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Nagyszékelyi Hírmondó
Főzőhelyek
Korszerű berendezésekkel bővült az
óvoda konyhája, ahol napi szinten 15-20
felnőtt és 40 gyermek számára készül
kétfogásos ebéd. Nyár végén érkeztek az új
tárolószekrények, valamint két hűtő, egy
fagyasztóláda és három gáztűzhely. Az
előkészítő asztal saválló fedést kapott. Legnagyobb sikere az
elektromos sütővel ellátott tűzhelyeknek van, melyek segítségével
gyorsabban és finomabbra sülnek a sütnivalók. A beruházást az
önkormányzat önerőből finanszírozta.
Feltehetőleg a község főterén is növekedni fog a főzőkedv: a
kemence szomszédságában egy téglából épített bográcsozóhely lett
kialakítva. Gondos kezek egy kisebb fűszereskertet is varázsoltak
köré, valamint a leendő árnyat adó fáról is gondoskodtak a
napokban. A főzőhelyet bárki szabadon használhatja!
Beszámoló a 2016. szeptember 27-i testületi ülésről
1. Az elmúlt ülésen 4 határozat hozatalára került sor, ebből 3 db végrehajtásáról intézkedett Klubecz
Istvánné polgármester.
2. Nagyszékely község közbiztonsági helyzetéről 29
oldalas beszámolót kapott a testület, amit Mikoly Tibor
Márton rendőralezredes, a simontornyai rendőrőrs
parancsnoka személyesen egészített ki az ülésen.
Elmondta, hogy Nagyszékely nagyon jó mutatókkal
rendelkezik, kevés rendőri beavatkozásra van szükség. A
polgárőrség nagymértékben felvállalja a falu védelmét,
azonnal jeleznek, ha valami problémát észlelnek.
Munkájukat ezúton is köszönjük. A beszámolót a testület egyhangúan elfogadta.
Települési konzultációs fórum keretében az alezredes úr tájékoztatott a határon kialakult nehéz helyzetről,
amiben jelenleg a rendőrségnek kell helytállni. A jövőben határvadászokkal kívánják megoldani ezt a kérdést.
Várják az érdeklődőket! További információk a hirdetőtáblán és a rendőrség honlapján találhatóak:
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarvadasz-kepzes
3. Folyamatban lévő pályázatokról tájékoztatást tartott Klubecz Istvánné polgármester. Jelenleg két
pályázatunkat még nem bírálták el. Az egyik a művelődési ház felújítása, a másik az óvodaépület nyílászáróinakés mosdóinak cseréje. Az óvoda épületét az adósságkonszolidációban nem részesült településeknek szánt 6,5
millió forintból szeretnénk felújítani. (Adósságkonszolidációban nem részesült településnek azok a települések
számítanak, amelyek az elmúlt években nem adósodtak el.) Pályázati eredmény decemberben várható. A nyár
folyamán az önkormányzat saját költségen felújította a konyhát. Részletek erről a fönti cikkben olvashatóak.
4. Közfoglalkoztatásban folyó mezőgazdasági munkálatokról beszámolót kaptunk írásban Klubecz
Lászlónétól, a mezőgazdasági program irányítójától. A program futamideje 2016.03.02-től 2017.02.28-ig tart,
9 fővel. A dologi költségekből bozótvágót, kapákat, ásót, gereblyét, munkaruházatot, egyéni védőeszközöket
vásároltak. A kertészeti termelés 1,2 ha-on folyt. Megtermelt termékek: 515 kg uborka, 79 kg tavaszi fokhagyma,
34 kg őszi fokhagyma, 34 kg meggy, 68 kg zöldbab, 109 kg zöldborsó, 29 mázsa burgonya, 20 mázsa
vöröshagyma. Az idén nagyobb mennyiségben tudtak értékesíteni: 735 kg vöröshagymát Nagyszokoly
Községnek, 1340 kg fejes káposztát Ozorára, 887 kg fejes káposztát Gyulajra adtak el. Márciustól augusztusig
értékesítésre és a konyha ellátására az alábbi feldolgozott termékek készültek: 39 kg paradicsom, 26 kg karalábé,
26 kg mélyhűtött tök; konzervek: 260 üveg svéd uborkasaláta, 116 üveg csalamádé, 114 üveg csemege uborka,
24 üveg vegyes lekvár, 79 üveg sűrített paradicsom. Termékeink híre más településen lakók fülébe is eljutott,

így nagyobb tételekben is jönnek megrendelések. A programban részt vevők folyamatosan azon dolgoznak,
hogy egyre jobb eredményt érjenek el a termelésben és a feldolgozásban.
5. Juhász Attila írásban nyújtotta be a telke melletti önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlan
vásárlási vagy bérleti igényét. A testület tagjai egyetértettek abban, hogy kisebb területeket abban az esetben ad
el az önkormányzat, ha helyette nagyobb összefüggő területet tud vásárolni. Addig is 10 évre bérbe adta és
hozzájárult a bekerítéshez.
6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való
csatlakozásról is döntést hozott a testület. Már 13 éve folyamatosan támogatjuk a felsőoktatásban tanuló
gyerekeinket ezen a módon, most is egyhangúan támogatta a testület.
7. DRV 15 éves (2017-2031) gördülő fejlesztési tervének jóváhagyását a testület egyhangúan megszavazta.
8. Szociális célú tüzelőanyag igénylésére pályázatot lehet benyújtani. A testület egyhangúan támogatta, hogy
idén vegyünk részt a pályázatban.
9. Kardos Etelka ingatlan vásárlási kérelme. A nagyszékelyi 183, 265, 284, 285 hrsz. ingatlanok 12/96-od
önkormányzati részét és a 267. hrsz. 12/24-ed önkormányzati részének eladásához hozzájárult a testület. A 283,
292, 311. hrsz. önkormányzati területek 10 évi bérbeadását támogatta.
10. Nagy Sándorné a Nyugdíjas Klub vezetője kérelmezte fali- és állófogasok felszerelését a Kultúrházban.
A Mikrotérségi Nyugdíjas Klubok Egyesülésének XIII. találkozója 2016. november 12-én szombaton lesz
Nagyszékelyben és ez egyben a Nagyszékelyi Új Élet Nyugdíjas Klubmegalakulásának 35. évfordulója is. A
testület támogatta a kérelmet és még a találkozóig biztosítják a megfelelő megoldást.
11.ASP pályázat. Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének állomásaként az állam kötelez minket az
egységes elektronikus rendszerhez való csatlakozásra. A cél, hogy egységes informatikai rendszer álljon
rendelkezésre az önkormányzati feladatellátáshoz. Ez a pályázat ennek finanszírozására szolgál.
12. Orosz Péter önkormányzati ingatlan bérleti kérelmét a testület elnapolta és a kérdések tisztázásra
meghívja a következő ülésre.
13. Három Völgy Szociális Szövetkezet a volt varroda nagytermét szeretné hasznosítani varrodaként, ahol
10-15 fő dolgozna terveik szerint. A helyiséget pályázatból szeretnék felújítani. Az testület támogatta a
nagyterem munkahelyteremtő hasznosítását.
14. Négy rendkívüli települési támogatás került benyújtásra, melyből kettőt pénzben, kettőt természetben
támogatott a testület.
Hargita Péter Árpádné képviselő
Népszavazás
Október 2-án az alábbi kérdésről volt népszavazás a kormány kezdeményezésére: „Akarja-e, hogy az
Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését?” Íme a statisztika a nagyszékelyi részvételről:
A szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 325, ebből szavazóként megjelent 171 fő,
ami 52,62%. Érvénytelen szavazólapok száma: 14. A 157 érvényesen szavazóból az igennel szavazók
száma: 3, a nemmel szavazók száma: 154 volt.

Október 23-án fáklyás felvonulással emlékeztünk meg a 60
évvel ezelőtti forradalomról. A menet a templomtól indult
harangszó kíséretében, és az emlékkapunál ért véget, ahova
leszúrtuk az iskolások által készített zászlókat.
***
Marie Marel
Kergesd el a tankokat
De jó, hogy hazaértél, Apu!
Nézd, Anyu sír,
pedig csak apró kavicsok
fütyültek el az orrom előtt,
csapódtak a falba.
Igaz, a konyhaablak betört.
Anyu elkapta a karom és
magához rántott

- nézd, kékül a helye átölelt és sírt.
Apu, vigasztald meg!
Te erős vagy,
kergesd el a tankokat!
Lestem őket, a kapu résein,
zúgva, morogva mentek,
sokan, nagyon sokan.
Kati, a babám, fél egyedül...
otthon felejtettük,
mikor átjöttünk ide.

A pince mélyén unatkozom
nélküle.
Nem látom az eget,
rossz a levegő és Anyu sír.
Apu, vigasztald meg!
Kergesd el a tankokat!

Szüret
Valaha a termények betakarításának végeztét ünnepelték a szüreti bállal, illetve
felvonulással. Ezután kezdődött és böjt első vasárnapjáig tartott az esküvők
megtartásának ideje. Az idei év leginkább darazsakban bővelkedett, így volt, aki
korábbra hozta a szüretet, hogy neki is jusson a termésből. Hogy maga a bor milyen
lett, arról majd a következő borverseny után tudósítunk!
Sajnos több olyan esetről is kaptunk hírt idén, amely szerint a gazda hiába vonult
teljes felszereléssel a szőlő irányába, mert a fürtök rejtélyes módon eltűntek. Az
újfajta seregély nem csak a szemeket, hanem a teljes fürtöt magával vitte…
E sötét felhők dacára az idei szüreti felvonulást gyönyörű időben sikerült
megtartanunk.
Napsütés,
hőmérséklet,
szélirány, minden nekünk kedvezett, még
lovaskocsiból is akadt elegendő. Az elöljárók:
bíró, bíróné, jegyző, jegyzőné külön hintón
utaztak, amin az utóbbi évek legfiatalabb, s egyben leglelkesebb kisbírója
(Majerik Laci) kísérte őket.
A szüreti felvonulás hogyanjáról és mikéntjéről, különösen az útvonal
vezetéséről és a megállók számáról nagy nézetkülönbségek vannak a falun
belül. Én, aki itt vettem részt először szüreti felvonuláson három évvel
ezelőtt, bármelyik állásponttal egyet tudok érteni. A „főutca pártiak”-nak az a véleményük, hogy bőven elég a
(jelenlegi) főúton: a Pincehelyi-Petőfi vonalon végigtrappolni. Máshol sem mennek végig az egész falun! Szépen
is festenének egy-egy nagyobb településen, ha minden kis
utcába betérnének! A párt másik tagozata a Pincehelyi utca Magyar utca útvonalat jelöli ki mint főtengelyt, mondván: az a
hagyományos útvezetés. A másik oldal azt állítja, hogy
Nagyszékelyben azért nincs annyi utca, hogy azokon ne
lehetne szépen komótosan végigsétálni. Sokan számítanak rá,
várják, sőt: elvárják, hogy előttük is végighaladjon a menet.
Különben is, az keljen útra, aki bírja! Régen is csak legények
és leányok vonultak. Igaz, végig is táncolták az utat.
Aztán ott van a kipakolás kérdése. Az egyik nézet szerint
régen sem voltak megállók, és nincs is rájuk szükség, hiszen a sok kínálgatás hatására gyakran elszabadulnak az
indulatok, botladozik a nyelv, elbizonytalanodnak a léptek. Haladósabb is, ha egy szuszra végigropjuk az utat,
aztán mindenki mehet a bálba! A minden bokornál megállás amolyan erőltetett pesti szokás. Néhány ideszületett
ugyan emlékezni vél arra, hogy már 30-40 éve is volt
kínálgatás, de hát ez van jól: ki így szeret emlékezni, ki
úgy… A teljes út pártolói általában jó néven veszik, ha
időnként megpihenhetnek egy csöppet, és leöblíthetik a
torkukat; sokan pedig szívesen kínálják a menet
résztvevőit, cserébe a látványosságért.
Az is kérdés, hogy kell-e vendégeket hívni? A
vendéglátók részéről néhányakat zavarba ejt, a hirtelen
támadt sok vendég, másokat szórakoztat.
Az is fel szokott vetni némi nézetkülönbséget, hogy egyáltalán mi végre ez a szüreti felvonulás? Mit ünnepel
az, aki nem is szüretel? Még csak a mezőgazdasági munkáknak sincsen vége október elejével. Erre nincs logikus
válasz. Ünnepelni jó.
Nos, hát mindezeken végigrágódtunk, és lett, ami lett. A viszonylag
hosszú útvonalat a legtöbben jól bírták, noha a zenészek kocsiját húzó ló
félúton elfáradt, és igazoltan távozott. A három vendég néptánckör és
dalkör jó hangulatot teremtett, a rozmaringot és almát szorongató nénik
senki elől nem falták fel a finom falatokat. A zenészek kitartóan húzták,
mind menet közben, mind az esti bálban. A tizenkét megállóhely ekkora
útvonalra pont elegendőnek bizonyult, a vendéglátók igazán kitettek
magukért. Az önkormányzat ráadásul ebédről is gondoskodott indulás
előtt, ami mellé Turula Sándorné Inci egy magánakció keretében
vezényelte le 9 db 3 kg-os kenyér megsütését.
Nincs más hátra, mint hogy jövőre ugyanitt találkozzunk!
Arany Beáta Virág

„Én kis kertet kerteltem…”
Nagyszékely legszebb kertje verseny eredményei 2016-ban
Fürész Nóra falugazdász, a zsűri elnöke 2016. okt. 1-én, a szüreti felvonulás
előtt hirdette ki a verseny eredményét és adta át a díjakat. Ezúton is gratulálunk
minden versenyzőnek a szorgalmas munkával elért szép eredményekhez!
A helyezések virágoskert kategóriában: I. Pintérné Kovács Edit (172 pont),
II. Mireider Mihályné (159 pont), III. Csépai Györgyné és Kapitány Hilda
(158 pont). Vegyes-kert kategóriában: I. Csépai Györgyné (195 pont),
II. Knoch András (193 pont), III. Pintérné Kovács Edit (189 pont).
A kertek értékelése és a fotókat hamarosan felkerülnek honlapunkra.
Köszönjük a versenydíjakat: a szép cserepes növényeket felsőnyéki Pere Kertészetnek; a Göcsej
Természetvédelmi Alapítvány kiadásában megjelent Gyümölcsész füzeteket Bócsó Renátának;
Nagyszékelyi Magbanknak a virág és zöldségmagokat, melyeket Fehér Gyuláné készített össze;
Nagyszékely Községi Önkormányzatnak a vásárlási utalványokat, amiket a kertversenyben részt vevők
önkormányzati termékekre válthatnak be 2017. 06.30-ig; a kertészeti könyveket, madáretetőket és
permetezési naplókat Fürész Nórának!
Hargita Péterné

Iskolai hírek: Udvari játékok felújítása
Múlt pénteken, a szép októberi őszben szorgos gyerekek és
felnőttek lepték el az iskola udvarát. Apukák, anyukák, tanítók,
a nagyszékelyi iskolát már kinőtt kisgimnazisták, valamint a
mostani iskolások ragadtak csiszolópapírt és ecsetet, a kinti
játékok felújítása céljából. Új színt kapott a hintaállvány, a két
mérleghinta, a mászóka. Ha megint kisüt a nap új köteleket is
szerelünk a hintákra, és egy csúszdát is szeretnénk felállítani. A
felújítást a papír és Pet-palack gyűjtésért kapott pénzből és Laci
tanár bácsi nagylelkű adományából finanszíroztuk.

Horváth Irén

Könyvtári hírek: Éjszakai olvasás
2016. október 30-án, vasárnap este 7 órától éjszakai olvasás lesz az iskola
tornatermében. A könyv, Mészöly Ágnes Sünimanó című könyve, felnőtteknek és
gyerekeknek egyaránt jó szórakozást ígér.
„Az emberek világában ugyanis, nagyon is sokan tudják, hogy manók nemcsak
a mesékben léteznek, hanem a Mecsekben, a Bakonyban, a Pilisben, a Mátrában,
sőt a Nagykunságban is, sőt mi több, a manókkal való kapcsolatfelvétel szigorú
szabályaival is tisztában vannak.”
A résztvevőknek ajánlatos magukkal hozni hálózsákot, vagy pokrócot,
matracot, kispárnát. Valamilyen süteményt és rágcsálnivalót, mert a hosszú éjszaka
alatt meg szoktunk éhezni. Teát együtt készítünk. Amit nyugodtan otthon
hagyhatsz: mobiltelefon, tablet és egyéb zajkeltő eszközök. Csak élvezd a mesét…
2016. október 29-énszombaton
20.00 órától
Búcsú-bál lesz a nagyszékelyi
kultúrházban.
Zenél: Kóbor gábor

Belépő : 500 Ft
Szeretettel vár mindenkit a
Nagyszékelyi Önkormányzat!

Kérjük, hogy a gyerekek felnőtt kísérettel jöjjenek!

Gárdonyi Géza: Ha meghalok

Szeptemberben egy emlékkereszttel
gazdagodott a nagyszékelyi temető.
A felállíttató Dr. Nagy István az építmény
későbbi karbantartását is vállalta.

Ne nézzetek rám borzalommal,
ha meghalok:
az a halott a koporsóban
nem én vagyok.
Csak hamu az, elomló televény.
A láng eltűnt. A láng, - az voltam én.

November 2. az elhunytakról való
megemlékezés napja. 2016-ban kilenc
nagyszékelyi lakostól búcsúztunk:
Mezei Józsefné (68)
Alexander Gravenstein (75)
id. Csépai Györgyné (77)
Lukács Imréné (81)
Fábián Imre (65)
Becker József (66)
Tippel Györgyné (73)
Kovács János (67)
Illés Ferencné (68)

Sorsomnak gyászán se könnyezzetek,
s ne mondja a pap: "Íme, porba hullt!"
Sirassátok az árva gyermeket,
s ne a rabot, aki megszabadult.
S mikor a szónok a sírnál beszél,
és végül kiált: "Hát Isten veled!"
ne le a sírba integessen nékem,
fölfelé nyújtson búcsuzó kezet!

Nyugodjanak békében!
Református Közösség hírei
Október 30-án felnőtt-konfirmáció lesz gyülekezetünkben
keresztelésekkel a vasárnap délelőtti istentiszteleten.
Másnap, október 31-én reformáció ünnepi úrvacsorás
istentiszteletre gyűlünk össze reggel 9 órakor.
Isten áldását kívánjuk szeretettel minden Kedves Olvasóra!
Csapkovics Bertalan
Katolikus egyházi hírek
Szeptember 25-én Kiss Ferenc Barnabás keresztelőjét
tartottuk a katolikus templomban. (fotó: Kökény Zsanett)
„Az Úr legyen előtted,
hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted, hogy
téged karjába zárjon és
megvédjen.
Az Úr legyen mögötted, hogy
megvédjen a Gonosz
cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned, hogy
megvigasztaljon,
ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen,
ha mások rád rontanak
Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten, ma, holnap és
minden időben."
(Szent Patrik kódex-beli áldás)

Miserend:
Október 30-án nincs szertartás. November 6-án 15.30kor szentmise lesz, 13-án és 20-án 9.15-kor liturgia.
Velki Júlia

Októberi recept: Brownie-variációk
Igazi háziasszonybarát az októberi süteményrecept. Az ötletgazda Ér Annamária ugyanabban a jénai
tálban keveri ki, amiben aztán meg is süti. Az alaprecept neve: jénai tálban sült-kikevert brownie.
A hozzávalók mennyisége 21cm-es felső átmérőjű tálra vonatkozik:
-8 evőkanál liszt (nálam fele rétes, fele sima)
-8 evőkanál cukor
-3-4 evőkanál cukrozatlan kakaópor
-2db tojás
-6 evőkanál olaj
-6 evőkanál tej
-csipet só
-1-2 teáskanál szódabikarbóna/sütőpor
-rumaroma ízlés szerint
A jénaiban habosra keverem a tojásokat a cukorral, hozzáadom az olajat, tejet, aromát. Külön
összekeverem a száraz anyagokat és az evőkanállal apránként elkeverem a tálban. Körülbelül 180 °C -os
sütőben sütöm 20-30 percig, de 20 perc után ellenőrzöm kötőtűvel.
Ez az alaprecept, de szoktam sült sütőtökkel, sült céklával, reszelt almával, darabos meggydzsemmel is
készíteni, amiket a száraz anyagok előtt keverek bele a masszába. Bármi belekeverhető, csupán fantázia és a
kamra tartalmának kérdése...
Szoktam kettévágva tortaként is felhasználni. Legutóbb citrommal ízesített mascarponés-túrós tölteléketbevonatot kapott, de csináltam már mascarponés-gesztenyés krémet is, amibe rum aroma került. A dupla
méretű tortához 25dkg mascarponét, 25dkg túrót, 20dkg porcukrot kevertem habosra, belereszeltem 1 citrom
reszelt héját, levével ízesítettem, majd megtöltöttem és bevontam vele a tortát.
***
Recepten kívül egy hasznos praktika is érkezett Ér Annamáriától. Október
táján bizonyára mindenkinél marad zöld paradicsom, illetve paprika a
töveken. Hasznos hasznosítási mód a savanyítás, de ha valaki jobb szeretné
beérlelni a terméseket, íme egy egyszerű módszer:
Nagyobb méretű befőttes üveg aljára 1db almát teszek, megtöltöm hibátlan
paradicsomokkal és letakarás nélkül "elvan" a konyhában, ahol nincsen útban.
Néha átválogatom, ahogy pirosodik.
Köszönetnyilvánítások
Köszönet az Önkormányzat dolgozóinak, akik közreműködtek a szüreti felvonulás előkészületeiben, valamint
minden felvonulónak és vendéglátónak, akik hozzájárultak a programhoz! Köszönjük a tombolatárgyak
adományozóinak felajánlásait.
Köszönjük Bathó Brigittának és Fésűs Róbertnek a fűszerpaprika-adományt, amivel az
önkormányzatot támogatták!
Klubecz Istvánné polgármester
***
Tisztelt Polgármester Asszony és Képviselő Testület!
Szeretném megköszönni a szállítási lehetőséget, hogy a Belecskai Otthon lakóinak
segítséget nyújtottak az általam, udvaromon megtartott foglalkozáshoz. A szép időben
rajzoltunk, ismerkedtünk a természet formáival, színeivel és egy kellemes sétát is tettünk
Nagy Ibolyáékhoz a busz megérkezéséig. Mindnyájan szívesen emlékeznek vissza a
Nagyszékelyen eltöltött szép órákra. Remélem jövőre is folytatódik, és ha csak egy pár
órára is, de élménytelibbé tudjuk tenni az otthon néhány lakójának életét!
Tisztelettel és köszönettel a segítőkészségért
Kapitány Hilda
***
KÖSZÖNÖM a Hivatal dolgozóinak és a Honvéd utca lakóinak az önzetlen segítséget a
gondom-bajom megoldásában!!! :)
Ér Annamária
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, Arany Beáta Virág és az Önkormányzat dolgozói.
Korrektúra: Bori Tamás és Horváth Irén

