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Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2017. február 14-i testületi ülésről
Az ülésen 10 határozat hozatalára és 1 rendelet alkotására került sor, ebből 9 határozat végrehajtásáról
intézkedett Klubecz Istvánné polgármester.
A 2017. évi költségvetés előirányzott bevételi, kiadási tételeit és a mellékleteket Klubecz Istvánné
polgármester és Ingerné Becker Mónika gazdasági előadó segítségével végigtanulmányozta a testület. Eszerint
az idei évben 9 főt lehet felvenni a mezőgazdasági munkákra és 10 főt egyéb munkákra. Fejlesztési kiadásként ágvágó
vásárlást, útminőség-javítást, járdafelújítást, a művelődési ház vizesblokkjának befejezését, az óvoda felújítását és az
önkormányzati épület felújítását tervezi az önkormányzat. A költségvetést a testület egyhangúlag elfogadta.
A IV. Kulturális Közfoglalkoztatási Programról, amely 2016. március 23-tól 2017. február 28-ig tartott,
Hargita Péter Árpádné és Arany Beáta Virág írtak részletes írásbeli beszámolót a testület számára. A programban
júniusig Sárközi Szilvia is részt vett, őt váltotta Arany Beáta. Kulturális közfoglalkoztatottként rendezvények, bálok,
megemlékezések, továbbképzések, a pajtaszínház és a kertverseny szervezésében; a Nagyszékelyi Értéktár
munkájában, valamint a Nagyszékelyi Hírmondó szerkesztésében vettek részt.
Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos feltételekről
szóló önkormányzati rendeletet módosítani kellett a 2014. évre közzétett éves fogyasztói árindex 0,2%-ával.
A DRV-t felkértük, hogy készítsék el a 15 éves Fejlesztési Tervet és nyújtsák be a Magyar Energia és Közmű
szabályozási Hivatalnak.
Zárt ülésen települési támogatások elbírálására került sor. 4 db lakásfenntartási települési támogatási kérelem
és 1 db rendkívüli települési támogatási kérelem érkezett. A kérelmeket támogatta a testület.
Hargita Péter Árpádné képviselő
Szennyvízügy
Február 23-án a kultúrházban lakossági tájékoztató fórum volt Nagyszékely szennyvízkezelési programjáról. Az
üggyel kapcsolatos kérdésekre egy egyedi szennyvíztisztító kisberendezéseket telepítő cég szakemberei adtak
válaszokat. Ezekből egy kis összegzés azok számára, akik nem tudtak eljönni:
Túl azon, hogy a kezeletlen szennyvíz kiengedése vagy talajban történő elszikkasztása súlyosan károsítja a
környezetet, egy-két évtizeden belül valószínűleg minden településen kötelezni fogják a lakosokat talajterhelési díj
fizetésére. 2003 óta talajterhelési díjat kell fizetniük azoknak, akik nem kötnek rá a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára. A díj mértéke jelenleg 1200–6000 forint köbméterenként (a terület érzékenységétől függően) arra a
vízmennyiségre vonatkoztatva, amivel a fogyasztó nem tud elszámolni, tehát amiről nincsen szippantási számla.
Nagyszékelyben nincs csatorna, előreláthatólag nem is lesz; a keletkezett szennyvíznek azonban jelenleg csak
elenyésző hányadát szállítja el a szennyvízkezelő társaság.
A tervezett szennyvíztisztító berendezések telkenként egyedileg kerülnek elhelyezésre. Két részből állnak: egy kéthárom köbméteres előkezelő tartályból, amelyben a szennyvíz ülepítése, előkezelése történik. (Ezt a tartályt nem lehet
már meglévő szennyvíztárolóba helyezni.) Az előkezelt szennyvíz innen a tisztítómodulokba kerül, ahol a tényleges
biológiai tisztítás zajlik. Ezeket 60 cm mélyen elhelyezett, körülbelül 60x120cm-es párnáknak kell elképzelni,
melyekre egy perforált csőből szivárog folyamatosan az előkezelt szennyvíz, és amiken a szennyvíz lebontását végző
baktériumok tanyáznak. A párnák száma a vízfogyasztók számától függ, egy négyfős család részére 5 párna javasolt.
A tisztítómodul alatt, de egy kiterjedtebb területen helyezkedik el a szikkasztómező, ami egy egyszerű kavicságy. Ez
nem lóghat bele a környező fák gyökérzónájába, mert a gyökerek megemelhetik a csöveket. Ugyanígy károsíthatják a
nehéz gépjárművek is, tehát traktor nyomvonalára, parkoló alá sem telepíthető. A szikkasztómező tetejét egyébként
utólag be lehet füvesíteni, de lehet fölötte virágoskert, vagy veteményes is. Gyökérzöldség vetése nem ajánlott
közvetlen a szikkasztó terület fölé. Kúttól minimum 15 m védőtávolságot kell tartani. A tisztítómodulok és a
szikkasztómező egyébként a tartálytól távolabb is elhelyezhetőek, ez esetben a terep lejtése okozhat némi (általában
megoldható) problémát. Magas talajvíz esetén a szikkasztómezőt ki szokták emelni a terepszintből.
A szennyvíz bontását végző baktériumoknak az életben maradáshoz oxigénre van szüksége, ami egyszerű
gravitációs szellőztetéssel, vagy szükség szerint egy kis fogyasztású ventilátor beépítésével is megoldható.
Szippantásra átlagosan másfél évente lesz szükség, az előkezelő tartályban keletkezett 1-2 m3 üledék
eltávolításához.
A berendezések ára telepítéssel együtt a háztartás tagjainak számától és a telepítési megoldástól függően 1-2 millió
forint között van, egy EU-s pályázati forrásnak köszönhetően Nagyszékelyben ennek csak töredékét: 5 %-ot kell a
lakosoknak állniuk. Ez várhatóan egységesen 70-80 ezer forint körül lesz háztartásonként. Pontos összeget a végleges
költségvetés ismeretében tudhatunk majd, de szinte bizonyosan 100 ezer Ft alatt fog maradni.

Aki a programban szeretne részt venni, szándékát március 31-ig jelezze az önkormányzatnál!
Várhatóan egy-két héten belül minden részt venni szándékozó ingatlan felmérése megtörténik, amelynek során
részvételi szándéknyilatkozat aláírására is sor kerül, ez feltétele az adott ingatlanra vonatkozó tervek elkészítésének.
***
Nagyszékely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. március 14-én tartotta rendkívüli ülését, amelyen
a szennyvízpályázat benyújtásával kapcsolatban 3 napirendi pontot tárgyalt meg. A képviselőtestület tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta a pályázatírói és a projektmenedzseri szerződést, valamint hogy az önkormányzat
átvállalja a tulajdonosoktól a tervezői díj kifizetését.
Klubecz Istvánné polgármester
A tavasz hírnökei
Megérkezett a tavasz! Végre ledobálhatjuk a nagykabátokat, és napközben sem kell már
hazarohangálni a tűzre rakni. Egyre több a fény, és ne feledjük: március 26-án óraátállítás lesz!
Feledékenyek kedvéért: előre tekerjük az óramutatót, vagyis veszítünk egy órát.
Szántóvető felebarátaink már kirajzottak a természetbe: döcögnek a traktorok, csattognak a
metszőollók. Némelyek már próbálkoznak a retek, saláta és spenót mellett a sárgarépa és
petrezselyem vetésével, duggatják az újhagymát. Mások morcosan tekintenek a csizmájuk talpára ragadt sárra, és
legyintenek. Ők inkább a paprikapalántákra összpontosítanak. A magbörzére ellátogatottak izgatottan válogatnak az új
szerzemények között, míg családtagjaik lemondóan konstatálják: igen, idén már megint legalább tizenöt fajta
paradicsomot kell kóstolgatniuk és rangsorolniuk.
A kora márciusi napsütésbe elsőként kilépő honpolgár azonban összevonja szemöldökét a fákon
és falakon boldogan sütkérező legyeket látva: nem arról volt szó, hogy ha végre lesz egy kemény
telünk, akkor vége a rovardömpingnek? A csalódott tavaszváró az internethez fordul, ahol Merkl
Ottó entomológus tárja fel számára a rideg valóságot. Tudjuk meg: a repedésekbe, avarba, talajba
visszahúzódó rovaroknak meg sem kottyannak a mínusz 15-20 fokos telek, s ha a kifejlett
példányok egy része el is pusztul, a legtöbb faj petéi kibírják a mínusz 50 °C-t is! A fa korhadása némi hőt is termel,
vagyis az elhalt tuskók széltől védett járataiba befészkelő fajok igazi központi fűtéses lakásba költöznek. És akkor
még ott vannak az épületekben, pincékben, fal mellé támasztott gumiabroncsban meghúzódó egyedek is. A nem
nálunk őshonos burgonyabogár, harlekinkatica és az ázsiai márványpoloska eleve zordabb vidékekről származnak,
viszont jó hír, hogy az utóbbi években egyre gyakrabban feltűnő, trópusi vidékeken őshonos szúnyogok (így például a
tigrisszúnyog) számára az idei tél valóban túl hideg volt, így nálunk áttelelő példányaik jó eséllyel elpusztultak. A
többiek egyedszámában azonban jóval nagyobb pusztulást okoz egy hosszan tartó
nyári szárazság, mint a legzordabb tél.
Mit tehetünk mi? Készítsük ki sör- és borcsapdáinkat, és várjuk a fecskéket!
Arany Beáta
„Én kis kertet kerteltem” – III. Nagyszékely legszebb kertje verseny
A saját kertben termelt és nevelt zöldség, gyümölcs, virág mindig másmilyen,
mint a bolti. Amit saját kertünkből teszünk az asztalunkra, arról tudjuk, hogyan
neveltük, „mi van benne”. A kertészkedés jó hatással van testünkre és lelkünkre
is, és pótolhatatlan élményt jelent a végeredmény látványa és ízlelése.
Szeretnénk kiemelni ennek fontosságát és rangját azzal, hogy a nagyszékelyi
kertversenyt idén is meghirdetjük.
Az idei kertverseny két kategóriában indul: virágoskert, illetve haszonkert
(ami lehet akár virágos konyhakert is). A jelentkezés feltétele, hogy legalább 12
féle gondozott növény legyen a kertben. Az értékelés áprilistól szeptemberig fog történni, három-négy alkalommal.
Ezen felül a versenyzők igény szerint saját fotóikon is bemutathatják, hogyan pompáztak növényeik két értékelés
között. Eredményhirdetés és díjazás: 2017. szeptember 30-án, a szüreti felvonulás napján.
A zsűri tagjai: Fürész Nóra falugazdász, Pere László kertész és Turula Sándorné. A jelentkezési lapot az
önkormányzat folyosóján erre a célra elhelyezett dobozba kérjük bedobni 2017. április 7. péntek 12 óráig!
A tavalyi verseny fotói megtalálhatóak honlapunkon: http://www.nagyszekely.hu/kertverseny_2016/
_ __________________________________________________________ ____

JELENTKEZÉSI LAP – „Én kis kertet kerteltem” – Nagyszékely legszebb kertje versenyre
Húzza alá a választott versenykategóriát!

virágoskert – haszonkert

Név: .....................................................................................................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................................................................
Telefonos elérhetőség: .........................................................................................................................................

Tavaszi szél
Egyik legismertebb, szép népdalunk szerint a „tavaszi szél vizet áraszt”, aminek az igazságát évről-évre
megtapasztaljuk. Ugyanakkor nemcsak a vizek, hanem az energiák kiáradását is magával hozza minden
tavasz, amióta a világ világ. Ilyen kiáradás volt 1848 márciusa. A kiáradó szabadságvágy forrása pedig
minden kétséget kizáróan Petőfi Sándor. Évek óta készül erre a pillanatra:
„Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek
Az emberiségért valamit!
Ne hamvadjon ki haszon nélkűl e
Nemes láng, amely úgy hevit.

Láng van szivemben, égbül-eredt láng,
Fölforraló minden csepp vért;
Minden szív-ütésem egy imádság
A világ boldogságaért.(...)”

Lehet-e ennél magasabb hőfokon küldetéstudatot megélni és szavakba önteni? Aligha.
A forradalom jelképévé vált Nemzeti dalt két nappal az események előtt vetette papírra, hogy az
Ellenzéki Kör 19-ére tervezett nagygyűlésén olvassa fel. Ám az események felgyorsultak.
A bécsi forradalom hírére az ifjak 15-én már kora reggel a Pilvax kávéházban gyülekeznek. Egy röpke
órácskára felmentek Jókai közeli lakására, hogy a 12 pontot megfogalmazzák. Majd még a reggeli órákban
irány a jogi és rögtön az orvosi egyetem. Lucskos utcán gyalogolt az ázott kis csoport. Szokatlan látvány, és
nem is volt megengedve az ilyesféle csoportosulás. A maroknyi csapat a kitartó eső dacára több száz, majd
több ezer fős sokasággá duzzadt. Lelkes és lelkesítő beszédek: Vasvári Pál, Irányi Dániel, Egressy Gábor,
Jókai és persze a költő, aki már negyedszerre szavalja el híressé vált versét. Alig múlt tíz óra, amikor a
Landerer és Heckenast-féle könyvnyomtató műhelyhez érnek.
Megvan az első nagy győzelem: a sajtószabadság, de a nyomdai munka ekkoriban, a mai,
fénymásoláshoz szokott türelmünkhöz mérve, elképesztően nehézkes és időigényes. Az eső meg
vigasztalanul zuhog. A délután három órára hirdetett nagygyűlésig a sokaság egy része szétoszlik, és hírét
viszi az eseményeknek.
Délutánra tízezer ember gyűlt össze a Múzeum terére. Polgárok, diákok, munkások, iparos legények és a
hetivásárra érkezett parasztok, gazdatisztek, vidéki nemesek. Forradalmi menet a Városházára, illetve a
budai Helytartótanácshoz. Minden méltóság és hatóság mindent elfogad és mindent szépen aláír. Idézet
Petőfi naplójából: „a helytartótanács sápadt vala és reszketni méltóztatott”.
Már csak Táncsics börtöne van hátra, és az esti díszelőadás a Nemzeti Színházban. Bánk bán. Az előadást
alkalmi beszédek kedvéért félbeszakítják. És a történelem hajójának oldalvizén egy megható esemény: A
színészek a forradalom hevében jelmezükre kokárdát tűztek. (Képzeljük el a hitvány Ottót, vagy a
fondorlatos Biberachot kokárdával a szíve fölött! Hát még Gertrúd…) Annál feltűnőbb, hogy épp Jókainak
nem volt ideje az események sodrásában egy kokárdára szert tenni. Ebből a kínos helyzetből mentette ki őt
Gertrudis, aki odalépett az íróhoz, és látványos mozdulattal tűzte zubbonyára a saját kokárdáját. Így ismerte
és szerette meg Jókai későbbi feleségét, a híres színésznő Laborfalvi Rózát.
’48 március idusa felejthetetlen sorsfordító napja a magyar történelemnek. Se vége, se hossza nem lenne,
ha fel akarnánk idézni ennek a napnak minden eseményét. Megannyi felemelő, megható vagy éppen megmosolyogtató jelenet. Egy biztos: végérvényesen beleírta magát a nemzet kollektív tudatába, illetve a
szívébe. Neve egyet jelent a röpke szabadsággal, amely úgy tört be az országba, mint a minden jeget
felolvasztó tavaszi szél…
Papp István Gergely
A jelenlévők nevében szeretném megköszönni a nagyszékelyi iskolások március
15-i előadását!
Arany Beáta

Köszönet mindazoknak, akik ruha vagy egyéb tárgyak felajánlásával hozzájárultak
az iskola nem szokványos anyagi megsegítéséhez. Az így hozzánk került
adományok értékesítésre kerülnek, és az ebből befolyó pénzösszeg az iskolások
„kasszáját” gyarapítja.
Szerdai napokon 14 és 15 óra között mindenki kedvére válogathat a jó
minőségű használt ruhák között 100 Ft/darab áron. Az értékesítés önkéntes munka
keretein belül történik, amelyből eddig már 35.150 Ft áll a nevelők rendelkezésére.
Szeretettel várok minden érdeklődőt a megjelölt időpontban:
Pere Julianna

MEGHÍVÓ – KÜLÖNLEGES LEHETŐSÉG NAGYSZÉKELYBEN!
Egy németországi fiatalokból álló kis csoport azzal a céllal érkezik Magyarországra,
hogy az 500 évvel ezelőtt indult reformációról hiteles képet nyújtsanak, mint akik
maguk is annak hazájából jönnek. Egy hónapot töltenek Magyarországon, többnyire
Budapesten. De három napot Tolna megyében lesznek, és ebből április 3-án itt nálunk,
Nagyszékelyben! Az iskolásokat 14 órától látogatják meg. A falunk lakosságát pedig
szeretettel hívjuk a velük való találkozásra aznap (április 3-án) este 18 órára a
Kultúrházba!
Nem csak ők érkeznek hozzánk messziről aznap, hanem Békés megyéből, Gyuláról jön még egy énekes pár
is, akik fiatalos dicsőítő énekeket énekelnek majd közöttünk. Az alkalom után szeretettel hívunk mindenkit
egy kis süti-tea fogyasztásra és kötetlen beszélgetésre!
Ha nyugatról kb. 990 km-ről és keletről kb. 260 km-ről jön hozzánk vendég, az különleges lehetőség. Éljünk
vele! A szervező református gyülekezet nevében is szeretettel hívok mindenkit:
Csapkovics Bertalan

Katolikus miserend
március 26.
15.30
április 9., Virágvasárnap
15.30
április 13., Nagycsütörtök
18.00-19.00
18.00-22.00
április 23.
9.15
április 30.
15.30

szentmise
szentmise
taizéi imaóra
virrasztás
liturgia
szentmise

Ezért jár az ember az óvodások farsangi báljára, noha már nincs is óvodás korú gyermeke: hogy belebotoljon az
ilyesféle finomságokba. Ingerné Becker Mónika készítette és hozta el a bálba a süteményt, amely egyszerre
finom és szemet gyönyörködtető, és ha mirelit leveles tésztából dolgozunk, akkor ráadásul zavarba ejtően
egyszerű az elkészítése. Egy internetes oldal szerint az emberiség 99 %-a ismeri a receptet. Ha ez igaz, rajtam
kívül legalább hárman nem találkoztak még vele Nagyszékelyben. Tudják hát meg ők is:

Hogyan készül az almarózsa?
Négy szép almát félbevágunk, kimagozunk, és ahogy van, héjastul vékony
(2 mm-es) félkarikákra szeleteljük, majd citromlével locsoljuk. Ezen a ponton
a társadalom két részre válik: az egyik fele két percre forró vízbe rakja az
almaszeleteket, majd kiveszi, csöpögteti, szárítja; a másik fele pedig
egyszerűen berakja a mikróba. A lényeg, hogy hajlítható, ám nem szétfőtt
szeleteket kapjunk.
Az 500 grammos kiszerelésű leveles tésztát egészen vékonyra nyújtjuk, és
fahéjas-cukros keverékkel hintjük meg, amit nyújtófával finoman bele is
hengerelünk. Némely receptek citromhéjról, szerecsendióról és pisztáciáról is szólnak, míg mások ezek helyett
egyszerűen baracklekvárral vagy mézzel kenik meg vékonyan a tésztát. Mindezek után kétujjnyi széles csíkokat
vágunk belőle; így körülbelül 12 süteményhez jutunk majd. A tésztacsíkokra kis átfedéssel felhelyezzük az
almaszeleteket úgy, hogy felül kicsit túllógjanak, és az így kapott szalagot feltekerjük. Ezt sem csak úgy minden
megfontolás nélkül tesszük: ha jobbról balra raktuk fel az almaszeleteket, akkor balról jobbra tekerünk.
A rózsákat sütőpapírral bélelt tepsibe, vagy muffinformába tesszük; majd 180 °C-ra előmelegített sütőben 30-35
perc alatt pirosra sütjük. Ha kihűltek, porcukorral meghintve tálaljuk őket. Aznap a legfinomabbak!
Arany Beáta
A Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (7081
Simontornya, Vár tér 5.) RAJZPÁLYÁZATOT hirdet alsó tagozatos diákok számára „A Családom
tavasszal…” címmel. Beküldési határidő és hely: 2017. április 10. (hétfő) 16:00 óra, a helyi családsegítő iroda.
Kérlek, a rajz hátuljára írd rá a nevedet és az osztályodat, illetve pár sorban fogalmazd meg, hogy mit rajzoltál
és miért! Az első három helyezett értékes ajándékokat kap!
Üdvözlettel: Kiss Hajnalka családsegítő
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