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Nagyszékelyi Hírmondó
Lakossági tájékoztató fórum Nagyszékely szennyvízkezelési programjáról
A faluban lakók már értesültek róla, hogy az ingatlanok szennyvízkezelésének megoldását célzó pályázat
benyújtását tervezi az önkormányzat. Előzetesen szeretnénk felmérni az igényeket, ezért kapták a lakosok a
tájékoztató anyagot és a visszaküldendő nyilatkozatokat.
Mindenki számára köztudott tény, hogy pár tíz éven belül a tiszta, egészséges ivóvíz lesz a legnagyobb
értékek egyike. Jelenleg mi itt Nagyszékelyben még ilyen ivóvízzel rendelkezünk, bár a mérések már
mutatják a minőség romlását. Ennek a folyamatnak okozója a kemikáliák túlzott használata (elsősorban a
mezőgazdaságban, de a háztartásokban is) és a háztartások kezeletlenül elszivárgó szennyvizei. Sajnos
Nagyszékelyben jelenleg a keletkező háztartási szennyvizek 1-2%-a kerül csak szakszerűen elszállításra és
kezelésre. A szennyvízgyűjtők többsége nem zárt, ezért az elszivárgó szennyvíz elszennyezi a talajt és a
talajvizet, főként ennek köszönhető, hogy a talajvízkutak nagy része már régóta nem iható. Sajnos kevesen
vannak tisztában azzal, hogy a fekáliával szennyezett tisztítatlan szennyvíz talajban történő elszikkasztása
(rosszabb esetben árokba, élővízbe, talajvízkútba stb. engedése – ami bűncselekmény!) nagyon súlyosan
terheli a talajt, a talajvizet, környezetünket: sokkal lassabban és jóval kisebb hatékonysággal bomlik le, így
többek között károkozó baktériumok és ammónium tömkelegét bocsátva a környezetünkbe, amely idővel
leszivárog, és a jelenleg is ivóvizünkül szolgáló rétegvizet is elszennyezi. Ez az állapot már rövid távon sem
tartható fenn, és a törvényi szabályozás is a „szennyező fizet” elvének alkalmazását fogja kikényszeríteni.
Körülbelül egy éve, a Széchenyi 2020 program keretében, EU-s pályázati forrásból, a Vidékfejlesztési
Programban írták ki a pályázatot a 2000 fő alatti kistelepülések egyedi szennyvízkezelési beruházásainak
támogatására, pályázatonként is korlátozott keretösszeggel. Jó hír az is, hogy Nagyszékely a lehető
legnagyobb, 95%-os pályázati támogatásban részesülhet, ami egyben azt jelenti, hogy a beruházás egy
ingatlanra vetített teljes költségének mindössze 5%-át kell lakossági önerőként befizetni az
ingatlantulajdonosoknak, ami – érdeklődéstől függően – várhatóan valamivel 50 ezer forint fölötti összeg
lesz. A teljes település ellátása sajnos a felső korlát miatt nem lehetséges ebből a forrásból, ugyanakkor
minél többen csatlakoznak, annál kisebb lesz az egy háztartásra eső befizetendő önrész mértéke.

A falu nagy részében egyedi szennyvíztisztító kisberendezések telepítésére van lehetőség, amely
telkenként egy földbe ásott szennyvíztisztító berendezést jelent a hozzá tartozó szikkasztómezővel. Előnyei
a kiemelkedő tisztítási hatásfok, a hosszú élettartam, ahol szükséges aktív levegőztető telepítése, ott is
nagyon csekély az áramfogyasztás, karbantartási költségekkel megfelelő kezelés mellett nem kell számolni,
üzemeltetési költség is alacsony. A berendezés szagtalanul, csendben működik, a tisztítottan elszikkasztott
szennyvizet a növényeink hasznosítják, ezáltal csökken a locsolási igény és a talaj szárazsága. A központi,
magas talajvízállású területen, érdeklődéstől függően, valószínűleg kis csatornahálózattal összegyűjtött
szennyvíz lenne a fentiekhez hasonló, de nagyobb, központi kisberendezés segítségével megtisztítva.
A háztartásban keletkező szennyvíz megnyugtató, környezetbarát módon történő kezelésének hosszú
távú megoldásán kívül a beruházás az ingatlan értékének jelentős emelkedésével jár, üzemeltetése is olcsó,
és most az új telepítés árának töredékéért hozzájuthatunk egy ilyen berendezéshez.
A pályázattal és a telepítendő szennyvíztisztító kisberendezésekkel kapcsolatban felmerülő kérdések
tisztázása érdekében lakossági fórumot szervezünk 2017. február 23-án, csütörtökön 17 órai kezdettel a
kultúrházban, ahol szakemberek adnak tájékoztatást és válaszolnak a kérdésekre.
Önkormányzat

Beszámoló a 2017. január 24-i testületi ülésről
Az elmúlt ülésen 4 határozat hozatalára került sor, Klubecz Istvánné polgármester beszámolt ezek
végrehajtásáról, melyet a testület elfogadott.
Ezután a testület jóváhagyta 2017. évi munkatervet. A tervezett ülések elfogadott napirendi témái az
alábbiak:
2017. február
– Közös Hivatal költségvetésének megállapítása,
előadó: jegyző.
2017. február
– 2016. évi költségvetés megállapítása, előadó:
polgármester.
– Beszámoló a IV. számú Kulturális Közfoglalkoztatási Programról, előadó: Hargita Péter Árpádné.
2017. március
– Falugondnok beszámolója a feladatkörében tartozó
szociális
alapfeladatok
teljesítéséről,
előadó:
falugondnok.
– Tájékoztató
a
társulások
működéséről,
tevékenységéről, előadó: polgármester.
– Őszikék Szociális Szolgáltató Központ beszámolója,
előadó: intézményvezető.
2017. április
– Tájékoztató a Közös Hivatal működéséről,
tevékenységéről, előadó: jegyző.
– Közös Hivatal zárszámadásának elfogadása, előadó:
jegyző.
2017. április
– 2016. évi költségvetés zárszámadásának tárgyalása
és elfogadása, előadó: polgármester.
2017. május
– Átfogó értékelés a települési önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016.
évi teljesítéséről, előadó: jegyző.
2017. június
– Tájékoztató
a
helyi
Polgárőr
Egyesület
tevékenységéről, előadó: egyesület elnöke.

– Beszámoló a Nyugdíjas Klub, a Két Torony
Nagyszékelyi Faluegylet, a Három Völgy Szociális
Szövetkezet és a Magyar Permakultúra Egyesület
tevékenységéről, előadók: a civil szervezetek vezetői.
2017. augusztus
– 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítésének
értékelése, előadó: polgármester.
– Tájékoztató a háziorvosi szolgálat és a központi
orvosi ügyelet működéséről, előadók: háziorvos és a
központi ügyelet vezető orvosa.
– Nagyszékelyi Értéktár Bizottság beszámolója,
előadó: a bizottság elnöke.
2017. szeptember
– Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatok
végrehajtásáról, előadó: polgármester.
– Tájékoztató Nagyszékely község közbiztonsági
helyzetéről, előadó: a Simontornyai Rendőrőrs
parancsnoka.
– Tájékoztató
a
közfoglalkoztatásban
folyó
mezőgazdasági munkálatokról, előadó: munkairányító.
2017. október
– Jelentés a 2017. évi költségvetés I–III. negyedévi
teljesítéséről, előadó: polgármester.
2017. november
– Tájékoztató az óvodában és az iskolában folyó
oktató nevelő munkáról és az óvoda gazdasági
helyzetéről, előadók: iskolaigazgató, óvodavezető.
2017. december
– Az év folyamán megkezdett beruházásokkal
kapcsolatos tájékoztatás, előadó: polgármester.
– Közmeghallgatás.

Folyamatos pályázatfigyelésre és pályázatírásra kötöttünk megbízásos szerződést a szekszárdi
Organ Vidékfejlesztési és Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel, újabb egy évre.
A Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet és az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött
egymás kölcsönös segítésére és támogatására.
A Vakok és Gyengénlátók Szervezete munkahelyteremtés érdekében szervezett gyűjtést.
Önkormányzatunk 10 ezer forinttal támogatta a szervezet céljait.
Az állam végre rendezte és megemelte a kistelepülések polgármestereinek eddig méltatlanul
alacsony fizetését. A testület elfogadta az illetmény jogszabályban előírt módosítását.
Önkormányzati rendeletet fogadott el a testület az Egészségügyi alapellátási körzetek
megállapításáról. A rendeletben szerepel az eddigi háziorvosi körzet (Pincehely és Nagyszékely 1 körzet),
házi gyermekorvosi körzet (Simontornya, Pincehely, Belecska, Nagyszékely 1 közigazgatási körzet),
védőnői körzet (Pincehely és Nagyszékely 1 körzet), fogorvosi körzet (Pincehely, Belecska és Nagyszékely
1 közigazgatási körzet), az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (Belecska, Fürged, Igar, Kisszékely,
Mezőszilas, Nagyszékely, Ozora, Pálfa, Pincehely, Tolnanémedi, Simontornya), és az iskolaegészségügyi
ellátás, melyet a gyermekorvos és a védőnő lát el.
Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája ezentúl önálló intézményként és költségvetési
szervként fog működni.
A 2017. évi kulturális programok tervezetét a testület megbeszélte és elfogadta.
Települési támogatások elbírálása zárt ülésen. 25 db lakásfenntartási, 2 db ápolási és 2 db rendkívüli
települési támogatási kérelem érkezett, melyeket a testület támogatott.
Hargita Péter Árpádné

Ismerjük meg egymást!
A nagyszékelyi iskola tanári szobájába lépve gyakran kapja magát azon az ember, hogy főzési
szaktanácsadások cikáznak a feje fölött. Az ezért felelős két férfi tanerő egyikével már készült riport, a
Tanár bácsi nevet több éven át egyedül bitorló Kántor Istvánt pedig most kerestem fel. Állítása szerint
többször felmerült benne, hogy „tanító-e, aki mellette zenél, vagy zenész, aki mellette tanít”.
Hol nőttél fel, mióta élsz itt?
Pincehelyen születtem, Tamásiban nőttem fel ötgyermekes család
legkisebbjeként. Huszonkét évesen kerültem Nagyszékelybe, aminek jövőre
lesz éppen huszonkét éve… Lassan elmondhatom, hogy a fél életemet itt
töltöttem, 2018-tól pedig már az életem nagyobb részét.
Hogyan kerültél ide?
Turula Karcsival (szakállas) csináltunk egy munkát Tamásiban ’96 nyarán, ő
mesélte, hogy a Donáth Jordánka által létrehozott Nagyszékely Alapítványnál
dolgozik, ami nyári gyerektábort is működtet. Felhívta a figyelmemet, hogy az
itteni tanító házaspár – Illés Dezső és felesége – éppen nyugdíjba vonul, így valószínű, hogy lesz tanítói
állás is. Azóta két tanév kivételével itt okítom a nebulókat. A saját alsó tagozatos diákéveim nagyon jól
teltek, talán emiatt találok legkönnyebben hangot a 6–10 éves korosztállyal. Mikor Nagyszékelybe kerültem,
meglepődve tapasztaltam, hogy az itteni iskolában összevont osztályokban folyik a tanítás. Nem
mondhatom, hogy könnyű volt megszokni, ám a sors úgy hozta, hogy világéletemben csak ilyen osztatlan,
illetve részben osztott tanulócsoportokhoz volt szerencsém. Korábban erről nem hallottam, a főiskolán nem
tanítják, nincs szakirodalma, tankönyvellátottsága, míg például Németországban reformpedagógiai
módszerként alkalmazzák. Én a kevés hátránya mellett sok előnyét látom, az innen elkerülő tanulók
ugyanúgy megállják a helyüket továbbtanulásuk folyamán, mint a másutt iskolába jártak.
Hogyan tört be életedbe a zene?
Az életemnek meghatározó része a zenehallgatás, illetve az aktív zenélés. Testvéreim zenekedvelő emberek,
tőlük számos hanghordozót örököltem a kinőtt ruhadarabjaikon kívül. Mindnyájunkat beírattak
zeneiskolába, de az olyan kötelező ízű volt. Autodidakta módon, azaz magamtól tanultam gitározni. Több
mint 25 éve játszom különböző formációkban, a rockoperától a báli zenéig. A hozzám legközelebb álló
műfaj a 60-as évek angolszász könnyűzenei világa, illetve a magyar költők megzenésített versei. Az
iskolában lassan minden tanteremben van egy kéznél lévő gitár. Örülök, hogy a diákok közül is sokan
tanulnak furulyázni, gitározni.
Most hol zenélsz?
Nincsenek folyamatosan működő zenekarok heti két próbával, hanem
inkább alkalmak, felkérések; vannak, amik életre keltenek egy-egy
zenei formációt, mint például a tamási Analfabeat, a paksi Beatback, a
miszlai Pepe Band és a szekszárdi Szőrös Puszi Etno Téboly Band.
Mesélj a családodról!
A Nagyszékelytől távol töltött két tanévben a Győr-Moson-Sopron
megyei Mezőörs Magyar Műhely Alapítvány ÁMK-jában tanítottam.
Ott ismertem meg Kiss Máriát, Mariskát, kedves feleségemet. Ő
otthagyta a Kisalföldet, s most itt élünk három gyermekünkkel: Pistivel,
Mariskával, Gyurival. Tavaly sikerült vásárolnunk egy házat a Kossuth
utcában, így megoldódott a szabadidőnk hasznos eltöltésének, illetve a
felesleges forintjaink elköltésének problémája.
Zárómondat?
Azt hiszem, hogy sokaktól és sokat tanultam Nagyszékelyben, amiért hálás vagyok. Azt mondják, a jó pap
holtig tanul. Szerintem a jó kántor is, és a jó tanító is. ;-)
Magbörze
Február 27-én, hétfőn 16–18 óra között MAGBÖRZE lesz az iskola napközis
termében. Ismerjünk meg és próbáljunk ki mások által használt és helyben jól
bevált fajtákat! Beleláthatunk Nagyszékely kertészeti sokszínűségébe,
tapasztalatokat cserélhetünk. Aki teheti, járuljon hozzá a programhoz saját fogású
magokkal! Aki magot szeretne vinni, az hozzon magával tasakokat és íróeszközt!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Bócsó Renáta

2017. február 25-én, szombaton Farsangi bál lesz Nagyszékelyben!

Helyszín: a nagyszékelyi kultúrház (Petőfi utca 14.) Program:
17:00 A Nagyszékelyi Pajtaszínház „Avatás” című előadása
18:00 Farsangi jelmez- és álarcverseny
19:00 Fánkszépségverseny, „fánkdobáló” verseny
(A két versenyen nem ugyanazok a fánkok szerepelnek!)
20:00 Farsangi bál – nyitótánc
21:30 „Nagyszékely hangja” karaoke verseny
23:00 Tombolahúzás
A hajnali 2:00 óráig tartó bálon a zenét Herczeg Lajos fogja szolgáltatni. Belépődíj: 500 Ft, nyugdíjasoknak
és diákoknak: 250 Ft. A tombolajegyek ára: 100 Ft. Kérjük, hogy gyerekek felnőtt felügyelet mellett
vegyenek részt a bálon!
A versenyekre a helyszínen lehet nevezni. Köszönettel fogadunk felajánlott tombolatárgyakat, ezeket
február 22-ig veszi át az önkormányzatnál Turula Sándorné. Büfé idén nem lesz, a bál batyus!
Nagyszékely Községi Önkormányzat
Farsang és fánk
A vízkereszttől (január 6-tól) hamvazószerdáig (húsvét előtti negyvenedik napig) tartó időszak a bálozás,
mulatozás, bolondozás és a lakomák ideje. A farsang elnevezés a bajor-osztrák Fasching szóból ered, amely
eredetileg a böjt napját megelőző húshagyókeddi éjszakát jelölte. Az olasz eredetű karnevál szó ugyancsak a
böjttel függ össze (carne-vale = hús, isten veled!). A legtöbb mulatság a böjt kezdetét megelőző
farsangfarkának is nevezett néhány napra esik, amely 2017-ben február 28-ig tart.
És természetesen nincsen farsang fánk nélkül! Magyar Elek így ír erről a finomságról „Az ínyesmester
szakácskönyve” című klasszikusában:
„A farsangi fánk legyen könnyű, miként a hab és omlós, hogy szinte elolvadjon az ember szájában.
A színe pedig legyen aranysárga. A derekán szabályos körben fehér cingulus vonuljon, amelyet köznyelven
ranftlinak is neveznek. És forrón tálalják elénk farsang idején! Már javában az asztalnál üljünk, amikor
sütni kezdik, s mihelyt elkészült belőle egy kisebb tálra való, azonnal adjuk be, a sütést pedig abba ne
hagyjuk, mert biztos, hogy sürgősen szükség lesz újabb szállítmányra.”
A farsangi bolondozásokhoz méltóan vidám család a fánké: hívhatjuk népiesen kráflinak, pampuskának,
pánkónak, de a siska névre is hallgat. Közeli rokona a tarkedli vagy talkedli, magyarán cseh fánk, amelynek
tésztája a szalagos fánkénál lágyabb, ezért kanállal szaggatják a mélyedésekkel ellátott speciális
sütőedénybe. A lapótya a fánkhoz hasonlóan olajban kisütött, lekvárral töltött lepény. A forgácsfánk,
csörgőfánk, csöröge vagy herőce élesztő nélkül készülő, rokonainál kevésbé érzékeny tésztaféleség.
Mivel január havi feladványunkra (Melyik két felsős fiú rejtőzött el a
karácsonyi fotók egyikén?) egyenlőre nem érkezett válasz, a helyes
megfejtésért járó receptközlés lehetőségét márciusra odázzuk. A fánkról írt
szép szavaival Magyar Elek érdemelte ki, hogy megossza a Nagyszékelyi
Hírmondó olvasóival a farsangi fánk receptjét:
„50 dkg rétesliszthez 6 tojássárgáját, 6 dkg olvasztott vajat, 5 dkg porcukrot, 4
dl tejet, 1 evőkanál rumot, 2 dkg (cukros, langyos tejben felfuttatott) élesztőt és
csipetnyi sót veszünk. Fakanállal jól kidolgozzuk, aztán lábassal letakarva 3540 percig pihentetjük, míg jól megkel. Ekkor lisztes deszkán hüvelykujjnyi
vastagra nyújtjuk, fánkszaggatóval kiszaggatjuk, takaró alatt újra kelni
hagyjuk, míg kb. még egyszer olyan vastagra dagad, majd erősen forrásban lévő, de nem füstölgő zsírban
kisütjük. Először födő alatt sütjük, míg egyik oldala megpirul. Így képződik rajta az úgynevezett „ranftli”,
azaz a szalag. Azután megfordítjuk a fánkokat, és födő nélkül sütjük tovább, míg ez az oldaluk is megpirul.
A zsír legalább 3-4 ujjnyi legyen, hogy a fánkok szabadon ússzanak benne. Ne tegyünk egyszerre sok fánkot
a zsírba! Kiszedés után porcukorral hintjük őket, és felmelegített, esetleg kissé hígított barack-, ribizli-, vagy
málnalekvárral kínáljuk.”
Arany Beáta
Köszönöm Papp Istvánné Szilvinek és családjának, hogy egész télen segítettek behozni a fát,
és hogy betegségem alatt is mindig támogattak! Nagyon szépen köszönöm!
Szekeres Gáborné, Csörike nénéd

Beszámoló a Belecska–Kisszékely–Nagyszékely–Tolnanémedi községek önkormányzatainak
2017. február 8-i együttes üléséről
A testületek a Közös Hivatal a 2017. évi költségvetését egy módosítási javaslattal elfogadta.
A közös testület egyhangúlag elfogadta a teljesítményértékelés jegyzőasszony által ismertetett
szempontjait.
Natúrpark kialakítására vonatkozó javaslatot ismertetett Dr. Horváth András kisszékelyi
alpolgármester. A Kisszékelyi Önkormányzat a januári testületi ülésén határozta el, hogy kezdeményezi
egy térségi natúrpark létrehozását, „Tolnai Hegyhát Natúrpark” néven. Magyarországon eddig 9 natúrpark
működik (Vértesi Natúrpark 2005, Írottkő Natúrpark 2006, Pannontáj-Sokoró Natúrpark 2006, Cserhát
Natúrpark 2009, Szatmár-Beregi Natúrpark 2010, Hét Patak Gyöngye Natúrpark 2011, Gerecse Natúrpark
2013, Koppányvölgye Natúrpark 2014, Körösök Völgye Natúrpark 2015). Az itt tervezett natúrpark akkor
érheti el célját, ha kialakítása az érintett térségben széleskörű összefogással valósul meg.
Hargita Péter Árpádné képviselő
Két Torony Nagyszékelyi Faluegyleti hírek
Egyesületünk januárban a Nemzeti Művelődési Intézettől 2 kulturális közösségi munkást
igényelhetett, és a február végéig tartó IV. kulturális közmunka program keretén belül 2017.
január 20-tól kapott is 1 főt, Csáki Csilla személyében. A márciusban induló programban
még egy fővel, Bocsó Renátával szeretnénk a csapatot bővíteni.
2016. november 2-án kaptunk értesítést arról, hogy
nyertünk 250 ezer Ft-ot a „Nagyszékely fejlődéséért” címmel
beadott, a civil szervezetek működési célú támogatására
szolgáló NEA-16-M pályázaton. Ebből tudjuk fedezni a
nyomtatásunkat, banki költségeket, könyvelést. Nagyobb tárgyi
eszközként sikerült hangosítást vásárolni a Pajtaszínház
előadásaihoz és falueseményekhez.
2017. január 15-én idén is benyújtottok pályázatunkat a Nemzeti Együttműködési Alap 2017-es
évre, civil szervezetek működési célú támogatására kiírt pályázaton, „Mi itt vagyunk otthon!” címmel.
A munkában Bori Tamás, Bócsó Renáta, Hargita Péter Árpádné és Pintér Imre vett részt.
2017. február 6-án adtuk be pályázatot ugyanezen szervezet szakmai programok támogatása kiírt
pályázatára, melynek összeállításában négyen közreműködtek: Bori Tamás a költségvetést készítette el,
Bócsó Renáta és Csáki Csilla ötleteikkel segítették, Hargita Péter Árpádné pedig az adminisztratív és
szöveges részek megírását vállalta.
Bócsó Renáta a Holdkő Kulturális Alapítványhoz adott be pályázatot egyesületünk nevében az őszi
Nagyszékelyi Gyümölcsésznapra.
2017. február 17-én, pénteken 17 órakor a Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet közgyűlést tart a
Nagyszékely, Táncsics utca 11. szám alatti önkormányzati tanácsteremben. A közgyűlésen az újabb törvényi
előírásoknak megfelelő, módosításokkal is kiegészített alapszabályt kell elfogadnunk. Az alapszabály
elfogadásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Emiatt is kérjük
tagjainkat, hogy vegyenek részt a közgyűlésen, akadályoztatásuk esetén pedig adjanak meghatalmazást egy
másik egyesületi tagnak, hogy a közgyűlés határozatképes legyen! Napirendi témáink között szerepel még
az egyesület vezetőségének tisztújítása, újabb tervek megbeszélése, újabb tagok felvétele.
Egyúttal szeretettel hívjuk és várjuk az egyesületbe belépni és tenni vágyókat!
KÉRJÜK, ADÓJA 1% -NAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGASSA EGYESÜLETÜNKET!
Adószám: 18096277-1-17
Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet
Országszerte zártan kell tartani a baromfit
Hazánk teljes területére elrendelte a baromfik zártan tartását Bognár Lajos országos
főállatorvos. Az intézkedést az indokolta, hogy a NÉBIH laboratóriuma 11 megyében
és Budapesten összesen 83 vadmadárban mutatta ki a madárinfluenza vírusát, valamint
hogy január közepén Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyében is megjelent a
betegség. Az előírás célja, hogy tovább csökkenjen az állományok vadon élő
madarakkal történő érintkezésének lehetősége.
Klubecz Istvánné polgármester

A madárinfluenzáról és a tüneteiről
Házi madaraink betegségének kezdeti tünete lehet az étvágytalanság, bágyadtság, a folyadékfelvétel
csökkenése, de a tojástermelés vagy a testtömeg visszaesése is. Esetenként hasmenés alakul ki, és a
szárnyasok sokszor még a légzőszervi panaszok megjelenése előtt elhullnak. A betegségre jellemző
légzőszervi tünetek orrfolyásban, kötőhártya-gyulladásban, tüsszögésben, krákogásban és gyakran a
szemgödör alatti üregek gyulladásában jelentkeznek. A lappangási idő rövid, általában 1-3 nap.
A fertőzést leggyakrabban a vonuló vízimadarak hurcolják magukkal. A vírus a fertőzött állatok
ürülékében, tollán és légcsövében található meg; a bélsárban akár hetekig elél. Legtöbbször az ürülékkel
szennyezett szalmával, takarmánnyal, vagy cipőtalpon kerül az ólba. A
rövidebb távú terjedést az állatok zárt tartásával lehet megelőzni. Ebbe
beletartozik a takarmány és szalma zárt tárolása, valamint az is, hogy az
ólba kizárólag a cipő talpának és a kéznek a fertőtlenítése után lépünk.
Végezetül jó hír a galambtartóknak: a galambok nem érzékenyek a
madárinfluenza vírusára!
Forrás: Nébih, valamint www.madarinfluenza.bpallatorvos.hu

Könyvtári hírek
Új helyiségben, új bútorok között, újra megnyílt a nagyszékelyi könyvtár!
A Községi Könyvtár 2006-ban költözött az iskola épületébe. Ebben az évben nyílt meg a
lehetőség arra, hogy hosszú tetszhalott állapotából a könyvtár ismét életre keljen. Ekkortól újra
kaptak pénzt a települések a kis könyvtárak állománygyarapításra, állandó, lehetőleg
szakképzett munkaerő foglalkoztatására, rendezvények
tartására, felújításra. Akkor az iskola egyik legkisebb
helyiségében, de legalább állandóan fűtött térben
rendezkedtünk
be.
Az
állomány
számítógépes
nyilvántartásba került, rendszeres lett az új könyv ellátás és
a könyvtárközi kölcsönzés. Éppen elkezdtük kinőni a
kistermet, amikor az önkormányzat felajánlotta, hogy az
emeleten rendbe teszi a beázás miatt csak lomtárnak
használt nagyobb termet, és oda beköltözhet a könyvtár.
A nyár végén, majd később az ősz folyamán sikerült egyfajta rendet teremteni az évek során
eluralkodott káoszban, és minden a helyére került: a lomok a kukába, az iskolai jótékony célú ruhavásárra
felhalmozott ruhadarabok a régi varroda épületébe, ahol Pere Julianna felügyeletével bármelyik szerdai
napon 14 és 15 óra között lehet közülük válogatni. Lassan elkezdtek megteremtődni a feltételei annak, hogy
a legnagyobb terem helyet tudjon cserélni a legkisebbel!
A következő lépés a lomos szoba felújítása volt, aminek költségeit az önkormányzat állta. Ez egyfelől
szerkezeti javításokból állt, hiszen a beázások során elkorhadt és megereszkedett gerendákat meg kellett
erősíteni, valamint a beázás okát is meg kellett szüntetni. A terem ezután álmennyezetet kapott, ami – túl
azon, hogy egyenes és repedésmentes – a helyiség hatékony kifűtése szempontjából is érezhető változásokat
hozott. Ezután jött a festés, és januárban végre kikerülhettek a hónapokon át zsákokban szomorkodó
könyvek a polcokra. De nem sokáig pihentek ott.
Ugyanis az Illyés Gyula Megyei Könyvtár új berendezéssel járult
hozzá a nagyszékelyi bibliotéka kicsinosításához. Új polcok, asztalok,
szekrények, babzsákok érkeztek. Tanár bácsi és két apuka pedig végül
fényt is varázsoltak a Könyvtárszobába. Az eltelt három hónapban a
könyvtári könyvek rengeteget vándoroltak zsákokba be és onnan ki,
termekből folyosóra, onnan vissza, polcokra fel, majd le, végül új
helyükre át. A pakolás, hurcolkodás munkálataiban közmunkások segítettek. A rengeteg mozgatásnak hála,
a kötetek leporolásáról már nem is kellett külön gondoskodni!
Újra látogatható tehát a megújult könyvtár! Mindenkit biztatunk, hogy jöjjön el, nézze meg a helyiséget,
és ha még nem tette volna meg, iratkozzon be! Ingyenes!
Horváth Irén és Arany Beáta
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