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Nagyszékelyi Hírmondó 
 

 

Bevezető 
 

Kedves olvasók!  

Azért szerkesztettem meg ezt a számot, hogy ezzel is segítsem a falu lakóit. Fontosnak tartottam, hogy a 

nyár végével és az új tanév kezdetével kapcsolatos információk minden háztartáshoz eljussanak újság 

formájában.   Köszönöm figyelmüket.   

Bócsó Renáta 

               szerkesztő  
 

Önkormányzati hírek 
 

 A Nagyszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án (kedden)             

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.  

 Mikoly Tibor Simontornya Város Rendőrőrs Parancsnok tájékoztatót tartott Nagyszékely 

közbiztonsági helyzetéről a 2010-es év tapasztalatai alapján:”Amíg a környező településeken nagyon 

megemelkedett a bűncselekmények száma, addig Nagyszékelyben csökkenő tendenciát mutat.” 

 A napirendi pontok közt volt az Italbolt helységének megrongálódásával kapcsolatos tájékoztató 

is. Várkonyi Zoltán további tájékoztatót tartott a Nyári táborozásról, a Simontornyai ÁMK-ba (Általános 

Művelődési Központ) járó iskolabusz igénybevételéről.  

 A közfoglalkoztatásról tartott tájékoztató alapján kiderült, hogy az Önkormányzatnak lehetősége 

nyílt folytatni a programot, így augusztus 1-től 14 személyt vesznek fel 3 hónapra 4 órában. 

 A Kormány által kiírt Szociális Földprogram működtetésére vonatkozó pályázat lehetőséget 

biztosítana arra, hogy támogatott formában folytathasson az Önkormányzat termelési tevékenységet. A 

pályázat célja most van átgondolás alatt. Leadási határideje augusztus 5. Ha nyer a pályázat, akkor 8 

embernek tudnának állást ajánlani 8 órában egy évre. 

 2011. augusztus 6-án kerül megrendezésre a Tolna Megyei Polgárőr Találkozó Nagykónyiban! 

Várkonyi Zoltán 

polgármester  
 

Iskolai hírek 
 

 A nagyszékelyi iskolában szept 1.-től (csütörtök) indul a tanév. Aznap 8 órától kezdődik az 

évnyitó, utána pedig beülnek a nebulók a padokba.  Augusztus 29.(hétfő) 15 és 17 óra között lesz 

lehetőség a tankönyvek átvételére az iskola épületében. 

 A pedagógusok sok szeretettel várják az új és már jól ismert diákokat egyaránt a 2011/2012-es 

tanévben. 

Horváth Irén 

 
 

Óvodai hírek 
 

 Az Óvoda augusztus 1-től zárva tart. A rákövetkező hetekben fiatal kőműveseink fogják renoválni 

az épületet. Szeptember 1-jén tehát minden tekintetben újult erővel indulhat meg a gyermekek 

foglalkoztatása, étkeztetése.  

 Az óvónők és a dadus sok szeretettel várja a gyermekeket és szülőket egyaránt a következő 

(2011/2012) tárgyévben is! 

Lukácsné Hildebrand Erzsébet 
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Augusztus 20. 
 

 Államalapító Szent István királyunk 

ünnepe. 1774-ben Mária Terézia nyilvánította 

országos ünneppé. Szent István jobbjának 

tiszteletére ezen a napon 1818 óta rendeznek 

körmeneteket. A paraszti életben az aratás lezárása 

fűződik ehhez az időszakhoz. Több helyütt a 

templomban hálát adtak az aratás sikeres 

befejezésekor. Az őszi mezőgazdasági munkák 

megkezdése előtt a faluból általában a városokba 

utaztak a gazdák, ahol a télire szükséges 

vásárlásaikat intézték. Egyes vidékeken a 

legszegényebb családnak a módosabbak kenyeret 

sütöttek ezen a napon. A Tiszaháton azt tartják, 

Szent Istvánkor mennek el a gólyák.  

Forrás: www.unnep.mentha.hu/augusztus.htm 

Augusztus 20.  

Az új kenyér ünnepe Nagyszékelyben 
 

Nagyszékely Község Önkormányzata szeretné, ha 

idén is falu szinten tisztelettel emlékeznénk meg 

erről a jeles napról. Felkérnénk tehát a lakosságot, 

hogy aki szeretne részt vállalni aznap a tervezett 

kenyérsütés bármely mozzanatában, vagy 

valamilyen formában hozzájárulna a program 

sikeréhez, az jelezze augusztus 10-ig.Köszönjük! 

Várkonyi Zoltán 
 

Nyári tábor 
 

Július 25-én (hétfőn) véget ért az Önkormányzat 

által támogatott nyári tábor. A gyermekétkeztetés 

viszont egész nyárra szól.Éljenek a lehetőséggel! 

Várkonyi Zoltán
 

Beszakadt a padló 
 

 Július 17-ére virradóra az italbolt padlózata majdnem teljes alapterületét tekintve beszakadt a 

vízzel megtelt pincébe. Szerencsére senki sem tartózkodott ekkor az épületben. Az épület tulajdonosa a 

Sió-Market Kft.. A cég igazgatója tervezi az épület rendbetételét, mely alatt elsősorban a pince feltöltését 

és új padló kialakítását érti.  

Ez a munkálat pár hónapot igényel majd, ezért az italboltot eddig üzemeltető vállalkozó és az 

Önkormányzat most átmeneti megoldást próbál találni az italbolt hiányának pótlására.Nem lesz egyszerű 

feladat az előírásoknak megfelelő épületet találni. 

Bócsó Renáta 
 

Kívánságkosár 
 

 
 

Lukács Imrének boldog születésnapot és hosszú 

életet kíván édesanyja. 

Juhász Attilának és Nagy Sándornénak 

születésnapja alkalmából sok boldogságot kíván 

Bócsó Renáta. 

Boczor Jánosnét szívből köszönti névnapja 

alkalmából Encsi, Zsani és Zsolti. 

Szente Gyulát köszönti születésnapja alkalmából 

Vaszari Enikő. 

Turula Ilonának és Turula Sándorné Incinek boldog  

névnapot kíván családjuk. 

 

Programajánló: MOGY – Magyarok Országos Gyűlése 

Bösztörpuszta 2011. augusztus 12-15. 

 

 Idén harmadszor is megrendezésre kerül a Magyarok Országos Gyűlése Bösztörpusztán 

(Kunszentmiklós mellett) civil összefogásból. Augusztus elsejétől kezdik önkéntesek felépíteni a 

programok helyszínét. Még várják a jelentkezőket (Sárközy Ádám: 70-55-979-55 és Illés Erika 30-939-

9521). 

 A látogatók számára ingyenes a területre történő bejutás, a nyílt programok megtekintése, az 

előadások meghallgatása, hogy minél több magyar polgár belekóstolhasson ebbe a színes, 

hagyományőrző forgatagba,  válaszokat kapjon a nemzet problémáira és egyben közösségi élményben 

lehessen része. (A parkolási díj 1000 Ft/nap.) 

„Reméljük, hogy a gazdasági nehézségek ellenére - összefogással - az idén is egy nagyszabású, 

felemelő rendezvényt tudunk létrehozni, amely a későbbiekben erőt ad a hétköznapi nehézségeink 

leküzdésében.” (Magyarok Szövetsége) 

              Bócsó Renáta 
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KÖSZÖNETEK OLDALA 
 
 

 Július 15-17. között lezajlott a Nagyszékelyi KÖRTE szervezésében a XVII. Nyári Élőfalu 

Találkozó, amely az önellátásra törekvő kis közösségek országos szintű összejövetelét jelentette. A 

rendezvényre hivatalosan 85 felnőtt regisztrált az ország minden pontjáról, és sokan gyermekeiket is 

elhozták. Néhány környékbeli településről is érkeztek érdeklődők és a helybelieket is képviselték páran, 

aminek külön nagyon örültünk.  

 Sok segítő kéz nyúlt felénk az előkészületek és a programok ideje alatt is. A találkozó végére 

nagyon családias hangulat kerekedett, és sokan szívükbe zárták ezt a szép emléket, ami az egész falu jó 

hírét hordozza magában.  

 Reméljük, a rendezvény nem zavarta meg senki nyugalmát. Mi most szerveztünk ilyen nagy 

léptékű rendezvényt először, ezért az esetlegesen a gyakorlatlanságunkból fakadóan elkövetett hibákért, 

hiányosságokért (például a péntek esti koncert kezdési időpontjának elcsúszása) ezúton kérünk elnézést. 

Reméljük, ezek az akaratunkon kívüli esetek nem rontják el az eddig kiépített emberi kapcsolatainkat a 

falu más lakóival.   
 

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak a hétvége sikeréhez:  

 Várkonyi Zoltán polgármesternek a támogatásért és a Nagyszékelyi Önkormányzat összes 

dolgozójának a helyszínek előkészítéséért, a pavilonok, asztalok, székek szállításáért.  

 Horváth Irénnek, Várkonyi Dórának, Zsámboki Zoltánnak, Rózsa Mónikának, Jéger Józsefnek és 

Nagy Sándornénak a pénteki vásári részvételükért. Zsámboki Zoltánnak külön köszönjük a sült 

kecskehúst és a sok finom tejtermékből készült kóstolót. 

 A Polgárőr Egyesületnek a megerősített szolgálatért. 

 Horváth Irénnek, Várkonyi Dórának és Kapitány Hildának a vasárnapi gyermekprogram 

levezetéséért. 

 Velki Júliának a gyermekprogramokba történő segítségnyújtásáért.  

 Jéger Józsefnek külön köszönjük a felajánlott ételeket és italokat. 

 Nagy Sándornénak a vasárnapi Helytörténeti gyűjtemény bemutatásért. 

 A helyi fiataloknak, Velki Lucának, Hargita Anikónak és Varga Zsuzsannának a hathatós 

segítségért. 

Nagyszékelyi KÖRTE 

 

 Szeretnék köszönetet mondani minden Nagyszékelyi KÖRTE tagnak, hogy a szervezésben és a 

rendezvény kivitelezésében is együtt dolgozhattam velük. Úgy érzem, ez a közös munka még jobban 

összekovácsolt bennünket. Álljon ez előttünk és mások előtt is példaként. Ha az emberek egy közös cél 

érdekében összefognak, akkor mindenre képesek lehetnek. Én ezt most átélhettem ezen a találkozón, és 

kívánom mindenkinek ezt az élményt. 

   Bócsó Renáta 

a Nagyszékelyi KÖRTE tagja 
 

 

 Már több alkalommal örömmel töltött el az, hogy valamilyen oknál fogva köszönetemet 

fejezhettem ki újságunkban. Most újból ezt teszem. Erre az késztetett, hogy elolvastam Vaszari Enikő, 

házigondozó a Megyei lap július 15-i számának adott nyilatkozatát. Ebben közzéteszi több idős ember 

által telefonon elhangzott köszönetét a segélycsomaggal kapcsolatosan. Ezt én újságunk révén kívánom 

megtenni. Abból indulok ki,hogy aki kapott valamit, azt merje is megköszönni. 

 Vezetőségünk igen bölcs döntése az, hogy (tudomásom szerint) mindenki kapott csomagot, akit az 

megilletett. Mert bizony volt már olyan, hogy aki nem kapott, az megsértődött. 

 Most minden jel arra mutat, hogy mindenki elégedett az illetékes szervezetek embert segítő 

gesztusával. Végezetül a magam nevében is köszönetet mondok, és minden illetékes döntéshozónak és 

közreműködőnek kívánok szilárd helytállást, további jó munkát és sok sikert.  

Tisztelettel: Hunfalvi 
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Filmajánló: Séta a múltba 
 

Érzelmes történet az igaz szerelemről, a halál közelségéről és a tökéletes boldogságról. 

 Landon Carter a gondtalan aranyifjú életét éli a középiskolában. Élvezi népszerűségét, és sorra ki 

is használja. Amikor egy alsós iskolatársukra kimért csapatos tréfa rosszul sül el, Landon-t büntetésként 

szociális szolgálatra ítélik. Többek között ő felel az iskola tavaszi előadásának színreviteléért. Kénytelen 

segítséget szerezni valahonnan. A többiek nevetsége tárgyává válik, amikor kiválasztja maga mellé Jamie 

Sullivan-t. A visszahúzódó lány amolyan szürke kis egér, de Landon érzi, hogy az esze a helyén van, és 

most az kell. A próbák során Jamie is ki tud végre bontakozni, kiderül, hogy csodásan tud énekelni, 

ráadásul a szíve is a helyén van. Két ellentétes személyiség találkozik, ám az érzések megváltoznak, de a 

neheze még hátra van… 

Czúcz Judit 

 

Elrepült 4 hónap 
 

 Az Önkormányzat április 1-től 16 helyi lakosnak adott munkát a közmunkaprogram pályázat 

keretein belül. Ez idő alatt a kőműves csapat felújította az orvosi rendelőnek is helyet adó épületet 

kívülről, a Honvéd utca burkolatát. A kertészek több helyszínen is  munkálkodtak azon, hogy a konyhát 

ellássák helyi alapanyagokkal. A fűnyírók kitartóan vágták a falu közterületén a füvet, pedig a gépek 

meghibásodása esetén sokszor kézi erőre kellett váltaniuk. A férfiak végezték el a nagyobb esők után az 

árkok tisztítását, utak és mély utak karbantartását, nagyobb rendezvények során a helyszínek 

előkészítését, fellépő műszaki problémák kiküszöbölését, asztalok, pavilonok, székek szállítását és 

elhelyezését. Községünk értékeinek megőrzésére törekedett az  Önkormányzat akkor is, amikor a 

közterületen lévő növények metszését végeztette, és egy faluszintű komposztáló helyet alakíttatott ki 

embereivel. Én az újság szerkesztésével és néhány program szervezésével próbáltam hozzátenni egy kis 

pluszt a falu életéhez, és hamár billentyűt ragadhattam e nemes cél érdekében, szeretném megköszönni 

minden munkatársamnak kitartó munkáját.  

Bócsó Renáta 

 

Augusztus 15.: Nagyboldogasszony napja, legrégibb Mária ünnepünk.  

 Ezen a napon ünnepli az egyház Mária mennybemenetelét és egyben Magyarország oltalmazóját. 

Az ünnep első elnevezései "dormito"- elalvás vagy "pausatio"- elpihenés utal Szűz Mária halálára. Szent 

István királyunk volt az, aki az országot Szűz Mária oltalmába ajánlotta halálos ágyán, mivel nem volt a 

trónon utóda (Imre herceg ekkor már halott). Innen az elnevezés is Regnum Marianum azaz Szűz Mária 

országa. Sokfelé búcsúnap.  

 Az ünnep előestéjét általában virrasztással töltik a hívek, Mária énekeket énekelve, imádkozva. 

Leghíresebb Mária énekünk a körmeneteken is gyakran hallható Boldogasszony anyánk című dal. Az 

asszonyok egy jelképes koporsóba Mária szobrot helyeznek, mellé virágokat, füveket tesznek, 

virrasztanak, majd másnap körmenetben viszik a koporsót. 

 Ezen a napon szokás volt virágot, gyógynövényt szedni, majd a templomban megszenteltetni, a 

betegeket aztán ezzel gyógyították, de jutott belőle a csecsemő bölcsőjébe vagy a halottak koporsójába is. 

Azt tartották, ha tűzre dobják a füveket az véd a vihar ellen. A téli holmikat ezen időszakban kitették a 

napra, szellőztették, hogy a moly bele ne menjen.  

 Dologtiltó nap is volt, sütni például nem szabadott, azt tartották a tűz ilyenkor kicsap a 

kemencéből. Ha szép, napsütéses volt az idő, az jó szőlő vagy szilvatermést jelentett. Néhol keresztet 

vágtak a gyümölcsfába, hogy bő termés legyen. 

 Az augusztus 15. és szeptember 8. közötti időszakot két Boldogasszony közének nevezték 

(szeptember 8. Mária napja), és bizonyos munkák szempontjából kiemelt jelentőségű volt. Úgy vélték, 

ilyenkor kell ültetni a tyúkokat, hogy jól tojjanak. A búzát is ekkor szellőztették, hogy ne legyen dohos.  

Forrás: www.unnep.mentha.hu/augusztus.htm 

 
 
 

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/

