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103. szám

Nagyszékelyi Hírmondó
Tisztelt Nagyszékelyi Lakosok!
Köszönöm Önöknek az elmúlt időszakban tanúsított fegyelmezett, kitartó magatartást. Az elkövetkező időszakban
is kérem, hogy tartsák be a kijárási korlátozás szabályait, kövessék az utasításokat!
A koronavírus nagyon gyorsan terjed, és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb. Ezért arra kérem idősebb
lakóinkat, hogy maradjanak otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy ne kelljen kimenniük az
utcára. Abban az esetben, ha ellátásukban segítségre van szükségük, hívják az Önkormányzatot (hétköznap 8 órától
16 óráig) a következő telefonszámon: 74/408-393.
Ez a vírus mindannyiunk életére nagy hatással van, de ha betartjuk a fő szabályokat, elkerülhetjük a
nagyobb bajt. A mostani járványügyi helyzetben különösen fontos, hogy odafigyeljünk egymásra. Ez fokozottan
érvényes akkor, ha például rövid egyészségügyi sétát teszünk, a szabályozásoknak eleget téve, a településünkön
belül. Kérem a Tisztelt Lakosokat, amennyiben igényt tartanak textil szájmaszkra, a 74/408-393 telefonon jelezzék,
ezt követően eljuttatjuk Önökhöz.
Az itt található közkút közös használata még nagyobb odafigyelést igényel a jelenlegi pandémiás helyzetben,
ezért kérjük, tartsák be az erre vonatkozó ajánlásainkat! Kérem, hogy semmiképp ne igyanak közvetlenül a
közkifolyóból. Soha ne puszta kézzel fogják fel a vizet, mindig használjanak valamilyen, a tárolására alkalmas
eszközt, például üveget, kulacsot. Ha tehetik, akkor a közkút használata előtt mossák meg, fertőtlenítsék a kezüket,
például az erre alkalmas higiéniás géllel, majd húzzanak kesztyűt, és azt is hasonlóképpen fertőtlenítsék.
Köhögéssel, tüsszentéssel a közkifolyó felületére is kerülhetnek kórokozók, ezért saját és lakótársaink biztonsága
érdekében a használatakor viseljenek maszkot. Kérjük, mindig tartsák meg az előírt 1,5 méteres távolságot
másoktól.
Az április havi eboltás az idei évben elmaradt, az új időpontról a veszélyhelyzet megszűnését követően
tájékoztatjuk a lakosságot.
Jó egészséget kívánok a falu lakosságának, kérem, vigyázzunk egymásra!
Klubecz Istvánné polgármester
Lassan járj, tovább érsz! S ÉLSZ!
Mindennap többször is hálát adok azért, hogy itt ebben a nyugodt, csendes, békés kis faluban élhetek, melynek már
a neve is gyönyörű: Nagyszékely. Ahol reggel a madarak jól összehangolt koncertjére ébredhetek, s ahol bármerre
is indulok el, a természet lenyűgöző szépsége ölel át. S a csend. Amire a mai rohanó és zajos világban olyan nagy
szüksége van az embernek, hogy elmerülhessen saját magában s az őt körülvevő mindenségben. Külön öröm, hogy
a gyermekek a szabadban szaladgálhatnak, s az állatok közelségében nőhetnek fel. Nagyokat lehet sétálni, őzeket,
kecskéket, lovakat simogatni, s ha lehetőség adódik rá, fel is lehet ülni a hátukra, ami nagyon nagy élmény egy
felnőtt számára is, nemhogy egy apróságnak.
Mindez nagyon szépen hangzik, ha nem lenne egyetlen zavaró tényező, főleg ha az emberfia (lánya) több
csemetével sétál egyszerre, akik ráadásul különböző évjáratúak. Amikor a semmiből hirtelen vadul száguldozó
„szelíd motorosok” vagy autósok jelennek meg, akik semmire s senkire nincsenek tekintettel. Ilyenkor nagyon
gyorsan kell cselekedni, hiszen a felelősség rajtam van… na meg azon az emberen, aki a motoron ül. Sajnos
történtek már balesetek a faluban. Jó lenne elkerülni, hogy ilyesmi még egyszer megtörténjen. Arra kérek tehát
mindenkit, legyen az motoros vagy éppen autóval közlekedő személy, hogy gondolkodjon el egy kicsit, s lassítson.
Lassítson akkor is, ha kerékpárral közlekedő embert lát, mert a felvert por lehet, hogy az autó ablakán nem repül
be, viszont mi, akik utánuk megyünk, porfelhőben utazhatunk. A napsütésben, szabadban libegő-lobogó ruhák is
hálásak lennének, ha tiszták maradhatnának, s nem fedné be őket egy vastag porréteg… Úgy gondolom, hogy
nemcsak a magam nevében írom e sorokat…
Köszönettel: Bánfi Zsuzsanna
Kis piros cédula került néhány nagyszékelyi lakóház ablakába. Az így megjelölt épületekben hatósági házi
karanténban lévő személyek tartózkodnak. Ők nem a Covid-19 vírusával igazoltan fertőzött emberek, hanem
olyanok, akik például külföldről érkeztek haza. Vagy olyasvalaki, aki a tünetei alapján akár fertőzött is lehetett
volna, és bár ezt az elvégzett teszt nem erősítette meg, a hatóság mégis jobbnak látta őt karanténban tartani. Ez
bármelyikünkkel megtörténhet, ahogy az is, hogy valóban elkapjuk a vírust.
Bori Sári szeretné megosztani minden kedves érdeklődővel, hogy a Pincehelyi utca 3. szám alatt ő húzza meg
magát a külföldről történt hazautazása miatt számára kirendelt kéthetes karantén idejére.
Arany Beáta Virág

Elkezdődött a templomegyüttes felújítása
Előzményként fontos megemlíteni, hogy két beszerzési eljárást kellett lefolytatnia gyülekezetünknek tavaly
július óta. Ebben Szokolai László egyházkerületi beszerzési tanácsadó segített nekünk. A második eljárás után
sikerült olyan kivitelezőt találnunk, aki vállalta az egyházkerülettel történő szerződéskötés feltételeit. 2020.
március 6-án lett aláírva a kivitelezési szerződés a fővállalkozóval, a szekszárdi SZ+C Stúdió Kft.-vel.
Március végén már felállványozták a nagytemplomot,
majd a munkálatok a nagytemplom héjazatcseréjével indultak
április 14-én. Főállásonként bontják és szállítják le a régi
cserepeket. A leszállított cserép egy része később a
gyülekezeti ház lenti épületére kerülne a régi pala helyett. A
használt cserepek újrahasznosításáról később születik döntés.
A nagytemplomon a tető tartószerkezete is több helyen
javításra, illetve cserére szorul. Palkó János őcsényi ács és
csapata végzi ezt a feladatot. A régebbi felújításokból sok
cseréptörmelék és régi cserép maradt a födémen, amitől most
megszabadítják. Eddig 5m3 sitt jött le a tetőről.
A nagytemplomra kerülő piros színű hódfarkú Tondach
cserépfajtát a műemlékvédelem azért választotta, hogy más
legyen, mint a középkori kistemplom natúr cserepe.
A nagytemplom toronysisakjának cseréjét június végén tudja
elkezdeni Gölcz András nagymányoki bádogosmester A sisak
teljesen új rézfedést fog kapni, és az alatta lévő deszkázat is biztos,
hogy cserére szorul. Az azonban csak a feltárás után derül majd ki,
hogy milyen a tartószerkezet állapota, szükséges-e az ácsolat teljes
cseréje is.
Az esővíz elvezetésére új, nagyobb átmérőjű ereszt szerelnek fel,
az épület körül szivárgót alakítanak ki, és a csapadékvíz zárt, föld
alatti vezetéken fog elfolyni, ezzel is megakadályozva az épület
folytonos vizesedését. Mindkét templom ablakpárkányai
bádogozással lesznek ellátva, és az ablakokon lecsapódott pára is kivezetésre kerül majd.
A műszaki ellenőr Schliszka Csaba budapesti építészmérnök, aki a terveket is készítette. A statikai
tanácsadást Pintér Imre építészmérnök, egyetemi adjunktus, statikus vezető tervező vállalta el.
A gyülekezet azt kéri, hogy a saját és gyermekeik testi épségének megóvása érdekében ne menjenek a
felújítási területre a templomkertbe, mert veszélyes és tilos, amit a szalaggal való körbekerítés is jelez.
Reméljük, hogy a felújítás tervezett befejezése (2020. szeptember 30.) után, a járvány elmúltával,
találkozhatunk majd a megújult nagytemplomban!
Hargita Péter Árpádné projektfelelős
Elkészült a kerítés a művelődési ház és a szabadtéri színpad körül. Elsőre értelmetlennek tűnhet, hogy miért
kerítjük el a rendezvények helyszínét, de a cél nem a látogatók, hanem a vadak távoltartása. Évek óta tervezzük
a terület parkosítását, de félő, hogy a frissen telepített zsenge fácskák és cserjék túl kívánatosak a központba
is bemerészkedő őzek számára. Az ideiglenes kerítés segítségével a kezdetben sérülékeny növények
remélhetőleg meg tudnak erősödni annyira, hogy néhány év múlva a védelem elbontása után se tudjanak kárt
tenni bennük az arra bóklászó patások. A telekhatárt akkor már élő sövény fogja jelölni.
A fák telepítése eredetileg áprilisra volt kitűzve, mint Föld-napi közösségi program, de a jelenlegi
helyzetben ezt inkább őszre csúsztatjuk, ami jóval
kedvezőbb a facsemeték szempontjából is. Az ideillő
fafajták kiválasztásában Kardos Etelka nyújt segítséget.
Továbbra is várjuk fa-örökbefogadó szülők
jelentkezését, akik szívesen hozzájárulnának a
parkosításhoz egy-egy csemete megvásárlásával. Az
adományozó személyek, családok, baráti társaságok
vagy klubok nevét kihelyezett táblákon szeretnénk
megörökíteni az utókor számára.
Arany Beáta Virág

Bemutatkoznak a Nyitott Porták, egyenként
Ahogy a múltkori Hírmondóban jeleztük, szeretnénk bemutatni a Nyitott Porták nagyszékelyi
kezdeményezésének tagjait, elképzeléseiket és tevékenységüket. Első szereplőnk a mindenki által jól ismert
Nagy Sándorné, Babi néni. Ő a rangidős közöttünk korban, szorgalomban és lelkesedésben egyaránt.
Következzen tehát a bemutatkozása:
Az én családomban anyai és apai ágon is mindenki jeleskedett a
művészetek vagy a kézművesség valamelyik ágában. Az nálunk
természetes dolog volt, hogy szünet nélkül tervezünk, alkotunk,
újítunk, és újdonságokat kipróbálunk. Mindennapos rajzolások,
festések,
kerámiázások,
hímzések,
kötés-horgolások
és
barkácsolások közt töltöttük az időt. Szinte csak a szövés maradt ki.
Kíváncsi is lettem, és mindig csodáltam a szövés sokféleségét és
szépségét, elhatároztam, hogy megtanulom.
28 éves koromban döntöttem el, hogy az akkor már újra fénykorát
élő népi szövés helyett a gobelin-szövést választom. Gödöllőn
Remsey Flóra iparművész tanítványa voltam 6 éven keresztül.
Sokfélék voltunk a csoportban, és az életkorunkban is nagy eltérések
voltak. Az eltelt hat év alatt a szövés alapjaitól eljutottunk a falikárpit
(gobelin) szövésének elsajátításáig. Flóra személyisége, tehetsége,
tanítási módszere nagyon közel állt hozzám. Akkor még nem
gondoltam, de most már tudom, hogy amikor 1984-ben Nagyszékelybe költöztünk, ennek hatására folytattam
és kezdtem el népszerűsíteni a szövést.
Nagyváros közeléből kerültünk Nagyszékelybe meggyógyulni. Ez olyan jól sikerült, hogy itt immár 36 éve
itthon vagyunk. Azt tudtam, hogy a faluban már generációk óta nem sző senki. Csupán az ide telepített
felvidéki családok hoztak magukkal paraszt-székeket, de mivel nem használták, szétszedett állapotban a
padláson és beomlott pincékben tárolták azokat.
1989-ben a falubeli asszonyokat megkérdeztem, hogy érdekli-e őket a szövés? Igaz, hogy Máté Juci néni
és édesanyja megszeppentek a gobelin szövőszék láttán, de voltak, akik tanulni jelentkeztek. Ekkor
kezdeményeztem a Nyugdíjas Klubban, hogy vásároljunk szövőeszközöket. Lehelné Rozsos Janka sikeres
pályázati támogatásából három szövőállványt vásároltunk Gyönkön a Spirál Szövetkezetnél. A művelődési
ház legkisebb szobájában rendeztük be a műhelyt, és ott kezdtük el az állványokon és a kereteken a szövést,
heti 1-2 alkalommal. Az alapanyagunk rongy volt, és spárga a felvető. Ezzel „megpecsételődött” a jövőm.
Nappal a postán dolgoztam hivatalvezetőként, este pedig szövést tanítottam, természetesen barátságból.
Ez a tevékenység hobbinak indult, és még ha időnként van is csekély bevétel, nem ez a megélhetésünk.
Voltak nehézségeink a helyi posta létszámcsökkentésekor és a bezárásakor. Előrehozott, csökkentett
nyugdíjba kényszerültem, és ezt megelőzően 12 év úgy telt el, hogy rövidebb-hosszabb munkaviszonyok,
munkaügyi tanfolyamok és munkanélküli időszakok váltották egymást. Donáth Jordánka biztatására
egyénileg pályáztam egy vidékfejlesztési programban, ahol sikerült támogatást nyernem szövőműhely
kialakításra itt a portánkon. Köszönet illeti Pintérné Kovács Editet, aki az építési terveket barátságból
készítette.
2002-ben készült el a műhely, és a fedett terasz, mely a mai napig a rendszeres kézműves foglalkozások
helyszíne nyári időszakban. Mindig alkalmazkodtam a helyi igényekhez – mikor érnek rá a gyerekek, a
felnőttek. A szövésen kívül hímzés, kötés-horgolás, agyagozás, gyöngyfűzés a főbb program, de igény szerint
süthetünk kenyeret, főzhetünk gyógyteát, és meglátogathatjuk a Helytörténeti Gyűjteményt.
Elejétől fogva, de amióta jól felszerelt saját műhelyben lehetek, még inkább arra törekszem, hogy ha valaki
szeretne valamit megtanulni, annak legyen rá lehetősége itt Nagyszékelyben. Nagyon jó olyan embereket
tanítani, akik meg akarják tanulni, amire vágynak. Nekünk, helyieknek, két nagy akadályunk van: az egyik a
távolság, a másik a pénz. Tudom, mindkettő relatív, de mégis, lehet gond akár Pincehelyre eljutni, részvételi
díjakat befizetni. A mi kisgyerekeink 11 éves korukig itt vannak velünk a faluban, és fontos nekik mindenből
az alapokat megismeri, megtanulni. Az iskolában a sok elméletet és a helyi kis műhelyekben az egyebeket,
érdeklődésük szerint.
A Nyitott Porta létrejötte nagy öröm számomra. Az a mondás járja: „egy fecske nem csinál nyarat”. Ezt a
mondást cáfolta meg Jordánka már 1996-ban, amikor az Alapítvány kezdeményezésére tanfolyamon
tanítottam szőni munkanélkülieket. Nagy Ibolya és Józsi két csoportot varrni tanított. Aztán megnyílt a
kézműves ház, és ott szőttünk és varrtunk, és többen otthon is.

Az eltelt 31 év alatt „gombamódra” szaporodtak a kis
műhelyek, és indultak kisebb-nagyobb kezdeményezések a jó
irányban. Mindenkinek más a profilja, mindenki állandóan
fejleszti magát, és a hagyományos eszközök mellett a modern
világ minden vívmányával rendelkezik.
Olyan jó, hogy már nem egyedül nyitogatom a portámat,
többen vagyunk.
Tetszik nekem ez a sokszínűség egy ilyen kis közösségen
belül, és ha jobban megismerjük és megszokjuk egymást,
kialakul az igazi bizalom közöttünk. Voltak már sikeres
megmozdulásaink, a falunak is tetszett, és elérkezett az idő,
hogy igazán kinyissuk a portáinkat a világnak is.
Programok törölve
Néhány hónappal ezelőtt még azzal voltunk gondban, hogyan zsúfoljuk össze az április végén – május elején
esedékes három programot, de a koronavírus végül egyszerűen rövidre zárta ezt a problémát.
Április 25-én tervezték megtartani XX. találkozójukat a simontornyai mikrotérséghez tartozó nyugdíjas
klubok. A helyszín ezúttal Nagyszékely lett volna, a program házigazdája pedig a Nagyszékelyi Új Élet
Nyugdíjas Klub. A várható vendégek száma 100 fő fölött volt.
Belecska, Kisszékely, Nagykónyi, Nagyszékely, Pincehely és Simontornya nyugdíjas klubjai éppen tíz
évvel ezelőtt döntöttek arról, hogy megosztják egymással tapasztalataikat, s azóta évente két regionális
találkozót tartanak, váltogatva a helyszíneket. Nagyszékelyben legutoljára 2016 novemberében volt ilyen
találkozó, az akkor még felújítás előtt álló művelődési házban. Az idei duplán kerek találkozónak egy fa közös
ültetésével szerettek volna emléket állítani a község nyugdíjasai a találkozó napján.
Mivel a Föld napja szintén április végére esik, a találkozó napjára terveztük a kultúrház mellé megálmodott
park fáinak elültetését is. Az ilyenkor szokásos úttakarító kirándulás sem maradt volna el, idén május 1-én
hívtuk volna egy Kisszékellyel közös szomszédoló piknikezésre az érdeklődőket.
A fenti programokat a korlátozó intézkedések miatt sajnos mind el kellett halasztani, ahogy a május utolsó
szombatjára kitűzött gyermeknapot sem tarthatjuk meg. Valamilyen formában azért igyekszünk pótolni
minden elmaradt rendezvényt! Kirándulni szerencsére az év bármely szakában lehet, faültetésre még
praktikusabb is az ősz. A gyermeknapi programokat megpróbáljuk a szeptemberben esedékes szüreti
rendezvény, illetve az októberi búcsú programjai közé beilleszteni.
A július 18-ra tervezett falunapról egyelőre nem lehet biztosat mondani.
Kiállítástervezet
A koronavírus kapcsán tett korlátozó intézkedések mindannyiunk
életét megváltoztatták kisebb-nagyobb mértékben. A gyermekes
családok most zsúfoltabban élnek, az idősek viszont ritkábban
láthatják szeretteiket. Van, aki amiatt aggódik, mert ebben a
helyzetben is el kell járnia dolgozni, más pedig éppen azért, mert
átmenetileg szünetel a munkája. Van néhány jó dolog is. Az
otthontól korábban távol töltött idő most néhányunknak
ajándékként zuhan a nyakába: végre van idő kertészkedni, házat csinosítani, rég álmodott terveket
megvalósítani. Nem tudni, mikor tér vissza minden a megszokott mederbe, de a művelődési házba tervezett
következő kiállítás címének szeretném ezt adni: „Karanténművészet”. Olyan alkotásokról várok fotókat,
amelyek e kényszerpihenő nélkül nem jöhettek volna létre. Lehet ez egy bútor készítése vagy felújítása, egy
kerti zug kialakítása, egy tyúkól megépítése, egy játék elkészítése, egy pulóver megkötése, egy takaró
megvarrása, egy mese megírása, szóval bármilyen alkotótevékenység. Lesznek olyanok, amelyeket kiállítási
tárgyként is be tudunk mutatni, és lesznek, melyeket csak fotó formájában. Érdekesek lehetnek felújítás és
átalakítás esetében az előtte-utána típusú képek. Minél több résztvevőre számít:
Arany Beáta Virág
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