2020. február

101. szám

Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2020. január 28-án megtartott képviselőtestületi ülésről
Az ülésen kilenc határozat hozatalára és egy rendelet alkotására került sor, ebből nyolc határozat és a
rendeletek végrehajtásáról határidőn belül intézkedtem.
A képviselőtestület első napirendi pontban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos
előterjesztést tárgyalta, majd egyhangúlag elfogadta azt.
Második napirendi pontban 2020. évi munkatervét állapította meg és fogadta el a testület.
Egyebek napirendi pontban döntött a képviselőtestület:
alábbiak szerint határozta meg a képviselőtestület:
– az általános körzethatárok megállapításának
egész napra 2.000 Ft/nap, fél napra 1.000 Ft;
véleményezéséről;
– tárgyalt a képviselőtestület a 2020. évi Kisokos
– Nagyszékely belterületi 38. helyrajzi számú és
Programnaptár tervezetét, de annak elfogadását a
225. helyrajzi számú közös tulajdonban lévő
következő testületi ülésig elnapolta;
ingatlanokhoz kapcsolódó elővásárlási jogról való
lemondásáról;
– A Nagyszékelyi Polgárőr Egyesület elnöke által
benyújtott kérelmet tárgyalta és bírálta el a testület;
– támogatta dr. Kuti István rendőrezredes 2020.
május 1-i hatállyal tervezett kapitányvezetői
– A képviselőtestület nyilvános ülésén egy
kinevezését a Tamási Rendőrkapitányság élén;
rendeletet
alkotott:
Nagyszékely
Községi
Önkormányzat Képviselőtestületének a temetőkről
– megtárgyalta és támogatja a Rákóczi Szövetség
és a temetkezésről szóló 1/2020. (I.29.) Ök. számú
Magyar Iskolaválasztási Programját;
rendeletét.
– a művelődési ház kis épületének bérleti díját az
Zárt ülésen a Nagyszékely Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Nagyszékely, Táncsics
u. 6. szám alatti ingatlan 2020. január 1-től 2020. december 31-ig tartó bérbeadásáról és települési támogatások
elbírálásáról döntött a képviselőtestület.
Klubecz Istvánné polgármester

NAGYSZÉKELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL
2020-RA SZERVEZETT PROGRAMOK TERVEZETT IDŐPONTJAI
(PROGRAMNAPTÁR)
Program
Dátum
Kultúrházak éjjel-nappal február 14., péntek
február 15., szombat
Falufarsang
február 22., szombat
Nemzeti ünnep
március 15., vasárnap
Föld-napi faültetés
április 25., szombat
Gyermeknap
május 30., szombat
Falunap
július 18., szombat
Kenyérsütés és -áldás
augusztus 20., csütörtök
Szüreti felvonulás és bál szeptember 26., szombat
Idősek napja
október 1., csütörtök
Búcsúbál
október 24., szombat
Falukarácsony
december 18., péntek

Időpont
17:00–24:00
15:00–02:00
18:00–02:00
10:00–11:00
09:00–16:00
09:00–16:00
09:00–02:00
09:00–16:00
14:00–18:00
10:00–12:00
20:00–02:00
17:00–18:00

Helyszín
Művelődési ház
Művelődési ház
Művelődési ház
Iskola
Művelődési ház udvara
Szabadság tér
Művelődési ház
Szabadság tér
Szabadság tér – Művelődési ház
Művelődési ház
Művelődési ház
Művelődési ház

Ezúton szeretném megköszönni a falufarsang alkalmából sütött fánkokat, valamint a házi lekvárokat a
készítőknek, a tombolára felajánlott tárgyakat az adományozóknak, Csáki Csillának és a Tolnanémedi
Pajtaszínház tagjainak az előadást, a Last Minute zenekarnak a koncertet, Arany Beátának a rendezvény
megszervezését, valamint minden résztvevőnek, hogy eljött.
Klubecz Istvánné polgármester

Tavaszünnep
A március 14-én szombat délutántól késő estig tartó
rendezvény a Nagyszékelyi Művelődési Házban lesz
megtartva, szervezője a Két Torony Nagyszékelyi
Faluegylet.
Tervezett Program:
14:00–15:30 Magbörze és vásár
A magbörze lehetőséget ad rá, hogy finom
termést hozó magokhoz jussunk. Ezen kívül
remek alkalom inspirálódni és beszélgetni a nagy
kerti munkák beköszönte előtt… A vásárban
talán azt is megtudhatjuk, ki mit horgolt télen a
kandalló mellett…
15:40–16:00 Néhány szó a Pillangófalva programról
16:00–17:00 Lénárt István: „Az elmúlt 20 év tapasztalata az önellátásban”
Lénárt István hagyományőrző ezermester nevéhez fűződik a népi mesterségeket bemutató Kacár tanya.
István nemrégiben a közeli Somogy megyébe költözött. Életéről és tevékenységeiről mesél nekünk.
17:00–17:30 Kovács Péter tűzikovács: „A szerszámok újrafelfedezése“
17:30–18:00 Batyus vacsora
A „Terülj, terülj asztalkám!”-ra kérünk hozni finomságokat!
18:00– Zsidó Piroska mesemondó mesél gyerekeknek és felnőtteknek
Közvetlenül a mese után táncház várja azokat, akik élő népzenével szeretnének feltöltekezni. Vendégünk a
Folyondár zenekar, táncot tanít Bánfi Zsuzsanna és Vörös Rezső.
A program költségeit az Erasmus+ támogatja. A belépés ingyenes!
Sok szeretettel invitál mindenkit: Jagodics Edit
Apróságok
Napról napra válik egyre otthonosabbá a művelődési ház. Még mindig
akad bőven csinosítani való, viszont szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak a magánszemélyeknek, akik már eddig is hozzájárultak a
változásokhoz. Köszönöm a babasarokba hozott játékokat, bútorokat,
szőnyegeket, plédeket. Köszönet a könyvespolcért, és a rajta lévő
könyvekért és társasjátékokért! Hálás vagyok a rexasztalra varrt
ponyváért, valamint a teakonyhába adományozott mikrohullámú sütőért.
Erzsi
Végre került karnis és sötétítőfüggöny is a klubszobába; köszönöm a
felszereléshez nyújtott segítséget!
Természetesen mindennek nem lenne értelme, ha az épület kihasználatlan volna. Nagy öröm számomra,
hogy a baba-mama klub, a nyugdíjas klub, a hastáncra és néptáncra járók, a pajtaszínház tagjai, a teaházak és
tini-ifi klubok résztvevői mind-mind élettel töltik meg az épületet!
Hamarosan itt a tavasz és a kerti szezon. Aki szívesen segítene a művelődési ház
kertjének parkosításában, az az elkövetkezendő hónapokban találhat rá módot. Ezúton
keresünk fa-örökbefogadókat, akik egy-egy facsemete megvásárlásával támogatnák a
köz(ös)séget. A csemeték elültetésére várhatóan április 25-én, szombaton kerül sor, erre
az alkalomra szeretettel várjuk azokat, akik a növények elültetésében (is) részt vennének.
A részletekről érdeklődni Kardos Etelkánál lehet a 20/6655-952 telefonszámon, de fel
lehet iratkozni a polgármesteri hivatalban (408-393), vagy
Arany Beánál (30/516-5933) is.

Szilvási Andrásnét
születés- és névnapja
alkalmából szeretettel
köszönti, és jó
egészséget kíván neki:

Értesítjük Nagyszékely lakosságát, hogy az orvosi rendelés minden hónap első csütörtökén elmarad,
helyette a pincehelyi rendelőben lehet felkeresni Dr. Csonka Máriát. A doktornő rendelési ideje:
– Picehelyen: hétfőn, kedden és pénteken 8–12, szerdán 14–17, csütörtökön 8 és 10 óra között van.
– Nagyszékelyben hétfőn 13 órától, csütörtökön 11 órától tart a rendelés, amíg van beteg a váróban.
A gyógyszerkiadás rendje Nagyszékelyben: kedden 10 és 12 óra között, pénteken 8 és 10 óra között.

NYITOTT OLDAL
Odabent kongó harangok
Ahogy az előző lapszámban is olvashattuk, idén a kerek évfordulók közül is a legkerekebb a trianoni
békediktátum 100. évfordulója. A nagyhatalmak olyan „szerződést” kényszerítettek az országra, amelynek
veszteségeit azóta sem tudta kiheverni. Egy évszázad távolából könnyű higgadt szomorúsággal tekinteni az
eseményekre („hűlve latoló józanságban” – a költő szavaival). Ám hogy akkor milyen elkeserítő fájdalom
lehetett megélni a tragédiát, arra legyen ízelítő az alábbi részlet: Dr. Padányi Viktor (1906–1963) történész,
író visszaemlékezése.
„E sorok írója 14 éves fiú volt és negyedikes gimnazista akkoriban. Tíz órakor növénytan óra kezdődött, és
Kovách Demjén tanár úr magas, szikár alakja pontosan jelent meg az ajtóban, mint mindig. Felment a
katedrára, beírta az osztálykönyvet, de nem kezdte el a feleltetést, mint szokta, hanem lehajtott fővel meredt
maga elé egy hosszú percig… És akkor megkondultak a harangok. Kovách Demjén tanár úr felállt, odament
a térképtartóhoz, kivette a térképet, amelynek felső sarkában még ez a név állt: »A Magyar Szent Korona
Országainak Politikai Térképe«, és felakasztotta a térképállványra. Mindezt egyetlen szó nélkül. Aztán
megállt előtte, kissé oldalt, hogy ne
takarja el előlünk, és nézte, olyan
arccal, olyan leírhatatlan lágy
kifejezéssel, amilyet mi még soha sem
láttunk száraz és örökké szilárd
arcán. Mi halálos csendben néztük a
térképet és az előtte álló, szürkülő
hajú ciszterci papot, amint feje egyre
lejjebb esett a mellére, és a kívülről
behallatszó harangzúgás által még
inkább kimélyített csendben – inkább
magának, mint nekünk – ennyit
mondott: »Consummatum est« (azaz:
Elvégeztetett – a keresztre feszített
Jézus utolsó szava).
Ötvennégyen voltunk, ötvennégy
tizennégyéves magyar fiú. A Golgota
utolsó szavai után nem bírtuk tovább. Leborultunk a padokra, és elkezdtünk sírni. Odakint kongtak a
harangok. Nagy-Magyarország keresztre feszítésének napja volt: 1920. június 4., péntek…”

Néptánctanítás
„Még azt mondják, nem illik a tánc a magyarnak,
nem, ha néki cipellőt, bő nadrágot varrnak,
de sarkantyús csizmának, kócsagtollas főnek,
illik gyöngyös pártának, magyar főkötőnek.”
Bizony illik a tánc magyarnak és nem magyarnak, sarkantyús csizma,
kócsagtoll ide vagy oda… Ezért péntekenként a művelődési házban 16 órától
17:30-ig néptánctanítással várja a falu apraját és nagyját Bánfi Zsuzsanna. És
amikor a táncos lábak kissé megfáradnak, a táncot pihenésképpen
népdaléneklés, -tanítás váltja, mert ahogy Babits Mihály is írja:
„Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”
Az oldalt szerkesztette: Papp István Gergely

Február a művelődési házban
2020. február 14–15-én Nagyszékely kétnapos rendezvénnyel
csatlakozott az immár tizennegyedik évében járó
„Kultúrházak éjjel-nappal” fedőnévre hallgató országos
akcióhoz. A cél olyan kulturális tevékenységek bemutatása
volt, amelyek már maguktól is működnek a művelődési házban,
illetve amelyekre még igény van. A programok túlnyomó része
önerőből, helyi lakosok bevonásával valósult meg.
A rendezvénynek a teaház adott keretet, hiszen az a többi pénteken is a „kinek mihez van kedve” jegyében
szokott megvalósulni. Első este a helyi tagokból álló Blockflöte Consort fújt nekünk reneszánsz dallamokat,
melyekre Hargita Bogi útmutatásai alapján lejthettek táncot a közönség erre nyitott tagjai. A pénteki rövidebb
program vetítéssel zárult, amelyen először a korábbi évek gyermeknapi bábelőadásait, majd a nagyszékelyi
pajtaszínház eddig legsikeresebb, „A megtalált falu” című előadását tekinthettük meg közösen. A szombati
program a nagyszékelyi református templomegyüttes középkori részét kutató régészek előadásaival indult.
Először Rácz Miklós foglalta össze az eddigi falkutatás eredményeit,
majd K. Németh András mesélt nekünk a régészszakma rejtelmeiről.
Rövid szünet után Csáki Csilla irányításával kóstolhatott bele aki
mert, hogy milyen is egy drámafoglalkozás. Végül Bánfi Zsuzsanna
vezetett minket lépésenként a néptánc kacskaringós útjain, a
Folyondár zenekar kíséretével. Az esti vetítésen – kívánságműsor
kertében – Bényi Péter és Bori Dániel nagyszékelyi témájú kisfilmjeit
vettük elő, majd folytatódhatott a hajnalig tartó tánc. Kiállításunk is
volt: Kardos Etelka jóvoltából az „Alkalmazkodó gyümölcsészet – a
jövő kertje a Kárpát-medencében” című vándorkiállítást tekinthettük
meg a folyosón. Ezúton is szeretném megköszönni minden
közreműködőnek, hogy hozzájárult a két esthez!
„Itt a farsang, áll a bál!” – Háromnapos farsangi vigasság
volt ez évben Nagyszékelyben! Csütörtökön az iskolások,
pénteken az óvodások öltöztek be; szombaton pedig a
falufarsangon vehettek részt azok, akik még rá bírtak nézni a
fánkra. (Elég sokan akadtak: az összesen 12 kg lisztből készült
fánk mind elfogyott.) Előadás idén is Csáki Csilla jóvoltából
került a művelődési ház színpadára: a községünkben élő
rendező ezúttal a Tolnanémedi Pajtaszínházat mentorálta. „A
vírus” című színdarabjukból megtudhatta, aki még nem volt
jártas ebben a témakörben, hogy hogyan is működik a pletyka.
Az előadás utáni jelmezes felvonuláson nem volt sem alsó,
sem felső korhatár. A szakértőkből álló zsűri a háromtagú hippi
családot emelte a dobogó legfelső fokára, míg lejjebb egy ifjú
bűvész, valamint egy méhecske és egy tündér állt. Magára a
bálra a hat nagyszékelyi és egy kisszékelyi fiatalemberből álló
Last Minute zenkar melegítette be a közönséget, amely végül
csak nehezen engedte el az előzenekart. A szomszédos
teremben fánkevők ügyességi versenyén mérkőztek meg a
község mindenre elszánt fiataljai. A hajnalig tartó bált később
már csak a tombolahúzás szakította meg.
Az első oldalon fel van sorolva a farsang kapcsán néhány köszönet, melyekhez csatlakozom. Szeretném
még megemlíteni mindazon láthatatlan embereket is, akik hangosítást vagy világítást szereltek, sorszámokat
tűzdeltek, jegyeket árusítottak, fellépőket és nézőket szállítottak, díszeket hajtogattak, székeket pakoltak,
mosogattak, rendet raktak, takarítottak. Köszönöm mindannyiuknak!
Arany Beáta
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