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Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2015. szeptember 15-i testületi ülésről
Írásban nyújtotta be részletes beszámolóját a háziorvosi szolgálatról és a központi ügyelet működéséről Dr.
Csonka Mária körzeti orvosunk, aki 10 éve vállalkozási formában látja el a háziorvosi tevékenységét asszisztensnőjével, Jung Ildikóval. (A beszámoló megtekinthető a hivatalban.) Az ülésre mindketten eljöttek, és beszélgettünk a
falu helyzetéről, az ügyeleti szolgáltatás nehézségeiről.
A folyamatban lévő pályázatokról tartott tájékoztatást polgármesterünk. Az adósságkonszolidációban nem
részesült települések igényelhettek támogatást, amire a Damjanich utca mészkőzúzalékkal való terítését és az utcák
útminőség-javítását írta be célként.
A Start közmunkaprogram keretein belül a helyi sajátosságokra épülő program keretében 15 közfoglalkoztatott a
temető felújítását végezte. A mezőgazdasági programban 9 fő, az utak karbantartására 13 fő dolgozik.
A 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítését értékeltük. Tételesen végigbeszéltük a bevételeket és a
kiadásokat.. Az önkormányzat költségvetése stabil.
A DRV 15 éves időtávra szóló gördülő fejlesztési tervét nyújtotta be jóváhagyásra, a víziközmű-szolgáltatás
hosszú távú biztosíthatósága érdekében. A 2016–2030. évi beruházási, felújítási és pótlási tervét a testület jóváhagyta.
Az ASP szolgáltatási rendszerhez való csatlakozást megszavazta a testület. Ez az önkormányzat számára
lehetővé teszi a hatékonyabb szolgáltatások nyújtását korszerű informatikai megoldások segítségével. Az alkalmazásszolgáltató (angol rövidítése ASP) központon keresztül létrejövő szolgáltatási rendszer az alábbi szolgáltatásokat
tartalmazza: gazdálkodási, ingatlanvagyon-kataszter, önkormányzati adó-, iratkezelő, önkormányzati portál, ipari és
kereskedelmi rendszer, valamint keretrendszeri szolgáltatások. Mindez a kormány Új Széchenyi Tervén belül az
Elektronikus Közigazgatás Operatív Programjának keretében valósulhat meg, amelyet 2012-ben indítottak el.
Az idei évben is csatlakozunk a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. Az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Támogatáskezelője által a 2016-os évre kiírt ösztöndíjpályázat célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. Többszintű
támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgálhat: a települési önkormányzatok által
nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtható támogatás és a felsőoktatási intézményi
támogatás. Mindkét típusú Bursa Hungarica pályázat („A” típus: felsőoktatási hallgatóknak, ”B” típus: felsőoktatási
tanulmányokat a következő tanévben elkezdeni kívánó fiataloknak) beadási határideje 2015. november 9. Bővebb
tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica.
Emlékkapu körüli térrendezést kezdeményezett Sárközi Szilvia és Kapitány Hilda. A falunapon felállított
emlékkapu körül gyógynövények, virágok, sövények és Kneipp-ösvény kialakítását tervezik. Erre az önkormányzat a
kapu körüli 2 méter sugarú körben biztosít területet, és annak az önkéntesek általi folyamatos rendben tartását kéri.
Zárt ülésen a testület 17 települési kérelmet bírált el. Kilenc lakásfenntartási támogatási kérelmet támogatott.
Nyolc rendkívüli települési támogatási igény érkezett be, ebből négyet támogathatott, négyet elutasított a testület,
mivel az utóbbiaknál az egy főre jutó jövedelem meghaladta a rendeletben meghatározott mértéket.
Hargita Péterné képviselő

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik áldozatos munkájukkal és anyagi támogatásukkal
hozzájárultak az idei szüreti mulatsághoz. Köszönöm szépen a finom süteményeket és a zamatos borokat.
A kedvezőtlen időjárás ellenére sikerült jó hangulatú, vidám rendezvényt
megvalósítani.
Elkészült a temető bekerítése, és már a kapu is a helyére került. Kérjük a
temetőlátogatókat, hogy távozás után minden esetben csukják be a kaput. A
temető tisztaságának megőrzésére hulladékgyűjtőket helyeztünk a kerítés két
sarkába, legyenek szívesek a szemetet itt elhelyezni.
Kántás Nóra szeptember 1-étől a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa
lett. Hargita Péterné Katalinnal és Sárközi Szilviával közösségi munkásként
segítik a falu kulturális életének szervezését.
Klubecz Istvánné polgármester

Ismerjük meg egymást!
Cikksorozat a régebben és újabban itt lakókról.

Bemutatkozik Csapkovics Bertalan református lelkészünk és családja
Mióta éltek itt Nagyszékelyen?
Idén augusztus 31-én költöztünk ide.
Honnan költöztetek ide?
Budapestről, a III. kerületből jöttünk.
Miért éppen ide költöztetek?
A mi helyzetünk egészen speciális, mert református lelkipásztori szolgálatot
teljesítek Nagyszékelyben szeptember elsejétől. Egy barátom ajánlására
néztem utána Nagyszékelynek, és ezután indítottam el azt a folyamatot,
amelynek a végén ide költözhettünk. Ideköltözésünket négy döntés előzte
meg: a mi családunké, a helyi református gyülekezeté, a tolnai egyházmegye
döntése, valamint a dunamelléki püspök döntése.
Mivel szoktatok foglalkozni?
Lelkipásztorként igyekszem Isten szeretetét megélni és bemutatni a felnőttek
és a gyermekek között az igehirdetések, kiscsoportos alkalmak, látogatások,
lelkigondozás, hittanoktatás alkalmával. Családomban is aktívan részt veszek
mint férj és édesapa. Ittlétünk első évében szeretném megismerni a
nagyszékelyi embereket, bármelyik valláshoz tartozzanak is. Szívem vágya,
hogy a nagyszékelyiek megismerjék Istent olyannak, amilyennek velem
megismertette Magát.
Mesélnétek magatokról és a családról?
Berci: Olaszliszkáról származom. Édesapám szőlész-borász volt, édesanyám
pedig raktárvezető-helyettes volt a Tokaj Kereskedőháznál. Egy húgom van.
Műegyetemen műszaki menedzserként végeztem, majd dolgoztam ebben a szakmában öt évet. Ezután hét évet a nonprofit szektorban dolgoztam keresztyén szervezeteknél. Komáromban végeztem református teológiát.
Lilla: Szintén Tokaj-hegyaljáról származom, pontosabban Vámosújfaluról. Szüleim református lelkipásztorok voltak,
most nyugdíjasok. Tizenhárman vagyunk testvérek, én vagyok a tízedik gyermek. Nagykőrösön végeztem általános
szociális munkás-diakónus szakon. Református szeretetotthonokban dolgoztam.
2005-ben kötöttük össze életünket. Először a Ferencvárosban (IX. kerület), majd Békásmegyeren (III. kerület) éltünk.
Gyermekeink: Árnika 2006 decemberében született, jelenleg harmadik osztályos. Teofil Bertalan 2009 júniusában
született, nagycsoportos az oviban. Hajna Teodóra 2013 februárjában született.
Mit üzentek a nagyszékelyi Hírmondó olvasóinak?
A híres természettudós, Pascal szavait: „Minden ember szívében van egy Isten-alakú vákuum, melyet sohasem lehet
betölteni semmilyen teremtett dologgal.” Hozzátéve, hogy keressük hát Istennél az igazi megelégedést és békességet!

Szüreti élménybeszámoló
A 2015-ös szüreti mulatság a jó hangulat és a jókedv jegyében zajlott le. Külön
köszönet a bátor felvonulóknak. A mellékelt kép pedig remélem, ösztönzés lesz
mindenkinek a jövő évre.
"Most, hogy elfogyott az elmesélni való,
töltessék rendezvényeinkbe még több hangulatadó!”
Kántás Nóra

Közérdekű hírek
Megszűnt az önkormányzat piaci árusítása. A megmaradt termékekből –
savanyúság, paprikakrém, lilahagyma, fokhagyma – a készlet erejéig az
előkészítőben lehet vásárolni délelőttönként.
Pünkösti Gabriella keramikus és az
önkormányzat együttműködésének köszönhetően a nagyszékelyi alsó tagozatos
iskolások szeptember-októberben ingyenes kerámiaszakkörön vehettek részt
csütörtökönként. A gyerekek élvezték az alkotást, nagyon kreatív, szép munkák
születtek.
Sárközi Szilvia

Anyakönyvi hírek
Elindult új rovatunk, amelynek célja az aktuális Nagyszékelyt érintő születési, halálozási és házasságkötési hírek közreadása. Ha
szeretne megjelentetni eseményt, jelezze Sárközi Szilviának, vagy a hivatalban Turula Sándornénak.

77 éves korában elhunyt Farkas Károly volt nagyszékelyi tanító. Hozzátartozói október 3-án búcsúztatták a
nagyszékelyi temetőben. Béke poraira!
Szeptember 30-án megszületett Gazsó László kislánya (Gazsó János falugondnok unokája), Gazsó Maja.
A kislány és édesanyja is jó egészségnek örvendenek. Gratulálunk!

PROGRAMAJÁNLÓ
Szeretettel várunk mindenkit
október 23-án 17 órakor az
iskolába. Az iskolások ünnepi
megemlékezése után fáklyás
menetben
vonulunk
az
Emlékkapuhoz, ahol gyertyagyújtással tisztelgünk a forradalom hősei előtt.
A Nagyszékelyi Íjászkör szervezésében Vass Csaba
professzor tart előadást november 28-án 16 órakor a
Simontornyai Várban, „Hogyan változtatta meg a
globalizáció a világot?” címmel. Az előadást kötetlen
beszélgetés követi. Aki szeretne részt venni az
előadáson, de nem tudja megoldani az utazást, az
jelentkezzen Sárközi Szilviánál, vagy Turula
Sándornénál a hivatalban.

Nagy szeretettel hívjuk
a falu apraját-nagyját
október 24-én 20
órára a Művelődési
Házba egy fergeteges
aamBúcsúi bálra,aam
melynek hangulatáról
a Kapucíner zenekar
gondoskodik.

„A mulatságot soha el nem kerüljük,
a jó bort s nótát mi meg nem vetjük.”

Polgárőr-hírek
Az elmúlt hónapok során semmilyen közbiztonsági kihágás nem történt a faluban. Nem volt szükség rendőri
intézkedésre. A szüreti bál is rendbontás nélkül lezajlott. Az elmúlt időszakban a polgárőrségnek a legtöbb gondot a
csetézők okozták. A polgárőrök rendszeresen járták a határt, és az illegális bodzaszedőket távozásra szólították fel. A
csetézők egy ízben a faluban is megjelentek, de az érintett tulajdonos azonnal értesítette a polgárőröket, így sikerült
távozásra bírni őket.
Id. Boczor Gyula a Nagyszékelyi Polgárőr Egyesület elnöke kéri a lakosokat, ha valaki vélhetően engedély
nélküli házalókkal, vasasokkal találkozik a faluban, jelezze nekik. Az úgynevezett trükkös tolvajok akár veszélyesek is
lehetnek főleg az egyedülálló idősebbek számára.
A polgárőrség következetességének köszönhetően évek óta nem történt ilyen bűneset a faluban. A nyár folyamán
egyszer fordult elő, hogy „dunnások” erőszakoskodtak a Kútvölgyben, de az érintett szólt a polgárőröknek, akik
azonnal intézkedtek az ügyben.
Id. Boczor Gyula éjjel-nappal hívható a 06-20-2551395-ös vagy a 408-373-as telefonszámon.
Sárközi Szilvia

Saját kötésű szittya- és manósapkákat készítek, méretre, egyéni színösszeállításban. Érdeklődni és rendelni lehet a
407-239-es telefonszámon vagy személyesen Rózsa Mónikánál.
Kisméretű, kenyérdagasztásra alkalmas fateknőt vennék. Sárközi Szilvia: 06-30-4065652.
Kedves, aranyos, szuka és kan kiskutyák elvihetők november folyamán. Kistermetű, barátságos és hűséges
szülőktől. Érd.: Palotás Tímea 06-70-6016611, Dankó u. 4.
Hirdetés feladható személyesen a hivatalban Turula Sándornénál, telefonon Sárközi Szilviánál (06-30-4065652), vagy
a sarkoziszi@freemail.hu e-mail címen.

Október kedvence recept – Sütőtökkrémleves
Tervezzük, hogy mindegyik számban évszaknak megfelelő receptötleteket osztunk meg olvasóinkkal. A recepteket
Sárközi Szilviának vagy a hivatalban Turula Sándornénak lehet leadni. Következő számunkhoz a borongós novemberi
napokhoz illő, vagy halottak napjához kapcsolódó recepteket várunk.
Van-e otthon sütőtök? / Sül-e abban sütőtök? / Lesz-e ebéd tök ételes, / Finom ízű tökéletes?
Nyulász Péter verse a közkedvelt narancssárga színű zöldséget köszönti,
melynek szezonja ősszel indul be. A Közép- és Dél-Amerikából származó
növény az inkák, az aztékok és a maják jellegzetes tápláléka volt. Azon túl,
hogy finom, egészségügyi szempontból is rendkívül hasznos a fogyasztása.
Erősíti az immunrendszert, javítja a látást, hozzájárul a rák megelőzéséhez.
Csaknem kizárólag sütve fogyasztjuk, pedig számos más felhasználási
formája is létezik.
Fagyos estéken kellemesen felmelegít egy sütőtökkrémleves. Egyes
fajtákat, például a sötétnarancs színű, kerekded formájú Hokkaido tököt még
hámozni sem kell, olyan zsenge héja van.
Én így készítem: hideg vízbe teszek egy kis hagymát, egy kis krumplit és a
magoktól megtisztított, felkockázott sütőtököt, majd felteszem a tűzhelyre. Sóval, kedvem szerint gyömbérrel vagy
fokhagymával ízesítem. Ügyelek rá, hogy minél kevesebb ideig legyen a tűzön, hogy megmaradjanak értékes
összetevői. Amikor a botmixer már viszi, krémes állagúra turmixolom. A végén kerül bele egy kis almaecet, és már az
asztalon a hidegen sajtolt tökmagolaj. A sötétzöldes színű tökmagolaj csorgatásával valamilyen mintát lehet rajzolni a
tányérban gőzölgő leves felszínére.
Jagodics Edit

Köszönetnyilvánítás
Október 11-én, vasárnap a rossz idő ellenére megrendezésre került a Gyümölcsész nap falunkban. Többen lemondták
részvételüket az utolsó pillanatban, de így is több mint 100 résztvevő volt a programon. A délutáni gyerekprogramok
az érdeklődés hiányában elmaradtak, de ezen kívül a nap minden meghirdetett programja lezajlott, és nagyon jó
hangulatban telt.
Szeretném megköszönni minden nagyszékelyi segítőnek (sátorállítóknak, szakácsoknak, kuktáknak,
önkénteseknek), hogy szó szerint állták a sarat, és végig kitartottak! Köszönjük a Két Torony Faluegyletnek a
szervezeti hátteret és a segítséget. Köszönjük Klubecz Istvánnénak és az önkormányzat dolgozóinak az eszközöket és
terményeket. Horváth Irénnek és Gyergyói Noéminek hálásak vagyunk a helyszínekért. A zalai Göcsej TA elnökének
és munkatársainak köszönjük a bátorítást, a segítséget és azt a rengeteg programelemet, amelyet magukkal hoztak. A
kóspallagiaknak köszönjük önfeledt játékosságukat, mellyel lebilincselték a gyermekek figyelmét. Horváth-Szováti
Györgynek hálásak vagyunk, hogy hatalmas tudásának egy részét megosztotta velünk az egészséges táplálkozásról, és
megkóstolhattuk ételeit. Budapestről érkezett barátainknak is hálásak vagyunk, akik önkéntesként dolgozták végig a
napot.
Köszönjük a falubeliek felajánlásait, a kóstolóból megmaradt gyümölcsök egy részét az óvodának átadtuk.
Bócsó Renáta

Trambulin
Szept 21-én hétfő reggelre arra érkeztek a gyerekek az iskolába, hogy a trambulinnak, amit papír- illetve PET-palack
gyűjtésből származó pénzen, használtan vettünk és az óvodásokkal közösen használtunk, az ugráló felülete középen
végig van repedve. Lehet, hogy bánatában meghasadt, de valószínűbb, hogy olyanok ugráltak rajta, vagy olyan
módon, hogy az nem felelt meg a rendeltetésszerű használatnak.
Eddig az iskola sosem zárta be előttetek a kapuit. Ami rendelkezésére állt az idejáró gyerekeknek, az
rendelkezésére állt azoknak is, akik már kinőttek innen. Nem raktunk fel lakatokat és kódokat, mert úgy gondoltuk,
mindenki örül ennek, és felméri annak az értékét, hogy mindezt ingyen ő is használhatja.
Az új ugrófelület ára 15.000 Ft. Szerencsére a faluból sokan segítenek papírt és PET-palackokat gyűjteni, amiért
nagyon hálásak vagyunk. Azonban erre a kiadásra nem számítottunk, ráadásul nem is biztos, hogy elég lesz a befolyó
összeg. Bátor dolognak tartanánk, ha lenne a tettesben annyi betyárbecsület, hogy az általa meghatározott összeggel
hozzájárulna a trambulin helyrehozatalához.
Horváth Irén

PAJTASZÍNHÁZ NAGYSZÉKELYBEN!
2015. szeptember 28-án hivatalos keretek között elindították a Nemzeti Színházban
a „Pajtaszínház” című országos projektet. Nagyszékely az ország 24
településének egyike (6 megyéből), ahol a színjátszó program az elmúlt héten
elindult. A Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság közös
projektjének célja az amatőr színjátszó körök működésének felélesztése, szakmai
támogatása és a közösségek megerősítése. A szekszárdi Német Színház színészrendezője, Lotz Kata kísér végig minket az első színpadi előadásig vezető úton.
A darabot közösen választjuk majd ki, amelynek előadásához heti rendszerességgel
fogunk találkozni. Aki szeretne csatlakozni, keressen meg személyesen vagy 06-30-5624911-es számon.
Hargita Péterné

„Én kis kertet kerteltem” – Nagyszékely legszebb kertje verseny eredményei 2015-ben
Az idén májusban meghirdetett Nagyszékely legszebb kertje verseny eredményhirdetése és díjkiosztása 2015.
szeptember 26-án a Kultúrházban volt.
Ezúton köszönjük a 8 induló versenyző bátorságát, hogy merték megméretni magukat. Mindenkinek nagyon szép
volt a kertje, de az alábbi szempontok alapján mégis különbséget kellett tenni közöttük.
Virágoskert kategóriában a helyezések: I.: Závodi Józsefné (139 pont), II.: Mireider Mihályné és Kapitány
Hilda (125 pont).
Különdíjat kapott Szeder Anikó, a többiek hagyományos kertjével nem összehasonlítható, de nagyon szépen művelt kertjéért.
Néhány kertet külön is kiemelnék. Závodiné Marika kertjében nagyon sok szép
egyedi megoldás van. Mireiderné Erzsikénél különleges, szép virágok vannak.
Kapitány Hilda kertje a legmadárbarátabb. Szeder Anikónál spirálformára nyírt tuják,
sokfajta leander nyerte meg zsűri tetszését.
Vegyeskert kategóriában a helyezések: I.: Knoch András (147 pont),
II.: Brandner Károly (143 pont), III.: Kérges Józsefné (137 pont), IV.: Pere Mária (114
pont).
Knoch András nagy területen gazdálkodik egyedül, sok fajta növénye van. Brandner Károlynak különleges délamerikai növényei is vannak. Kérgesné Jutka kertjét gyönyörű virágok szegélyezik. Saját palántát is nevel és magokat
fog. Pere Marika a legfiatalabb versenyző, egyedül, kisgyerekek mellett műveli szép virágoskertjét és a sok zöldséget.
A zsűri tagjai: Fürész Nóra falugazdász (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara), dr. Czúcz Bálint kertészmérnök,
Turula Sándorné és Hargita Péterné voltak. Köszönjük munkájukat. Köszönjük a jutalmakat is Fürész Nórának, a Két
Torony Nagyszékelyi Faluegyletnek, a Magház (civil hálózat a mezőgazdasági sokféleségért) helyi csapatának –
a Juhász családnak és Fehér Juditnak –, valamint az önkormányzatnak. Látogassuk meg Nagyszékelyben a szép
kerteket és szemléljük meg közelebbről is őket! Honlapunkon megnézhetjük a kertbejárások fotóit.
Hargita Péterné
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, Sárközi Szilvia és az önkormányzat dolgozói.
Korrektúra: Bori Tamás

