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Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2018. május 22-én megtartott képviselőtestületi ülésről
Az ülésen 5 határozat hozatalára és 1 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 tárgyalta, majd egyhangúlag elfogadta.
Ezután a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló 2017. évi beszámolót fogadta el a
képviselőtestület. Az írásos beszámolót a családsegítő szóban is kiegészítette.
A Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi írásos beszámolóját a jelen lévő parancsnokhelyettes szóban kiegészítette. A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
A következő napirendi pontban az Önkormányzat és az Önkormányzati Konyha 2017. évi
költségvetéseinek zárszámadásait tárgyalta és fogadta el a képviselőtestület.
A Településképi Arculati Kézikönyvet az ezzel foglalkozó munkacsoport módosításaival elfogadta a
testület.
A DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásáról döntött a képviselőtestület; módosítása
azért szükséges, mert Gyönk Város 2018. június 30-ával kilép a társulásból.
Az Óvoda Köznevelési Társulás Társulási Megállapodásának módosítására azért volt szükség, mert az
intézmény neve a Bölcsőde szóval egészül ki.
Zárt ülésen két települési támogatási kérelem elbírálásról döntött a képviselőtestület: egy fő részére
lakásfenntartási települési támogatást, egy fő részére pedig rendkívüli települési támogatást állapított meg a
képviselőtestület, utóbbit természetbeni támogatásként nyújtja a kérelmezőnek. Az ügyfeleket egyedi
határozattal értesítettük a döntésről.
Klubecz Istvánné polgármester
Egy kis figyelem!
Lakossági kezdeményezésre figyelmeztető
és sebességkorlátozó táblák lesznek
kihelyezve a falu központjában, valamint
az óvoda és iskola környékén. A
képviselőtestület erről a márciusi testületi
ülésen
döntött.
Az
önkormányzat
megvásárolta a táblákat, ezek a
közeljövőben kihelyezésre kerülnek. A
táblákat tartó oszlopok már a helyükön is
állnak, köszönet ezért az ennek
kivitelezésében közreműködő civileknek!
A balesetek elkerülése azonban nem
csak táblákon és a sebességhatárok
betartásán múlik. Kérjük a kisgyermekes
szülőket, hogy a nyári szünetben fokozottan figyeljenek oda, és tanítsák a helyes
közlekedésre az apró gyalogosokat és
biciklistákat!

Kerti hírek
Az önkormányzati tulajdonú területekről sikerült
betakarítani és lefagyasztani közel 10 kg meggyet, 17 kg
zöldborsót, 16 kg zöldbabot és 37 kg tököt. Szakértőink
egybehangzó állítása szerint a tökfélék idén
kiemelkedően jól teljesítenek! Már idén is fel lett avatva
a tavaly vásárolt dunsztológép, így tartósítószer
hozzáadása nélkül sikerült üvegbe rakni az eddig
leszedett uborkákat.
Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy tavalyi
gyorsfagyasztott szeletelt sárgarépa, illetve reszelt
káposzta vásárolható az önkormányzatnál 200 Ft/kg
áron.
Az utóbbi hónapban került sor a káposzta-,
paradicsom- és padlizsánpalánták kiültetésére. Sajnos
csak ezek után csatlakozott a gépparkhoz a kertészeti
program két új segítője: egy palántázó- és egy
krumplifölszedő gép.
Továbbra is folyik a kapálás, valamint a füves
területek rendben tartása. Ez utóbbi feladatra sajnos
nincs elég ember, ezért kérjük a lakosság megértését!

Ezúton szeretnék

Köszönetet
mondani minden közreműködőnek a gyereknap szervezéséért
és megvalósításáért, külön Korecz Károlynak a bábelőadásért
és a főzésért, Bényi Péternek a gyereknapi videófelvételek
elkészítéséért. Köszönöm Kapitány Hildának az óvodának
ajándékozott játékokat.
Klubecz Istvánné polgármester
A kultúrház, meg ami még összeköt minket
Folyik a Picehelyi utcát és a Kossuth Lajos utcát összekötő köz
hídjának helyreállítása. A tavalyi jégesőt követő ár alkalmával
súlyosan megrongálódott átkelő gyakorlatilag teljesen újjá lesz
építve. Mindkét parton tégla támfal épült, és már a híd padozata
is a helyén van. Tereprendezés és korlátépítés után végre újra
használhatják a gyalogosok.
Látványos változásokat fedezhetünk fel a művelődési ház
épületén is. Az új szárnyban beépítésre került 11 nyílászáró, a
villanykapcsolók és dugaljak felhelyezését leszámítva elkészült a
villanyszerelés, valamint a födémszigetelés és a külső-belső
vakolás. A nagyterem padlója új burkolatot kapott, a másik három
helyiségben a parketta fölcsiszolva, leápolva. Mind a négy helyiség
fala kétszer le van meszelve, a bálterem már halványsárga színben
pompázik. A központi fűtés szerelvényei az egész épületben a
helyükre kerültek. Kint elkészült a rámpa, így az épület a
továbbiakban akadálymentesen megközelíthető lesz.

IV. NAGYSZÉKELYI HUSZÁR PÉTER NAP
2018. július 21-én, szombaton a nagyszékelyi focipályán
PROGRAMOK:
Régi mesterségek bemutatója és helyi termékek vására egész délelőtt
9:00 Köszöntés, programismertetés
9:00 – 10:00 Lovagoltatás
10:00 – 10:30 A kékfestőinas – a Majorka bábszínház bábelőadása
11:00 – 12:30 Bajra hívás, bajviadal a török-magyar végvidéken
Szerecz Miklós történész előadása
12:00 – 13:30 Közös ebéd
14:00 – 14:30 A kor zenéje
15:00 – 16:30 Végvári vitézi élet – a Simontornyai Várvédők és
a Csőszi Történelmi, Haditorna és Hagyományőrző
Egyesület csapatának bemutatója
17:00 – 18:00 Vitézi hétpróba fiataloknak
17:00 – 19:00 Nemzetiségek konyhája
(sváb, magyar, székely, roma, olasz)
18:00 – 19:00 Táplálkozás régen és most – betegségek megelőzése
Dr. Horváth Tibor előadása
19:30 – 20:30 Zene és tánctanítás a Szigony zenekarral
21:00 April Fool – classic rock
SZERVEZI A KÉT TORONY NAGYSZÉKELYI FALUEGYLET
GYERGYÓI NOÉMI KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
Díszvendég: Berenhidai Huszár Péter leszármazottja, ifj. Huszár Péter

Falunapi hírek
Felhívás főzőversenyre
Az idei falunapi főzőverseny mottója:

„Ki mit főz 5000 Ft-ból?”

Olyan személyek, illetve csapatok
jelentkezését várjuk, akik teljesíteni tudják az
alábbi két feltételt:
– Megközelítőleg 5000 Ft-ot áldoznak
az étel elkészítésére.
– Bárkit megkínálnak a főztjükből
(tehát nem csupán saját részre főznek).
Az első három (lehetőleg helyi) jelentkezőt
5000 Ft-tal támogatja a Nagyszékelyi
Önkormányzat, további öt csapatot 2000 Fttal. Jelentkezni a csapatok és az elkészítendő
étel nevével
Arany Beánál lehet (30/516 5933).

NAGYSZÉKELYI FALUNAPI PROGRAMOK
2018. július 7-én a község főterén
9:30 – 10:00 Zumba fitness Katával
10:00 – 16:00 Kétcsúszdás légvár
Rodeó bika
10:00 – 10:30 Iskolások zenés műsora
11:00 – 11:40 Csetepaté a kiskertben
a Nagyszékelyi Pajtaszínház bábjátéka
12:00 – 13:30 KÖZÖS EBÉD
13:00 – 13:45 Band-X zenekar
szórakoztató könnyűzenei műsora
13:45
Főzőverseny eredményhirdetés
14:00 – 14:30 Habparti
15:00 – 16:00 Rodeó döntő
16:00 – 16:10 Sramli – a Pincehelyi Rezeda
tánccsoport előadása
16:10 – 16:40 Farkas Ibolya énekes műsora
16:40 – 16:50 Rendőrtánc – a Pincehelyi Rezeda
tánccsoport előadása
20:00 – 02:00 Utcabál a Boros zenekarral
Kérjük, hogy gyerekek csak nagykorú felügyelete
mellett vegyenek részt a bálban!

Ki üli meg a bikát?
Hatalmas versengés veheti kezdetét falunapon. A feladat nem egyszerű:
Ki zabolázza meg legügyesebben a megvadult rodeó bikát? A felfújható
játék alatt puha aljzat van, így nyugodtan kipróbálhatják a kisebbek is, a
nagyobb gyerekek és a felnőttek számára pedig versenyt hirdetünk!
A bika teherbírása 130 kg, így megtermett férfiak (vagy akár nők) is
bátran ringbe szállhatnak. Ügyesség, bátorság és elszántság
szükségeltetik! Jelentkezni a helyszínen lehet.

Hónapoló – Június
Szent Iván hava, Nyárelő hava, Napisten hava.
Június hónap neve a legtöbb forrás szerint Juno istennőtől származtatható. Illik is
a sorba, hiszen Mars, Vénusz és Juppiter családjához tartozik, akikhez a korábbi
hónapok elnevezései kötődnek. Más feltételezések szerint június hónapot a naptárt
reformáló Julius Caesar természetes fiáról, Marcus Junius Brutusról nevezték el.
Mivel azonban apja meggyilkolásával méltatlanná vált arra, hogy bármelyik hónap is
az ő nevét viselje, a későbbiekben – Ovidius befolyására – Juno istennő havának
szentelték a hónapot. Juno – azon túl, hogy Juppiter nővére és felesége volt egyben –
a házasság és a születés védőistennője, valamint a csillagos égbolt királynője.
Jeles napja júniusnak a 21-ére eső nyári napforduló: ezen a napon láthatjuk a
Napot legtovább az égen (Magyarországon 15 órán és 58 percen át).
A naptárreformok előtti időkben a leghosszabb nap június 24-re esett; ezért ünneplik
világszerte az Iván napját megelőző éjszakán a nyarat. A nyárközépi tűzgyújtás
elsősorban az északi és a szláv népeknél volt szokás. A tűz a Nap és a megtisztulás szimbóluma; középkori
hiedelem szerint a Szent Iván éjjelén gyújtott tűz védelmet nyújt a betegségek, különösképpen a pestis ellen.
A jégverés ellen is hasznosnak vélték, a jószágok épsége érdekében pedig
gyógynövényeket is szórtak a lángokba. És – talán Juno istennő hatására –
szerelemmel, házassággal és termékenységgel kapcsolatos praktikákat is
gyakoroltak ezen az éjjelen.
Magyarországon Szent Iván napjáról beszélünk, de a keresztény szentek
sorában hiába keresünk Iván nevűt. Június 24. Keresztelő Szent János
születésnapja, ő a nap védőszentje. A többi szentről halála napján emlékezik
meg a katolikus egyház; de úgy látszik, a fény ünnepén az élet ilyen módon is
győz a halál fölött. Az Iván név a régi magyar Jovánosból, illetve a János szláv
formájából származik, így lett Szent János napjából Szent Iván napja.
Júniusnak utánaolvasott: Arany Beáta
Akinek (már) nem inge…
Lelkes adományozóknak hála lassan teljesen ellepik a ruhák a volt varroda (iskola, polgári olvasókör)
épületét. A darabonként 100 Ft-ért árusított gúnyák, cipők és kiegészítők jóval nagyobb számban érkeznek,
mint távoznak az épületből, ezért most komoly szelektálásra van szükség soraikban. Annál is inkább, mert a
nyári rendezvényeken használt sörpadok és -asztalok jelentős részét is elfoglalják. A leselejtezett
ruhadarabokat a Vöröskereszthez, illetve a belecskai Mechwart András Otthonba juttatjuk el. (Ez utóbbi
intézményben újrahasznosítják a viselésre már
alkalmatlan textileket is.) Az öltözékek befogadása
és árusítása így most átmenetileg – néhány hétig –
szünetel, hogy július végén felfrissített árukészlettel
nyílhasson meg a nagyszékelyi „turkáló”!
A vásárlással továbbra is a helyi iskolát támogatja
minden volt és leendő vásárló. Ennek összege idén
már közel ötvenezer forintra rúg! Az iskolának nagy
segítség az így befolyó pénz, mivel a szelektíven
gyűjtött PET palack és papír átvétele megszűnt. Idén
függönykarnisra, függönyre és tanulást segítő
Önkéntesek
eszközökre fordítják a kapott „ruhapénzt”.
Köszönet Pere Juliannának, aki júniusig – közel
Egy kitakarított múzeum, néhány felállított
két éven át – szívén viselte és rendezte a ruhák figyelmeztető tábla, egy megigazított járda, egy
befogadását és árusítását!
kijavított földút, egy lenyírt köz – csupa olyan
munka, amelynek elvégzéséért egymásra is
Az újságot kiadja Nagyszékely Község Önkormányzata
mutogathatnánk, de szerencsére valaki magára
7085 Nagyszékely, Táncsics u. 11. Tel.: 74/408-393
vállalta, és megcsinálta.
Az újság interneten is elérhető
a www.nagyszekely.hu honlapon.
Nekem ezúttal a nyugdíjas klub tagjait sikerült
Az újság létrejöttét segítette: Arany Beáta Virág,
lencsevégre kapnom, de köszönjük szépen a többi
Klubecz Istvánné és az Önkormányzat dolgozói.
Valakinek is!
a.b.
Korrektúra: Bori Tamás

