2016. február

55. szám

Nagyszékelyi Hírmondó
Önkormányzati hírek
Köszönöm szépen a Pajtaszínházban résztvevőknek, a néptáncos
gyermekeknek és a hastáncos lányoknak a színvonalas előadást.
Emellett köszönet illeti mindazokat, aki süteménnyel, üdítővel és
tombolanyereményekkel támogatták a rendezvényt.
Felszólítom a nagyszékelyi lakosokat, hogy a sebesség- és
súlykorlátozásokat tartsák tiszteletben a balesetek elkerülése és az
utak állapotának megőrzése érdekében!
Köszönöm Kapitány Hildának és Nyéki Gábornak a december
30-i töksütögetést. Köszönöm a többieknek is, akik tökkel, almával,
süteménnyel és borral hozzájárultak a közösségi délelőtthöz.
Klubecz Istvánné polgármester
Január végén megújult a tejcsarnok dekorációja. Az ügyes kezű lányok farsangi báli hangulatot varázsoltak
az épület teraszára. Köszönjük szépen!
Sárközi Szilvia

Polgárőrségi felhívás
Kérem a lakosságot, hogy amennyiben bárhol bűncselekményt észlelnek, azonnal értesítsék
a polgárőrséget, vagy hívják a 112-es számot! A megkésett bejelentések hátráltatják
a rendőrség munkáját, mivel ellehetetlenítik az érdemi nyomozást.
Felhívom a nagyszékelyi lakosság figyelmét, a tavasz közeledtével újra megjelennek az
agancsszedők, tollgyűjtők és egyéb házalók. Senkit nem engedjenek be a lakásba, főleg az
idősebbek és egyedülállók legyenek óvatosak! Vigyázzanak értékeikre, mert a besurranó
tolvajok célpontjai a vigyázatlanul elől hagyott értékek.
Boczor Gyula elnök
(74) 408373
Magbörze Nagyszékelyen
Szeretettel várunk mindenkit az immár hagyománnyá váló magbörzére február 26-án, pénteken délután 16
órától 18 óráig az iskolába. Hozzuk el vetőmagjainkat és -gumóinkat a csereberére!
A szervezők

Beszámoló a 2016. január 26-i testületi ülésről
Klubecz Istvánné polgármesterünk köszöntője után beszámolt az előző ülés óta eltelt időszakban
polgármesteri hatáskörben tett intézkedéseiről és a határozatok végrehajtásáról.
A testület az alábbi 2016. évi munkatervet hagyta jóvá. Továbbra is általában havonta egy ülést tart,
lehetőség szerint a tárgyhónap 3. hetében, keddi napon 13 órától. Az alábbiakban olvashatók a tervezett
ülések elfogadott napirendi témái.
2016. február
2.
2016.
évi
költségvetés
megállapítása.
Előadó: polgármester
3.
III.
számú
Kulturális
Közfoglalkoztatási
Programról
beszámoló.
Előadók: Hargita Péter Árpádné,
Sárközi Szilvia, Iliásné Kántás Nóra
2016. február
1. Közös Hivatal költségvetésének
megállapítása. Előadó: jegyző
2016. március
2. Falugondnok beszámolója a
feladatkörében tartozó szociális
alapfeladatok teljesítéséről.
Előadó: falugondnok
3.
Tájékoztató
a
társulások
működéséről,
tevékenységéről.
Előadó: polgármester
4. Őszikék Szociális Szolgáltató
Központ beszámolója.
Előadó: intézményvezető
2016. április
1. Tájékoztató a Közös Hivatal
működéséről, tevékenységéről.
Előadó: jegyző
2. Közös Hivatal zárszámadásának
elfogadása. Előadó: jegyző

2016. április
2.
2015.
évi
költségvetés
zárszámadásának tárgyalása és
elfogadása. Előadó: polgármester
2016. május
2. Átfogó értékelés, a települési
önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2015.
évi teljesítéséről. Előadó: jegyző
2016. június
2. Tájékoztató a helyi Polgárőr
Egyesület tevékenységéről.
Előadó: egyesület elnöke
3. Nyugdíjas klub, Két Torony
Nagyszékelyi Faluegylet, KÖRTE
tevékenységéről beszámoló.
Előadók: civil szervezetek vezetői
2016. augusztus
2. 2015. évi költségvetés I. félévi
teljesítésének értékelése.
Előadó: polgármester
3. Tájékoztató a háziorvosi
szolgálat és a központi orvosi
ügyelet működéséről.
Előadók: háziorvos és központi
ügyelet vezető orvosa
4. Nagyszékelyi Értéktár Bizottság
beszámolója.
Előadó: bizottság elnöke

2016. szeptember
2. Folyamatban lévő pályázatok
végrehajtásáról tájékoztató.
Előadó: polgármester
3. Tájékoztató Nagyszékely község
közbiztonsági helyzetéről.
Előadó: Simontornya Rendőrőrs
parancsnoka
4. Közfoglalkoztatásban folyó
mezőgazdasági
munkálatokról
tájékoztató.
Előadó: munkairányító
2016. október
2. Jelentés a 2016. évi költségvetés
I–III. negyedévi teljesítéséről.
Előadó: polgármester
2016. november
2. Tájékoztató az óvodában és az
iskolában
folyó
oktató-nevelő
munkáról és az óvoda gazdasági
helyzetéről.
Előadók: iskolaigazgató,
óvodavezető
2016. december
2./ Az év folyamán megkezdett
beruházásokkal
kapcsolatos
tájékoztatás.
Előadó: polgármester
Közmeghallgatás

Az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület anyagi támogatást kért tőlünk. A testület
tájékoztatást szeretne kapni az egyesület munkájáról, és utána dönt a támogatási kérelemről.
A Magyarország legszebb konyhakertje országos programhoz idén még nem csatlakozunk, talán majd
jövőre, ha a helyi versenyünkön idén is többen részt vesznek.
A képviselőtestület megbízta Fésűs Róbertet a falugondnoki autó vezetésével Gazsó János táppénzének
ideje alatt.
A testület nem fogadta el a KEHOVA-SZER Kft. árajánlatát az önkormányzati épületek
gázkészülékeinek karbantartásáról, ellenőrzéséről és javításáról. Ezen feladatok elvégzésére más megoldást
keresünk.
A testület elfogadta Horváth Irén beszámolóját az Értéktári Bizottság tavalyi évi működéséről.
(Részletes beszámolót már olvashattunk a Hírmondó 52. számában.)
Klubecz Istvánné tájékoztatást adott Sárközi Szilvia levele alapján a szociális szövetkezet
alapításának alakulásáról. A testület várja a további fejleményeket és információkat a támogatási
döntésünk meghozatalához.
Zárt ülésen a testület 37 települési kérelem elbírálásáról döntött. 28 db lakásfenntartási támogatási
kérelmet támogatott, kettőt elutasított a testület. Hat rendkívüli települési támogatás (5 tűzifa,1 gyógyszer)
és egy ápolási települési támogatás megállapítására került sor.
Hargita Péterné képviselő

Farsangi élménybeszámoló
Ez volt az első falufarsang, amin részvettem, így nincs összehasonlítási alapom. De az
élményeim alapján remélem, hogy nem ez volt az utolsó alkalom. Gyerekkorom óta most
először álltam színpadon. Nagyon élveztem a fellépést, bár előtte nagyon izgultam. A tánc
öröm, és soha nem késő elkezdeni. Jól esett Évike elismerése és az ajándékba kapott torta
is. Finom volt, köszönjük szépen!
Tetszett a színdarab is, jókat nevettünk a poénokon. Színvonalas, jó előadás volt.
A gyerekek táncát sajnos nem tudtam megnézni, mert készülni kellett a fellépésünkre.
A bálban jó hangulat volt, zárásig ott voltam. Sokat táncoltunk. Nekem tetszett a zene is,
mert Lajosnak széles zenei választéka volt. Lehetett lassúzni, keringőzni, diszkózni, de a
mulatós zenék sem maradtak el.
Pere Mária
Januári jókívánságok
 Csík Lászlónét és Pere Juliannát névnapja alkalmából szeretettel köszönti a kertészcsapat.
 Shilling Ágnesnek boldog születésnapot kíván a kertészcsapat. A Jóisten éltesse még nagyonnagyon sokáig!
Anyakönyvi hírek
 Február 4-én, életének 78. évében elhunyt id. Csépai Györgyné. Temetése február 11-én volt a
nagyszékelyi temetőben.
 Január 22-én, 77 éves korában súlyos betegségben elhunyt Alexander Paul Gravenstein. Végakarata
szerint a nagyszékelyi temetőben helyezték örök nyugalomba január 28-án.
Béke poraikra!
Titkos alagút – egy nagyszékelyi legenda nyomában
Mikor Nagyszékelyre költöztünk, a gyerekek lelkesen meséltek egy titkos alagútról,
amelynek az iskola alatt van a lejárata. Ennek a legendának jártam kicsit utána, a
régebben itt lakók közül ki, mit tud a lejáratról. Amennyiben valakinek további
információja van a témában, keressen meg, hogy megoszthassuk másokkal is! A téma
körbejárása az idő és térbeli korlátok miatt sajnos nem teljes. Köszönöm megértésüket.
Sárközi Szilvia

Gyermekkoromban az idősebbek beszélték, hogy van egy titkos alagút, amely még a török időkben épült. Az
alagúton állítólag a föld alatt egészen Görbőig lehetett eljutni. A kijárata valahol a Patkó kocsmánál lehetett.
Egyszer meg is találtuk a bejáratot. Az iskola lépcsőjétől jobbra, a kertben találtunk egy nyílást – talán a sok
esőtől ázhatott ki. El is indultunk rajta lefelé, de sajnos észrevettek miket, és Farkas Károly tanár úr le is
szidott bennünket. Többször már nem tudtuk megpróbálni.
Egyéb értékes leletek is lehetnek a földben, mert 84–85-ben, amikor építettük az emésztőt a régi óvoda
helyén, cserépedényekre és feltehetően egy égetőkemence nyomaira bukkantunk.
Papp Béláné
Az iskolában az emeletre vivő lépcső alatt volt a lejárat a pincébe. Ott tartották a takarítóeszközöket. Mi is
ismertük a legendát, és 3. osztályos koromban néhányan elindultunk a járaton. Sajnos nem jutottunk
messzire, mert minket is felfedeztek, így nem sikerült kideríteni az igazságot. A lejáratot végül Uzsák Ernő
és Fazekas Pista bácsi befalazták.
Németh Attila
A kazánház és a lépcső közötti kertszakaszon volt egy pincenyílás, ami már gyerekkoromban le volt zárva.
Én úgy hallottam, a templom alá vezet. Hogy onnan folytatódik-e tovább, azt nem tudom.
Pere Julianna
A 60-as években, amikor iskolás voltam, az iskola kertjében a lépcső mellett volt egy lejárat, amin már nem
lehetett lemenni. Én úgy hallottam, az alagút a templom alá vezet, majd folytatódik a Rákóczi utca alatt a
kisszékelyi templomhoz. Onnan tovább vezet a simontornyai várhoz, majd a Kapos alatt Ozoráig visz. Egy
boltíves téglákkal kirakott földalatti átjáró ez.
id. Ács Zoltán
Tisztelt nagyszékelyiek!
Közeleg az első adózási határidő. Akinek a munkáltató készíti az adóbevallását, kérjük, jelezze, hogy az
adó 1% felajánlását a Két-Torony egyesület részére kívánja küldeni. Köszönjük!
Adószám: 18096277-1-17
Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet

Február kedvence: Ferdinánd-tekercs
hozzávalók a tésztához:
- 30 dkg liszt
- 3 dkg élesztő
- 3 tojássárgája
- csipet só
- kis tej és cukor az
élesztőhöz
- 10 dkg vaj
- 2 evőkanál porcukor
hozzávalók az öntethez:
- 1 dl tej
- 2 evőkanál
kristálycukor
- 1 csomag vaníliás
cukor

A liszthez hozzáadjuk a cukros tejben
felfuttatott élesztőt, a 3 tojássárgáját,
egy
csipet
sót,
és
rétestészta
keménységű tésztát gyúrunk belőle
(a kalácstésztánál kicsit lágyabbat).
Hagyjuk pihenni, amíg duplájára nem
kel. Ujjnyi vastagra nyújtjuk. 10 dkg
vajat 2 evőkanál porcukorral habosra
keverünk, és megkenjük vele a
kinyújtott tésztát. Felcsavarjuk, és szeletekre vágjuk. A tekercseket
szorosan egymás mellé fektetjük a tepsibe. 180 fokos előmelegített sütőbe
tesszük, és félkészre sütjük.
1 dl tejben elkeverjük a vaníliás cukrot és a 2 evőkanál kristálycukrot,
majd ráöntjük a félig kész tésztára. Tovább sütjük, amíg pirosra nem
sülnek a tekercsek.
Jó étvágyat kívánok hozzá, nálunk mindig nagy sikere van.
Papp Jánosné
Nagyböjti gondolatok

Mécs László: Alázat
(részletek)
…

Aranymosónak álltam életem
folyójába.
Meríteni próbáltam a jóságból és
a szeretetből.
Egy kanál csak kanálnyit meríthet
a tengerből,
egy jánosbogár csak bogárnyit
csenhet a napfényből,
én ember vagyok s csak embernyit meríthetek Istenből!
…

Könnyeim varázslatos vegyi vize végigcsorog a lelkemen
s most látható lett egy titkos írás.
Valaki valamikor titok-tintával írt a lelkemre,
most látható lett az üzenet:
,,Eddig nem találtál semmit, mert magadat kerested!
Hazudtál:
első volt az Én, második a Felebarát, harmadik az Isten!
Ezért nem találtál semmit.
A szentek és más hősök más sorrendet hajszoltak:
első az Isten országa, második a Felebarát, harmadik az
Én.
Ez az út, az igazság és az élet."
Ennyi aranyat mostam ki máma a folyóból.
Ezt az aranydrótot kifeszítem magamtól a végtelenig.
Az egyik végén van Isten,
a másik végén egy kis villanylámpa: én.
Megindulnak az örök áramok és kigyúlok a sötétben...
…

Elérkezett a nagyböjt, mi is
beleállunk
a
bűnbánat
folyójába, hogy tisztára mossuk
a lelkünk. Próbálunk meríteni
az Istenből. Istenből meríteni
azonban
nem
csupán
megnyugvás vagy öröm, hiszen
ha a Krisztus-arcot keressük,
nemcsak az öröm átélői
leszünk, hanem a szenvedésé is.
A nagyböjtben végigelmélkedjük Krisztus
szenvedéseit, és elcsendesedünk a kereszt
árnyékában. Bűnbánatban, lemosva aranyainkról a
rárakódott szennyet, felfénylenek bennünk a
Szentlélek gyümölcsei: a szeretet, az öröm, a
békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség,
a szelídség, és a mértékletesség. Ebből az aranyból
sodorhatunk aranydrótot, mely köztünk és a Jóisten
között feszül.
Csak úgy tudunk fényesség lenni mások
számára, ha össze vagyunk kötve az isteni örök
árammal.
A nagyböjt: lelki aranyaink megtisztítása.
A nagyböjt: Istenből merítés.
A nagyböjt: találkozás.
A nagyböjt: szolgálat.
Velki Júlia
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