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Önkormányzati Hírek  
 

Út készül a Dózsa György utcában 
 
A sokszor járhatatlan Dózsa György utca helyzetének megoldására 6 cégtől kértünk árajánlatot. Az már az 
elején kiderült, hogy a rendelkezésünkre álló összegből nem futja aszfaltozott útra. A 20 cm-es útalap 
elkészítésére 8 különböző, (10,2–13,7 millió Ft közötti) árajánlatot kaptunk a paksi J & J Útépítő és 
Szolgáltató Bt-től, a kiskunlacházi P & M Speed Kft-től, a tamási TAM-BAU Kft-től, a tamási Kapos-
Koppány Vízi Társulattól, a tamási Topa és Társa Kft-től és a hőgyészi MOH-ÉP Kft-től. Végül a képviselő-
testületnek a TAM-BAU Kft-vel kezdett tárgyalások során sikerült a rendelkezésünkre álló forráshoz 
igazítva egy még a fentieknél is kedvezőbb árban megegyeznie. Az önkormányzat december közepén 8,5 
millió Ft értékben kötötte meg a szerződést, egy padkával szegélyezett, 20 cm vastag, az alsó rétegben 0/80 
aprított beton, a felső rétegében pedig 0/20 zúzottkő kiékeléssel készítendő útalap építésére. A kivitelezési 
határidő 2015. május 31. Reméljük, a Dózsa György utcában lakók nemsokára minden időjárási 
körülmények között zavartalanul közlekedhetnek.  

Hargita Péterné 

 
Rendkívüli testületi ülés a klóros víz ügyében 

 
Mint mindnyájan érzékeltük, karácsony előtt elviselhetetlenül klórossá vált a csapvizünk, és bár a 
töménysége egy idő után csökkent, de még most is szokatlan.  

A falunk vízellátásával kapcsolatos témakörben január 13-án nagy nyilvánosság jelenlétében zajlott a 
megbeszélés a DRV képviselőjével. Szokodi József elmondta, hogy a SióVíz-től 2014. júliustól vette át a 
Dunántúli Regionális Vízmű az üzemeltetést. Ennek folyományaként a bakteriális fertőzések megelőzésére 
december 23-tól a DRV egy Prominent típusú automatikus vegyszeradagoló segítségéven folyamatos 
nátrium-hipoklorit adagolásba kezdett. A beüzemelési időszakban sok lakossági bejelentést kapott a DRV, 
amelynek eredményeképpen számos fogyasztónál ellenőrizték a víz klórtartalmát, ami minden esetben a 
szabványban meghatározott határérték alatt volt. Elmondása szerint az tette kiemelten fontossá az adagoló 
beépítését, hogy az óvodánál ún. indikátor baktériumokat mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok.  

Miután sokan fejezték ki elégedetlenségüket, hogy az eddigi artézi víz minőséggel szemben most egy 
rossz ízű és szagú vizet kell fogyasztaniuk, a DRV képviselője elmondta, hogy a csőhálózat rendszerének 
megelőző jellegű folyamatos tisztántartása érdekében van szükség a víz klórozására.  

Többen felszólaltak, hogy a SióVíz eddigi gyakorlata félévenkénti rendszerfertőtlenítés volt, ami 
átmeneti kellemetlenséget okozott ugyan, de azután folyamatosan kiváló minőségű vizünk volt. Erre 
reagálva a DRV szakembere elmondta, hogy a régi szolgáltató eddig sohasem a fogyasztóknál ellenőrizte a 
vízminőséget, így nem tudhatjuk, hogy az óvodához hasonlóan – ahol eddig is rendszeres volt az ellenőrzés  
– hány helyen lett volna kimutatható bakteriális szennyezettség.   

A jelenlévők nyomatékosan kifejezték, hogy nem kívánják megszokni a „hipós vizet”, és mivel a 
szabvány csak az ivóvízben található klór maximumát határozza meg és a minimumát nem, kérték annak 
lehető legalacsonyabb szintre történő beállítását, ill. akár nullán tartását. Felvetették a régebbi szolgáltató, a 
SióVíz gyakorlatának visszaállítását is (félévenkénti rendszerfertőtlenítés).  

A DRV munkatársa ígéretet tett arra, hogy saját hatáskörben intézkedik arról, hogy a jelenlegi szint 
felére csökkentik a víz klórtartalmát, valamint hogy a felettesei felé továbbítja a lakosság kérését a régebbi 
gyakorlat visszaállítása ügyében, amelyről természetesen írásbeli választ kap az önkormányzat. 

Hargita Péter 
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Önkormányzati kertészet 2014. évi eredményei 
 
A Nagyszékelyi Önkormányzat 2014-ben is részt vett a START közmunkaprogram „Mezőgazdasági 
termékek előállítása” elnevezésű programjában, amely az idén is folytatódik. Konyhakerti növényeket közel 
két hektáron, takarmánykukoricát pedig 14 hektáron termesztettünk. A konyhakerti növényeket elsősorban a 
helyi konyha igényeinek kielégítésére, másrészt feldolgozásra és eladásra is termesztjük. Júniusban, mivel 
megfeleltünk a feltételeknek, megkaptuk az engedélyt a zöldségfeldolgozóra. Sokfajta zöldséget, 
savanyúságot és feldolgozott terméket értékesítettünk. A 2014. évi termelési eredményeinkből néhány adat:  

kukorica  551 q  termett,  zöldséget  1 200 000 Ft  
értékben, feldolgozott termékeket (pl. savanyúság, 
mirelit, őrölt paprika stb.) 745 300 Ft értékben 
állítottunk elő. A konyhán a főzéshez 330 495 
forintnyi  árut  használtak fel, értékesítés  pedig
817 523 Ft összegben   történt. Október 9-én
Tamásiban árubemutatón vettünk    részt a 
termékeinkkel, ahol nagyon jól szerepeltünk, sok 
elismerést kaptunk. A programban részt vevő 
közmunkások megpróbáltak minden 
munkafolyamatban helytállni és legjobb tudásuk 
szerint teljesíteni. Remélem, ebben az évben is szép 
eredményeket ér el a programban részt vevő csapat.  

Turula Sándorné 
 
 
 

Ismerjük meg egymást! 
 

Cikksorozat a régebben és újabban itt lakókról  
Kérdéseinkre Brandner Károly és Jagodics 

Edit válaszoltak a Petőfi utcából. 
 
Mióta éltek itt Nagyszékelyben? 2011. május közepétől.  
Honnan költöztetek ide? Kismaroson éltünk fél évet, 

onnan költözünk ide. Előtte Budapesten laktunk.  
Miért éppen ide költöztetek? 2010. szeptemberben 1 hetet 

voltunk itt önkénteskedni Juhász Attiláéknál. 
Megtetszett ez a hely és az emberek, akikkel  
megismerkedtünk. Ekkor már két éve kerestünk Magyarországon egy olyan helyet, ahol 
letelepedhetünk. Szempontjaink voltak, hogy a hely jó földrajzi adottságú legyen (víz, klíma, talaj, 
tömegközlekedés) és legyen benne közösségi élet is.  

Mivel szoktatok foglalkozni? Edit: Én jelenleg itthon vagyok a gyerekekkel GYES-en. Két kislányunk van: 
Lea 2 és fél éves, Mira 3 hónapos. Károly: Meteorológus vagyok, és globális szinten is foglalkozom az 
időjárással. A családi kertünket elsősorban én művelem. Igyekszem megtermelni, amire a családunknak 
szüksége van.  

Meséljetek kicsit a családotokról! Károly: Én osztrák vagyok, egy kis faluban nőttem fel, a magyar határtól 
30 km-re, ahol édesapám volt az általános iskola igazgatója. Érettségi után Bécsben tanultam az 
egyetemen, majd ott dolgoztam. Majdnem egész Európát végigkerékpároztam. 2006-ban egy 
kerékpártúrán ismerkedtem meg Edittel. 2008-ban Budapestre költöztem, ekkor kezdődött a közös 
életünk.  
Edit: Budapesten születtem és éltem. Környezetvédelemben dolgoztam, elsősorban gyerekeknek és 
fiataloknak szerveztem programokat. 2012 májusában kötöttünk házasságot itt Nagyszékelyben. 
Nagyon szeretem a zenét, hobbim a közös éneklés, zenélés. Leginkább azokat a dalokat szeretem, 
amelyek gazdagítják a lelket.  

Mit üzentek a Nagyszékelyi Hírmondó olvasóinak? Ültessünk sok fát! Lehetőleg többet, mint amennyit 
kivágunk a faluban és a környéken. 
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Egy újjáéledő hagyomány: regölés 
 
A regölés téli természetvarázslás jellegű, köszöntő népszokás, különösképpen a Dunántúlon fordult elő. 
Karácsony másnapjától január hatodikáig a regösök (általában fiatal  
legények) járják a falut, és minden háznál regöséneket énekelnek, majd 
ezért cserébe ajándékokat kapnak. Ezek az énekek Isten áldását, 
segítségét kérték a családra.  

Ezt a szép népszokást elevenítettük fel a magunk módján az 
önkormányzat hozzájárulásával. December 29-én tíz órakor a focipálya 
melletti közösségi tűzrakóhelynél gyújtottunk egy kisebb máglyát, 
amelyet körülállva láncos bottal, dobokkal kísérve elregöltünk egy régi 
regöséneket Papp István újragondolásában.  

Reményeink szerint minden évben tartunk regölést, amelyre szeretettel várjuk a falu apraját, nagyját. 
 
Kelj fel gazda, kelj fel!  
Száll az Isten házadra  
Serege magával, 
terített asztalával, 
tele poharával,  
Haj regő rejtem, 
azt is megadhatja 
az a nagy Úristen. 
 
Nem vagyunk mi rablók: 
Szent István szolgái.  
Most jöttünk 
Hidegkútról, 
hideg mezejéről.  
Elfagyott kinek keze, 
kinek lába,  
kinek egye-mása,  
Haj regő rejtem, 
azt is megadhatja 
az a nagy Úristen. 
 
Adja az Úristen, 
a kegyelmes Isten  
szívünk bátorságát, 
sok szép kívánságát 
merjük hittel kérni, 

 
 

mind, kik összejöttünk, testünk táplálékát, 
 

szépen összegyűltünk, lelkünk táplálékát, 
 

szeretetben maradjunk, kemencénkbe meleget, 
 

egymásnak erőt adjunk, süssünk kerek kenyeret, 
 

Haj regő rejtem, … Haj regő rejtem, … 
 

Adjon az Úristen, Adjon az Úristen, 
 

gondoskodó Isten  

mindenható Isten  

jószágot az udvarba,  

lelki tisztaságot,  

gondosan felhizlalva,  

igaz tisztességet,  

házi szárnyasokat,  

új világosságot,  

ólba malacokat,  

igaz fényességet,  

iga elé lovakat,  

Haj regő rejtem, …  

egyéb állatokat,  

 
 

Adjon az Úristen, Haj regő rejtem, … 
 

a megtartó Isten, Adjon az Úristen,  

együtt munkálkodást, 
 

a teremtő Isten  

együtt szorgoskodást, 
 

erdeinknek életet,  

együtt szántást-vetést, 
 

madárdaltól zengjenek,  

együtt örvendezést, 
 

fáik égig érjenek,  

Haj regő rejtem, … 
 

erek csörgedezzenek,  

  

Adjon az Úristen, vadállatok lakják, 
 

a bőkezű Isten mező bontsa virágát, 
 

jó termést, bőséget, virág ontsa illatát, 
 

elég eleséget, Haj regő rejtem, … 
 

  
 

 
Adjon az Úristen, 
a szerelmes Isten  
szívünkbe szeretetet, 
egymást fogó kezeket, 
egymást őrző szíveket, 
születő gyermekeket, 
gyermekeknek örömet, 
játszadozó kedveket,  
Haj regő rejtem, … 
 
Adjon az Úristen, 
igazságos Isten 
ennek a Hazának,  
szép Magyarországnak, 
emelkedést lélekben, 
erősödést hitében,  
testi egészséget, lelki 
teljességet, 
teljességben igazság, 
igazságban békesség, 
békességen áldás!  
Haj regő rejtem, 
azt is megadhatja 
az a nagy Úristen. 

Sárközi Szilvia 

 
 

Karácsonyi traktorzúgás  
Karácsony első napján arra ébredtem, hogy valahol zúg egy traktor. Fülelek és figyelek, majd kimegyek és valóban, 
meg is láttam, valaki szánt. Igen, nyugtáztam: végre rá lehet menni a sok sár után a földre. Megfagyott annyira, hogy 
nem süllyed el a gép, és még nem annyira kemény, hogy nyúzná az ekét. Itt az ideje itt a völgyben a kis parcellák 
szántásának. De valami keserű íz mégiscsak megjelent a számban: „De hiszen karácsony van!”  

Félreértés ne essék, nem az ünnepnapi csendháborítás gondolkoztatott el, hiszen egyre jobban becsülöm azokat a 
szorgalmas embereket, akik megfogják a munka végét, hétvégét nem ismerve korán kelnek, későn fekszenek, 
terveznek, kalkulálnak, dolgoznak, gyarapodnak, és nem mástól várják a segítséget. Nem, ez igen dicséretes – hanem 
valami más a gond. Felbillent az egyensúly. A munka és a pihenés, a hétköznap és az ünnep egyensúlya. A munkanap 
és pihenőnap egyensúlya. Van, aki halálra dolgozza magát, más pedig céltalanul unatkozik. Valaki meglátja a 
tennivalót, másnak meg képtelenség rányitni a szemét a tennivalókra. Van, aki a munkanapon sem csinál semmit, más 
pedig az ünnepnapon is gürizik. Apropó, ÜNNEP NAP. Vannak még ilyenjeink? Régen a faluban a vasárnapnak is 
megvolt a rendje. Mit szokás és mit nem szokás tenni. Már szombat este rákészült az egész falu. A vasárnap a testi-
lelki feltöltődés napja volt. Templomozás, ünnepi ebéd, rokonlátogatás, pihenés, egy kis borozgatás a szomszédokkal, 
beszélgetés. Nem dolgoztak, csak a legszükségesebbet tette mindenki, és volt miért szépen felöltözni. Még a 
nagyanyám mondta egyszer: „A vasárnapi munkán nincs áldás, fiam.” Megszoktam már, hogy a városi ember 
vasárnap mossa az autóját, vasárnap megy a plázába bevásárolni, itt Nagyszékelyen meg vasárnap megy a motoros  

3 



kasza, és a láncfűrész legfrissebben. Nem tudom, hogy régen hogyan is csinálták az emberek, főleg amikor még gépek 
sem voltak, nem volt autó, hosszan kellett gyalogolni a földekre, nem volt mobil, TV és internet, és még a vizet is 
kézzel kellett húzni, de volt hétköznapjuk és vasárnapjuk. Tudtak dolgozni, ünnepelni és mulatni. Az ünnepnap az 
szent volt, pláne ha nemzeti ünnep. Hiszen az különös méltósággal bír, mert egész népünket érintő dolgokra 
emlékezünk. Ma már nem énekeljük, hanem meghallgatjuk a Himnuszt. A nemzetiszín lobogónk meg már úgy eltűnt, 
hogy nyomát sem tudjuk. Csak a TV. Az megemlékezik, mert a TV-ben szól a Himnusz, a TV-ben leng a lobogó, 
szólnak a versek. Pedig milyen szép is, amikor a házakon ott leng a piros-fehér-zöld trikolor, milyen szép is, amikor 
több százan együtt énekeljük a Himnuszt, a Szózatot, a Mennyből az angyalt, a Csendes éjt, vagy a Krisztus 
feltámadott hangjait, mert együtt ünnepel egy közösség, a falu, az ország, a nemzet – és összetartozunk. Ma már nem 
tudunk ünnepelni. A mesterségesen felpörgetett fogyasztói társadalom fogyasztóiként tengetjük ünneptelen, de 
szórakozással, vágyakkal viszont jól feldúsított életünket. Nincs időnk egymásra, pedig állítólag sokat fejlődött a 
világ. Nincs megállás, mert lemaradunk, mindig rohanni kell a mókuskerékben. Nem tudom, hogy régen hogyan is 
csinálták, de mostanra az egyensúly felborult. Nem tudom, hogy az őseinknek milyen hite is volt, de az biztos, hogy 
Karácsonykor nem zúgott a traktor. Hargita Péter 
 

Macskatartók figyelmébe!  
Szeretném kérni a Kossuth utcabeli macskatartóktól, próbálják szaporulatukat 
szabályozni és arról gondoskodni! A macskák is ugyanúgy, mint a kutyák, ki vannak 
téve az ember gondozásának és szeretetének! Ne csak addig örüljünk nekik, míg kicsik, 
azután is felelőséggel tartozunk irántuk! Mint köztudott, a macska hordozza a legtöbb 
fertőzést, aminek nem csak a kicsi gyerekek, hanem mi felnőttek is ki vagyunk téve, 
talán azért is kellene tenni valamit! Nem beszélve arról, hogy éheznek, és így 
kénytelenek bármi áron fenntartani magukat. Macskatartóként én is tudom, hogy nehéz 
őket házhoz kötötten tartani, de ha rendszeresen etetjük és ellátjuk őket, talán kisebb az  

esélye, hogy másokra rójuk a saját felelősségünket!  
Köszönöm figyelmüket!     Szekeres Béláné Gyöngyi 

 
Egyházi hírek  

Református istentiszteletek január 18-án és február 1-én (minden páratlan héten) 15 órakor lesznek. Szeretettel 
várunk mindenkit! Gyülekezetünk helyettes lelkipásztora: Szalai Géza 0630/632-7576 

Református Egyházközség 
 
 
 

JÖVŐNK NAGYSZÉKELY ! 
 

Tervezzük közösen, milyen irányba fejlesszük, segítsük falunkat rövid és hosszú 
távon. Jöjjön el, és mondja el ön is, miket tart a legfontosabb tennivalóknak! 
Mindenkit szeretettel várunk 2015. január 17-én, szombaton 8-11 óráig  

az önkormányzati tanácsteremben. 
Tisztelettel: Klubecz Istvánné polgármester, Bori Tamás, Hargita Péterné és Janurik Zoltán 

 
 
 
 
 

JÓTÉKONYSÁGI  

F A R S A N G I  B Á L 
 

lesz 2015. február 14-én szombat 19 órától a kultúrházban. 
A bevételt a színpadi elhasználódott háttérfüggöny 

cseréjére szeretnénk fordítani. 
Részletes program a következő számban. 

 
 

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 segítették: Hargita Péter és Péterné, Klubecz Istvánné, 
Bori Tamás (korrektúra) és az önkormányzat dolgozói. 
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