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Nagyszékelyi Hírmondó
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az egész falu nevében köszönöm szépen Kapitány Hildának a zöld növényeket, Hargita Katalinnak a
játszótér mellé ültetett kínai végzetfát, Kurucz Mihálynénak a hősök napjára készített koszorút.
Klubecz Istvánné polgármester
Aki a Hivataltól szeretne szolgáltatást rendelni, kérjük, legyen türelemmel, mert eszköz és ember hiányában
nem tudjuk azonnal teljesíteni az igényeket. Megértésüket köszönjük!
Pere Julianna
Egriek Nagyszékelyben
A falunap plakátján feltűnt a fellépők között egy idegen hangzású név: Hungari
Dzsebedzsi. Talán többekben is felmerült a kérdés, vajon mi az a Hungari
Dzsebedzsi kulturális hagyományőrző csapat, és milyen kötődésük van
Nagyszékelyhez. A Hungari Dzsbedzsi egyesületet Pap Gergely történész
alapította Egerben 2013-ban. Az egyesület célja, hogy ápolja a XVI-XVII. századi
magyar és magyarországi oszmán hagyományokat. De vajon hogy kerülnek Egriek
Nagyszékelybe? Erre válaszol Pap Gergely történész, bektasi dervis:
– A nagyszékelyi Huszár Péter Napról Gyergyói
Noémitől hallottam először. Megnéztem a falunapi videót, és meglepett, hogy egy
ilyen kis falu egy viszonylag jelentős török „haderőt” tudott kiállítani. Megtetszett
a lelkesedésük, és mivel egyesületünk egyik célja a hazai hagyományőrzés
színesítése, úgy döntöttem, anyagi és emberi erőforrásainkkal támogatjuk a 2016os Huszár Péter Napot. Bencze Kornélt és a Simontornyai Várvédőket már régebb
óta ismerem, így örömmel vállaltuk a fellépést velük.
Bízom benne, hogy az idei falunap is maradandó élményeket nyújt majd a
falu lakóinak és a vidékről idelátogatóknak. Az a fajta hagyományőrzés, amelyet a
Hungari Dzsebedzsi is képvisel, segít elmélyíteni történelmi tudásunkat egy adott
korról, jelen esetben a török korról. Olyan ez, mint egy élő történelemóra.
A történelem élővé lesz, közelebb hozza a mai emberhez az elmúlt idők szokásait, embereit, értékeit. Múltunk
értékeinek megismerése mindenképpen fontos, ahhoz, hogy értelmezni tudjuk a jelenkor eseményeit, és
helyesen tudjunk cselekedni.
Sárközi Szilvia
FALUNAPI FELHÍVÁSOK
Nagyszékelyi templomokról készült alkotásokat keresünk
A falunap egyik eseménye az egyedülálló templomegyüttesünkről készült alkotásokból
rendezett kiállítás. Amennyiben tulajdonában van ilyen, a nagyszékelyi
templomegyüttesről bármilyen kézi technikával (ceruza, zsírkréta, festés, kerámia,
textil stb.) készült alkotás – mindegy, hogy saját, vagy más által készített – és szívesen
kölcsönadná a kiállításra, kérjük, keresse bármelyikünket, lehetőleg június 24. előtt,
személyesen vagy telefonon: Arany Bea – (30) 516-5933, Kapitány Hilda – (20) 4294219, Hargita Péterné – (30) 532-4911.
A felajánlott művekből a kiállítás a falunapon, 2016. július 2-án 9:30–11:30 között
a nagytemplomban lesz.
Falunapi főzőverseny
Olyan mesterszakácsok jelentkezését várjuk, akik szívesen elkészítik versenyművüket akár
saját alapanyagokból és saját felszereléssel is. Jelentkezni június 30-ig lehet az
önkormányzatnál – (74) 408-393, vagy Arany Beánál – (30) 516-5933.

Beszámoló a 2016. május 24-i testületi ülésről
Az elmúlt ülésen 9 határozat meghozatalára és egy rendeletalkotásra került sor, azóta ezek közül 8 határozat
végrehajtásáról intézkedett Klubecz Istvánné polgármesterünk.
Átfogó értékelést tartott Szijjártó Renáta településünk gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2015. évi teljesítéséről. Írásban előre megkaptuk a 9 oldalas beszámolót. Ezeket a kötelező feladatainkat a
Simontornya és Térsége Szociális Alapszolgáltatásokat Biztosító Társulás (melynek önkormányzatunk is tagja)
irányítása alatt álló Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
látja el (székhelye: Simontornya, Vár tér 5.). Ez az intézmény gondoskodik még további öt település (Belecska,
Kisszékely, Pincehely, Simontornya és Tolnanémedi) egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról is.
Néhány kiragadott mondat a hosszú beszámolóból: Szolgálati nap, családgondozás Nagyszékelyben csütörtöki
napon szokott lenni. Demográfiai mutatóink: 2015. december 31-én a lakosságszám 445 fő, 225 férfi és 220 nő. 18 év
alatti gyermekek száma 98 fő. Tavalyi évben 4 gyermek született és 8 személy hunyt el, egy házasságkötés történt.
Településünkön rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 69 gyermek (30 család) részesül. A 2015. évben 67 db
települési támogatási kérelmet adtak be. Születési támogatást négyen igényeltek. A szolgálat szeretné felvenni a
településen működő civil szervezetekkel a kapcsolatot, és közösen szervezni programokat. Szeretnének rendszeresen
az önkormányzati épület folyosójára a lakosság számára ruhaadományt kitenni.
A Simontornyai Köznevelési Társulás (Társulási tagok: Kisszékely, Nagyszékely, Pálfa, Pincehely,
Sárszentlőrinc, Tolnanémedi, Simontornya) társulási megállapodásának módosítására volt szükség, mivel a
sárszentlőrinci tagintézményben egységes óvoda és bölcsőde létesül. A testület támogatta a módosítást.
Módosítottuk a DRV-vel kötött megállapodásunkat. Az üzemeltetést közvetlenül nem érintő feladatok (15
éves gördülő fejlesztési terv és vagyonérték-nyilvántartás DRV általi elkészítése, használati díj és fennmaradó
üzemeltetési díj elszámolása) részletei kerültek pontosításra.
Ökológiai egységes terület kialakításának terveiről hallgattuk meg Kardos Etelka és férje, Kispitye Attila
előadását. További együttműködő és támogató családok nevében jelen voltak még Nyéki Gábor, Palotás Tímea és
Pozsár László. Olyan környezetbarát, vegyszermentes területet szeretnének létrehozni az Ady utca végénél, ahol
változatos életterek biztosításával szemléltethető a természetközeli ökoszisztémák előnye és stabilitása. A kialakításra
kerülő ökológiai egység gyűjteményes – fajtamegőrző – tájjellegű bemutatókertként, füvészkertként és
környezettudományi kutatási területként működne. Még nem találták meg a megfelelő elnevezést, de céljuk több
hasonló gondolkodásmódú családdal, alapítvánnyal, önkormányzattal, egyetemekkel együttműködve kialakítani egy
bemutató- és oktatóközpontot. A Magyar Permakultúra Egyesület alapító tagjaiként arról is beszámoltak, hogy az
egyesület székhelyét is idehozzák, melynek célja környezettudatos megoldást keresni és merőben új gyakorlati
megoldásokat kínálni mind a globális, mind a helyi ökológiai, társadalmi, gazdasági és szociális problémákra.
A temetőbe emlékkereszt felállítását kezdeményezte Nagy István budapesti ügyvéd egy magát
megnevezni nem kívánó megbízójának nevében. Előzetesen levél is érkezett a részletekről, és fotókat is
kaptunk. Az adományként felajánlott feszület műkőből készült. Vasalt betonalapba szeretnék helyezni, a
kereszt körüli talaj fehér murvával lenne leszórva, és egy jelképes kerítés venné körül. A felirat az alábbi
lenne: „Elhunyt szeretteink emlékére”. A megrendelő vállalja a felállíttatás költségeit és a rendszeres
karbantartást is. A testület a felállítását a ravatalozó és a kerítés közötti területre javasolta. A keresztállítás
még egyeztetés alatt van.
Kósa János egy 300 literes fagyasztóládát adományozott az önkormányzatnak, tájékoztatott
bennünket Klubecz Istvánné polgármesterünk. Ezúton is köszönjük.
A falugondnoki autót pincehelyi lakosok Alsóörse való szállítatásukra szeretnék igénybe venni. A testület
megszavazta, hogy 100 Ft/km viteldíjért igénybe vehetik a szolgáltatást.
Zárt ülésen a testület 2 benyújtott települési kérelmet támogatott.
Hargita Péterné képviselő

A XIII. Nagyszékelyi Borverseny és Pogácsasütő Verseny eredményei
Fehérbor kategóriában I. Turula Sándor, II. Knoch András, III. Gáspár
József. Vörösbor kategóriában I. Pintér Imre, II. Klubecz László, III.
Peter van Eerdenburg. Különdíjat kapott Bathó Béla fehérbora és Knoch
András rozé bora, ők Kapitány Hilda alkotását, egy-egy tűzzománc
szőlőfürtöt vehettek át. A pogácsasütő versenyen I. Turula Károlyné, II.
Gáspár Józsefné, III. Wekler Péterné. A zsűri tagjai: Tóth László, Korecz
Károly és Lukács Péter voltak.
Minden versenyzőnek ezúton is gratulálunk, és jó szőlőtermést kívánunk az idei esztendőben!
Jövőre is várjuk a jelentkezőket a versenyekre!
Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet

Ismerjük meg egymást!
Cikksorozat a régebben és újabban itt lakókról

Bemutatkozik Pozsár László és Alíz a Kútvölgyből
Mióta éltek itt Nagyszékelyben? Egy éve költöztünk a faluba.
Honnan költöztetek ide? Balatonboglárról.
Miért éppen ide költöztetek? A falu elrejtettségét, a csendet,
nyugalmat, és a házunkat körülvevő gazdag és természetes környezetet
szerettük meg.
Mivel szoktatok foglalkozni? Mióta ideköltöztünk, főleg a ház
felújításával és az udvar, kert kialakításával foglalkoztunk. Eközben és
emellett sok időt töltünk a négy gyermekünkkel. Korábban Alíz az
agrárszakképzésben dolgozott, az erdészeti és vadgazdálkodási
középiskolák koordinációját végezte, én pedig egy alapítvány keretei
között időseknek segítettem.
Meséljetek kicsit magatokról és a családról! Tíz éve vagyunk
házasok, négy gyermekünk van: két kislány és két kisfiú. A legidősebb
hét éves, a legkisebb pedig másfél. Örülünk, hogy Nagyszékelyben
élhetünk. Szeretnénk összhangban élni a Teremtőnkkel és a teremtett
világgal. Szeretnénk ebben segíteni másokat is.
Mit üzentek a Nagyszékelyi Hírmondó olvasóinak? Köszönjük,
hogy szeretettel fogadtatok bennünket, és a sok segítséget, hasznos
tanácsot, amit az új életünk kezdetéhez és a mindennapjainkban kaptunk és kapunk.
Hargita Péterné
Június kedvence: Albán krémes
Ez egy kicsit munkásabb recept, de megéri a fáradságot. Esős időre ajánlom, amikor több időt tudunk a
konyhában tölteni, és valami különlegessel szeretnék meglepni szeretteinket.
Hozzávalók:
– 8 tojás
– 20 dkg liszt
– 20 dkg porcukor (+ 2 evőkanál a krémhez)
– 2 evőkanál kakaópor (nem cukrozott)
– 1 csomag sütőpor
– 1 dl étolaj
– 12 evőkanál víz
– 2 csomag vaníliás pudingpor
– 1 csomag vaníliás cukor
– ½ liter víz
– ½ liter tejszín (rózsaszín Hulala)
Tészta elkészítése:
7 tojás sárgáját és 1 egész tojást a 20 dkg porcukorral és a 12 kanál vízzel habosra keverjük. Ehhez
adjuk a 20 dkg lisztet, a 2 kanál kakaót, az 1 dl étolajat és a sütőport. Alaposan összekeverjük. Süssük,
ahogyan a piskótát szoktuk.
Krém elkészítése:
A 7 tojás fehérjét 2 kanál porcukorral habbá verjük. A 2 csomag vaníliás pudingport a vaníliás cukorral
½ liter vízben felfőzzük, és még forrón belekeverjük a tojáshabot.
A krémet a tésztára kenjük, és pár percre a meleg sütőbe tesszük (kb. 3 percre, amelyik fokon a piskótát
szoktuk sütni).
A ½ liter tejszínt habbá verjük, és a kihűlt sütemény tetejére kenjük. A süteményt csokireszelékkel vagy
kakaóporral megszórva tálaljuk.
Jó étvágyat kívánok hozzá!
Turuláné Inci

Mese a gyereknapról
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény obsitos, aki hiába
vándorolt egyik faluból a másikba, sehol nem kínálták meg egy falat
étellel. A furfangos katona elhatározta magában, hogy – lesz, ami lesz –
a következő faluban ő bizony meg fog ebédelni. Fölvett egy egyszerű
követ az út porából, azzal kopogtatott a következő háznál, és azt
mondta, kis segítséggel ő kiváló
levest tud főzni a kőből. Mivel a
gazdasszony kíváncsi volt a
végeredményre, szívesen adott
egy kicsit ebből, egy keveset
abból; és csakhamar valóban elkészült a finom kőleves. A katona végre
jóllakhatott.
A mese egy másik változatában a szegény legény az egész falu
előtt főzi meg a levest, amibe mindenki épp csak egy kevés hozzávalót
ad; a végeredményből viszont az egész falunak jut.
A május 28-án megtartott gyereknap és a Gyereknapi Kőlevesfőző
Kajális e mese mintájára jött létre, teljes egészében önzetlen
adományokból. A támogatók névsora nagyon hosszú lenne; elégedjünk
meg azzal, hogy segítettek idősek és fiatalok, kis családok és
nagycsaládok, tehetősebbek és szegényebbek, helyben születettek és
messziről ideszármazottak, cégek és magánszemélyek, valamint az
önkormányzat. Támogatni lehetett
pénzzel és árammal, levesalapanyagokkal és főzőkellékekkel,
itallal, sütivel, fagylalttal, játékkal,
munkával, műsorral, jókedvvel és jó szóval. Készült mindebből
ugrálóvár, ebéd – és sok vidám gyerek.
Reménybeli testvérvárosunk, Brüsszel egy artézi kúthoz felállított
szoborral járult hozzá a programhoz, de ez sajnos nem aratott osztatlan
sikert a felnőtt lakosság körében. Ezért utólag is elnézésüket kérjük!
A kőleves készítéséhez hasonló módon, szintén a gyereknap
alkalmából újult meg a központban található buszmegálló is. A málladozó vakolat leverése után ugyancsak
adományokból került sor a külső lábazat felújítására, a belső fal meszelésére, a pad mázolására, valamint egy
új, színes ablak elhelyezésére a régi befalazott helyén. Köszönet a kisebb, nagyobb és hajdan volt
gyerekeknek a sok gyönyörű rajzért!
Arany Beáta Virág
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