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Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2018. április 24-én megtartott képviselőtestületi ülésről
Az ülésen hét határozat hozatalára és kettő rendelet alkotására került sor, hat 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 a DRV Zrt. éves beszámolóját fogadta el a testület.
A DRV Zrt. munkatársai tájékoztatták a képviselőtestületet arról, hogy a havi számlázást a jövőben nem a
DRV központi irodája végzi, hanem a NÜSZ Zrt. (Nemzeti Üzleti Szolgáltató), amelynek központja
Kecskeméten működik. Az átállás idején lehetnek átmeneti nehézségek, a problémákat jelezni kell a
szolgáltató felé. A jövőben a DRV Zrt. gazdálkodó szerverezettel folytatandó levelezései a jogszabályok
szerint a hivatali vagy cégkapun keresztül történnek. Erről minden érintett ügyfelet írásban tájékoztat a
szolgáltató. Tájékoztatták a képviselőtestületet, hogy a mérési jegyzőkönyvek alapján a nagyszékelyi víz
minősége jó, az elmúlt egy évben semmilyen káros határtúllépés nem volt.
Az elmúlt időszakban többször tapasztalt vízhiányt a nyomáskapcsoló meghibásodása okozta, ezt
kicserélték, így az elkövetkezendő időkben emiatt nem kell a lakosságnak vízhiányra számítania.
Harmadik napirendi pontban a LEADER Egyesület tagsági díjáról döntött a képviselőtestület.
Egyebek napirendi pontban elsőként a testület a Településképi Arculati Kézikönyvet véleményezte,
javította. A képviselőtestület általi elfogadását követően a lakossági egyeztetésen kerül majd bemutatásra.
Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Nagyszékely, Pincehelyi u. 3. szám alatti lakóingatlan
bérbeadásáról döntött a képviselőtestület. 2018. június 1-től 2019. május 31-ig bérbe adja Papp Zsófia és
Tóth János Nagyszékely, Ady u. 22. szám alatti lakosok részére.
A 2017. július 24-i esőzések során okozott károk helyreállítására vis maior támogatást kapott az
önkormányzat. A kivitelezési munkák elvégzésével a Maxon Invest Zrt.-t bízza meg. A kivitelezés során a
Damjanich utcai út elejének egy része és a temetői út egy része lesz felújítva, valamint két gyalogos híd
kerül kijavításra.
A képviselőtestület módosította a falugondnoki és tanyagondnoki szolgálatról szóló 2/2009.(III.25.) Ök.
számú rendeletét. Térítési díjat nem lehet felszámítani a falugondnoki autó igénybevételére, ezért csak 25
km-en belül tudja a lakosokat szállítani a falugondnok, távolabbra betegszállítót kell igénybe venni a
betegeknek.
A képviselőtestület ezt követően az avar- és kertihulladék-égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi
szabályairól szóló 3/2018.(IV.25.) Ök. számú rendeletét alkotta meg.
A rendelet 2018. április 25-én kihirdetésre került, az önkormányzatnál és a rendelettárban megtekinthető.
Ezt követően a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által vagyonhasznosításba adott földek egy részének
visszaadásáról döntött a képviselőtestület.
Zárt ülésen két települési támogatási kérelem elbírálásról döntött a
testület: két fő részére rendkívüli települési támogatást, a Nagyszékelyi
Polgárőr Egyesület részére 20.000 Ft támogatást állapított meg.
A kérelmezőket egyedi határozattal értesítettük a döntésről.
Klubecz Istvánné polgármester
***
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Szabadság téren elkészült a járda. Az
önkormányzat „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű
fejlesztéseinek támogatására” kapott 1.000.000 Ft-ot, ezen felül
457.200 Ft önerőt kellett hozzátenni a felújításhoz.
Jó hír, hogy a gyermekek újból birtokba vehetik mindkettő játszóteret,
köszönöm a lakosság részéről végzett munkát! A játszóterek a
jogszabályban foglaltak alapján bevizsgálásra kerültek.

A 2013–2017-es évekhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az állami
foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka 2018.” elnevezéssel
munkaerő-piaci program indul.
Nagyszékely Községi Önkormányzat 2018. augusztus 1. és 2018. augusztus 31. közötti időszakra 3 fő, 16 és
25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákot
foglalkoztathat napi 6 órában.
A foglalkoztatás előfeltétele, hogy a diák a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal
foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes
diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonás esetében iskolalátogatási
igazolással kell – szintén a munkaviszony kezdete előtt – a járási hivatal foglalkoztatási osztályára befáradnia
annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.
Tájékoztatom a lakosságot arról, hogy Lukács László falugondnok megkezdi szakmai
továbbképzését, ezért több héten keresztül nem tudja ellátni feladatát, helyettesítéssel
Bori Tamás alpolgármester látja el a falugondnoki kötelező feladatokat. Az első alkalom
2018. május 28-tól 2018. június 1-ig tart.
Klubecz Istvánné polgármester
Kerti munkák
A közmunkaprogram sajtóreferensei szerint az önkormányzati tulajdonú földeken nagy
erőkkel folyik a kapálás. Májusban elsősorban a borsó, fokhagyma, vöröshagyma,
sárgarépa és krumpli sorai között vágtak rendet a lányok, a hónap végére pedig
megkezdődhet a palántázás is. A kerti munkákkal egy időben folyamatosan zajlik a
közterületek zöldfelületeinek ápolása is.
a.b.

Két Torony hírek
Örömmel tudatjuk az egyesület tagjaival és a falu lakóival, hogy idén is nyertünk a Nemzeti Együttműködési
Alap Nemzeti Összetartozás Kollégiuma által kiírt „Civil szervezetek működési célú támogatása 2018.” című
pályázaton. Az általunk beadott „A megtartó faluért – Székely kapunyitás” című pályázaton 1.035.000Ft-ot
igényeltünk, melyből 400.000 Ft csökkentett támogatási összeget kaphattunk a rendelkezésükre álló keretből.
Ebből az összegből kizárólag egyesületünk működésének költségeit fedezhetjük.
Már a pályázat megírásánál fontos szempont volt, hogy olyan tételeket szerepeltessünk benne, amelyek
falunk, közösségünk szolgálatába állítható. Reméljük, hogy ezt a leszűkített keretet is sikerül jól felhasználnunk.
A „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2018.” című pályázati kiírásra benyújtott,
fentiekben már említett nevű pályázatunkat elfogadták, de a források korlátosságára hivatkozva 139. a várólistán.
Így a szakmai programjainkhoz nem kaphatunk sajnos támogatást. Emiatt is kérjük, hogy aki teheti még, 1%-os
támogatásával gondoljon ránk. Előre köszönjük!
Adószámunk: 18096277-1-17
Bócsó Renáta
Hónapoló – Május
Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava, Ikrek hava.
A május hónapnév eredetén két istennő és egy istenség osztozik. A görög Maia
nimfa (nevének jelentése „anyóka” vagy „dajka”) Zeusz egyik kedvese volt.
Kettőjük szerelméből született Hermész, aki a ranglétrán az „istenek hírnöke”
titulust érte el. A rómaiaknak is volt egy Maja nevű istennőjük, a tavaszi
termékenység képviseletében. Harmadjára pedig a „Deus Maius”, azaz „hatalmas
nagy isten” Juppiter mellékneve volt. A Julianus-naptárreform idején májust
Juppiternek szentelték, a hozzáfűződő rituálék azonban a két fentebb említett
istennőhöz kapcsolódtak. A május elsejét megelőző éjszakán őket eresztették össze,
hogy küzdjenek meg egymás ellen, s a természet törvényei szerint az öreg Maia, a tél fölött a fiatal Maja, a
tavaszistennő győzedelmeskedett. Az ő tiszteletére május első napján tartott körmenet maradt fenn a
későbbiekben majális néven. A keresztény középkorban Walpurgis éjszakájának főszereplői a blocksbergi
gyűlésre igyekvő vén boszorkányokká és előlük menekülő fiatal szüzekké változtak, ám ez a meccs kimenetelén
nem változtat: győz a fiatalság, a megújulás, a tavasz! A természet újjászületésének napja ünnepnap, amikor nem
szabad dolgozni – így lett május elseje a pihenés napja.
Boszorkányjárás ellen a középkorban a folyamatos harangozást tartották a legbeváltabb módszernek, ezért
Walpurgis éjszakájától fogva egész májusban zúgtak a harangok. A későbbiekben a római katolikus egyház
egész hónapban Mária tiszteletére húzatta a harangokat, így lett május Mária hónapja.
Supka Géza könyvében utánaolvasott: Arany Beáta

PÜNKÖSD ünnepe a Szentlélek kitöltetésének ünnepe. De hadd magyarázza el ennek lényegét és gyakorlati hasznát
egy nálam jobb szerző. John Bunyan angol (talán cigány üstfoltozó családból származott) lelkipásztornak a „Zarándok
útja” című könyvéből vett alábbi válogatott idézetek az ötödik fejezetből valók, és arról szólnak, miként értelmezi a
Szentlélek számunkra a dolgokat. Hogy keresztyén életünk (zarándokutunk) során lássuk a valóságot.
„Ama vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket; és
eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek. (János evangéliuma 14,26)
Keresztyén folytatta útját, míg Értelmező házához érkezett…
KERESZTYÉN: Uram, én utazó vagyok, és e ház urának egy ismerőse azt tanácsolta, hogy szóljak be, mert az
javamra lesz. Én tehát beszélni szeretnék a házi úrral.
Ez tehát előhívta a házi urat, ki rövid idő múlva Keresztyénhez jött, s kérdezte tőle, hogy mit kíván.
KERESZTYÉN: Uram, Romlás városából jövök, s a Sion hegyéhez megyek, s azon ember, ki ez út bejáratánál levő
kapunál áll, mondotta nekem, hogy te, ha be fogok hozzád szólani, felséges dolgokat mutatsz majd nekem, melyek
utamban segítségemre lesznek.
ÉRTELMEZŐ: Jöjj be! Megmutatom neked, mi fog hasznodra szolgálni. …Azután láttam álmomban, hogy
Értelmező Keresztyénnek megfogta kezét, s oly terembe vezeté, hol egy fal mellett tűz égett, s ugyan emellett valaki
állott, ki sok vizet öntözött folytonosan arra, hogy eloltsa; mindamellett a tűz mind magasabban s izzóbban lobogott.
Most kérdezte Keresztyén, hogy mit jelent ez.
Értelmező így válaszolt: E tűz azon kegyelmi tényt jelenti, mely a szívben munkálkodik. Aki vizet önt arra, hogy
csillapítsa s eloltsa, az ördög. Azonban annak is tudd meg okát, hogy mindemellett is miért lobog mind magasabban s
erősebben e tűz. Most tehát a fal másik oldalához vezette őt, hol egy ember állott, olajjal telt edénnyel kezében,
melyből folytonosan (habár titokban) öntött a tűzre.
Hát ez mit jelent? – mondá Keresztyén.
Értelmező felelé: Ez Krisztus, ki a kegyelem olajával folytonosan fenntartja a szívben már megkezdett működést, s
népének lelkei ezen szer által bizonyítják be folytonosan, dacára annak, mit az ördög tehet, hogy kegyelmet nyertek;
abból pedig, hogy a fal mögött látod állani, azt tanulhatod, hogy a megkísértettnek nehéz megtudnia, hogy miként
tartatik fenn lelkében a kegyelem munkája.
…még egyszer megfogta Keresztyén kezét, s egy kamrába vezeté, hol valaki ágyából éppen felkelt, s míg öltözött,
remegett és reszketett. Miért reszket ily nagyon ez ember? – kérdé Keresztyén. Értelmező pedig megparancsolta neki,
hogy állapota okát Keresztyénnek mondja el. Tehát az ember így kezdett beszélni: Ez éjjel, alvás közben álmodám, az
ég folytonosan sötétebb-sötétebb lőn, azután oly borzasztó módon mennydörgött és villámlott, hogy engem halálos
félelembe ejtett. Feltekinték álmomban, s láttam, hogy a felhő hirtelen és csodálatos módon szétoszlott. Erre borzasztó
kürtrivallást hallék, s a felhőn egy embert láttam, körülvéve az ég seregeitől, mind tüzes lángokban, s maga az ég is
izzón lobogott, ekkor hívó szózatot hallottam ekképpen: Támadjatok fel, halottak s jertek ítéletre. S azonnal
széttöredeztek a sziklák, a sírok felnyíltak, s a halottak amint ott benn feküdtek, kijövének; némelyikük szívből
örvendett s feltekintett; mások ellenben a sírdombok mögé igyekeztek elrejtőzni. Láttam ezután, hogy a felhőkön levő
ember felnyitá a könyvet, s a világnak megparancsolta, hogy járuljon elébe, előtte pedig pusztító tűz csinálván helyet,
mint bíró s a vádlottak padján ülők között; ekkor hallám, mint adták azoknak, kik a felhőben levő embert körülvevék,
tudtukra: gyűjtsétek össze a gyomot, polyvát és tarlót, s vessétek az égő mocsárba, ezzel megnyílt a feneketlen mélység
lábaim alatt, s szorongatott kiabálás, füst és izzó szén emelkedett ki torkából. Ekkor a kíséretnek parancsoltatott:
takarjátok a gabonát csűrötökbe s csakhamar sokakat láttam, miként emeltettek a fellegekbe; de engem odalent
hagytak; el akartam én is rejtőzni, de nem tehettem, mert ki a felhőn ült, el nem fordítá rólam szemeit; emellett
eszembe jutottak vétkeim, s lelkiismeretem minden oldalról vádolt; erre alvásomból felébredék.
KERESZTYÉN: De hát mi volt e látományban, ami úgy megriasztott?
EMBER: Ó, hisz az ítélet napja elérkezett, s én nem voltam elkészülve reá. De leginkább megdöbbentett, hogy az
angyalok néhányat felvittek, engem pedig idelent hagytak, s a pokol torka lábaim előtt felnyílt; azonfelül
lelkiismeretem is gyötört, s a bíró szemei folyvást rajtam függtek, kinek arca utálatot tanúsított irántam. Nos, kérdé
Értelmező Keresztyéntől, mindezeket éretten megfontoltad-e?
KERESZTYÉN: Igen, s íme egyfelől félelembe ejt, másfelől reményt nyújt.
ÉRTELMEZŐ: Tehát őrizd meg mindezt szívedben, hogy emlékeztető ösztön legyen, mely az általad járandó úton
előbbre haladni int.
Keresztyén most felövezte derekát, s készült az útra. Legyen veled, mondá Értelmező, a vigasztaló mindenütt
utadon, s vezessen téged, édes Keresztyénem, ama városba vezető ösvényre. Keresztyén útjára tért így szólván:
„Itt nyílt meg a szemem, látám bámulva mindazt,
Mi üdvös és mi öl; mi felvidított s aggaszt.
Itten tanultam meg: bércként kell állanom,
Hogy áldás és siker legyen munkáimon.
Bár lennék képes én mindezt felfogni, mélyen,
Hogy keblem a hála örök forrása légyen.”
Csapkovics Bertalan

Játszótéri történetek
Előbb az óvodai, később a főtéri játszótér
rendbehozatalára invitálta a nagyszékelyi
szülőket és nagyszülőket Korecz Karcsi,
háromgyermekes apuka. Nem kérdés, hogy
akiknek épp semmi dolguk nem volt hétvégén,
kiváló egészségi állapotnak örvendenek, és
akiknél amúgy is hemzsegnek az óvodás korú
gyermekek és unokák, azok jelen voltak az
eseményen. Ez így volt rendjén.
Én most azoknak szeretnék köszönetet mondani, akiknek a gyermeke
még vagy már nem használja a játszótéri játékokat; aki a hétvégén szerette Arra szeretnénk kérni a
volna elvetni a kukoricát, vagy épp kipihenni az egész heti fáradalmakat; gyerekeket és szüleiket,
akinek kirándulni, vagy épp heverészni lett volna kedve; akihez épp aznap hogy a játékokat rendeltetésszerűen használják! Ha a
jött látogatóba az unokája; akinek fájt a háta, dereka, kislábujja; akinek
játék
hevében
mégis
kiújult a sérve; aki nem bírja a tűző napot vagy a mellette ténykedő embert;
összekavicsozzák, -sározzák
és aki mindezek ellenére mégis lement a térre, és ásott, lapátolt, csiszolt, a csúszdát, takarítsák le
festett, csavarozott, végül jól leégette a nyakát. És köszönet azoknak is, akik maguk után, hogy más is
nem tudták vállalni ezeket a nehézségeket, de süteménnyel, pogácsával, tudja használni!
itallal gondoskodtak a vércukorszintek rendben tartásáról. Ők is
hozzájárultak ahhoz, hogy a falu központjában ne egy szalagokkal körbezárt
mászókát kelljen néznünk nap mint nap, hanem egy szép és működő
játszóteret.
A felújítás és a játékok hitelesítésének anyagi terheit az önkormányzat
viselte. A bevizsgálást végző ellenőr elismerően nyilatkozott az elvégzett
munka minőségéről; úgy vélte, szakemberek sem csinálták volna meg ilyen
jól!
Arany Beáta
A Paksi Önkéntes Tűzoltó Sport és Hagyományőrző Egyesület a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal közösen az idei évben is meghirdeti Diák tűzoltótáborát, melyre 8–14 éves gyerekek
jelentkezését várja. Időpont: 2018. július 15–20. Helyszín: Cseresznyéskert Erdei Iskola, Paks-Cseresznyés.
Részvételi díj: 29.000 Ft/fő, mely magában foglalja a napi háromszori étkezés, valamint a kirándulások és
strandbelépők költségeit. Jelentkezési lap és részletek az önkormányzatnál.

Adatik tudtára mindenkinek, hogy a 2018-as nagyszékelyi falunap július 7-én, szombaton lesz!

Gyereknap Nagyszékelyben
2018. május 26-án 10:00–16:00 között a főtéren
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R O G R A M O K

:

Óriás csúszda, Segway
Hétpróbás gazemberek versengése – ügyességi játékok gyerekeknek
Mese délben – Kiskakas és Törökcsászár esete Tótmarival
(dokumentum-bábelőadás gyerekek és erős idegzetű felnőttek számára)
Közös ebéd – Szárnyasok, csigák, batyuk és táskák és hozott sütik
Fagyi – Nagyszékelyi kisgyerekeknek két gombóc dukál!
Rendőrségi bemutató
(Be)szabadulószoba – Charles Brown nyomában
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