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Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2018. március 27-én megtartott képviselőtestületi ülésről
Az ülésen öt határozat hozatalára és egy rendelet alkotására került sor. Négy határozat végrehajtásáról
határidőn belül intézkedtem.
A képviselőtestület első napirendi pontban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos
előterjesztést tárgyalta, majd egyhangúlag elfogadta.
Második napirendi pontban Lukács László falugondnoki feladatkörébe tartozó szociális alapfeladatok
teljesítéséről szóló beszámolóját fogadta el a képviselőtestület.
Harmadik napirendi pontban az Őszikék Szociális Szolgáltató Központ beszámolóját terveztük tárgyalni,
de az intézményvezető egyéb elfoglaltsága és a szociális gondozó betegsége miatt ezt elnapolta a
képviselőtestület.
A Nagyszékelyi Önkormányzat hat társulásnak tagja, melyek működéséről a negyedik napirendi pontban
tájékoztattam a képviselőtestületet.
Egyebek napirendi pontban elsőként a képviselőtestület lakossági
kezdeményezésre a Szabadság téren és az óvóda, iskola környékén
veszélyes helyre (Gyermekek) figyelmeztető táblák kihelyezéséről döntött,
hozzájárult a kezdeményezéshez és biztosítja a táblák anyagi fedezetét.
A Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet pályázatot nyújtott be a
református templom előtti téren álló világháborús emlékmű és az
emlékoszlopok restaurálására. A testület támogatja a Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt,
KKETTKK-CP-02 jelű pályázat benyújtását, és az önerőhöz hozzájárul.
Zárt ülésen hat települési támogatási kérelem elbírálásról döntött a
képviselőtestület. Négy fő részére lakásfenntartási települési támogatást, két
fő részére pedig rendkívüli települési támogatást állapított meg.
Klubecz Istvánné polgármester
Megújult az önkormányzat épületében található mosdóhelyiség. Új
szaniterek, burkolat, vízvezeték, vízmelegítő, valamint szappanadagoló és
kézszárító berendezés került a helyiségbe. A felújítást részben a START
program keretében, részben önerőből finanszírozta az önkormányzat.
Klubecz Istvánné polgármester
Országgyűlési választások 2018
A nagyszékelyi szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma:
306, ebből szavazóként megjelent: 220.
Érvényes szavazatok száma:
Süli János (Fidesz-MPSz – KDNP):
Bencze János (Jobbik):
Heringes Anita (MSzP – Párbeszéd):
Dömötörné Solymár Orsika (LMP):
Dobosi Norbert (Momentum):
Bodnár Erika (Magyarországi Cigánypárt):
Fodor Judit (Összefogás):
Janecska Mihály Zoltán (MIÉP):
Szalay Levente
(Szegény Emberek Magyarországért Párt):

215
147
31
16
14
3
1
1
1
1

Országos listára leadott érvényes szavazatok száma:
214
Fidesz-MPSz – KDNP:
145
Jobbik Magyarországért Mozgalom:
22
MSzP – Párbeszéd Magyarországért Párt:
14
Lehet Más a Politika:
12
Magyar Kétfarkú Kutya Párt:
8
Demokratikus Koalíció:
7
Momentum Mozgalom:
4
Családok Pártja:
1
Sportos és Egészséges Magyarországért Párt: 1

APÁK, NAGYAPÁK, FÉRFIAK ÉS LEGÉNYEK!
Ezúton kérjük segítségetek a nagyszékelyi óvodai játszótér és a főtéri
játszótér felújításához! Lezárásra kerültek, mert a jelenlegi szabványnak nem
felelnek meg. Szülői összefogás keretében szeretnénk felújítani és újra
hadrendbe állítani a játékokat. Önkormányzatunk mindennemű
anyagköltséget vállalva támogatja a munkálatokat, mi pedig a kivitelezéssel
segíthetjük, hogy gyermekeink mihamarabb újra birtokba vehessék a lezárt
játszótereket.
Április 21-22. – Szabadság téri játszótér felújítása
Április 28-29. – Utolsó simítások
Ami várható: Földmunka, betonozás, kavicságyak készítése,
famunka, fúrás, csavarozás, csiszolás, festés, jó hangulat. Amire
szükség van: Ásó, lapát, talicska, akkus fűrész, fúró-csavarbehajtó.
Részvételi szándékát kérem, mindenki előre jelezze, hogy
tervezhessük a munkafolyamatokat! Mindennemű segítségnek
örülünk! Ha csak pár órára jössz, azt is szívesen fogadjuk!
Segítségeteket előre is köszönjük!
Korecz Karcsi (tel.: 70/6652619)
Kiküldött tudósítónk lapzártakor jelentette, hogy az április 14-15-re kitűzött, óvodai játékok felújítását
megcélzó munkálatok (anyák, nagyanyák, nők és leányok bevonásával) eredményesen lezajlottak!
Turizmustervező csapatmunka 1.
A múltkori ötletbörze sikerességén felbuzdulva elindítjuk sorozatunkat, melynek első részét 2018. április 18-án
17 és 19 óra közt az iskola napközis termében tartjuk. Ez alkalommal arról fogunk beszélgetni, ki hogyan
képzeli el Nagyszékelyben a turizmust, és az ehhez kapcsolódó fogalmakat megpróbáljuk tisztázni. Ez a lépés
elengedhetetlen a későbbi hatékony munkához. Beszélünk ezen kívül motivációról, elvekről, a megélhetés és az
önkéntes munka, illetve a turizmus és az azon kívül eső életterületek kérdéséről. Terveink szerint a program
végén majd magunk előtt láthatjuk, mely turisztikai irányokban akarunk tevékenyek lenni, milyen módon,
vannak-e kapcsolódási pontok köztünk. Felépül egy váz, melybe belehelyezhetjük saját ötleteinket!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Bócsó Renáta
Ismerjünk meg mást is! – Rendhagyó riport
Községünk legújabb tagja a távoli Kínából érkezett hozzánk. Első benyomásairól és rövid távú terveiről
faggattam őt, s mivel én egyáltalán nem beszélem a nyelvet, legközelebbi munkatársát: Fésűs Róbertet kértem fel
szavai tolmácsolására. Ismerjük meg közelebbről is Hongyuan ZL16B-t!
Nagyon fiatalnak tűnik. Milyen idős
is pontosan?
Csak néhány hónapos vagyok, 2018ban születtem.

Úgy tudom, a helyi munkalehetőség
vonzotta ide. Ez elég szokatlan
jelenség mifelénk!
Szerencsés voltam. Úgy esett, hogy a
belügyminisztériumtól a közmunkaprogram lebonyolításának elismeréséül

kapott, helyi fejlesztésre szánt támogatásból éppen engem vásárolt
meg a Nagyszékelyi Önkormányzat.
Mesélne magáról?
Mezőgazdasági gép vagyok, ezen belül is az önjáró rakodók
családjához tartozom. Négykerék-meghajtású vagyok, két
sebességfokozatban tudok haladni előre, és kettőben hátra. Lassú
járműnek minősülök, öt és fél tonnát nyomok, de közel másfél
tonnát tudok emelni! 3168 köbcentis hengerűrtartalommal
rendelkezem, a legnagyobb teljesítményem 37 kW. Alkalmanként
szívesen fogyasztok gázolajat, de erre ez idáig nem volt sok
lehetőségem, hiszen ide még tréleren érkeztem. Egyelőre csupán
2 km van a kerekeimben.
Mihez ért a legjobban?
Árokásáshoz és rakodáshoz.
Mi a véleménye a kollégájáról?
Ezidáig nem volt módunk sokat dolgozni együtt, de reményeim
szerint jól kijövünk majd egymással. Jó jel, hogy a kezelésemhez
szükséges képzésen jelesre vizsgázott!
Üzen valamit a Nagyszékelyi Hírmondó olvasóinak?
Rám mindig számíthatnak!
Az interjút Arany Beáta készítette.

Hónapoló – április
Az év negyedik hónapja, más nevein: Szent György hava, Tavaszhó, szelek hava.
Nevében Mars kedveséről, Vénuszról emlékezünk meg, akit a naptárat
megreformáló Julius Caesar ősanyjaként tisztelt. Vénusz mellékneve az „aprilis”
volt, ami a latin „aperire”, azaz „megnyitni” igéből ered, és Vénusszal
kapcsolatosan a szülésre vonatkozik, de az áprilisban kinyíló természetre is utalhat.
Április 22. – a Föld napja
A mozgalom 1970-ben, az USA-ban indult, amikor az akkor még egyetemista Denis Hayes
kezdeményezésére egyszerre 25 millióan emelték fel szavukat a természetért. Ez az egyszerű esemény
fontos változásokat hozott: hatására a tengerentúli országban szigorú törvények születtek a levegő és a víz
védelmére, új környezetvédő szervezetek alakultak, és több millió ember tért át ökológiailag tudatosabb
életvitelre. Az ökológiai válság súlyosbodásával a mozgalom világméretűvé nőtt,
Magyarország 1990-ben csatlakozott hozzá. Legnagyobb sikere, hogy helyi igény
szerint, helyi kezdeményezésre szoktak szerveződni a programok: faültetés,
szemétszedés, pataktakarítás. A mozgalom egyik jelmondata is ezzel kapcsolatos: „Ki
mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”
Idén április 22-én nagyszékelyiként két program keretében is változtathatunk a
világon, vagy legalább szűkebb környezetünkön. Mód nyílik erre a főtéren, a játszótér
rendbetételének kapcsán, a túrázó kedvűekkel pedig ismét Kisszékely felé vesszük az
irányt, hogy a szomszéd falu lakóival karöltve egy határtakarító kirándulást tartsunk.
Gyülekezés az ifi háznál, ahonnan reggel kilenckor indulunk el a simontornyai úton
(Honvéd utca), visszaérkezni délután 3-4 óra körül fogunk a Kútvölgy felől. Zsákokról
az önkormányzat gondoskodik, kesztyűt, vagy egyéb szemétszedő alkalmatosságot
mindenki hozzon magának!
Arany Beáta
2018. MÁJUS 1-JÉN 10 ÓRÁTÓL A
SZABADSÁG TÉRI PARKBAN

MAJÁLIS

PROGRAMOK
KÖNYVVÁSÁR:
használt könyvek vására, cseréje
BOLHAPIAC:
megunt vagy feleslegessé vált holmik vására
ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK
KÉZMÜVES FOGLALKOZÁS
POKRÓCOS PIKNIK:
otthonról hozott ételek és italok fogyasztása
saját pokrócokon heverészve

Mindenkit szeretettel vár: mindenki más
Esö esetén a program elmarad!

„Én kis kertet kerteltem”
Nagyszékely legszebb kertje verseny
Ezúton szeretnék buzdítani minden amatőr és profi
kertészt, hogy – ha eddig nem tette meg – mostantól kapja
lencsevégre a legjobban sikerült ágyást, a legszebb fej
salátát, a legfurcsább paradicsomot, a legmosolygósabb
almát, egyszóval mindent, ami csak szemet
gyönyörködtető lehet egy kertben! Az így összegyűlt
képek legjavából szüret idejére egy kiállítás készül, s
hogy a verseny verseny legyen, ott lehet majd szavazni
arról, hogy kinek melyik kép tetszik legjobban. A
döntéshez természetesen egy független szakértőkből álló
zsűrit is toborzunk.
Elő tehát a kapákat, kannákat, metszőollókat és
fényképezőgépeket,
hiszen
elindult
a
2018-as
kertészszezon! Akinek nincs módja fotózásra, de szívesen
megméretné magát a versenyen, az a 30/516-5933
telefonszámon kérhet segítséget Arany Beától.

A madarak barátja
Aki facebookozik, nap mint nap gyönyörködhet madarakról készült
fényképeiben. Aki nem, az is hamarosan megtekintheti fotói legjavát
a Kék Házban rendezett kiállításon. Az „Ismerjük meg egymást!”
rovat áprilisi riportalanya az idén 70 éves Velki Pál.
Nagy kiránduló hírében állsz.
Leginkább kerékpározom, de számtalan gyalogtúrát is csináltam. Az
országos Kék Túrában is végigjártam egy elég nagy szakaszt, de
vízitúrán is voltam sokszor.
Mi mindent csináltál életedben? Milyen munkáid voltak?
Húha! Gimnázium után halász szakmunkás iskolába jártam, azt
végeztem. Aztán mentem Kaposvárra, ott általános állattenyésztési
szakon végeztem. Dolgoztam halgazdaságnál, később téesznél. Utána
viszont egész más irányba váltottam: galvanizáló lettem, amit nagyon
szerettem. Szerves kémia, és számítógéppel vezérelt gépsorok… Amíg fel nem számolták az üzemet, addig
ott dolgoztam. Aztán lejöttem Nagyszékelybe.
Hogyan kerültél ide?
A fiamék költöztek Nagyszékelybe, én pedig meglátogatgattam
őket Pestről. Szinte mindig kerékpárral. Elvoltam itt egy-két
napot, rácsodálkoztam a falura, és azokra a csodás házakra – mert
ez itt tényleg egész más, mint Magyarország többi falvaiban.
Addig-meddig, amíg valahogy jött egy ötlet, hogy mi lenne, ha én
is ideköltöznék? És akkor kinéztem ezt a kis házikót, ami itt van a
falu végén, szinte a természetben, ami mindig közel állt hozzám.
És a házam körül itt vannak a madarak is. Édesanyám meg öcsém
összedobott karácsonyra nekem egy fényképezőgépet. Volt azelőtt
is persze, lényegesen gyengébb… Így aztán most pláne nekiálltam
madarakat fényképezni.
Miért pont madarakat? Vagy mást is szoktál fotózni?
Persze, fényképezek mást is. Madarak vannak itt a legtöbben, a
házam környékén. De hogyha jönnek őzek vagy mókusok, azért azokat is lekapom.
A madárfajtákat fényképezés közben ismerted meg, vagy már korábban is jártas voltál ebben a
tudományban?
Valamennyit azért tudtam. A halgazdaságnál elég sokat megismertem, pláne a vízimadarakat, itt meg aztán a
többit. Persze volt egy könyvem is: „Európa madarai”; talán a 60-as években vettem. És van egy
madárhatározós csoport is facebookon; oda beküldi az ember a fényképet, amit készített ismeretlen
madárról, és nagyon hamar jön a válasz, hogy mi az.
Kívánságkosár
Úgy tudom, a gombáknak is szakértője vagy.
Igen, végeztem gombaismerői tanfolyamot is. Jártunk gombászni Polgármester asszonynak, Évirendszeresen – amikor még Óbudán laktam – a Budai-hegységbe, kének szeretném megköszönni
a biztató, szép szavakat,
Pilisbe, Börzsönybe, és akkor összekötöttük: gomba, kerékpár.
melyeket
honosításom
alkalmából
írt.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a

nagyszékelyi Kék Házba 2018. május 12-én
szombaton 15 órai kezdettel, a „Madarak és fák
napja” alkalmából, Velki Pál fotóiból rendezett
kiállítás megnyitójára!
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,
Klubecz Istvánné és az Önkormányzat dolgozói.
Korrektúra: Bori Tamás
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