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Nagyszékelyi Hírmondó 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

 Ezúton köszönöm Szekeres Béláné Gyöngyinek a nemzeti színű zászlók varrását. 

 Köszönöm továbbá Kurucz Mihálynak a rendelőben végzett villanyszerelési szakmunkát. 

 Köszönet illeti Bolyky Tamást is az iskola világosításának korszerűsítéséhez való hozzájárulásáért és 

az adományozó Philips Lighting Hungary Kft.-nél történt közbenjárásáért. Ezúton köszönjük a cég 

nagylelkű adományát is! 

Klubecz Istvánné polgármester 
 

 
 

Kivilágosodik az iskola 
 

Fotó: iskola aulájáról előtte és utána 

 

 

 

Örömmel tudatjuk a hírt, hogy elkezdődött az 

iskolában az elavult lámpatestek cseréje. 

A tamási Philips Lighting Hungary Kft. 

adományozott a nagyszékelyi iskola számára 

modern ledes és a legmodernebb 

technológiával gyártott fénycsöves lámpákat a 

világítástechnika korszerűsítése érdekében. 

Így lehetőségünk nyílt kicserélni az elavult 

lámpatesteket az iskola aulájában, 

tornatermében, tanárijában, folyosóján, a 

könyvtárban, és nem utolsó sorban a vécékben 

is. Az iskola bejárati ajtaja fölé egy modern 

kültéri ledes lámpa kerül majd felszerelésre. 

Köszönjük szépen a felajánlást! 

Bolyky Tamás 
 fejlesztési projektvezető 

 

Május kedvence: Bódító csokis diós sütemény 
 

Nem lehet abbahagyni, olyan finom! Csak eszed és eszed és élvezed az ízét… hmmm – fenséges! 
 

Hozzávalók: 

 6 tojásfehérje 

 27 dkg cukor 

 fél tasak sütőpor 

 27 dkg darált dió 

 2 evőkanál liszt 

 

 

 

A krémhez: 

 6 tojássárgája 

 27 dkg cukor 

 17 dkg margarin 

 2 evőkanál cukrozatlan 

kakaópor 

 darált dió a tetejére  

(tetszés szerinti mennyiség) 

Elkészítése: 

A tojásfehérjéből a cukorral kemény habot verünk. A lisztet és a sütőport összekeverjük, a habhoz adjuk. 

A diót is belekeverjük. Egy 25×37 cm-es tepsit kibélelünk sütőpapírral, és belesimítjuk a tésztát. 

Középmeleg sütőben tűpróbáig sütjük. A tészta keményebb lesz, mint a piskóta, ettől ne rémüljünk meg, 

ilyennek kell lennie. A krémet is elkészítjük. Az alapanyagokat egy edénybe tesszük, jól összekeverjük, és 

lassú tűzön főzzük. Habverővel folyamatosan kavargatjuk; mikor elkezd sűrűsödni, le is vehetjük a tűzről. 

A kihűtött tésztára kenjük a krémet, jól megszórjuk dióval, és szeletelhetjük is. 

Jó étvágyat kívánok hozzá! Tamás Izabella 



Beszámoló a 2016. április 26-i testületi ülésről 
 

Klubecz Istvánné polgármesterünk köszöntője és az elmúlt ülés óta eltelt időszakban történtekről 

szóló beszámolója után előterjesztette a 2015. évi költségvetés zárszámadását. Ingerné Becker Mónika 

gazdálkodási előadó ismertette a zárszámadási tételek tartalmát, a testület megtárgyalta a zárszámadást, és 

egyhangúlag elfogadta. Sikeres évet hagytunk magunk mögött, pozitívummal sikerült zárnunk.  

A Gyulaji Erdészeti és Vadászati Zrt. támogatásával létrejött Tolnai Erdőkért Alapítvány kérte 

önkormányzatunk támogatását a Területi Operatív Programon belüli 3 pályázatuk beadásához 
szükséges együttműködési megállapodáshoz, melyet Tamási járás településeivel szeretnének megkötni. 

A testület úgy döntött, hogy együttműködési megállapodást köt az alapítvánnyal a Miklósvár Ökoturisztikai- 
és rendezvény Központ kialakítására, a Tolna megyei ökoturisztikai hálózat fejlesztésére és a „Papd” elnevezésű erdei 
kirándulóhely és környékének fejlesztésére. 

Tamási Város Önkormányzata együttműködési ajánlatával kereste meg önkormányzatunkat, öt 

TOP-os pályázatához. A megállapodási szerződések tervezeteinek áttanulmányozása után a testület úgy 

döntött, hogy együttműködési megállapodást köt Tamásival a (1) Nagy kapacitású hűtőház, (2) 

Látogatóközpont, városi túrapont és kilátó rekultivációjának megvalósítása, (3) Öko-kuckó, Helyi Termékek, 

Logisztikai Központ, Zöldpont Civilház, Játszótér, Aktív Park, Városablak, (4) Ipari parkok, iparterületek 

fejlesztése, valamint (5) Barnamezős területek rehabilitációja című pályázataihoz. 

A testület támogatta az R-optimum Kft. megbízási szerződésének aláírását. Az önkormányzat 

megbízza a kft.-t a kultúrház felújításáról szóló, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 

alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című pályázatunk 

tervdokumentációjának két ütemben történő elkészítésével. 

Boczor Gyula, a Nagyszékelyi Polgárőr Egyesület elnöke támogatási kérelmet nyújtott be 

egyesületük működéséhez. A testület 10 ezer forinttal támogatja a polgárőrséget. 

Kardos Etelka kérvényezte az Ady Endre utca végének ökológiailag egységes területként való 

kezeléséhez való hozzájárulásunkat. Ennek érdekében néhány ingatlan adás-vétele folyamatban van. Az 

említett egység kialakításához szeretne néhány önkormányzati területet megvásárolni. Ezekből a 284 hrsz., 

265 hrsz. és a 183 hrsz. többes tulajdonú területek 12/96-od önkormányzati tulajdonrészének eladásához a 

testület hozzájárul. A képviselőtestület a végleges döntés előtt a további területek hasznosításáról a 

következő ülésen szeretné Etelka elképzeléseit megismerni. 

Klubecz Istvánné polgármester elmondta, hogy a helyi sajátosságok tárgyú 

közmunkaprogram keretein belül a Szabadság téren közösségi tér kialakítását 

tervezzük, többek között egy szaletli és egy pergola építésével. A közmunkások 

között nincs, aki elvállalta volna az ehhez szükséges szakmunkák önálló 

elvégzését. Ács Sándor felajánlását elfogadva felkértük az ácsmunkák szakmai 

irányítására. Így Ács Sándornak köszönhetően sikerült tető alá hozni a 

szaletlit, és a pergola is elkészült! 

Kapitány Hilda festőművész kézműves foglalkozásokat tartana a belecskai otthon 

lakóinak az udvarán. Abban kérte az önkormányzat segítségét, hogy járuljon hozzá 

szükség esetén a lakók falugondnoki busszal történő ide- és hazaszállításához. 

A testület támogatta kérését.   

A falunapi egész napos hangosításra két árajánlatot is kaptunk, a simontornyai 

Herczeg Lajostól és a nagyszékelyi Bognár Zsolttól. A testület Bognár Zsolt ajánlatát 

részesítette előnyben. 

Zárt ülésen a testület 5 települési kérelemből négyet támogatott, egyet 

jövedelemhatár túllépése miatt visszautasított. 

Hargita Péterné képviselő 

 
 

Májusi jókívánságok 
 

 Kökény Zsanettnek boldog névnapot kíván: Kökény mama. 

 Horváth Lászlót ötvenedik születésnapján szeretettel köszönti 

unokahúga, Csilla. 

 Boczor Gyulánénak 60. születésnapjára kívánunk jó erőt, egészséget 

és sok boldogságot! Szerető családja: férje, fia, lánya, veje és unokája. 



IFJÚSÁGI KLUB 
 

SZIA! 

Lazulnál velünk szombatonként?  
 

Június és július szombat estéin  

5 és 8 között várunk az alábbi ifi-klub összejöveteleinkre: 

Dátum     Program 

június 4.  Sportklub: foci, kosár és pingpong 

június 11.  Filmklub: Egy kosaras naplója 

június 18.  Sportklub: foci, kosár és pingpong 

június 25.  Filmklub: Tűzszekerek 

július 2.  Sportklub: foci, kosár és pingpong 

július 9.  Filmklub: A remény bajnoka 

július 16.  Sportklub: foci, kosár és pingpong 

július 23.  Filmklub: Szerelempróba 

július 30.  Sportklub: foci, kosár és pingpong 
 

Filmnézés és sportolás felváltva, kötetlen együttlétben. 
 

 

A foci a Szabadság téren, a kosár és a pingpong a suliban. 

A filmklub a suliban, utána kötetlen beszélgetés a filmről. 
 

A program szervezője a nagyszékelyi református közösség, és elsősorban 14–30 év közöttieket várunk. 

 
  

XIII. Nagyszékelyi borverseny és pogácsasütő verseny 
(tervezett program) 

 

1. Benevezés a versenyre, versenyző borok leadása 2016. május 28-án 

délelőtt 9 és 10 óra között a művelődési házban 

A versenyre fajtánként 3-3 db 7 dl-es palack bor leadásával lehet 

benevezni. Nevezési díj 500 Ft/fajta. (Ha valakinek palackra van 

szüksége, az egyesület titkárainál kaphat.) 

A verseny lebonyolítása: A verseny tisztasága érdekében minden leadott 

bor kódszámot kap, azokat címkével ellátni tilos. A leadott palackra csak a kódszám lesz ráragasztva. 

A kódszámhoz tartozó borosgazda nevét csak az egyesület – borversenyben részt nem vevő – 

vezetése fogja ismerni, a zsűri tagjai az értékelő lapokon és a palackokon csak a kódszámot látják.  

A versenybe Nagyszékelyben termett fehér- és vörösborokkal lehet nevezni. 

A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy a mintákat értékelés után a pincében ellenőrizze! 

2. A leadott borok minősítése: május 28-án délelőtt 10 órától 

3. Díjkiosztó és kötetlen összejövetel, illetve a pogácsasütő verseny kezdete: délután 6 óra, a 

művelődési házban 

4. Vacsora – borbál: ugyanitt, várhatóan 7 órakor 

Az eredményhirdetésre és az azt megelőző összejövetelre mindenkit, aki meghívóval rendelkezik – 

nem csak a versenyzőket – szeretettel várjuk. A meghívó ára a vacsora és a zeneszolgáltatás 

költségeit tartalmazza, összege személyenként 1200 Ft. 

(További információ és meghívók az egyesület titkárainál.) 

Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet 

 
 

Gyereknapi Kőlevesfőző Kajális 

2016. május 28-án 10 órától 16 óráig a nagyszékelyi játszótéren 
 

A programon való részvétel ingyenes, és nem csak gyerekeknek szól! 

Légvárak: Külön kicsiknek és nagy gyerekeknek 

12:00 Mese a kőlevesről (rövid bábelőadás gyerekekkel)  

12:15 Erdős Orsi és Kántor István gitáros gyerekműsora 

13:00 Ebéd Húsos kőleves és zöldséges kőleves egyaránt főni fog a bográcsokban. 

Utána a gyerekeknek meglepetés! 

Korecz Károly 



Meghívó egészségnapra 
 

Minden érdeklődőt szeretettel meghívunk az immár hetedik alkalommal megrendezésre kerülő 

EGÉSZSÉGNAPRA. 

 

Helyszín: Művelődési Ház, Nagyszékely, Petőfi u.14. 

Időpont: 2016. május 26, csütörtök 13.30–15.30 óráig. 

Az előadás témája: A vízfogyasztás fontossága. 

Az alábbi vizsgálatokat, szolgáltatásokat vehetjük igénybe:  

EKG, vérnyomás- és pulzusmérés, vércukor- és 

koleszterinszint meghatározás, testzsírszázalék 

meghatározás, BMI (testtömeg index) 

meghatározás, testmagasságmérés, testsúlymérés, életmód-tanácsadás. 

A vizsgálatokat dr. Csonka Mária háziorvosunk, Lengyel Zoltánné 

asszisztens, és az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai: Nyisztorné Bernát 

Beáta és Nyitrainé Faust Anikó végzik. 

 

Ez alkalommal is meghallgathatjuk az általános iskolás gyermekeink énekes-zenés 

előadását, és gyönyörködhetünk az óvodások és iskolások erre az alkalomra készített 

rajzaiban. 

 

Hagyományunkhoz híven salátákat is kóstolunk. Ez nem verseny, csupán a 

helyben termesztett zöldsaláták különböző elkészítési módjait ismerhetjük meg.  

Lehetőségünk lesz többféle víz megkóstolására és összehasonlítására. 
 

Nagyszékelyi Vöröskeresztes Szervezet 

 
 

2016. július 2-án NAGYSZÉKELYI FALUNAP a faluközpontban! 

 

9 órától: ugrálóvár, kézműves foglalkozások, íjászat, könyvcserélde, zöldsátor, helyi kézművesek vására 

9.30–11.30: Kiállítás a templomegyüttesről készült alkotásokból a 

templomban 

10.30: A Vitézség tükrei 2. előadás, Szerecz Miklós történész 

11.00–12.00: Palacsintasütő verseny 

12.00:  K ö z ö s   e b é d 

14.30: F a l u m ű s o r 

Válogatás a magyar könnyűzene gyöngyszemeiből és gyermek 

musicalekből, Fodor Ottília énekes  •  Iskolások zenés műsora  •  

Mákvirág gyermektánccsoport  •  Gyönki Grüne Wiese német 

nemzetiségi néptánccsoport  •  Vajtai Blue Jeans Linedancers country táncosok  •  Orosházi Trial Club 

kerékpáros bemutatója 

16.30: Hastáncbemutató 

17.00: C s a p a t o k   m u s t r á j a 

Az egri Hungari Dzsebedzsi kulturális hagyományőrző csapat és a 

Simontornyai Hagyományőrző Csapat viselet- és fegyverbemutatója, 

török-magyar csetepaté, lovaspárbaj: Hanulu Aga (Boros Attila) és 

Huszár Péter (Kígyós Sándor) 

20.00: A Nagyszékelyi Pajtaszínház A megtalált falu című előadása a 

kultúrházban 

21.30: Utcabál, zenél a Sprint zenekar 

 

 
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 

http://www.nagyszekely.hu/

