2019. augusztus

95. szám

Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2019. augusztus 9-én megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről
A képviselőtestület a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015/II.25./32
önkormányzati rendeletét módosította azzal, hogy kérelem benyújtása nélkül iskolakezdési támogatásban
részesít minden állandó lakcímmel rendelkező, nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú gyermeket
3. életévének betöltésétől 16. életévének betöltéséig.
A döntésről minden szülőt egyedi határozattal értesítettünk. A támogatás kifizetésére 2019. augusztus 28án 10 órától került sor az Önkormányzat épületében.
Beszámoló a 2019. augusztus 13-án megtartott képviselőtestületi ülésről
Az ülésen kilenc határozat hozatalára és egy rendelet
alkotására került sor, nyolc határozat végrehajtásáról
és a rendelet kihirdetéséről 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
2019. évi költségvetésének első félévi teljesítését,
harmadik napirendi pontban pedig dr. Csonka Mária
háziorvos írásos beszámolóját fogadták el a testület
tagjai.
Egyebek napirendi pontban a Sárbogárdi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi
beszámolóját fogadta el a testület határozat hozatala
nélkül.
A képviselőtestület megválasztotta a Helyi
Választási Bizottság tagjait a következő öt évre. Ők
2019. augusztus 14-én tettek esküt az Önkormányzat
hivatalos helyiségében, így az októberben esedékes
önkormányzati
választáson
megkezdhetik
munkájukat.
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosításáról döntött a képviselőtestület, mivel
szeptember 30-ával több település is kilép a
társulásból.

A képviselőtestület döntött arról, hogy
falugondnoki autó cseréjére pályázatot nyújt be a
Magyar Falu Program keretében „Falu- és
tanyagondnoki szolgálat támogatása” címmel, MFPTFB/2019 kódszámmal megjelent kiíráson. A
pályázat előkészítése folyamatban van. A jelenleg
használatban lévő falugondnoki autó már elmúlott
10 éves, ezért lenne szükség az újra.
Ezután a DRV Zrt. által a 2020 és 2034 közötti
időszakra elkészített gördülő fejlesztési tervet
fogadta el a testület, és megrendelte a szolgáltatótól
a tervben meghatározott, 2020. évre vonatkozó
munkálatokat.
A képviselőtestület a későbbiekben döntött arról,
hogy részt vesz a Magyar Falu Program keretében
„Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című,
MFP-ÖTU/2019.
kódszámú
pályázaton.
A
Damjanich utcai útburkolat minőségének javítását
célzó pályázat benyújtása folyamatban van,
határideje 2019. szeptember 2.
Zárt ülésen két települési támogatási kérelemnek
és kilencven tanköteles gyermek iskolakezdési
támogatásának elbírálásáról döntöttek a testület
tagjai. Az ügyfeleket egyedi határozattal értesítettük
a döntésről.
Klubecz Istvánné
polgármester

Augusztus 15-én érkezett Nagyszékelybe községünk
legújabb munkagépe: Chery-Zoomlion RD254. A 25
lóerős, összkerékmeghajtású,
fülkés traktort
a
közfoglalkoztatásban megtermelt bevétel egy részéből
vásárolta az önkormányzat. A traktor kommunális és
mezőgazdasági munkák elvégzésére egyaránt alkalmas.
Mindazon kiegészítő eszközök csatlakoztathatók hozzá,
melyek elődjéhez is, így vele is lehet majd talajmarózni,
szántani, palántázni, pótkocsit vontatni. A korábbi kisgép
idővel eladásra kerül.

Pataki Henrik – Tanár bácsi kerékpárral
Lassan negyven éve már annak, hogy Nagyszékelyből Paksra költözött.
Mindenki ismerheti arcát az iskolában kifüggesztett tablókról. Júliusban
hunyt el Pataki Henrik, aki közel húsz éven át volt a nagyszékelyi általános
iskola igazgatója. Életéről fiával, Pataki Leventével beszélgettem.
Ősei anyai ágon Holbok, apai ágon Prescherek, 1720 környékén
érkeztek Hessenből. Az egykori tanító bácsi, aki a nagyszékelyiek
emlékezetében inkább volt Imre, mint Henrik, és aki élete nagyobbik
részében a Pataki vezetéknevet viselte, Prescher Henrik néven született
1940-ben. Édesapja (ugyancsak Prescher Henrik) katonaként szolgált a
második világháborúban. Előbb tiszthelyettes, majd tiszt volt
Drávaszabolcson, ahol a híd megerősítése és védelme volt a feladata. A
háború után nem vállalt további tiszti szolgálatot a magyar hadseregben.
Nevét 1947-ben Patakira magyarosíttatta, de a kitelepítés idején mindez
nem számított, ő is listára került. A családtól mindent elvettek: házat,
jószágot, egyebet, és Keszőhidegkútra internálták őket. A gyűjtőtáborból
sikeresen megszöktek, és egy darabig Sárszentlőrincen húzódtak meg.
Végül hazatérhettek. Katonatisztből rakodómunkás, majd tehenész lett, így is ment nyugdíjba.
Az ifjú Pataki Imre 9 éves volt a kitelepítés idején. A Nagyszékelyben töltött gyermekkor után a gyönki
gimnáziumban folytatta tanulmányait. Osztálytársainak gondját viselte, mintha csak az apukájuk volna, amiért
gimnáziumi barátai haláláig „Tyatya” néven emlegették. Kaposváron tanult tovább, ahol tanítóként végzett.
Jó sportoló volt, kézilabdában tartalék válogatott kerettag. Kaposváron tanári állást is kapott, de elment a
minisztériumig, hogy hazajöhessen Nagyszékelybe tanítani. Rövidesen kinevezték iskolaigazgatónak. Olyan
iskoláról álmodott, ami itt tartja a jobb képességű gyerekeket is. Nagy szívfájdalma volt, amikor küzdelmei
ellenére végül 1973-ban elvitték Nagyszékelyből a felső tagozatot. Az akkor gyönyörűen felszerelt épületből
teherautószám hordták el a szemléltetőeszközöket, térképeket, sporteszközöket a pincehelyi iskolába.
Még főiskola után, 1962-ben vette feleségül a szintén nagyszékelyi születésű Nemesi (Nettling) Jankát.
Három gyermekük született. Felesége gyógyszertári asszisztens volt. Szülői segítséggel megvették a 30-as
években a központban épült, majd megüresedett gyógyszertár épületét, de a gyógyszertárat helyben már nem
sikerült újra megnyitni. Felesége eleinte Gyönkre és Tamásiba ingázott, majd átképzés után a pincehelyi
kórház rendelőintézetében, a nőgyógyászaton helyezkedett el.
A nyarak az iskola körül forogtak: vagy verseny volt, vagy táboroztatás. Több felnőtt is járt a tanító úrhoz
szünidőben korrepetálásra, hogy hozzásegítse őket a nyolc általános
elvégzéséhez. Az iskola volt az élete. Ahogy megfogalmazta: ő arra
szerződött, hogy tudást adjon. Világéletében sportos volt, úgy is
ismerték: a tanár bácsi a kerékpárral…
A nyolcvanas évek elején a család Paksra költözött. Búcsúra,
halottak napjára rendszeresen hazajöttek, de édesapja betegségének
idején, éveken át minden hétvégén itthon volt.
Imre bácsit betegségének utolsó pár éve igen megviselte: nagyon
fájtak a lábai. Hamvai a nagyszékelyi temetőben vannak elhelyezve.
Pataki Leventét faggatta: Arany Beáta
Közel hatvan éves fotó került elő a főtéren található kocsmaépületből. Az 1960-ban készült felvételen
akkori fiatalok, valamint az iskolaigazgató Pataki Henrik látható. Mint utóbb kiderült, ők voltak azidőben
a Nagyszékelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai.
Ezúton szeretnénk megköszönni Borbás Józsefnek, a Sió-Market Kft. ügyvezető igazgatójának, hogy
bekereteztette, és Nagyszékely községnek adományozta a fényképet!
Bizonyára sokaknál rejtőznek otthon kacatszámba menő régi felvételek, melyekről azt sem tudjuk, kiket
ábrázolnak. Ilyen (Nagyszékelyben talált) képeket keresek a télire tervezett kiállításra, melynek címe:

MIT

REJT A PADLÁS?
Arany Beáta (30/516 5933)

NYITOTT OLDAL
A Nyitott Oldal a Nagyszékelyi Hírmondó civil felülete. Kérjük, küldjenek Nagyszékellyel kapcsolatos
történeteket, illetve aktuálisnak ítélt írásokat, véleményeket!
Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack
Az idén nagyon kegyes volt velünk a természet. Itt,
Nagyszékelyben legalábbis. A hírek hetek óta hihetetlen
méretű és mértékű erdőtüzek riasztó képsoraival vannak telve,
mindhárom nagy kontinensen. Ehhez képest a megszakadásig
telt gyümölcsfák közelsége maga a paradicsom.
A gyakran hallott népmese, a Szóló szőlő, mosolygó alma,
csengő barack mély lényege ebben az évben igazán láttatni
engedi magát. Hajnalban, amikor még harmatos a fű, és nem
indult meg a hétköznapok zaja, akkor ezek a gyümölcsök
tényleg szólnak, mosolyognak, szinte énekelnek.
És ilyenkor egy régebbi olvasmány tartalma is sokkal érthetőbbé válik, szinte kézzelfoghatóvá a közlendő.
Hamvas Bélának Az öt géniusz könyve című művéről van szó. Hamvas Béla a történelmi Magyarország
területét szelleme, életberendezkedése szerint öt részre osztja, és e „hely-szellemeket” nevezi géniusznak.
Nagyszékely szinte teljesen határterület ezek között a géniuszok között; mostani, terméstől duzzadó
állapotában talán mégis a „Dél”-nek nevezett helyszellem leírása illik rá legjobban. Íme, néhány idézet:
„Ezen a földön minden problematika visszhangtalan. Pártviszály, sajtó, közlekedés, találmányok
közömbösek. A gazdaság familiáris és intim. A gazdálkodás kicsiny körökben folyik…” (A gazdálkodás ebben
az értelemben semmiképp nem jelenti az ipari mezőgazdálkodást.)
„Várostalan és ipartalan vidék, nincs szüksége szervezésre. Az akarat megfeszülése hiányzik, mintha
minden csak érzékelés lenne.”
„…az ember az aranykorral nem találkozik, mindössze csak eszébe jut, mintha a felhők emlékeznének.”
„Minden bizonnyal azért szegényedett el ennyire, mert már csak kettő van együtt, a természet és a szellem,
és a lélek tüze kialudt. Hihetetlen, hogy mennyire kevés itt a lélek, a harmóniabontó és -erjesztő és nyugtalan
és megfoghatatlan.” (Hamvasnál a lélek az emberi természet nyugtalanságának a forrása.)
És valóban, kikerülhetetlen a természet bőségének állandó érzékelése. És valóban, nincs szükség
szervezésre: az élet enélkül is folyik a maga medrében. És valóban, nincs szükség sem iparra, sem városra:
hiszen elveszne ez a fajta sajátságos érzékelés, hangulat.
Hanem az akarat megfeszülése… nos, arra azért lenne szükség. Ahogy a minap barátunk mondta: a bőséget
meg kell tisztelni, az ilyen kiváltságos években. Ami azt jelenti, hogy a természet adományait nem lenne
szabad hagyni veszendőbe menni. Az idén többet kellene feldolgozni lekvárnak, befőttnek, szörpnek,
gyümölcslének, cefrének stb. Már csak azért is, mert olcsóbb és sokkal egészségesebb, mint az üzletben
vehető.
No, meg nem olyan személytelen, mint amit az ipar állít elő. Azt is mondják az ehhez értők, hogy az
élelmiszer annál egészségesebb, minél kevesebb utat tesz meg a termőhelyétől az asztalunkig.
Talán ebben a beteg emberek lakta világban érdemes megfontolni ezeket a tanításokat. Talán egy gyógyszer
nem a patikában van, hanem a kertünkben…
Gyergyói Noémi

LÉLEK! TÁNCRA FEL!
KÖRTÁNC-IMA: Imaközösség a tánc nyelvén
2019. szeptember 7-én, szombaton 16 és 18 óra között a Művelődési ház nagytermében
A körtánc-ima az imádság olyan lehetősége, amelyben a zene, a mozgás, a tánc utat nyit
gondolatainknak, érzéseinknek, segít közelebb kerülni Istenhez, önmagunkhoz, társainkhoz.
„Körtáncban fogják majd énekelni: Minden forrásom tebenned fakad.”
87. Zsoltár 7.
„Akkor majd örül a szűz a körtáncban, ifjak és öregek együtt.
Gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom és megörvendeztetem őket bánatukban.”
Jeremiás 31:13.

Nem is annyira kicsi apróságok
A 2019-es magyarországi önkormányzati választás október 13-án, vasárnap lesz megtartva 6 és 19 óra
között. A polgármestereket és a képviselőket öt évre választjuk. Nagyszékelyben, mivel a lakosság 100 és
1000 fő között van, ezúttal is 4 képviselőt fogunk választani. A polgármester-, illetve képviselőjelöltek
bemutatkozását a szeptemberi Nagyszékelyi Hírmondó hasábjain fogjuk közölni.
Családias körülmények között zajlott le az idei augusztus
20-i kenyérsütés. A megszokottól eltérően a dagasztás ezúttal
nem közös teknőben történt, viszont az egyénileg előkészített
és formázott tészták együtt sültek meg a központban található
kemencében. Köszönet Kardos Etelkának és Kispitye
Attilának az előkészületekért és a kemence felfűtéséért!
Némi üröm vegyült az örömbe, mert az eddig bárki által
használható péklapát már többször is vándorútra indult a
játszótér környékén, ezúttal pedig darabokban került elő a
kemence mellől.
Ezúton kérünk mindenkit, aki szeretné használni a főtéren található kemencét, hogy ezirányú szándékát
előre, és időben jelezze a polgármesteri hivatalban! Kérjük továbbá, hogy mindenki vigyázzon a kemencéhez
tartozó eszközökre, és azokat rendben rakja a helyükre használat után!
Kérjük a lakosokat, hogy az ingatlanjaik felújítása során keletkezett építési törmeléket ne a határba hordják
ki, hanem gondoskodjanak annak megfelelő és szabályszerű konténeres elszállításáról!
2019. augusztus 1-től Lukácsné Hildebrand Erzsébetet nevezte ki a Simontornya és Térsége Köznevelési
Társulás vezetőjévé a tagok polgármestereiből álló társulási tanács. A társulás tagjai: Nagyszékely, Pálfa,
Pincehely, Sárszentlőrinc, Simontornya és Tolnanémedi. Erzsi óvó néninek ezúton is gratulálunk!
Klubecz Istvánné polgármester

2019. szeptember 21-én, szombaton délután
szüreti felvonulás és bál lesz Nagyszékelyben!
PROGRAM:
14:00 Gyülekezés a központban.
14:30 Felvonulás kezdete
Útvonal: Szabadság tér – Pincehelyi utca –
Kossuth utca – Szabadság tér – Rákóczi utca
– Damjanich utca – Petőfi utca – Dózsa utca –
Ady utca – Művelődési ház.
Szeretettel
várunk
mindenkit
a
felvonulásra! Viselet kölcsönzésére idén is
van lehetőség a múzeumból, a felvonulást
megelőző héten. Érdeklődni Arany Beátánál
lehet a 30/516 5933 telefonszámon. Ugyanitt
várjuk azok jelentkezését, akik szívesen
biztosítanának megállót a felvonulás során.
A Művelődési házban a szüreti felvonulás napjától lesz megtekinthető az előző évben elmaradt “Én kis
kertet kerteltem” kiállítás. A 2018-ban készült felvételek mellé szívesen veszünk néhány 2019-est is!
20:00 órától hajnali 2:00-ig szüreti bált tartunk a Művelődési házban, a Balaskó zenekarral. A bálra a belépő
felnőtteknek 700 Ft, diákoknak 500 Ft lesz.
Mindenkit szeretettel vár: Nagyszékely Községi Önkormányzat
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

