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2014. március            34. szám 
 

 
 

 

 

 

 

Nagyszékelyi Hírmondó 
 

 

Önkormányzati hírek 
 

Mint ismeretes, a kormány 2012-ben és 2013-ban konszolidálta azokat az önkormányzatokat, amelyek ki 

nem fizetett adósságokat halmoztak fel. Akkor ígéretet kaptunk arra, hogy a felelősen gazdálkodó, el nem 

adósodott önkormányzatok fejlesztési kompenzációban részesülnek. 

A Belügyminisztérium a februárban megszületett rendelete szerint az adósságkonszolidációban részt 

nem vett önkormányzatokat plusz fejlesztési forráshoz juttatja. A lakosságszám alapján kialakított 

összegsávok szerint Nagyszékely 6,5 millió forintot kap két évre, és a BM ígéretet tett arra, hogy ezt az 

egyszeri juttatást két év múlva, 2016-ban megismétli. 

Önkormányzatunknak nyilatkoznia kellett a támogatás felhasználásának céljáról. A kapott összeg 

nagyságát és önkormányzati felelősség alá tartozó környezetünk jelenlegi állapotát figyelembe véve ebből a 

pénzből elsősorban a művelődési házunk vizesblokkjának építését szerettük volna befejezni, de mivel erre a 

célra már kaptunk belügyminisztériumi támogatást egy pályázat keretében, erre sajnos ezt a fejlesztési forrást 

nem fordíthatjuk (a jelen pályázat zárja ki ezt a lehetőséget). Mivel elsődleges prioritásunk továbbra is az 

utcáink használhatóvá tétele, ezért végül ezt a célt jelöltük meg, elsősorban a Dózsa György utca felújítására, 

minden időjárási körülmények közötti járhatóságára gondolva. 
 

Februárban az óvodatársulásunkkal egy óvodák felújítására kiírt pályázatot adtunk be, amely forrásból 

az óvoda épületének felújítását, energetikai korszerűsítését szeretnénk megoldani (külső és födémszigetelés, 

nyílászárócsere stb.). A pályázat elbírálása március második felére várható. 

Várkonyi Zoltán polgármester 

 

KÖSZÖNET 

Az egész falu nevében szeretném megköszönni Turula Sándorné Incinek, Székely Attila Istvánné Csillának 

és Csík Lászlóné Jutkának, hogy január végén megvarrták és felrögzítették a művelődési ház 

színpadfüggönyét. Köszönjük, hogy újjávarázsolták számunkra a színpadot! 

Hargita Péterné 

 

Iskolai hírek 
 

Március 11-én, kedden délelőtt 11 órakor immár hagyományos Gergely-járást tartottunk az óvodában. Az 

iskolások énekekkel és versekkel toboroztak maguk közé leendő kisdiákokat. 

Március 15-én, szombaton 10 órakor lesz az ünnepi megemlékezés az iskola tornatermében. 

A nagyszékelyi iskolások mellett a tamási Vályi Péter középiskola diákjai is előadják műsorukat. 

Mindenkit szeretettel várunk! Kántor István 

 

Március 29-én játékos családi nap az iskola udvarán és a tornateremben 

Program: 

10.00-11.30  Akadálypálya, ügyességi és csapatjátékok 

kisgyermekes családoknak és iskolásoknak. 

11.30-12.30 Ebédszünet.  Mindenki vendégünk egy hot dogra!  

Süteményt, üdítőt örömmel fogadunk. 

12.30-15.30  Emberpróbáló feladatok nagyoknak és felnőtteknek.  

A játékokat képzett játékmesterek vezetik. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Velki Péter és Velki Júlia 

 

A katolikus egyházközség hírei 

A nagyszékelyi egyházközség 2014 januárjától a pincehelyi plébániához tartozik. Plébánosunk, Simon János 

atya, minden hónap utolsó vasárnapján 17 órakor tart nálunk szentmisét. Az igeliturgiák vasárnaponként 

reggel 9 órától lesznek.  Velki Júlia 
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A hagyományok bennünk élnek 
 

Én úgy gondolom, hogy az elődeinktől nem csak a génjeinket örököljük, hanem a hagyományokat 

is, és a fogékonyságot a hagyományok tiszteletére, szeretetére és befogadására. 

 Ezt látom az idei FONÓBAN, amikor péntekenként négy generáció együtt, egy helyiségben 

és egy időben tartja az összejöveteleit. 

 A FONÓBAN a hagyományok iránti kíváncsiság szinte határtalan. Mindegy, hogy gyermek, 

fiatal vagy idősebb a résztvevő, mindent szeretne tudni és kipróbálni. Ezért is a számtalan téma, 

amelyet az év első pár hónapjában érintünk. 

Az iskolás lányok és fiúk gyöngyöt hímeznek Gyergyói Noémivel és Arany Beával, szépen 

haladnak. Kipróbáltuk a gyapjúkártolást, lehet rokkázni Bócsó Renátával. 

Horgolni és kötni tanulunk egymástól, most éppen a tutyi és a zokni a sláger. Alkalmazzuk 

Horváth Irénke felfedezésével a kéttűs zoknikötést, így az is hozzá mer kezdeni, aki eddig félt az 

öttűs megoldástól. 

Már két előadást is hallgattunk, gyapjúfeldolgozás és retextil témákban. 

A következőkben, készülve a húsvétra, horgolunk majd tyúkocskát, tojást, varrunk madarat 

és nyuszit. Ha sikerül megszerveznünk, áprilisban egy kiállításunk is lesz, mely lehetőséget biztosít 

a kézimunkázás iránt érdeklődőknek, hogy megtekinthessék a tél „gyümölcseit”. 

Az mindegy, hogyan nevezzük, klubnak, szakkörnek vagy fonónak, az a lényeg, hogy át 

tudjuk adni a tudást a következő generációknak. Jó szívvel gondolunk Bathó Lizi nénire, aki 

többeket megtanított tutyit kötni; Schneider Dórára, aki gyönyörű tutyit kötött a zászlószentelésre; 

Gyubára – Gável Györgyre, akinek cifra tutyijai voltak (mindig abban is járt); Schott Margit nénire, 

aki ajándékba adta a tutyijait; Ruppert Kati nénire és nászasszonyára, Hildebrand Lizi nénire, 

valamint Heimbuch Ami nénire, akik a gyűjteménynek adtak sok szép kézimunkát. 

Emlékszünk még, hogy 1984-ben díjat nyertek egy kézimunka-kiállításon a nagyszékelyi 

asszonyok rózsás tutyiai. A közelmúltban pedig egy pályázat keretében Borsos Jánosné Erzsike és 

Miczki Kati néni tanította a fiatalokat. 

Jól is van ez így, vigyázzunk a folyamatosságra, és hogy értékeink ne vesszenek el, újra és 

újra szervezzük az összejöveteleket, és átadjuk a tudást egymásnak. Fizetség nincs, a tanulás ára, 

hogy amit megtanultunk, valamikor valakinek továbbadjuk. 
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 

péntekenként délután háromtól hatig a kultúrházba, a FONÓBA. 
 

Nagy Sándorné 
 

 

 

Kívánságkosár 
 

Nagy szeretettel köszöntjük falunk legifjabb lakóját, és kívánunk jó egészséget és hosszú, boldog 

életet! Szekeres Mirkó Gábor az apai nagymama neve napján, Zsuzsanna napon, 2014. február 19-

én 16 óra 6 perckor Szekszárdon látta meg a napvilágot. 3330 g és 54 cm volt, amikor megszületett. 
 

Inger Gábort és Inger Mátét Isten éltesse sokáig! Nagyon sok boldog születésnapot kíván 

a Mireider és mindkét Szekeres család.  
 

Március 8-a, nőnap alkalmából nagy tisztelettel köszöntöm a nagyszékelyi és a Nagyszékelybe 

dolgozni járó hölgyeket, életkorra való tekintet nélkül. Ők valamennyien elismerést érdemelnek az 

alábbi indokaim alapján: 

 Minden felsorolást mellőzve gondoljuk csak át, milyen nagy és kiterjedt területen állják meg 

helyüket. A háztartásoktól kezdve a legmagasabb közéleti szolgálatot teljesítve ott vannak, és 

magas színvonalon látják el munkájukat. Nagyszékely büszke lehet arra, hogy demokratikusan 

megszervezett közélete élén csaknem teljes egészében nők állanak. 

 Ez ünnepi megemlékezésként azt kívánom, hogy továbbra is örömmel végezzék munkájukat, 

mely szolgálja egyéni boldogulásukat, és ezzel párhuzamosan minden tevékenységük mindig 

hasznára legyen egész közösségünknek. Tisztelettel Hunfalvi Imre 
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Kérdezz–felelek! 
(Hunfalvi Imre közérdekű kérdéseire válaszolunk) 

 

1. Tolna megyében hány választókerület van? 

A miénk a 3. számú? 

5-ről 3-ra csökkent az egyéni választókerületek száma 

Tolna megyében. Az új szekszárdi, dombóvári és paksi 

választókerületet úgy alakították ki, hogy mindegyik 

körzethez nagyjából hatvanötezer választó tartozik. Mi a 3. 

számú, Paksi választókerületbe tartozunk. 

Kétségtelen, hogy az új felosztás által arányossá válik 

a körzetek lélekszáma. A 2010-es országgyűlési választá-

sokon például a szekszárdi körzetnek több mint 52 ezer 

választópolgára volt, míg a dombóvárinak alig több, mint 

27 ezer. (A tamásinak 32,5 ezer, a bonyhádinak 35,5 ezer, 

a paksinak 46 ezer.) 
 

2. Mi a parlamenti frakció? (Egy pártnak az összes képviselője, vagy azoknak csak egy bizonyos 

része?) 

A pártok képviselőcsoportjai a frakciók (egy párt összes képviselője az adott intézményben). 

A pártokhoz tartozó képviselők képviselőcsoportokat (frakciókat) alakítanak. Jelenleg az 

Országgyűlésnek 5 frakciója van (két kormánypárti: Fidesz, KDNP; három ellenzéki: MSZP, 

Jobbik, LMP). A frakcióknak és vezetőiknek a parlamenti munka számos fontos kérdésében 

meghatározó szerepük van. Ilyen például a parlamenti tisztségviselők jelölése, a bizottsági rendszer 

kialakítása és tagjainak jelölése, javaslattétel a plenáris ülések napirendjére. A képviselők a frakciók 

delegáltjaiként vesznek részt a parlamenti bizottságok munkájában. 
         

3. Egy választókerület területi nagysága kb. 

azonos a járás területével, vagy általában 

annál nagyobb? 

Tolna megyében 6 járás van: Tamási, Paksi, 

Dombóvári, Bonyhádi, Szekszárdi és Tolnai. Mi 

a Tamási járáshoz tartozunk, amely 2010 km
2
, és 

32 települést foglal magába. Paksi választó-

kerületünkben 34 település van, de területileg 

nagyobb, mint Tamási járás területe. Pontos 

adatot nem találtam a választókerület területi 

nagyságára. 
 

4. Hány települést foglal magában egy 

választókerület? 

Az új választókerületek kijelölésénél első-

sorban arra törekedtek, hogy (a megyehatárok 

megtartása mellett) a lehetőségekhez képest 

mindegyikbe nagyjából azonos számú választó-

polgár tartozzon. Ezért a lakosság egyenetlen eloszlása miatt vannak olyan választókerületek, 

amelyek csak Budapest egy kerületét fedik le, és van olyan (mint például a Zalai 2-es számú), 

amelybe 100 település tartozik. 

Érdekesség, hogy a mi Tolna megyei 3. számú Paksi választókerületünk (34 település) 

névjegyzékében szerepel a legkevesebb, 63 971 választópolgár (ez egyben azt is jelenti, hogy az 

egyéni képviselőjelöltek tekintetében nálunk „ér legtöbbet” egy szavazat), a legnagyobb pedig egy 

Pest megyei választókerület, 88 675 választóval. 
 

Köszönjük a beküldött kérdéseket! Várjuk bármilyen témában a kérdéseiket. 

Hargita Péterné 
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Nagyszékelyi Farsang 
 

2014-ben a nagyszékelyi farsangi bál február 15-én került megrendezésre a Művelődési házban. Az 

élő zenét a bálhoz Manzinger József szolgáltatta egész este. A farsangi bálban a fiatalok és az 

idősek is találtak maguknak programokat. A programok a következők voltak: fánkevő verseny, 

szkanderverseny férfiaknak és nőknek is, célba dobás és rexbajnokság. A jelmezversenyen többféle 

jelmezt láthattunk, mint például cigányasszony, indián férfi és nő, Piroska. A jelmezverseny után 

következett a limbó-hintó, aki átbújt a léc alatt, az tovább mehetett, de a léc folyamatosan lejjebb 

ment. A tombolasorsoláson többféle nyereményt nyerhettek a tombolát vásárlók. Ezután a 

táncparketten a táncé volt a főszerep. 

Véleményem szerint ez a farsang nagyon jót tett, egy kicsit összehozta az embereket a faluban. 

Ezúton szeretném megköszönni a szervezők nevében a felajánlásokat és a tombolatárgyakat.   

Lukács Péter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Farsangi versenyek eredményeiről 
 

A férfi fánkevőverseny győztese Kántor István, a női verseny győztese a többieket megelőzve egy 

„ősz hajú cigány nő” (Turula Sándor) lett. A gyermek fánkevőverseny győztese Hargita János. 

Hálásan köszönjük a megsütött finom fánkokat Dick Katalinnak, Mireiderné Erzsikének, 

Pappné Etának, Szakáll Margitnak és a gyönyörű fődíj tortát Klubecz Istvánné Évikének! 

A farsangi férfi szkander bajnokságon nagy volt a küzdelem. I. helyezett Nagy Viktor és 

Lukács László lett. II. Hargita Péter, III. Turula Sándor. A női szkanderbajnokságon I. Turula 

Sándorné, II. Hargita Boglárka és Turula Ilona.  

A limbó-hintó verseny győztese Hargita Boglárka. 

A rexbajnokság eredményei: I. Klubecz István, II. Lukács Antal, III. Gereny Tamás, IV. 

Hargita János. 

Köszönöm a fiataloknak – Lukács Petinek, Csík Lászlónak, Szekeres Benjáminnak és Hargita 

Anikónak – a belépőjegyek árusításában nyújtott segítséget, és Turula Incinek a tombolajegy 

árusítását! Hargita Péterné 

 
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: Bócsó Renáta 70/429-38-43, Hargita Péterné, 

Várkonyi Zoltán és az Önkormányzat dolgozói 

http://www.nagyszekely.hu/

