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Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2017. szeptember 19-én megtartott képviselőtestületi ülésről
Az ülésen négy határozat hozatalára és egy 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 Dr. Csonka Mária háziorvos írásbeli beszámolóját tárgyalta és fogadta el a
képviselőtestület. A doktornő írásos beszámolójának teljes szövege:
„Szerencsére az elmúlt évben nem történt semmi
rendkívüli esemény. Sem személyi, sem tárgyi
feltételeink jelentősen nem változtak, illetve most
már szükség esetén EKG elkészítésére is van
helyben
lehetőség.
Gépkocsivezetői
és
fegyvertartási engedélyekhez is helyben végezzük el
az előzetes egészségügyi vizsgálatokat, akár
hivatásos, akár hobbi kategóriában van igény rá.
Egyéni
munkavállalóknál
munkaalkalmassági
vizsgálatot is végzünk. Sajnos a munkavállaláshoz
esetenként szükséges tüdőszűrő vizsgálat elvégésére
Tamásiban nincs lehetőség, ehhez Sárbogárdra,
Siófokra, Szekszárdra vagy Dombóvárra adunk
beutalókat.
A heti kétszeri rendelést továbbra is folytatjuk, és
a 6 heti laboratóriumi vizsgálatok rendje sem
változott.
A
betegek
nehezményezik
(joggal)
a
szakrendelésekre
jutás
esetenkénti
hosszú
várakozási idejét. Ha sürgős a vizsgálat – például ha
a beteg táppénzen van, vagy a várakozás rontaná a
gyógyulás esélyét –, sürgős időpont is kérhető.
Hosszú a szürkehályogműtét, a térd- és csípőprotézis
beültetésének várakozási ideje.
Változatlanul jellemző a lakosság idősödő
tendenciája, ennek megfelelően egy-egy páciens
többféle betegségben is szenved. Az egészséges
életmód még csak kevesekre jellemző, de lassan
terjedőben van. Változatlanul magas a szív- és
keringési megbetegedésben, magas vérnyomásban
szenvedők száma. A baj az, hogy önkényesen a
betegek abbahagyják a gyógyszerek szedését, ezzel
korábban adnak lehetőséget a szövődmények
megjelenésének is. De ugyanez mondható el (sajnos)
a cukorbetegségben és magas koleszterin-, és
zsírszintben szenvedőkről is. Örvendetes azonban,
hogy az új daganatos betegségek megjelenési száma
kis csökkenést mutat.
A betegek többnyire ragaszkodnak az évek óta
szedett gyógyszereikhez (Flector, Simvor stb.),

nagyon nehezen fogadják el a terápiaváltást még
akkor is, ha az korszerűbb, hatásosabb és olcsóbb is
lenne. Nehezen beszélhetők rá, hogy – saját
érdekükben – szűrővizsgálatokon (nőgyógyászat,
urológia, fogászat, szemészet, évenként egy
laboratóriumi vizsgálat) megjelenjenek. Pedig a
megelőzés olcsóbb, mint betegséget gyógyítani, nem
is beszélve arról, hogy ez a beteg számára is
hasznosabb lenne.
Ismételten köszönet az Önkormányzatnak a
takarítás és a rendelő rezsiköltségének átvállalásáért
és az iparűzési adó fizetésének elengedéséért.
A
következő
évi
nagy változás
az
egészségügyben az „e-recept” bevezetése lesz. Ez
kötelező 2018. január 1-étől lesz, de ez év
novemberétől már elindul a „próbaüzem”. A betegek
számára ez nem jelent komoly változást. Eddig 1–20
darab receptet kaptak kézhez a betegek, az e-recept
bevezetése után egy nyomtatványon az orvos
felsorolja, milyen gyógyszerekre van szükség, és a
patikában (bármelyikben) TAJ kártya ellenében a
gyógyszerész kiadja a szükséges gyógyszereket. A
beteg hozzátartozója vagy megbízottja is kiválthatja
a gyógyszereket, de személyi igazolvánnyal
igazolnia kell magát.
A háziorvosi rendelőben számítógépen nyomon
követhető a recept sorsa, és ha a beteg még nem
váltotta ki gyógyszerét, új felírásra nem lesz
lehetőség. A háziorvos látja, hacsak a beteg ezt
hivatalosan nem tiltja meg, hogy a beteg milyen
szakrendelésen volt, milyen gyógyszert kapott. Így
azonos hatású gyógyszerek többszörös felírása nem
következhet be, és a mellékhatások (mérgezések)
lehetősége is csökken.
Kérem a Tisztelt Testületet, fogadja el a
beszámolómat. Mivel jelenleg 2 körzetet látok el, a
testületi ülésen megjelenni nem tudok. Bármilyen
felmerülő
kérdésre
a
06 (30) 210-6980-as
telefonszámon vagy a rendelőben személyesen
szívesen válaszolok.”

A képviselőtestület az írásos beszámolót határozat hozatala nélkül elfogadta.
Következett a folyamatban lévő pályázatokról, azok végrehajtásról szóló tájékoztató.
2017. évben a Start program keretében a mezőgazdasági és a hosszabb időtartamú programokban veszünk részt.
A mezőgazdasági programot 9 fővel terveztük és indítottuk, a hosszabb időtartamú programot pedig 10 fővel.
Szeptember 14-én Tamásiban részt vettünk a Közfoglalkoztatási kiállításon, melyen nagy sikerünk volt. Ezúton is
köszönöm a dolgozók munkáját.
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseire kapott támogatásából az
óvoda épületét újítottuk fel, a pályázat elszámolása folyamatban van. Vis maior pályázatot nyújtottunk be a 2017.
július 24-i jégverés, majd az azt követő nagy mennyiségű lehullott csapadék okozta károk helyreállítására. Sajnos
csak két gyaloghíd és két rövid útszakasz felújítására adhattunk be pályázatot. Ennek elbírálása folyamatban van.
A művelődési ház felújítására benyújtott pályázatunk sikeres volt. A közbeszerzési eljárás már folyamatban
van, és rövid időn belül megkezdődnek a felújítási munkálatok.
Az egyedi szennyvíztisztító berendezések kialakítására benyújtott pályázatunk támogató okirata is megérkezett,
így ezzel a pályázattal kapcsolatos munkafolyamatok is elindultak.
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázatunk elbírálás
alatt van, ebből a Szabadság téri járda felújítási munkálatait tervezzük megvalósítani.
A szociális tűzifa pályázatunkat támogatta a Belügyminisztérium, 59 erdei köbméter fát kap az önkormányzat,
melyet 2018. február 15-ig kell eljuttatni a rászorulók részére.
Egyebek pontban a következő döntéseket hozta a képviselőtestület:
Nagyszékely Községi Önkormányzat ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2018. évi fordulójához. A felsőoktatási intézmények hallgatói 2017. november 7-ig nyújthatják be a pályázatot az
Eper Bursa Hungarica elektronikus rendszeren keresztül, majd papír alapon az önkormányzathoz.
A képviselőtestület elfogadta a DRV Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet, mely 2018–2032 közötti
időszakról szól.
Zárt ülésen 1 db rendkívüli települési támogatási kérelem került elbírálásra, támogatásra.
Klubecz Istvánné polgármester
Árkolás, kátyúzás, járdajavítás
Az utak, hidak, járdák, árkok karbantartására elkülönített 1,6 millió forintból az idei évben a Kossuth, Ady és
Rákóczi utcák kátyúzását, a Rákóczi utca 1–7. közötti szakaszán a járda teljes felújítását, valamint a Kossuth utca,
Szabadság tér, Rákóczi utca és Dankó Pista utca árkolását tudtuk megoldani.
Klubecz Istvánné polgármester

F Ó R U M B E S Z É L G E T É S - 2. téma: szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátai
(orvos, gyógyszertár, tömegközlekedés, üzletek)
Szeretettel hívjuk 2017. november 20-án, hétfőn
este 18 órára a Kék Házba, hogy mondja el, mi a
véleménye a második témánkról. Az est során Önnek
is alkalma nyílik elmondani, amit már régen szeretne.
Jöjjön el, ossza meg, mondja ki! A beszélgetést Papp
István Gergely vezeti.
Szervező: a nagyszékelyi református közösség
Változások a hulladékszállításban
A 2017-es évben tovább folytatódik Magyarország hulladékgazdálkodási rendszerének átalakítása a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) irányításával. A rendszer átalakításának célja az
optimális közszolgáltatási területek kijelölése, a területi egyenlőtlenségek kiegyenlítése, optimális üzemgazdasági méret
kialakítása és a közszolgáltatók fenntartható működésének biztosítása.
Az integráció keretében az Önök településén 2017. október 1-től a kommunális, szelektív, a komposztálható (zöld)
és a lom hulladékok elszállítását a Dunanett Nonprofit Kft. fogja elvégezni, a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. mint
közszolgáltató alvállalkozójaként. A rendszeres hulladékszállítási számlát továbbra is az NHKV Zrt. állítja ki.
Az Önök településén a hulladékszállítás rendjében nincs változás!
Lomtalanítás bejelentése, valamint a hulladékszállítással kapcsolatban felmerült szállítási problémák kezelése
érdekében kérem, forduljanak bizalommal ügyfélszolgálatainkhoz az alábbi elérhetőségeken:
Dunanett Nonprofit Kft.
Honlap: www. dunanett.hu
Email: dunanett@dunanett.hu
Dunanett Kft.
cím: 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.
Tel.: 06-25/436 535
Vertikál Zrt.
cím: 7000 Sárbogárd, Árpád utca 108.
Tel.: 06-25/508 990
Ferencz Kornél
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke

REFORMÁCIÓ 500
Vajon mit tenne Luther Márton, ha látná, hogy a reformáció 500 éves
évfordulóján szobrok készülnek róla, és az ő élete kerül a figyelem
középpontjába? Véleményem szerint igencsak rossz szemmel nézné, talán
még kalapácsot is ragadna a szobrok megsemmisítéséhez…
Luther Mártont egy lelki óriásnak ismertem
meg (még Kálvin János is így tekintett rá), akinek „Nincs már időnk fényes egyházi ünnepekre,
egyetlen életcélja volt Isten dicsőségére lenni. Ha amelyekben saját magunkat jelenítjük meg
élne, figyelmünket elterelné önmagáról Valaki önmagunk előtt, nem akarjuk többé a reformációt így
másra. Ezek alapján tehát sokkal fontosabb ünnepelni! – Hagyjátok végre a halott Luthert a maga
látnunk az évfordulóhoz kapcsolódó személy nyugtában, és hallgassátok az Evangéliumot,
figyelmét megragadó igazságot, mint magát a olvassátok az ő Bibliáját, halljátok itt magát az Isten
Dietrich Bonhoeffer
személyt! Akkor értjük meg az 500 évvel ezelőtti igéjét!”
események kiindulópontját, ha ismerjük az Evangéliumot. (Innen jön egyébként a Lutherről elnevezett egyház
magyar elnevezése is: evangélikus egyház.)
De mi az Evangélium, azaz örömhír (az eredeti görög eüangélion szó jelentése: örömhír)? Ezt csak a bűneit
látó, kárhozattól komolyan reszkető ember tudja megérteni. Akinek nincs lelkiismerete, mert már elaltatta, az
nem érti meg. Aki nem hiszi, hogy van számadás Isten előtt a földi életünket követően, az fel sem veszi ennek
a kérdésnek a fonalát. De mindazok, akik Lutherrel együtt igaznak vallják a kárhozat és a mennyország
létezését, azok őszintén keresik, hogy vajon hogyan kerülhetnek a mennyországba, Isten közelébe? Van
lehetőség elkerülni a büntetést? Van kiút a bűn miatti jogos ítélet alól?
Igen, van! De még milyen! Isten hatalmas szeretete felragyog, amikor megértjük, hogy Jézus azért született
a földre, halt meg, támadt fel, hogy én Vele legyek mindig, különösen a halálom után az üdvösségben. Jézus
értem és helyettem áldozta magát, minden nekem járó büntetést magára vett, hogy én szabad legyek. Aki
mindezt igaznak tartja, és ebben hisz, az biztosan a mennybe kerül! Ingyen ajándék a mennyei boldogság!
Nem emberi erőlködés és tettek által lehet Isten előtt igazként megállni, hanem bizalom által. Így kerül a
reszkető és félelmekkel terhelt lelkiismeret ujjongó örömbe. A büntetés alól kiutat kereső lélek biztonsággal
teli megnyugvásba. Mert már örök öröm vár rá, amit ajándékba kapott, sőt el sem veszítheti. Ez az Evangélium
röviden.
Aki ezt átéli, abban olyan erő szabadul fel, mint Lutherben. Aki nem félt a pápai átoktól, halálos
fenyegetésektől, hanem ragaszkodott a fenti igazsághoz. Vagyis nem Luther volt a nagy, hanem a neki erőt
adó Isten! Ünnepeljük Istent ezen az évfordulón!
Csapkovics Bertalan
Reformáció 500 rendezvények
és búcsú-hétvégi programok Nagyszékelyben

Október 28-án, szombaton 17 órától koncert, majd táncház a Qpica
Együttes közreműködésével. Helyszín: a nagyszékelyi könyvtár.
Részvételi díj: süti, szendvics, ital, rágcsálnivaló.
Október 29-én, vasárnap 9 órától rendhagyó zenés ünnepi
istentisztelet lesz úrvacsoraosztással, melyen az Akkord fúvós együttes
szolgál. Ezen a napon egész nap nyitva lesz mindkét templom.
10 órától 14 óráig „Az én Nagyszékelyem” című kiállítás kibővített
változata tekinthető meg a Kék Házban. Ugyanebben az időben
kézműves kirakodóvásár lesz az épület tornácán.
Október 31-én, kedden este 18 órai kezdettel a nagytemplomban
előadásokra (egyenként 15 percesek) hívjuk a kedves érdeklődőket:
I. A reformáció teológiai középpontja (Csapkovics Bertalan, teológus)
II. A reformáció hatása a társadalmi életre (Szabó Ákos, szociológus)
III. A reformáció megtermékenyítő hatása az irodalomra (Papp István
Gergely, gimnáziumi magyartanár)
IV. A reformáció befolyása a zenére és a gyülekezeti éneklésre (Hargita
Péter karvezető, egyetemi oktató)
V. A reformáció és a gazdasági élet összefüggései (Csapkovics Bertalan,
műszaki menedzser)

Halottaink
A mindenszentek ünnepe a történelem folyamán szorosan összekapcsolódott
az ősszel tartott ősi kelta Samhain pogány ünneppel. Úgy hitték, az elmúlt
évben meghalt emberek lelkei ezen az éjjelen vándorolnak át a holtak
birodalmába. Egyes korai keresztény közösségek november 1-én szintén
ünnepeket rendeztek az elhunyt szentek tiszteletére.
A halottak napja katolikus ünnep az elhunyt, de az üdvösséget még el nem
nyert, a tisztítótűzben lévő hívekért. De november 2-án sokan gyújtunk gyertyát a meghalt szeretteinkre emlékezve.
Akiktől az elmúlt évben vettünk búcsút: Schilling Henrikné (85), Illés Ferencné (68), Sallai Imre (59), Kurucz
Mihály Lászlóné (61), Németh István (62). Pásztor Pálné (98) és Török Erikné (94) régi nagyszékelyiek voltak. A
napokban hunyt el idősebb Szalay Lajosné 93 évesen.
Nyugodjanak békében!
Irodalmi rövidhírek, avagy Petőfi és a vadkörte
Nagyszékelyi sikerekkel zárult a Sárszentlőrincen megrendezett Petőfi szavalóverseny:
mindhárom induló nagyszékelyi kisdiák oklevéllel tért haza. A második osztályosok
között Nyirő Adél harmadik helyezést ért el, míg Velki Márti a negyedikesek, Korecz
Bálint pedig a harmadikosok versenyét nyerte meg.
És ez még nem minden! A Pozsonyi Pagony Kiadó
2017-ben is meghirdette „Aranyvackor” című
gyermekirodalmi
és
illusztrációs
pályázatát.
Eredmény a napokban született, és a 3–8 éveseknek szóló mesék kategóriájában
Bori-Várkonyi Ágnes nyert „Nagymamamese” című történetével, amit előbb-utóbb könyv formájában is láthatunk.
Gratulálunk a győzteseknek!
Idősek napja
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította
október
1-ét
az
idősek
világnapjává.
Nagyszékelyben október 10-én, egy keddi napon
emlékeztünk meg róluk – velük együtt. A
kultúrházban összegyűlt jókedvű társaságot
először Klubecz Istvánné polgármester, majd
Petrovics Péterné, a simontornyai Őszikék
Szociális
Szolgáltató
Központ
vezetője
köszöntötte. Ezután a nagyszékelyi kisiskolások adták elő verses-dalos műsorukat, majd Fodor Ottília lépett a
színpadra egy dalcsokorral. Ebéd előtt még Janikovszky Éva: „Helyzetgyakorlatok kezdő öregeknek” című írásán
mosolyoghattak a még zöldfülű és a már rutinosabb idősek.
E lap hasábjain is szeretnénk gratulálni Borsos Jánosné Lizi néninek és Nagy Sándorné Babi néninek ahhoz az
elismerő oklevélhez, amit a Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetségétől kaptak eddigi munkájuk
elismeréseként! Én pedig szeretném megköszönni mindazoknak, akik kisebb-nagyobb szívességekkel segítették az
idősek napi rendezvény létrejöttét és lebonyolítását.
Arany Beáta
Sportrovat
Új vándortrófea indult útjára Nagyszékelyben az
október 7-én tartott rexasztalavató sör-virsli-rex
bajnokságon. A rangos eseményen amatőrök és
biliárdon edzett vén rókák mérték össze tudásukat.
A verseny szervezője az asztalt és tartozékait
felújító Korecz Károly. Lapunk kérdésére: „Mivel
magyarázza, hogy éppen az Ön felesége nyerte
meg a fődíjat?” – nem tudott választ adni. A
versenyen bíráskodó Lukács László szerint a
küzdelem tiszta volt, óvásnak nincs helye!

Tekergő
Eltűnt az önkormányzat hosszabbítója!
Az utolsó szemtanúk tavasszal látták a
tejcsarnokban, ahol akkor még a
villanyórával ápolt szoros kapcsolatot.
Ismertetőjele: 15-20 m hosszú, testét
narancssárga szigetelés borítja. Aki
látta, vagy tud róla, kérjük, továbbítsa
neki, hogy hazavárjuk – nagy
szükségünk van rá a karácsonyi
fényekhez!
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