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Nagyszékelyi Hírmondó
Tájékoztató az új koronavírus-járvány miatti intézkedésekről
A kihirdetett veszélyhelyzetet június 18-i hatállyal visszavonták, a korábbi, veszélyhelyzeti intézkedések
nagy része ezzel hatályát vesztette. Ezzel párhuzamosan, új, enyhébb szabályokkal, a kormány egészségügyi
válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be.
A másfél méteres védőtávolság betartása már nem általános előírás, ahogyan megszűnt a 65 éven felüliek
kizárólagos vásárlási idősávja, így már élelmiszer- és háztartási boltokban, gyógyszertárban is bárki
vásárolhat a teljes nyitvatartási idő alatt.
Megmaradt viszont a kötelező maszkviselés: 6 éven felülieknek tömegközlekedési eszközön, valamint
üzletben történő vásárlás során kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszk/sál/kendő stb. viselése.
A magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, a veszélyhelyzet alatt lejárt, vagy 2020. július
3-áig lejáró hivatalos okmányai (személyi igazolvány, jogosítvány, forgalmi engedély stb.) a
veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig (vagyis december 15-ig) érvényesek maradnak. Az utazási
kedvezményre jogosító igazolványok, elsősorban a diákigazolványok, december 15-éig érvényesek
maradnak.
A lejáró gyes-, gyed- és gyet-jogosultságok is fennmaradnak június 30-ig. A havi rendszeres szociális
ellátás (időskorúak járadéka, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, gyermekek
otthongondozási díja, ápolási díj) és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás veszélyhelyzet alatt lejáró
felülvizsgálati határideje kitolódik augusztus 31-ig. A 2020. március 11. és június 30. között lejáró
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetet
megállapító határozat, a szociális rászorultság alapján TB-ellátásra való jogosultság, a közgyógyellátási
jogosultság és a rehabilitációs ellátás meghosszabbodik 2020. augusztus 31-ig. A veszélyhelyzet ideje alatt
esedékes felülvizsgálatok esetén az egészségi állapottól, személyiség állapottól vagy fogyatékosságtól függő
ellátások felülvizsgálatát június 30-ig meg kell kezdeni, ennek eredménye alapján legkorábban 2020. július 1jétől szüntethetők meg ezek az ellátások.
Megszűnt a látogatási tilalom a kórházakban (kivéve koronavírussal érintett osztályokat és a SOTE
egyes intézményeit) és a szociális ellátást nyújtó bentlakásos intézményekben, idősotthonokban.
Dr. Csonka Mária háziorvos rendelései előzetes telefonos bejelentkezéskor kapott időpontban
látogathatók. Nagyszékelyben jelenleg hétfőként, 13 órától van rendelés. A váróban egyszerre két beteg
tartózkodhat, legalább 2 méteres távolságot tartva egymástól, kizárólag maszkban. A doktornő a pincehelyi
rendelési időben (H, K, P: 8–12; Sz: 14–17; Cs: 8–10) is elérhető a 74/406-653 telefonszámon.
Június 15. után valamennyi egészségügyi ellátás újraindult, előzetes telefonos időpontkérési
kötelezettség mellett. Továbbra is felírási igazolás nélkül is kiválthatjuk hozzátartozóink/ismerőseink
gyógyszereit a TAJ-száma ismeretében, magunkat személyazonosító igazolvánnyal igazolva.
A Volán autóbuszjáratai tanítási szünetben érvényes menetrend szerint közlekednek. A Volán járatain
újra lehet jegyet venni a buszvezetőtől is.
Június 15. után kinyithattak a könyvtárak, június 18-tól pedig már minden közművelődési intézmény,
mozi stb. is. Június 18. után már 500 fő alatti zenés, táncos rendezvény: koncert, bál, táncház stb. is tartható,
zárt térben is. Megnyithatja tehát kapuit a nagyszékelyi művelődési ház is, újra megtarthatják összejöveteleiket
a klubok, körök, tánccsoportok. Június 26-án újra lesz teaház!
Az idei tavasz nagy kérdése volt, hogy lesz-e a nyáron falunap, vagy elmarad? Annyit biztosan lehetett
tudni, hogy az 500 fő feletti rendezvények törölve lesznek augusztus 15-ig, de a művelődési házak és
közösségi terek helyzete tisztázatlan volt. A Kormány 285/2020. (VI.17.) kormányrendeletének 2. §-a szerint
a zenés, táncos rendezvények – függetlenül azok nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy
rendszeres jellegétől – június 18. után megtarthatók, amennyiben az ott jelenlévők száma egy időben nem
haladja meg az 500 főt.

Ennek értelmében a 2020. július 18-ra kitűzött falunap megtartható!

Falunap 2020

Hogy ott folytassuk, ahol az előző oldalon félbemaradt: július 18-án lesz falunap Nagyszékelyben. Mivel
ennek az ellenkezőjére is lehetett számítani, és mivel az amatőr előadócsoportok sem tudtak ezidáig próbálni,
a falunapi programok egyelőre bizonytalanok. A végleges műsort egy-két héten belül tudjuk megosztani az
érdeklődőkkel. Annyi bizonyos, hogy lesz ugrálóvár a kisgyerekeknek, rodeó bika a nagyobb gyerekeknek és
felnőtteknek, közös ebéd, illetve estétől hajnalig tartó bál a Szaturnusz zenekar közreműködésével. Helyszín
a művelődési ház, a hozzá tartozó udvar és a színpad.
A falunapon lesz a megnyitója a tervezett „Karanténkiállításnak” is. Emlékeztetőül: olyan alkotásokat
vagy azokról készült fotókat várunk ide, melyek a kijárási korlátozások okozta kényszerpihenő hatására
születhettek meg. Lehet ez egy megjavított használati tárgy, egy kicsinosított melléképület, egy frissen
beültetett kertrész, egy újragondolt bútor,
egy átalakított ruha, egy képzőművészeti
alkotás. Lehet nevezni egy tárgy régen
halogatott megreparálásával vagy egy
hirtelen felindulásból elkövetett barkácsremekkel. Aki kiállítandó pályaművel
szeretne jelentkezni, azt arra kérem, hogy
július 3-ig keressen meg személyesen, emailben vagy a 30/516 5933-as
telefonszámon.
Mindenkinél jobban izgul a falunap és a kiállítás sikerén: Arany Beáta

Meghívó

Július 11-én, szombaton 19 órától
táncház a Művelődési Házban, élő zenével.
Muzsikál a Folyondár együttes. A belépés ingyenes.
A Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet által szervezett Erasmus+ által finanszírozott
Pillangófalva projekt keretében táncházat szervezünk, melyre sok szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
Ez a program a Négy évszak egy élő faluban tanfolyam nyári részének záróestéje. A
tanfolyam keretében július 6. és 12. között a természetes falusi életről tanulni és tapasztalni
vágyó 8-10 résztvevő érkezik a faluba. A hét folyamán különböző portákon kóstolnak bele
az önellátás, gazdálkodás, állattartás, közösségi együttműködés fortélyaiba. A táncházas este
lehetőséget ad a találkozásra, kötetlen ismerkedésre az itt élő emberekkel. Tánctanításra
Vörös Rezsőt és Bánfi Zsuzsát kérjük fel.
Jagodics Edit

Élővilág 30 méter felett

Ahogy arról már a korábbi lapokban is beszámoltunk, folyamatosan zajlik
a nagyszékelyi református templom felújítása. A nagytemplom
fedélszerkezetének állagmegóvása és javítása, valamint a héjazat cseréje
lassan lezárul, jelenleg a hajó íves záródása fölötti szakaszon dolgoznak a
szakemberek. Lapunk mindenre elszánt fotóriporterének számos létrát
kellett megmásznia, hogy ezt a képet madárperspektívából is
megörökíthesse, de a nem mindennapi látvány kárpótolta a hajára tapadt
pókhálók és az útjába kerülő guanóhegyek miatt. Hogy ez utóbbi tételért a
galambok vagy az éppen őket féken tartó gyöngybagoly volt-e felelős, azt
nem sikerült kideríteni, mert az expedíció idején egyik fél sem tartózkodott
a toronyban, az őrséget egy magányos denevér képviselte. Szintén elbújt a
hívatlan látogató elől a toronysüvegben éldegélő nyest, bár az sem kizárt,
hogy ő átmenetileg máshol húzza meg magát az építőipari munkálatok
idejére. A süveg csúcsában, a templomtorony szívének is tartott császárfa
mellett elhagyott gigantikus lódarázsfészkek lógnak. Egykori lakóit
cseppet sem hiányolta:

Arany Beáta

Újra nyitva

A tavasszal bekövetkezett világzárás után, ahogy az lenni szokott, elkövetkezett a nyitás ideje is az élet
ciklikussága szerint, úgyhogy itt, a nyitott oldalon, folytatjuk a nagyszékelyi nyitott porták bemutatását. Ez
alkalommal Zsidó Piroskával ismerkedünk meg, és „Arany Fa” nevet viselő nyitott portájával.
Minden tervnek az alapja az elgondolás. Piroska tervei nem az anyagi világ sűrű földjében lettek elvetve;
ő az ember lelkével, sorsbéli elakadásaival szeretne foglalkozni, és mint elhivatott tanító a lehető legjobb
megoldást hozó döntések megszületésében segítene. Idézek tőle:
„Elgondolásom szerint az egyik legfontosabb feladatunk, hogy az életet sallangoktól és hazugságoktól
mentesen szemügyre vegyük. Reményekkel, tanult vagy örökölt tévhitekkel, illúziókkal helyettesítjük be a
valóságot, aztán csodálkozunk, hogy nehézségeink vannak. Nincs olyan, aki mindig minden helyzetben tudja
„A Megoldást”. De megtanulhatjuk, hogy egyre ritkábban csapjuk be önmagunkat”.
Piroska Erdélyből érkezvén kezdett új életet Nagyszékelyben. Bár voltak kisebb-nagyobb döccenők, amit
tekinthetünk próbatételnek is, szemmel láthatólag ura helyzetének, küzdelmeit általában derűsen vívja. A
porta, amit kiválasztott és megvett, adottságaiból fakadóan szinte tökéletes helyszín elképzeléseihez. A telek
rendhagyó módon széles, két szélén nagy épületek állnak: egyik oldalon a lakóház, másik oldalon az ódon
pajta. Ez utóbbi már önmagában is hatalmas érték méretei, kialakításának arányossága, faszerkezetének
különlegessége miatt. Az ilyen pajta ma már
ritkaságnak számít, és egyféle mementója annak a
valódi „paraszti” életformának, amit az utóbbi
századnak sikerült eltörölnie. A két épület és a hátsó
magas, pincékkel tarkított löszfal átriumszerű belső
teret határol be. Ide tervez Piroska jurtát állítani
foglalkozásai helyszínéül.
„Ahogy fizikai környezetem alakulása lehetővé
teszi, tematikus foglalkozások, elvonulások megszervezését tervezem. Mesélni, írni akarok. A szavakban mágia
él, ami hatalmat ad. Hasznosnak érezném magam, ha embertársaimat így szolgálhatnám.”
Tudom, hogy a terv küzdelmes kidolgozás alatt áll. Ez az életút sajátja. Inkább arról kérdezem hát, hogyan
alakult, formálódott az a Piroska, akit megismertünk, hogyan született az Arany Fa ötlete.
„Az Arany Fa gyökerét puritán, erős jellemű és akaratú székely őseim, szüleim, nagyszüleim öntözték.
Törzse, ágai a saját tudásomtól, tapasztalataimtól lettek erősek, és gyümölcseit a világgal és az emberekkel
való kapcsolatom növeszti. Erdélyben magyar és román szakos tanárként dolgoztam, és éltem az átlagos
vesztesek életét: váltam, költöztem, adósságot fizettem, gyerekeket neveltem egyedül. Sikeres voltam kifele, és
tele voltam kudarcokkal „befele”. Most már látom, hogy az alázat hiányzott belőlem: úgy képzeltem, jár
nekem, hogy az élet az elképzeléseim szerint történjen. Mivel esze ágában sem volt, hát meg akartam tanítani
az Életet kesztyűbe dudálni! Jól felkészültem a harcra: tanultam. Először válogatás nélkül, aztán lassan
megtaláltam az utamat. Tanfolyamokat végeztem, elvonulásokra jártam,
külföldre utaztam, hogy különféle módszereket, köztük a családállítást és a LIP
módszert tanulmányozzam, személyiségeket ismerjek meg. Persze, én
alakultam az Élethez, nem fordítva. Ma már nem az opportunizmus irányít,
számomra a világ egy olyan hely, ahol folyamatosan áramlik az ember felé az,
amire szüksége van: néha ajándékok, néha figyelmeztető nehézségek. És
megtanultam mindkettőt hálásan elfogadni. Az évek alatt dolgoztam,
kapcsolatokat létesítettem, írtam verseket, könyvkritikákat, több meg is jelent.
Rengeteg pluszt adott a gyermekekkel való tanórákon kívüli foglalkozás.
Rájöttem, hogy van valamim, amire a világnak sokkal nagyobb szüksége van,
mint a tanári munkámra: az odafordulás képessége. Azt akartam, hogy az
emberek szívesen kapcsolódjanak hozzám, és legyen mindig energiám
másokra. Jógázni kezdtem, megtanultam meditálni, megszüntettem a mérgező
kapcsolataimat. Mindez viszont nemcsak belső, hanem külső utakat is szült,
amik végül a Székelyföld szívéből Nagyszékelybe vezettek”.
Miért pont Nagyszékely? – kérdeztem Piroskától.
„Hogy Hamvas Bélát parafrazáljam: minden létező kifejezhető egy számmal. És ha „számként” betöltjük
a ránk szabott szerepet, akkor egyediek és hasznosak vagyunk, sőt, nélkülünk nem tud helyesen működni a
világegyetem. Ha pedig nem sikerül önmagunkkal azonosakká lenni, akkor (Shakespeare-t idézve) „kizökken
az idő”, és sok keserves élmény, tragédia és erőfeszítés árán tudjuk csak helyreállítani – ez adja az egyéni

sorsok ismert hullámzását. Olyan emberekkel találkoztam itt, akikkel anélkül kapcsolódhatok, hogy elvárássá
válna a közös érdek vagy ideológia – és ez hatalmas luxus.
Tapasztalatból tudom, hogy amikor az ember új életet kezd, akkor belül már tudja, mit akar és mit nem.
Piroska esetében a vízió szinte esszencia minőségű: világos, értelmezhető, erőteljes, de nem bántóan erős ízű
„életbalzsam”.
Nem érzem újnak az életem, csak egy újabb lépcsőfokra érkeztem. Sajnos rendetlenségben csak
rendetlenséget lehet továbbadni, hát alkalmazottként vállaltam munkát, hogy fenntartsam a családomat, és a
portát rendbe rakva keretet teremthessek a tevékenységemnek. Pénzt, munkát, figyelmet igényel, pillanatnyilag
ez a „gyenge pontom”. Türelmetlen vagyok, hiszen az Arany Fa bennem már óriásként nő az ég felé.
Megnyugtat az a csendes magabiztosság, ami a szavaiból árad, és az életét is jellemzi; elképzelem, ahogy
gyakorta előforduló lelki „elakadásomban” átszaladok az Arany Fa kuckóba, elhelyezkedünk Piroskával és
beszélget, foglalkozik velem. Én pedig megnyugodva térek vissza életem küzdelmeihez. Egy erdélyi népdal
idéződik fel:
„Jaj, Istenem, hogy ki tudnám panaszolni magamat
Ha lenne, ki meghallgatná szavamat.”
Gyergyói Noémi

Nagyszékelyi Füvészkert Műhely
A Pincehelyi utca 3. alatti házban, melyet az
Önkormányzat bocsátott a rendelkezésünkre, és
amelyet az utóbbi hetekben kimeszeltünk és
berendeztünk, egy szabadon látogatható kézművesműhely nyílik. Létrehozásával az a célunk, hogy
egy olyan teret teremtsünk, ahol hagyományos
technikákat lehet megtanulni és gyakorolni. Egy
textil- (szövőszékek, rokkák, varrógépek), egy
kerámia- és egy könyvkötőműhely áll a látogatók
rendelkezésére. A textiles technikák rejtelmeibe
Várkonyi Dóri, a kerámiázás tudományába Bori Sári
és Velki Eszti, a könyvkötésébe pedig Bori Dani fogja
bevezetni a tanulni vágyókat. Az Európai
Szolidaritási Testület programjának köszönhetően a
nagyszékelyi és környékbeli érdeklődők minden
témakör első foglalkozásán ingyenesen, a többin
kedvezményes óradíj ellenében vehetnek részt. Minden héten szerdán 17 és 20 óra között nyitott műhelyt
tartunk, ahol közös alkotásra lesz lehetőség. Ilyenkor bárki bejöhet, hozhatja az éppen készülő kézimunkáját,
és jó társaságban töltheti az alkotás óráit. Az első nyitott műhely időpontja: július 15., szerda. Az aktuális
foglalkozásokról a Nagyszékelyi Hírmondóban és a Nagyszékelyhez kötődők baráti köre facebook-csoportban
lehet tájékozódni. Júliusi foglalkozásaink:
Fonalfestés növényekkel:
július 18. 10-től 16 óráig
(Jelentkezés: (20)258-4365)
A kerámia alapjai:
július 25. 10-től 14 óráig
(Jelentkezés: (20)258-4695)
Mivel a férőhelyek korlátozottak, ezért bejelentkezés szükséges a megadott telefonszámokon. A
foglalkozások terjedelme és tananyaga miatt elsősorban a 12 év feletti korosztályt várjuk ezekre az alkalmakra.
Horváth Irén és Lipka Borbála
Pálinkás Jánosnak
„Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább,
az élet viharában Te vigyázol reám.
Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem,
s hogy megosztod az életed velem.”
Anci
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