. Az egyik rokonunk nyomozta ki az adatokat Huszár Péterről a
lovászpatonai evangélikus templomban.
- Hogyan hat rád ez a múltbeli örökség?
Úgy vagyok vele, hogy jó tudni, hová tartozom. Száz százalékig tudom, hogy magyar vagyok, itt
éltek az őseim, és én is ide tartozom!
- Szerinted a mai ember számára milyen üzenete lehet a török kori bajnok életének?
A HAZASZERETET! Őseink még tudták, mi ez a föld, kik vagyunk. Nem volt olyan fajta
migráció és kivándorlás, mint most. Attila idejében és a tatárjáráskor sem menekültek el az
országból, hanem itt maradtak. Európa közepén élünk, idegenekkel körbevéve. Napóleonnak
mondta valaki, hogy ezt a népet csak úgy lehet megtörni, ha elveszik a múltját, és akkor nem lesz
jövője. Annak a fának, aminek nincsen gyökere, nem lesz szép lombkoronája sem.
Sokan nem ismerték Huszár Pétert az elmúlt időben, és most sem. A családomon kívül mások
nem tudják, ki volt ő. Ha tudtam volna, hogy Huszár Péter nap van Nagyszékelyen, már eljöttem
volna a rokonaimmal együtt.
- Hogyan is találtál rá Nagyszékelyre és az itteni rendezvényre?
YouTube-on nézegettem videókat, és úgy találtam rá erre a napra.
- Szeretettel hívunk és várunk téged családoddal együtt az idei Huszár Péter napra!
Köszönjük szépen még egyszer a meghívást!
Hargita Péter Árpádné

Nagyszékelyi Napközis Hittantábor, 2017
Isten szeretete volt a témája az idei napközis hittantábornak,
melyen 15 gyermek vett részt. A hét július 3-tól 7-ig tartott,
minden nap kilenctől fél négyig. Arról szóltak foglalkozásaink,
hogy Isten különféle utakon mutatja meg irántunk való
szeretetét. A keddi napon például Isten kedves szavaira
irányítottuk
figyelmünket.
Teremtőként
mondja
teremtményére, hogy: „szép vagy”. A gyermekek nem mindegyike gondolja magát szépnek. Sőt,
vannak, akik nem sok pozitív dolgot gondolnak magukról. Érthető hát, ha időbe telt, míg el tudta
fogadni mindenki, hogy Isten szépnek látja őt. De nem csak szépnek gondol, hanem értékes vagy a
szemében, és drágának tart!
Hogy ne csak elmélet és viszonzatlan kincs maradjon az
aznapi tanítás életünkben, ezután gyakorlatba is átültettük
ezt kedden. Sorra kiállt középre minden gyermek egymás
után, és amíg kinn állt, mindenki másnak le kellett írnia
legalább egy jó tulajdonságot vagy jellemzőt a kinn állóról.
Ezután körbementünk és mindenki el kellett mondja a
másikról írt pozitív dolgot úgy, hogy belenézett a szemébe és
konkrétan neki mondta, pl.: „Ádám, segítőkész vagy”.
Érdekes volt látni, hogy még a vagány gyerekek is izgulva állnak középen – vajon mit fognak mondani
róla a többiek. De az is érdekes volt, hogy mekkora felszabadultság és béke öntötte el azt, aki éppen
ment vissza a helyére. Ritka az, hogy megmondják a jót valakinek a szemébe. Olyan kevés a pozitív
megerősítés és a szóbeli dicséret manapság, hogy ezen a módon különösképpen is szeretve érezte
magát mindenki. A gyakorlat végére megelégedettség és elfogadó légkör töltötte meg a gyülekezeti
termet. Bár a gyakorlat elvette a teljes délelőtti játékidőt, érdekes módon nem reklamáltak a gyerekek!
Ebéd után meseolvasás volt, majd minden nap kézműves foglalkozás. Kedden szív alakú kispárnát
készítettek a gyerekek egy előre kivágott minta alapján, majd ollóval, kötözéssel és vatta segítségével
elkészült a kispárna, amit haza lehetett vinni, és akár ajándékba is lehetett adni.
A hét során volt beszélgetés, sok éneklés,
játékok, aszfaltrajz, templomnézés, fóliafesték,
gyurma, activity, vízibomba és persze fagyi!
(További ízelítőt a képek nyújtanak.)
Hálásan köszönjük a református gyülekezettől és
a szülőktől kapott gyümölcsöket, szörpöket,
sütiket, pogácsát! Köszönjük az imádságos szívvel
való ránk gondolást! Köszönjük a Tolnai
Református
Egyházmegyének
a
pénzügyi
támogatást, hogy ingyenes lehetett az egész hét
valamennyi
résztvevőnek,
napi
háromszori
étkezéssel! De legfőképpen hála élő Jézusunknak az
egész hétért!
Csapkovics Bertalan
2017. június 17-én a Kék ház megnyitotta kapuit, és azóta különböző napi programoknak ad
otthont. A délelőttök kreatív foglalkozással, közös sétával, társasjátékokkal telnek, az esték pedig
vetítéssel meg esti mesével. Az elkövetkező időszak tervei között szerepel tábortűz, minden
korosztálynak szóló szabadtéri filmvetítés, és meghívottak ismeretterjesztő előadása is. A
programok pontos időpontjai megtekinthetők a Kék ház falán elhelyezett hirdetőtáblán. Szeretettel
várunk mindenkit!
Csáki Csilla, a Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet munkatársa
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