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Nagyszékelyi Hírmondó
Önkormányzati hírek – Rövid beszámoló a képviselő-testület október 21-i alakuló üléséről
A választási bizottság elnöke, Lukácsné Hildebrand Erzsébet tájékoztatást adott a választási
eredményekről. A polgármester és a képviselők letették az esküt.
A polgármester illetményének megállapítása: törvényben meghatározott – 500 fő lakosságszám
alatt a helyettes államtitkári alapilletmény 20%-a; ezen felül költségtérítésre jogosult, mely a
polgármesteri illetményének 15%-a.
A képviselő-testület az alpolgármesteri tisztségre titkos szavazással Bori Tamást választotta
egyhangúan. A tiszteletdíjról az alpolgármester és a képviselők is lemondtak.
Klubecz Istvánné polgármester asszony köszöntötte a jelenlévőket, és terveiről beszélt.
A képviselő-testület a DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Klubecz Istvánnét
delegálja, helyettese Bori Tamás. (A társulásnak 31 település a tagja, 3 szociális intézet fenntartója
és belső ellenőrzési feladatokat lát el. Székhelye Tamásiban van, elnöke Várkonyi Zoltán.)
A falu lakosságát 11-en képviselték az önkormányzati alakuló ülésen, mely kötetlen
beszélgetéssel fejeződött be. Legközelebb is várjuk az érdeklődőket!
2014. 11. 01-től Turula Sándorné látja el az önkormányzatnál az igazgatási feladatokat.
A DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2014. november 6-án tartotta alakuló
ülését, melyen a pénzügy bizottság tagjává választották Klubecz Istvánnét. A Társulás elnöke Porga
Ferenc tamási polgármester, helyettese Barkócz József fürgedi polgármester lett.
2014. november 7-én az NFA-tól (Nemzeti Földalapkezelő Szervezet) önkormányzati
használatban lévő 14 ha területen Szeder Attila aratta le a kukoricát.
2014. november 20-án a képviselők Szekszárdon részt vettek a kormányhivatal által szervezett
kötelező képzésen.
A Dózsa Gy. utca tervezett alapburkolására eddig 3 árajánlatot kértünk, a fejleményekről
továbbiakban tájékoztatást adunk.
Hargita Péterné
Örömmel köszöntjük az elmúlt
időszakban született legifjabb
nagyszékelyi lakosokat!

Nagyszékelyi
ERZSÉBET- és KATALIN-BÁL
november 22-én, szombaton
este 8-tól hajnali 5-ig a kultúrházban

Szép Luca szeptember 15-én,
Schnepp Violett Zselyke szeptember 17-én,
Lukács Emese szeptember 28-án,
Brandner Mira október 7-én,
Bori Johanna október 8-án,
Nagy Flórián november 2-án született.

Zenél: Szabó Péter

Jó egészséget és boldogságot kívánunk a
babáknak és családjaiknak is!
Sakk, kártya, rex és BÜFÉ!
Belépő: 500 Ft
Szervező: Ács Sándor és Hargita Péterné
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„ÁLDÁS PORAIKRA!”
I. világháborús nagyszékelyi megemlékezés
2014. november 28-án, pénteken 15.30-kor az iskolában

1. Az I. világháború 100 év távlatából – Vámi István nyugalmazott iskolaigazgató,
történelemtanár rövid előadása
2. Hol harcoltak a Nagyszékelyi katonák? – Fábián Imre ismertetése
3. Székely (Geiger) János vitéz elbeszélése az I. világháborúról – unokája, Farkas Károlyné
szül. Székely Anna tolmácsolásában
4. Diavetítés a háborúba induló és részt vevő nagyszékelyi katonákról – Hargita Péterné
5. Koszorúzás a hősök emlékművénél – Klubecz Istvánné polgármester asszony vezetésével,
emlékharangozás kíséretével
Emlékezzünk együtt arra a mintegy 90 nagyszékelyire, akik hazájuktól, családjaiktól távol
harcoltak 100 évvel ezelőtt!
Önkormányzat
Mióta eszünk savanyú káposztát?
– Légió, pihenj! Katonák! Ti, akik a Római Birodalom diadalmas ércsasait elhoztátok Pannónia
földjére, kiáltsátok háromszor és harsányan: Ave Caesar! – A felszólításra néma csend volt a
válasz. – Mi az? Valami baj van? Hogy éhesek vagytok? A kincstári vöröshagymát és fokhagymát
parancs nélkül megenni tilos! Tömjétek meg bendőtöket – káposztával... Rögtön beérnek a szekerek!
– Erre már felhangzott: Ave Caesar!
Valahogy így kezdődhetett a dolog.
A káposzta megromlott a hordókban. Lucskos és savanyú lett. Így is
megették, és rájöttek, hogy kellemes ízű és egészséges. Hogyan készült?
Csak úgy magától. A hepehupás országutakon a hordókba rakott
káposzta összenyomódott, összerázódott – és erjedésnek indult, így
született az ínyencfalat.
Az eset híre Rómába is eljutott. Az újfajta étel ott is ízlett. Mivel az áll a
receptben, hogy a káposzta csak zötykölődve válik jóízűvé, a káposztáshordókat szekerekre rakatták
a patríciusok, és addig fuvaroztatták az antik Róma macskakövein, míg megerjedt – kínjában.
A szegényebb polgárok káposztás puttonyt akasztottak a rabszolgák hátára, azzal kellett a ház körül
futkosniuk – savanyítás céljából. A káposztasétáltató „eleven szerszámok”, a római rabszolgák
jöttek rá arra, hogy a káposztát csak erősen le kell a hordóban nyomkodni, erjed az sétáltatás
nélkül is.
Közreadja: Nagy Sándor
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Itt élnek közöttünk Nagyszékelyben!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkársága kezdeményezésére a Nemzeti
Művelődési Intézet „Leleményes hőseink” címmel országos ifjúsági kezdeményezést indít útjára.
A program célja, hogy cselekvésre buzdítsa a fiatalokból álló közösségeket, és azok erejét láthatóvá
tegye a települések számára. A program nevében szereplő „Leleményes hősök” olyan személyek,
akiket többnyire csak szűkebb körben tisztelnek „hősként”. Most a programban részt vevő fiatalok
munkájának köszönhetően mások is megismerhetik ezeket a nagyszerű embereket! Minden
településnek megvannak a maga hősei, akik tehetségüket, leleményességüket a közösség javára
fordították: kézművesek, gazdálkodók, tanítók, művészek, és mások, akik értéket hoztak létre vagy
jó példával jártak elöl.
Célok
Az elindított program elsődleges célja, hogy a csatlakozó közösségek olyan tudást szerezzenek,
amellyel akár a későbbiekben (a program zárását követően) képesek lesznek lakóhelyük fejlődése
érdekében különböző cselekvéseket kezdeményezni.
Egy közösség szemében példaképpé vált személy kapocs lehet a múlt és a jövő között. A
program további célja, hogy a fiatalok egy jelenben megvalósítható projektet gondoljanak ki és
valósítsanak is meg a helyi közösség „hősének” példáját felhasználva.
A Nemzeti Művelődési Intézet megyei módszertani találkozók szervezésével járul hozzá ahhoz,
hogy átgondolt, s megvalósítható cselekvési tervek szülessenek.
Csatlakozási feltételek
A Nemzeti Művelődési Intézet általános és középiskolás korú fiatalok csatlakozását várja. A
pályázaton 3 fős közösségek indulhatnak el egy felnőtt segítő mentorálásával. A felnőtt segítő
személyét minden csoport magának választja: megkötés csak annyi van, hogy a segítő 18 év feletti
személy legyen, így a középiskolások esetében felsőoktatásban tanuló hallgató is lehet a csoport
mentora.
A pályázó közösségek a csatlakozási szándékot jelezhetik, jelentkezhetnek megyei találkozóra,
valamint a program további részleteit megismerhetik a http://www.lelemenyeshoseink.hu/ honlap
segítségével.
Meghívó
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Megyei Szervezete, a Dél-dunántúli Biokultúra
Egyesület és a Magyar Biokultúra Szövetség tisztelettel meghívja Önt a Hajrá, BIÓ! című
konferenciára.
A rendezvény helyszíne: Ozorai Vár tanácsterme
(7086 Ozora, Szabadság tér 12.)
Időpontja:
2014. november 26., 10 óra
Előadások:
1. Ökogazdálkodás jelen – jövő
(Tóth Katalin – FM helyettes államtitkár)
2. NAK szerepe az ökológiai gazdálkodók támogatásában és az ökológiai termékek
népszerűsítésében (Rezneki Rita – NAK vidékfejlesztési szakértő)
3. Konvencionális gazdálkodásban rejlő hátrányok (Dr. Darvas Béla professzor)
4. Mitől bió a bió? (Dr. Roszík Péter – Biokontroll Hungária Kft.)
Az előadásokat követően állófogadásra várjuk vendégeinket, utána pedig lehetőség van a Pipo
várkastély megtekintésére. A program ingyenes! Megtisztelő jelenlétére számítunk!
Jelentkezési szándékát kérjük 2014. november 24. 14 óráig szíveskedjen jelezni a tolna@nak.hu
email címen vagy a 74/510-030-as telefonszámon!
Nagyszékelyről egy kisbusszal megyünk. Jelentkezni lehet, amíg a kisbusz megtelik: 30/562-49-11.
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Meghívó
Adventi kézműves- és termelői vásár

December 13-án (szombat) kapcsolódva a gyermekek kézműves foglalkozásához, az iskola
tornatermében kézműves- és termelői vásárt rendezünk. Ezzel egy időben a helyszínen ruha
csereberét is tartunk. Aki ebbe bekapcsolódik, vállalnia kell, hogy a megmaradt ruháit az esemény
után elviszi.
Várunk mindenkit sok szeretettel, akár kézművesként, termelőként, eladóként, akár vásárlóként
vesz majd részt az eseményen.
Remélem, a tavalyihoz hasonlóan szép napot tölthetünk együtt karácsonyi hangulatban.
Nagy Sándorné
Fonó
A Művelődési házban szerdánként rendszeresen megtartott kézműves foglalkozás következő,
november 26-ára tervezett alkalma több program torlódása miatt elmarad. Találkozunk december
3-án a szokásos időben (15–18 óra között).
Bócsó Renáta
„Az idősek áldozattá válásának megelőzéséért!”
November 27-én, csütörtökön 14 órai kezdettel a Simontornyai Rendőrkapitányság vezetője
előadást tart a művelődési ház nyugdíjas termében. Szeretnénk kérni a lakosságot, hogy biztonságuk
érdekében minél többen vegyenek részt ezen a programon. A rendőrség elsősorban az egyedül élő
idős embereket szólította meg, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek. Fontos viszont, hogy tudjunk
faluszinten segíteni egymásnak, megvédeni egymást. Ehhez sok jó tanáccsal látnak el bennünket
ezen az alkalmon.
Nagy Sándorné

Eladó építési telket vennék Nagyszékelyben. Telefonszám: 70-7721333.
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 segítették: Bócsó Renáta, Hargita Péterné, Klubecz Istvánné, Bori Tamás (korrektúra)
és az önkormányzat dolgozói.
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