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46. szám

Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2015. március 31-i testületi ülésről
Gazsó János beszámolt a falugondnoki feladatköréhez tartozó szociális alapfeladatok ellátásáról,
melyet 2002. május 1. óta folyamatosan végez. Gondoskodik az ebéd házhozszállításáról, házi
segítségnyújtás keretében – ha szükséges – elviszi a gondozott házához a gondozót. Ha kérik a
gondozottak, gondoskodik a tüzelő előkészítéséről, megszervezi a házhozszállítását. Elvégzi a bolti és
egyéb bevásárlásokat. A felíratott gyógyszereket kiváltja és szállítja. Családsegítésben közreműködik
kijelölt támogató személyként. A falugondnoki autóval szolgáltatásokat is végez, melynek térítési díja
60 Ft/km. Térítésmentesek a 30 km-nél rövidebb, betegszállítás és a bevásárlás célú utak, melyet mi
fizetünk az önkormányzati költségvetésből. Indokolt esetben távolabbra is szállítható beteg. A
környező települések lakóit is szokta szolgáltatásként szállítani különböző rendezvényekre.
Tájékoztatót tartott Klubecz Istvánné polgármesterünk a társulások működéséről és
tevékenységéről. Az önkormányzat 6 társulásnak a tagja. A Simontornyai központi orvosi ügyelet
hétköznapokon 16 órától a következő munkanap reggel 8 óráig működik. Ha bárkinek problémája
akadt az ügyelettel, kérjük, jelezze polgármesterünknek. AzŐszikék Szociális társulás (simontornyai
központtal)segítségével 2 feladatot látunk el: a házi segítségnyújtást és a családsegítési, gyermekjóléti
feladatokat. Az Óvodatársulás működteti az óvodánkat. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás kb. 700 ezer embernek nyújt szolgáltatást (168 önkormányzat területén).
Ezen belül a Vertikál Nonprofit Zrt. szállítja el hetente a szilárd hulladékot. A DÁM Önkormányzati
Társulásnak 31 település a tagja, 3 szociális intézményt tart fenn. Belsőellenőrzési feladatokra és
pályázatfigyelésre szerződtünk. Az Önkormányzati Társulás tagjai: Belecska, Kisszékely,
Nagyszékely, Tolnanémedi. Közigazgatási feladatok ellátására jött létre. Úgy gondolom, jól működik.
Egyéb témák: „A legszebb konyhakertek” magyarországi országos programba idén még nem
csatlakozunk be, csak ha a helyi szinten meghirdetett versenyünk megfelelő fogadtatásra lel.
A KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását szükséges
módosítani a különböző települések változásai, vezetők változásai miatt.
Vertikál Zrt.-vel önkormányzati szemétszállítási szerződés megkötése.
Nagyszékely 380/1. hrsz. ingatlanra adásvételi ajánlatot tesz az önkormányzat, hogy a katolikus
templom alatti területet megvásárolhassa, ezzel is bővítve a kultúrház hoz tartozó közösségi teret.
11 db települési támogatási kérelemről döntött a képviselőtestület zárt ülésen.
Beszámoló a 2015. április 15-i közös önkormányzati képviselő testületi ülésről
Tolnanémedin volt a közös ülés, amin Belecska, Kisszékely, Nagyszékely és Tolnanémedi képviselői
vettek részt.
Takács Erzsébet jegyző előterjesztette elfogadásra a közös hivatal 2014. évi zárszámadását,
amelyet néhány hozzászólás után a közös testület egyhangúlag megszavazott.
Ezután tájékoztatást tartott a jegyző a közös hivatal 2014. évi tevékenységéről. A közös hivatal
dolgozóinak száma a 2013. január 1-jei alakuláskor 10 fő volt. A személyi állományban 2014. év
folyamán több változás történt. Kisszékely községben a pénzügyi ügyintézőt, Nagyszékely községben
pedig az adóügyi előadót polgármesterré választották. A Nagyszékelyben megüresedett álláshely
november 1. napjával betöltésre került. A közös hivatalt alkotó településeken az ügyfélfogadás a hét
minden napján, teljes munkaidőben történt. A közös hivatal látta az önkormányzatok által 2014. évet
megelőzően benyújtott pályázatok végrehajtásával, valamint a START közmunka programok
előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Erről a képviselőtestületek vagy külön, vagy
az „egyebek” napirendi pont keretében kaptak tájékoztatást.
Hargita Péterné képviselő
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Köszönet
Szeretnénk megköszönni az egész falu nevében Balogh Istvánnénak a ravatalozóhoz felajánlott fekete
anyagot.
Önkormányzat

2015. május 1. pénteken a központban
PROGRAMOK:
7.30 – kenyérdagasztás
9.00–10.30
– hétpróba: játékos ügyességi feladatok
– sakkozás, kártyázás
10.30–12.30
– bolhapiac, csocsózás
Ügyességi feladatok csapatokban:
– kötélhúzás
– gumicsizmadobó verseny
– zsákban futás
– lepényevés
12.30 – közös ebéd
Egy tál süteményt mindenkitől szívesen fogadunk!
21.00 – májusi bál a kultúrházban, zenél a gerényesi Kapuciner zenekar
Szeretettel várjuk a falu minden lakóját!
Sárközi Szilvia, Velki Júlia és Hargita Péterné
Szemét a bekötőút mentén!
A nagyszékelyi bekötőút mentén nem győzzük
szedni a szemetet. Kérjük a lakosságot, hogy ne
az út mentén dobálják el a feleslegessé vált
hulladékaikat. A nyúl ürüléket ne nejlonzsákban
dobálják ki! (Komposztálva kitűnő a nyúltrágya
tápanyagigényes növények alá. – szerk.)
A szemetelés, az engedély nélküli, nem a
kijelölt helyen történő hulladék lerakás, a
szennyezés jogsértő,
törvénybe
ütköző,
büntetendő cselekmény.
Kérem, jelezzék az észlelt természetetkárosító és
jogsértő cselekményeket az önkormányzatnál
vagy nálam!
Gyulaj Zrt. nevében Papp István

Keresztelők
Az Úr feltámadásának ünnepén, Nagyszombaton római rítus szerint
megkeresztelkedtek: Papp Anasztázia, Lukács Lajos és Lukács Emese.
A Jóisten áldja meg, oltalmazza Őket és tartsa meg Őket az Ő végtelen
szeretetében!
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Miért április elseje az ugratások napja?
A régi francia naptár szerint az esztendő április 1-jén kezdődött. Ezen a napon ősi szokás
szerint az ismerősök ajándékokkal lepték meg egymást. IX. Károly király 1564-ben
elrendelte, hogy az esztendőnek azon túl január 1-jén kell kezdődnie. Így az ajándékozások
időpontja is áttolódott január elsejére, de a régi évkezdet még sokáig kísértett az emberek
emlékezetében. Eleinte április 1-jén is küldözgettek ajándékokat, majd – tekintettel a kettős
költségre – az április elsejei ajándékozgatás egészen elsorvadt, értékes ajándékok helyett
inkább tréfákat küldtek, s végre kialakult az a szokás, hogy a hamis évkezdetet hamiskodással
ünnepelték meg.
Válaszunk illusztrálásaként ismertetünk egy régi, de sikerült
áprilisi mókát. Szerzője (a képen látható) Toulouse grófja, Louis
Alexandre de Bourbon (1678–1737), XIV. Lajos francia király
fia, Az áldozat: Gramont márki.
Március 31-ének éjszakáján, mialatt a márki aludt, a gróf
cinkosaival kilopatta a ruháját. Minden egyes darabot
felfejtettek, és megint összevarrtak, de szűkebbre. Reggel a
márki fel akarja húzni a nadrágját: nem fér bele. Riadtan nyúl
mellénye után: nem tudja begombolni. Ugyanígy jár a
kabátjával. Javában küszködik, amikor rányitja az ajtót az egyik cinkostárs: „Az istenért,
márki, mi történt önnel? Egészen meg van dagadva!” A márkiról gyöngyökben hull a veríték;
valóban borzasztó betegség üthetett ki rajta. Orvosért futtatnak, az orvos – szintén beavatott –
vizsgál, receptet ír, és gondterhelten távozik. Szaladnak a recepttel a gyógyszerészhez, az
visszaküldi, hogy nem érti… Nem is érthette, mert ez volt ráírva: „Accipe cisalia et dissue
purpunctum…”, vagyis „Végy ollót, és vágd fel a – mellényedet…”.
Azt hiszem, vita nélkül elfogadható igazság: másokon nevetni könnyebb, mint magunkon
– még áprilisban is.
a Magyar Rádió Kíváncsiak Klubja című műsora alapján közreadja Nagy Sándor
Húsvéti jóságkalács
hozzávalók:
jóságliszt – mennyiség jóságtól függően
tojás
élesztő
szeretet
jókedv

Nagyszombaton a hittanos kisiskolások jóságkalácsot készítettek. A hozzávaló lisztet a
nagyböjt idején gyűjtögették. Szófogadásért, segítésért, jószívűségért, jó osztályzatért kaptak
egy-egy kanál lisztet. Úgy látszik, igen rendes, szófogadó gyerekek voltak, mert összesen
három kiló jóságliszt gyűlt össze. A lisztet aztán bedagasztották, majd kis segítséggel
kisütötték. Az esti feltámadási szentmisén János atya megáldotta, majd közösen
elfogyasztottuk őket.
Hirdetés

Szeretnék venni valakitől a faluban egy kis prést (kb. 25–40 literest) és egy gyümölcs (alma)
darálót. Sárossy Lászlóné, 06(20)327-5806
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„Én kis kertet kerteltem” – Nagyszékely legszebb kertje verseny

A saját kiskertben termelt és nevelt zöldség,
gyümölcs, virág mindig másmilyen, mint a bolti.
Amit magunk teszünk az asztalunkra, és tudjuk,
mit eszünk, az más. A földdel való munkálkodás
szükséges az ember számára, és pótolhatatlan a
végeredmény érzése és ízlelése. A kertészkedés
jó hatással van testünkre és lelkünkre is.
Szeretnénk megőrizni ennek a fontosságát és
rangját azzal, hogy nagyszékelyi kertversenyt
hirdetünk.
Kategóriák: virágoskert, konyhakert,
gyümölcsös, vegyes.
Jelentkezés módja: A lap alján található jelentkezési lapot kell kitölteni és az önkormányzat
folyosóján erre a célra elhelyezett dobozba bedobni 2015. május 15-ig!
Jelentkezési feltétel: Legalább 5 fajta növény és gondozott kert legyen.
Értékelés időszaka: Májustól szeptemberig.
Tervezett zsűrizés időpontja a kertekben (3x): május vége, július vagy augusztus, és
szeptember. A zsűri tagjai: Fürész Nóra falugazdász, dr. Czúcz Bálint kertészmérnök, Turula
Sándorné.
Eredményhirdetés és díjazás: 2015. szeptember 26-án, a szüreti felvonulás indulása előtt.
Fürész Nóra falugazdász

_ _________________________________________________
JELENTKEZÉSI LAP
„Én kis kertet kerteltem” – Nagyszékely legszebb kertje versenyre.
Húzza alá a választott versenykategóriát!
Virágoskert – Konyhakert – Gyümölcsöskert Vegyes kert
Név:
…………………………………………………………………………………………………
…….
Lakcím:
…………………………………………………………………………………………………
…
Telefon elérhetőség:
……………………………………………………………………………………….
Jelentkezési határidő: 2015. május 15. (önkormányzati folyosó asztalán lévő dobozba kell
bedobni)
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Nagyszékelyen a madarak védelmében
Április elején a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület dombóvári helyi
csoport jóvoltából ajándékba kaptunk három B
típusú madárodút. Ebből kettőt az iskola
területén helyeztünk el a gyerekekkel és egyet
az óvoda területén. Ezekben az odúkban a
következő madarak találhatnak majd fészkelési
lehetőségre: cinege fajok (kék-, barát-, szén- és
fenyvescinege), csuszka, mezei vagy házi
veréb, örvös légykapó vagy akár nyaktekercs.
Ezeknek a madaraknak a megismerésére
környezetórán vetítést szerveztünk az iskolás
gyerekeknek. A gyerekek az év folyamán figyelhetik az odúkat, és ezzel egyben
megfigyelhetik a madarak viselkedését is. Odúk
kihelyezése nagyon hasznos, mivel ezek a kis madarak
rengeteg élősködőt szednek össze a fiókaneveléshez.
Példának említeném, hogy egy kékcinege fészekalj
felnevelése során 6-7 ezer alkalommal hoznak a
fiókáknak eleséget a szülők, egy barátcinege (lásd
fotón) esetében pedig 15-20 ezer alkalommal. A
cinegék tápláléka legnagyobb részben hernyó, lepke és
egyéb rovar. A csuszka poloskalárvákat és pókokat is
gyűjt, a nyaktekercs hangyákat.
Tervezzük azt is, hogy a templomtoronyba gyöngybagolyodút fogunk telepíteni, így újra
otthont találhat a faluban a gyöngybagoly. A gyöngybagoly a nyíláson csakis az odúba tud
majd bejutni, a templom tornyába nem. A gyöngybagoly táplálékát egerek, patkányok,
cickányok, vakondok, apró madarak és nagyobb rovarok alkotják.
Remélem, mások is megfigyelik a madarakat, és örömüket lelik majd bennük. Nagyobb
méretű madárodúk a Bolyky családnál megtekinthetők, ha valakit érdekel. Azokban
vörösbegy, barázdabillegető, kerti vagy házi rozsdafarkú, szalakóta vagy akár búbos banka is
fészket építhet.

Kellemes, madárcsicsergős tavaszt kívánok minden nagyszékelyinek!
Bolyky Tomas
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Dsida Jenő: Hálaadás
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Köszönöm, Istenem az Édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az Édesanyámat!!!

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az Édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

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: Bócsó Renáta, Hargita Péterné, Klubecz Istvánné és az Önkormányzat dolgozói.
Korrektúra: Bori Tamás
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