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Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2019. május 21-én megtartott képviselőtestületi ülésről
Az ülésen kettő határozat hozatalára és egy rendelet alkotására került sor, egy határozat és a rendelet
végrehajtásáról határidőn belül intézkedtem.
A képviselőtestület első napirendi pontban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos
előterjesztést tárgyalta, majd egyhangúlag elfogadta.
Második napirendi pontban az Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéseinek zárszámadását
tárgyalta és fogadta el a képviselőtestület.
A harmadik napirendi pontban településünk gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi
teljesítéséről tájékoztatta a képviselőtestületet Tenkei Zsuzsanna családsegítő és gyermekjóléti munkatárs, a
beszámolót a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.
Negyedik napirendi pontban döntött arról a képviselőtestület, hogy pályázatot nyújt be az Ady Endre utca
útminőség-javítására. A pályázat határidőben benyújtásra került, pozitív elbírálás esetén a támogatás összege
15 000 000 Ft, az önkormányzatnak pedig 15% önerőt kell biztosítani.
Zárt ülésen 29/2019.(V.21.) ÖK. számú határozattal egy lakásfenntartási települési támogatási kérelem
elbírálásról döntött a képviselőtestület.
Klubecz Istvánné polgármester
Június 14-én megkezdődtek az egyedi szennyvízkezelő berendezések elhelyezésének kivitelezési munkálatai
Nagyszékelyben. Az első ütemben a projekt 50 %-a fog megvalósulni, ami körülbelül harminc ingatlant érint. Az
elszámolás, majd a visszamaradt támogatási összeg átutalását követően van mód megkezdeni a második ütemet. A
projekt teljesítésének végső határideje: 2020 decembere.
Ezúton kérjük az ebtartókat, hogy igyekezzenek saját kerítésükön belül tartani állataikat! A kóborló kutyák
nemcsak sok bosszúságot okoznak, hanem veszélyeztethetik gyermekeink testi épségét is. A közterületen kóborló
ebek gazdái ellen megindítjuk a hivatalos eljárást.
Kérjük továbbá, hogy aki nem a hatósági állatorvossal olttatta be a kutyáját, az július végéig mutassa be az eb
oltási könyvét a polgármesteri hivatalban!
Klubecz Istvánné polgármester
Tanévzáró buli
Bizonyára sokan emlékszünk még arra a karácsonyi műsorra 2014-ben, amelyen először tűntek fel gitározó
gyerekek a nagyszékelyi kultúrház színpadán. Megdöbbentően sokan voltak, alig fértek el egymás mellett az
emelvényen. Az iskolai és községi rendezvényeknek azóta is elmaradhatatlan eleme a gitárzene. E szűk öt év alatt
gitártanoncok jöttek-mentek, de a kemény mag megmaradt. Jó páran felső tagozatból is visszajárnak a nagyszékelyi
iskolába gitározni, nagyobbrészt belőlük áll ma a zenekar. Időközben a hangszerek skálája is bővült: a fellépéseken
ritmusgitár, basszusgitár váltotta az akusztikust, néhány hónapja pedig egy dobfelszerelés is csatlakozott a
kollekcióhoz. Mindezekről a gyerekeket oktató Kántor István gondoskodik egymaga.
Ezt elégelte meg a „Tanévzáró buli” fedőnevű akció kiagyalója, Korecz Károly, aki jótékonysági rendezvényt
szervezett az iskolai zenekar javára. Az utolsó tanítási napot követő szombat délutánján nyilvános próbára invitált
gyerekeket és felnőtteket. A javarészt családtagokból és barátokból álló közönség zenehallgatás mellett hot dogot
és halászlét fogyaszthatott, ez utóbbival a kocsmát egykor működtető Fülöp bácsi emléke előtt is tisztelegve. Ők
(az önkormányzat hozzájárulásával együtt) 44 ezer
forinttal tudták megtámogatni a névvel egyelőre
még nem rendelkező zenekart. A legközelebbi
alkalom ifjú zenészeink meghallgatására a falunap
lesz. Most még csak egy félórás műsorral
készülnek, de nem zárkóztak el az elől, hogy
néhány év múlva ők húzzák a talpalávalót az
utcabálon is.
Az esemény másik, terápiás jellegű célkitűzése
a nyári szünet kitörése felett érzett öröm, illetve
bánat feldolgozása volt. A helyszínen megjelent
120 ember többnyire az előbbi érzelmeket osztotta.
A közönség soraiban csápolt: Arany Beáta

RÖVID HÍREK MÁJUSBÓL
A péntekenként megtartott teaház keretein belül került megrendezésre Szentgyörgyi Adél
kiállítása. Adél idestova 3 éve jár a tamási Würtz Ádám Általános Iskola és Művészeti Iskola
rajzszakkörére, ez idő alatt készült műveiből januárban nyílt ott egy kiállítás. Innen jött az
ötlet, hogy a már egyben lévő munkákat érdemes lenne nálunk is bemutatni. A május 24-i
kiállításmegnyitón összegyűlt kisebb tömeg változatos technikával készült munkákat
tekinthetett meg. Voltak itt ceruza- és tollrajzok, akvarellek, linómetszetek, tűzzománcok,
fotók, de agyagból készült edények és szobrok is. Technikai nehézségekbe ütközött néhány
nem jelen lévő munka digitális formátumban való bemutatása, de ezt egy héttel később, a
kiállításbontó partin tudtuk pótolni.
Május 25-én, szombati napon tartottuk meg Nagyszékelyben a
gyermeknapot. A nap a már tavalyról ismert „hétpróbás gazfickók
versengésével” indult: idén a Kampókéz Alapfokú Kalózképző
Szakiskola felvételi feladatsorát kellett végigcsinálni a jelentkezőknek.
A vizsgázók nagy szakértelemmel hajtották végre a hajóépítés
és -süllyesztés, a tengerészcsomó-bogozás, a partraszállás és a
kincsfelismerés műveleteit, valamint jártasnak bizonyultak az ágyúgolyó
kilövésben, célba dobásban, fedélzetmosásban és konyhai
segédmunkálatokban is. A felvételizők teljesítményét értékelő, meglett
kalózokból álló szakértők csoportja elégedett volt a növendékek idei
felhozatalával, így a fedélzetre hozott kincsesláda tartalmából végül
minden jelentkező részesülhetett.
A déli harangszót három rövid bábelőadás követte, Móricz Zsigmond szarvasmarhákról szóló műveit véve
górcső alá. A szaletli alatt kialakított nézőtéren nem maradt üres hely. a 3D-ben sugárzott látvány(osság)ról
idén is Korecz Károly gondoskodott. Az
előadást követő ebéd hot dog volt, amiből
– mint kiderült – sosem lehet elég. Még
szerencse, mert így maradt hely fagyinak,
vattacukornak is! Délután négyig
használhatták a kisgyerekek a játszótér
mellett felállított ugrálóvárat, segway-jel
pedig akár a felnőttek is mehettek néhány
kört. A program arcfestéssel zárult.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek a játékok kieszelésében és
megvalósításában. Köszönöm azoknak, akik ajándékot vagy süteményt hoztak, ételt osztottak, áramot adtak,
előadásban szerepeltek vagy tapsoltak. Köszönet az elő- és elpakolásért, dekorálásért, rendrakásért!
Köszönöm mindenkinek, aki idén is a közös program mellett döntött! Találkozzunk jövőre is!
Hősök napja alkalmából tartottunk megemlékezést a kettős templom előtti
emlékmű mellett május 26-án. A református egyházközség által szervezett
ünnepségen ezúttal Papp István Gergely osztotta meg gondolatait az
egybegyűltekkel. A háborús emlékmű oldalán név szerint felsorolt hősi
halottakon kívül emlékeztünk az itthon helyt álló civilekre és a háborúk idején
magukra maradt családokra is.
Többször is elmaradt, de június 1-én végül sikerült megtartani a Föld napja
alkalmából meghirdetett, Kisszékellyel közös úttakarító kirándulásunkat. Az
összesen 26 főt megmozgató kiránduláson ezúttal is a kisszékelyi Horváth
András kalauzolt minket a közösen megtett útszakaszon, felhívva figyelmünket
sok környezetünkben rejtőzködő érdekességre is.
Következő Kisszékellyel közös programunk július 12–13-ra várható. Az
aratónapot megelőző pénteken kettő órakor gyógynövénytúrával egybekötött séta
indul Kisszékelyből a nagyszékelyi nyitott kertekbe – jelen esetben Bócsó Renáta
és Juhász Attila portájára. Másnap az Aratóünnepen a nagyszékelyi aratócsapaton
kívül a Hegyhát Natúrpark településeinek bemutatkozása alkalmából elhelyezett
kiállítási standon is képviselni fogja magát Nagyszékely.

Arany Beáta

NYITOTT OLDAL
Keck Zsigmond-tanulmány
Az újságosstandokon újra kapható a Rubicon folyóirat 2017/9-es száma,
melyben van egy érdekes, nagyszékelyi vonatkozást is tartalmazó tanulmány.
Az írás a Keck lelkészcsalád Bácskába elszármazott ágának egyik tagjáról,
Keck Zsigmondról szól.
Olvasása közben elmerenghetünk arról, hogy
micsoda színes egyéniségek voltak a Keck
családban. Máthé Áron, a tanulmány írója Keck
Zsigmond életútjában a magyar értelmiségi sors
közös kényszerek alatt (de-)formálódott
általános elemeit is felfedezni véli. Tanulmánya
végén az általános tapasztalatokat így összegzi:
„A 20. századi magyarság – és különösen a
kisebbségi sorba került magyarság – nagy
traumája, hogy értelmiségi vezetői, kimagasló gondolkodói közül sokan Keck
Zsigmondhoz hasonlóan végigjárták a kényszerű vagy önkéntes kollaboráció, az
üldöztetés és az »ahogy lehet« értékmentést célzó útját.”
Akit érdekel a tanulmány, ingyenesen el tudja olvasni a Rubikon honlapján:
http://www.rubicon.hu/ma_files/2017_9_78.pdf
Szabó Ákos
Elindult valami
Városi születésűként és érzékenyebb lelkiséggel könnyű megítélni, hogy a földi létezés csodája falun sokkal
jobban feltárul, mint a várost jelentő kőrengetegekben. Ugyanakkor azt is látni lehet, hogy azok a társadalmi
berendezkedések, amelyek a vidéken élők élelmiszer előállítására alapozódtak, mostanra szinte teljesen
felbomlottak, vagy legalábbis jelentősen átalakultak úgy, hogy a falu, mint az évezredek alatt kialakult
sajátságos élettér, szinte teljesen eltűnt. Azaz a falvak keresik – öntudatlanul is – a létezés és ezen belül a
megélhetés új lehetőségeit.
A jó adottságú falvaknak, mint amilyen Nagyszékely is, a legelérhetőbb lehetőség a turizmus. (Tekintve,
hogy a normálisabb emberek lelkében a falu archetípusként tovább él, olyan varázslatos közegként, ahova a
lélek a megmaradt szépérzéke okán mindig is vágyódik.) De nem olyan könnyű az új utak kitaposása…
Úgyhogy az a táborkezdemény, ami a bürokratikus nehézségek ellenére június elején lezajlott, ezen
turisztikai útkeresés egy alakuló ösvényen tett első lépéseként értelmezhető. Pozitív egybeesés, hogy a nagy
létszámú gyerekcsoport (egy Waldorf-iskola diákjai) szervesen illeszkedett ebbe a szellemi háttérbe, azaz nem
„lelazulni” jöttek, hanem megtapasztalni a falusi élet szépségeit és munkás hétköznapjait is. Ebből kifolyólag
nem volt hangoskodás, amitől félni lehet a turizmus kapcsán; ellenben fiatal, finom, olykor bájosan esetlen
kezek segítettek különböző portákon a meglóduló természet igazításában, az ilyenkor esedékes teendők
elvégzésében,
megtapasztalva
a
kiskertek és a háztáji állatok közelségét
úgy, hogy mindennek a haszna is
érzékelhető lett számukra. Sőt, még a
faluközpontot elöntő iszapréteget is
eltávolították egy szakaszon.
Reméljük, ez az ösvény egyre
szélesebb és hosszabb lesz, amelyen
járva
minden
nagyszékelyi
jó
élményekkel gazdagodhat, míg végül
olyan út lesz, amin szívesen és
mosolyogva közlekedünk mindannyian.
Mindenesetre biztosan elindult
valami…
Gyergyói Noémi

Apucinak, Pálinkás Jánosnak kíván boldog harminckilencedik házassági évfordulót felesége: Anci

AZ IDEI NAGYSZÉKELYI FALUNAPON

FALUNAPI ESZEM-ISZOM

MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ

AZ IDEI NAGYSZÉKELYI FALUNAPON
NEM LESZ FŐZŐVERSENY. AKI ENNEK
ELLENÉRE ÚGY ÉRZI, HOGY SZÍVESEN

„HOZOTT” KIÁLLÍTÁS CÍME:

„NAGYSZÉKELY MÁSKÉNT”.
EZÚTTAL OLYAN NAGYSZÉKELYI TÉMÁJÚ KÉPEKET
KERESÜNK, AMELYEK NEM A MEGSZOKOTT
SZEMSZÖGBŐL ÖRÖKÍTIK MEG A KÖZSÉGET. A

RÉSZTVEVŐJÉT, AZ KÉRJÜK, JELEZZE,

LEHETŐLEG DIGITÁLIS FORMÁTUMÚ FOTÓK VAGY

GONDOSKODNI SZÁMÁRA!

AKÁR SZABADKÉZI TECHNIKÁVAL KÉSZÜLT

KERESSÜK VISZONT NAGYSZÉKELY

ALKOTÁSOK BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

LEGSZEBB ÉS LEGFINOMABB

2019. JÚNIUS 28. (PÉNTEK)
A KÉPEKET SZEMÉLYESEN, VAGY AZ

SÜTEMÉNYÉT!

MEGVENDÉGELNÉ A FALUNAP TÖBBI
HOGY HELYRŐL TUDJUNK

A PÁLYAMŰVEKKEL DÉLELŐTT LEHET

aranybeavirag@gmail.com
E-MAIL CÍMRE VÁRJA:

JELENTKEZNI A KULTÚRHÁZ

Arany Bea

KONYHÁJÁBAN.

Nagyszékelyi falunap
2019. július 6-án, szombaton
PROGRAMOK:
10:00–16:00 KÉTCSÚSZDÁS LÉGVÁR ÉS SÖPRÖGETŐ
10:00–10:30
11:00–11:40

ZUMBA FITNESS KATÁVAL
A NAGYSZÉKELYI GITÁRISKOLA ZENÉS MŰSORA

12:00–14:00 KÖZÖS EBÉD
14:00–14:30
14:45–15:00
17:30–17:45
17:50–18:30
18:30–18:40
18:45–19:00

SZABÓ ROBI CITERÁZIK
RÖVID FALUSI JELENET – A NAGYSZÉKELYI PAJTASZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN
PÁLFAI HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPTÁNC EGYESÜLET – KALOCSAI TÁNC
FARKAS IBOLYA ÉS KÁNTOR ISTVÁN MŰSORA
PÁLFAI HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPTÁNC EGYESÜLET – MOLDVAI TÁNC
PINCEHELYI REZEDA TÁNCCSOPORT FELLÉPÉSE
20:00–20:50 LEBLANC GYŐZŐ ÉS TÓTH ÉVA MŰSORA
21:00–02:00 UTCABÁL A SZATURNUSZ ZENEKARRAL
EGYÉB PROGRAMOK: ARCFESTÉS, JÓTÉKONYSÁGI CÉLDOBÁLDA, KIÁLLÍTÁS
A HELYSZÍNEN LESZ BÜFÉ, VALAMINT VATTACUKOR VÁSÁROLHATÓ.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A KULTÚRHÁZ MELLETT:
NAGYSZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az újságot kiadja 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: Arany Beáta Virág, Klubecz Istvánné és az Önkormányzat dolgozói.
Korrektúra: Bori Tamás

