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Nagyszékelyi Hírmondó 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Beszámoló a 2015. január 27-i testületi ülésről 

Klubecz Istvánné polgármester jelentést tett a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (Közép-

Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba két település csatlakozhatott és egy elutasítást kapott a 

késői határozathozatala miatt. Két ülés között polgármester hatáskörben két alakalommal kellett eljárnia 

önkormányzati segély ügyben.) Következő napirendi téma a 2015. évi munkaterv volt. A kéviselő-testület 2015. évben 

havonta egy ülést tart. Lehetőleg a tárgyhónap 3. hetében, keddi napon 13 órától. Az alábbiakban olvashatók a 

tervezett ülések elfogadott napirendi témái.

2015. február  

2015. évi költségvetés megállapí-

tása. Előadó: polgármester 

II. számú Kulturális Közfoglalko-

ztatási Programról beszámoló. 

Előadó: Hargita Péter Árpádné 

2015. március  

Falugondnok beszámolója a feladat-

körébe tartozó szociális alapfelada-

tok teljesítéséről.  

Előadó: falugondnok 

Tájékoztató a társulások 

működéséről, tevékenységéről. 

Előadó: a társulások képviselői 

2015. április 

Tájékoztató a Közös Hivatal 

működéséről, tevékenységéről. 

Előadó: jegyző 

Közös Hivatal zárszámadásának 

elfogadása. Előadó: jegyző 

2015. április  

2014. évi költségvetés zárszámadá-

sának tárgyalása és elfogadása.  

Előadó: polgármester 

2015. május  

Átfogó értékelés a települési önkor-

mányzat gyermekjóléti és gyermek-

védelmi feladatainak 2014. évi 

teljesítéséről. Előadó: jegyző  

2015. június 

Tájékoztató a helyi Polgárőr Egye-

sület 2014. évi tevékenységéről. 

Előadó: egyesület elnöke  

Nyugdíjas Klub, Két Torony Nagy-

székelyi Faluegylet, KÖRTE 

tevékenységéről beszámoló 

Előadó: civil szervezetek vezetői 

2015. július  

Tájékoztató Nagyszékely község 

közbiztonsági helyzetéről.  

Előadó: Simontornya város 

rendőrőrsének parancsnoka  

Közfoglalkoztatásban folyó 

mezőgazdasági munkálatokról 

tájékoztató. Előadó: munkairányító 

2015. augusztus  

2015. évi költségvetés I. félévi telje- 

 

sítésének értékelése. 

Előadó: polgármester 

Tájékoztató a háziorvosi szolgálat és 

a központi orvosi ügyelet műkö-

déséről. Előadó: háziorvos 

2015. szeptember  

Folyamatban lévő pályázatok végre-

hajtásáról tájékoztató.  

Előadó: polgármester  

2015. október  

Jelentés a 2015. évi költségvetés     

I.–III. negyedévi teljesítéséről. 

Előadó: polgármester 

2015. november  

Tájékoztató az óvodában és az isko-

lában folyó oktató-nevelő munkáról 

és az óvoda gazdasági helyzetéről.  

Előadó: iskolaigazgató, óvodavezető 

2015. december 

Az év folyamán megkezdett be-

ruházásokkal kapcsolatos tájékoz-

tatás. Előadó: polgármester 

 

Az SZMSZ felülvizsgálatáról beszámolt Takács Erzsébet jegyző, amelyhez többen is kiegészítést fűztek a kapott 

anyag szövegének aktualizált módosítására. A képviselőtestület 10 000 Ft-tal támogatja az Országos Egyesület A 

Mosolyért Közhasznú Egyesületet, amely a szekszárdi Balassa János Kórház gyermekosztálya számára szeretne 

speciális műtéti beavatkozáshoz használható eszközöket beszerezni.  Hargita Péterné 

 

NÉHÁNY SZÓ A BIZTONSÁGRÓL. 
Valószínűleg a legtöbben azt gondoljuk, hogy a családunk, az otthonunk és személyünk biztonsága a legfontosabb 

mindennapjainkban. Ebben a témában „NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ!” címmel hallgathattunk előadást 

Nagyszékelyben még 2014. november 27-én délután a kultúrházban.  

Előadónk – Mikoly Tibor őrnagy, Simontornya rendőrkapitánya – elmondta, hogy a rendelkezésére álló adatok 

alapján Nagyszékely a körzethez tartozó települések között jó helyen áll. Ez azt jelenti, hogy a bűnözés, a különféle 

bűncselekmények nagyon csekély számban fordulnak elő nálunk. Azért mi sem lehetünk teljesen nyugodtak, mert a 

„trükkös” betörők és tolvajok újra és újra mindig valami újjal próbálkoznak. Elővigyázatossággal, előrelátással 

védekezhetünk ellenük, mi magunk is megelőzhetjük a bajokat. 
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Néhány jó tanácsot hallhattunk: 
 Az egyedül élő, idős emberek legtöbbször a kiszemelt áldozatok, ezért 

figyeljünk arra, ha idegen embert, embereket látunk az udvarukban. Szólítsuk meg őket. 

 Ha idegen autó jár a faluban, írjuk fel a rendszámot.   

 Egyedül élő ember tartson a háznál kutyát, a kutya az ember legjobb barátja és 

őrzője, figyelmeztet az idegen közeledtére, és a szomszédoknak is jelzés lehet. 

 A telefon ne a konyhában, a bejárati ajtó mellett legyen, hanem bent a 

lakószobában. Ez azért fontos, mert ha a váratlan „vendég” már estefelé, esetleg éjjel 

jön, akkor a szobából lehet telefonon segítséget kérni. 

 Érdemes jó zárakat felszerelni az ajtókra, ha nehezebb a bejutás, akkor jobban 

észre lehet venni a próbálkozást.  

 Védekezésképpen a szoba ajtaját is zárják be belülről az egyedül élők. 

Mikoly Tibor elmondta, hogy a Nagyszékelyi Polgárőr Egyesület kifogástalanul végzi munkáját, ennek is 

köszönhető, hogy a nagyszékelyiek „nyugodtan” alhatnak. Boczor Gyula, a Nagyszékelyi Polgárőr Egyesület elnöke 

megígérte, hogy a jövőben újra végigjárják az egyedül élőket és felhívják a figyelmüket arra, hogy saját érdekükben 

mit tehetnek. 

Igaz, hogy az előadást időben meghirdettük, és szóban is hívtuk a falubelieket, mindössze kilencen jöttek el. Jó 

dolog azért az, hogy a jelen lévő gondozónő és a polgárőrök az itt elhangzottakról tájékoztatják a leginkább 

veszélynek kitett embereket. Ezúton is köszönjük a munkájukat. Nagy Sándorné 

 

ISMERJÜK MEG EGYMÁST! 

Cikksorozat a régebben és az újabban itt lakókról 

Kérdéseinkre Máté Lászlóné Juci néni válaszolt, 

aki a Rákóczi utcában lakik. 

Mióta él itt Nagyszékelyen? Itt is születtem 1929. május 2-án. 

Honnan költöztek ide? Ezt nem tudjuk. 1600-ig vissza lehet vezetni a 

családunkat, hogy itt éltek. Nem tudom pontosan mikor, de amikor a 

németek bejöttek, már itt laktak az én őseim. Velem a régi nagyszékelyi 

magyarok itt kihalnak, ha meghalok. 

Mivel szokott foglalkozni? Addig, amíg el nem mentem szülésznőnek 

tanulni, itthon dolgoztam a gazdaságban. Apró állatok etetésében segítettem, délután a szarvasmarhákat legeltettük, 

amíg igás állatok voltak. A Disznó-völgyben legeltettünk. Ott volt a jó legelő, mi Magyar (mai Rákóczi) utcaiak oda 

jártunk. Szőlő, krumpli és kukoricakapálás volt még. Szülésznőnek mentem tanulni 61-ben Pestre 2 évig. 63-ban 

végeztem, és a pincehelyi kórházba jöttem dolgozni. 66-ban kijöttem körzetbe. Orvos mellett délelőtt rendelésen 

asszisztáltam, délután kijártam a betegekhez. Egyébként, akihez hívtak, szülést is vezettem. Vannak ám itt gyerekek, 

akik nálam születtek! 70-ig voltam itt orvos mellett, akkor megszüntették, megint a pincehelyi kórházban dolgoztam. 

73-ban otthagytam a kórházat és Paksra mentem üzemi ápolónak. Onnan jöttem nyugdíjba. 

Meséljen kicsit a családjáról Juci néni! Fölműveléssel foglalkoztak a szüleim. 16 holdon gazdálkodtak. 

Édesanyám, nagyanyám miszlaiak, és dédnagyanyám is. Mindig Miszláról hoztak feleséget a férfiak. Édesapámék 

hatan voltak testvérek, de mind elmentek a faluból, csak ő nem. Ő volt a második gyerek. Oláh István nagyapám 1914-

ben, egy fia 1916-ban ment el harcolni az I. világháborúba, a 69. gyalogezredbe, és mindketten túlélték. Nagyapám 

légnyomást kapott, úgy került haza betegen. 1949 februárjában mentem férjhez Máté Lászlóhoz, aki Megyercsről való, 

Szlovákiából. Két gyermekem van, Julianna és Zsuzsanna. Jucika Érden lakik, Zsuzsi most Németkéren. Unokám van 

3 és dédunokám 5. 

Mit üzen a Nagyszékelyi Hírmondó olvasóinak? Legyenek úgy, mint mi voltunk a németekkel, hogy soha semmi 

bajunk nem volt egymással. Megtanultuk a nyelvüket, beszéltünk velük, együtt örültünk, mulattunk és együtt 

szomorkodtunk. Sirattuk, amikor elvitték őket.                                  
 

MIKOR VOLT AZ ELSŐ DISZNÓTOR MAGYARORSZÁGON? 

Honfoglaló őseink a szalontai disznót magukkal hozták Keletről. Ezeket a 

hatalmas, borjú nagyságú, téglavörös színű hússertéseket kanászok terelték, 

és az új hazában a Tiszántúlon telepedtek meg. Ez a sajátos magyar fajta csak 

a legújabb időkben pusztult ki.  

Ebből a tényből az következik, hogy őseink nem voltak igazi nomádok. 

A férfiak ugyan kalandozó életmódot folytattak, maga a nép, a téli és nyári 

szállásra való költözéstől eltekintve, helyhez kötötten élt, disznótartással is 

foglalkozott, tehát nem volt igazi nomád. (Képen az ún. bakonyi disznó.) 
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Őseink magukkal hozták a szalontai sertést, s itt találták a bakonyi disznót a 

Bakonyban és az alföldi zsírsertést, amit még az avarok tenyésztettek.  

Ősi hússertéseink sajnos kihaltak. A bakonyi fajta is. A mai híres magyar 

mangalica zsírsertés viszont tartja a szoros rokonságot az említett avarkori 

alföldi disznóval.  

Íme, a magyar sertés története dióhéjban. Most pedig a disznótorok 

következnek.  

Őseink bizonyára vándorlásuk során is bőven éltek sertéshússal, szalonnával. 

I. István 1036-ban intézkedett a Bakonyban makkoló sertésekről. I. Endre 

kiéheztetett ellenségének, III. Henriknek 1051-ben például 2000 oldalszalonnát 

küldött ajándékba. Persze ez csak sózott, esetleg borsozott szalonna volt. 

A paprikát nem ismerték. Ez a fűszerünk csak a 18. században kezdett szélesebb körben elterjedni. Tehát csak vagy 

200 éve beszélhetünk paprikás szalonnáról, kolbászról, gulyásról és paprikás csirkéről. Használtak ugyan korábban is 

fokhagymát, sáfrányt, zsályát, rozmaringot, borsot, gyömbért, kaprot és majoránnát, csak éppen paprikát nem.  

Nagy Sándor 

 

NE ÉGESD EL! 

A műanyag égetésekor sokféle mérgező anyag szabadul fel. A mérgeket a mi 

kéményünkből messze viheti a szél. Hozzánk viszont jöhet a szomszéd házból, a 

szomszéd utcából, a szomszéd faluból is. Az égéstermékek ártalmai: rák, meddőség, 

fejlődési rendellenesség, fejfájás, tüdőgyulladás, máj- és vesekárosodás, valamint 

nem utolsósorban impotencia. Ezért tiltja a jogszabály a műanyagok égetését. 

A jogszabály megszegői 500 ezer forintos pénzbírságra, vagy 5 évig terjedő 

szabadságvesztésre számíthatnak!  

Levegő Munkacsoport 

 

PÁRBESZÉD NAGYSZÉKELYÉRT 

Ezzel a címmel indítottunk a január 17-i beszélgetés után egy Facebook oldalt. Körülbelül 25-en gyűltünk 

össze Klubecz Istvánné, Hargita Péterné, Bori Tamás és Janurik Zoltán kezdeményezésére, hogy 

beszélgessünk közös dolgainkról, vágyainkról lehetőségeinkről. 

Egyetértettünk abban, hogy a közmunkaprogram nem biztosít kibontakozást, sem biztos megélhetést. 

Ahhoz, hogy előre tudjunk lépni, munkahelyeket lehessen létrehozni, fel kell térképeznünk a 

lehetőségeinket. Ez elengedhetetlenül szükséges bármiféle pályázat beadásához is. Elhangzott az is, hogy 

nem fölülről, az államtól, az önkormánytól kell várni, hogy történjen valami, hanem magunknak kell tenni a 

bátor lépéseket. Várhatóan márciustól új LEADER pályázatok lesznek kiírva kis- és közepes vállalkozások 

megerősítésére, munkahelyteremtésre, hátrányos falvak fejlesztésére. A kiírásokra mi is tehetünk 

javaslatokat (lásd: http://www.tamasileader.hu/?q=node/73). Ezzel élni kellene, de jelenleg nincs olyan 

emberünk, aki ezt össze tudná fogni. 

Közös ismereteink gazdagítására elkezdtük számba venni a lehetőségeinket, amelyek feltérképezése nem 

is olyan egyszerű feladat, de szükséges rá időt szentelni. (Pl. kinek milyen szakmai tudása van, mivel 

foglalkozna szívesen?) Donáth Bence ismertette, hogyan áll az édesanyja, Jordánka által működtetett 

„Nagyszékely Alapítvány” és a hozzá tartozó ingatlanok helyzete (Kék ház – bérlemény; Dohánypajta és az 

Ifi-ház alapítványi tulajdon). Pintér Imre a „Két Torony” egyesület munkájáról és lehetőségeiről mondott pár 

szót. 

Számos kulturális jellegű ötlet hangzott el, amelyek kis pénzből, vagy akár anélkül is megvalósíthatóak 

lennének: faluszépítő szombat, bábszínház, több helyen legyen hirdetőtábla, tájékoztató kisokos-füzet,  

kemenceépítés Nagyszékely régi tégláiból a kultúrház udvarán, faültetés, Facebook Párbeszéd 

Nagyszékelyért oldal indítása. 

Mindenki, aki szeretne aktívan részt venni ebben a párbeszédben, bekapcsolódhat akár személyesen, akár 

neten. A következő ilyen találkozó február 6-án, pénteken 17–20 óráig lesz az iskolában. Neten az erre a 

célra nyitott „Párbeszéd Nagyszékelyért” Facebook-csoporthoz lehet csatlakozni, amely reményeink szerint 

mindenki hasznára és javára szolgáló fórummá fejlődhet. Hargita Péter 

 

MEGSZÜLETETT 
 Január 24-én megszületett Juhász Attilának és Bocsó Renátának a második kisleánya, Juhász Rege Hajna. 

"Napja ragyogjon, Holdja susogjon a közénk érkezőnek, kicsi lelkecskének!"- (regős jókívánság) 

 

http://www.tamasileader.hu/?q=node/73
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A KÉT TORONY NAGYSZÉKELYI FALUEGYLET FELHÍVÁSA 

Kedves Nagyszékelyiek! Közeledik az adóbevallások határideje. Nagyon kérünk mindenkit, hogy adója egy 

százalékát a Két Torony Egyesületnek ajánlja fel. Sok tennivalónk van, nagyon nagy szükségünk lenne a 

támogatásokra, amellyel mindenki kifejezheti a faluhoz való kötődését is. Külön megköszönnénk, ha 

ismerőseiknek, munkatársaiknak is ajánlanák Egyesületünk támogatását! Az APEH hivatalos honlapján 

szerepelünk, mint regisztrált szervezet. Adószámunk: 18096277-1-17 

És még valami! Még a minimálbérre bejelentettek is fejenként kb. 2000 forinttal tudnak hozzájárulni az 

egyesület munkájához, ha rendelkeznek adójuk 1%-ról. Sok kicsi sokra megy! 

Köszönettel az Egyesület tagjai 

 

EGYHÁZI HÍREK 

Református istentiszteletek február 15-én és március 1-én (minden páratlan héten) 15 órakor lesznek. 

Szeretettel várunk mindenkit! Gyülekezetünk helyettes lelkipásztora: Szalai Géza (06 30 632-7576). 

Kérünk minden adózó állampolgárt, hogy adója 1%-val támogassa a magyarországi történelmi egyházak 

működését. A Református Egyház technikai száma: 0066 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. február 6-án, pénteken 17–20 óráig az iskolába. 

1. Vidékfejlesztés, helyi gazdaságfejlesztés – a közelmúlt konferenciáinak összefoglalása és gondolat-

ébresztő példái. 

2. Ötletbazár folytatása – mivel foglalkozzunk, min változtassunk Nagyszékelyben? 

3. Haladunk-e, haladjunk-e a stratégiaalkotás irányába? Miért jó a módszeresség és a rendszer-

szemlélet. 

Tisztelettel: Klubecz Istvánné polgármester, Bori Tamás, Hargita Péterné és Janurik Zoltán 

 

 
Jótékonysági jegyek a helyszínen is vásárolhatóak. 

Tombolatárgyak felajánlását február 13-ig szívesen fogadjuk az önkormányzatnál!   

Szeretettel várunk mindenkit! 
 

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 


