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Nagyszékelyi Hírmondó
Bevezető
Kedves olvasók! 
Beköszöntött a július. Hiába terveztem, hogy a nyári kánikula veszélyeinek fogok szentelni pár sort, valahogy most 
nem tűnik aktuálisnak. Munkaviszonyom július végén lejár, ezért nagy valószínűséggel ez lesz az utolsó szám, amit 
én szerkesztek. Jó visszajelzéseket kaptam munkámmal kapcsolatosan, ezért jó érzésekkel búcsúzok el Önöktől egy 
időre. Remélem, az Önkormányzat találni fog olyan munkaerőt, aki  tovább öregbíti a Nagyszékelyi Hírmondót. 
Ebben az esetben még néhány cikkemmel fognak találkozni az olvasók. Köszönöm figyelmüket.

Bócsó Renáta
   szerkesztő 

Önkormányzati hírek
A Nagyszékely  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  június  28.  (kedd)  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. 
Ezwk után a Nagyszékelyi Polgárőrség Egyesület elnökhelyettese, Bathó Béla beszámolt az egyesület 2010 évi 
tevékenységéről.
A képviselő-testület döntött két Önkormányzati ingatlan (Táncsics u. 6. és Pincehelyi u. 3.) bérletének  további egy 
évre történő meghosszabbításáról.
Simontornyai  Közoktatási  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  megállapodásának  módosítására  került  sor, 
melynek oka, hogy Kisszékely csatlakozott a Társuláshoz.
Nagyszékely  Község  Önkormányzata  feladatvállalási  szerződést  kötött  a  PAEDI-MEDICALGyermek-
egészségügyi  Szolgáltató  Betéti  Társasággal,  -  melynek ügyvezetője  Dr.  Duongsy Thipphavone,  gyerekorvos - 
községünk iskola-egészségügyi ellátásáról.

Várkonyi Zoltán
polgármester 

Köszönet
Nagyszékely Község Önkormányzata köszönetet mond 
minden lelkes, aktív falulakónak a Pünkösdi Focikupa 
és  a  Falunap  lebonyolításában  való  részvételért, 
felajánlásokért.  Nélkülük  ezek  a  rendezvények  nem 
jöhettek volna létre.  Bízunk a további  együttműködés 
lehetőségében.

Köszönettel: Várkonyi Zoltán  

Várják gazdáikat!
A Falunap után néhány tárgy (evőeszközök, egy fehér 
lábas,  kör alakú vágódeszka,  konyharuhák) hűségesen 
várta  gazdáját  a  parkban.  Az  Önkormányzat  csak  e 
hónap  végéig  tudja  vállalja  megőrzésüket.  Aki  csak 
teheti, gyűjtse be kallódó eszközeit. 

Bócsó Renáta

Lótartók és kutyatulajdonosok figyelmébe
Megkérem a  lótartókat,  hogy ha  állataikat  járatják,  az  ez  idő  alatt  képződött  állati  ürüléket  szedjék  össze  a 
közterületről. Az úttesten, a focipályán nem az állat jelenlétével van gond, hanem az ott heverő ürülékkel. Igaz, 
szerves anyagról van szó, mely idővel más állatok segítségével hasznos anyagokká átalakul, de ez időbe telik. A 
betonon ennek a szerencsés folyamatnak a bekövetkezésére kevesebb esély van, ott inkább csak más járművek 
kerekei  kenik  szét.  A focipálya  inkább használati  funkcióját  tekintve nem szerencsés  helyszín az  állattartásra, 
hiszen a játékba belefeletkező gyerekek nem biztos, hogy észreveszik és kikerülik a kupacokat.
Ugyancsak megkérem a kutyatulajdonosokat, hogy állataikat tartsák bent a portájuk határain belül,  ne hagyják, 
hogy kutyájuk az  úton csatangoljon.  Veszélyforrásként  jelennek meg a falu utcáin még a legszelídebbnek hitt 
állatok is egy olyan ember számára, aki nem ismeri annak a kutyának a természetét. Ha pedig több kutya verődik 
össze,  akkor  különösen  agresszívvé  válhatnak,  ha  érzik,  ők  az  erősebbek.  Gondoljunk  csak  a  gyerekek 
biztonságára,  és  törekedjünk  ezzel  is  fenntartani  az  emberek  számára  a  nyugodt,  biztonságos  közlekedés 
lehetőségét.

Várkonyi Zoltán
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Nagyszékelyi KÖRTE

Nagyszékelyben  élünk   néhányan, 
akik  közös  célokat  tudtunk  meghatározni 
életmódunk  kialakítását  illetően.  Szerettünk 
volna olyan  nevet  adni  a  kis  csoportunknak, 
mely  kifejezi  ezt.  Így  lettünk  mi  a 
Nagyszékelyi KÖRTE. A KÖRTE egy mozaik 
szó, melynek jelentése: Közösségi Önellátásra 
Ráhangoló  Tudatos  Együttműködés. 
Mindannyian  fontosnak  tartjuk  a 
természetszerű,  vegyszermentes,  fenntartható 
gazdálkodást,  a  családok  közös 
munkavégzését, kapcsolataink ápolását. Tagjai 
vagyunk  a  Magyar  Élőfalu  Hálózatnak, 
melynek  a  nyári  találkozóját  idén  mi 
szervezzük.

Bócsó Renáta

XVII. Nyári Élőfalu Találkozó

Nagyszékely  ad  otthont  július  15-17.  között  ennek  a 
rendezvénynek,  melyre  60-80  embert  várunk.  A  15-én  zajló 
program a  falu  minden lakója  számára  nyilvános  lesz.  Ezen  a 
napon:
11  órától indul  a  program  a  falu  központjában  a  közösségi 
kemence  felfűtésével,  melyben  a  délután  folyamán  kenyér  és 
sütemény sütésére kerül sor. 
16 órától a nagyszékelyi termelők és kézművesek vására várja az 
érdeklődőket.  (Aki  szeretne  árusítani  a  saját  előállítású 
termékeiből,  az  jelezheti  szándékát  Juhász  Attilánál  a  06-30-
4670-676-os telefonszámon.)
19  órától Koncertet  hallgathatnak  meg  a  Református 
templomban.
További  részletekkel  kapcsolatosan  a  www.elofaluhalozat.hu 
honlapon tájékozódhatnak. 

Nagyszékelyi KÖRTE

Permakultúra

A permakultúra (a  „permanent  agriculture” össze-vonásából)  fogalmát  Bill  Mollison hozta  létre Ausztráliában. 
Jelentése:  Fenntartható agrárkultúra.   Ő egy elvrendszert  dolgozott  ki,  mely figyelembe  veszi  az  adott  ember 
környezeti  viszonyait,  erő-forrásait,  tehát  a  világ  bármely  pontján  alkalmazható.  Kezdetben  kifejezetten  a 
mezőgazdálkodásra alkalmazták ezt a rendszert majd az élet többi területére is kiterjesztették. Segítségével olyan 
gazdálkodási  formát alakíthatunk ki,  mely a természet stabil  ökológiai mintáiból  merít,  ezáltal  vegyszermentes 
gazdálkodásra ad lehetőséget. A rendszer középpontjában az ember áll, mely nem zsarolja ki a maga által kialakított 
rendszert,  hanem annak  szerves  része.  Közösségben gondolkodik,  melyben  minden tag  megtalálja  a  szerepét, 
megélhetését. Ha valaki ennek megfelelően kezdi el kiépíteni életvitelét, az hosszú távú befektetést végez, mely a 
mi  éghajlatunkon  kb.  15  év  múlva  térül  meg  a  tél  jelenléte  miatt.  Akit  bővebben  érdekel  ez  a  rendszer,  az 
látogasson el a www.permakultura.hu honlapra.

Bócsó Renáta

PARLAGFŰ-STOP 

„Dr.  Vörös  Géza,  a  Tolna  megyei  kormányhivatal 
növény-  és  talajvédelmi  igazgatója  felhívja  a 
földhasználók  figyelmét  arra,  hogy  nem  érdemes 
elhanyagolni  területeik  karbantartását,  kaszálását, 
mert  Július  1-től  5% fölötti  parlagfű-borítottságnál 
már bírságolnak. Az érintettnek meg kell fizetnie a 
növényvédelmi bírságot, a kényszerkaszálás díját, az 
eljáró  hatóságok  egyéb  költségeit.  Maga  a  bírság 
pedig a terület nagyságától függően 15 ezer forinttól 
15 millióig terjedhet, belterületen pedig maximum 3 
millió forint.”

Forrás: Tolnai  népújság  2011.június  30.  XXII. 
évfolyam, 151. szám.

Közösen a parlagfű ellen!

Nagyszékely Község Önkormányzat pályázatot nyújtott be 
a falu bel- és külterületének parlagfű mentesítésére. Ennek 
keretében  két  embernek  2  hónapra  tudott  munkát 
biztosítani.  A  pályázatnak  része  egy  faluszintű 
megmozdulás  terve  is,  melynek  időpontja  július  12. 
(kedd). Ezen a napon:
8 órakor gyülekező az Önkormányzat épületében
Előadás   meghallgatása  a  parlagfűről  (Előadó:  Bócsó 
Renáta)
9 órától a  csoportvezetők kijelölése,  eszközök kiosztása, 
kivonulás a parlagfüves területekre és gyűjtés
12  órakor visszaérkezés  az  Önkormányzathoz, 
kimosakodás, majd ebéddel zárjuk a programot.
Mindenkit várunk, mert ez közös ügyünk!

Várkonyi Zoltán

Nyári tábor
Kérem a szülőket, éljenek az Önkormányzat által megpályázott nyári gyermekfoglalkoztatás és étkeztetés 

lehetőségével,  melyre  csak  a  július  hónap folyamán  van  lehetőségük.  A résztvevő gyermekek létszáma  egyre 
fogyatkozik, pedig a feladatra felkért munkatársunk, Krismanits Margit jelentős pedagógiai gyakorlatát latba vetve, 
teljes lelkesedéssel és nagy rugalmassággal próbálja a gyermekek figyelmét és idejét lekötni.
A szülők és a Hivatal közötti párbeszéd most is előmozdíthatná, hogy ez a nyári tábor jól sikerüljön. Segítsék 
munkánkat! Köszönjük!

Várkonyi Zoltán

http://www.elofaluhalozat.hu/
http://www.permakultura.hu/
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Áramszünet

Folyamatos  korszerűsítést 
hajtunk  végre  hálózatunkon.  A 
tervszerű  beavatkozások biztonságos 
elvégzése  érdekében elengedhetetlen 
a  vezeték  időszakos  feszültség-
mentesítése.
2011. július 21-én 9 és 13 óra között 
Nagyszékely és  Kisszékely  teljes 
területén áramszünet lesz.
A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése 
miatt  kérjük  megértését.  A tervezett 
üzemszünetekről  internetes 
oldalunkon  tájékozódhat:  www.eon-
deldunantul.com

E-ON 

Ároktisztítás

A  Kapos-Koppányvölgyi  Vízi  Társulat  ároktisztító 
munkálatai  sorába  a  Nagyszékelyi  árok  kitisztítását  is 
beütemezte. A munkálatok már javában folynak, de az időjárás 
még átírhatja a befejezés dátumát, melyet erre a hétre terveztek. 
Köszönjük munkájukat!

Várkonyi Zoltán

Iskolabusz

Várkonyi  Zoltán,  polgármester  egyeztetett  azokkal  a 
szülőkkel,  kiknek  gyermekei  jövő  szeptembertől  már  nem 
járhatnak  Tolnanémedibe iskolába a  felső tagozat  átszervezése 
miatt.  A gyerekek oktatását  a simontornyai  tanintézet vette  át, 
ahová  -  az  egyeztetés  végeredménye  alapján  -  iskolabusz 
szállítja majd őket.

Bócsó Renáta

Július jeles napjai

Július  az  év  hetedik  hónapja.  Ilyenkor  kezdődik  csak  igazán  a  nyár,  a  Nap egyre  később tér 
nyugovóra.  Úgy látszik,  július  is  tudja,  hogy ilyenkor  mindenki  pihenni  szeret,  és  kevés  ünnepnapot 
iktatott be. Júliusban csupa olyan jeles nap van, amely szorosan kapcsolódik hozzánk, emberekhez. Itt 
van mindjárt elseje. Ez az építészek, a köztisztviselők és az egészségügyi dolgozók napja.
Július  2-án  ünnepeljük  az  egyházi  és  népi  vonatkozásban  is  kiemelkedő  ünnepünket,  sarlós 
Boldogasszony napját, melyről külön cikkben is olvashatnak. 
Július 11-én ünneplik a népesedési világnapot, amit azzal a céllal hozták létre, hogy ilyenkor kicsit több 
figyelmet kapjon az emberiség, és  bolygónk túlnépesedése.
Július 14-én ne csodálkozzunk, ha esetleg vonatra szállva a kalauz kedvesen ránk mosolyog. Ez a nap 
ugyanis a vasutasok napja.
Július harmadik vasárnapja, azaz ebben az évben július 17-e a polgárőrök napja.  Falunkban is működik 
polgárőrség. Gondoljunk rájuk ezen a jeles napon. 

Földhivatal online

Az ingatlan-nyilvántartási adatok ezentúl magánszemélyek számára otthonról is elérhetők. A non-
stop földhivatali adatszolgáltatás elektronikusan a nap 24 órájában készen áll az ügyfelek fogadására a 
Földhivatal  Online  (Takarnet24  projekt)  rendszer  fejlesztésével  -  jelentette  be  Farkas  Imre,  a 
Vidékfejlesztési minisztérium közigazgatási államtitkára.

Korábban  ezek  a  szolgáltatások  csak  a  regisztrált  felhasználók,  főként  közjegyzők,  bankok, 
közigazgatási  intézmények,  önkormányzatok,  nyomozó  hatóságok  számára  voltak  hozzáférhetők  az 
interneten, hivatali munkaidőben. A lakosság a földhivatali szolgáltatásokat Ügyfélkapu regisztrációval 
veheti  igénybe  a  www.foldhivatal.hu  portálon.  Aki  még  nem  regisztrált,  az  díjmentesen  megteheti 
személyesen valamelyik okmányirodában vagy kormányablaknál.

A Földhivatal Online rendszer segítségével az interneten elérhető az ingatlan tulajdoni lapjának 
első része, az E-hiteles és nem hiteles tulajdoni lap másolat, valamint a nem hitelesített térképmásolat. A 
terület  beazonosításához  elegendő  a  helyrajzi  számot  vagy  az  ingatlan  címét  tudni,  vagy  térképen 
kiválasztani a keresett ingatlant.

A fejlesztés  a  Földmérési  és  Távérzékelési  Intézet  (FÖMI) és  a  Vidékfejlesztési  Minisztérium 
Földügyi Főosztályának együttműködésével, a szaktárca támogatásával uniós forrásból valósult meg. A 
szolgáltatások köre  várhatóan  az  év  második  felében tovább bővül,  ingyenes  térképi  keresővel,  és  a 
rendszeren  keresztül  szerződést  is  lehet  majd  kötni  a  változások  figyelésére.  A Földhivatal  Online 
működéséről részletes információ és demo verzió megtekinthető a www.foldhivatal.hu portálon.

http://www.eon-deldunantul.com/
http://www.eon-deldunantul.com/
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Sarlós Boldogasszony ünnepe
Sarlós  Boldogasszony  ünnepén,  -  melyet 

Magyarországon július 2-án ünnepelnek - a római 
katolikus  egyház arról  az  eseményről  emlékezik 
meg,  amikor  Szűz  Mária (méhében Jézussal) 
meglátogatta  unokatestvérét,  az  ugyancsak 
gyermeket (Keresztelő Jánost) váró Erzsébetet. Az 
ünnep  liturgikus neve  ezért:  „Szűz  Mária 
látogatása Erzsébetnél”.  

Az ünnep hiedelem- és  hagyománykincse 
nagyon  gazdag.  Virágszentelés  (egyes  helyeken 
kakukkfüvet,  fodormentát),  amit  aztán  a  beteg 
párnája  alá  vagy  az  elhunyt  koporsójába  tettek, 
szegények  istápolása,  anyaság,  de  legfőképp  az 
aratás  a  tárgya.  A néplélek  érzékenységére  vall, 
hogy  hazánk  északi  vidékein  Sarlós 
Boldogasszony  napján  virággal  ékesített  széket 
helyeztek a ház elé: ha erre jön Erzsébethez tartó 
útján az áldott  állapotban lévő Istenanya,  tudjon 
hol megpihenni. 

A  népi  gondolkodás  összekötötte  a 
szakrális  ünnepet  a  mezei  munkáéval,  és  a 
Szűzanya  áldását  kérték  a  termésre,  az  aratók 
munkájára.  Ezért  magyarul  a  sarlós 
Boldogasszony nevet  viseli.   Az  ezen  a  napon 
szedett  fűszernövények  és  persze  a  gabonafélék 
szentnek  számítottak.  E  napon  csak  jelképesen 
dolgoztak,  a szerszámokat megáldatták a pappal. 
Az  aratást  másnap  tiszta  fehér  gyolcsruhában, 
levett  kalappal  a  búza  elé  térdepelve  és  imát 
mondva kezdték. 

A  munkát  a  föld  szent,  keleti  sarkában 
kezdték  (napkelet!),  az  első  két  kévét  keresztbe 
rakták.  Mindez  az  „életet”  jelentő  új  kenyérnek 
szólt, és benne tudván tudatlan a sarló, kasza alatt 
elhulló  gabonaistennek,  akinek  kultusza  Jézus 
Krisztus  testének,  a  szent  ostyának  tiszteletében 
napjainkig töretlenül tovább él. Régi gyakorlat és 
hagyomány szerint sarlóval az asszonynép aratott, 
és  nyomukban  járva  a  férfiak  kötözték  a  kévét. 
Közvetlenül ebből ered,  hogy a nép szimbolikus 
szemléletében a Szűzanya arat; Fiára hagyja, hogy 
gyűjtsön, és a búzát a konkolytól elválassza (Mt 
13,26–30).

Forrás: http://magazin.ujember.katolikus.hu; 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sarlós Boldogasszony
http://szebbjovo.hu/node/3573

Sík Sándor: Sarlósboldogasszony

Nyár és hajnal. Sarlósboldogasszony. 
Most indul az aratók eleven koszorúja a táblán. 

Arany húrját a domb mögött hangolja már 
A nyár nagyasszony napja: 

Már benne párállik a pirkadati szélben 
A csurranó nyárdéli tűz, 

De az orgonalombon még reszket a harmat, 
S acél-ifjan csillannak a kaszák.

 
Már bontja barna falanxát 
Az aratók komoly karéja. 

Hajlongnak utánuk a marokszedő lányok, 
Kendők vadvirág-bokrétája táncol. 

Csend. 
Egy fenkő csisszen a pengén. 

Messziről egy kis csikó csengője csilingel. 
Egy riadt pacsirta fúrja fölöttem 

(Daloló nyílvessző) az égbe magát. 
És testem-lelkem minden pórusán át 

Érzem, hogy árad bennem ég felé 
A föld felomló, mély dala. 

„Valaha az  ember házi  eszközei  közül  a  sarló az  
aratás  kultikus  eszköze  volt  (...)  Az  emberi  
tevékenységnek hajdan metafizikája volt." 
Emlékezetes  Illyés  Gyula  tanulmánya  még  a 
hetvenes évek elejéről, amelyben arról panaszkodik, 
hogy az emberi munkaeszközök elvesztik bizonyos 
szakrális értéküket, a nagyüzem, a terjedő technikai 
forradalom  mindent  homogenizál.  Természetesen 
nem arról  van szó,  hogy ne lépjünk tovább,  de a 
fejlődés  egyúttal  nem  jelenthet  metafizikai 
elsilányulást,  legalábbis  nem  annyira,  mint 
napjainkban.

Így  elmondhatjuk:  ha  Sarlós  Boldogasszony 
sajátságos  jelzőjével  századokig  ünnepre  hívást 
jelentett,  s  a  legszentebb  munka  megkezdését, 
ennek  mára  is  megmarad  az  üzenete,  és  jóllehet 
gépek  vágják  a  gabonát,  s  "kötik"  a  szalmát 
tömbökbe, azért még tudjuk, mennyit ér az aggódás 
aszálytalan  hetekben,  és  az  imádság,  mely  a 
termésért az aratás Urához emelkedik.

Az újság következő száma a tervek szerint augusztus 1-ig jelenik meg. Ebben tájékoztatást adunk sok más hír mellett az 
augusztus 20-ai falurendezvényről.

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
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