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Nagyszékelyi Hírmondó
Bevezető
Kedves olvasók! Fogadják sok szeretettel a Hírmondó legfrissebb számát. Indul a nyár, a szünidő is közeledik, és a 
falu is sok nyári programnak ad majd helyszínt. A sok munka mellett engedjék meg maguknak néha a pihenést is. 
Erre egy remek alkalom ígérkezik Pünkösd napján és a Falunapon. 

Bócsó Renáta
szerkesztő 

Önkormányzati hírek
A  Nagyszékely  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.május  24-én  du.  1500 órakor 

kezdődött  ülésén a következők hangzottak el. Várkonyi Zoltán, polgármester tájékoztatta a képviselőket a lejárt 
határidejű  képviselőtestületi  határozatok  végrehajtásáról  és  a  két  ülés  közötti  időben  a  képviselő-testület 
hatáskörében tett polgármesteri intézkedésekről. 
Takács  Erzsébet  körjegyző  átfogó  értékelését  mondta  el  a  települési  önkormányzat  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatainak 2010.évi teljesítéséről. A helyettes szülői hálózatban most nincs nagyszékelyi, csak 
Tolnanémedin  és  Simontornyán  van  befogadó  család.  A  gyermekvédelmi  jelzőrendszer  jól  működik,  az 
önkormányzat folyamatosan tartja a kapcsolatot a családgondozóval és a pedagógusokkal. Az értékelés alapján az 
alapellátásból azok a feladatok, amelyekre igény jelentkezik, megoldottak voltak 2010.évben.
Ezen kívül Várkonyi  Zoltán tájékoztatta a képviselő-testületet,  hogy 2011.július 1.napjától  a tolnanémedi felső 
tagozatos  oktatás  megszűnik.  Május  20.-án  összehívta  a   nagyszékelyi  felső  tagozatos  gyermekek  szüleit  és 
tájékoztatta Őket a lehetőségekről, melyek szerint a simontornyai vagy a pincehelyi iskola jöhet számításba, de a 
Pincehelyi  iskola is Simontornyával társult. A tájékoztató után Nagyszékely Község Önkormányzati Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy a nagyszékelyi általános iskolai felső tagozatos tanulók oktatását 2011.szeptember  1. 
napjától a társulás székhelyén a Vak Bottyán ÁMK Simontornyai intézményében biztosítja. 
A  Nagyszékely  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2011.  május  31-én  du.  14  órától  rendkívüli 
Köztestületi-ülést  tartott,  melyen  két  napirendi  pontot  tárgyaltak  meg.  Döntést  hoztak  a  Vak  Bottyán  ÁMK 
Simontornyai  intézmény  alapító  okiratának  módosításáról,  és  arról,  hogy  a  Kisszékelyi  Önkormányzat 
csatlakozhat-e a társuláshoz. Mindkét ügyben pozitív, gördülékeny döntés született.

Várkonyi Zoltán
polgármester 

Kívánságkosár
Schilling  Henriknének  születésnapja  alkalmából  sok 
boldogságot kíván lánya és unokája.
Bócsó Renátának, újságunk főszerkesztőjének a lap újra 
megjelenése  alkalmából,  tevékenysége  elismeréséül 
gratulál,  és munkájához további  jó hozzáállást  és sok 
sikert kíván Hunfalvi Imre.
Turula Ilonának születésnapjára sok boldogságot kíván 
családja.
„Az  apák  napját Magyarországon június  harmadik 
vasárnapján ünneplik. Idén tehát június 19-ére esik ez a 
nap, melyen általában ajándékot adnak az apáknak, és 
ilyenkor a család általában együtt van.” 
Boldog  apák  napját  kívánok  minden  nagyszékelyi 
apának ezen a jeles napon! Bócsó Renáta

Köszönet
Nem vagyok felhatalmazva arra, hogy mások nevében 
nyilatkozzak, de bátorkodom mégiscsak többesszámban 
kifejezni  magamat.  Célzok  itt  Bócsó  Renáta, 
főszerkesztő  cikkére,  melyet  a  lap  ezt  megelőző 
számának bevezetőjében megírt.
Úgy  gondoltam,  hogy  sok  szép  szóval  illetett 
jókivánságai,  melyek  Községünk  egész  lakosságához 
szólnak,  köszönetet  érdemelnek.  Ily  szép  szavakkal 
megfogalmazott gondolatokkal manapság nem gyakran 
találkozik az ember.
Renáta, köszönjük!             Tisztelettel:Hunfalvi
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Szotyihéj a parkban
Megkérjük a központi parkban gyakran szabadidejüket 
töltő  fiatalokat,  hogy a  szotyihéjat  ne  szórják  szét  a 
padoknál,  és  a  többi  szemetet  se  a  közeli  cserjék 
lombjába rejtsék, hanem a parkban elhelyezett kukákba 
dobják  ki.  Igaz,  a  napraforgó  héja  lebomló  szerves 
anyag,  de  senki  sem ül  le  egy ilyen  helyre  szívesen. 
Illene belegondolnunk, hogy milyen lehetetlennek tűnő 
feladatot  adunk  azoknak  az  Önkormányzati 
dolgozóknak, akiknek feladata a park gondozása.  

Turula Sándorné

Kiállítás a Helytörténeti Gyűjteményben
Harmadik  alkalommal  rendezünk  kiállítást  a 

Helytörténeti  Gyűjteményben  a  Falunap  alkalmából. 
Ebben  az  évben  a  hímzett  kézimunkákat,  kisebb, 
nagyobb  terítőket,  szekrénycsíkokat,  ruha  díszeket  és 
egyéb kiegészítőket  szeretnénk egy éven keresztül  az 
érdeklődőknek  megmutatni.  Felhívjuk  a  falubelieket, 
hogy  aki  szívesen  kölcsönözné  az  egy,  kettő  vagy 
három generációval korábban készült kézimunkáját, azt 
kérjük, juttassa el Nagy Sándornéhoz 2011. június 10.-
ig.
                          Köszönettel: Nagy Sándorné szervező 

Egészségnap 2011.
Május 13.-án második alkalommal rendezett egészségnapot a Nagyszékelyi Vöröskeresztes Szervezet. A 

gyermekek és felnőttek részére szervezett szűrővizsgálatokat a jelenlévők szinte valamennyien igénybe vették. 
Összesen  hatvannégy résztvevője  volt  az  eseménynek.  A gyermek  fogászati  szűrővizsgálaton  az  alsó 

tagozatosok majdnem teljes létszámmal vettek részt, a felsőtagozatosok közül ketten, és a középiskolások közül 
senki.

A megfelelő időben kihelyezett plakátok, a szóbeli információ átadás és a falu újságban közzétett meghívó 
alapján azt hinné az ember, hogy sokan igyekeznek megragadni az alkalmat, hogy itt helyben és térítésmentesen 
vegyenek igénybe ötféle szűrővizsgálatot. Annak ellenére, hogy nem kellett előre időpontot egyeztetni, útiköltség 
utalványt igényelni és elutazni, az érdeklődés nagyon alacsonynak mondható. Az időpont szempontjából a péntek 
délután (tanítás után, munkaidő után) alkalmas lehetett volna.

A megvalósuláshoz sok ember közreműködésére, támogatására szükség volt, amiért, a magam és többiek 
nevében is köszönetet mondok:

 A Nagyszékely Község Önkormányzat munkatársának, Gazsó Jánosnak.
 Az előadóknak és a szűrővizsgálatokat végzőknek, dr.Madlena Melindának, dr.Bukna Ildikónak, dr.Szabó 

Krisztinának,  Mench  Károlynak,  dr.Bakóné  Deák Zsuzsannának,  dr.Csonka  Máriának,  Jung Ildikónak, 
Juhász Attilának.

 A helyi iskola és óvoda munkatársainak, Kántor Istvánnak, Várkonyiné Horváth Irénnek és Velki Júliának, 
Lukácsné Hildebrand Erzsébetnek és Csépai Brigittának.

 A kiállításra került művek alkotóinak, Kapitány Hildának, Nagy Józsefnek, Nagy Katalinnak.
 Zsámboki Zoltánnak és Kolozsi Annának a szíves vendéglátásért.
 A Kéttorony Nagyszékelyi Faluegyletnek a támogatásukért.
 A kóstolók előkészítésében segédkezőknek, Gombkötő Józsefnének, Lukácsné Papp Anasztáziának, Pere 

Juliannának, Szekeres Bélánénak, Székely Attila Istvánnénak, Bócsó Renátának.
Egyre többször hangzik el az a kijelentés, hogy „legdrágább kincsünk az egészségünk”. Bízva abban, hogy 

a következő egészségnapon többen vesznek részt a vizsgálatokon mindenkinek kívánok jó egészséget.
Nagy Sándorné

szervező    

A belecskai gyereknap élményei 
„Elmentem Belecskára gyereknapra. Amikor megjött az ugrálóvár, 

nagyon  sokat  játszottam  rajta.  Felmentünk  az  ugrálóvár  csúszdájára,  és 
mindenkit felsegítettünk. Ez nekem nagyon tetszett. Sok barátnőt szereztünk. 
Az is nagyon tetszett, amikor a mikrofonba énekeltem. Voltak koncertek is, 
és azok is nagyon tetszettek.” Hargitai Tünde

„A  belecskai  gyereknap  versenyekkel  kezdődött.  Először  a 
futóverseny  volt,  aztán  zsákban  ugrálás,  utána  fakanálon  kellett  vinni 
textiltojást, utána bicikli verseny, aztán mackó arcokat kellett keresni. Volt 
fánk evő verseny,  amiben én ügyes  voltam,  és győztem.  Nem volt  olyan 
könnyű,  mivel  a  fánkot  egy állványról  lógatták  le.  A versenyeken  kívül 
lehetett  trambulinozni,  légváron ugrálni,  gyöngyöt  fűzni  és gokartozni.  Jó 
sokan voltak,  úgyhogy lehetett  barátokat  keresni.  Ez a gyereknap nagyon 
tetszett, és szerintem mindenkinek.” Fülöp Csenge

Tisztelt lakók!
A  Művelődési  ház 

melléképületén  ismeretlen 
elkövető(k)  megrongálta(ák)  a 
bejárati  ajtót.  Szomorú,  hogy 
vannak,  akik  nem  tisztelik  a 
köztulajdont.   Közös  felelősség-
vállalásunk  pedig  elengedhetetlen 
lenne  a  falu  épületeinek, 
területeinek  állapotmegőrzéséhez. 
Kérem  Önöket,  közösen 
vigyázzunk  még  meglévő 
értékeinkre!

Várkonyi Zoltán
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FALUNAP
Nagyszékely Község Önkormányzata és önkéntes lakossága meghívja a falu apraját-nagyját a 

június 18-án megrendezésre kerülő Falunapra.
Program

Délelőtt:
Bolhapiac 

Helyi termékek vására
Trambulin

Bolondos Olimpia gyerekeknek 
Szabadtéri játékok minden korosztály 

szórakoztatására
A Polgárőrség sátra (a biztonságos gyalogos és 

kerékpáros közlekedés játékos oktatása) 
Zöld Sátor (kóstolókkal)

Borkóstoló
Helyi alkotók munkáit bemutató kiállítás 

(Kézművesházban)
Íjászat (Piactéren)

Arcfestés

Délután:
Lovagoltatás

Kötetlen beszélgetés a parkban, közben a háttérzenét 
Jéger József citerájával biztosítja.

14:30 és 17:00 között a Helytörténeti Gyűjteményben
 egy évig megtekinthető 

„HÍMZETT KÉZIMUNKÁK” című 
kiállítás látható

15 órától Mesél a múlt (Nagyszékely múltjába 
tekinthetünk vissza Farkas Károlyné, nyugdíjas óvónő 

visszaemlékezései segítségével a Helytörténeti 
Gyűjteményben.)

18 órától nyáresti Reneszánsz Koncert a Református 
templomban

20 órától Utcabál 

Ebéd 13 órától (Üstben/bográcsban főtt ételek kemencében sült cipóval)
Aki teheti, járuljon hozzá egy kevés süteménnyel az ebédhez. Köszönjük!

Várunk mindenkit sok szeretettel!

Óvodai Hírek
Május 25.-én az óvodás gyerekeket szüleik szinte a hajnali kakasszóval együtt ébresztették, hogy kalandos 

útra kelhessünk a „NAGY BUDAPEST” felé. A délelőtt folyamán hosszasan vonatoztunk, megismerkedtünk az 
eddig csak képről ismert villamossal, élveztük az utazás minden percét. Felfedeztünk egy gyönyörű játszóteret, 
ahol mindenki kedvére mozoghatott, új játékokat próbálhatott ki. Délután a Tropicariumban az esőerdők és távoli 
vizek élővilágát csodáltuk meg. A gyerekek másnap így beszéltek élményeikről:
- „Nekem a játszótér tetszett, főleg a mókuskerék.” 
M. Laci
- „Nekem a rája, a cápa, meg a többi hal tetszett. 
    A kígyóhal és a medúza meg még jobb volt.” 
 Cs. Laci
- „Tetszett a játszótéren a malac, amire ráültem, meg a 
krokodilok. Olyan viccesek voltak.” Márti
- „Nekem az aligátor tetszett a legjobban.” Ádi
- „Az tetszett a legjobban, hogy egy nagy – nagy kövér 
cápát láttam.” Roxi
- „Hát a polip tetszett, meg a majmok!” Gergő
- „Amikor megjöttünk és anyát megláttam, az volt a 
legjobb!” Martina

- „Nekem a legjobban a cápák, kígyók és a krokodilok 
tetszettek.” Emma
- „Az tetszett a legjobban, hogy estünk – keltünk a 
mókuskerékben, meg utána a tavirózsák a 
   vízen.” Dávid
- „Nekem a legjobban a klassz játszótér tetszett, azzal a 
tányéros – ülőkés játékkal.” Viki
- „Nekem a legjobban a vonatozás tetszett és a 
játszótér.”Virág
- „A villamos tetszett nekem a legjobban, a 
Tropicariumban pedig a színes halak.” Kevin
- „A Tropicariumban nekem legjobban a muréna 
tetszett.” Gábor

Filmajánló: Babák (Babies)

Négy kisbaba  első  életévét  mutatja  be  a  film 
nagyon érzékletesen és izgalmasan. A japán, a mongol, 
a  nigériai  és  az  egyesült  államokbeli  kis  emberkét 
teljesen eltérő  ingerek  érik.  A film  létünk  lényegéről 
gondolkoztat el bennünket. Alig hangzik el benne egy-
két szó, de a képek magukért beszélnek. 

Jagodics Edit

Nagyszékelyi Pünkösdi Focitorna 
Nagyszékely  Község  Önkormányzata  június  11-én 
(szombaton)  rendezi  meg  a  már  hagyománnyá  vált 
kispályás focitornáját a Nagyszékelyi Pünkösdi Vándor-
kupáért.  Minden  nézőt  várunk  a  nagyszékelyi 
focipályára 9 órától.

Velki Péter
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„Iskolatábla”
A simontornyai Vak Bottyán 

ÁMK Iskolatársulás több interaktív 
táblát  nyert  pályázaton,  melynek 
célja volt,  hogy ezzel is segítse, és 
érdekesebbé  tegye  a  diákok  és  a 
tanárok  hétköznapjait.  A 
nagyszékelyi  iskola  is  kapott  egy 
ilyen  berendezést,  melynek 
használatával  kapcsolatban  a 
pedagógusok 10 órás  oktatásban is 
részesültek.  

Horváth Irén

Tisztelt Szülők!
A  nyári  szünet  nagy  gondot  okoz  a  családoknak,  hiszen  a 

gyermekek szünidei elfoglaltságának biztosítása komoly felelősséggel jár. 
Nagyszékely Községi Önkormányzata ebben szeretne segíteni, játszótábor 
szervezésével.  Munkanapokon 9  órától  13  óráig  tartalmas  elfoglaltságot 
biztosító  programokkal  szakképzett  pedagógus  várja  a  vakációzó 
gyerekeket. A nyári gyermekétkeztetésre az Önkormányzat pályázatot adott 
be,  reménykedünk  a  pozitív  elbírálásban.  A táborban  való  részvétel  (a 
foglalkozások  és  remélhetőleg  az  étkezés  is),  az  önkormányzat 
támogatásával,  INGYENES. Gyülekező- és bázishely az általános iskola 
épülete. A tábor ideje alatt  népi- és sport játékok, kirándulások, kézműves 
foglalkozások, bábozás, drámajáték várja a gyerekeket.

Krismanits Margit
pedagógus

Pünkösd
Pünkösd  napjára  minden  felébred.  Abbahagyja  a  lusta  nyújtózást  a  világ,  ember  és  állat  párt  keres. 

Nedvektől duzzadnak a levelek, zsong és zsibong az élet. A pünkösd az udvarlás, párválasztás ideje. 
Pünkösd a tavaszi időszak és az egyházi év harmadik fő ünnepe. Az ószövetség idején aratási ünnep és a sínai-
hegyi  szövetségkötés  emléknapja  volt.  Elnevezése a  görög pentekoszté,  az  ötvenedik szóból  származik,  mivel 
húsvét után az ötvenedik napon van a helye a naptárban. A húsvéthoz alkalmazkodó pünkösd is tehát május 10-e és 
június 13-a között mozgó ünnep  a niceai zsinat (Kr. u. 325) határozata óta. Jóllehet, az ünnep első, ránk maradt 
írásos említése csak a II. századból való, egészen bizonyos, hogy ünneplése olyan régi, mint maga az egyház. A 
középkorban a Szentlélek lejövetelét jelző szélzúgás jelképezésére kürtöket és harsonákat fújtak, a tüzes nyelvek 
jelképezésére  égő  kócot,  rózsákat  és  ostyát  hullattak  a  magasból,  néhol  fehér  galambokat  eresztettek  szét  a 
templomban.
Pünkösdkor jól tudták a régiek, meg kell állni egy pillanatra. A nagy nyári munkák előtt ünnepelni kell. Köszönteni 
az új életet, imádkozni a bő termésért, gyermekáldásért.

Kaposmenti Fiatalok Találkozója
Szakály, 2011.06.25. szombat

A program 2011.06.24.-én Pénteken 22:00h-kor kezdődik Nosztalgia Disco-val (Dj.DÖME)
9:00    Ünnepélyes Megnyitó
Beszédet mond Törő Péter,Szakály polgármestere.
9:15    Lehőcz Sándor Emlékkupa kispályás labdarúgás
Nevezéseket előre kérjük leadni a 06 70/3673322  
telefonszámon, mert csak   az első 15 csapat nevezését 
tudjuk elfogadni. 
Nevezni lehet: 06.12-től  06.21.-ig         
                15.000Ft/csapat
Délelött: Sport és ügyességi versenyek
                  Villámkérdések
                  Dj.B. bemutatkozása
                  Veterán gépek bemutatója
                 Tűzoltó bemutató és habparti
9:00     Lövészet 
10:00  Strandkézilabda
Nevezéseket előre kérjük leadni a 06 70/3673322 t
elefonszámon. Nevezni lehet: 06.12-től   06.21.-ig    

5.000Ft/csapat

11:00  Fafaragó tábor ünnepélyes zárása,
kiállítás megtekintése.
12:00  A délelötti játékok eredményhirdetése
13:14-ig Táncika Tánccsoport
Közben: Big’lájk :”Régen és most” ördögbotos 
bemutató
                Katz Fruzsina citera és népdal előadása
14:00  Keyboard Music Color Band előadása
14:30  Bokréta Székelykör Hőgyész
15:00  Mc.Hawer & Tekknő
15:40  Zumba Dance Company   
16:00  Cozombolis 
17:00  Eredményhirdetés
18:00  Rock est

Veronas
Hamubasült pogácsa
Vasmacskák
E.V.M.

21:00 Bál a Művelődési Házban-Zene:
Vagabund zenekar   

Az újság következő száma a tervek szerint július 6-ig jelenik meg. 

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/

