2018. december

88. szám

Nagyszékelyi Hírmondó
Szeretettel várunk minden érdeklŐdŐt 2018. december 21-én, pénteken
17:00 órától a nagyszékelyi kultúrházban tartandó

F A L U K A R Á C S O N Y U N K R A.

Fellépnek: a nagyszékelyi iskolások és óvodások. 16:00 órától és a mŰsor
után helyi kézmŰves termékek vására lesz. Szívesen lát vendégül
mindenkit mézeskalácsra és egy bögre teára:
Nagyszékely Községi Önkormányzat
Beszámoló a 2018. november 27-én megtartott képviselőtestületi ülésről
Az ülésen három 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 iskolában és az óvodában folyó oktató-nevelő munkáról és a gazdasági
helyzetről tartott beszámolót Lukácsné Hildebrand Erzsébet óvodavezető és Horváth Irén tanár néni. Mindkettő
esetben írásos beszámoló készült. Az ülésen Csóka Anita, az óvodatársulás vezetője is jelen volt. A
képviselőtestület megállapította, hogy intézményeinkben kiváló munkát végeznek, mindkét helyen családias a
foglalkoztatás.
Egyebek napirendi pontban ingatlan-értékesítési kérelemről döntött a képviselőtestület.
A továbbiakban zárt ülés volt. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra öt tanuló nyújtott
be pályázatot: egy tanuló „B”, négyen pedig „A” típusút. A testület mind az öt diákot támogatja. Három
rendkívüli települési támogatásról és egy lakásfenntartási települési támogatásról is döntött a képviselőtestület.
Szociális tűzifa iránti kérelmet 75 lakos nyújtott be, melyek elbírálásra kerültek. Az ügyfeleket egyedi
határozattal értesítettük a döntésről. A kérelmezők a szociális tűzifát megkapták.
***

Beszámoló a 2018. december 11-én közmeghallgatás keretében megtartott képviselőtestületi ülésről
Az ülésen négy 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 év folyamán megkezdett beruházásokról tartottam beszámolót:
– Az idei évben mezőgazdasági, helyi sajátossági
fejlesztéseinek
támogatása”
című
projektben
és hosszabb időtartamú programokban átlagosan 10 fő
1.000.000 Ft támogatást kapott az önkormányzat,
lett foglalkoztatva. Július hónapban 2 fő diákot
ebből az összegből építettük a Szabadság téri járdát.
foglalkoztattunk. A mezőgazdasági programban nagy
– Szociális tűzifa támogatás kiegészítéseként 15
értékű (palántázó gép, burgonyafelszedő gép) és kis
m3 fát, a 2018. évre pedig további 54 m3 fát kaptunk,
étékű tárgyi eszközöket vásároltunk.
így 69 családot tudtunk 1 m3 tűzifával támogatni.
– Vis maior pályázati pénzből a Damjanich utcai út
– A kültéri színpad körüli térkövezést saját erőből
első szakaszának és a temetőhöz vezető útnak a
oldottuk meg.
felújítását, a Pincehelyi és Kossuth utcát összekötő
– A művelődési ház kisépületének belső felújítása
gyalogos híd tartószerkezetének teljes újjáépítését,
is folyamatban van.
valamint a Petőfi és Táncsics utcát összekötő
– A művelődési ház vizesblokk kialakítása
gyalogos híd korlátjának felújítását végeztük el.
november 29-én befejeződött, a felújított épületet már
– „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű
használható.

Az egyebek napirendi pontban a
következőkről döntött a testület:
– Az Organ Vidékfejlesztési és
Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel az
önkormányzat megbízási szerződést köt
pályázatírásra,
támogatott
projekt
esetében annak elszámolására.
– Közületi szennyvízszállítási díj
megállapításról döntött a testület.
Szennyvízszállításra új szolgáltatót
bízott meg a képviselőtestület, így
felhatalmazást adott a polgármester
részére, hogy aláírja a szolgáltatói
szerződést.
– Az önkormányzat 2019. évre szóló
belső ellenőrzési tervét is elfogadta a
testület.
Zárt ülésen két fő részére állapított
meg a képviselőtestület rendkívüli
települési támogatást.
Klubecz Istvánné polgármester

TÁJÉKOZTATÓ – Változik a szippantott szennyvíz szállítása!
Az önkormányzat DRV. Zrt.-vel kötött szennyvízszállítási
szerződése az idei évben lejár, ennek meghosszabbítása a felek
kölcsönös megegyezése alapján nem fog megtörténni. A
közszolgáltatást a továbbiakban a Tamási székhelyű Lackó-motor
Bt. fogja ellátni, melynek elérhetőségei:
– Ügyfélszolgálat hétköznap 8:00–17:00: Tamási, Deák F. u. 15.,
tel.: 0674/472-098.
– Az év minden napján 0–24: 0630/631-28-92, 0630/506-61-52.
A jelenlegi szolgáltató az idei év december 21-től már nem tud
szippantásra időpontot adni, így a két ünnep között, és az újévtől is
a fenti elérhetőségeken érdemes a szippantott szennyvíz elszállítását
megrendelni.
Az elszállítás díja csak minimálisan változik: egy 5 m3-es
forduló magánszemélyeknek bruttó 8.800 Ft-ba, míg a közületnek
10.000 Ft-ba fog kerülni.
Kérem, amennyiben a szolgáltatás minőségével problémájuk
merülne fel, azt jelezzék a Nagyszékely Községi Önkormányzatnál!
A gördülékeny átállás érdekében kérem türelmüket és
együttműködésüket!
Klubecz Istvánné polgármester

Köszönetek és kívánságok
Ezúton is szeretném megköszönni Pere Juliannának, Papp Anasztáziának és
Kovácsné Boros Erzsébetnek a tejcsarnok ötletes berendezését, az
önkormányzati lányoknak a központi híd karácsonyi feldíszítését, és Szeder
Anikónak a központban található fenyőfa felöltöztetését. Köszönet
mindazoknak, akik hozzájárultak az adventi hangulat megteremtéséhez!
Örömteli adventi készülődést, áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
egészségben gazdag, békés új évet kívánok a falu minden lakójának Wass Albert versével:
Klubecz Istvánné polgármester
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Csapkovics Bertalan református
Nagyon boldog névnapot kívánunk
lelkészünknek és családjának, hogy betegségem idején segítettek, és
Klubecz Istvánné Évinek:
mellettem álltak. Békés, áldott karácsonyt és eredményekben gazdag új
a kertész lányok
esztendőt kívánok:
Boczor Erzsébet

„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!”

A református egyházközség hírei
2018. december 2-án adventi délután zajlott a kultúrházban.
Meghívásunkat elfogadta a KREdo Kamarakórus Budapestről, akik
magas művészi színvonalú darabokat adtak elő. Profántól egyházi
darabokig mindent hallhattunk a repertoárjukból. A harmadik rész
után nagy taps közben hagyták el a színpadot. Lélegzet-visszafojtva
hallgattuk Ian Drewry és felesége, Georgia, beszámolóját életükről
és arról, hogy Isten milyen csodálatosan
megőrizte
és
vezette
őket.
Adventi
szolgálatomban a jelen lévő több mint száz vendég arról hallhatott, hogy komolyan
gondolnunk kell ma a lelkünkre és a halál utáni számadásra. Igyekszünk megvenni és
kialakítani minden szükséges dolgot magunknak, gyermekeinknek és unokáinknak, de ettől
fontosabb gondolnunk a lelkünk jövőjére. Karácsony mutatja, hogy Jézus fontosnak tartotta
ezt, ezért jött el a földre. A kötött programrészt követően finom vadpörköltet fogyasztottunk.
Majd sütemény és tea következett. Az étkezés közben alkalom adódott beszélgetésre, ismerkedésre.
Összességében egy komoly és minőségi adventi délután volt, mely méltó segítség mindnyájunknak a karácsonyra
készülésben. Köszönjük mindazoknak a jelenlétét, akik elfogadták meghívásunkat!
Csapkovics Bertalan

KÖZELGŐ RENDKÍVÜLI ALKALMAINKRA SZERETETTEL HÍVJUK ÖNT IS!
2018. december 25-én 9:00 Karácsony ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással
2018. december 26-án 9:00 Karácsony másnapi istentisztelet úrvacsoraosztással
2018. december 28-án 18:00–22:00 tini-ifi előszilveszter a kultúrházban
2018. december 31-én 18:00 hálaadó imaalkalom
2019. január 1-én 10:00 újév ünnepi istentisztelet

TEMPLOMFELÚJÍTÁSOK A JELENBEN ÉS A MÚLTBAN
Örömmel jelenthetjük, hogy a nagyszékelyi református gyülekezet a templomegyüttes és a gyülekezeti ház
felújítására támogatást kapott. A pályázati pénz az egyházi beruházások támogatására a Magyar Kormány és
a Magyarországi Református Egyház 2017. októberi megállapodásának is következménye.
Az elnyert összeget a gyülekezet a nagytemplom
toronysüvegének cseréjére és külső felújításokra szeretné
költeni, korábban kapott egyházmegyei támogatásból pedig
a nagytemplom teljes héjazatcseréjét valósíthatjuk meg. Az
új cserép a nagytemplomra már megérkezett, a kivitelezés
tavasszal indulhat.
Mivel műemlék épületegyüttesünk van, a felújításhoz az
örökségvédelmi hivatal kötelezett bennünket építéstörténeti
tudományos dokumentáció elkészíttetésére, amelyet Dr.
Krähling János és Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes
építészmérnökök, műemléki szakértők készítettek el. 2017
nyarán a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
hallgatói és Arany Beáta segítettek a templom szerkezeti felmérésében.
Mit tudhatunk az építésről és a nagyobb felújításokról? A történeti
kutatás alapján kimondhatjuk, hogy 60-80 évenként teljes felújításra szorultak
régebben is a templomok.
A kistemplom építésének idejét a 13. századra valószínűsítik, első ismert
említése egy 1471-es oklevélből származik. Az 1550-es évektől már református
templomként használt épület a mai kistemplomnál hosszabb volt; szentélyének
alapjai feltehetően a nagytemplom alatt vannak. A török időkben romossá vált
épületnek először ezt a részét hozták használható állapotba a református hívek.
A kistemplom ma látható tömegének nyugati lezárását 1728-ban hozta helyre a
német gyülekezet. A templom tornyát is ők építették fel 1780-ban.
A kistemplom teljes felújítása 1861-ben zajlott: „a magyar egyház … a már pusztulásnak indult Isten
házának kijavítását vette foganatba, oly buzgalommal, hogy az már a szerencsétlenséget (tűzvészt) követő
1861. évben a lehető legdíszesebb alakban újjáteremtve búcsú vasárnapján tisztelendő Császár Dániel
nemesszékeli segédlelkész által felavattatott.” (Nagyszékely presbiteri jegyzőkönyvek F. kötet)
Az 1801-ben felszentelt nagytemplom első teljes tetőszerkezet-felújítása
és héjazatcseréje 1871-ben történt.
A következő nagy felújítás 1923-ban volt: a tetőre új cserépfedés került,
valamint a nagytemplom tornyának vörösréz fedését is kicserélték. A
baloldalt látható színezett képeslap az 1930-as évekből származik.
1973-ban a kistemplom teljes palafedését újra cserélték, 1989-ben
tetőszerkezetét javították.
Az 1993 óta történt felújítások Donáth Jordánka lelkész feljegyzései
alapján: Nagyobbrészt önerőből történtek a következők: 1993-ban a
nagytemplom tornyának rézlemez fedését foltokban javították. 1994-ben
nyílászárók javítása, üvegezés pótlása történt. 1995-ben a kistemplom
belső vakolatának javítása és meszelése került sorra. 1996-ban az orgonát
javították és a templomkert parkosítása történt meg. 1997-ben a kerítés
festése, a padok egy részének favédelme és kisebb belső javítások
történtek. 1998-ban a kistemplom leesett csillaga került visszahelyezésre.
Pályázati támogatásból készült el 1999-ben a templomegyüttes
villámvédelme és ereszcsatornázása, valamint a párkányok újraépítése.
2000-2001-ben nagyon sok munkálat történt a nagytemplom építésének kétszázadik évfordulójára, szintén
pályázati forrásból; kívül és belül is gyönyörűen megújult a templomegyüttes.
2006-2007-ben a SAPARD homlokzatfelújítási program 75%-os támogatásával a templomok ablakainak
cseréje valósult meg. 2013-ban zajlott a kistemplom teljes héjazatcseréje paláról hódfarkú natúr cserépre.
A jövőre esedékes felújítás kivitelezéséhez örökségvédelmi bejelentési és engedélyezési terveket kell
benyújtania a gyülekezetnek. A tervezésre Schliszka Csaba budapesti építészmérnököt bízta meg a
gyülekezet, a projektmenedzseri feladatokra pedig egyéni vállalkozóként engem kért fel.
Hargita Péterné Kati

Hónapoló – December
Karácsony hava, télelő, álom hava. A régi római naptár szerinti tizedik hónap.
December 21. az esztendő legrövidebb napja, ami a Gergely-féle naptárreformot (1582) közvetlenül megelőző
időkben december 13-ra, Szent Lucia, azaz Luca napjára esett. A Nap jelképesen meghal ezen a napon; nem
csoda hát, hogy a középkorban mindenféle babonák forrásává vált. A feltételezett szellem- és boszorkányjárás
miatt például aznap nem volt tanácsos idegent engedni a házba – mit lehet tudni, nem
éppen valamilyen gonosz lélek férkőzik-e közénk? A rontásoktól is fokozottan kellett
óvakodni, ugyanakkor ha valaki mégis boszorkánykodásra adta fejét, ezen a napon tudta
véghezvinni az időjósló, termésjósló vagy szerelemjósló praktikákat. Míg nálunk Luca
személye leginkább az ártással kapcsolható össze, a keresztény hagyomány a
Dioklecianus-féle keresztényüldözések egyik mártírjaként tartja számon. Neve a
lux = fény szóból ered, Svédországban
Stille Nacht Anno 1818
Luca-menyasszonyt választanak, aki
Pontosan
kettőszáz
éve született a „Csendes
gyertyákkal
megtűzdelt örökzöld
éj” című karácsonyi dal. Az eredeti német
koszorúval a fején a növekvő fény megtestesítője.
Ahogy népies neve is mutatja, december a karácsony szöveget már két évvel korábban megírta
várásának jegyében telik. Jézus világra jöttéről eredetileg Josef Mohr osztrák pap, de csak a december
január 6-án, megkereszteltetésének napján emlékezett meg a 25-i előadást megelőző szenteste kérte meg
keresztény egyház. December 25-ét a 4. század második Franz X. Grubert, hogy komponáljon hozzá
felétől fogadták el, mint a Megváltó születésének napját. A dallamot. A hagyomány úgy tartja, hogy az
karácsonyi ünnepkör advent első vasárnapján kezdődik, ami a ausztriai Obendorf bei Salzburg Szent
25-ét megelőző negyedik vasárnap a 11. században uralkodó Miklós templomának éppen nem működött
VII. Gergely pápa óta. Görögkatolikusoknál hathetes az az orgonája, ezért döntöttek a nem éppen
advent.
A.B. szokványos gitárkíséret mellett.
Ismerjünk meg mást is!
Ha azt mondom: Joulupukki, Jultomten, vagy Julenissen; csak az igazi rajongók
tudják, kiről van szó. Ha így folytatom: Papa Noël, vagy Père Noël, többeknek
dereng már. Még ismerősebben cseng a Santa Claus, Sinterklaas, Nikolaus, Sveti
Nikola, Mikołaj név; és már mindannyian tudjuk, hogy a Mikulásról van szó!
Melyik megszólítást kedveli a legjobban?
Mindegyik egyformán kedves nekem. Néha nagyon feledékeny vagyok, de ez a
sok név segít abban, hogy mindig tudjam, merre járok éppen. Ez a december
hatodika egyre zaklatottabb minden évben! Nem panaszképp mondom, mert
nagyon szeretem a hivatásomat, de tudja, eleinte talán csak 100 millió gyermeket
kellett meglátogatnom ezen az éjszakán, manapság ennek legalább tízszeresét!
Nem csoda, hogy hozzánk már csak a délelőtti órákban jutott el.
Igen, meg kell barátkoznom a gondolattal, hogy összefutok emberekkel az
utcán. Korábban ettől nagyon idegenkedtem. Az ajándékokat azért most is
próbálom titokban csempészni be a megfelelő helyre.
Úgy hallom, idén megtréfálta a nagyszékelyi kisiskolásokat! Ők idén
állítólag az ugrószekrény aljában találták meg ajándékaikat.
Hát igen! Ahol leskelődnek a gyerekek, ott én is kénytelen vagyok furfangos
helyre rakni a csomagokat! Olyankor nagy a riadalom, hogy
üres a csizma, de aztán persze mindig rátalálnak az ajándékra.
Két évvel ezelőtt Ön is igen feldúlt volt!
Jól emlékszem! Elcsavarogtak a rénszarvasaim. Városban
fegyelmezettebbek, de itt mindig megbolondulnak, ha
megszimatolják a rokonaikat, márpedig a környékbeli erdők hemzsegnek a dámvadaktól.
Fontolgattam, hogy idén a tömegközlekedést választom, de persze végül megmaradtam a
jól bevált szánnál. A légi út mégiscsak gyorsabb!
Üzen valamit a nagyszékelyieknek?
Kicsit kapcsoljanak ki az ünnepek idejére! A gyerekeknek pedig köszönöm a sok szép
rajzot és kedves levelet!
Mi is köszönjük a törődést!
A Mikulás után futkosott, és vele együtt boldog karácsonyt kíván: Arany Beáta
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

