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Hírek az óvoda háza tájáról 

A 2017/18-AS TANÉVET EGY MEGÚJULT ÓVODAÉPÜLETBEN  
KEZDHETTE MEG 25 NAGYSZÉKELYI KISGYEREK 

Az óvoda meglehetősen rossz műszaki állapota, valamint a településen élő 3-6 éves 

korú gyermekek számának jelentős növekedése indokolta az épület felújítását.  

Egy korábbi belügyminisztériumi rendelkezésnek megfelelően a takarékosan, 

jól gazdálkodó önkormányzatok, 

akiknek adósságát nem kellett az államnak átvállalnia, 

pályázatot nyújthattak be önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések finanszírozására. Így kerülhetett sor 2017 

nyarán óvodánk épületének korszerűsítésére. 

A munkálatok több mint egy hónapig tartottak. Ez idő alatt 

új külső nyílászárókat kapott az épület, az elavult elektromos 

hálózatot teljes egészében kicserélték. Megújult a vízvezeték, 

és új radiátorok kerültek felhelyezésre. Az iskolás ebédlő, 

valamint az ovis öltőző és mosdó teljes burkolatcseréje is 

elkészült. A kihasználatlan terasz egy részét beépítve 

logopédiai foglalkoztatót és egy kis irodát tudtunk kialakítani. 

A változás véleményem szerint nagyon látványos és 

rendkívül hasznos. A beépített korszerű nyílászáróknak 

köszönhetően minden valószínűség szerint kisebb költséggel 

lehet majd fűteni az épületet a téli időszakban. Az új 

elektromos vezetékhálózat biztonságos, ráadásul megfelel a 

mai érintésvédelmi követelményeknek. A vizes blokk és fűtési 

rendszer korszerűsítésével pedig reményeink szerint 

megszabadultunk az állandóan csöpögő radiátorok, csapok és vécétartályok okozta bosszúságoktól és 

javíttatásuk költségeitől. Összességében nézve a gyerekeket egy megszépült, tiszta, barátságos hangulatú 

épületben fogadhattuk szeptember elsején. 

Óvodásaink boldogan ismerkedtek a megváltozott 

környezettel, kíváncsian fedeztek fel minden újdonságot. 

Az elmúlt három hét alatt folyamatosan csinosítgattuk, 

rendezgettük még a termeket, hogy minél otthonosabbá, 

esztétikusabbá, kellemesebbé tegyük a kicsik számára a 

környezetet. 

Köszönettel tartozunk az Önkormányzatnak az igen komoly anyagi áldozatért, polgármester asszonynak a 

kitartó irányító és szervező munkáért. Köszönjük a takarításban részt vevők munkáját és a szülőktől kapott 

segítséget. Lukácsné Hildebrand Erzsébet 



 

 

 

 

 

Érdekli a falu sorsa? 

Szeretettel hívjuk Önt is 2017. október 16-án, hétfőn 

este 18 órára a Kék házba, hogy mondja el, mi 

foglalkoztatja, és mi a véleménye első témánkról! Az 

est során alkalma nyílik elmondania, amit már régen 

szeretne. Jöjjön el, ossza meg, mondja ki! 

(szervezi a nagyszékelyi református közösség) 

 

Beszámoló a 2017. augusztus 22-én megtartott képviselőtestületi ülésről 

Az ülésen 3 határozat hozatalára és 2 rendelet 

alkotására került sor. A határozatok és a rendelet 

végrehajtásáról időben, határidőn belül intézkedtem. 

A képviselőtestület első napirendi pontban a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos 

előterjesztést fogadta el.  

Második napirendi pontban a 2017. I. félévi 

költségvetés teljesítését tárgyalta és fogadta el a 

képviselőtestület. Az írásos beszámolót határozat 

hozatala nélkül elfogadta. 

Következett a Nagyszékelyi Értéktár Bizottság 

beszámolója, melyet a képviselőtestület határozat 

hozatala nélkül elfogadott. 

A képviselőtestület módosította a pénzbeli és 

természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015. 

(II.25.) Ök. számú rendeletét: temetési települési 

támogatás kérelemnél a jövedelemhatár összege 

emelésre került, így a magasabb jövedelemmel 

rendelkezők is jogosultak lehetnek a támogatásra. 

A képviselőtestület módosította az Önkormányzat 

Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat (Bursa Hungarica) 

helyi szabályozásáról szóló 2/2001. (I.15.) Ök. számú 

rendeletének jövedelemhatárra vonatkozó bekezdését. 

Ha a felsőoktatásban tanulmányokat folytató 

családjában az egy főre eső nettó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 400 %-át (114.000 Ft-ot), akkor 

jogosult a kérelem benyújtására.  

A képviselőtestület az idei évben ismét pályázatot 

nyújtott be szociális tűzifa igénylésre, a Minisztérium 

szeptember végéig dönt a támogatás odaítéléséről. 

Zárt ülésen került sor a falugondnok személyének 

megválasztására. Lukács László Nagyszékely, 

Pincehelyi u. 22. szám alatti lakost bízta meg a 

képviselőtestület ezen teendők elvégzésével. Lukács 

László 2017. szeptember 19-én kezdte meg a 

munkavégzést. 

Zárt ülésen 3 db települési támogatási kérelem 

került elbírálásra, támogatásra. 

A képviselőtestület 2017. szeptember 5-én 8 órakor rendkívüli ülést tartott. Döntött vis maior pályázat 

benyújtásáról és a „Közösségi Ház kialakítása Nagyszékelyben” projekthez önerő biztosításáról. 

Klubecz Istvánné polgármester 

Októberben megkezdődik a kultúrház felújítása, ahol 

így előre láthatólag egy évig nem tudunk majd 

rendezvényeket tartani. A felújítás keretében 

elkészül a vizesblokk, a teakonyha, korszerűsödik a 

fűtés, az épület új nyílászárókat kap, a nagyterem 

pedig új padlóburkolatot. A katolikus templom alatti 

telken egy nyitott színpad épül. 

Klubecz Istvánné polgármester 

 

Rexasztalavató triatlon verseny lesz 2017. október 7-én 15 órától a nagyszékelyi kultúrházban. Részletek a 

központban kihelyezett plakátokon olvashatóak.           Korecz Károly 

1. Téma: Utak, járdák 

állapota; vízelvezetés köz- és 

magánterületen 

FÓRUMBESZÉLGETÉS 



Könyvtári hírek 

Nyitvatartási idő az új tanévben: kedden és 

csütörtökön 15:00–18:00 óra. 

Október 6-án délelőtt 10 órakor a Virágpor együttes „Évelő” 

című zenés gyerekműsorát tekinthetik és hallgathatják meg az 

érdeklődők az iskolai könyvtárban. Horváth Irén 

 

Második felvonás 

Falunapon nyílt meg a Kék Házban „Az én Nagyszékelyem” címmel megrendezett kiállítás, ahova nagyszékelyi 

ihletésű, vagy Nagyszékelyt idéző tárgyakat vártunk. Búcsú közeledtével szeretném a meglévő tárlatot kibővíteni. 

Szeretettel várok még további felajánlott tárgyakat, emlékeket, amiket a kiállítás végeztével természetesen 

visszaszolgáltatok: Arany Beáta Virág (30-516 5933) 

Meghívó 
Tisztelt Nagyszékelyi Honfitársaim! 

A VILÁGHÍRŰ MAGYAR OPERETT NAPJA ALKALMÁBÓL örömmel értesítem 

Önöket, Benneteket, hogy október 14-én délután 16 órai kezdettel 

Tolnanémediben, a Művelődési Házban egy magyar nóta és operett műsorral 

készülünk. Előzetesen annyit magunkról, hogy HÉTHATÁR EGYÜTTES néven 

működünk, és célul a két magyar hungaricumot (a magyar nótát és operettet) 

kívánjuk népszerűsíteni. Kis csapatunk öt énekesből áll, akik élő zenére – egy 

négytagú cigányzenekar kíséretével – énekelnek. 

Szeretnénk Önökkel együtt egy kellemes délutánt eltölteni, és élménydús 

szórakozást biztosítani. Kötelességünknek tekintjük e két párját ritkító zenei műfajt népszerűsíteni fiataljaink körében, 

hogy továbbvigyék és ápolják nemzeti értékeinket. Egy olyan összeállítással készültünk, mellyel minden korosztály 

számára tudunk valami szépet nyújtani. A műsor első részét a magyar nóta népszerűsítésének szenteljük, majd szünet 

után térünk rá az operett műfajának népszerűsítésére. 

Mivel nem túl nagy a terem befogadóképessége (200 fő), érdemes elővételben megvenni a jegyeket, melyek így 

1000 Ft-ba, a helyszínen pedig 1200 Ft-ba kerülnek fejenként. Nagyszékelyben élők nálam tudnak jegyet venni, a 

Pincehelyi utca 18. szám alatt. Bármilyen kérdés esetén állok rendelkezésükre a 06/70/943 4277-es telefonszámon! 

Mivel munkám kapcsán gyakran elutazom, arra kérem Önöket, hogy telefonon egyeztessünk időpontot a jegyek 

átvételére is! 

Várunk szeretettel minden olyan érdeklődőt, aki szereti ezt a két világhírű műfajt! 

Tisztelettel maradok: Fodor Ottília 

Nagyszékelyi sikerek 

Tamásiban szeptember 14-én került megrendezésre a 

„Közfoglalkoztatási Kiállítás és Konferencia”. A 

termékbörzén Nagyszékely is képviselte magát 13 

másik tolna megyei település mellett. A standnak 

akkora sikere volt, hogy a tamási Koppány Televízió 

szerint a három legszebb pavilon egyike volt a 

nagyszékelyi. Községünk 2011 óta vesz részt a Start 

Közmunkaprogram „Mezőgazdasági termékek 

előállítása” elnevezésű programjában. Az értékteremtő 

program az önfenntartást tűzte ki célul, a megtermelt zöldségek felhasználhatóak a közétkeztetésben, a felesleget 

pedig helyben értékesítik. Jelenleg 12.000 m2-en folyik a termelés, és 9 fő vesz részt a programban, amely a 

kertészkedésen kívül a termények feldolgozásából is áll. 

A termékbörzén külön sikere volt a lányok által kreált terményszobroknak, valamint a Kolozsy Anna által 

készített és vitt „Cseperke remeke” kecskesajtoknak.  
Mindannyiuknak gratulálunk a sikerhez! 

Szép alkalom ez arra, hogy kicsit reklámozzuk az önkormányzatnál 

vásárolható termékeket: a vöröshagymának és káposztának 100 Ft 

kilója, a lilahagymának 150 Ft. Készültek már savanyúságok: céklát 

360 Ft-ért, a „Nagyszékelyi házias ízek” fantázianévvel ellátott 

vegyes savanyúságot pedig kiszereléstől függően 360–720 Ft-ért 

lehet megvásárolni. Érdemes előtte egyeztetni Klubecz Lászlónéval 

a 20/210-1756 telefonszámon. Arany Beáta Virág 



Szüret 

Szeptember 23-án két mezőgazdasághoz kapcsolódó 

rendezvény is volt Nagyszékelyben: az immár másodjára 

megrendezésre kerülő „Tolna megyei gyümölcsész nap”, 

valamint a ki tudja hányadik szüreti felvonulás. A 

szervezőket mindvégig nagy izgalommal töltötte el az 

örök kérdés: vajon kedvező lesz-e az időjárás, és lesz-e 

szükség vészforgatókönyvre? Nos, az égiek idén 

megkönyörültek rajtunk, így – még ha családias 

hangulatban is – mindkét rendezvény le tudott zajlani. 

A délelőtt folyamán a gyümölcsésznapi előadásokba, valamint 

gyerekprogramokba lehetett betekinteni, majd ebéd után ebbe csatlakozott be a 

szüreti sokadalom. A két rendezvény akkor kapcsolódott össze egy rövid időre, 

amikor a Kék ház előtt átadásra kerültek a „Nagyszékely legszebb kertje” verseny 

díjai. Ugyancsak itt volt az első megálló, amit a négyórás vonulás közben még 

tizenegy követett. 

Néhányan jelezték, hogy a kisbíró szájából elhangzott versikét szívesen olvasnák 

lapunk hasábjain. A rímfaragó fűzfapoéta pirulva fogadta e kérést, és lelkében dúló 

hosszas tusakodás után végül – név nélkül – átadta a 

szerzemény egy részét: 

„Ide figyeljenek, fiatalok, vének! Közhírré tétetik Nagyszékely 

népének: Végére érkeztünk Szent Mihály havának, itt van már 

ideje a szüreti bálnak! Lesz este mulatság, tánc és dínomdánom, 

edzésképp ropjunk most végig az utcákon! Mielőtt indulunk, 

vegyük együtt sorra, mi minden történt velünk tavaly óta!  

Múlt számadás óta öt gyermek született, mindegyikük egy-egy 

jeles napot követett. Ezek a tények adnak rá jó okot, hogy így 

nevezzük őket: a kis másnaposok! Szita Dominik és Bori Jonatán 

fej fej mellett futottak be múlt év karácsonyán. Március idusán 

mindenkin kokárda, még egy nap, s Zsámboki Zágon jött világra. Április 11 a költészetnek napja, másnap versben sírt 

fel a kis Nyéki Ajna. Júliusnak végén tört ránk a jégverés, utána özönvíz, emlékszünk: nem kevés! S alig hogy 

kilapátoltuk magunkat a sárból, kisfiú született, neve: Hajnal Sándor.  

Családokról többet már nem is regélek, egymást érték nálunk rangos rendezvények: Farsangi bállal búcsúztunk a 

téltől, gyereknapi vigalommal a tavaszi széltől. Falunapon idén ágyú nem ropogott, Vitéz Huszár Péter saját napot 

kapott. Pajtaszínház megint új darabbal készült, farsangon debütált, később kiegészült. S mert a szerepekhez több férfi 

hiányzott, a színésznők húztak magukra nadrágot. Könyvtárunk megszépült, az óvoda is kész lett, a Kék Házban újra 

megindult az élet. A kultúrházon van most az újulás sora, búcsú-bálra, farsangra már nem is megyünk oda. Mikor nyit 

ki újra? Az most még kérdéses. De lesz végre árnyékszék, vízöblítéses!  

Nem csak móka s kacagás minálunk az élet, szólok 

csapásokról is, melyek minket értek. Múlt telünk kemény volt, 

január kopogott, sok vízóra látta kárát, tűzifánk mind 

elfogyott. Arról, hogy idén is legyen mit tüzelnünk, az E.ON 

szakemberei gondoskodtak helyettünk. Ahogy gyümölcsfáink 

sorra lefejezték, Schönbrunn kertészei is megirigyelhetnék. 

Kerítésen belül sem úszták meg a növények, jég tarolt le 

mindent, mit az E.ON elvétett. Diónyi jégszemek potyogtak az 

égből, soha többé nem kérünk a júliusi télből! Jégverésre 

özönvíz jött, tó lett a központból, akárhogyan számolgatom, 

sok volt már a jóból!” 

Végezetül még annyi, hogy polgármesterünk, Klubecz Istvánné szeretne köszönetet mondani mindazoknak, 

akik valamilyen módon részt vettek a szüreti felvonulásban: a szervezőknek, az ebéd készítőinek, a 

felvonulóknak és a kipakolóknak, a lovasoknak és a kocsisoknak, valamint a polgárőröknek. 

Én pedig szeretnék ebben csatlakozni hozzá: Arany Beáta 
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