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Nagyszékelyi Hírmondó
Bevezető
Kedves Olvasók! A Majálist sajnos elmosta az eső, de azt mondják, hogy a „májusi eső aranyat
ér”, tehát még sincs okunk panaszra. A kertészek, mezőgazdák nagyon várták már, a vigasságra pedig lesz
még lehetőségünk az év folyamán. A jövő bármit hozhat, ezért érdemes úgy élnünk hétköznapjainkat is,
hogy felfedezzük benne a szépet, az ünnepelni valót. Ha így élünk, lelkünk tiszta maradhat, és nagyobb
esélyünk van, hogy ez a rohanó, túlhajszolt világ nem betegít meg minket. Lelkünk jó állapota
megalapozza fizikai állapotunkat, egészségünket. Ezzel a gondolattal szeretném átadni önöknek ezt az
újságot, mely valószínűleg az egyetlen szám lesz ebben a hónapban. Egészségükre váljék a tartalma.
Bócsó Renáta
szerkesztő
Önkormányzati hírek
A Nagyszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.április 26.-án du. 1600 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 képviselőtestület hatáskörében tett polgármesteri intézkedésekről. Ezután Gazsó János, falugondnok beszámolt a
feladatkörében tartozó szociális alapfeladatok teljesítéséről. Majd újból Várkonyi Zoltán terjesztette elő a
2010.évi költségvetés zárszámadását, melyet megtárgyaltak az ülésen és elfogadtak.
Az Egyéb napirendi pontban a képviselők elfogadták a Megyei Önkormányzat által kiküldött
határozatot, mely értelmében a Dombóvári Móra Ferenc Általános Iskola az Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény (EGYMI) tagintézményévé válik. Ugyanígy az „ŐSZIKÉK” szociális
bentlakásos szolgáltatásának térítési díjával kapcsolatosan is döntést hoztak.
Szakály polgármestere a Kaposmenti Fiatalok Találkozójának megrendezéséhez kért támogatást az
Önkormányzattól, de a döntést elhalasztották.
Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását is elvégezték, melyre az
Önkormányzati törvény változásai miatt volt szükség.
Várkonyi Zoltán tájékoztatót tartott a Majális megszervezésével és a Föld napjára szervezett
szemétgyűjtéssel kapcsolatosan.
Várkonyi Zoltán
polgármester
Közérdekű hírek az Önkormányzattól
A Honvéd utca javítási munkálataival kapcsolatosan türelmüket kérjük. A Simontornyai út a másik
vége felől közelíthető meg biztonságosan.
A fák metszése a közterületeken hamarosan befejeződik. A közterületekről levágott füvet és
faágakat komposztálni fogjuk az Önkormányzat épülete mögötti, – a célnak megfelelően kialakításra
kerülő – völgyben. Példával szeretnénk elől járni a keletkező szerves anyagok újrahasznosítását illetően.
Arra szeretnénk buzdítani minden lakót, hogy komposztáljon, mert nem sok munkával értékes talajjavító,
humuszban gazdag komposzthoz juthat. A komposztálással Juhász Attilát bíztuk meg, aki szívesen ad
tanácsokat, ha valaki érdeklődik a kiskerti komposztálás lehetőségei iránt. Ugyancsak őt keressék a
délelőtti órákban, ha a ház körül képződött szerves anyagot szeretnék felajánlani. A felajánlások
elszállítását azonban az Önkormányzat nem tudja felvállalni!
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2001/XII.20./ÖK. számú rendelettel módosított
5/2000/II.24./ÖK. Számú, a Köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról szóló rendelet 8.§ 1., 2.
és 4. bekezdése a következőképpen rendelkezik az ingatlanok előtti terület gondozásáról:
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„Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és
kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatártól az úttest széléig, szegélyéig terjed.”...”Az ingatlan
előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának a kötelessége.”...” A
tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása különösen a fű
szükség szerinti nyírása, károsítók elleni növényvédelem, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő
nyesése.”....„Gondozatlan járda tisztántartását, hó és jég eltakarítását, síkosság - mentesítését a jegyző
rendszeresen mulasztó tényleges használó, tulajdonos helyett szükség esetén elvégeztetheti. E munkák
elvégzése a tényleges használó, illetve tulajdonos költségére történik.”
Filmajánló
Home – Otthonunk
Fantasztikus képeket csodálhatunk meg a magasból
a Föld tájairól, élővilágáról, természeti népeiről,
miközben átrepülünk például a Kilimandzsáró, az
afrikai szavannák, az Északi-sarkvidék és a
Húsvét-szigetek fölött. Idilli képek egy gyönyörű
bolygóról. Aztán jön a kijózanodás: égő
olajfáklyák, tömegnyomor, szeméthegyek – képek
egy koszos, lestrapált Földről. Melyik a mi
otthonunk?
Forrás: cimkezes.origo.hu/cimkek/home–film-

Hangverseny
A Miszla Art kulturális Központ és
Alkotóház tisztelettel meghívja az érdeklődőket a
2011. május 28-án 18 órai kezdettel
megrendezésre kerülő hangversenyre. A program
bemutatja a barokk zene születését olasz műveken
keresztül. A belépőjegy ára 2000 Ft, gyerekeknek
ingyenes. További információkat talál a
www.miszla-art.hu honlapon, vagy a 06-30/9965615-ös telefon-számon.
Makay Tamás
vendéglátó
Elektromos újság

Tisztelt Szülők!
Gondolom, hogy már többen hallottak róla,
hogy a Tolnanémedi Iskola felső tagozata
veszélybe került pénzhiány miatt. Mivel a
nagyszékelyiek is nagy mértékben érintettek, úgy
gondolom, hogy senkinek sem lehet fontosabb
dolga, mint hogy eljöjjön a 2011. május 9-én
(hétfő)
a Tolnanémedi
Központi
Iskola
ebédlőjében tartandó összevont szülői értekezletre.
Remélem, hogy minden érintett szülő meg tud
jelenni.
Boczor Erzsébet
szülő

Többen jelezték már, hogy nem ragaszkodnak hozzá, hogy nyomtatott formában kapják
kézhez az újságot, hanem megtekintik a honlapon,
vagy e-mailben küldjük el nekik. A környezetünk
kímélése és a költségvetési szempontok is támogatják ezt a felfogást. Ezért szeretném megkérni a
lakókat, hogy jelezzék felénk az e-mail címük
megadásával, ha a továbbiakban számítógépes
formátumban szeretnének az újsághoz jutni.
Köszönjük!
Bócsó Renáta

A nyugdíjas klub felhívása
Tisztelt nyugdíjasok!
A nagyszékelyi Nyugdíjas Klub ebben az évben ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját. A falu
legrégebben, folyamatosan működő civil szervezete. A heti összejöveteleken túl, kistérségi nyugdíjas
találkozók szervezése, azokon való részvétel, névnapok ünneplése, jubileumi ebéd és vacsora, részvétel a
falu szépítésében, fák ültetése, főzőverseny, kirándulás belföldre és külföldre, lángos és kenyérsütés a falu
kemencéjében, szerepeltek többek között eddigi elfoglaltságaink között.
A megalakuláskor megfogalmazott legfontosabb cél a jó közösségi élet kialakításán túl a Helytörténeti
Gyűjtemény anyagának folyamatos gyarapítása és népszerűsítése, a hagyományok ápolása és átadása.
Aki szeretne a klubélettel közelebbről megismerkedni, látogasson el a foglalkozásainkra. Minden
érdeklődőt szeretettel látunk a kultúrházban lévő klubhelyiségben minden hétfőn 14-16 óráig. Az
összejöveteleket szeptember közepétől következő év május végéig tartjuk, nyáron szünet az
összejövetelekben, kirándulás.
Nagy Sándorné
klubvezető

3

MEGHÍVÓ EGÉSZSÉGNAPRA
május 13. péntek 14 és 17 óra között
A Magyar Vöröskereszt Nagyszékelyi Szervezete tisztelettel meghívja Önt és kedves családjának
minden tagját a kultúrházban tartandó Egészségnapra.
Program:
1./ Bevezető.
2./ Nagyszékelyi Általános iskolások éneke a tanárok vezetésével.
3./ dr. Madléna Melinda egyetemi docens fogászati előadások bemutatása.
4./ dr. Bukna Ildikó fogorvos: Hogyan őrizzük meg fogaink egészségét- interaktív, játékos
előadás és szűrővizsgálati lehetőség kisgyermekeknek.
5./ dr. Szabó Krisztina fogorvos: A fogazati megbetegedések megelőzésének lehetőségei –
interaktív előadás és szűrővizsgálat 12-18 éveseknek.
6./ Mensch Károly fogorvostan-hallgató: Szájüregi daganatok előadás és szűrővizsgálat.
7./ Juhász Attila agrármérnök: A gyümölcsfogyasztás jelentősége a táplálkozásban. A régi helyi
fajták megmentése.
8./ dr. Csonka Mária háziorvos: a helyben feltett aktuális kérdésekre válaszol.
9./ Befejezésként gyalogtúra Zsámboki Zoltán és Anna bio kecskefarmjára, sajt és hús kóstolás.
Szűrővizsgálatok:
• Emlő és here önvizsgálat megtanulása
• Testzsírszázalék-mérés és
életvezetési tanácsadás
• Vércukorszint-mérés
• Vérnyomás mérés

A rendezvény ideje alatt megtekinthető:
• Nagyszékelyi óvodások rajzai
• Nagyszékelyi általános iskolások rajzai
• Kapitány Hilda festményei
• Nagy József fafaragásai
• Nagy Katalin kerámiái

Támogatóink, akiknek ezúton is köszönetet mondunk:
• Nagyszékely Önkormányzat, Várkonyi Zoltán polgármester,
• Kéttorony Nagyszékelyi Faluegylet a budapesti előadók utazását támogatja,
• Nagyszékelyi Biogazdák Közössége gondoskodik a kóstolnivalóról,
• Zsámboki Zoltán és Anna bio kecskefarmjukat bemutatják és megvendégelik az érdeklődőket,
• Tóth Györgyné Tamási Városi Vöröskereszt,
• Gazsó János falugondnok a kis busszal segít a közlekedésben,
• A helyi Vöröskereszt önkéntesei, akik az előkészítésben, a sütemények sütésében és a helyszínen
segítenek.
Nagy Sándorné
szervező
Kívánságkosár
Máté Lászlónénak, Bács Jánosnénak
és Jakab Benőnének örömökben
gazdag születésnapot kíván Vaszari
Enikő.
Klubecz Istvánnénak sok boldog
születésnapot kíván a Hivatal összes
dolgozója.

Mesemondó verseny
Hargitai Tünde, Szentgyörgyi Virág és Bori Dorottya
képviselte iskolánkat a május 5-én (csütörtökön), Pálfán
megrendezésre került Lázár Ervin mesemondó versenyen, ahol
Tünde a korosztályában II. helyezést ért el, Virág és Dorka
könyvjutalomban részesültek. Büszkék vagyunk rájuk.
Gratulálunk!
Tanítók

Nagyszékely a TV szemével
Május 2-án tévések látogatták meg falunkat, hogy felvételeket és riportokat készítsenek néhány
lakóval az ATV-n rendszeresen műsorra tűzött Hazai Turizmus című műsor részére. A TV-csatorna 45
percet szán minden sorra kerülő falu, város bemutatására, hogy ezáltal népszerűsítse a magyar vidéket,
annak szépségeit, értékeit, érdekességeit, szolgáltatásait, és egyben fellendítse a belföldi turisztikát is.
A Nagyszékelyről szóló filmet először május 11-én (szerda) 17:05-kor vetítik le, majd a későbbiekben
többször is ismétlik.
Várkonyi Zoltán
polgármester
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Gyermeknap

Tervezzünk előre

A Gyermeknap története egészen 1920-ig
nyúlik vissza. Elsőként Törökországban került sor
a megünneplésére, később azonban az ENSZ
létrehozta az Egyetemes Gyermeknap intézményét,
s ma már a világ legtöbb országában sort kerítenek
rá. Az ünnep világkörüli útja 1955-ben indult el, de
hazánkban 1931 óta ünneplik minden évben május
utolsó vasárnapján. Magyarországon a kezdetekkor
még "Gyermekek Hete" volt az ünnep neve.
Forrás: noinet.hu/unnepek/614

Látványosan telnek a hetek és hónapok ebben az
évben is, és közeledik a június. Több program is
kialakulóban van. A Pünkösd idén június 12-ére
esik. A Pünkösdi Focikupa időpontját a következő
számban olvashatják. A Falunapot pedig június 18ára tűzte ki az Önkormányzat. Szeretnénk a
programok szervezése során a korábbi évek
tapasztalatait is felhasználni, és az újabb ötleteket
is beépíteni. Ehhez kérnénk az Önök segítségét.
Jöjjenek el minél többen az Önkormányzat
Tanácskozótermében megtartandó megbeszélésre
2011. május 12-én (csütörtök) 17 órakor, hogy az
itt élő emberek igényeit minél nagyobb mértékben
kielégíthessék ezek a rendezvények. Ha nem
tudnak személyesen megjelenni, üzenjék meg
ötleteiket. A részvételből fog igazán kitűnni, van-e
igény a falu részéről a szervezésre. Köszönjük!
Várkonyi Zoltán

* * *
A nagyszékelyi iskolások május 29-én
(vasárnap) a pedagógusokkal együtt a Belecskán
szervezett Gyermeknapi programra utaznak. A
programot a Belecskai Baráti Kör szervezi, és
egész napos elfoglaltságot kínál a gyerekes
családoknak. A részvétel és ebéd ingyenes. Várnak
minden érdeklődőt. Jó szórakozást!
Bócsó Renáta
Pályázatfigyelő

Több pályázat kiírása is a kezembe került mostanában, melyről úgy gondolom, érdekesek és
hasznosa lehetnek felnőttek vagy gyermekek számára egyaránt.
Az érdeklődők a megadott forrás alapján (az év fája a pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/, a többi a
www.palyazatok.org honlapon található) utána járhatnak a részleteknek, vagy megtekinthetik az
Önkormányzat épületében a faliújságon kifüggesztve.
1. Az Év Fája: Az Ökotárs Alapítvány pályázatot hírdetett magánszemélyek vagy csoportok,
szervezetek részére. Az a fát keresik, amelyik a jelölőknek valamiért fontos: kapcsolódik hozzá egy helyi
történet, találkozási pontot kínál, vagy bármilyen más szerepet tölt be az ott élők mindennapjaiban. A
nyertes fa egy speciális ápolásra, gondozásra feljogosító utalványt kap. 2011-ben először a "Hős Fa"
kategóriában is várják a nevezéseket olyan fák jelölésével, melyek élete vagy természetes környezete,
élőhelye veszélyben van, és amelynek megmentéséért a jelölők sikeresen küzdöttek vagy küzdenek még
most is. Beadási határidő: 2011. június 20.
2. Szimba rajzpályázat: A Generali a Biztonságért Alapítvány a gyermekek számára kiírt
pályázatával szeretné felhívni különböző korcsoportok (óvodások, 6-10 évesek, 11-14 évesek) figyelmét a
biztonságos közlekedés fontosságára, idén különösen nagy hangsúlyt fektetve a biztonságos kerékpáros
közlekedésre.A pályázat témája: Hogyan közlekedjünk biztonságosan kerékpárral?
beküldési határideje: 2011. június 17. éjfél
3. „Közlekedj ÖKOsan!”: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium
és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium ismét rajz-, és fotópályázatot hirdet gyerekeknek és családoknak a
2011. szeptember 16–22. között megrendezendő Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap alkalmából.
A pályázat mottója: „Közlekedj ÖKOsan!”A pályázaton a mottóhoz kapcsolódó rajzokkal, fotókkal, és
egyéb alkotásokkal lehet részt venni. A pályázatok postára adási határideje: 2011. július 15. éjfél.
Az alkotásokat korosztályonként egyéni és csoportos, valamint családi kategóriában értékeljük és
jutalmazzuk. A legsikeresebb művek alkotóit kerékpárral jutalmazzuk. A fődíjakon túl, a Bíráló Bizottság
döntése alapján különdíjak (rollerek, könyvvásárlási utalványok) is gazdára találnak.
Az újság következő száma a tervek szerint június 6-ig jelenik meg. Várhatóan a Pünkösdi Focikupa és a Falunap
programját fogja tartalmazni sok más hír mellett.
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

