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Nagyszékelyi Hírmondó
Bevezető

Kisebb szünet után újból kézbe vehette minden lakó a Hírmondót. Az újság megjelenési rendjét 
illetően kísérletet teszünk arra, hogy kéthetente jelenjen meg a sok hír jobb elosztása szempontjából. Az 
eddigi  számok tartalmán sem szeretnénk sokat  változtatni,  mert  a  visszajelzések  alapján minden írás 
hasznosnak  bizonyult.  Itt  szeretném  megragadni  az  alkalmat,  hogy  köszönetet  mondjunk  Mireider 
Bettinek eddigi munkájáért, és sajnáljuk, hogy nem tudja tovább szerkeszteni az újságot. Reméljük, azért 
néhány cikkel, recepttel megörvendeztet majd néha minket. 

Szeretném,  ha  ez  az  újság  fórumot  adhatna  arra,  hogy  az  Önkormányzat  munkájáról,  a  falu 
fontosabb  eseményeiről  minél  pontosabb  információkat  kaphassanak,  hogy  Önök  is  elmondhassák 
gondolataikat, véleményüket a világról, életükről megfelelő keretek között. Bár ezt a számot most nagy 
arányban én töltöttem meg tartalommal, de remélem, a következőhöz már Önök is küldenek ötleteket, 
írásokat. 

Kihelyezünk egy dobozt az Önkormányzati épület folyosóján „ötlettár” felirattal, melynek célja, 
hogy személyazonosságát vállalva bárki üzenhessen felénk,  ha ötletei,  meglátásai  vannak az újságban 
megjelenő  programokkal,  hírekkel  kapcsolatosan,  ha  részt  szeretne  venni  segítőként  valamiben,  ha 
bármilyen közösséget érintő mondandója van. Ezzel is egyfajta kapcsolati ponttá válhat az Önkormányzat 
és  a  lakosság  között,  és  segítségével  megtudjuk,  mire  van  igényük,  miről  olvasnának,  milyen 
programokon vennének részt szívesen. Kérem Önöket, hogy építő kritikával éljenek, olvasható üzeneteket 
írjanak nekünk. Segítségüket előre is köszönöm!

Hiszem,  hogy  ha  mindenki  segítő  szándékkal  közös  ügyeinkhez  hozzáteszi  azt,  amit 
képességeihez és lehetőségeihez mérten tud, akkor válik a falukép igazán sokszínűvé, változatossá, és így 
válhat Nagyszékely élő, virágzó faluvá. Dolgozzunk rajta közösen!

Bócsó Renáta
szerkesztő 

Önkormányzati hírek
Nagyszékely Községi Önkormányzat képviselő-testületi ülést tartott  2011. március 29-én (kedden) 15 
órától.  Az  első  napirendi  pontban  Várkonyi  Zoltán  polgármester  tartott  tájékoztatót  az  eddig  lejárt 
határidejű és az előző ülés óta végrehajtott határozatokról. Ezt követően Kérges József mezőőr beszélt a 
2010. évben végzett mezei őrszolgálatról, annak helyzetét,  működését értékelte. A harmadik napirendi 
pontban ugyancsak Várkonyi Zoltán tartott beszámolót a Nagyszékelyt érintő társulások működéséről, 
tevékenységéről.  Majd  néhány  társulás  vezetősége  által  kezdeményezett  módosításról  is  szavaztak  a 
képviselők.

Ezen a napon a képviselő-testület döntést hozott arról is, hogy a Tamási Motorsport Egyesület által 
szervezett  Rallye-sorozat  2.  futamának Nagyszékely  adjon-e  otthont.  Az  április  16-17-én 
megrendezésre kerülő programot a testület megszavazta, de kisebb módosításokat kért a szervezőktől, 
amelyben  meg  tudtak  egyezni.  A  buszjáratok  fennakadás  nélkül  közlekednek  a  menetidejüknek 
megfelelően. 

Lehetősége van a helyi termelőknek arra, hogy portékájukat árusítsák a verseny fő helyszínét adó 
focipálya  környékén.  Kérünk  minden  árusításban  gondolkodó  lakost,  hogy  jelezze  szándékát  az 
önkormányzat felé, hogy lássuk, miben tudunk segítségükre lenni. A verseny részleteiről külön szórólapot 
juttatunk  el  minden  háztartáshoz.  Várunk minden  érdeklődőt  a  versenyre.  A versenyt  nem támogató 
lakosok megértését, türelmét előre is köszönjük!
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Körjegyzőségi  testületi  ülést  tartott  Kisszékely,  Nagyszékely,  Tolnanémedi  képviselő-testülete 
április 5-én (kedd). Két napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők, melyek előadója mindkét esetben 
Takács  Erzsébet  körjegyző  volt.  Beszámolt  a  körjegyzőség  2010.  évi  tevékenységéről,  bemutatta 
számadatokkal alátámasztva az érintett három településen elvégzett munkát.

Várkonyi Zoltán

Közterületek gondozása
Az  Önkormányzat  fontosnak  tartja,  hogy  a  közterületeket  lehetőségeihez  mérten  minél  jobb 

állapotba hozza, és fenn is tartsa ezt. A tavalyi problémából okulva nem szeretnénk megvárni, míg az 
áramszolgáltató az éppen termésben lévő fákat jogszabályokra hivatkozva csonkítaná meg. Mint ahogy 
láthatjuk is, a végeredmény nem lett túl esztétikus, sok lakó felháborodását váltotta ki, hiszen sokszor 
életerős fák egészségét és élettartamára rövidítették meg ezekkel a beavatkozásokkal. Idén szeretnénk 
megelőzni ezt a fák korrigáló metszésével. Ezen kívül szempont lesz a fák metszésében a járdákon és az 
utakon  történő  zavartalan  közlekedés  biztosítása  és  a  száraz  fák  eltávolítása  a  balesetek  megelőzése 
végett. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy minden háztulajdonos jelezze felénk valamilyen formában, ha 
nem tart igényt a munkánkra a háza előtti fákat illetően, és vállalja, hogy saját maga időben elvégzi a 
kívánt beavatkozásokat. 

A közterületeken megkezdődött a gyep nyírása.  Kérjük ugyancsak a lakókat, hogy mindenki a 
saját portája előtt nyírja a füvet, ápolja, gondozza a területet,  hogy a falunk szép és rendezett legyen 
mindnyájunk örömére. Köszönjük! 

Várkonyi Zoltán

Eboltás
Kisszékely-Nagyszékely-

Tolnanémedi  Községek  Körjegyzője 
értesíti a lakosságot, hogy április 14-én 
(csütörtök)  8  és  11  óra  között 
KÖTELEZŐ veszettség elleni eboltás 
lesz  a Községháza udvarán.  Az eboltás 
díja:
kutyát felvezetve 3000 Ft/eb
háznál 3500 Ft/eb. 
Az eboltási könyv 200 Ft.
Póteboltásra április 21-én (csütörtök)
 8 és 11 óra között lesz lehetőség.

Takács Erzsébet
jegyző

Lomtalanítás
Az  Önkormányzat  lomtalanítást  szervez  a  KÖZÉV 

Kft.  közreműködésével.  Felkérjük  a  lakosságot,  hogy  a 
háztartásukban felgyülemlett NEM VESZÉLYES hulladékot 
(bútorok, textíliák, műanyagok stb.) április 14-én (csütörtök) 
legkésőbb  reggel  7  óráig  helyezzék  ki  a  házuk  elé.  A 
szállítóautók minden utcát csak egyszer járnak végig! 

 E-ON kártérítés
Sajnálatos  tény,  hogy  március  19-én  az  elektromos 

hálózatban  meghibásodás  történt.  Ennek  következtében  sok 
lakó  tulajdonában  lévő  elektromos  berendezések  váltak 
működésképtelenné.  A  szolgáltató  elismerte  felelős-ségét, 
vállalta  az  érintettek  kártalanítását.  Az  Önkormány-zat 
folyamatosan  gyűjti  össze  a  tulajdonosok  kérelmeit,  hogy 
ezzel is segítse a károsultak ügyintézését.

Várkonyi Zoltán

Egyházi hírek
ápr. 15 (péntek):
17  órától  igeliturgia  és  a  hit-
tanosok keresztútjárása
ápr. 21-én Nagycsütörtök: 
19-22 óra között virrasztás
ápr. 22-én Nagypéntek: 
15 órától keresztútjárás az ének-
kar közreműködésével
ápr. 23-án: 15:30-tól gyóntatás

Húsvéti készülődés
Az  iskolában  április  18-

án  (hétfő)  15  órai  kezdettel 
kézműves  foglalkozást  tart 
Horváth  Irén  tanító  néni, 
melynek  időtartama  alatt 
elsajátíthatja minden érdeklődő a 
tojásfestés  fortélyait.  Tojást 
mindenki vigyen magával!

Kívánságkosár
Kökény  Zsoltnak névnapja  al-
kalmából sok örömet, egészséget 
és  hosszú,  boldog  életet  kíván 
anyukája.
Turula Sándorné Incinek szüle-
tésnapja  alkalmából  sok boldog-
ságot kíván az egész család.
Szalai  Jánosnénak  és  Lukács 
Imrénének születésnapjuk alkal-
mából köszönti Vaszari Enikő.



3

A Polgárőr Egyesület legfrissebb hírei
A Nagyszékelyi Polgárőr Egyesület gyűlést tartott április 9-én (szombat) 17 órától. Boczor Gyula, 

az Egyesület elnöke megköszönte az Önkormányzatnak, hogy az orvosi rendelővel szembeni épületben 
kaptak  irodát  és  hozzá  még  25  db  széket,  hogy  egy  biztonságosabb  helyszínen  tarthassák  meg 
gyűléseiket.  Kérdésemre elmondta,  hogy a gyűlésen beszámolók hangzottak el,  és  az idei  pályázattal 
kapcsolatosan is döntést kellett hozniuk. 

 Megyei szinten 18 millió forintot  osztanak szét a pályázó szervezetek között.  A nagyszékelyi 
Egyesület idén sem szeretné kihagyni ezt a lehetőséget. A tavalyi pályázaton nyert összeget egységes, 
modern,  munkájukat  segítő  munkaruházatra  költötték.  A pályázathoz  az  Egyesületnek  munkájukról 
véleményezést kell kérniük többek között a helyi Önkormányzattól, a Tamási Rendőr-főkapitányságtól, 
hiszen  a  pályázat  elbírálásánál  a  szervezet  megítélése  fontos  szempont  lesz.  De  nem hiszem,  hogy 
aggódniuk kellene ez miatt, hiszen már több esetben kaptak megyei szintű elismerő oklevelet „Kiváló 
Polgárőr Egyesület” felirattal, és az Egyesület több tagja személyes kitüntetésben is részesült a munkájuk 
során  tanúsított  helytállásért.  A pályázatban  a  kiíró  szervezet  3  célfeladatot  határozott  meg,  melyből 
lehetett választani. A nagyszékelyiek vállalták a „rendőrség nélküli településen szolgálat biztosítását” és a 
„rendőrségi kirendeltséggel rendelkező településen a rendőrökkel történő együttműködést”.  Korábban is 
végeztek már ilyen feladatokat, több esetben közös szolgálatot tartottak már a rendőrséggel, például a 
simontornyai  szőlőhelyen  elszaporodott  lopások  visszaszorítása  érdekében  kérték  fel  őket 
együttműködésre.

Boczor úr megragadta az alkalmat arra, hogy a gyűlés témáján kívül hírt  adjon a lakosságnak 
munkájukról.  Elmondta,  hogy  az  Egyesület  2004  óta  működik,  és  azóta  a  lakosság  egyre  nagyobb 
mértékben támaszkodik a  munkájukra.  Azóta csökkent  a  bűncselekmények száma a faluban,  de ettől 
függetlenül néha azért komoly ügyek is adódnak.

Példa képpen elmondta, hogy legutóbb több autó jött be a faluba fát árulni. Míg az egyik autót 
megállították a polgárőrök, egy másik autóról fát vett egy lakó. A néni kifizette a 75 q fa árát, de csak 25 
q-t  pakoltak  le,  majd  elmenekültek.  Sajnos  a  polgárőrök  nem  akadtak  a  kocsi  nyomára.  Ezért 
nyomatékosan felhívja a lakosság figyelmét, hogy ne engedjenek be idegeneket a házukba, és mindig 
bizalommal forduljanak az Egyesület tagjaihoz. 

Van  rá  lehetőség,  hogy  azok  a  lakók,  akik  szeretnének  a  faluban  tapasztalható  közrend  és 
közbiztonság  további  javításához,  fenntartásához  hozzájárulni,  csatlakozhassanak  az  Egyesülethez. 
Támogatókra  is  nagy  szükségük  lenne,  hiszen  önkéntesként  róják  az  utcákat,  tereket,  biztosítják 
rendezvényeinket. Ha adományukat szeretnék eljuttatni az Egyesülethez, keressék Vaszari Enikőt. Ezúton 
is köszönjük a polgárőrök áldozatos munkáját!

Bócsó Renáta

Iskolai beiratkozás
Az elsősöket szüleik április 12-én 
(kedd) tudják beiratni 8 és 11 óra 
között.

Színházi előadás kicsiknek
Április  13-án  (szerda)  15  órától 
Kisteleki  Zoltán  egyszemélyes 
színháza,  a  Csöpp  Színház  tart 
előadást  az  iskola  épületében.  A 
gyerekek  nagy  örömére  a 
Micimackó című  előadását 
tekinthetik  meg.  A  belépő  300 
Forint. 

Várkonyiné Horváth Irén

Filmajánló
Szeretném kicsiknek és nagyoknak egyaránt a figyelmébe 

ajánlani a Így neveld a sárkányod című animációs filmet. A kicsik 
biztosan élveznék a mozgalmasra, látványosra készített jeleneteket, 
a  készítők  fantáziáját  dicsérő  színes,  változatos  sárkányokat.  A 
nagyok-  és  itt  a  meséket  kedvelő  felnőttekre  is  gondolok- 
mindezen  túl  a  humoros  szójátékok,  szófordulatok  segítségével 
bővíthetik  szókincsüket,  és  mindez  mellett  komoly  kérdéseken 
gondolkodhatnak  el.  Nekem azért  tetszett  ez  az  animációs  film, 
mert  rávilágít  arra,  mennyire  nehéz  a  generációk  óta  fennálló 
problémák  eredeti  okait  felkutatni,  és  más  szempontból 
megvizsgálni  őket.  Sokszor  csak  elfogadjuk  tényként  ezeket  a 
gondokat, mert társadalmi szinten is ez a hozzáállás az elfogadott. 
Itt egy fiú tipródását követhetjük nyomon, hogy fel merje-e vállalni 
a faluközösség más tagjaitól merőben eltérő alkatát, természetét.

Bócsó Renáta
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Föld napja 
„Az  első  Föld  napján,  Denis  Hayes  amerikai  egyetemista 

kezdeményezésére, 1970. április 22-én 25 millió amerikai emelte fel 
szavát  a  természetért.  Ez  a  történelmi  jelentőségű  esemény  az 
Egyesült  Államokban  –  és  az  ország  határain  túl  is  –  fontos 
változásokat hozott: az USA-ban szigorú törvények születtek a levegő 
és a vizek védelmére, új környezetvédő szervezetek alakultak, és több 
millió ember tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre.

Húsz évvel később Denis Hayes és barátai, az ökológiai válság 
jeleit – a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést, az őserdők irtását, 
a  sivatagok  terjeszkedését,  az  üvegházhatást,  az  ózonlyukakat,  a 
veszélyes  hulladékokat,  a  túlnépesedést,  a  savas  esőt,  az  óceánok 
szennyezettségét stb. – látva kezdeményezték, hogy az 1990-es évek a 
környezet évtizedeként a közös felelősségre hívják fel a figyelmet.

Ennek  érdekében  Denis  Hayes  és  barátai  1989-ben 
Kaliforniában létrehozták a Föld Napja Nemzetközi Hírközpontot, és 
havonta küldtek hírlevelet  a világ minden országába,  hogy a városi 
tömegfelvonulásoktól  kezdve  szabadegyetemi  előadásokig, 
faültetéstől  a  hulladékok  újrahasznosításának  megszervezéséig,  a 
nemzetközi  hírközlési  rendszerek  bevonásától  falusi  majálisokig 
sokféle akcióval ünnepeljék április 22-én a Föld napját a világ minden 
országában. 

A  felhívásra  Magyarországon  környezetvédők  1990-ben 
megalapították  a  Föld  Napja  Alapítványt,  és  hírközpontot  is 
létrehoztak az első magyar Föld napja eseményeinek koordinálására. 
Felhívásukra  kis  falvakban  és  nagyvárosokban  egyaránt  sokan 
jelentkeztek.” (forrás: http://fna.hu/tortenetunk/afoldnapja)

Ebben az évben is  szeretnének mindenkit meghívni 
Nagyszékely  lelkes  lakosai  és  az  Önkormányzat  egy  közös 
megmozdulásra,  melynek  célja,  hogy  közösen  tegyünk  a  falu 
szépítéséért,  környezetünk  tisztán  tartásáért.  Ugyan  a  Föld  Napja 
április  22-ére  (péntek)  esik,  de  ebben  az  évben  ez  a  nap  egyben 
nagypéntek is és az iskolások, óvodások szempontjából pedig szünet. 
Mindezt  figyelembe  véve  a  program  időpontját  április  20-ára 
helyeztük.

Felnőttek  részt  vállalhatnak  a  bekötőút  mentén  eldobott 
hulladék  összegyűjtésében  8  órától.  Az  iskolások  a  falu 
közterületeinek,  az  óvodások  pedig  a  központi  park 
szemétmentesítését vállalták 10 és 11 óra között. A játszótér fásítását 
2009-ben  már  elvégezték  ugyan  az  akkori  PANNON  GSM 
Telefontársaság  önkéntes  munkatársai,  de  sajnálatos  módon  ezek  a 
növények nem maradtak életben. Most újabb fák elültetésében kérjük 
a segítséget, hogy gyermekeink sokáig élvezhessék majd a játszótér 
örömeit.  Ezzel egy időben egy fenyőfát is ültetünk a központi parkba, 
mely  karácsonykor  betöltené  a  falu  karácsonyfájának  szerepét.  A 
faültetés 11 órakor kezdődik. Várjuk a segítőket!
A Föld napja mozgalom jelmondata: „Ki mondta, hogy nem tudod 
megváltoztatni a világot?„ 

Bócsó Renáta

Könyvajánló
 Szeretném  felhívni  a 
figyelmét  minden  szülőnek, 
pedagógusnak  egy  kétkötetes 
mesekönyvre.
 A  Környezetvédelmi  és 
Vidékfejlesztési  Minisztérium 
Biodiverzitás osztálya 2008-ban 
országos  meseíró  pályázatot 
hirdetett haszonnövényeink sok-
féleségéről  Nálatok  nőnek-e 
még  égigérő  paszulyok? 
címmel.  A  felhívás  több 
nemzedéket  is  megszólított. 
Érkeztek alkotások felnőttektől, 
diákoktól,  óvodákból,  iskolák-
ból,  ahol  az  óvónő,  a  tanító 
fogalmazta  a  mesét,  és  a 
gyerekek  készítették  hozzá  a 
rajzokat,  de  volt,  hogy  egész 
családok  ültek  össze  közös 
alkotásra. Az óriási érdeklődést 
keltett  felhívásra  határon innen 
és  túlról  beérkezett  csaknem 
ezer  jobbnál  jobb  pályamű 
közül  a  szakmai  zsűri  163 
alkotást  választott  ki.  A 
mesékből  és  sokféle  rajzból 
kétkötetes,  gyönyörűen  illuszt-
rált  mesekönyv  kerekedett.  A 
Föld Napja Alapítvány adta ki A 
Minisztérium  támogatásával 
2009.  május  22-én  a  Biológiai 
Sokféleség  Világnapján.  A 
termények  szerint  is  csoporto-
sított mesekönyv első kötetébe a 
kisebbeknek,  a  másodikba  a 
nagyobbaknak  szóló  meséket 
gyűjtötték egy csokorba.
 Napjaink  népmeséi  arra 
szólítanak  fel,  hogy  figyeljünk 
fel  mi  is  a  természet  csodáira, 
vegyük  észre  gyümölcseink, 
kertészeti  növényeink  sokszí-
nűségét, és becsüljük meg őket, 
mert  ezek  a  kincsek  is  eltűn-
hetnek, ha nem vagyunk körül-
tekintőek. 

Bócsó Renáta

Az újságot kiadja a Nagyszékely Község Önkormányzata, 7085-Nagyszékely, Táncsics u. 11., Tel.: 74/408-393 Az újság 
interneten is elérhető a www.nagyszekely.hu honlapon

http://www.nagyszekely.hu/

