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Nagyszékelyi Hírmondó 
 

A DRV Zrt. felhívása 

Január hónapban a téli hideg időjárás miatt jelentős számú 

mérőelfagyás történt. A hónap közepén észlelt bő egynapos vízkimaradásnak ugyan nem ez volt az oka, 

hanem a szivattyú meghibásodása, mégis érdemes figyelmet fordítani a fagykár elleni védekezésre, mert így 

közel harmincezer forintos kiadástól óvhatjuk meg magunkat. A károk megelőzése érdekében a szolgáltató 

cég javasolja a vízmérőakna belső felületének megfelelő szigeteléssel való ellátását. A szigetelés az akna 

mennyezetére és az oldalfalakra is javasolt, az aljzatot azonban hagyjuk szabadon! A szigetelőanyag 

tekintetében fontos, hogy nedvesség hatására ne veszítsen szigetelőképességéből tehát lehetőleg zártcellás 

(XPS) polisztirolhab legyen, esetleg hungarocell. A mérőóra ronggyal vagy papírral való betekerése 

kifejezetten rossz megoldás, mivel az akna párás levegőjétől átnedvesedő anyagok gyorsabban okozzák a 

berendezés elfagyását. A lebúvónyílást záró aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását is érdemes 

ellenőrizni. Ne legyenek mellette hézagok, ahol a kinti hideg levegő az aknába áramolhat! Az aknafedlapot 

szintén hőszigetelő anyaggal javasolják ellátni.  

Kérjük, hogy az állandó használaton kívüli ingatlanok szomszédságában élők is figyeljenek oda, hogy 

környezetükben nem tapasztalnak-e vízelfolyást. 

Az észlelt hibákat a DRV 06(40)240-240-es telefonszámán legyenek szívesek bejelenteni! 

Klubecz Istvánné polgármester  

*** 

Síkosságmentesítés 

Az önkormányzat felhívja minden nagyszékelyi lakos figyelmét arra, 

hogy a helyi rendelet értelmében mindenki köteles gondoskodni a 

telekhatár mellett húzódó járdaszakasz síkosságmentesítéséről. 

A növények és a talaj védelmének érdekében lehetőleg környezetbarát 

anyagokat: homokot, apró kőzúzalékot, hamut, fűrészport, faforgácsot 

használjunk! Klubecz Istvánné polgármester 
 

Beszámoló a 2016. november 22-i testületi ülésről 

Az elmúlt ülésen 4 határozat hozatalára és 2 rendelet alkotására került sor, ebből 3 végrehajtásáról 

Klubecz Istvánné polgármester intézkedett. 

A közmeghallgatás keretében a polgármesterasszony tájékoztatást tartott az év folyamán 

megkezdett beruházásokról.  

Az elmúlt évben két közmunkaprogram volt. A február 28-ig tartó mezőgazdasági programban 9 fő vesz 

részt. 2016-ban elsősorban zöldséget termesztettek 1,2 ha szabadföldön és fóliasátorban. A zöldségeket 

lefagyasztották, illetve feldolgozták, a konzervek egy részét értékesítették. A december 31-én véget ért helyi 

sajátosságokra épülő programban 15 fő dolgozott. Ennek a programnak a keretében készült el a pergola, a 

szaletli, hidak, padok, valamint a tűzrakóhely. Fákat és gyógynövényeket ültettek, a temetőt rendben 

tartották, annak kerítését és a hidak korlátait lefestették, a horgosokat tisztították.  

A nyár folyamán saját erőből felújítottuk a konyhát. Az iskola bejárata fölé elkészült az előtető, és az 

eddig használhatatlan emeleti tantermet is sikerült felújítani.  

Kátyúzás történt a Szabadság téren, valamint a Kossuth, Ady, Petőfi és Táncsics utcákban.  

Pályáztunk a művelődési ház többfunkciós közösségi térré való létrehozására (vizesblokk befejezése) a 

Vidékfejlesztési Program Széchenyi 2020 pályázat keretében. Az eredményről még várjuk az értesítést.   

6,5 millió forintos konszolidációs költségből pályáztunk az óvoda energetikai korszerűsítésére 

(ablakcsere, szigetelés) és a vizesblokk rendbetételére. Pályáztunk szociális tűzifára, amely december 7-én 

meg is érkezett, és még karácsony előtt a 37 beérkezett kérelemből a 30 jogosult között kiosztásra is került. 

Az önkormányzati tanácsterembe újabb székeket vásároltunk, a régiek az iskolába kerültek. 



Az ASP pályázaton 6 millió forintot nyert a Közös Hivatal (4 település), hogy egységes informatikai 

rendszer álljon rendelkezésre az önkormányzati feladatok ellátáshoz. 

Leader Egyesületi tagdíj befizetése. Az önkormányzat 2013-ban csatlakozott az egyesülethez. A 2016. 

évi tagdíjat befizetjük, és megfontoljuk a jövőben a kilépés kérdését, mivel nem írtak ki pályázatokat az 

elmúlt időszakban.  

A Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája önálló intézményként és költségvetési szervként 

fog működni, mivel az önkormányzat már nem láthatja el az eddigi rendszer szerint. Alapító okirat 

egyeztetése folyik a Kincstárral. 

Belső ellenőrzési terv elfogadása. Az önkormányzat feladatainak belső ellenőrzését a DÁM 

Önkormányzati Társulás végzi, az ellenőrzés minden évben egy részterületre terjed ki, amelyre a jegyző tesz 

javaslatot. Idén a belső ellenőrzés költsége 75 ezer Ft+Áfa lesz. A tervet egyhangúlag támogatta a testület. 

Települési támogatási kérelmek elbírálása zárt ülésen. Két lakásfenntartási települési támogatási 

kérelem érkezett, mindkettőt támogatta a testület. Az év végén igényelhető családtámogatás települési 

támogatást (5000 Ft/fő) 141 család igényelte, 287 főre. Összesen 1.435.000 Ft-ot kaptak a családok. 

Hargita Péter Árpádné képviselő 

 

A Simontornyai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat minden kedves adományozónak köszöni, hogy 

részt vett a „Cipősdoboz akcióban”, és ezzel örömet okozott a rászoruló gyermekes családoknak. 

Eredményekben gazdag boldog új évet kíván: Kiss Hajnalka családsegítő 

*** 

Továbbra is folytatódik a jótékony célú ruhavásár a varroda épületében. A 100 forintos ruhák között minden 

szerdán 14 és 15 óra között lehet válogatni. A befolyt összeggel az iskolát támogatjuk. 

 
 

Téli rendezvények 

A decemberi Hírmondók kézbesítése után került megrendezésre 

Nagyszékelyben a Falukarácsony. Először az óvodások léptek fel 

– dacolva az őket tizedelő betegségekkel, majd a kisiskolások 

folytatták szívünk melengetését. A gitárok mögött ezúttal két 

visszatérő felsős is megbújt. Hogy ők kicsodák? A szerencsés 

megfejtők lehetőséget kapnak arra, hogy kedvenc sütnivalójuk 

receptjét megosszák a 

Hírmondó olvasóival! 

*** 

December 30-án délután a falu 

kemencéje mellett sütemények, 

sült tök, meleg tea, forralt bor és 

egymás társaságában múlathatta 

az időt az arra vágyó. Az 

odavezető utat piros orrok és 

mosolygós arcok jelezték. 

Február 25-én, szombaton Farsangi mulatság lesz Nagyszékelyben! 
A programot a pajtaszínház legújabb produkciója indítja 17 órai kezdettel. Ezt követi a jelmezes 

felvonulás gyermek és felnőtt kategóriában, valamint a saját készítésű álarcok versenye. A fánksütés 

nagymesterei fánkszépségversenyen dönthetik el, hogy ki készíti a legkívánatosabb farsangi süteményt, míg 

az ügyességi játékokban jeleskedni vágyók fánkdobáló versenyen bizonyíthatják célbadobó-tudásukat. A 

gyönge idegzetűek megnyugtatására: a két megmérettetésen természetesen nem 

ugyanazok a fánkok fognak szerepelni! A báli mulatság 20 órakor nyitótánccal kezdődik 

és hajnali 2-ig tart. 21.30-kor karaoke verseny veszi kezdetét, amin bárki 

megcsillogtathatja énektudását. A táncolásban megfáradt lábak 

pihentetésére a 23 órakor kezdődő tombolahúzás idején lesz mód. 

Szívesen fogadunk felajánlott tombolatárgyakat; ezeket 

február 22-ig veszi át az önkormányzatnál Turula Sándorné. 

Arany Beáta 



500 éve történt 

1517-ben kezdődött az a mozgalom, amit ma reformáció néven emlegetünk. 

Luther Márton és a reformátorok hatása óriási jelentőségű egyházi és nem-

egyházi téren egyaránt. 

A reformációnak az egyházi életre gyakorolt hatása meghatározó 

jelentőségű a protestáns közösségekben: evangélikusoknál, reformátusoknál, 

baptistáknál, metodistáknál, adventistáknál. De meglepő módon jó hatással volt 

a római katolikus egyházra is. A reformáció ugyanis pozitívan visszahatott a 

római katolikus egyházra, mivel ennek hatására a tridenti zsinat (1545–1563) 

határozatai új irányba állították Vatikán hajóját. 

A társadalmi életre gyakorolt hatása kimagaslik a nemzeti nyelvi kultúra 

fejlődésében és a gazdasági életben. A reformáció a Szentírást és Isten 

megismerésének lehetőségét saját nyelvén adta az embereknek. Már nem latinul, érthetetlen nyelven kellett 

hallgatniuk a Bibliát a hétköznapi embereknek, hanem saját anyanyelvükön olvashatták és hallgathatták. 

Aztán a tudományos és kulturális élet nyelve is egyre inkább eltolódott a latinról a nemzeti nyelvre. 

A reformáció a gazdasági életre is termékeny hatással volt. Szemlélete szerint ugyanis a társadalmi élet 

nem egy kerülendő rossz, hanem Isten dicsőítésének helye, ahol mi a hivatásunkban képviseljük Őt. Így 

nagyobb hangsúly került a szorgalmas munkára és a mértékletes életre. Ennek a kettőnek a következtében 

azonban tőkefelhalmozás jött létre, amely lehetővé tette nagyobb befektetések létrejöttét, új vállalkozások 

megindulását. (Ld. bővebben: Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme, 1995, Bp.) 

Kevés olyan korszak van a történelmünkben, mint a reformáció, amely ilyen meghatározó változást 

hozott. De mivel is kezdődött? Hogyan érte el ezt a jelentős hatást? Mi a titka a reformáció nagy 

horderejének? 

Egy végtelenül egyszerű tény: az emberek kezébe adták Isten szavát. Mindenki saját nyelvén olvashatta a 

Bibliáját. Szeretnénk ma hasonló erejű, jó irányú változást? Szeretnénk, hogy társadalmi béke, összefogás, 

egyetértés legyen? Vágyunk magasabb életszínvonalra? Szeretnénk megismerni Istent? Akkor vegyük le a 

polcról Bibliánkat, és kezdjük el olvasni. Minden nap egy kicsit. Már ma elkezdhetjük…az új reformációt… 

Csapkovics Bertalan 

Kerek évfordulók 2017-ben 

500 éve, 1517. október 31-én Luther Márton 

Wittenbergben nyilvánosságra hozza a búcsúval 

kapcsolatos visszaélésekkel szemben írott 95 

tételét. Ezt az eseményt szokás a reformáció 

kezdetének tekinteni. 

Íme még néhány idén 

aktuális születésnap:  

300 éve, azaz 1717-ben 

született Mária Terézia.  

200 éve, vagyis 1817-ben 

születtek: Arany János 

költő, műfordító; Laborfalvi 

Róza színésznő; Tompa 

Mihály református lelkész és 

költő; Irinyi János, a gyufa feltalálója; Lázár 

Vilmos ezredes, vértanú. 

Színes társaság ünnepelné 

idén 100. születésnapját is: 

Szabó Magda író; Devecseri 

Gábor író és műfordító; 

Heinrich Böll német író; 

Fábri Zoltán rendező; Ella 

Fitzgerald jazzénekes, Gábor 

Zsazsa színésznő; valamint 

John F. 

Kennedy amerikai elnök. 

1957-ben született, így 

még csak idén lenne 60 éves 

a 10 éven át Nagyszékelyben 

(is) élő, három éve elhunyt 

Bächer Iván író. 

 

A 2016-os év nagyszékelyi anyakönyvi hírei 

Az elmúlt évben hat nagyszékelyi lakos jött a világra: Schnepp Amira Lara, Szekeres Lelle, Tóth Zalán, 

Bolyky Csongor, Bori Jonatán, és Szita Dominik, aki egyben községünk (jelenleg) legfiatalabb tagja. 

Tízen hunytak el: Mezei Józsefné, Alexander Gravenstein, id. Csépai Györgyné, Lukács Imréné, Fábián 

Imre, Becker József, Tippel Györgyné, Kovács János, Illés Ferencné és Schilling Henrikné. 

Házasságot egy pár kötött: Palotás Tímea és Nyéki Gábor. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Luther_M%C3%A1rton
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lutherstadt_Wittenberg
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAcs%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Luther_M%C3%A1rton_95_t%C3%A9tele
https://hu.wikipedia.org/wiki/Luther_M%C3%A1rton_95_t%C3%A9tele
https://hu.wikipedia.org/wiki/Reform%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Irinyi_J%C3%A1nos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyufa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Heinrich_B%C3%B6ll
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1bor_Zsazsa
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1bor_Zsazsa


Köszöntő 

Kökény Zsanettet 18. születésnapján nagy szeretettel köszöntik szülei, és az alábbi néhány sor útmutatással 

szeretnék elindítani életútjára: 

Mától a fiatal felnőttkorba léptél, 

mely igencsak felemelő és szép élmény. 

Ez jogilag a gyermekkor vége, 

miután felcsillan a horizont kékje. 

Eddig szüleid szeme mindig rajtad volt, 

a jövőben bizonyára lesz még magán-gond.  

Azt mindig bölcsen és okosan rendezd, 

semmi szélsőséggel soha ne mérgezd! 

Ezután is veled lesznek szüleid és egész rokonságod. 

Ne félj, ha néha Rád felleg borul, 

mert abból majd áldás esője hull. 

Az élet harca szigorú és kemény, 

éltessen mindenkor az öröm és a remény! 

Vedd komolyan és tartsd e néhány bölcs dolgot, 

így leszel mindig elégedett és boldog! 

Szeretettel: Édesanyád, Édesapád. 

 

Olvasóink írták: Tisztelt Szerkesztőség! 

Kérem, hogy az alábbi néhány sor írásom kapjon helyet a Hírmondó 2017. januári számában: 

Az újság decemberi számát olvasva megállapítottam, hogy az rendkívül szép és nagyszerű írásokkal 

jelent meg, melyek nagy tetszéssel és elismeréssel hatottak rám. Többek közt nagyra értékeltem a 

jókívánságok sokaságát, melyeket részemről illőnek tartok viszonozni. Ösztönzöm és bátorítom a cikkek 

szerzőit arra, hogy a jövőben is folytassák e nemes gesztust, és tudásuk teljes erejével még fokozzák is azt. 

E tevékenységük eredményeként újságunk még színesebbé és gazdagabbá formálódik, melyet közösségünk 

minden tagja érdeklődéssel vesz kézbe, mint hírforrást, tájékoztatást és útmutatót. 

Mindezek után községünk teljes körű vezetőségének és a Hírmondó szerkesztőségének kívánok áldott, 

boldog új évet, jó egészséget, munkájukhoz szép eredményeket és sok sikert! 

Tisztelettel: Hunfalvi 

 

Udud István:  

Madáretető  

Esik a hó meg a dara, 

didereg az ég madara, 

vacog a kis cinege, 

majd megveszi már  

az Isten hidege. 

Kipp, kopp, kalapács! 

Kinek készül ez a ház, 

e falacska, e tető? 

Kié lesz majd 

ez a madáretető? 

Hát a tied, hiszed-e? 

Esik a hó meg a dara, 

röpülj ide ég madara, 

cinege! 

Mit adhatunk a téli madarainknak? 

Elsőrangú téli eleség a napraforgómag, amit az 

etetőben megforduló minden madár szívesen 

fogyaszt. Emellett mindenféle egyéb olajos 

magvat is kitehetünk (pl. tökmag, összetört dió, 

mogyoró), illetve fák, bokrok ágaira akaszthatunk 

szalonnát, madárkalácsot is. Mind a magok, mind 

a szalonna esetében nagyon fontos, hogy azok só- 

és fűszermentes natúr változatok legyenek! 

A pintyféléknek adhatunk darált kukoricát, apró magvakat (len, kender, 

köles, cirok, muhar, repce). Rigófélék számára hómentes talajra (bokrok vagy 

fák alá) helyezhetünk almahéjat, reszelt répát, maradék sajtot, túrót. A rigók és a 

cinegék is szívesen fogyasztják a fák, bokrok ágaira tűzött fél vagy egész almát. 

Mit ne adjunk a madaraknak? Kenyeret, morzsát semmiképp! Ezek ugyanis 

hamar átnedvesednek, megsavanyodnak, megromlanak, amitől a madarak 

bélgyulladást és hasmenést kaphatnak, így legyengülhetnek, és ez akár 

pusztulásukhoz is vezethet. Forrás: Zöld Kör 

 

Januári recept: Madárkalács 

Öntsünk egy edénybe megolvasztott marhafaggyút! Keverjünk bele magvakat (kölest, 

napraforgómagot, tökmagot és dió- vagy mogyoródarabokat) úgy, hogy csak annyi 

legyen a faggyú aránya, ami még összetartja a magokat. Mikor elkezdett kihűlni, de 

még formázható, gyúrjunk belőle teniszlabda nagyságú golyókat, és tegyük hidegre! 

(Dermeszthetjük kuglóf- vagy mézeskalácsformában illetve kivájt tökben is.) Ha kihűlt, csomagoljuk a 

gombócokat hálóba, kössünk rá egy madzagot, és akasszuk ki az ablakba vagy egy fára! 

Jó étvágyat kívánunk hozzá az érintetteknek!       Arany Beáta 

 

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: Arany Beáta Virág, Bócsó Renáta, Hargita Péterné, Klubecz Istvánné és az Önkormányzat dolgozói. 

Korrektúra: Bori Tamás és Horváth Irén 

http://www.nagyszekely.hu/

