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Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a testületi ülésekről
A képviselő-testület 2020. június 30-án tartotta ülését, három határozat hozatalára és kettő rendelet
alkotására került sor, ebből kettő határozat végrehajtásáról és a rendeletek kihirdetéséről határidőn belül
intézkedtem.
A 26/2020. (VI.30.) Ök. számú határozattal döntött a képviselő-testület a Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a),
b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázaton való
részvételéről, valamint a pályázat megvalósítása során vállalt önerőről. A pályázat az EBR42 rendszeren
keresztül határidőn belül benyújtásra került.
A 27/2020. (VI.30.) Ök. számú határozattal döntött a képviselő-testület nagyszékelyi 0185 hrsz.-ú
önkormányzati ingatlan bérbeadásáról Dezső Dániel 7085 Nagyszékely, Pincehelyi u. 73. szám alatti lakos
részére. A bérlőt értesítettem a képviselő-testület döntéséről. A szerződéskötés folyamatban van.
Zárt ülésen kettő nagyszékelyi lakos kérelmező részére rendkívüli pénzbeli települési támogatás került
megállapításra. A kérelmezőket egyedi határozattal értesítettük a képviselő-testület döntéséről, támogatást
mindketten megkapták. A rendeletek határidőn belül kihirdetésre kerültek.
A képviselő-testület 2020. augusztus 3-án rendkívüli ülést tartott. Három határozat hozatalára került
sor, mindhárom határozat végrehajtásáról határidőn belül intézkedtem.
A 30/2020. (VIII.3.) Ök. számú határozattal döntött a képviselő-testület arról, hogy pályázatot nyújt be
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019.évi LXXI. törvény 3. számú melléklet II.4.a pont szerint a Közművelődési Érdekeltségnövelő
Támogatásra és a 2020.évi költségvetésében biztosítja a 200 000 Ft önerőt. A pályázat benyújtása az EBR42
rendszeren keresztül megtörtént.
A 31/2020. (VIII.3.) Ök. számú határozatban engedélyezte és hagyta jóvá a képviselő-testület a Nemzeti
Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Filmforgatási Helyszínek Irodája és a Fanatics Productions Kft. között
létrejött, a Nagyszékely, Rákóczi u. 9–11. útpadka, járdára és a Nagyszékely, Rákóczi u. 13–17. útpadka,
járdára vonatkozó közterület-használatról szóló hatósági szerződést. A videóklip forgatása 2020. augusztus 8án megtörtént.
A 32/2020. (VIII.3.) Ök. számú határozattal döntött a képviselő-testület Nagyszékely községi temetőben
megépített urnafal (kolumbárium) urnatárolási díjáról. Az egyszemélyes urnahely díját 10 000 Ft-ban, a
kétszemélyesét 15 000 Ft-ban határozta meg.
A két ülés között polgármester hatáskörben nem kellett eljárnom.
Klubecz Istvánné polgármester

Menetrendváltozás
A VOLÁNBUSZ Zrt. tájékoztatása szerint 2020. szeptember 1-től menetrendváltozás lesz érvényben a
Tamási – Pincehely – Nagyszékely autóbuszvonalon:
 A munkanapokon kora reggel Pincehelyre közlekedő járat az eddig
megszokottnál 10 perccel később, azaz 05:30 órakor indul Nagyszékelyből, és 05:49kor érkezik Pincehelyre.
 A munkanapokon délután Pincehelyre közlekedő járat 15 perccel később, azaz
16:25 órakor indul Nagyszékelyből, és 16:45-kor érkezik Pincehelyre.
 A Pincehelyről Nagyszékelybe tartó utolsó járat 15 perccel korábban
közlekedik, így 17:10-kor indul, és 17:30-kor érkezik Nagyszékelybe.

Autócsere
Július 27-én községünk új falugondnoki autóval gazdagodott. A régi jármű Backamadarasra került.
A
nagyszékelyi
önkormányzat
tulajdonában 2002 óta van faluautó, azt
megelőzően a Nagyszékely Alapítvány
működtette a falugondnoki szolgálatot. A
mostanáig
használt
gépkocsi
2009
augusztusa óta teljesített nálunk szolgálatot,
és pályázat útján került beszerzésre – ahogy
a jelenlegi is. A község a „Magyar Falu
Program” keretében kiírt „Falu- és
tanyagondnoki szolgálat támogatása” című
alprogramhoz nyújtott be pályázatot, ami
kedvező elbírálásban részesült. Így érkezhetett hozzánk idén júliusban az új Opel Vivaro, ami típusában és
méretében (kilenc férőhelyes) megegyezik a korábbival, viszont elődjénél jobb felszereltségű. A jármű startstop rendszerű, légkondicionálóval van felszerelve, a korábbival ellentétben mindkét oldalán van tolóajtó, és
a középső sor mellett is vannak nyitható ablakok. A beszállás
megkönnyítésére szolgál egy fellépő, a mozgáskorlátozottak
szállításában pedig rámpa és tolókocsi-rögzítés segít. A gépkocsi
új: 2020-as gyártmány.
A pályázat feltétele volt, hogy az annak keretében lecserélt
használható buszokat egy határon túli település magyar
közössége kapja meg. A régi nagyszékelyi falugondnoki autó új
gazdája a Backamadarasi Református Egyházközség lett. Az
átadásra augusztus 12-én, Makón került sor. A közel 11 éven át
minket segítő jármű így most tőlünk 500 km távolságban,
Erdélyben, Maros megyében folytatja pályafutását.
Klubecz Istvánné polgármestert és Lukács László falugondnokot faggatta a témában: Arany Beáta Virág

Hagyma eladó! Gyönyörű lett az idei hagymatermés. Vöröshagymából 520, lilahagymából
közel 40 kg-ot sikerült fölszedni az önkormányzati földekről. A konyha számára félretéve is
bőven marad fölösleg, amiből a készlet erejéig bárki vásárolhat munkanapokon, 7 és 9 óra
között, az önkormányzat előkészítőjében. A vöröshagymának 180 Ft, a lilának 250 Ft kilója.
Fokhagymából több, mint 56 kg lett, ez valószínűleg el is fog fogyni a helyi konyhán. A répaés zöldségtermés mennyiségét még nem lehet megjósolni, remélhetőleg jut majd viszont eladásra a napokban
felszedésre kerülő krumpliból, valamint a jelenleg még fejesedő káposztákból.
Kérdéseimre választ adott: Klubecz Lászlóné

Elkészültek
Célzott támogatásból, az évente biztosított mintegy kétmillió forintból
történt meg az utak kátyúzása a Szabadság téren, valamint a Kossuth,
Táncsics és Rákóczi utcákban.
Az áprilisban kiírt Magyar Falu Program „Önkormányzati járdaépítés –
felújítás anyagtámogatása” című alprogramjára benyújtott pályázat sikeres
volt, annak segítségével készült aszfaltozott járda a Petőfi utca és Táncsics
utca közötti kis közön, a Táncsics utcán a
köztől a volt gyógyszertárig, majd ott
befordulva a volt Hotel Korona Szálló
végéig.
Múlt
év
nyarán
kezdődött
Nagyszékelyben
a
szennyvízkezelő
berendezések telepítése, ami az iskolai
berendezés
telepítésével
idén
augusztusban be is fejeződött. A műszaki
átadás jelenleg is folyamatban van.

NYITOTT OLDAL
„A természet az Isten teremtése, a házad a Tied, az emberé. A kert az a hely, ahol közösen teremtesz Istennel.”
(Gécy Gábor)
A Nyitott Porták kérdéskörét kibővítjük a kert tematikájával, ebben a szellemben folyatjuk a porták bemutatására
létre hívott sorozatunkat. Az első részben lelki-szellemi ráhangolódás az elsődleges cél. Gyergyói Noémi írása.

Nyárkerti elmélkedések, avagy álmodtam egy virágot magamnak
Az idén több időt töltöttünk a kertben, mint az előző években. Egyrészt ezt megkövetelte az időjárás is, másrészt a
most divatos járvány is „segített” ebben: az iskolabezárásokkal teremtek új segítő kezek, és arra is rávezetett
minket, hogy maximálisan használatba vonjuk a kert területét.
Eleinte nehezen indult be a szokásos kerti növényélet, de csak elkövetkezett azon időszak, amikor már nagyrészt
a gyomosodással kellett foglalatoskodni. Mint tudvalevő, nem kapálunk, takarásos módszerrel művelünk, aminek
az elméleti és gyakorlati vonatkozásaira itt most nem térek ki.
Minden alkalommal bekövetkezik, hogy amint belemélyedek a munkálatokba, néhány perc múlva a világ
kihívásai elfakulnak, és áhítatos hangulatba emelkedek, ahogy mostanság illendő fogalmazni: meditatív állapotba
kerülök. Ilyenkor megbeszélem azzal a mindenséggel, ami mindent körülvesz, az elmúlt s az eljövendő dolgokat,
úgy egyéni, mint közösségi szinteken. Túllendülvén a hétköznapi problémákon, elgondoltam, hogy milyen
csekélyke nehézségeink vannak nekünk azokhoz képest, akik valaha, sok századdal előttünk, itt éltek, és a nyaraik
harcokban, csatamezőkön, viadalokban teltek, bár valószínűleg nagy részben ugyanolyan békességes, dolgos
mindennapokban szerettek volna élni, mint ahogy mi tesszük. „Pont ezt az egyszerű, lélekemelő létformát védték
életük árán is!” – ismertem fel, és erős, de szomorkás hálaérzés öntött el. Nem véletlenül kellene szóljon a harang
minden délben szerte Európában, avagy a világban; ugyanis nem egy hadvezér rendkívüli képességeire, megvívott
csatáira és győzelmeire hivatott emlékeztetni, hanem egy olyan világ eltűnésére, ami, ha roncsolt formában bár, de
a természetből kívánta fenntartani magát, ezért kénytelen volt együtt élni vele (a kénytelenség jelzi a roncsolt
állapotot). Ami ezután jött, az már ipar, vas, hidegség, még nagyobb embertömeg kiszipolyozása, a társadalmi
élősködés természetellenes megerősödése. Mindez századokon keresztül alakult egyre embertelenebbé; bár a
folyamat nem állt le azóta sem, de a korszak végének a mindenkori parasztság, földműves réteg végleges kényszerű
vagy sok esetben erőszakos felszámolását tekinthetjük.
Nem én vagyok persze az egyetlen, akiben ezek a gondolatok kiömlésig hullámzanak; Nagyszékely
beköltözőinek nagy része is az emberléptékű, természetközeli életforma kialakításában ügyködik. Ennek
jelentőségét nem csökkenti az a tény, hogy elképzeléseink e témát illetőleg meglehetősen különbözőek. A
helybeliek helyzete merőben egyszerűbb: nekik nem kell visszatanulniuk a földdel való együttélést.
Az elmúlt századokban, az egymást követő, sűrűsödő krízishelyzetetek után mindig végig kellett gondolni, hogy
hogyan tovább. És mindig vannak lelkes elmék, akik meg tudják fogalmazni az útkeresés szempontjait, céljait a
lelkiség elvesztése nélkül. Ez nagyon fontos része a „hatékonyságnak”; hiába fogalmaztak meg kétes
személyiséggel rendelkező embercsoportok ötéves terveket évtizedeken keresztül, ha ezek nem tudtak pozitív
motivációt adni emberközösségek számára. A kényszer, az elnyomás, a büntetés rendszerei, amelyek a
kiváltságosak hatalmát kívánják tartósítani, csak ideig-óráig működnek.
Az összmagyarság legutóbbi krízishelyzete, Trianon, amit nyugodtan nevezhetünk történelmi cunaminak,
ugyanis szinte teljesen eltörölte az addigi életteret és a hozzá tartozó életformákat, a két nagy háború között
felszínre hozta azokat az embereket és eszméket, melyek az újrakezdést és a méltóságteljest folytatást fogalmazták
meg. Ezt az eszmeiséget „Kertmagyarország” néven emlegették és említjük mi is. Részletes kidolgozása Somogyi
Imre nevéhez fűződik, de más ismert és ismeretlen személyek is foglalkoztak – nem csak elméleti szinten – ezzel
a kérdéskörrel.
Példának okáért említsük Németh Lászlót, aki maga életformaszerűen is elköteleződött ezen eszmeiség mellett.
Idézet Tóbiás Áron erről írott tanulmányából:
Ekkor már (1942-ben) Németh László a Kert-Magyarország eszme apostolának számított. Olyannyira, hogy maga
is – több „papiros” kísérlet után – belevágott a „telepítésbe”. Elszánta magát: családjával együtt beállt az ország
kapásainak sorába. Elhatározását így fogalmazta meg egy Budapestről Hódmezővásárhelyre küldött levélben,
amelynek címzettje Kristó Nagy Istvánné, aki később Égető Eszter című (1956-ban megjelent) regényének modellje,
illetőleg hőse lesz: „A feleségem lenn volt Debrecenben, s a Bocskay-kerti gyönyörű szőlőben 10 000-ért megvett
egy háromszobás, 2000 öles birtokocskát. Ez lesz az én Cseresznyésem. Bocskayban most aránylag olcsók a kertek;
valószínű, hogy többen is vesznek körülöttem egy(800 öl)-két nyilas szőlőcskéket. Háromezerért már kapni valamit;
öt-hatért esetleg házacskát is rajta. Úgy képzelem, hogy 5-6 ilyen birtok már megbír egy rendes vincellért. A telep
magvát talán a nyárra vásárolom meg; ez már közös jószág lesz, s közösen vendégeljük rajta az ország ifjúságát.
Ki megunja, a maga birtokával bármikor kiléphet a kis szerzetesrendből. Nem begubózás ez, mint sokan hiszik,
hanem új módja egy lelki szervezkedésnek.”
(folytatjuk)

Beszámoló
Ahogy az az előző számban már említésre került, júliusban szerveztünk egy keddtől péntekig tartó cserkész
kedvcsináló tábort. Az első nap megismertük egymást, és sokat játszottunk. Szerdán a reggeli eső ellenére
mégis elindultunk egy játékos kirándulásra, ami nagyon jól végződött. Csütörtök délelőtt kézműveskedtünk,
mindenki egy szép karkötővel tért haza. Aznap
este nyolckor, akinek volt hozzá kedve, arra egy
tábortűz várt, ahol új dalokat és játékokat
tanultunk. Ezt egy mese és sátorban alvás követte.
Másnap sikeresen megoldottuk az egész hetet
átívelő konfliktust, és kiszabadítottuk Robin
Hood szerelmét a gonosz király és katonáinak
karmai közül. A hét alatt sokat játszottunk, nevettünk és erősödtünk. Köszönjük a részvételt, nagyon
szerettünk veletek lenni, számunkra is hatalmas élmény volt! Tervezzük, hogy jövő nyáron is lesz egy hasonló
tábor.
Szabó Dia és Borza Márta

Kezdődik az iskola
2020. szeptember elsején hagyományos formában kezdhetjük el a tanévet. A tavaszi karanténban töltött hetek
tapasztalatai után nagy megkönnyebbülés volt ez a hír tanárnak, szülőnek egyaránt. A nyár folyamán az
iskolában olyan régen várt karbantartási munkákra került sor, mint a tornaterem és a lépcsőház kimeszelése,
az olajfestés felújítása. Kaptunk egy új vízmelegítő bojlert, és elkészült a szennyvízkezelő rendszer is. A nyári
munkálatok elvégzésében az iskola karbantartóján kívül a nagyszékelyi önkormányzati dolgozók is
közreműködtek. Ezúton is köszönjük a munkájukat és a Hivatal támogatását! A felfrissült iskolaépület 31
gyereket fogad majd az új tanévben.
Horváth Irén

A Nagyszékelyi Füvészkert Műhely szeptemberi programja:
 Szatyorszövés – Szeptember 11-én, pénteken 1 főt várunk délelőttre, 1 főt pedig
délutánra. A foglalkozásra jelentkezni a 20/258-4695-ös telefonszámon lehet.
 Kerámiafoglalkozás keretében a júliusban készített tárgyak mázazására lesz lehetőség
szeptember valamelyik szombatján. A pontos időpontot a Nagyszékelyhez kötődők
baráti köre facebook-csoportban fogjuk közzétenni.
 Nyitott Műhely: minden szerda délután 17–20 óráig.
Toronyiránt
Április óta folynak a nagyszékelyi református nagytemplom
tetőszerkezetének javítási munkálatai. A nyeregtető felújításával nagyjából
elkészültek a szakemberek, júliusban pedig Ócsai Mihály ácsmester is
hozzáláthatott a toronysisak faszerkezetének javításához és
megerősítéséhez. Munkáját ezidáig nem értékelhették a külső szemlélők,
mert ameddig volt rá mód, a torony héjazatának megbontása nélkül
igyekezett helyükre emelni az akár 2-3 méter hosszúságú gerendákat.
Inkább csak az estig tartó fúrásból és kopácsolásból gyaníthatták az arrafelé
fülelők, hogy valami történik a toronyban.
Augusztusban a felújítási munkálatok újabb látványos fázisba léptek:
megkezdődött a torony felállványozása, amit sokan akár otthonról is
figyelemmel kísérhettünk. A szerencsésebbek az ablakukból követhették,
ahogy apró legóemberek újabb és újabb szinteket húznak az állványzatra.
Szeptemberben már sor kerülhet a toronysisak héjazatának
megbontására, így végre az is kiderül, milyen állapotban van a csúcs alatt
rejtőzködő császárfa. Elkezdődhet a rézlemez deszkaaljzatának, majd
magának a fedésnek a cseréje is.
A konyhaablakból izgul a felújítás sikeréért: Arany Beáta Virág
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, Ingerné Becker Mónika, Szekeresné Mireider Beáta

