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Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2016. október 25-i testületi ülésről
Klubecz Istvánné polgármester tájékoztatót tartott a 2016.
évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről. A testület az
előzetesen megkapott költségvetést tételenként végignézte és
elégedetten állapította meg, hogy a teljesítések a tervezettnek
megfelelően alakultak.
Nagy Sándorné, a Nyugdíjas Klub vezetője, kérelmet
nyújtott be, melyben támogatást kért az Önkormányzattól a
Mikrotérségi Nyugdíjas Klubok Egyesülésének XIII. találkozója és a Nagyszékelyi Új Élet Nyugdíjas Klub
megalakulásának 35. évfordulója alkalmából rendezett programhoz. A testület 20 ezer forinttal és minden
szükséges segítséggel támogatta a rendezvényt.
Bánfi Zsuzsanna néptánctanár felajánlotta, hogy heti rendszerességgel tart az iskolában a
gyerekeknek és a felnőtteknek is néptáncórát. Felajánlását szívesen fogadtuk.
Az iskola eddig lomtárként működő emeleti termének teljes felújítására kerül sor az elkövetkező
hetekben. A terem plafonja korábban beázás miatt leszakadt. Ennek rendbe hozásán kívül álmennyezettel
látják el és kifestik a termet, melyben ezentúl a könyvtár kap egy nagyobb és tágasabb helyet.
Három települési támogatás iránti kérelem került benyújtásra, melyeket a testület egyhangúlag
támogatott.
Hargita Péter Árpádné képviselő
A Nagyszékely Községi Önkormányzat Értéktár Bizottsága
2016. november 22-én, kedden délután 12.30-kor tartja ülését, melyre várják az érdeklődőket. Helyszín: az
Önkormányzat tanácsterme (Nagyszékely, Táncsics utca 11.) Az ülésen egyebek mellett a javaslatok
megbeszélésére, valamint a nagyszékelyi értékek értéktárba vételére fog sor kerülni.
Horváth Irén
***
A Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet
2016. november 25-én, pénteken 17 órakor közgyűlést tart a Nagyszékely, Táncsics utca 11. szám alatti
önkormányzati tanácsteremben. Kérjük tagjainkat, hogy vegyenek részt a közgyűlésen, akadályoztatásuk
esetén pedig adjanak meghatalmazást egy másik egyesületi tagnak, hogy a közgyűlés határozatképes legyen.
Egyúttal szeretettel hívjuk és várjuk az egyesületbe belépni és tenni vágyókat.
Tisztelettel: Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet
***
Idén is lesz töksütés a kemencénél! December 30-án, pénteken
délután kettőtől szeretettel vár minden érdeklődőt:
Kapitány Hilda
Cipősdoboz akció
A „Cipősdoboz akció” Magyarországon a Baptista Szeretetszolgálat közreműködésével indult el 2004-ben. Segítségével kórházban ünneplő, nagycsaládban
vagy éppen csonka családban nevelkedő, tanyákon vagy kis falvakban éldegélő,
fogyatékos iskolában tanuló gyermekek jutnak karácsonyi ajándékhoz.
Olyan cipősdobozokat várunk, melyeket édességekkel, nem romlandó
élelmiszerekkel, tisztálkodási szerekkel, az otthon feleslegessé vált tárgyakkal
(játék, könyv stb.) töltenek meg. Kérjük, összeállított csomagját legkésőbb december 19-ig juttassa el a helyi
családsegítő szolgálathoz! (Nagyszékelyben ez a Polgármesteri Hivatal épülete, ahol csütörtök
délelőttönként van bent Kiss Hajnalka családsegítő.)

Mikrotérségi Nyugdíjas Találkozó Nagyszékelyben
2016. november 12-én a Nagyszékelyi Önkormányzat és a Nagyszékelyi Nyugdíjas Klub közösen rendezett
ünnepséget a szépkorúaknak.
Környékünkön hat éve alakult meg a Mikrotérségi Nyugdíjas Klubok Egyesülése, melynek a helyi
klubon kívül Simontornya, Ozora, Tolnanémedi, Kisszékely, Pincehely, Belecska községek nyugdíjas
klubjai a tagjai. Ez az egyesülés a XIII. találkozóját tartotta, és most került megünneplésre a Nagyszékelyi
Nyugdíjas Klub megalakulásának 35. évfordulója is.
A 120 résztvevőt elsőként az egyesülés elnöke, Botos Jánosné köszöntötte, majd Klubecz Istvánné
polgármester üdvözölte a megjelenteket, és röviden bemutatta községünket. A polgármesterasszony
köszönetet mondott Nagy Sándorné klubvezetőnek a klubban végzett munkájáért, és Vaszari Enikő
gondozónőnek az idősek érdekében végzett munkájáért.
A meghívásnak eleget téve dr. Horváth Marcell, a Tolna Megyei Nyugdíjas Klubok
Érdekszövetségének elnöke emléklappal méltatta a 35 éve működő nagyszékelyi klub munkáját. Az
Érdekszövetség vezetőségi tagja, Haffner Béla, fontos és hasznos gyakorlati információkat osztott meg a
résztvevőkkel a méltányossági (kivételes) nyugdíjemelés és az egyszeri segély igénybevételét illetően.
A klubok részére átadta a szükséges nyomtatványok 1-1 példányát, és vállalta, hogy amennyiben a
kérelmeket hozzá postázzák, átnézi, és késedelem nélkül továbbítja az Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatósághoz. E témában kisebb fórum alakult ki, melyben a vendég klubok tagjai is élénken részt
vettek. Az érintett ellátások legfontosabb feltételei az ONYF tájékoztatása szerint:
„Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elért személynek, megváltozott munkaképességű özvegynek; fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg
vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek ellátásáról gondoskodó özvegynek, továbbá árvának,
akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 75.000 Ft-ot.”
„Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe
kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg
– a 75.000 Ft-ot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
– a 85.000 Ft-ot, ha egyedül él.”
A délelőtti program a Helytörténeti Gyűjtemény meglátogatásával folytatódott. A gyűjteményben
Kapitány Hilda várta a vendégeket, és bemutatta az eredeti gyűjtemény létrehozója, Lehelné Rozsos Janka
keramikus iparművész emlékkiállítását. A nagyszékelyi tárgyakkal berendezett három szobában öröm és
büszkeség volt látni az őszinte érdeklődést, a szemlélődést, és jó volt beszélgetni a régi idők hangulatában.
Eztán következett az ebéd: sertéspörkölt, főtt
burgonya, csalamádé, sütemény, kávé, üdítő, bor.
Az ebédet Kovács Sándorné és Szekeres Gáborné
főzték, Gazsó János szállította. Különösen nagy
dicséretet kaptak a szakácsok, minden vendégnek
ízlett az ebéd. Nagyon megdicsérték a helyi
készítésű csalamádét is.
Sor került az elmaradhatatlan tombolára is.
A nyeremények között akadtak konyhai apróságok,
de könyv, faragott kép, kerámiatálak, asztali óra,
porcelánkészlet, faliképek, kaspók, kerámia
méztartó, pohárkészletek is. Egy kisebb és egy nagyobb ajándékkosár volt a főnyeremény.
A délutáni kulturális program keretében a vendégcsoportok közül szerepelt Ozora, Tolnanémedi,
Kisszékely, Pincehely.
Az egész napos program zárásaként megnézhettük a Nagyszékelyi Pajtaszínház előadását. Most tizedik
alkalommal játszották „A megtalált falu” című színdarabot. Nagy sikert arattak, szép előadás volt.
A szervezést és a díszítést Hargita Péterné végezte, a hangosítást Nagy Viktor és Mezei Dániel vállalták.
A Nagyszékelyi Nyugdíjas Klub emléklappal köszönte meg minden résztvevőnek a szereplést. A vidéki
klubok az emléklapok mellé Molnár Mihály 20 éves borából kaptak egy-egy palackkal.
A hideg és esős őszi idő sem rontotta el a kultúrházban kialakult jó hangulatot. Időközben már kaptunk
elismerő visszajelzéseket.
Ezúton is köszönjük az önkormányzat támogatását, és a közreműködő dolgozók önzetlen munkáját,
amit az előkészítésben, a terem rendezésében, dekorálásában és a felszolgálásban is jókedvűen végeztek.
Nagy Sándorné, a Nyugdíjas Klub vezetője

Vadludaktól Mártonig
Ősszel gyakran kapjuk fel a fejünket a felettünk
magasan elhúzó vadlibák gágogására. Az akár több
tízezres csapatokban vonuló madarak a zord hideg
elől húznak telelni a déli tájakra.
Amíg az egyetlen nálunk költő
vadlúdfajta, a nyári lúd a
Földközi-tenger partján vészeli át
a
hideg
hónapokat,
addig
északabbra
fészkelő
rokonai
számára a mi telünk enyhe
(bárhogy is rázogatjuk feléjük
fűtésszámláinkat), élővizeink pedig csak langyos
lábvizek. Októberben tűnnek fel nálunk; a
kontinens belsejével szimpatizálók csak átutazóban,
a magyar föld szerelmesei ellenben itt is telelnek.
Két faj szokott nagyobb egyedszámban megjelenni
hazánkban: kisebb arányban a vetési lúd, 85 %-os
fölényben pedig a nagy lilik. Megkülönböztetésük
igen egyszerű, csak fülelni kell a fölöttünk több
száz méter magasságban elsuhanó madárrajok felé.
A nagy lilik magas hangon a saját nevét hirdeti: lilik, ám ha mély ang-ang kiáltásokat hallunk, akkor
kétség sem fér hozzá, hogy vetési ludat észleltünk.
Családcentrikus jószágok: a párkapcsolatok életre
szólnak, a fiókákkal következő tavaszig együtt
maradnak a szülők.
Az európai házi ludakat a nyári lúd
háziasításával hozták létre, már az ókori Rómában
is tenyésztették őket. A legenda szerint Rómát egy
alkalommal a capitoliumi ludak mentették meg,
gágogásukkal figyelmeztetve a védőket a lopakodva
közeledő ellenségre. Később, már a negyedik
században a püspökválasztás elől szerénységében
elrejtőző Szent Márton rejtekhelyét ugyancsak egy

izgága liba árulta el. A pontosan 1700 éve
Pannóniában született majdani püspöknek így vált
jelképévé a háziszárnyas, aki – mellesleg – az
ördögtől elcsábított lelket is szokta ábrázolni a
keresztény művészetben.
Hogy Szent Mártonra miért
épp e derék madarakból készült
lakomával emlékezünk, az előtt a
megkérdezett libák maguk is
értetlenül állnak.
Arany Beáta
Márton-nap az iskolában
Szent
Márton
napján,
november
11-én
összegyűltünk az iskolában, hogy a korán
beköszöntő őszi sötétségben elénekeljük és
eljátsszuk Márton életének legismertebb epizódját,
amikor az út mentén vacogó koldussal megosztotta
köpenyét. A gyerekek Márton köntösébe öltözve,
karddal a kezükben lóra pattantak, a koldusnak
öltözöttek rongyosan gubbasztottak a kör közepén,
míg végül jöttek azok, akik égi fényként
megáldották az alvó szentet. Márton dalát addig
énekeltük, amíg mindenki sorra nem került, aki
valamelyik figurát életre szerette volna kelteni.
Utána körbejártunk lámpásainkkal az utcákon
kígyózva a halványan pislákoló mécsesek fényénél.
Visszaérve az iskolába befalatoztuk a liba-, kacsaés disznózsíros kenyereket, a sok finom süteményt,
és ittunk hozzá forró teát. A szülők és gyerekek
között egyaránt népszerű Márton-napon az idén is
sokan voltunk, és mindenki nevében elmondhatom,
hogy remekül éreztük magunkat.
Horváth Irén

Reggeli recept novemberre
Minden szentnek maga felé hajlik a keze. Így eshetett, hogy e hónapban Korecz Károlyt kértem fel egy
általa választott étel receptjének közlésére.
Egyszerű laska
Hozzávalók (2 fő részére):
– 6 db tenyérnyi téli laskagomba (már van
az erdőkben is)
– 3 db tojás
– 1 kis fej hagyma
– 2 dl vörösbor
– libazsír, só, bors, csipet petrezselyem
Egy nagyobb serpenyőben 3-4 kanál libazsírt felforrósítunk. Közben a
tisztított laskagombát vékony, 1cm széles csíkokra vágjuk, majd a zsíron nagy lángon, fedő nélkül 4-5
percig pirítjuk magában. (Ne sózzuk!) Utána hozzáadjuk a felszelt hagymát, és együtt sütjük őket néhány
percig. A sót, borsot, csipetnyi petrezselymet vagy ételízesítőt csak ezután szórjuk rá. Végül ráütünk 3 db
tojást. A vörösbort ihatjuk már sütés közben is, de a készételnek is kiváló társa. Nagyszékelyi savanyúsággal
tálaljuk.
Elkészítési idő: 15 perc.

Ajándékkosár
Kökény Lajosnénak boldog születésnapot és egyben névnapot kíván lánya: Andi, unokái:
Martin és Klaudia, valamint Klubecz Lászlóné.
***

Özvegy Klubecz Lászlónét névnapja alkalmából köszöntik gyerekei, menyei és unokái.
***

Kovács Sándornét és Turula Károlynét köszönti Erzsébet nap alkalmából a Csík család.
Kis hírek itthonról
A következő katolikus szentmise november 27-én 15.30-kor lesz.
***

Újabb virágok kerültek a templomkertbe, örökzöldek a közösségi tér virágtartóiba, valamint tölgycsemeték a
játszótér és a temető mellé. A növényeket Fehér Gyula, Hargita Péterné, Kapitány Hilda, Kurucz Mihályné és id.
Németh István ajánlották fel, az ültetést az önkormányzati dolgozók végezték.
***

Újfajta fertőzés terjed a kerékpárok körében! A vírus már nyáron felütötte a fejét, mikor az önkormányzat
dolgozói döbbenten tapasztalták, hogy a reggel még ép járgányok kerekei délutánra leeresztettek. Az elmúlt
héten újabb áldozatokat szedett a kórság. Ellenszerét még keressük.
***

Örvendetes, hogy a közösségi teret egyre többen használják! Kérünk mindenkit, tegye ezt úgy, mintha csak a
sajátja lenne! Azaz ne dobálja el a szemetet, ne rugdossa szét se a virágot, se az állványt, és érzéssel rakja odébb
a padokat, asztalokat. Így még jövőre is használhatóak maradnak.
***

Hetente két délután, kedden és csütörtökön fél kettőtől fél négyig használt ruhák és cipők közül lehet válogatni a
varrodában. Minden darab 100 Ft, amivel a vásárlók az iskolát támogatják.
***

A legkiválóbb vérvonalak keveredéséből származó fekete, fehér és tarka kiskutyák ingyenesen elvihetők a
Honvéd utca 3-ból. Érdeklődni a Korecz családnál lehet az 506-451-es telefonszámon.
IFJÚSÁGI NAP
Szeretettel hívjuk a nagyszékelyi fiatalokat (12 és 30 év közöttieket) ifjúsági napunkra az iskolába!
November 26-án, szombaton 9 órától 16-ig lesz: játék – ismerkedés – beszélgetés – érdekes
témák – éneklés – közös ebéd! Gyere, és töltsd velünk a napot!
ADVENTI DÉLUTÁN
Szeretettel hívjuk Önt és Kedves Szeretteit adventi délutánunkra 2016. december 3-án,
szombaton 15 órára a Művelődési Házba! Készüljünk együtt az ünnepre!
Fellép a Károli Egyetem KREdo kamarakórusa, valamint előadást hallgathatunk
„Aggódás vagy remény?” címmel. Előadó: Némethné Csiszár Márta, az egykori
nyírbátori téesz tehenészetének vezetője. Az énekek és az előadás után szeretettel hívjuk
egy kis süti-tea fogyasztásra és kötetlen beszélgetésre!
nagyszékelyi református gyülekezet
Adventi foglalkozások péntekenként az iskolában
November 25-én 18 órától adventi koszorú készítés lesz, amire a gyerekeken kívül a
nekik segíteni tudó anyukákat, apukákat, nagytestvéreket is szeretettel várjuk! A
részvételi díj 600 Ft koszorúnként, ami a gyertyák árát fedezi.
December 2-án 17 órától képeslapokat és ajándékkísérőket készítünk, 9-én 17 órától pedig karácsonyfadíszeket.
December 16-án ugyancsak 17 órától titkos ajándékok készítésére várjuk az abban
mesterkedőket, közben karácsonyhoz kapcsolódó mesék olvasásával-hallgatásával
hangolódunk az ünnepre.
Tanár néni és Arany Bea
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