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Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2017. március 14-i rendkívüli ülésről
A képviselőtestület rendkívüli ülésén döntött a VP6-7.2.1.2-16 kódszámú Egyedi szennyvízkezelési pályázat
benyújtásáról.
A testület a támogatási kérelem pályázati kiírásnak megfelelő előkészítésére, elektronikus rögzítésére, az
esetleges hiánypótlásra és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére megbízza az Organ Vidékfejlesztési
és Gazdasági Tanácsadó Kft-t., valamint arról is döntött, hogy a lakosságtól átvállalja a tervezési költséget.
Beszámoló a 2017. március 21-i testületi ülésről
Az ülésen 2 határozat hozatalára és 1 rendeletalkotására került sor.
A Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központ vezetője, Petrovics Péterné a központ
településünket is érintő tevékenységéről szóló részletes beszámolójában ismertette az ellátott szociális
feladattípusokat: családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, támogató szolgálat, házi segítségnyújtás,
nappali ellátás igénybevételének lehetősége.
A 3. napirendi pontban az önkormányzati társulások működéséről és tevékenységről tartottam
beszámolót. Az önkormányzat 6 társulás tagja, melyek a következők: Simontornyai Őszikék Szociális
Társulás, központi orvosi ügyeletet működtető társulás, óvodatársulás, Dám Önkormányzati Társulás,
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás és Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal.
Gazsó János falugondnok írásban készítette el beszámolóját, melyet a képviselőtestület egyhangúlag
elfogadott.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolt 2016. évi munkájáról. Az írásos beszámolót
Kiss Hajnalka családsegítő készítette, aki a képviselőtestület tagjainak kérdéseire szóban válaszolt.
A beszámoló a megtárgyalást követően elfogadásra került.
Az egyebek napirendi pontban a képviselőtestület a 2017–2020 közötti belső ellenőrzési feladatokról
szóló Stratégiai ellenőrzési tervét fogadta el.
A Hiszek Benned Alapítvány kérelmét nem támogatta a képviselőtestület.
A képviselőtestület elfogadta a települési szennyvízkezelési pályázat benyújtásához szükséges
vállalkozói szerződéseket, melyeket az önkormányzat a PROWATECH Kft.-vel kötött. A két szerződés
egyike a Települési Szennyvízkezelési Program elkészítéséről, a másik az ingatlanoknál az egyedi
szennyvíztisztítók, valamint a monitoring kutak kialakításáról és tervezéséről szól.
Bócsó Renáta, a Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet titkára három írásos előterjesztést nyújtott be a
képviselőtestülethez: a falugondnoki autó bekapcsolása a telekocsi rendszerbe, hozzájárulás Zöldút és
Natúrpark létrehozásához, valamint Nagyszékely lakosainak kérdőíves felmérése a helyi humánerőforrás
feltérképezéséhez, amelyből később egy tudástárat szeretnének kialakítani. A képviselőtestület egyetértett az
előterjesztésekkel.
Zárt ülésen települési támogatások elbírálására került sor, összesen 6 kérelem érkezett. 1 db rendkívüli
települési támogatást és 4 db lakásfenntartási települési támogatást állapított meg a képviselőtestület, 1 db
lakásfenntartási települési támogatás el kellett utasítani, mivel nem felelt meg a szociális rendeletünkben
foglaltaknak.
Klubecz Istvánné polgármester
Tavaszi nagytakarítás
Nagyszékelyiek és Kisszékelyiek közös kiránduláson vehettek részt a két község határában a Föld napján,
április 22-én. A túrát Horváth András vezette, akinek ezúton is köszönjük az útvonal kitalálását!
***

Nagyszékely Község Önkormányzata április 26-án, szerdán szemétgyűjtő akciót szervez a nagyszékelyi
bekötőút megtisztítására, melyre minden segítőt szeretettel várunk. Gyülekező: 7 órakor az Önkormányzat
épülete előtt. Zsákot és kesztyűt biztosítunk! Köszönettel:
Klubecz Istvánné polgármester

Találkozás estje
Április harmadikán este egy felejthetetlen találkozást éltünk át a Kultúrház
udvarán. Körülbelül 50 nagyszékelyi lakossal találkozott Kelet és Nyugat, Múlt és
Jövő. Elsőként a Gyuláról érkezett énekesek, Csaholczi Gusztáv és Gyöngyösi
Éva Zita gyönyörű hangján szólaltak meg énekek. Hat zenei aláfestéssel kísért
gyönyörű éneken keresztül Istenre irányították figyelmünket, különösen is Jézus
szeretetére és a megváltásra. A Németországból érkezett 7 fiatal – tolmács
segítségével – arról beszélt, hogy Isten hogyan munkálkodott a múltban Luther
Márton életében és a reformációban. Könnyed, fiatalos stílusban táncoltak és
cukorkákat osztottak a kvízkérdésekre jól felelő nagyszékelyieknek. Ezután azonban arról is beszéltek
ünnepélyes komolysággal, hogy Isten ma is munkálkodik életünkben, és az igazi biztonságot egyedül Ő
tudja megadni nekünk, helyben lakóknak is. Következett
református lelkipásztorunk bátorítása, miszerint van
remény és van jövő, mert Isten jobbat készített holnapra,
mint amilyen a mai napunk volt. Nekünk csupán
bizalommal el kell indulnunk, remélve Isten hívásának
igazságát: „Közeledjetek Istenhez, és Ő közeledni fog
hozzátok!” (Biblia, Jakab levele, 4. fejezet 8. verse).
Majd a kultúrházban bőséges csemege várt ránk;
lekváros bukta, pogácsa és gyümölcstea fogyasztása
közben kötetlenül, hosszasan beszélgettünk. Az est
fényét emelte, hogy benn olyan kézműves termékeket vásárolhattunk, melyeket a belecskai Mechwart
András Szeretetotthon értelmi fogyatékkal élő lakói készítettek.
Köszönjük, hogy sokan elfogadták meghívásunkat, és reméljük, hogy építő találkozásokkal gazdagodva
és reménységgel telve indultak haza!
Csapkovics Bertalan
A Nagyszékelyi Református Missziói Egyházközség ezúton is köszönetét fejezi ki
településünk vezetősége iránt, hogy a Kultúrházat ingyenesen rendelkezésünkre
bocsátotta április 3-án, a Találkozás Estje programra.
***
Szeretettel hívjuk az Istennel találkozni vágyókat
– istentiszteleteinkre vasárnap 9 órára a nagytemplomba, valamint
– zenés imaóráinkra szerdán 18 órára a kistemplomba.
Istennel ma is találkozhatunk! Erőt és békességet ad jelenléte!
Nagyszékelyi Református Közösség
Lakossági felmérés
A Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet idén is beadta szakmai pályázatát a Nemzeti Együttműködési
Alaphoz (NEA). Ebben szerepel Nagyszékely lakosainak kérdőíves felmérése, melynek egyik célja, hogy
átláthassuk, ki milyen iskolát végzett, milyen készségei, hobbijai vannak, és hajlandó lenne-e átadni ezt a
tudást másoknak. Ezen adatok alapján létrejöhetne egy tudástár az itt lakó emberek felmerülő problémáinak
helyi megoldására, illetve az önkormányzat és a programszervezők számára is segítséget jelenthetne a
lokális emberi erőforrás feltérképezése.
Másik célja, hogy átlássuk terveiket, vágyaikat olyan szempontból, hogy milyen munkát végeznének
szívesen, mire lenne szükségük a megvalósításhoz, tudnának-e másokkal együtt tenni ezért a célért. Úgy
gondoljuk, hogy ez a feladat a falu fejlesztési lehetőségeinek feltárásához elengedhetetlen. A Faluegylet
számára ez remek alapot jelentene, hogy átlássa, miben tudna segítséget nyújtani a helyi közösség számára.
A kérdőív kitöltését a Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet egyik titkára, Bócsó Renáta önkéntes
munkában végzi. Ő, miután időpontot egyeztet az adott háztartás tagjaival, a helyszínen tájékoztatja őket,
hogy miről szól a kérdőív, majd rögzíti az adatokat személyenként 2-2 oldalban. A megkérdezett a kérdőív
első pontjában nyilatkozhat, ha nem akar a felmérésben részt venni.
Kérem a lakosságot, hogy szíveskedjenek együttműködni Bócsó Renátával a kérdőív értékelhető
kitöltésében.
Klubecz Istvánné polgármester

Puszta Sándor: Secundum Mattheum (részlet)
Pilátus felmosatta a praetoriumot
Jézus vérét felsikálták
a katona megtörölte egy bokor levelébe
a lándzsát
mellyel a Szívet átütötte
az ecettel kevert vizet
kiöntötték
mohón itta be a por

(…)
a tornyokra visszatelepültek a felriasztott
galambok
a kereszt előtt virágozni kezdett
egy encián
elmúlt egy nap
elmúlt kettő
s harmadnapra elmozdult a kő

KÖNYVTÁRAVATÓ
„Ég a tűz, jó meleg,
vedd elő könyvedet!
Hogyha bánt a világ,
Űzd el most, ami rág!
Felejtsd az egészet,
Olvasgass meséket!”
(Nagy Bandó András)
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt április 28-án, pénteken 17 órakor a megújult
Nagyszékelyi Könyvtár ünnepélyes megnyitójára. A műsorban közreműködnek: Kántor István és Erdős
Orsolya, valamint az iskola tanulói.
Horváth Irén
Komlómentesítés korszerű módszerekkel
Van-e ember e vidéken, aki ne küszködne április táján a vadkomló
visszaverésével? A föld alatt elhelyezkedő bázisára visszahúzódó növény télen
az igazak álmát alussza, csupán az elszáradt indák emlékeztetnek arra, melyik
haszonnövényünket próbálta megfojtani a korábbi években. Ha nem vagyunk
résen, épp eme kapaszkodók mentén indul hódító útjára a tavasz folyamán. A
városból vidékre költöző sörfogyasztó eleinte még örvendezik is: no lám,
végre egy haszonnövény! Konstatálva a szomorú tényt, hogy a sör ízesítésére csak a nemes fajok
alkalmasak, vidékivé vált hősünk megkezdi a komlóirtást. Amivel kapcsolatban rögtön nehézségei
támadnak. A régi indák lecincálásával egyben a behálózott fát is sikerül megszabadítani a már sarjadozó
virágos hajtások egy részétől, de sebaj, legalább a metszésen is túlestünk! A tavalyi, még nem teljesen
elszáradt indák felrángatása közben egy kiterjedt földalatti hálózatot fedez fel emberünk, melynek
létezéséről mindezidáig sejtelmei sem voltak. A gyökerek néhol már kötél vastagságúak, új utakra vezetik a
gyanútlan gyommentesítőt; olyan zugokba, ahol komlót eddig nem is sejtett. Kertje rövidesen eléri azt az
állapotot, amikor a fák koronájában és a talaj felső húsz centiméterében minden egyaránt fel van forgatva.
A komlómentesítő ekkor elégedetten hátradől, hogy lám, írmagját is kiirtotta a gyilkos növénynek.
Gyanakodva szemléli azért a bokrok tövéből előtörő kis hajtásokat. Melyekről hamarosan kiderül, hogy egy
vadiúj komlótelep letéteményesei. A testben és lélekben megtört kertész ekkor már csak félgőzzel dolgozik,
kizárólag a friss hajtások letépésére koncentrálva, de tudja: ahol egy fejet levág,
három nő helyébe. Ezen a ponton a városi falusi gondol egy merészet: metszőollót
és tálat ragad, majd fütyörészve kisétál a sarjadozó komlótövek közé. Lenyes vagy
100 db arasznyi hosszú hajtásvéget (a hecc kedvéért a maradékot is levágja, de azt
otthagyja), majd visszacsattog a konyhába, ahol öblítés után olajon párolja őket.
Hozzádob egy-két gerezd zúzott fokhagymát, pirít rajta lisztet és köményt, majd az
egészet felönti vízzel vagy levessel, és puhára főzi. Egy tojássárgáját két evőkanál
tejföllel kikever, és azzal sűríti, igény esetén botmixerrel krémesíti. Majd ajkán
ádáz mosollyal az éledező dzsungel felé emeli poharát, és szépen bekanalazza a
komlókrémlevest.
Arany Beáta

Kishírek, apróságok és köszönetek
Megújul Nagyszékely közvilágítása. Az E.ON szakemberei 128
lámpatestet cserélnek le kedvezőbb fogyasztásúra a napokban.
***
Színes tojások, nyulak és szárnyasok lepték el Nagyszékely főterét húsvét
alkalmából. A vidám képet eredményező díszítő
akciót Pere Julianna vezényletével Székelyné
Gulyás Csilla, Papp Anasztázia és Schilling
Ágnes mellett Lukács Ádám önkéntes közlegény végezte. Köszönjük nekik!
***
Ezúton szeretném megköszönni Lukács Lászlónak és Szép Gyulának az óvodai
kültéri játékok felújításában végzett önkéntes munkájukat.
Klubecz Istvánné polgármester
***
Eladó függesztett tárcsa, 3,5 tonnás pótkocsi (traktor után), hármas eke (MTZ), kétsoros szártépő.
Érdeklődni Győrfi Andrásnál lehet a Rákóczi u. 50. szám alatt. Tel.: 408-135. Árak megegyezés szerint.
***
Ingyenes számítógépes tanfolyam indul Nagyszékelyben 15 fő jelentkező esetén. A tanfolyam 35 órás,
kezdő és haladó szintű. Olyan 16 és 65 év közöttiek jelentkezését várják, akik nem állnak jogviszonyban
semmilyen iskolával. Érdeklődni lehet: Vácziné Horváth Anikó simontornyai könyvtárosnál a 06 74/486356-os telefonszámon, illetve Horváth Irén nagyszékelyi könyvtárosnál a 06 20/258-4695-ös telefonszámon
vagy személyesen.
***
Ezúton szeretnék tájékoztatni minden kedves Hírmondó-olvasót arról, hogy jókívánságokat,
apróhirdetéseket, megosztani kívánt gondolatokat továbbra is bárki ingyenesen megjelentethet a lapban. Az
írásokat az önkormányzatnál elhelyezett Hírmondó feliratú dobozba várjuk, vagy a hivatal@nagyszekely.hu
e-mail címre. Néhány soros üzeneteket minden hónap 15-éig tudunk fogadni; hosszabb (maximum
féloldalas) írásokat akkor tudunk beilleszteni az aktuális számba, ha 10-éig beérkeznek.
Ugyancsak szívesen várunk rendezvények fellépőivel vagy programokkal kapcsolatos
javaslatokat.
Arany Beáta (06 30/516-5933)
Nagyszékelyi programnaptár 2017 hátralévő részére

MAJÁLIS
2017. MÁJUS 1-ÉN
10 ÓRÁTÓL A PARKBAN
KÖNYVVÁSÁR
használt könyvek vására, cseréje
BOLHAPIAC
megunt, vagy feleslegessé vált
holmik vására
ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

MINDENKIT SZERTETTEL
VÁRUNK!
Eső esetén a program elmarad.

Május 1., hétfő
Majális

Augusztus 20., vasárnap
Kenyérsütés és -megáldás

Május 26., péntek
Hősök napja, megemlékezés

Szeptember 30., szombat
Szüreti felvonulás és bál

Május 27., szombat
Gyereknap

Október 6., péntek
Aradi vértanúk napja,
megemlékezés

Június 3., szombat
Borverseny és bál
Június 5., hétfő
Pünkösdi focikupa
Június 24., szombat
Falunap
Augusztus 12., szombat
Huszár Péter nap

Október 7., szombat
Idősek napja
Október 23., hétfő
’56-os megemlékezés
Október 28., szombat
Búcsú
December 21., csütörtök
Falukarácsony
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