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Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2015. október 27-i testületi ülésről
Klubecz Istvánné polgármester köszöntője és az előző ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolója után
a képviselőtestület értékelte és elfogadta Ingerné Becker Mónikának a 2015. évi költségvetés III.
negyedéves teljesítéséről szóló beszámolóját. A költségvetés fő számaiban a februárban elfogadott
rendeletben előírtaknak megfelelően alakult.
Takács Erzsébet jegyző előterjesztette a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló
4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítását az elmúlt időszak tapasztalatai alapján. A
rendkívüli települési támogatás jövedelemhatárait az alábbiak szerint megemeltük. Rendkívüli települési
támogatás állapítható meg annak a személynek – a 19. §-ban
foglalt kivétellel –, akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a) családban az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42 750 Ft),
b) egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57 000 Ft).
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásként igényelt rendkívüli települési támogatásra
jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a) családban az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57 000 Ft), b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71 250 Ft).
A B3 TAKARÉK Szövetkezet ajánlatot adott az önkormányzat számára, hogy az ő
szolgáltatásukat vegyük igénybe. Mérlegelve a lehetőséget a testület úgy döntött, hogy egyelőre nem
váltunk pénzintézeti szolgáltatót.
Az Őszikék Szociális Szolgáltató Központ feladatellátási rendszere megváltozik. Egy közös
hivatalhoz tartozóan ugyanazok látják el a családgondozást. Emiatt a személyekben lehet változás, de a
központ ugyanúgy biztosítja a feladatok ellátását.
A nagyszékelyi 1370. hrsz.-ú önkormányzati út kitűzését az önkormányzat nem tartja
szükségesnek. Akiknek határproblémái vannak, és a szomszédos tulajdonossal másként nem tudnak
megegyezni, azoknak ajánlott kimérettetni a területük határait.
Zárt ülésen a testület 7 települési támogatási kérelmet bírált el. Öt lakásfenntartási támogatási
kérelemből a szociális rendelet alapján egyet tudott támogatni a testület. Egy rendkívüli települési
támogatási igény érkezett, amelyet az igénylő megkapott.
Hargita Péterné képviselő
Polgárőr-hírek
Új tagokkal bővült a Nagyszékelyi Polgárőr Egyesület. Kántor István és Roboz Viktor csatlakozott a helyi
polgárőrséghez. További férfi és női önkéntesek jelentkezését várják. Feltétel a büntetlen előélet és a józan
életvitel. Ifjúsági polgárőrnek 14 és 18 év közöttiek jelentkezhetnek.
Megkezdődött a fakiszállítások ideje. Ellenőrizzük, megvan-e a teljes megrendelt famennyiség. Csak a
valóban kiszállításra került fa mennyisége után fizessünk. Célszerű megbízható helyről rendelni a fát.
Amennyiben probléma merülne fel a szállítmányozóval, hívják bizalommal az 112-es rendőrségi számot
vagy a polgárőrséget, akik azonnal a helyszínre mennek.
Az ünnepek közeledtével fokozott közúti ellenőrzésre lehet számítani, mindenki ügyeljen a közlekedési
szabályok betartására.
Október 28-án volt a Nagyszékelyi Polgárőr Egyesület tisztújító közgyűlése. Az elnök személye és a
többi tisztségviselő egy kivétellel nem változott: új elnökségi tag lett Klubecz László.
Id. Boczor Gyula éjjel-nappal hívható a 06(20)255-1395 vagy a 06(74)408-373 telefonszámon.
Sárközi Szilvia

Önkormányzati hírek
Október 15-én Tamásiban megrendezésre került a Közfoglalkoztatási
Konferencia és Termékbörze, amelyen a kistérségi önkormányzatok
bemutatták saját termékeiket. A lányok előző napon diós, sós és
vegyes ízesítésű kalácsokkal készültek a rendezvényre, és a
helyszínen készített szendvicsekkel kínálták a látogatókat.
A kiállításon az önkormányzatok által előállított termékek
megvásárolhatóak voltak. A kalácsok és a szendvicsek az utolsó
morzsáig elfogytak, és bár a rossz idő miatt korlátozott volt a
rendezvény látogatottsága, mégis jó forgalmat bonyolított a
nagyszékelyi stand.
Október folyamán találkozhattunk a tejcsarnoknál egy rongybaba családdal, akik a Nagyszékelybe
érkezőket üdvözölték. Azt tervezzük, hogy a téli időszakban folytatjuk a kreatív munkát. Gyermek
jelmezek és alkalmi dekorációk készítéséhez várjuk a használaton kívüli, de jó minőségű ruhák
felajánlását. Terveink szerint egyes anyagokat felcsíkozva rongyszövésre használunk majd.
A ruhaadományokat munkaidőben a hivatalban lehet leadni.
Pere Julianna
Őrölt pirospaprika kapható 3 000 Ft/kg áron, amíg a készlet tart.
Ezúton szeretném megköszönni Szalay Magdi néninek és családjának a temetőbe felajánlott fákat.
Klubecz Istvánné polgármester
Anyakönyvi hírek
Október 13-án megszületett Székely Attila István második unokája, Tóth Gergely Hunor.
Édesanyjával jó egészségnek örvendenek. Isten éltesse őket!
Örömmel tudatjuk, hogy október 30-án megszülettek Raafatné Becker Erika ikerlányai, Sofia és
Roza. Mindannyian egészségesek, már hazatérhettek a kórházból.
Beszámoló az Értéktár Bizottság üléséről
Idén tavasszal Nagyszékelyben is létrejött Értéktár Bizottság, melynek célja a helyi értékeink számbavétele.
A Bizottság folyamatosan fogadja a javaslatokat a helyi értéktárba való felvételre. Az ehhez szükséges
nyomtatványt a Hivatalban Turula Sándornétól igényelhetik. Az első hivatalos ülésről az elnök, Horváth
Irén beszámolóját olvashatják.
2015. november 3-án, kedden tartotta első hivatalos ülését a Nagyszékelyi Értéktár Bizottság. Az ülésen
azokról a javaslatokról szavaztunk, melyeket az értéktár tagjai nyújtottak be. Két javaslatot – a Nagyszékelyi
Templom-együttest és a központban lévő „Artézi” kutat – egyhangú igen szavazattal
felvettük a nagyszékelyi értékek közé. Itt szeretném közbevetni, hogy a Nagyszékelyi
Templom-együttest már számon tartják megyei szinten is, és szerepel a Tolna Megyei
Értéktár kiadványában. Két javaslat pedig a következő – valószínűleg decemberben
megtartandó – ülésünkön kerül majd szavazásra. Az egyik a Nagyszékelyben még
megtalálható, különleges és védendő gyümölcsfákat és növénytársulásokat tartalmazza.
Ebben az esetben a tulajdonosokat kívánjuk értesíteni a szavazás előtt. A másik pedig a
Nyugdíjas Klub felvételét javasolja értékeink közé, de ez a javaslat még kiegészítéseket
fog kapni a következő ülésig.
A második napirendi pontban egy értéktáras pályázatról kellett volna szavazni, de
erre nem került sor. Úgy döntöttünk, hogy a Nagyszékelyi Értéktár Bizottság még
tegyen szert előbb egy kis „múltra”, és később talán, több tapasztalattal a hátunk mögött, bátrabban
vághatunk majd neki egy pályázattal járó óriási munkának.
Horváth Irén
A bizottság munkájáról és helyi értékeinkről informálódhat a facebook Nagyszékelyi Értéktár közösségi oldalán is.

PROGRAMAJÁNLÓ
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.
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Szeretettel várunk minden mulatni vágyót, aki szeretné felmelegíteni a testét-lelkét egy kis
mulatsággal, Erzsébet és Katalin napi bálunkra a Művelődési Házba. A bál november 28-án
20 órakor kezdődik. A zenéről és a jó hangulatról Kóbor Gábor gondoskodik. A bál alatt büfé
üzemel.
Ács Sándor és Szakáll Margó
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Befejeződött az iskolában az Önkormányzat és Pünkösti Gabriella keramikus
együttműködésével létrejött nagy sikerű agyagozó szakkör. További lehetőség van
agyagozásra, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Ha valaki szívesen folytatná, illetve
szívesen elkezdené az agyaggal való játékot vagy alkotómunkát, jelentkezzen a hivatalban,
munkaidőben Pünkösti Gabriellánál. A foglalkozások a jelentkezők igényeinek és
lehetőségeinek figyelembe vételével alakulnak majd.
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A „levetkőzött a diófa” kifejezést Nagyszékelyben hallottam először. Tanulságos megjegyzés, hiszen
amikor a diófa lehullajtja lombját, már közelednek a hideg idők, küszöbön a tél.
A tavasztól őszig tartó kerti munkálkodások részben biztosítják a szükséges mozgást szervezetünknek.
Télen azonban hajlamosak vagyunk a jó meleg szobában üldögélni, tenni-venni. Javaslom, hogy ha nem is
naponta, de legalább 2-3 alkalommal hetente sétáljunk – gyalogoljunk közösen a faluban. Az ebéd utáni idő
lenne a legalkalmasabb, a kútnál találkoznánk, és minden alkalommal másik utcát járnánk be.
Természetesen zuhogó esőben nem, de egyébként a friss hóban is élvezet a séta. Többen is jó ötletnek
tartják, séta közben a falut, és egymást is jobban megismernénk. Aki szívesen csatlakozik, figyelje a bolt
előtti hirdetőtáblát, ott lesz kifüggesztve az első közös séta időpontja.
Használjuk ki a legolcsóbb sportolási lehetőséget, gyalogoljunk az egészségünkért!
Nagy Sándorné
A Nagyszékelyi Nyugdíjas Klub hírei
Jó ötletnek tartottam, hogy a Képviselő Testület a faluban működő civil szervezetektől „beszámolót” kért az
idei évben. Nyílt ülésen tárgyalták a benyújtott anyagokat, mégsem volt nagy érdeklődés a falubeliek
részéről.
Tekintettel arra, hogy ilyen összefoglaló irat a klub munkájáról a megalakulás 25. évének alkalmából
készült csupán, se előtte, se utána, elkészítettem a működés 34 évéről szóló anyagot, melyet a Testület
egyhangúan elfogadott.
Az utóbbi öt évben évente két alkalommal, rendszeresen járunk a környékbeli Nyugdíjas Klubok
meghívására egész napos találkozókra. Legtöbbször a polgármesterünk társaságában megyünk.
A nyári szünet után megkezdtük az összejöveteleket. Havonta találkozunk, az időpontot mindig
egyeztetjük, hogy minél többen el tudjanak jönni.
Az elmúlt hónapban lakásukon köszöntöttük a klub két legidősebb tagját. Érdekesség, hogy október 14én ünneplik mindketten a születésnapjukat. Özv. Schneider Jánosné Dóra a 83.-at, Borsos János a 80.-at.
Mindkettőjüknél kellemes délutánt töltöttünk, jó volt együtt lenni a régi és az új tagokkal.
Szívesen fogadjuk új tagok jelentkezését, ez ügyben keressék pénztárosunkat, Borsos Jánosné Erzsikét.
Nagy Sándorné klubvezető

Szennyvízkezelési pályázat
Várhatóan még idén decemberben végre újra kiírásra kerül a 2000 lakóegyenérték alatti települések
szennyvízkezelésének megoldását támogató pályázat. A 2012-ben előkészített, akkor a forráselvonás miatt
végül felfüggesztett pályázatunkhoz akkor elkészült a települési szennyvízkezelési programunk és a kiviteli
terv is, amelyeket aktualizálás után ehhez a pályázathoz is mellékelni tudjuk. A kiírás megjelenése, a pontos
paraméterek megismerése után részletesebb tájékoztatást adunk a lehetőségről, és minden háztartást külön is
megkeresünk.
Reményeink szerint végre így sikerül megoldást találnunk erre a közvetlen környezetünk folyamatos,
egyre növekvő mértékű szennyezésével járó égető problémára.
BoriTamás
Ismerjük meg egymást!
Cikksorozat a régebben és újabban itt lakókról
Bemutatkozik a 86 éves Kóta Sándorné szül. Adamovics Mária a Damjanich utcából
Mióta él itt Nagyszékelyben? 1945 óta.
Honnan költözött ide? Békésszentandrásról, nagynénémmel jöttünk.
Miért éppen ide költözött? 15 éves voltam akkor, és a nagynéném hívott,
hogy jöjjek velük ide. (Akkor építették a Békésszentandrásiak a bekötő utat.)
Eljöttem ide, és rokonaimnak dolgoztam két évig a földjükön.
Mivel szokott foglalkozni? 7-8 évesen már libapásztor voltam. Iskolába
keveset jártam, mivel dolgoznom is kellett. 10 évesen iskola után segíteni
mentem édesanyámnak a munkahelyére Békésszentandráson a keleti
szőnyeggyárba, ahol perzsaszőnyeg csomózását csináltam. 6 elemit végeztem.
Nagyon szerettem a hittant és a földrajzot az iskolában. Pesten is voltam cseléd
családnál, de másfél hónapnál többet ott nem bírtam ki a városban. Veszprémben is dolgoztam kőművesnél,
a repülőtérnél. Utána hazajöttem, mert hallottam, hogy van munka az Állami Gazdaságban.
Mezőgazdaságban dolgoztam 4 évig. Kapáltam, csapatvezető is voltam. Lovakat is nekem kellett elsőnek
vezetni a szántásoknál. Utána a téeszben dolgoztam. Onnan mentem nyugdíjba 1984-ben.
Meséljen kicsit a családjáról! Békésgyulán születtem 1929-ben. Öt testvérem van, én vagyok a harmadik.
Nagymamánk nevelt minket többnyire, édesanyánk pedig dolgozni járt. Nagyapám fazekasmester volt,
mindent meg tudott csinálni. Szegények voltunk, nehéz volt, de jó volt, mert együtt volt a család. Első
férjem kisszékelyi volt. Felment Pestre dolgozni, majd két év után el is vált tőlem. Kóta Sándor a második
férjem, vámospércsi volt, őt a gazdaságban ismertem meg. Mivel nem lehetett gyermekünk, ő szorgalmazta,
hogy fogadjunk örökbe egy kislányt. Pécsről hoztam a kislányunkat, Marikát, most Gáspár Józsefné. Már
megvolt Marika, amikor a pincehelyi utcában egy házat tudtunk venni. A mostani házba 1970-ben
költöztünk át.
Mit üzen a nagyszékelyi Hírmondó olvasóinak? Boldoguljanak, de tanuljanak meg dolgozni! Csak úgy
tudunk megélni, ha dolgozunk. A népek egymást szeressék, ne úgy éljenek, hogy behúzódnak a saját
kuckójukba, hanem lássák meg, hogy van ott egy másik ember is! Becsüljék meg egymást! Szívemből
kívánom, hogy legyen szerencséjük az életben!
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

ADVENT
Az Advent kifejezést minden évben halljuk. Gyermekeink adventi
naptár segítségével élhetik át egy-egy újabb nap örömteli pillanatát az
advent időszakában. De vajon mit jelent ez a szó, hogy „Advent”? Mit
jelent számunkra az Advent ünnepe?
A név egy latin kifejezésből származik, mely eredetileg az
„adventus Domini” volt. Ennek jelentése: az Úr eljövetele. Ez az ünnep
tehát előre mutat Jézus Krisztus eljövetelére. Az eljövetelt pedig mi más
előzné meg, mint a várakozás. Az Advent így egy várakozástól feszülő
időszak, melynek beteljesedése a közvetlenül utána történő esemény:
Jézus közénk jövetele.
De vajon mi várunk valamit? Vagy Valakit? Vagy már csak komor egyhangúsággal és fásultsággal
hagyjuk, hogy elmenjenek mellettünk az életünk napjai? Az Advent napjai is? Ha így érezzük, akkor Advent
nekünk tud igazi változást hozni! Mert annak az eljövetelére mutat, aki meg tudja gyógyítani a mi
reménytelen lelkünket! Lehet, hogy szeretetlenség vesz körbe, de Jézus Isten szeretetét jött bemutatni
világunkba. Talán olyan családi helyzetbe jutottál, amire te sem számítottál, de Jézus által Isten
örökbefogadott gyermekévé lehetsz. Minden irányból elvárásokkal szembesülsz és csak akkor vagy „jó”, ha
már bizonyítottál? Jézus azonban elfogad olyannak, amilyen vagy!
Jézus eljövetelét azért várták a régiek, mert Ő ad célt és értelmet az életünknek. Nála tényleg találunk
megbékélést a lelkünk nyugtalanságára. Rajta keresztül valóban rendeződhetnek kapcsolataink a körülöttünk
élőkkel. Vele találkozva igazi belső örömöt élhetünk át.
Jézus eljött kétezer éve gyenge gyermekként. Az idők végén pedig újra eljön, de akkor már mint úr és
király! Ezért különbözik a régiek adventje a miénktől. Mi már nem a Megváltó születését várjuk, hanem a
visszajövetelét. Akik találkoztunk Vele és kegyelmével, azok szeretjük Őt, és várjuk eljövetelét.
Így kívánok áldott Adventet minden Kedves Olvasónak!
Csapkovics Bertalan

Közös adventi várakozás
Idén november 29-e lesz Advent első vasárnapja. E naptól kezdődően
minden vasárnap fél hatkor közös gyertyagyújtás lesz a faluközpontban
kihelyezésre kerülő nagy adventi koszorún, amelyre mindenkit szeretettel
várunk.
A hagyománynak megfelelően karácsonyhoz közeledve minden
vasárnap eggyel több gyertya ég majd a koszorún. A közös
gyertyagyújtásokon Csapkovics Bertalan, helyben lakó lelkész fog
közreműködni. A negyedik gyertyát aranyvasárnap Klubecz Istvánné
polgármester gyújtja majd meg.
Hargita Péterné, Kántás Nóra és Sárközi Szilvia
NOVEMBERI JÓKÍVÁNSÁGOK
Isten éltesse Török Biankát! Névnapja alkalmából szeretettel köszöntik szülei és
nagyszülei.
Erzsébet nap alkalmából köszönti édesanyját, Kovács Sándornét leánya, Erika.
Horváth Mihálynét köszönti születésnapja alkalmából keresztlánya, Csilla és
családja. Kívánunk neki jó egészséget és sok örömet az életben.
Boldog születésnapot kíván családja Takács Józsefnek, aki november 23-án tölti 32.
évét. A Jóisten éltesse még nagyon-nagyon sokáig!
Isten éltesse Urbán Attilát 51. születésnapja alkalmából! Szeretettel köszönti húga és
családja.

Értékeink biztonsága
Megnyugtató volt hallani már több alkalommal is az illetékesektől azt, hogy a Tolna megyei és a
környékbeli településekhez képest Nagyszékely község biztonságos hely. Az elmondások alapján
biztonságban tudhatjuk magunkat és értékeinket is. Elismeréssel szólnak a helyi Polgárőr Egyesület
munkájától is. Mégis, már nem először kényszerültem cikket írni arról, hogy VALAKI, vagy VALAKIK
egyáltalán nem tisztelik a más tulajdonát itt Nagyszékelyben. Mondhatnám azt is, hogy sportot űznek abból,
hogy kisebb-nagyobb eltulajdonításokkal, csúnyábban LOPÁSOKKAL keserítik meg emberek életét. Még
le sem csengett az eltűnt leánderek ügye, most eltűnt egy láncfűrész, ugyanabból a házból. Illetve
ugyanannak a háznak a pajtájából. Az ajtó biztonsági lakattal volt bezárva, és a leleményes betörő vagy
betörők a hatalmas súlyú pajtaajtót kiemelték a helyéről, és a résen bekúszva juthattak be, majd nagyjából
visszaigazították. Gondolom, helyismerettel rendelkezik az, aki ilyet tesz. Gondolom, az elkövető tudja,
hogy a szomszédban nincs lakó, aki esetleg észrevenné. Az ismeretlen tettes ellen a feljelentések általában
nem zárulnak sikerrel, ezért talán biztonságban érezheti magát, aki ilyenre vetemedik.
Elképzelhető, hogy másnál is előfordul hasonló eset, csak nem beszélnek róla? Ezektől az eseményektől
én már nem érzem annyira biztonságos helynek Nagyszékelyt.
Nagy Sándorné
Gyümölcsész nap Nagyszékelyben
Családommal részt vettünk a Nagyszékelyben megrendezett Gyümölcsész napon.
Délelőtt érdekes előadásokat hallgattunk a madarak szerepéről a kertben, majd a
vályogházépítésről és -fenntartásról. Ezután egy finom vaddisznópörkölt következett.
Ebéd közben Horváth-Szováti György életmód-tanácsadó reformételeket készített.
Nagyon tetszett a gyümölcskóstoló, ahol a falu lakosainak tájfajta gyümölcseit
kóstolhattuk meg.
Délután az alkalmazkodó gyümölcsészetről hallgattunk egy előadást. Ezután egy
érdekes kisfilmet néztünk meg a Nemtudom szilva történetéről. Végül a visnyeszéplaki
élőfalu gyümölcsészetébe kaphattunk bepillantást, körte- és almakóstolóval.
Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük mindazoknak, akik részt vettek a szervezésben. Szeretnénk a
jövőben is részt venni ilyen színes, érdekes programokon Nagyszékelyben.
Schall Attila és Mónika
Iregszemcse
November kedvence recept – Régi jó hájas süti
A fagyok beköszöntével kezdetét veszik a disznóvágások. Ehhez kapcsolódóan Mireider Erzsike osztja meg
velünk a hájas sütemény elkészítési módját, régi családi recept alapján.
Hozzávalók:
1 Kg liszt
30-35 dkg háj
disznózsír
4 evőkanál tejföl
3 tojássárgája
3 dl langyos ecetes víz (3 dl langyos vízhez adunk 2 evőkanál 10%-os ecetet)
szilvalekvár vagy ízlés szerinti töltelék
10 dkg lisztet alaposan összedolgozunk a hájjal, majd félretesszük. A maradék lisztet dió nagyságú
disznózsírral alaposan elmorzsoljuk, összedolgozzuk. Közepébe fészket készítünk, ebbe tesszük a tejfölt, a
tojássárgájákat és a langyos ecetes vizet. Jól össze kell dolgozni a tésztát, paskoló mozdulatokkal. Akkor jó
a tészta, ha elválik az edény falától, és a kezünk is tiszta lesz. Legalább fél órát állni hagyjuk hűvös helyen,
de nem a hűtőben. Ezután kinyújtjuk gyufa vastagságúra, megkenjük a jól összedolgozott lisztes háj egy
harmadával, majd összehajtogatjuk. Fél óránkét még kétszer megismételjük a maradék hájjal. Végül fél cm
vastagságúra nyújtjuk a kész tésztát, és forró, áttüzesített késsel 3×6 cm-es téglalapokat vágunk belőle.
A szélére ráhelyezünk egy kiskanál szilvalekvárt – vagy ízlés szerint egyéb tölteléket –, majd óvatosan, nem
összenyomva a tésztát, összehajtjuk.
Sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük a süteményeket, majd előmelegített sütőben 180 fokon kisütjük.
Tálalás előtt vaníliás porcukorral meghintjük.
Jó étvágyat kívánunk!

