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Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2019. január 29-én megtartott képviselőtestületi ülésről
Az ülésen nyolc határozat hozatalára került sor, hét határozat végrehajtásáról határidőn belül intézkedtem.
A képviselőtestület első napirendi pontban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos
előterjesztést tárgyalta, majd egyhangúlag elfogadta.
Második napirendi pontban egyeztetést követően 2019. év munkatervét fogadta el a testület.
Az egyebek napirendi pont első részében a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi
körzethatárait tárgyalta és fogadta el a képviselőtestület.
A Nagyszékely, Dózsa György utca 49. szám alatt lévő lakóház helyi védelem alá helyezésre vonatkozó
kérelmet tárgyalta a képviselőtestület. A kérelemmel kapcsolatos döntését elnapolta. A kérelmezőt
hiánypótlásra kérte fel.
Döntött a testület a Művelődési ház bérleti díjának megállapításáról: lakodalom 10 000 Ft/nap,
magánrendezvény 10 000 Ft, zenés rendezvény 20 000 Ft, félnapos rendezvény 5 000 Ft; fűtési szezonban a
bérleti díj 150%-át kell megtéríteni. Aki nem rendelkezik Nagyszékely településen bejelentett lakcímmel,
annak a felsorolt díjak kétszeresét kell megfizetnie. A helyi civil szervezeteknek nem kell bérleti díjat
fizetni.
A következő napirendi pontban a 2019. évi programnaptárt fogadta el a képviselőtestület, a rendezvények
időpontjáról a helyi újságban tájékoztatjuk a lakosságot.
A Nagyszékely, Táncsics u. 6. szám alatti lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról döntött a
képviselőtestület.
Zárt ülésen huszonhat települési támogatási kérelem elbírálásról döntött a képviselőtestület.
Klubecz Istvánné polgármester
NAGYSZÉKELYI
Kultúrházak éjszakája
február 16. szombat,
Kultúrház

PROGRAMNAPTÁR TERVEZET

Majális
május 1. szerda, Szabadság tér

2019-RE

Idősek napja
október 1. kedd, Kultúrház

Civil kezdeményezés

Nagyszékely Községi Önkormányzat

Falufarsang
március 2. szombat, Kultúrház

Gyermeknap
május 25. szombat,
Szabadság tér / Kultúrház

Gyümölcsész nap
október 5. szombat, Kultúrház

Nagyszékely Községi Önkormányzat

Nagyszékely Községi Önkormányzat

Nagyszékely Községi Önkormányzat

Gergelyjárás
március 8. péntek, Óvoda
Nagyszékelyi Óvoda és Iskola
szervezésében

Nemzeti ünnep
március 15. péntek, Iskola
Iskola szervezésében

Borverseny
április 6. szombat, Kultúrház
Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet

Föld napi kirándulás
április 27. szombat,
Nagyszékely és Kisszékely
határa
Nagyszékely Községi Önkormányzat

Hősök napja
május 26. vasárnap,
Református templom előtt

Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet

Megemlékezés
az aradi vértanúkról
október 6. vasárnap,
Szabadság tér (Emlékkapu)

Református Egyház

Nagyszékely Községi Önkormányzat

Falunap
július 6. szombat,
Szabadság tér / Kultúrház

56-os megemlékezés
október 23. szerda, Kultúrház

Nagyszékely Községi Önkormányzat

Kenyérsütés és -áldás
augusztus 20. kedd,
Szabadság tér
Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet

Szüreti felvonulás és bál
szeptember 21. szombat,
Szabadság tér / Kultúrház
Nagyszékely Községi Önkormányzat

Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet

Búcsú bál
október 26. szombat,
Kultúrház
Nagyszékely Községi Önkormányzat

Falukarácsony
december 20. péntek,
Kultúrház
Nagyszékely Községi Önkormányzat

Beszámoló a 2019. február 12-én megtartott
képviselőtestületi ülésről
Az ülésen öt határozat hozatalára és kettő rendelet alkotására került sor,
négy határozat végrehajtásáról és a rendeletek közzétételéről határidőn
belül intézkedtem.
A képviselőtestület első napirendi pontban a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló írásos előterjesztést tárgyalta, majd
egyhangúlag elfogadta.
Második napirendi pontban egyeztetést követően a 2019. évi
költségvetését fogadta el a képviselőtestület.
Harmadik napirendi pontban a 2018. évi közművelődési és kulturális
feladatokról Arany Beáta Virág tájékoztatta a testületet, majd a 2019. évi
Szolgáltatási terv került elfogadásra. A közművelődési szakember
elkészítette az önkormányzat 2018. évben végzett tevékenységeiről szóló
képes összefoglalót.
A képviselőtestület felülvizsgálta a filmforgatás helyi szabályozásról
szóló rendeletét.
Zárt ülésen négy települési támogatási kérelem elbírálásról döntött a
képviselőtestület.

Otthonmegoldások az
OTP Banktól
Az
ország
egyik
legnagyobb pénzintézetének
kínálatában személyre szabott
piaci, valamint államilag
támogatott hiteltermékek, és
egyéb
otthonteremtési
megoldások is igényelhetők.
Kérdés esetén vagy időpont
egyeztetése ügyében kérem,
keressen bátran az alábbi
elérhetőségeim egyikén!
Hajdu Sándor
pénzügyi szakértő
OTP Bank Nyrt.
Telefon: +36 70 450 2048
Sandor.Hajdu@otpbank.hu

Tájékoztató a szennyvízkezelési beruházásról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról, hogy az „Egyedi szennyvízkezelés Nagyszékely községben”
pályázaton nyert pénzből tervek szerint 2019. március és október között kerülnek telepítésre az egyedi
szennyvízkezelő berendezések. A márciusi kezdés feltétele, hogy megérkezzen az előleg a
pályázatkezelőtől, de február végéig várjuk a lakossági önerőből még be nem fizetett összeget is.
Klubecz Istvánné polgármester
Rongyok, ruhák és beruházások

Öt évvel ezelőtt egy jótét lélek farmernadrágokat adományozott az iskolának
azzal a céllal, hogy árusítsák ki darabját 100 Ft-ért, és a befolyó összeget
használják fel saját céljaikra. Ez egy kisebb lavinát indított el: sokan
csatlakoztak ruhaadományokkal, amelyek lassan ellepték a mára már
könyvtárként üzemelő, akkor még raktárhelyiséget. Két évvel ezelőtt költözött
át az azóta is bővülő kollekció a volt varroda épületébe, néha nem kis
felfordulást okozva a mindent elborító ruhadarabokkal, melyek leválogatása
folyamatosan zajlik. Tavaly május óta két alkalommal vittünk a fölöslegesnek
ítélt gúnyákból a Vöröskereszt tamási szervezetéhez, összesen körülbelül 40
zsákkal. Ugyancsak két alkalommal küldtük a hibás, szöszös, szakadt
ruhadarabokat a belecskai Mechwart András Otthonba. A másra már nem
használható anyagokat az otthon lakói felvágják csíkokra, és rongyszőnyeggé
varázsolják őket. Kaptunk is ajándékot a „késztermékből”: egy szőnyeget, és
lábtörlőket; amiket a kultúrházban, illetve az óvodában lehet megtekinteni.
A 100 Ft-okból befolyó összeg is jó helyekre került. Apró-cseprő dolgokon,
taneszközökön kívül az iskola ebből a pénzből kapott régi-új asztalokat a
napközis terembe, három dombortérképet, valamint az iskolai zenekar egy cajon
dobot. A távlati tervek között függönykarnis és sötétítők szerepelnek, az óvoda
pedig projektort szeretne venni a hozzá került összegből. Juttattunk az
adományokból egy bizonyos nagyszakállú, piros ruhás idős úrnak is.
Ezúton is köszönjük szépen mindenkinek, aki ruhát ajándékoz vagy vásárol,
valamint az önkormányzatnak, hogy helyet biztosít mindehhez!
A turkáló legközelebb március 6-án, szerdán lesz nyitva délután három és öt
óra között, valamint 7-én, csütörtökön délelőtt tíz és tizenegy óra között.
Arany Beáta

Nyitott oldal

Tanácsköztársaság 100

Közeleg a tanácsköztársaság kikiáltásának 100. évfordulója, és
az egy századdal ezelőtti történések máig indulatokat kavarnak.
Az eseménysor lényegét a kortársak és a ma élők is
sokféleképpen látják: A proletár világforradalom magyarországi
állomása? Vagy egy lehetetlen helyzetbe hozott nemzet
elkeseredett kísérlete az erők összefogására a megszállók ellen?
Esetleg a társadalmi igazságosság és művészi szabadság
kiteljesedése? Ez utóbbiért is csatlakozott az eseményekhez
kezdetben sok híres művész Máraitól Illyésig, akiknek azután
egész életművük rácáfol a 133 nap szellemiségére.
De mi is volt ez a szellemiség? Megragadható-e egy ennyire
zavaros kor sokszínű eseményének alapszellemisége? Esterházy
Móric, Esterházy Péter nagyapja, egyik írásában kísérletet tesz
rá, amit az író Harmonia Caelestis című könyvében a közönség
elé tárt: A „népőrség” az Esterházy-kastélyba hatol és sorra
„foglalja” le a vagyontárgyakat:
„Az oltár mellett egy üvegszekrényben a háborúban elesett
Alajos fiam kardja és kitüntetései vannak elhelyezve. A fegyveresek egyik-másika, ki a fronton volt,
kegyelettel nézte ezt. Halneknek nem tetszett ez a hangulat:
– Elvtárs, ezt nem leltározzuk, ez értéktelen és senkit sem érdekel.
Ez a kis epizód döbbentett rá a kommunizmus határtalan veszélyességére, romboló erejére és kedvére, sőt
természetére (ha akarna, se tehetne mást). Mert az, hogy itt terpeszkednek a foteljeimben, kellemetlen. Majd
elmennek. Horribile dictu: főbe lőhetnek, szintúgy kellemetlen. De az örök élet nem itt van, nem a
kastélyomban. Gyermekded gondolat-furmányokkal megszédítik az embereket, szétrombolják az országot?
Kellemetlen, hogyne, de az ország erős – ha gyönge, akkor is erős –, majd kiheveri ezt is. Ám az a legyintés
az Alajos kegytárgyaira, az mindnél félelmetesebbnek mutatkozott. (…)
Hősi halál? Nincs. Kegyelet? Nincs. A fiam? Nincs.
Nem vesszük föl az inventárba, tehát nincs. Nincs múlt, nincs történelem, nincs ország, nincs hagyomány.
A kommunisták a jelen, a brutális most.”
Kiigazítások és kérések
Valószínűleg ez a lényeg, ezt a határt a
tanácsköztársaság lépte át először a magyar
Úgy tűnik, a helyreigazításokból is állandó
történelemben. Amikor egy magánházban a
rovatot indítunk! Ismét elnézést kell kérnem
legszentebb értékekre támadnak, akik nem érhetnek fel
azoktól, akik újabb hiányosságokat észleltek a
ezekhez az értékekhez. A magasabb értékek ellen való
lap hasábjain. Ezúttal egyik 2018-ban elhunyt
lázadást nem igazolja semmilyen szellemi tartalom,
halottunkról feledkeztem meg: Simon
csak az erőszak, amelyet tömegesen a védtelen civil
Alfonzné, Szarka Julianna (84) élete nagy
lakosság ellen fordítanak. Innentől az aljasságot már
részét Nagyszékelyben élte le.
semmilyen belső fék nem tartja vissza. Ezért kötelező
Ugyancsak pontatlan volt az anyakönyvi
velejárója az ilyen rendszereknek a terror; az igazán
hírek 2018-ban kötött házasságairól szóló
„sikereseknél” haláltábor formájában.
megállapítása, hiszen ifjabb Klubecz László
Sok mindenben másként gondolkozunk, mi tarkanagyszékelyi lakos, és ő éppen tavaly nyáron
barka nagyszékelyiek, de egyben nyilván egyetértünk:
lépett frigyre Vizi Reginával!
senki közülünk soha többé nem kíván politikai terrort,
Ahogy az oldal tetején is olvasható,
haláltábort semmilyen zászló alatt.
továbbra is várunk megosztani kívánt
Ennek az elkerüléséért azzal tehetjük a legtöbbet,
gondolatokat, illetve építő jellegű kritikákat,
hogy törekszünk magunkban azon magasabb emberi
észrevételeket. Kérésem annyi, hogy az
minőségek felé, amelyeket a 20. században oly sokszor
írásokat legkésőbb a tárgyhó 15. napjáig
megtapostak.
juttassák el hozzám, vagy az önkormányzatnál
Szabó Ákos
elhelyezett „Hírmondó” feliratú dobozba. Az
írásokat akkor áll módunkban közölni, ha a
A szerző töredelmesen bevallja, hogy a magasabb
négy oldal terjedelmű lapban erre van még
erények szükségességének csak a felismerésénél tart,
hely. Megértésüket köszöni:
ezen erények gyakorlásában még gyermekcipőben jár.
Arany Beáta Virág
A fenti címmel új, állandó rovata
nyílik a Nagyszékelyi Hírmondónak.
Azaz mégsem teljesen új, hiszen
korábban is ki-ki megoszthatta
érzéseit, gondolatait a falubeliekkel,
illetve azokkal, akikhez újságunk
így vagy úgy eljut – akár a
világhálón. Várjuk tehát az írásokat
mindenkitől, akinek közlendője van
valamely kulturális, művészeti,
tudományos vagy más időszerű, a
falut érintő témában. Ha nem
mondhatod el senkinek, mondd hát
el mindenkinek!
Papp István Gergely

FARSANG 2019
Ahogy azt a mellékelt plakát is illusztrálja, március 2-án,
szombaton fergeteges farsangi mulatság lesz Nagyszékelyben! Az
értényi pajtaszínház föllépése után jelmezesek parádéját
tekinthetjük meg. Minden bátor beöltöző erőfeszítését egy-egy
tombolajeggyel honoráljuk, a szakembereket is felvonultató zsűri
pedig értékes díjakkal jutalmazza a három legjobban sikerült
jelmez tulajdonosát. A fánkevő verseny idén sportembereknek is
szól, hiszen rendhagyó módon öttusa keretében fog zajlani. A
megmérettetés bajnokai természetesen szintén tárgyjutalomban
részesülnek.
Az este nyolctól hajnali kettőig tartó bált éjfélkor a
tombolahúzás idejére fogjuk megszakítani. Köszönjük szépen a
már beadott tárgyakat; február 27-ig továbbra is várjuk az új, vagy
jó állapotban lévő használt tombolatárgyakat, illetve ajándékba
szánt finomságokat!
Ha valaki hozzá tud járulni az esthez egy tál fánkkal, vagy egy
üveg baracklekvárral, azt szintúgy nagy örömmel vesszük.
Mindig akadnak, akik szívesen révednek a múltba. Nekik idén
egy fotókiállítással kedveskedünk, amelyen régi és újabb
nagyszékelyi lakók ugyancsak régi és újabb farsangi fényképeit
tekinthetik meg. A kiállítás egész márciusban látható lesz.
Farsangfarka és a kender

A fönti sor egy magyar népmese címe is lehetne, és valóban mesébe illő összefüggés van e két szó között. A
farsang és Nagyszékely viszonyát – ahogy korábban már annyi minden mást – ezúttal is Máté Lászlóné
segédletével próbáltam megfejteni. Juci nénitől a következőket tudtam meg:
Húshagyó kedd napján Pincehelyen volt vásár. Az ebédre hazaérkező vásározók tyúkhúslevest
kanalaztak, majd fánkot ettek. A levesbe nem volt szabad metélt tésztát tenni, csak kockát, nehogy a
következő évben gazos legyen a kender; ellepje a folyófű, azaz a szulák.
A kendert a kukoricával egy időben vetették. A vászonnak valót jó sűrűn, hogy szép vékony szálú legyen,
a magnak valót pedig a kukorica közé. Amikor megnőtt, gyökerestül kinyűtték, megszárították, és a
Disznóvölgy alsó végén lévő kenderáztatóba vitték. Körülbelül egy hétig ázott, akkor kimosták,
megszárították, hazavitték, megtilolták; a magyarok még meg is tiporták, hogy puhább legyen. Ezután
gerebenezték, és lehetett fonni. Először mindig a csöpűt, azaz a kócot; utoljára a szép, szálas kendert. A
fonás az asszonyok és a 12. életévüket betöltött, konfirmált (tehát munkára fogható és bálba is elengedhető)
lányok dolga volt. Délelőtt minden lány az otthonában dolgozott, este viszont felkapták a rokkát, és vitték a
szomszédba, rokonokhoz, barátokhoz, és ott fontak, akár este tízig. Külön fonó Nagyszékelyben nem volt.
Húshagyó keddre illő volt minden háziasszonynak megfonni a maga kenderét, ha nem akarta, hogy
lustasággal vádolják. Volt egy idevágó rigmus is: „Húshagyó, engem itt hagyó’, minden kendert megfontam,
mégis leány maradtam!” A vásznat helyi takácsok szőtték meg: a kócot tutyi talpának vagy zsáknak; a
finomabb anyagot vékony vászonnak, lepedőnek. Abrosz készítéséhez pamuttal kombinálták a kendert.
Húshagyó keddhez visszakanyarodva: aznap volt a farsangi bál. A kisebb gyerekek ebéd után mentek
bálozni, ahogy mondták: bandában. Három-négy ilyen banda volt a faluban, minden korosztálynak egy,
fiúk-lányok vegyesen, de egy bandán belül a lányok két-három évvel mindig fiatalabbak voltak, mint a fiúk.
A lányos szülők adták a helyiséget, a fiús szülők a zenészt, hiszen egy harmonikás a legkisebbeknek is
dukált. Az akár este tízig tartó mulatság után sokakat háton vittek haza. A nagyobbaknak este, a Hotel
kocsmájában, rendes zenekarral volt megtartva a bál. A fiúk szépen felöltöztek: nyakkendőt, kemény gallért,
bársonykalapot öltöttek. A lányok a nagyszékelyi divatnak megfelelő, alul bővülő selyem, bársony vagy
brokát szoknyát viseltek, sok alsószoknyával. A táncos lábakra nem cipőt, hanem tutyit húztak.
A farsangi alakoskodás dacára az igazság birtokába álruha nélkül jutott: Arany Beáta
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