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Nagyszékelyi Hírmondó
Kedves Nagyszékelyi lakosok!
Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, időnként megállunk egy-egy pillanatra a rohanó
világban, és végiggondoljuk, mit is tettünk az elmúlt évben.
Eszünkbe jutnak a legszebb pillanatok, és minden szépséget és jóságot elraktározunk a
lelkünkben, hogy ebből merítsünk erőt az elkövetkezendő évre.
Az ünnep hangulatában a másik emberre is figyeljünk, és arra gondoljunk, hogy mit
nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk.
Nem a drága ajándékok jelentik a szeretetet, hanem az, amit önmagunkból adhatunk.
Az az ember, aki nem csak saját magáért él, aki igazi harmóniát tud teremteni a lelkében,
környezetében, családjában, ez kisugározhat a barátok, a falu lakossága felé. Ahol béke, szeretet és
hit van, ott bensőséges kapcsolatra épülő közösséget lehet kialakítani. Kívánom, hogy váljék valóra
Nagyszékely községben ez az elkövetkezendő időben!
Minden nagyszékelyi állampolgárnak kívánok áldott, békés karácsonyi ünnepeket és lélekben,
eredményekben gazdag, boldog új évet!
Klubecz Istvánné polgármester
A régi őstermelői igazolványokat az év végéig cserélni kell!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja a figyelmét azoknak az őstermelőknek, akik 2009.
január 1-jét követően váltották ki az őstermelői igazolványukat (ez volt a zöld színű, régi típusú
igazolvány) és azt még 2013-ban, vagy 2014-ben nem cserélték le az új típusú, barna színű
igazolványra, hogy 2014. december 31-ig kérelmezzék az új igazolvány kiállítását. Az
igazolvánnyal kapcsolatos eljárás a kamara tagjai számára ingyenes.
A cserére azért van szükség, mert a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996.
(XII.26.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében a 2009. január 1. és 2012. december 31.
között kiváltott igazolványok 2014. december 31-ig hatályosak. Vagyis ezek az igazolványok 2015.
január 1-től nem használhatók, végleg kikerülnek a rendszerből.
Azért fontos, hogy az új igazolványok kiváltására még 2015. január elsejét megelőzően sor
kerüljön, hogy az őstermelői tevékenység jogszerű folytatása ne sérüljön.
Jövő héten Tamásiban lehet ezt elintézni Fűrész Nóra falugazdásznál. Tel: 30/514-87-05.
Tamási Körzeti Falugazdász Iroda, Szabadság u. 29. H–SZ: 8–16, P: 8–14.
2014. január 15-től a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
tagjai jogosultak igénybe venni a NAK által működtetet jogsegélyszolgálatot. Bővebben a kamara honlapján:
http://www.nak.hu/hu/kamara/jogsegelyszolgalat#
Kedves Nagyszékelyi Lakosok!
A Nemzeti Művelődési Intézet dolgozói egy felmérést szeretnének végezni az itt élő családok és a falu
érdekében jövő héten. Később a felmérés eredményéről, segítő és támogató javaslatokról egy külön
falugyűlésen kaphatunk majd tájékoztatást. Kérem, segítsék a falunkba érkező kérdezőbiztosok munkáját a
kérdések megválaszolásával!
Köszönettel: Klubecz Istvánné polgármester
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Beszámoló a 2014. november 25-i testületi ülésről
Kovácsné Lengyel Ilona, a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium igazgatója adott tájékoztatást az iskolai
szakmai munkáról és a gazdálkodásról. Azt tapasztalta, hogy minden kisebb település nagyon ragaszkodik a kis
iskolájához, amit üdvözölni tud. Nagyszékelyen ebben a tanévben egy összevont osztály indult 22 fővel, a közismereti
tárgyak oktatása két tanulócsoportban történik. Várhatóan az elkövetkező időszakban is ehhez hasonlóan szerveződik
az oktatás.
Horváth Irénke elmondta, hogy az iskolai oktató- és nevelőmunka fennakadás nélkül zajlik. A gyerekek jól viselik
a pedagógusváltással is járó átállást. Megköszönte az önkormányzat segítőkészségét a felmerült karbantartási és kisebb
javítási feladatok elvégzésében.
Az óvoda működéséről Csóka Anita óvodaigazgató beszélt röviden. Az óvodatársulás 272 gyermek óvodai
ellátását végzi. Az önkormányzat mindig pontosan fizette a társulás működéséhez szükséges költség-hozzájárulást. A
nagyszékelyi óvoda nagyon takarékosan gazdálkodik, nincsenek kirívó kiadások. Az igazgatónő elismeréssel illette
Erzsike szakmai és óvodavezetői munkáját. Az egyéni fejlesztéseket is Erzsike végzi az óvodában.
Lukácsné Hildebrand Erzsébet óvodavezető arról számolt be, hogy ősztől Nyírőné Simon Annamária
személyében új óvó néni van. Mindent megtesz annak érdekében, hogy minden úgy legyen a továbbiakban is, ahogyan
a gyerekek eddig megszokták. Köszöni az önkormányzatnak a gördülékeny munka biztosításához nyújtott segítségét.
Klubecz Istvánné köszönetét fejezte ki a nagyszékelyi pedagógusoknak a munkájukért és az intézmények
vezetőségeinek a jó kapcsolatért.
Pálos Lilian gazdálkodási előadó tájékoztatást tartott a költségvetés III. negyedéves teljesüléséről. A jelentést a
képviselőtestület egyhangú döntéssel elfogadta. A költségvetés nyilvános, a hivatalban hozzáférhető.
Az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat helyi szabályozásáról szóló rendeletét
módosította, mostantól akár 7 fiatal pályázata is támogatható. A kövekező tanévre 5 pályázat érkezett, melyek közül a
testület mind a 4, a rendeletben előírt feltételeknek megfelelt pályázatot támogatta.
A polgármesterek személyének változása miatt a társulások társulási megállapodásainak módosításáról kellett
döntenie a képviselőtestületnek. A társulásokba a képviselőtestület Klubecz Istvánnét delegálja, helyettese Bori
Tamás.
A művelődési ház vizesblokkját szeretnénk minél előbb befejezni, a korábban erre a célra nyert pályázat
elszámolásához is szükséges költségvetést elkészíttetjük az elvégzett és a további munkálatokról.
A testület döntésével megerősítette, hogy az eddig is jól működő közös önkormányzati hivatalt (Tolnanémedi,
Nagyszékely, Kisszékely, Belecska) kívánja fenntartani ebben a ciklusban is.

Beszámoló a 2014. december 9-i testületi ülésről
Klubecz Istvánné jelentést tett az elmúlt időszakban hozott határozatokról és intézkedésekről. A KDV
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz kívánt csatlakozni Ócsa és Taksony, amit jóváhagytunk. A Dám
Önkormányzati Társulás elfogadta a belső ellenőrzési tervet, miszerint várhatóan jövő év májusában a helyi
adókkal kapcsolatos intézkedéseinket ellenőrzik.
A közmeghallgatáson Klubecz Istvánné tájékoztatást adott az elmúlt két hónapban végzett és az
elkövetkező időszakban elvégzendő munkákról, elképzelésekről. Az önkormányzati tanácsterem és a folyosó
ki lett festve. Az önkormányzat és óvoda épületének tetőszerkezetét javították. A mezőgazdasági
közmunkaprogramunk keretében művelt szántóterületeinken a kukoricát learatták, 541q lett, a területek be is
lettek szántva. A 2015. évi közfoglalkoztatásban folytatódik a mezőgazdasági közmunka (15 fő), ennek
keretében a konyhai feldolgozót is szeretnénk korszerűsíteni és a traktorhoz még hiányzó eszközöket is
vásárolnánk. A helyi sajátosságra épülő (5 fő) közmunkaprogramból többek között a temető bekerítését
(oszlopok saját anyagból, léckerítés az elejére) és a ravatalozó textíliáinak cseréjét szeretnék megoldani. A
hosszabb távú közfoglalkoztatásban 15 fővel a külterületi utak, árkok javítását, tisztítását szeretnénk
elvégezni – ebbe a programba egy markológép beszerzésére is pályáztunk. Ezeken kívül lesznek még rövid
távú közfoglalkoztatások is. December 1-től családellátó OKJ-s tanfolyamra jár 4 fő. Az önkormányzat 24
m3 fát termelt ki, az ágfát a rászorulók vehették ki.
Ezután kötetlenebb formában folyt a beszélgetés. Turula Sándor szóba hozta a külterületi utak rossz
állapotát és a vízelvezető árkok problémáját. Régebben a gazdák és az itt lakók összefogásával az utak és az
árkok rendben voltak tartva, és nagyobb esők után helyreállítva. Jó lenne megint összefogni. Brandner
Károly érdeklődött, hogy van-e veszélyeshulladék-átadási pont a faluban. Ezzel kapcsolatban a
polgármesterünk megkeresi a Vertikál Zrt-t. Janurik Zoltán röviden beszámolt a helyi gazdaságfejlesztéssel
kapcsolatos rendezvényekről, amelyeken részt vett. Abban maradtunk, hogy januárban folytatjuk a
Nagyszékely jövőjéről szóló beszélgetést és stratégiai tervezést, ahol ő is részletesebben beszámolna a
tapasztalatokról.
Hargita Péterné
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Önkormányzati hírek

A központban az önkormányzat elültetett egy újabb szép ezüstfenyőt (Szeder
Anikó ültetvényéből), mivel a régi kiszáradt. Reméljük, ez tovább fog élni,
mint az előző. Szeretnénk kérni mindenki gondoskodó figyelmét. Nyári
száraz időszakban legyünk úgy a gazdája, hogy rendszeresen meglocsoljuk az
artézi kútról.

Köszönet
Az egész falu nevében szeretnénk megköszönni Szeder Anikónak a szép karácsonyfát, amit az önkormányzat
dolgozói felállíthattak. A gyerekeknek és Horváth Irénkének köszönjük a fenyőfa szép feldíszítését.
Köszönjük Anikónak az óvodásoknak felajánlott karácsonyfát és mikulás csomagokat. Továbbá köszönetet
mondunk Áron Józsefnek az óvodás és az iskolás gyerekeknek hozott Mikulás-csomagokért. Farkas
Károlyné Ami néninek is köszönjük a csomagokat az óvodásoknak és a szaloncukrot az iskolásoknak.
A gyógyszerek kiadását ezen túl Pere Julianna fogja végezni Ácsné Ildikó helyett, mivel Ildikó tanfolyamra
ment. Telefonszáma: 20/340-15-05

Luca napon adventi program
2014. december 13-án (szombaton) 10-től 14 óráig Adventi napot rendezünk az iskolában.
Ruha cserebere: mindenki hozhat és (ingyen) vihet ruhákat
Kézműves vásár: bárki hozhat saját készítésű tárgyakat
Termelői vásár: helyi termelők kínálhatják a saját termésből előállított finomságaikat
Luca nap: ismerkedünk a Luca-napi szokásokkal, és együtt ültetünk Luca-búzát
Szeretettel várjuk a falu apraját és nagyját, jöjjenek bátran, töltsünk együtt még egy szép és
tartalmas napot karácsony előtt. Csereberélhetnek, kiállíthatnak, vásárolhatnak.
KÉRJÜK, HOGY A VÁSÁROZÓK FÉL TÍZRE JÖJJENEK!

Nagy Sándorné és Hargita Péterné
Falukarácsony
Községünk Önkormányzata szeretettel meghívja a falu minden lakóját
2014. december 19-én, pénteken 17 órától a kultúrházban kezdődő FALUKARÁCSONYRA.
Az ünnepi műsorban fellépnek az óvodások és az iskolások.
Füle Lajos:
Karácsonyi üzenet
Üzenem mindenkinek, hogy a Csillag
fényéből semmi sem kopott,
értelme lett csak megszokott.
Üzenem mindenkinek, hogy a GYERMEK
ma is a testté lett csoda,
ISTEN jósága, mosolya.
Üzenem mindenkinek, hogy a pásztor,
király egyformán kedves ott,
s Előtte boldog lesz legott.
Üzenem mindenkinek, hogy a bölcsek
serege most is útra kel,
elég nekik a régi jel.
Üzenem mindenkinek, hogy a szívem
ma is repesve fut Felé,
ma is azé a Gyermeké.
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Egyházi hírek
A karácsonyi szentmise december 26-án 15.30-kor lesz. December 28-án nem lesz szertartás.
Velki Júlia
Református ünnepi istentiszteletek december 21-én (vasárnap) és december 25-én (csütörtök) 15 órakor
lesznek. Szeretettel várunk mindenkit!
Református Egyházközség
Éjféli harangozás Mikulásra?
Sokak kérésének próbálva eleget tenni, újra üzembe helyeztük azt a programozható elektromos időzítőt,
amely gondoskodik a déli harangszóról. Ennek beállítása során csúszott be egy hiba (mindent tanulni kell),
melynek következtében december 6-án az éjszaka közepén 0 óra 00-kor vagy 15 percig szólt a harang.
Szíves elnézést kérünk mindenkitől, akinek a nyugalmát az éjféli harangozás megzavarta. Mindent
megteszünk azért, hogy ezentúl minden délben pontosan szóljon a mi falunkban is a harang.
A református egyházközség vezetősége
Közös szilveszterezés a kultúrházban
21 órától táncos mulatságba hívjuk a szórakozni vágyókat. A jó zenéről Manzinger József gondoskodik.
Lesz játékos vetélkedő, társasjátékozás, kártyázás, sakkozás, rexezés.
23 órakor tombolahúzás. (A tombola-felajánlásokat az önkormányzati hivatalba várjuk december 19-ig.)
Felnőtt belépő: 500 Ft Iskolás gyermekeknek: 200 Ft
Búcsúztassuk együtt az óévet, találkozzunk a központban a hídnál éjfélkor! Aki szeretne koccintani, hozzon
poharat és pezsgőt. Tűzijáték felajánlást is várunk még, aminek látványát is együtt jobban lehetne élvezni!

Családos szilveszter
az iskolában
Szeretettel várjuk a gyermekes
családokat! A programot az
érdeklődők a későbbiekben a
hirdetőtáblákon megtalálhatják.

Itt az újév, új jót hozzon,
Régi jónktól meg ne fosszon.
Hogyha új jót nem is hozhat,
Vigye el a régi rosszat!
Háromszéki rigmus

Adjék Isten minden jót,
öt-hat tyúkot, jó tojót!
Hízott disznót, sok hurkát,
tele pincét, kamarát,
sonkát, kolbászt, szalonnát,
gond ne bántsa a gazdát!
Adjék Isten szép vetést,
rengő-ringó jó termést,
békesség és szeretet
töltse meg a szívetek
ebben az új évben!
(Surján László gyűjtéséből)

Az újságot kiadja a 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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