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Beszámoló a 2018. október 30-án megtartott képviselőtestületi ülésről 

Az ülésen hét határozat hozatalára került sor. A határozatok végrehajtásáról időben, határidőn belül 
intézkedtem. 

A képviselőtestület első napirendi pontban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos 
előterjesztést tárgyalta, majd egyhangúlag elfogadta. 

Második napirendi pontban az önkormányzat 2018. évi I–III. negyedévi teljesítéséről szóló írásos 
beszámolóját fogadta el a testület.  

A harmadik napirendi pontban Dr. Kaposi Henrik volt háziorvos emlékére állítandó tábla szövegét 
fogadta el a képviselőtestület. 

Az egyebek napirendi pontban elsőként a DRV Zrt. nem közművel összegyűjtött háztartási díjjavaslatáról 
szóló tájékoztatót fogadta el a képviselőtestület, és tudomásul vette, hogy a díj a következő évben nem 
változik. 

Az egyebek napirendi pontban a következőkről döntött a testület: 
– A DÁM Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását fogadta el. 
– Önkormányzati ingatlanok bérbeadásáról döntött a képviselőtestület. 

Zárt ülésen két települési támogatási kérelmet bírált el a testület.  Az ügyfeleket egyedi határozattal 
értesítettük a döntésről. 

Klubecz Istvánné polgármester 
 

Fagytalanítás 

Minden évben pórul járnak néhányan, akik elfelejtenek gondoskodni vízóráik fagymentesítéséről. Az ő 
kedvükért adjuk közre ismét a DRV Zrt. tavalyi felhívását: 

 A vízmérőelfagyás 
megelőzése érdekében 
javasoljuk, hogy Ön is 
gondoskodjon az alábbiakról: 
 Pótolja a hiányzó akna-
fedlapot, vagy cserélje, ha sérült, 
mert a fagy leginkább a néhány 
milliméteres vaslappal fedett 
aknában lévő vízmérőket 
veszélyezteti, így ezek védelme 
különösen fontos! 
 Ellenőrizze a lebúvó-
nyílást záró aknafedlap illeszkedését, megfelelő 
zárását! Javasoljuk az aknafedlapot hőszigetelő 
anyaggal ellátni, hogy ne maradjanak hézagok, ahol 
a kinti levegő az aknába áramolhat. 
 A vízmérőakna belső felületét megfelelő 
szigeteléssel javasoljuk ellátni. A szigetelés az akna 
mennyezetére és az oldalfalakra javasolt, az aljzatot 
azonban hagyjuk szabadon. A szigetelőanyag 
tekintetében fontos, hogy az a nedvesség hatására 
se veszítsen szigetelőképességéből. 

A télen nem lakott épületeknél a 
legbiztosabb módszer a teljes 
víztelenítés, így fontos az alábbi 
teendők elvégzése: 
 Az esetleges vízfolyások 
megelőzése érdekében a nyaralók 
esetén a téli, használaton kívüli 
időszakra a házi vezetékhálózaton 
elhelyezett víztelenítő szerel-
vények segítségével víztelenítsen, 
és a vízmérő előtti, közterület felé 
eső csapot is zárja el! 

 Nyissa ki és hagyja nyitva a kertben, 
épületben található csapokat, és engedje le a 
berendezésekből (bojler, WC-tartály stb.) a vizet! 
 Fordítsa a megfelelő állásba a vízmérő utáni 
víztelenítő csapot, és engedje le a házi 
vezetékhálózatból a maradék vizet! 
A télen nem használt ingatlanokat rendszeres 
időközönként ellenőrizze az esetlegesen 
bekövetkező meghibásodások mielőbbi észlelése 
érdekében! 

Mérőóra-elfagyás esetén hívható telefonszám: 06 80 240 240, az 1-es menüpont választásával. 

A DRV Zrt. ügyfélszolgálata 0–24 óra között üzemel. 



Hónapoló – November 

Szent András hava, Őszutó, Enyészet hava. 
A hónap neve a latin novem = kilenc szóból ered, utolsóelőtti alkalommal emlékeztetve 

minket arra, hogy bő kétezer éve márciusban kezdődött a naptári év. 
A hónap első két napján a halottakra emlékezünk; az ünnep a kelta hagyományokból ered, és 

az első évezred végén, francia hatásra került a katolikus egyházi év ünnepei közé. Része volt 
ebben a Krisztus után 1000-re várt világvége hangulatának: a szorongó 
emberek igyekeztek jó barátságba kerülni az elhunytak szellemeivel, ezért 
sírjaikon gyertyákat gyújtottak. Részben arra is szolgáltak ezek a fények, 
hogy a kikíváncsiskodó lelkek visszataláljanak saját nyughelyükre. A sírok 
rendbetétele is részben ezt a célt volt hivatott szolgálni: meggyőzni róla a 
halottak szellemeit, hogy testük jó helyen van, gondoskodnak róluk az 
utódok. 

A népi kalendáriumban használt „Szent András hava” elnevezés az apostolra utal, 
akinek napja (november 30.) az advent közeledtét jelzi: a hozzá legközelebb eső vasárnap 

advent első vasárnapja. Ez idén december 2-re fog esni. 
András napja előtt jóval, november 11-én, egy Magyarországon közkedveltebb szentre is emlékezhetünk: 

Szent Márton Pannónia szülötte, aki egészen a püspöki rangig vitte. Megtérésének történetét mindannyian 
ismerjük: a jószívűségéről híres katonatiszt megosztotta köpenyét egy fázó 
koldussal, aki álmában Jézusként tért vissza hozzá. Márton viszont Szent 
István királyt segítette álmában, ezért Szűz Mária után ő lett Magyarország 
patrónusa. Egy másik történet szerint püspökké választása idején menekülni 
próbált a tisztség elől, és egy libaólban bújt el, de a szárnyasok elárulták. 
Márton részéről így talán érthető is, ha a későbbiekben libalakomával óhajtotta 
megünnepelni a nem kívánt munkakör betöltését, csakhogy ennek már 
korábban is volt hagyománya. A római időkben november 11. a téli évnegyed 
kezdő napja volt, így ilyenkor az új termésből és újborból tartottak lakomát. 
Általában ludat ettek, Mars isten szent madarát (Avis Martis), amiből így 
népies szófejtéssel lett „Márton madara”. A kereszténység idején is nagy 
eszem-iszom kísérte ezt a napot, mint a karácsony előtti negyven napos böjtöt 
megelőző utolsó ünnepnapot. Maradt azonban a lúdvacsora és az újbor – 

olyannyira, hogy német nyelvterületen a Márton-napi ludat szüreti 
libának (vagy préslibának) nevezték.  Ugyancsak német 
nyelvterületről terjedt el a Márton-napi fáklyás (vagy lámpás) 
felvonulás – segítségével a jó cselekedetet szimbolizáló fényt 
juttathatjuk el az emberekhez, így őrizve Szent Márton emlékét. 

Nagyszékelyben évek óta hagyomány – az óvoda és az iskola 
összefogásával – a Márton-nap megünneplése. Idén is elkészültek a 
lámpások, melyek fényénél körbejártuk a főteret, a vállalkozó 

kedvűek az Erzsi óvó néni által összeállított akadálypályán is kipróbálhatták ügyességüket. Nem maradtak el 
előzőleg a Márton-napi játékok, utólag pedig a sütemények és a libazsíros kenyér elmajszolása sem. Ez 
utóbbira azért van szükség, hogy ne éhezzünk jövőre; azonban meglepetés érheti azt, aki idén csak erre 
alapozott, mert az esemény Márton-nap előtt két nappal volt megtartva… 

A többiek mögött lámpással settenkedett: Arany Beáta 
 

Örömhír 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Lukács 
László 2018. november 15-én a falugondnoki 
záróvizsgát letette jól megfelelt minősítéssel, 
ezúton is gratulálok neki! 

Köszönetnyilvánítás 
Ezúton szeretném megköszönni a nyugdíjas klub 
tagjainak a kertészkedést, a tulipánhagymák 
kiültetését a Szabadság téren.  

Klubecz Istvánné polgármester 
  



ADVENTI DÉLUTÁN 
Szeretettel hívjuk Önt és Kedves Szeretteit adventi délutánunkra 2018. december 2-án, 14 
órára a Művelődési Házba! Készüljünk együtt az ünnepre advent első vasárnapján! 

 Fellép a Károli Gáspár Református Egyetem 
KREdo kamarakórusa.  

 Életéről beszámol Ian Drewry és felesége, 
Georgia. Mindketten Nagyszékelyben 
laknak. Ian Nagy-Britanniából származik, 
felesége pedig Jamaicából. Tolmácsolást 
biztosítunk. 

 Hallhatjuk lelkipásztorunk adventi 
szolgálatát.  

 Együttlétünk végén finom vadpörkölttel 
várunk minden kedves résztvevőt. Majd 
lehetőség lesz egy kis süti-tea fogyasztásra és beszélgetésre! 

Várjuk Önt Szeretteivel együtt! 
nagyszékelyi reformátusok 

 
 

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 
az iskolában és a könyvtárban 

 
November 30-án, pénteken 16:00-tól: 

Adventi koszorú készítés 
December 7-én, pénteken 16:00-tól: 

Képeslapkészítés 
December 9-én, vasárnap 14:00-tól: 

„Mikulás és karácsony között  
(Évszaksoroló a rénszarvasokkal)” 

a Virágpor együttes mŰsora 
December 13-án, csütörtökön 17:00-tól: 

„Hány perc az ünnep?”  
ErdŐs Orsi és Kántor István 

karácsonyváró koncertje a könyvtárban. 
A koncert elŐtt (15:00-tól) karácsonyfadísz- és  

karácsonyi meglepetés készítés. 

A koszorúkészítŐ foglalkozás a gyertya ára miatt  
600 Ft, a többi foglalkozás ingyenes. 

 
Mindenkit szeretettel vár: 

Tanár néni és Bea 

Szeretettel várnak 
minden kedves 

nagyszékelyi lakost 
2018. december 21-én, 

pénteken  
délután öt órától  
a nagyszékelyi 

művelődési házban 
tartandó 

FALUKARÁCSONYRA: 

a Nagyszékely Községi 
Önkormányzat, 

az óvodások 
és az iskolások 



Helyreigazítások 

A sors fintora, hogy az októberi újságban is le kellett 
írnom: időnként hibázik az ember, most pedig meg kell 
ismételnem ezt a mondatot. Íme, a kiigazítások:  

Ahogy ezt többen is észrevételezték, a legutóbbi újság 
idősek napjáról szóló cikke természetesen nem a jövőben 
játszódott, hanem október 2-án, tévesen szerepelt benne a 
november 2-i dátum. 

Az elmúlt egy év halottainak sorát is ki kell 
egészítenünk egy fővel: Uzsák Ernőné sz.: Jakab Rebeka 
volt nagyszékelyi lakos 86 évesen szintén idén hunyt el.  

Köszönjük az észrevételeket! Kérem, hogy az ilyen 
hiányosságot senki ne vegye többnek annál, ami: emberi 
tévedés! Az írásokkal kapcsolatos észrevételekkel bárki 
megkereshet engem (Arany Beáta, 30/516 5933), vagy 
elhelyezheti üzenetét a polgármesteri hivatalban található 
„Hírmondó” feliratú dobozba. 

Végezetül álljon itt egy levél, ami szintén 
az előző újságba volt szánva, de lapzárta után 
érkezett meg: 

Művelődési ház 
Ha egészen nem is, de részben sikerült 
felavatni a kultúrházat. Az október 27-én 
tartott búcsúbál alkalmával az új épületrészek 
még nem voltak látogathatók, csak a felújított 
termek és folyosó. A vizesblokk 
felavatásával azért kell várni, mert a 
csatornázás a szennyvízkezelési pályázat 
keretein belül valósul meg, amelynek első 
lépcsője épp a kultúrház szennyvíz-
tisztításának megoldása. Jelenleg már 
zajlanak a munkálatok. 

A bálterem kiállta a próbát, decemberben már adventi programok is lesznek az épületben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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, 
Klubecz Istvánné és az Önkormányzat dolgozói. 

Korrektúra: Bori Tamás 

100 FT-OS RUHAVÁSÁR 
 a varrodában legközelebb 

november 27-én, kedden 
14:30-tól 16:30-ig. Divatos és 

divatjamúlt ruházatok 
várják szeretŐ, új viselŐiket! 

A bevétellel továbbra is a 
nagyszékelyi iskolát és 

óvodát támogatja minden 
vásárló. 

ÁRAMSZÜNET ÉRTESÍTŐ 
Az E.ON arról tájékoztatja ügyfeleit, 
hogy 2018. november 29-én 
(csütörtökön) reggel 8 órától 
várhatóan 10 óráig fejlesztési 
munkálatok miatt szünetelteti az 
áramszolgáltatást  Nagyszékely egyes 
területein.  
Az érintett utcák: Petőfi utca, 
Damjanich utca, Honvéd utca, Ady 
utca, Dankó utca, Dózsa utca. 

Részvétnyilvánítás 

Ezúton fejezem ki részvétemet a 
közelmúltban elhunyt Borsos János 
legközelebbi hozzátartozóinak: Borsos 
Jánosnénak, Lukácsné Hildebrand 
Erzsébet óvodapedagógusnak és 
Lukács László falugondnoknak. 
Fogadjátok szívből fakadó, őszinte 
részvétemet! Mélyreható gyászotok-
ban fájdalommal osztozom! 

Tisztelettel: Hunfalvi 


