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Beszámoló a 2017. május 23-án megtartott képviselőtestületi ülésről 

Az ülésen 8 határozat hozatalára és 1 rendelet 

alkotására került sor. A határozatok és a rendelet 

végrehajtásáról időben, határidőn belül 

intézkedtem. 

Képviselőtestület elsőként a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló írásos 

előterjesztést fogadta el.  

A testület egyhangúlag elfogadta a 

megtárgyalást követően az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének zárszámadását, vele együtt az 

önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési 

összefoglaló jelentését is. 

A településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvényben foglaltak alapján minden 

településnek kötelező településképi rendeletet 

alkotni, és az ehhez szükséges, a törvényi 

előírásoknak megfelelően Településképi Arculati 

Kézikönyvet készíttetni 2017. október 1-ig. A 

képviselőtestület a Konszenzus Pannónia Zrt.-t 

bízza meg Településképi Arculati Kézikönyv 

elkészítésével. 

Jogszabályi változások miatt a közületeknek 

újabb szerződést kell kötni a kéményseprő 

szervekkel. Az önkormányzatnak 1992 óta a 

CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft.-vel volt 

szerződése. Az írásos előterjesztés alapján a 

képviselőtestület továbbra is a kft.-t bízza meg 

ezen feladatok ellátásával. 

A testület 10 000 Ft-tal támogatta az Országos 

Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesületet, 

mely a szekszárdi Balassa János Kórház gyermek-, 

valamint újszülött osztálya részére gyűjt 

adományokat lélegeztető készülék és transzkután 

bilirubinszint-mérő berendezés vásárlására. 

A Nagyszékely Községi Önkormányzat évek 

óta tagja a Magyar Önkormányzatok 

Szövetségének. A tagdíjat rendszeresen fizetjük, de 

az önkormányzatnak semmi haszna nincs a tagsági 

viszonyból kifolyólag. A képviselőtestület úgy 

döntött, hogy megszünteti tagságát, kilép a Magyar 

Önkormányzatok Szövetségből. 

Nagy Viktor magánszemély vállalta az idei 

évben a Pünkösdi Focikupa megszervezését. 

Ezúton is köszönöm mindazoknak, akik részt 

vettek a szervezésben, és támogatták a 

rendezvényt. Az önkormányzat képviselőtestülete 

a természetben nyújtott támogatáson felül 10.000 

Ft-tal segítette a rendezvényt. A focikapuk 

elkészítéséért köszönet Velki Péternek és Bori 

Tamásnak. 

Az Óvoda épületének felújítását július hónap 

utolsó hetében és augusztusban tervezzük, a 

kivitelezést Horváth Gábor egyéni vállalkozó fogja 

elvégezni. 

Zárt ülésen egy települési támogatási kérelem 

elbírálására került sor, a képviselőtestület 

támogatta a kérelmet. 

Klubecz Istvánné polgármester 

 

Lakossági felhívás 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017-től a zöldhulladékot a megküldött tájékoztatóban szereplő 

időpontokban szállítjuk el, kizárólag biológiailag lebomló zsákban, vagy kötegelve. 

Társaságunk alkalmanként 1 db (azaz összesen 8 db) VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag 

lebomló zsákot biztosít díjmentesen. Az ezen felül keletkező zöldhulladékhoz szükséges zsákokról a 

fogyasztó köteles gondoskodni, amelyek beszerzési forrásáról honlapunkon, vagy ügyfélszolgálati 

irodánkban tájékozódhat. A Társaságunk által biztosított zsákok a helyi ügyfélszolgálaton vehetőek át 

(Sárbogárd, Árpád u. 108.). 

Köszönettel: Vertikál Nonprofit Zrt. 

*** 

Szelektív hulladékok szállítási rendje a társaság honlapja alapján: 

Zöldhulladék: július 7., augusztus 4., szeptember 8., október 6., november 10. 

Újrahasznosítható hulladék: június 23., július 21., augusztus 25., szeptember 22., október 20., november 24., 

december 22. 



Nagyszékelyi Falunap – 2017. június 24., szombat 

Időpont: Program:      Helyszín: 

7.00–11.00 Kenyérdagasztás és -sütés    kemencénél 

9.00  „Az én Nagyszékelyem” – kiállítás   Kék Ház 

10.00-12.00 Rekesztorony-építés, ügyességi játékok  liget 

10.00-16.00 Ugrálóvár, népi fajátékok    liget 

 10.00   Délelőtti műsor: 

– Zumba Fittness Katával    híd 

– Nagyszékelyi Általános Iskola zenés műsora szaletli 

– Vajtai Blue Jeans Linedancers country táncosok szaletli 

11.00  Felolvasás Bächer Iván novelláiból   Kék Ház 

11.45  Nagyszékely legszebb tortája verseny zsűrizése kocsma előtt 

12.00  Közös ebéd 

14.00  Délutáni műsor:  

– Farkas Ibolya és Kántor István műsora  szaletli 

– Musette Harmonika Együttes fellépése  szaletli 

15.00  Habparti      játszótér  mellett 

15.30  Orosházi Trial Club bemutatója   híd 

16.15  Csokis Tibi műsora     főtér 

19.00  Színelőadások      Kultúrház 

– a nagyszékelyi drámakörösök „Mindig vakáció” című darabja 

– a Nagyszékelyi Pajtaszínház „Avatás” című darabja 

20.00–2.00 Utcabál a tamási Szaturnusz zenekarral  főtér 

*** 

Kérjük, hogy aki a falunapon a téren szeretne főzni, az csütörtökig jelezze 

szándékát Arany Beának, vagy Turula Sándornénak az Önkormányzatnál, hogy 

helyet és asztalt tudjunk biztosítani számára! Szívesen fogadunk szörpöket és 

süteményeket ebéd utánra; ezeket a kocsma épületében lehet leadni. Előre is köszönjük őket! 

Merész ifjak és tapasztalt szaktekintélyek jelentkezését egyaránt várjuk a 

„Nagyszékely legszebb tortája” versenyre! A falunapra készített 

remekművekkel 9 és 11 óra között lehet nevezni a versenyre a kocsma 

épületében Klubecz Lászlónénál. 

Rossz idő esetén a gyermekprogramok az iskolában, a fellépések és a 

főzés pedig a Művelődési Házban lesznek megtartva. Továbbra is kérjük, 

hogy gyerekek csak nagykorú felügyelete mellett maradjanak a bálban! 

Nagyszékely Községi Önkormányzat 

 

Nagyszékelyi Borverseny 

Ízletes őzvacsorával és hajnalig tartó mulatsággal zárult a tizennegyedik 

Nagyszékelyi Borverseny és Pogácsasütő verseny. Az idei rendezvényre 

érkezett tizenhat bormintát Tóth László, Korecz Károly és Lukács Péter 

zsűrizte. 2017-ben fehérbor kategóriában az I. díjat Pintér Imre, a II. díjat 

Gáspár József, a III. díjat Klubecz László érdemelte ki borával. Vörösbor 

kategóriában I. díjban Lukács Ferenc, II. díjban Klubecz László, III. 

díjban Anne Kirns és Peter van Eerdenburg részesült. Különdíjat kapott 

Knoch András rozé bora, mely igazi különlegességnek számított. 

A verseny után a díjazottak közül többen immár a tizennegyedik darab, 

Pintérné Kovács Edit által dekorált borospoharat illeszthették otthon a 

gyűjteményükbe. A rendezvény rangját emelte a több mint tízféle pogácsa 

is, amely idén versenybe szállt. A zsűri értékelése szerint a legízletesebb 

pogácsákat Pintérné Kovács Edit sütötte, második helyezést Kocsárdi 

Marika, harmadikat pedig Wekler Éva pogácsái érdemeltek ki. 

Csáki Csilla 



Ismerjünk meg mást is! – júniusi recept 

Bächer Iván március 25-én lett volna a 60 éves. 56 megélt évéből közel egy 

évtizeden át Nagyszékelyben (is) lakott. Itt volt otthon. Elismert újságíró és író 

volt, negyven könyv szerzője. Egyik kötete, „Az elhagyott falu”, Nagyszékelyről 

szól; nagyszékelyi sorsokról, nagyszékelyi életekről.  

Az egyszeri kulturális közmunkás elképzelte, hogy bekopog Bächer Iván 

lipótvárosi otthonának ajtaján és interjút készít vele – mint egykori nagyszékelyi 

lakossal – a Nagyszékelyi Hírmondó „Ismerjük meg egymást” című rovata 

számára. Szó szót követne, beszélgetnének közel- s régmúltról, családról, 

barátokról, kutyákról, közös ismerősökről, otthonokról, egészségről, de előbb-

utóbb a főzésnél lyukadnának ki. Ez szinte biztos. Vannak emberek, akik mindig 

főznek, – ha nem a valóságban, akkor fejben, – a főzés nekik mondhatni 

lételemük, még az evésnél is előbbre való. Úgy a huszadik meghallgatott 

ételtörténet után a „riporter” rádöbbenne, hogy hamarosan el kell indulnia, ha el 

akarja csípni a vonatot, amelynek csatlakozása van az utolsó Nagyszékelybe begördülő buszhoz. 

Indítványozná még gyorsan indulás előtt: „Iván, kérem, meséljen még nekem a szeretteiről is!” És nem 

lepődne meg azon, hogy ezt a választ kapja: 

Az én krumplilevesem 

Az én krumplilevesem a következőképpen készül. 

Meghámozok krumplit, egykilónyit. Kockára 

vágom, apróra. A krumpli felét megpárolom 

kicsinyt vajon. Ezzel anyám példáját követem, 

akivel a francia gasztronómiai kultúra fuvallatai 

csapták meg a családi konyhát. Felöntöm vízzel, 

sózom, borsozom, babérozom, és beleteszem a 

másik felét a krumplinak. Ezzel apai nagyanyám 

emlékének adózom, aki se nem tudott, se nem 

szeretett főzni, de naponta rákényszerülvén, a 

legegyszerűbben készített mindent el, a 

krumplilevest például úgy, hogy megfőzte a 

krumplit, és berántotta. Kész. Én nem állok meg itt, 

mert egy kis zöldséget is – gyökeret, murkot és 

zellert – teszek mindig a krumplilevesbe. Akárcsak 

a csodálatos Kató, aki gyermekkorunkban vitte 

nálunk a konyhát. Nem maradhat el egy szép fej 

hagyma sem, abból Lonci néni minden levesbe tett 

négyet-ötöt is, s azt aztán Gyula bácsi kanállal 

szépen szétlapítgatva, hagymapépesítve ette. Hogy 

az én levesemnek a kellő tartalma is meglegyen, 

szokásom egy szép csirkecombot is csúsztatni bele. 

Ez megadja a tartását, nem kell mindenféle gyanús 

leveskockákkal mesterségesíteni. Ezt 

apai nagyanyám testvérétől lestem el, 

minden levesbe csirkecombokat 

rejteni, mondhatom, Zsuzsa 

nénénknek ez volt az egyik legjobb 

szokása, noha volt neki számos. Na 

most az én levesemből nemigen 

hiányozhat valami füstölt terméknek 

az íze sem, s nem elégedek meg az 

apám által favorizált lecsókolbásszal 

– az ő álláspontja szerint egy jobb 

lecsókolbász mellé nem kell már 

semmi, megvetette azokat, akik 

füstölt oldalassal csinálták a paprikás krumplit és 

csülökkel a bablevest, urizálásnak tartotta az 

ilyesmit. Én viszont egy féltenyérnyi szalonnahajat, 

vagy egy szelet húsos, házi füstölt szalonnát teszek 

a levesbe, Karcsi barátomra emlékezve, de eszembe 

jut derék Lajos sógorom is, aki bizony egy füstölt 

körmöt is megfőz külön, előre egy jó 

krumplileveshez. A kellő savanyúságot elérendő, 

pár evőkanál uborkalevet, ne adj’ isten: 

savanyúkáposzta-levet mellékelek, ez jellegzetes 

fogása az orosz gasztronómiának, amihez szintén 

lett közöm életem egy szakában. 

A levest a végén berántom, de csak egy kicsit – 

tartozom ezzel anyai dédanyámnak. De utána be is 

habarom, és legírozom, és staubolom is – persze 

mindhármat módjával. Az elsőt teszem 

unokabátyám miatt, aki csudásan tudott habarni, a 

másodikat emlékezve egy régi lányra, aki minden 

levest legírozott, a harmadikat pedig egy barátom 

miatt, akit úgy hívtak, hogy Staub Jenő. A vége felé 

beleteszek egy cseresznyepaprikát is, hogy szét ne 

főjön, de azért megpuhuljon, a tányérban könnyen 

szét lehessen nyomni, ahogy nagyapám szétnyomta 

mindig, aki úgy ette a cseresznyepaprikát, mint más 

a retket. 

Hát így készítgetem az én 

krumplilevesemet, amikor készítem, 

így, beletéve mindig majdnem 

mindenkimet. Tudom, hogy lehetne 

még tenni bele káposztát, gombát, 

lehetne ízesíteni majoránnával, 

köménnyel, mindenféle mással, 

tudom – de öreg vagyok, nincsen 

kedvem sokat ismerkedni már. 

Bächer Iván 

Az interjút Arany Beáta készítette 

volna el, ha lett volna rá módja. 



Kívánságkosár 

Az elhunyt Kurucz Mihályné családja köszöni 

a megemlékezést a temetésen részt vevőknek. 

Köszönet Borsos Jánosné Lizi néninek az óvodai 
szoknyák varrásáért!  Klubecz Istvánné 

Boldog névnapot és sok boldogságot kíván Kökény Zsanettnek: 

Böbe mama, Anyukád, Apukád és Andi barátnőd 

Boldog születésnapot kíván Papp Alexandrának, valamint Lukács 
Zoltánnak gratulál ballagása alkalmából:   

Papp mama, Zsófi, Flórián és Zalán 

Júniusi és júliusi miserend: 

június 25. 15.30 szentmise 

július 2. 15.30 liturgia 

július 9. 15.30 liturgia 

július 16-án nem lesz szertartás 

július 23. 15.30 liturgia 

július 30. 15.30 szentmise

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik segítséget 

nyújtottak a Pünkösdi Focikupa létrejöttéhez. Név szerint: Nagy 

Dánielnek, Nagy Csabának és feleségének, Kántor Istvánnak, ifjabb 

Tóth Lászlónak, Pálinkás Jánosnak, a vadásztársaságnak, a Kéttorony 

Faluegyletnek és fő támogatónknak, a Nagyszékelyi Önkormányzatnak.  

A szervezők: Albert Andrea, Kökény Zsanett, Nagy Viktor 

Szeretném megköszönni Papp Jánosné Etelkának, hogy több 
napon át segített a Kék Házban nyíló közösségi tér 
nyitóünnepségének előkészítésében.  

Csáki Csilla 

Kis és nagy hírek a lapzárta pillanataiból 

Kitört a vakáció! A 2016/17-es tanévet kirándulással 

zárták mind az óvodások, mind az iskolások. És bár az óvoda félgőzzel még júliusban is működik, az 

iskolások nyárra már lehúzták a rolót. Hogy nem fog hiányozni 

nekik a tanulás, arról szombati „Mindig vakáció” című 

előadásukban biztosítottak bennünket (aggódó szülőket) a 

drámakörös gyerekek. Csáki Csilla bábáskodása mellett 

megnyitotta kapuit ugyanis a Kék Ház, avagy Kézműves Ház 

első helyisége, amely a jövőben közösségi funkciókat szeretne 

betölteni azzal, hogy ifjúsági, művelődési, oktatási és különböző 

közösségformáló programoknak ad helyet. A nyitóünnepségre a 

drámakörös fiatalok saját alkotásaikból rendezett kiállítással, 

nyitott drámafoglalkozással és meglepetés-előadással készültek. 

Ez utóbbi újra megtekinthető lesz a falunapon este hét órától a 

Művelődési Ház színpadán.     Arany Beáta 

 

Az Igének igéjére 

Testté válik a kenyér, 

Lesz a színbor Krisztus vére, 

Bár szemed hozzá nem ér. 

Ezt a hű szív hogy felérje, 

Itt a puszta hit segél. 

(részlet az úrnapi himnuszból) 

Vasárnap ünnepeltük Úrnapját, mely az Oltáriszentségben (kenyérben 

és borban) megjelenő Krisztus ünnepe. Az ilyenkor szokásos körmenet a 

középkor óta fontos esemény a katolikus egyházban. Egyes településeken 

az úrnapi díszítéseknek egy különleges formája honosodott meg: a négy 

állomást érintő körmenet útvonalán a hívek díszes virágszőnyeget 

készítenek.  

Idén mi is készítettünk virágszőnyegeket. Köszönöm Téglás Adél és 

Vince, Arany Bea, Velki Márti és Horváth Irén tanár néni segítségét! 

VelkiJuli 

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, Csáki Csilla, Klubecz Istvánné és 

az Önkormányzat dolgozói.  

Korrektúra: Bori Tamás 

http://www.nagyszekely.hu/

