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Beszámoló a 2015. február 10-i testületi ülésről 
 

Klubecz Istvánné polgármester előterjesztette a 2015. évi költségvetést. A bevételek tervezett összege 68 888 eFt. Ez 
az intézmények sajátos bevételeiből (földhaszonbérlet, közterület, teremhasználat stb.), intézményi ellátási díjakból 
(óvodai, iskolai, szociális és egyéb étkeztetés, falugondnoki szolgálat), Start mezőgazdasági program termeléséből, 
kommunális adó, iparűzési adó, gépjárműadó, önkormányzati épületek kiadásából, szociális feladatok támogatása, 
költségvetési támogatás, működésre átvett pénz (közfoglalkoztatás bér 24 főnek, dologi költségek, területalapú 
támogatás). A kiadások 68 888 eFt összege a személyi juttatásokból és ezek járulékaiból, dologi kiadásokból 
(élelmiszer, irodaszerek, üzemanyag, aratás, műtrágya, távközlési díj, fuvardíj, közüzemi díjak, Start program 
költségei, ároktisztítás, szociális ellátások, útkarbantartás, tartalék, működésre átadott pénzeszköz – sürgősségi 
betegellátás, közös hivatal, óvodatársulás, üzemeltetési hozzájárulások stb.). A költségvetés főösszege a 
közmunkaprogramok mintegy 40 millió Ft-os költségeit is tartalmazza (bérek, járulékok és dologi kiadások). 
A testület elfogadta a költségvetést, melynek részleteit a honlapon nézhetjük majd meg. 

A belecskai „Segíts Rajtunk Közalapítvány” kért segítséget a Mechwart András Otthon középsúlyos értelmi 
fogyatékos lakóinak támogatásához. 5 000 Ft-ot szavazott meg a testület. 

Hargita Péterné beszámolt a nagyszékelyi II. sz. Kulturális Közfoglalkoztatási Programról, amely 2014. 
szeptembertől 2015. februárig tartott 1 fő foglalkoztatásával. Összesen 20 különböző közösségi program valósulhatott 
meg ebben az időszakban. 3 nagyközösségi rendezvény, 2 történelmi megemlékezés, havonta baba-mama kör, hetente 
Fonó, adventi program, TTK 34. versenye és 5 bál volt. Folyamatos tájékoztatás a nagyszékelyi honlapon, a Hírmondó 
újságban és a Facebook közösségi oldalakon. Reményeink szerint a III. programban márciustól 3 fő végezheti a 
közösségi munkát. 

Beszámoló a 2015. február 24-i testületi ülésről 
 

Március 5-től elindult a Start mezőgazdasági munkaprogram 24 fővel, számolt be a polgármester. 
Takács Erzsébet jegyző előterjesztette a helyi szociális rendelet módosítását. A pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátások rendszere 2015 márciusától jelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat 
segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. Átalakul a finanszírozás rendszere: 2015. március 1-
től megszűnik a rendszeres szociális segély, az adósságkezelési szolgáltatás, a méltányossági ápolási díj, a 
méltányossági közgyógyellátás és a lakásfenntartási támogatás. Bevezették a járási segély rendszerét. 

2015. március 1-től a járási hivatal hatáskörébe kerül az aktív korúak ellátása, melynek keretében kétféle 
ellátástípus állapítható majd meg: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, és az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás (ez utóbbi ellátás a rendszeres szociális segély helyébe lép). Továbbra is a járási 
hivatalok állapítják meg az ápolási díjat (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletekre tekintettel megállapított 
emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díjat), az időskorúak járadékát, az alanyi és normatív jogcímen megállapított 
közgyógyellátást és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot. 

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-től települési támogatás lesz. Minden 
önkormányzat saját rendeletben szabályozza a különböző élethelyzetekre nyújtható támogatásokat. Települési 
támogatás keretében nyújtható támogatások: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez; a 18. életévét 
betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére; a gyógyszerkiadások 
viseléséhez; a lakhatási kiadásosokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. A képviselő-testület a 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási 
gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. 

Az előterjesztést a testület megtárgyalta, és kisebb módosítások után elfogadta. Az új szociális rendelet március 
elsejével lépett hatályba. Minden települési támogatás megállapításához testületi döntés szükséges. A rendelet a 
hivatalban elérhető, valamint honlapunkon is olvasható lesz. 

Klubecz Istvánné polgármester beszámolt a DÁM Társulás Társulási Megállapodásának személyi változások 
miatt szükséges módosításáról. 
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Hargita Péterné felvezette a múltkori ülésen előterjesztett önkormányzati Nagyszékelyi Értéktár Bizottság 
létrehozását. Célja Nagyszékely hagyományainak, tárgyi, természeti és szellemi javainak, termékeinek, tudás- és 
ismeretkincsének, művészeti értékeinek, jeles személyiségeinek, közösségeinek, új kezdeményezéseinek bemutatása, 
értékelése, megbecsülésének növelése és nem utolsó sorban a „gazdatudat” erősítése. A bizottság tagjainak javasoltuk 
az alábbi személyeket, akik szívesen el is vállalják ezt a feladatot: Gazsó János, Hargita Péter Árpádné, Horváth Irén, 
Nagy Sándorné, Várkonyi Zoltán. A testület támogatta a bizottság létrehozását, és elfogadta a Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. 

 
Pálos Lilian gazdasági előadó pincehelyi dolgozónk lakóhelyén kapott munkát. Helyette Vida Lajosné február 4-

től dolgozott rövid ideig, majd Ingerné Becker Mónika jött vissza és vállalta a munka folytatását. 
A temető bekerítése elkezdődött a közfoglalkoztatottak szorgalmas munkájával. 

 

Beszámoló a 2015. március 4-i Belecska, Kisszékely, Nagyszékely, Tolnanémedi önkormányzatok közös 
képviselőtestületi ülésről 

 

Takács Erzsébet jegyző ismertette a 2015. évi költségvetést. A bevételek összege az állami támogatásból (33 571 eFt) 
és a települések lakosságarányos hozzájárulásából (2 402 eFt). Nagyszékely hozzájárulása 207 eFt. Kiadások összesen 
35 973 eFt, amelyből 32 923 eFt személyi kiadásokra (minden önkormányzatnál 2 fő van alkalmazásban – igazgatási 
és gazdasági előadók, Tolnanémedin 3 fő, valamint a jegyző), 3 050 eFt dologi kiadásokra fordítódik. A költségvetés 
részletes tételei a hivatalban és a nagyszékelyi honlapon megtekinthetők. A közös testület egyhangúan elfogadta a 
költségvetést. 

A jegyző ismertette a teljesítményértékelés szempontjait. Ezek a következők: a költségvetési előirányzatok 
hatékony, takarékos és jogszerű gazdálkodással való biztosítása; a helyi adók beszedési hatékonyságának javítása a 
megfelelő önkormányzati bevételek érdekében; valamint a határidők pontos betartatása. Szóba került Kisszékely 2014. 
évi könyvelésének elmaradása, amelyet külső könyvelői megbízással fognak elvégeztetni. Mivel a többi 
önkormányzat már elkészült ezzel a feladattal, hosszas beszélgetés után úgy döntött a közös testület Szemeti Sándor 
belecskai polgármester javaslatára, hogy a hiánypótlást saját forrásukból kell biztosítaniuk. 

Hargita Péterné képviselő 

 
 

Nagyszékelyi Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 
 

A nagyszékelyi könyvtár 2006-ban az iskola egy földszinti termében kapott helyet. A Tolna Megyei Illyés Gyula 
Könyvtár égisze alatt működik, és ennek köszönhetően rendszeres könyv- és folyóirat-ellátásban részesül. A tavalyi 
évben a bútorok is megújultak, így kényelmesebben elfér, aki tanulni, olvasni vágyik. A könyvtár igénybe vehető 
szolgáltatásai: internethasználat, valamint nyomtatási, fénymásolási és szkennelési lehetőség. Könyvtárközi 
kölcsönzéssel elérhető a megyei könyvtár teljes állománya. Új könyveinkről, rendezvényeinkről tájékozódhatnak a 
facebook.com/pages/Nagyszékelyi-Könyvtár/1441392469451801 oldalon. 

Nyitva tartás: hétfőn és csütörtökön 15–18 óráig. Ha ezeken az időpontokon kívül szeretné valaki használni a 
könyvtárat, akkor a következő telefonszámon vagyok elérhető: 06 20 258-4695. 

Horváth Irén 

 
 

Tájékoztató a nagyszékelyi családháló kutatásáról 
 

Kedves Nagyszékelyiek! 
 

Az elmúlt időszakban 70-nél több nagyszékelyi család segítette a Nemzeti 
Művelődési Intézet Tolna Megyei Irodájának munkatársait és önkénteseit 
abban, hogy falujukban olyan kutatást végezzenek, amely alapján a falu 
közösségi fejlesztésének jövője megalapozható. A kérdésre válaszolók 
közül többen is megértették, megérezték a kérdésfeltevők kizárólagos jó 
szándékát, és hisznek a kutatás hasznosságában. Mint a kutatást 
szakmailag segítő és irányító közösségfejlesztési szakember, ezen az úton 
is minden érintettnek köszönöm, hogy készséges segítőnk volt munkánk 
elvégzésében. Biztosíthatom Önöket: annak a néhány családnak, akik azt 
kérték, hogy a nevük az eredmények ismertetésekor ne kerüljön nyilvánosságra, ezt az óhaját a legnagyobb tisztelettel 
szigorúan teljesítjük. A nyilvánosságot vállalók számára a tervezés során pedig megadtuk, megadjuk azt a segítséget, 
hogy a faluért vállalt felelősségük jegyében kikkel és milyen módon tudnak hasznos közösségépítést végezni, és 
együttműködést megvalósítani. A február 26-i esti és március 4-i délelőtti tájékoztató összejövetelek keretében már 
számos család tudott közvetlenül információt kapni a kutatás eredményeiről, és ők meghallgathatták a javasolt 
lehetőségeket is. 
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Az Intézet munkatársainak és önkénteseinek nem célja és nem feladata, hogy direkt módon beavatkozzanak az 
Önök életébe, a tervezési javaslatok megtételével és az ehhez szükséges információk megadásával kívánunk csak 
segíteni. Ennek megfelelően felmérésünk csak pozitív vélemények, szándékok és hozzáállás feltárására irányult, 
elhatárolódtunk bármilyen negatív információtól. Tudniuk kell, hogy adott válaszaik alapján nem közvélemény-
kutatásra került sor. Nem is az egyes családok népszerűségét mértük. Válaszaik alapján többek között az is kiderült, 
hogy kit milyen közösségi feladatokban hányan tartanak alkalmasnak a teljesítésre. Az a bizalom, amiben ezen a 
módon részesítették egymást, azokon a napokon megfogalmazott véleményeiken alapul, amikor a kérdezés folyt. 
Nyilván előfordulhat, hogy máskor ugyanezt másképpen gondolnák. Viszont előfordulhat az is, hogy éppen a feltárt 
kapcsolati lehetőségek alapján erősítenek meg másokkal való együttműködést, és a falubeli közérzetük ezáltal is javul, 
a Nagyszékely jövőjébe vetett hitük ezáltal is erősödhet. Reméljük, hogy már a közeli jövőben közösen 
megvizsgálhatjuk, hogyan kapcsolódhatnak a felmértek közösségeibe a fel nem mért egyedülállók, idős házaspárok 
vagy más okból kimaradók. Addig is elkezdődhetnek a javasoltak közül az Önök által kiválasztott lehetőségek (pl. 
hasznos dolgokat tanítok–tanulok kapcsolatok, kölcsönösen felajánlott értékek, cikkek cserebörzéje, kisközösségek 
együtt főzünk a falunak rendezvénye, fiatalok értékőr csapata, nagyszékelyi emlékezet fala a Világhálón, ökumenikus 
énekkar, a Paks 2. beruházásban való munkavállalási lehetőség megteremtésére való közös összefogás, árubeszerzési 
láncok kialakítása, a környező táj szomszéd falvakkal közös turisztikai feltárása stb.). És végül még egy fontos 
tudnivaló! A helyi önkormányzati szervekkel, intézményekkel való kapcsolat nem ugyanaz a kapcsolatrendszer, amely 
a közösségen belüli magánkapcsolataik hálója. Az eredmények tehát semmilyen módon sem a hivatalosságot 
szolgálják. 

A kutatás során egy kedves, reményteli kis községet ismerhettünk meg. Az Önök körében feltárt működő vagy 
még csak lappangó közösségi erő több vonatkozásában Önök nagyon sok más hasonló települést megelőznek, és 
nagyon biztató képet adtak magukról, a viszonyaikról. A kutatást végzők valamennyien azt kívánjuk minden tisztelt 
nagyszékelyi polgárnak és családjaiknak, hogy találják meg egyre jobban a boldogságukat ebben a szép faluban! Ha 
csak egyetlen lépéssel is segítettünk, segíthetünk ehhez a céljukhoz közelebb jutni, már megérte. Köszönjük! 

Dr. Say István 

 
 

Miért koccintunk? 
 

Mai életünkben a koccintás az üdvözlés egyik sajátos formájának látszik, 
olyasvalaminek, mint kalapunk megemelése, vagy a kézfogás ismerőseinkkel 
találkozva. Mégis jelentősebbnek érezzük emezeknél: ünnepélyesebb, 
szertartásosabb, kevésbé megszokott. Ez az ünnepélyesség magában is arra 
utal, hogy valamikor nagyobb súlya, jelentősége volt a poharak 
összecsendítésének. Helyesebben: valamikor jelentett valamit az, amit ma 
csak szokásból, látszólag értelmetlenül csinálunk.  

Néhány évszázaddal ezelőtt még nem mindenféle poharazáshoz tartozott 
hozzá a koccintás, csak annak egy bizonyos típusához. Arról a típusról van 
szó, amelyet a magyar nyelv ezzel a kifejezéssel illet: megisszuk az áldomást! 

A régi időkben a koccintás minden valószínűség szerint jogi aktus, 
szerződésszerű megállapodások szertartása, adásvételi megegyezéseket lezáró „hivatalos” cselekvés. Ami két fél 
között hosszú tárgyalás vagy alkudozás után történt, arra ez az „áldomás” teszi a pontot – koccintás és szeszes ital 
fogyasztása kíséretében. A koccintás tehát a jogéletből szivárgott be magánéletünkbe. Ünnepélyes hangulatával, 
jelentőségteljességével ma is megőrzött valamit régebbi nagyobb súlyából, fontosságából. „Erre iszunk egyet” – ne 
felejtsük el, hogy ez a szólás rendszerint a vidám borközi beszélgetések egy-egy nyomatékosabb részénél hangzik el, 
ahol olyasmiről volt szó, ami különösen kiemelésre méltó. 

Felvetődik azonban a kérdés: miért éppen a poharak, kupák összekoccintása vált egyes népeknél a jogélet 
jellemző, szertartásszerű cselekményévé? Vagy másként fogalmazva a kérdést: mit láttak a koccintásban, az 
ivóalkalmatosságban a régiek, aminél fogva azt jogerős megállapodásaik megpecsételésére alkalmasnak vélhették? 
Erre a kérdésre a természeti népek gyakorlatából kapjuk meg a feleletet, akiknek a világ minden táján az az általános 
vélekedése, hogy az érintésnek varázsereje van. Az érintés átsugározza életerőnket, lelkünket arra, akit 
megérintettünk. Így a kölcsönös érintkezés, például a kézfogás vagy csók következtében két emberi összekapcsolódik, 
mintegy testvérré válik. Az érintés varázslatos erejével létrehozott lélekcsere gondolata lappang végeredményben a 
poharak összekoccintásának hátterében is. Mi történik tehát a jogi megállapodásokat, szerződéseket követő 
áldomásokon? Azok, akik a jogi aktus során mint szemben álló felek szerepelnek, poharukat összekoccintva 
kifejezésre juttatják, hogy egyezségük testvéri megállapodás, szerződésük meleg emberi kapcsolat eredménye, amely 
minden vitát, háborúskodást kizár, és megpecsételi a szerződő felek között a békét. Baráti poharazgatásainkban ennek 
az emléke cseng vissza. 

A Magyar Rádió hajdanvolt Kíváncsiak Klubja c. sorozatának epizódját közreadja: Nagy Sándor 
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Farsangi élménybeszámoló 
 

Szerencsére az idei tél sem múlt el farsangi mulatság nélkül. Az óvodai és iskolai jelmezbál mellett a felnőttek is 
farsangolhattak. Köszönjük Hargita Katinak és Turula Sándornénak a kiváló szervezést, és a fellépőknek a rendkívüli 
műsort, amelyben a fő szerep a jókedvnek jutott. 

Gyergyói Noémi humoros meséjén keresztül egy kicsit önmagunkon, bajainkon is nevettünk. A pincehelyi 
gyermeknéptánccsoport előadása olyan hangulatos és színvonalas volt, hogy több nagyszékelyi gyerek is jelezte, 
szeretnének csatlakozni a csoporthoz. Noémi ruhabemutatóján látott ruhák a helyi kézművesek összefogásával 
készültek. A rátóti asszonyoktól megtudhattuk, jobb nem lázongani a Jóisten rendelései ellen, mert előfordulhat, hogy 
kényelmetlen helyzetben találjuk magunkat. Mi lenne teszem azt, ha az apák vajúdnának az asszonyok helyett – na, 
nem a férjek, hanem az apák!? 

Az est fénypontja a szakmailag is magas színvonalú utolsó 
műsorszám volt. A Nagyszékelyi Alkalmi Férfi Balettcsoport különleges 
előadását láthattuk. A látványelemek, a kecses mozgás és az összhang a 
táncosok között maradandó élményt nyújtott. 

A nagyszékelyi lakosokon kívül számos más vendég is jelen volt, 
köztük a legyőzhetetlen Jack Sparrow kapitány. Találkozhattunk a 
Kockásfülű Nyúllal, egy punkkal, egy ninjával, egy erdei manóval és egy 
kínai szakácsnővel, Öncsükcsakki-vel. A hangulatról egy népes cigány 
család gondoskodott. Jó volt együtt lenni, táncolni, mulatni. 

Bennem az a kérdés merült fel, hogy lehet ezt még fokozni jövőre? 
Sárközi Szilvia 

 

HÍREK 

A jótékonysági farsangi jegyekből, tombola adományok jegyeladásából 77eFt gyűlt össze a kultúrház függönyére és 
rögzítő elemeire. A vásárlás folyamatban van. Köszönjük a felajánlásokat!          Hargita Péterné 

 

A katolikus egyházközség 
Március 27-én 17 órától keresztútjárást tartunk. 
Március 28-án 9 órától takarítjuk a templomot. 
Március 29-én virágvasárnap, a 15.30-kor 
kezdődő szentmise előtt gyóntatás lesz. 
Április 2-án  17 órakor taizéi imaórával kezdődik a 
nagycsütörtöki virrasztás. Utána ekapcsolódunk a 
Szegedről indult „Magyarok Bibliája” programba, 
melynek keretében a Biblia teljes szövegét 
másolják le magyarul kézírással. Az Újszövetség 
szövege 27 könyvből, 7959 versből áll, az 
Ószövetség sokkal hosszabb ennél: 39 vagy 45 
könyv – aszerint, hogy miként számoljuk a 
könyveket –, körülbelül 23 214 vers terjedelmű, 
így a teljes szöveg leírása közel 10 ezer másolót 
igényel. Nagyszékelyen Jónás könyvét másoljuk 
le.  
Április 3-án, nagypénteken 15 órakor zsolozsmát 
mondunk. 
A húsvéti szentmise április 4-én szombaton 
15.30-kor lesz. Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn 
nem lesz szertartás. 

Velki Júlia 
 

Református egyházközség 
Virágvasárnapon együtt ünneplünk március 29-én 
15.30-tól a katolikus templomban. 
Húsvéti református istentisztelet 2015. április 5-
én vasárnap 15 órakor lesz úrvacsoraosztással. 
Húsvéti Örömhír-klub  a gyerekeknek április 
5-én 15 órától a Rákóczi. u. 68-ban (Hargitáéknál). 
Szeretettel várunk mindenkit! 

Református egyházközség 
 

Ady Endre: Az ÚR érkezése 
 

Mikor elhagytak, 
Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
Csöndesen és váratlanul 
Átölelt az Isten. 
 

Nem harsonával, 
Hanem jött néma, igaz öleléssel, 
Nem jött szép, tüzes nappalon 
De háborús éjjel. 
 

És megvakultak 
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, 
De őt, a fényest, nagyszerűt,  
Mindörökre látom. 

Kutyaoltás: Kérem mindazokat, akik 2015-ben már beoltatták kutyájukat, hogy az oltási könyvüket hozzák 
be a hivatalba fénymásoltatni.             Köszönettel: Klubecz Istvánné 
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