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Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2020. június 30-án megtartott képviselő-testületi ülésről
Az ülésen három határozat hozatalára és kettő rendelet alkotására került sor, ebből kettő határozat és a
rendeletek végrehajtásáról határidőn belül intézkedtem.
A képviselő-testület első napirendi pontban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos
előterjesztést tárgyalta, majd egyhangúlag elfogadta.
Második napirendi pontban a testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadását tárgyalta,
és a 4/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendeletét alkotta meg.
Harmadik napirendi pontban az Átfogó értékelés a települési önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi teljesítéséről című beszámolót fogadta el a képviselőtestület.
Negyedik napirendi pontban a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2020. (VII. 1.)
önkormányzati rendeletét alkotta a testület. A rendelet teljes szövege Nagyszékely község honlapján
(www.nagyszekely.hu) olvasható.
Egyebek napirendi pontban döntött a képviselő-testület a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. a), b) és c) pontok
szerinti, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra elnevezésű pályázaton való
részvételéről, valamint a pályázat megvalósítása során vállalt önerőről. Döntött továbbá a Nagyszékely
Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 0185 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásáról.
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot arról, hogy az elmúlt időszakban a Magyar Falu Programban három
pályázatot nyújtottunk be: önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatására, közterület karbantartását
szolgáló eszközbeszerzésre, valamint az óvodai játszóudvar fejlesztése.
Csatlakoztunk a Déryné programhoz, melynek egyik célja, hogy az eldugott települések lakói is
hozzáférjenek a minőségi színházi előadásokhoz. A program
mottója: Színház mindenkinek. Előadást előreláthatólag 2020.
október 24-én (búcsú szombatján) láthatunk a művelődési
házban. A részletekről a továbbiakban értesítjük a lakosságot.
A temetőben elkészült az urnafal, az urnafülkék
(kolumbáriumok) megváltási díjáról a képviselőtestület a
következő ülésen dönt.
Zárt ülésen a rendkívüli települési támogatási kérelmek
elbírálásáról döntött a képviselő-testület.
Klubecz Istvánné polgármester

Köszönjük Barabás Tibornak, hogy két alkalommal is megszerelte a
vízvezetéket az önkormányzatnál. Szekeres Béláné Gyöngyi cukkinit és tököt
ajándékozott az önkormányzatnak. Neki is köszönjük az önzetlen felajánlást.
Klubecz Istvánné polgármester

Meglepetés
Az előző újságból kimaradt egy aktualitás, ami mellett nem mehetünk el
szótlanul: június elején a közfoglalkoztatott dolgozók újabb kedves
dekorációval lepték meg Nagyszékely
lakóit. A főtéren és környékén
felfedezhető, vidám színekben pompázó
virágtartókat használt gumiabroncsokból
állították össze az ügyes kezű alkotók.
Minden
jobb
kedvre
derült
Nagyszékelyben sétáló nevében köszöni
nekik:
Arany Beáta Virág

Először nyert támogatást szakmai programokra
a Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet
A Nemzeti Együttműködési Alap 2019 őszén megjelent pályázati kiírására válaszolva a
Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet – Hargita Péterné töretlen lelkesedésének
köszönhetően, Bori Tamás segítségével és jómagam kreatív hozzájárulásával – ismét
versenybe szállt. A 2020. január 29-én érkezett döntés értelmében szervezetünk
„NYÍLJANAK
A
NAGYSZÉKELYI
VÖLGYEK!
–
tudásközpontú
közösségépítés” című pályázata 1 718 292 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott működésre,
valamint 2020. április 1 és 2021. március 31 között szervezendő szakmai programok megvalósítására. Bár az
összeg kisebb az igényeltnél, nagy öröm, hogy az évek alatt először nyertünk pénzt szakmai programokra!
A következő programok kerülnek a pályázat támogatásával megvalósításra:
NAGYSZÉKELYI SZABADEGYETEM: ismeretterjesztő rendezvénysorozat illusztris meghívottakkal.
Meghívott előadóink:
 Domokos László színművész, a Barátok közt tévésorozat Berényi Attilája, aki a színész munkájának
rejtélyeibe, a kulisszák és a filmstúdiók titkaiba, illetve a sorozatkészítés belső világába fogja kalauzolni a
közönséget.
 Dr. Petke Zsolt addiktológus, pszichiáter, a budapesti Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és
Addiktológiai Intézet osztályvezető főorvosa, aki a szenvedélybetegségek – alkoholizmus, nikotinfüggőség,
gyógyszer-, illetve drogfüggőség, vagy éppen viselkedési függőségek (kleptománia, evéskényszer,
játékszenvedély, munkaszenvedély) – kialakulásáról, gyógyítási esélyeiről és a felépülés lehetőségeiről fog
beszélni.
 Orosz Dénes filmrendező, forgatókönyvíró, aki a nemzetközi sikereket elért Poligamy, a Coming out
illetve a 2019-es romantikus vígjáték, a Seveled alkotója. Ő a filmvígjátékok elkészülési folyamatáról, a
magyar filmgyártás és filmrendezés kihívásairól fog beszélni az érdeklődőknek.
MESTERSÉGEM CÍMERE: foglalkozások gyakorlati oldalát feltáró rendezvénysorozat, amelyben az
előadókat egy szakma hétköznapi rutinjáról fogjuk faggatni. A meghívott előadók Nagyszékelyben lakó vagy
a faluval kapcsolatban álló szakemberek, így a reális pályakép mellett a résztvevők egymás életébe is
betekintést nyernek.
RÉGIBŐL ÚJAT: felnőttek és fiatalok együttműködésén alapuló újrahasznosító verseny, melyen 4-5 fős
csapatok felnőttek vezetésével működőképes szerkezetet építenek hulladék anyagokból. A rendezvény
bátorítja a kreatív barkácsolást, az újrahasznosítást, és lehetővé teszi különböző generációk együttműködését.
SZÍNHÁZI MŰHELYMUNKA – DRÁMAPEDAGÓGIA A KÖZÖSSÉGÉRT: a faluegylet által
régóta támogatott színházi nevelés, heti rendszerességű program,
mely felöleli a Nagyszékelyi Pajtaszínházat, valamint az alsó
tagozatos és 12–18 év közötti korosztályt érintő
drámafoglalkozásokat.
SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG: nyári, egyhetes színházi
nevelés fiataloknak a mozgásszínház, a versmondás és az
improvizáció gyakorlatáról.
A szakmai programok megvalósulásáért jómagam, Csáki
Csilla, vállaltam a felelősséget, mely munkára a pályázat külön
anyagi keretet biztosít.
A koronavírus okozta fennakadások minket is érintettek, így
Dr. Petke Zsolt 2020. április 4-i első szabadegyetemi előadását
kénytelenek voltunk elnapolni. Az előállt helyzetben a programok (újra)tervezése és előkészítése mellett az
egyesület weboldalának formai és tartalmi szerkesztése is a programkoordinációs munka része lett. A
drámafoglalkozások fonalát, amint lehetett, felvettük. Az ifjú korosztály nyári színházi műhelye 2020. július
27. és augusztus 2. között lesz megtartva, míg az alsósok számára 2020. július 21–24. között délelőtt az
iskolában Borza Márta drámás diák és cserkész őrsvezető közreműködésével fognak játékos foglalkozások
zajlani. A pályázat megvalósításának határidejét 2021. október 30-ára kitolták, így lehetőség lesz az idei
nyáron elmaradt programok jövő évi pótlására. Az előadássorozatok szeptembertől indulnak, a pontos
dátumokról és előadókról idejében tájékoztatjuk a közönséget.
Csáki Csilla, programkoordinátor

Nyári ismerkedés a vidéki élettel
Gyógynövény-feldolgozás, kézi kaszálás, kecskefejés,
komposztkas készítése – néhány tevékenység a Négy
évszak egy élő faluban tanfolyam színes programjából.
A tanfolyam nyári része 2020. július 5–12. között
került megrendezésre itt Nagyszékelyben. A
koronavírus következtében a tervezettnél szerényebb
létszámban, nyolcan vettek részt a programon
vasárnaptól vasárnapig: négy férfi és négy nő. Többen
Budapestről és Kecskemét környékéről érkeztek
hozzánk, de volt köztük Zala megyében élő, illetve a
szomszédos Miszláról idelátogató is.
A csapat nap mint nap újabb portákat fedezett fel, ahol
körbevezettük őket, és valamilyen aktív tevékenységbe is
bekapcsolódhattak. Az egyik résztvevő, Zsuzsa így nyilatkozott
a programról: Leghasznosabbnak találtam, hogy nyitott porták,
emberek vártak, és nagy figyelemmel, szenvedéllyel és
bizalommal avattak be a gazdálkodók a maguk teremtette földi
mennyországba. Ez a program egy olyan esszenciális
keresztmetszet Nagyszékelyből, hogy én kivételezettnek tartom
magam, hogy itt lehettem ezen a héten.
A program részét képezte egy kétnapos Bevezetés a
permakultúrába blokk is, amely ennek a tervezési rendszernek az
alapjaiba vezette be a társaságot. Többek között arról tanultak,
hogyan határoznak meg egy területet olyan adottságok, mint
domborzat, tájolás, napsütés, szélirány, fagyzugok, árvízveszély,
és hogyan lehet ezeket a tervezésnél figyelembe venni. Az egyik
résztvevőnek, Kálmánnak különösen tetszett ez a rész, és azt
mondta: Ha ezután meglátok egy ingatlant, akkor az nem abból
fog állni, hogy járkálok, és próbálok okosan nézni.
A tanfolyam főszervezője a Két Torony Nagyszékelyi
Faluegylet, szakmai partner a Falusi Fortélyok Iskolája, fő
támogató az Erasmus+. A program során több mint húsz helyi
működött együtt: Juhász Attila, Bócsó Renáta, Kispitye
Attila, Kardos Etelka, Nyéki Gábor, Palotás Tímea, Zsámboki
Zoltán, Kolozsi Anna, Kovács Péter (Simontornya), Nagy
Sándorné Babi néni, Hargita Péter, Hargita Péterné, Dezső
Dániel, Gyergyói Noémi, Zsidó Piroska, Rózsa Mónika,
Bényi Péter, Bori Dániel, Borza-Pozsár Erika, Brandner Karl,
Vörös Rezső. Köszönet érte mindnyájuknak. Áldás volt
számunkra az önkormányzat segítsége is.
Koordinátorként remélem, hogy ez, és ehhez hasonló
tanfolyamok lebonyolítása kapcsolódási pont lehet köztünk, hiszen valódi érték az, amit nyújtani tudunk a
természettel kapcsolódást, harmóniát keresők számára.
Jagodics Edit
a fényképekért köszönet Borza-Pozsár Erikának

A Nagyszékelyi Füvészkert MŰhely augusztusi programja:
Kerámia foglalkozás gyerekeknek: augusztus 22., szombat, 10–12 óráig,
bejelentkezés nem szükséges.
Fonás rokkán: augusztus 28., péntek, 10–16 óráig. Maximális létszám két fŐ,
bejelentkezés a 20/258-4695-ös telefonszámon.
Nyitott MŰhely: minden szerda délután 17–20 óráig.

Tolnaikum Nagyszékelyben
A Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2013 tavaszán alakult.
Feladata a megyei értékek dokumentálása és megküldése
a
Hungarikum
Bizottságnak.
Ezek
lehetnek
hagyományok, helyi készítésű ételek és italok, kézműves
termékek, a megye területén található építészeti és
mezőgazdasági különlegességek, valamint természeti
értékek. Idén Medinán került megrendezésre a Vár a
megye – Tolna megyei értékek napja. A július 1-én
megtartott rendezvényen kerültek kihirdetésre a kiemelt
megyei értékek, azaz Tolnaikumok. Ezévben a tamási
gyógyvíz, a szekszárdi márc és a dunakömlődi Lussonium
mellett a nagyszékelyi református templomegyüttes is
Tolnaikum lett.

A nagyszékelyi templomegyüttessel elég sokat foglalkoztunk korábban is e lap hasábjain, és ez egy jó darabig
így is marad, hiszen rendületlenül folynak a felújítási munkálatok. Hamarosan befejeződik a cserepek
felrakása a templom köríves végénél, a félkúpon is. Itt lassabban folytak a munkálatok, hiszen minden cserepet
vágni kellett, hogy megfelelően tudjon illeszkedni a tető ívéhez. A következő hetekben a nagytemplom
tornyának sisakjában kezdődik meg az ácsszerkezet javítása, vagy ahol szükséges, cseréje.
A felújítási munkálatokhoz több módon is hozzájárulhatunk. Ezekről az alábbiakban lehet tájékozódni:
2020. áprilisban nagy örömünkre elkezdődhetett a nagyszékelyi református templomegyüttesünk külső
felújítása: a nagytemplomon a héjazat- és a toronysisakcsere, a templomok körül szivárgók építése és az
ezekhez kapcsolódó munkálatok. A beruházás a Tolnai Református Egyházmegye (7,7 millió Ft) és a
Dunamelléki Református Egyházkerület (állami pályázatból 94 millió Ft) támogatásából, valamint a
Nagyszékelyi Református Egyházközség által szervezett céladakozásból (1,8 millió Ft) valósulhat meg.
A tervezett állagmegóvó javításokon túl a teljes külső felújításra, mindkét templomépület
vakolatjavítására, festésére (24,53 millió Ft) és a külső ajtók restaurálására (7,2 millió Ft) sajnos még
nincsen meg a forrásunk. Ha szívén viseli templomunk sorsát, és megteheti,

kérjük, támogassa a templomegyüttes külső felújításának befejezését!
Támogatását személyesen átadhatja Ingerné Becker Mónika gyülekezeti pénztárosnak, vagy átutalhatja
egyházközségünk alábbi számlaszámára: OTP Bank Nyrt. 11746029-20019165 (IBAN: HU77 1174 6029
2001 9165 0000 0000, SWIFT: OTPVHUHB). A közleménybe kérjük, írja bele: Templomfelújításra.
Hálás köszönettel: Nagyszékelyi Református Egyházközösség
Kedves Segítők! Július 15-én rengeteg használt cserepet sikerült átvinnünk együttes erővel a
templomkertből a parókia udvarára. Felemelő volt, hogy ilyen sokan jöttek segíteni! A leginkább megható az
volt számomra, hogy voltak, akik bár cserepet rakni nem bírtak, de hoztak egy kis sütit, így még jobb lett a
hangulat. Köszönjük az összefogást!

A következő cseréppakolás július 24-én, pénteken, 18 órától lesz.
Hargita Péter presbiter
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Az újság létrejöttét segítette: Arany Beáta Virág, Klubecz Istvánné és az Önkormányzat dolgozói.
Korrektúra: Bori Tamás

