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Nagyszékelyi Hírmondó
A képviselőtestület 2019. október 29-én 13 órakor tartotta alakuló ülését
Az ülésen öt határozat hozatalára és kettő rendelet alkotására került sor, két határozat végrehajtásáról és a
rendeletek kihirdetéséről határidőn belül intézkedtem.
A választási bizottság elnöke, Lukácsné Hildebrand Erzsébet tájékoztatást adott a választási eredményekről. A
polgármester és a képviselők letették az esküt.
A polgármester illetményének
megállapítása következett a
törvényben
meghatározottak
szerint: ez 500 fő lakosságszám
alatt az államtitkári alapilletmény
30%-a; ezen felül a polgármester
költségtérítésre is jogosult, mely
az illetményének 15%-a.
A
képviselőtestület
az
alpolgármesteri tisztségre titkos
szavazással
Bori
Tamást
választotta. A tiszteletdíjról az alpolgármester és a képviselők is lemondtak.
A polgármesteri program ismertetését követően a testület a szociális tűzifa-támogatás helyi szabályozásáról és
a falugondnoki szolgálatról szóló rendeletét alkotta meg, ezt követően a „Falugondnoki szakmai program”-ot
fogadtuk el.
A képviselőtestület a DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegált személyt és helyettest
választott. (A társulásnak 30 település a tagja, 2 szociális intézet fenntartója. Gyepmesteri és belső ellenőrzési
feladatokat lát el. Székhelye Tamásiban van, elnöke Porga Ferenc, Tamási város polgármestere.)
Zárt ülésen 2 db rendkívüli települési támogatási kérelem elbírálásról döntött a képviselőtestület. 1 fő részére
pénzbeli, 1 fő részére pedig természetbeni rendkívüli települési támogatást nyújt a képviselőtestület.
Az ügyfeleket egyedi határozattal értesítettük a döntésről.
Klubecz Istvánné polgármester
Beszámoló a szennyvíztisztító berendezések telepítéséről
Az önkormányzat a Vidékfejlesztési Programban, előzetes igényfelmérés, a Települési Szennyvízkezelési Program
aktualizálása és részletes kiviteli tervek elkészítése után, a részt venni szándékozó ingatlantulajdonosokkal
megkötött együttműködési megállapodások alapján adta be 2017 májusában a pályázatát egyedi szennyvíztisztító
kisberendezések tömeges telepítésére. Mivel a pályázati támogatás maximális mértéke miatt ebből a programból
nem lenne megoldható a település egészének a szennyvízkezelése, elsősorban az életvitelszerűen Nagyszékelyben
élők háztartásainak szerettünk volna lehetőséget biztosítani a korszerűbb és környezetbarát szennyvízkezelés
megoldására. A pályázatunk nyert. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Prowatech Kft. végzi a kivitelezést,
svéd tervezésű, továbbfejlesztett Fann-In-Drän szennyvíztisztítókkal. A művelődési házhoz önkormányzati
előlegből még tavaly megtörtént a berendezés telepítése, de a tényleges kivitelezés idén nyár elején, a pályázati
előleg beérkezése után kezdődött meg. Végül összesen várhatóan 84, az adott ingatlanhoz, illetve a várható
használathoz méretezett kisberendezés lesz telepítve, önkormányzati ingatlanokhoz (iskola, óvoda, hivatal stb.) is.
A pályázat feltételei szerint a telepített berendezések a projekt befejezése után még 5 évig az önkormányzat
tulajdonában maradnak, addig a fenntartási (üzemeltetési) kötelezettség is fennáll.
Mostanra a beruházás volumenének 50%-a megvalósult, így elszámolás alapján az eddig elvégzett munkák
kifizetése után, a jövő év tavaszán folytatódnak a telepítések, várhatóan nyárra be is fejeződnek.
Az eddig telepített berendezések beüzemelése is megtörtént teljes körűen, a szikkasztómezők levegőztetése is
megoldódott, és ahol szükséges volt, a szivattyúk is telepítésre, beüzemelésre kerültek, a fölösleges földet is
elszállították. Kérjük, hogy ahol esetleg üzemeltetési problémát észlelnek (pl. nem megfelelően működik a
szivattyú, a szellőztetést végző ventilátor hosszabb ideig nem üzemel, a szikkasztómező szellőzőinek közelében
kellemetlen szagot éreznek stb.), egyelőre az önkormányzatot keressék meg. A kivitelező fogja a problémát
elhárítani, és a tesztüzem során (a kivitelezés befejezése után egy évig) az üzemeltetést is ők végzik.
Bori Tamás

Egy különös, AMBUDANCE feliratú autó jelent meg Nagyszékely utcáin. Ha nem az iskolánál, akkor egy
látszólag érintetlen Kossuth utcai telek mellett parkol. Előbbi a család férfitagjának választott munkahelye,
ahol karitatív felajánlásként több karbantartói munkát is elvégzett már szeptember óta. Utóbbi pedig a jelenlegi
otthonukhoz vezető ösvény bejárata. Itt látogattam meg községünk új lakóit: Sodró Istvánt és Vass Andreát,
hogy riportot készítsek velük rég elhanyagolt Ismerjük meg egymást! rovatunkba. István vitte a szót:
Hogyan kerültetek Nagyszékelybe?
Tizensok évvel ezelőtt Csáki Csilla rendezett egy darabot Budapesten, amiben Eliza nevezetű lányom volt az
egyik főszereplő. Tavaly nyáron Csilla tartott itt egy drámatábort, és elhívta Elizát segíteni. Ő ujjongva és
örömmel mesélte nekünk, hogy volt Nagyszékelyben, és hogy ez milyen jó hely, milyen jó közösség, milyen
jó emberek; milyen jó az iskola, és hogy ez pont nekünk való lenne. Menjünk el, és nézzük meg! Idén tavasszal
eljöttünk, és nekünk is tetszett. Éppen iskolát kerestünk a fiunknak, Istvánnak. Megbeszéltük Tanár bácsival
és Tanár nénivel, hogy tíz napra beülhet az iskolába. A tizedik nap végén kész helyzet elé állított minket: azt
mondta, hogy ő ide szeretne iskolába járni.
Mit kell tudni a családotokról?
Andreával nagyon régóta ismerjük egymást, általános iskolában osztálytársak voltunk. Mozaikcsalád
vagyunk. Azt szoktuk mondani, hogy Andreának is van négy gyereke, nekem is van négy gyerekem, és
kettőnknek összesen van hét. István a közös, ő tíz éves múlt szeptemberben.
Hol laktok most?
Egy évre tervezünk, mert István most negyedikes. Próbáltunk albérletet keresni, meg nézegettük a házakat is,
de nem találtunk megoldást. Viszont mi az utóbbi négy télen jurtában éltünk Pilisvörösváron, mert így hozta
az élet. Azt gondoltam, hogy ha más nincsen, akkor keresünk helyet neki, hiszen felállítom egy hét alatt. Ez
az egy hét másfél hónap lett! És még most sem vagyunk kész, mert mindenféle fejlesztések vannak.
Hogy érzitek magatokat most, hogy már itt is laktok?
István és én lakunk igazából itt, Andrea pedig jövés-menésben van két világ között. Ő Budapest belvárosában
dolgozik félállásban, mint iskolapszichológus. Mi pedig itt lent vagyunk Istvánnal nulla-huszonnégyben,
csinosítgatjuk a jurtát, rendezzük a környezetét, fejlesztgetünk, zenélgetünk; önkéntes karbantartó vagyok az
iskolában. Este filmezgetünk, olvasgatunk, élvezem a tízéves fiúnak az igényét (ami még van) a szüleivel való
együttlétre, és ebből szeretnék minden pillanatot megélni és kamatoztatni, mert ez nagyon gyorsan elmúlik.
Neked mi a foglalkozásod?
Erdésztechnikus a végzettségem, Sopronban tanultam szakközépiskolában. Három éven keresztül erdészeti
segédmunkás voltam a Pilisben. Aztán beházasodtam egy zöldség-gyümölcskereskedő családba, és oda
fektettem az energiáimat. Állandóan úton voltam. Később Andreáék is sokszor jöttek velem. Ezért vettük a
mentőautót is, amit lakóautóvá alakítottam át.
2013-ban ismertük meg Kapolcson a Circo Soluna nevű társulatot. Ők egy velünk egykorú német család, akik
létrehoztak egy cirkuszszínházat. Tíz éven át Magyarországon is éltek. Felajánlották egyszer, hogy utazzunk
velük. 2017 tavaszán a szavukon fogtuk őket, és elmentünk velük. Tulajdonképpen átgyalogoltunk
Szlovénián, Észak-Olaszországig. Két szezon erejéig utaztunk együtt, csak télre jöttünk haza.
Mi volt a feladatotok?
Az utazásnak, meg a tábori életnek a segítése volt a dolgunk.
Lovakkal és ekhós szekerekkel utaztak. Mi segítettük a lovakat
befogni, felszerszámozni, és ha bármi probléma volt utazás
közben, segítettünk az állatok körül. Az előadás helyszínén nekem
volt a feladatom a kocsikat egymás mellé állítani. Utána
felépítettük a trapézt, a színpadot, meg a tribünt. Az állatok
gondozásán kívül még a főzésben, vízhordásban vettük ki aktívan
a részünket. Szlovéniában háttérmunkások is voltunk az
előadásban: segítettünk átöltözni, meg kellékeket adogatni.
Miért szakadt vége ennek a cirkuszos történetnek?
Nem szakadt, csak most szüneteltetjük. Én szerettem volna menni
idén is, de be kellett látnom, hogy István dolgait kell most előtérbe
helyezni, és neki az kell, hogy most kortársak között lehessen.
Andrea is szeretett volna itthon maradni, és újra felvenni a fonalat
a saját szakmájában.
Mi lesz jövőre?
Jövőre az lesz, amit Nagyszékely szelleme enged.

NYITOTT OLDAL
A hatodik kisborjú
A kútvölgyben sétálva nagyjából az utca közepén olyan
látványban van részünk, amely ma már nem tartozik a
megszokott falusi utcaképhez: télen-nyáron ott legelészik
Jolie, Fehér Gyuszi bácsiék tehene. A téli sétáló könnyen
gondolhatja, hogy szegény tehénnek kemény élet jutott,
hóban-fagyban kint van, nem lakik istállóban. Ha viszont
Jolie-t kérdeznénk, csak nevetne (már ha a tehenek tudnának
nevetni), hiszen ő nem akármilyen tehén.
Jolie kárpáti borzderes. Ez a fajta az istállós tartás helyett a félrideg tartást kedveli. Ha rendelkezésére áll
istálló, akkor is inkább a szabadban tölti az idejét. A szabadságot szereti, nincs baja a hideggel, azzal már
annál inkább, ha megkötik. Amennyiben mégis erre kényszerítik, valósággal remeg az idegességtől, de még
ilyen esetekben sem agresszív. A XIX. században még jellemzően ezt a fajtát tartották a család házi
teheneként. Ebben a kategóriában számos jó tulajdonsága teszi utolérhetetlenné más fajták számára. Hármas
hasznosítású: húsmarha, tejelő, illetve igavonó állat. A rendkívül jámbor állat tartása nagyon egyszerű, alig
igényel szaktudást.
Takarmányt nem kell neki vásárolni. Füvet és szénát eszik egész évben, amit Nagyszékelyben könnyű
beszerezni a vállalkozó kedvű állattartónak, még akkor is, ha csak kis terület áll rendelkezésére. A napi
kétszeri etetést sokféleképpen meghálálja. Termeli az értékes tehéntrágyát, magas beltartalmi értékű, 4%
zsírtartalmú tejet ad, és ha valaki igavonóként használná, arra is különösebb idomítás nélkül rávehető a jámbor
állat. Persze a legnagyobb haszonvétel a kisborjú, amelyik 8 hónap alatt nő meg 300 kilósra. A kisborjú
születésnél a kárpáti borzderes nem igényel emberi segítséget, az anyatehén egyedül megszüli és ellátja a
kisborjút. Csak az érzi át igazán, hogy milyen felbecsülhetetlen jó adottság ez, aki volt már jelen más fajta
ellésénél.
Ennyi jó tulajdonság után szóljunk a „hátrányairól” is. A kárpáti borzderes éppen hármas hasznosítása miatt
kisebb hatékonysággal alkalmazható specializált nagyipari termelésre. Napi tejhozama mindössze 10-15 liter,
szemben a tejelő marhák napi 30-35 literjével. Cserébe a teje „ingyen van”, és jobb minőségű, mint a
takarmányon tartott tejelő marháé. A kézi fejést kedveli, nem kell órával mérni a fejés időpontját, könnyen
alkalmazkodik a család életritmusához. A gyarapodása lassabb, mint a célirányosan tenyészett és táplált
vágómarháé, de a húsa a takarmányon tartott vágómarháéval szemben jobb minőségű.
A tervutasításos gazdálkodás kereteibe nehezen illeszthető kárpáti borzderest a szocializmus évtizedeiben
Magyarországon teljesen kipusztították. A jelenleg hazánkban élő százegynéhány példányt elsősorban a
felbecsülhetetlenül hasznos munkát végző Polyán mintagazdaság hozta be újra Magyarországra elsősorban
Kárpátaljáról és Erdélyből.
Jolie tehénnek eddig 5 kisborja született, de sajnos mindegyik bikaborjú volt. Szurkoljunk, hogy a hatodik
alkalommal üsző szülessen, hogy szaporodhasson Nagyszékelyben ennek a nagyszerű fajtának az állománya!
Ui: Aki többet meg szeretne tudni a kárpáti borzderes tartásával, szaporításával, beszerzésével
kapcsolatban, az minden tudnivalót megtalál a Polyán mintagazdaság honlapján (www.polyan.hu).
Szabó Ákos
Kedves Nagyszékelyiek!
Örömmel tudatjuk, hogy két nagyszékelyi székhelyű civil szervezet (Magyar Permakultúra Egyesület, Két
Torony Faluegylet) kezdeményezésére, és önkormányzatunk aktív támogatásával elindult a helyi
zöldhulladékkezelés megreformálását célzó együttműködés, melynek legfőbb
célkitűzése a településünkön keletkező fel nem használt szerves anyagok (kaszálék, lomb,
gallyak, kerti és közterületi egyéb zöld „hulladék”) összegyűjtésének és helyben történő
példaértékű felhasználásának kidolgozása, ismertetése, megszervezése és megvalósítása.
A folyamat aktuális helyzetéről naprakész tájékoztatást a Hírmondó oldalain fogunk
rendszeresen megjelentetni. Kezdeti lépésként a szervezők képviselői személyesen is fel
fogják keresni a lakosságot, hogy pontos felmérés készülhessen a háztartásokban
keletkező szerves anyagok mennyiségéről, valamint ezek kialakult kezelési módszereiről
és szokásairól, továbbá a programban való részvétel lehetőségeinek módjáról. Első közös
rendezvényként szeretettel várunk minden érintettet és érdeklődőt 2019. november 29-én,
pénteken délelőtt 9 órától a temető területén lehullott lomb összegyűjtésére!
További információ és tájékoztatás: Kardos Etelka (20/6655952)

Márton-nap és teaház
A farsang mellett talán a Márton-nap a nagyszékelyi iskola
leglátogatottabb rendezvénye. Az iskolásokon kívül nem csak
az
óvodások
és
szüleik
vannak
jelen,
hanem
visszaszállingóznak a nagyobb gyerekek is. A tornaterem idén
is megtelt a ludakról, libákról, gúnárokról éneklő és körtáncot
járó gyerekekkel és körben ülő megfigyelőkkel. A vidám
körjátékok után lekapcsolódtak a lámpák, és többször egymás
után, változó szereposztásban előadásra került Szent Márton
esete a koldussal. A zenével és dallal kísért játéknak sokszor
meg kellett ismétlődnie, hogy minden zenész- és színészpalánta
megcsillogtathassa tehetségét. Mire ez megtörtént, szerencsére már elég sötét lett ahhoz, hogy kezdetét
vehesse a lámpás felvonulás Nagyszékely utcáin. A német nyelvterületről származó szokás alapja az, hogy a
jó cselekedetet jelképező fény mindenhova eljusson. Miután erről – saját készítésű lampionjaikat lóbálva –
Nagyszékelyben is gondoskodtak a gyerekek, megkezdődhetett a Márton-napi falatozás, ahol a sütemények
mellől nem hiányzott a libazsíros kenyér sem.
A lakoma végeztével az energikusabbak még folytathatták a mulatozást a művelődési házban megrendezett
Márton-napi teaházban. A folyamatosan újuló klubhelyiség legújabb szerzeményei (a babasarok után) a
társasjátékok voltak, amelyeket örömmel fel is avattak a teaház vendégei. Szívesen fogadunk még további,
otthon porosodó, de jó állapotban lévő társasjátékokat!
Teaház idén még három alkalommal lesz: november 22-én, valamint december 6-án és 13-án.
Arany Beáta Virág

ADVENTI DÉLUTÁN
2019. november 30-án, szombaton 15 órától
a Nagyszékelyi Kultúrházban
ADVENTI KONCERT
előadó: PÉK CSABA EGYHÁZZENÉSZ
közreműködnek PÉK VIKTOR és KRUSKA NÁNDOR
ÉLETÉRŐL BESZÁMOL: NAGY RICHÁRD ANDRÁS lelkész,
aki megtapasztalta a kábítószer mélységeit, és az abból
való szabadulást.
Süti, kávé, tea lesz!
nagyszékelyi reformátusok

Adventi alkalmak
az iskolában
November 29., péntek
16:00–19:00
Adventi koszorú készítés
December 7., szombat
10:00–12:00
Karácsonyi üdvözlőlap
készítés
December 14., szombat
10:00–12:00
Karácsonyfadísz készítés
Mindenkit szeretettel vár:
Tanár néni és Bea

Falukarácsony

December 20-án,

pénteken 17:00-tól
a Kultúrházban
Mindenkit
szeretettel vár:
Nagyszékely Községi
Önkormányzat
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

