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2014. április            35. szám 

 
 

Nagyszékelyi          Hírmondó 
 

 

 

Beszámoló a 2014. 03. 25. testületi ülésről 
 

Jelenlévők: Várkonyi Zoltán polgármester, Takács Erzsébet jegyző, Bori Tamás alpolgármester, Gazsó János 

képviselő, Nagy Csaba képviselő, Klubecz Istvánné, Boczor Erzsébet, Fábián Imre, Hargita Péterné. 

 

1. Várkonyi Zoltán beszámolt arról, hogy 2 rendkívüli testületi ülésre is szükség volt az elmúlt időszakban. Az 

óvoda-felújítási pályázat (nyílászáró csere, hőszigetelés) sajnos végül nem nyert. Ivóvíz szolgáltatóval 

kapcsolatos választásra is szükség volt. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. víziközmű-szolgáltatóhoz 

kapcsolódnánk, amely változásból a lakosság semmit sem fog megérezni. Továbbra is Simontornyáról jönnek 

az ismert munkatársak karbantartani, csak az autón már nem SióVíz felirat lesz olvasható. Az államtól kapott 

konszolidációs pénzből a Dózsa György utca útminőség-javítását tudjuk megvalósítani. 

2. Gazsó János az elmúlt évi falugondnoki feladatairól számolt be. 2002. máj. 1-től látja el ezt a feladatát. 

Rendszeresen biztosítja az ebéd kiszállítását, a házi segítségnyújtást. Jelzőrendszere jelenleg 17 idős 

embernek van, 2 fő van várólistán. Az autóval való fuvarozás, betegszállítás indokolt esetben térítésmentes. 

Szállítás 30 km-en belül (pl. Pincehelyre) ingyenes. Fuvarozás 30 km-en túl 60 Ft/km. A szállítást János az 

igények beérkezésének sorrendjében tudja teljesíteni. Kérné, hogy legalább 2 nappal előbb szóljanak, akik 

szeretnének szállítást kérni. Elérhetősége: 20/376-15-98. 

3. Tájékoztatót tartott Várkonyi Zoltán a különböző társulások működéséről, tevékenységéről. 

 Hétvégi orvosi ügyelet 17 település társulásával működik. Az önkormányzatunk ehhez havi 44.000 Ft-tal 

járul hozzá. 

 Őszikék Szociális Társulás, (Őszikék Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálata) Szociális alapszolgáltatási központ Simontornyán van (74/486-222). Belecska, Kisszékely, 

Nagyszékely, Tolnanémedi, Pincehely kapja helyben az alábbi szolgáltatásokat: családsegítés, 

gyerekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

álláskeresés, támogató szolgáltatás. 

 Vak Bottyán ÁMK Óvodatársulás, amelyben az előbb felsorolt községek vannak benne. Előnye, hogy az 

óvodák közös igazgatással működnek. 

 Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, amelyet 169 önkormányzat alkot. A 

mi szolgáltatónk a Vertikál Zrt. Szétválogatják a hulladékot, az égethetőt elégetik. Amit tudnak 

újrahasznosítanak. Ezekből a tevékenységekből befolyt összeg csökkenti a hulladékkezelési díjunkat. 

 Dám Önkormányzati Társulás 31 településből áll, amiből Pincehely kilépett. A Társulás 3 szociális 

intézetnek a fenntartója, ahol körülbelül 250 embert foglalkoztatnak.  

 Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal társulás az önkormányzati és igazgatási feladatok ellátására 

alakult 2013. jan. 1-től. Tagjai: Belecska, Tolnanémedi, Kisszékely, Nagyszékely.  

4. Fazekas Istvánné póttag bekerült a Választási Bizottságba Mireider Beáta helyett. Új póttagokat is kellett 

választani, Balázs Zsoltnét és Lukács Antalt. 

5. Hétközi és hétvégi ügyelet: 6 orvos látta el eddig elég nagy területen az ügyeletet. Mostantól plusz orvosok is 

besegítenek a szolgáltatásba. Nekünk ez nem fog többe kerülni. 

6. Dám Önkormányzati Társulás változásának elfogadása. Pincehely kilépése miatt volt erre szükség. Így 

megváltozott a szavazati arány a résztvevők között. 

7. Egyéb: Fábián Imre felajánlotta alkalmi autószállítási segítségét előzetes egyeztetéssel (30/680-66-75).  

Hargita Péterné 

 
Kisgyermekes szülők figyelmébe! 

Az óvodai beíratás 2014.04.23-24-25-én 8 és 13 óra között lesz az óvodában! 

Beíratni azt a kisgyermeket kell, aki a 2014/2015-ös tanévben tölti be a 3. életévét. Lukácsné Hildebrand Erzsébet 
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A voksolásra voksolok 
 

Néhány kedves ismerősömnél rákérdeztem a faluban, hogy elmennek-e szavazni vasárnap, és többektől 

azt a választ kaptam, hogy nem. Számomra meglepő volt ez a válasz olyan emberektől, akikről tudom, 

hogy végiggondoltan élnek, odafigyelnek magukra, a környezetükre, embertársaikra. Vajon miért 

döntenek úgy, hogy éppen a mindnyájunkat érintő közügyektől maradnak távol? A felkínált programok, 

a vezetési stílusok eltérnek egymástól olyan ügyekben, amelyek erőteljesen hatnak itt Nagyszékelyben 

is: vidékpolitika, mezőgazdaság, oktatásügy, foglalkoztatás, atomenergia és sorolhatnám. Azoknak, akik 

úgy gondolják, hogy nincs igazán jó alternatíva, azt javaslom, hogy a felkínált lehetőségek közül 

válasszák a számukra leginkább elfogadhatót, mert ezzel visszafoghatják az általuk kedvezőtlennek 

tekintett folyamatokat. Fontos tudatosítani, hogy a választások kimenetelét az is befolyásolja, aki nem 

megy el szavazni, hiszen ebben az esetben a döntést arra bízza, aki az alkalmas vezetőket más értékek és 

meggyőződések alapján keresi. Aki otthon marad, vagy érvénytelenül tölti ki a céduláját, az bedobja a 

gyeplőt a lovak közé. Voltaképpen arra szavaz, hogy a szomszéd sokkal okosabb és tájékozottabb nála, 

döntsön helyette inkább ő. Valóban így volna? A politika szennyes oldalától megfáradt nagyszékelyieket 

arra szeretném motiválni, hogy próbáljanak minél szélesebb körben informálódni a témáról, és – még ha 

ez valóban nem is olyan egyszerű – egy viszonylag elfogadható pártot, jelöltet választani! Ne adjuk át 

másnak sorsunk irányítását! 

Jagodics Edit 

 

Egyházközségek hírei 
 

Katolikus áprilisi miserend 

Április 6. 9 óra: liturgia 

Április 11. 16.30-17.30: gyónási lehetőség Pincehelyen  

Április 13. Virágvasárnap 9 óra: a liturgia keretében passiót hallgathatunk meg. 

Április 17. Nagycsütörtök 18 óra: taizéi imaóra. Utána virrasztás lesz 22 óráig. 

Április 21. Húsvéthétfő 16 óra: szentmise. Előtte gyóntatás lesz.  

Április 27. 9 óra: liturgia 

Református Istentisztelet április 13-án 15 órától. Utána a presbiterválasztás előkészítése lesz, 

amire kérjük minden református testvérünket, hogy jöjjön el! 

Húsvéti Örömhír-klub április 20-án 9 órától a Rákóczi. u. 68-ban (Hargitáéknál). 

Református húsvéti Istentisztelet április 20-án vasárnap 15 órától. 
 

Össze kellene tartani és nem meglopni a másikat! 
 

Sajnos márciusban ellopták a tetőléceinket, amiket nagyon nehezen sikerült megvásárolnunk. A Dózsa 

György utcai házunk tetejét szerettük volna belőle megjavítani, de így már nem fogjuk tudni 

megvalósítani. Elég szomorú, hogy ilyet tesz valaki. Remélem, hogy bűntudata lesz annak, aki elvitte a 

pincénkből! Mi soha senkit nem bántottunk. Össze kellene tartani és nem meglopni a másikat! 

Orsós Anita 

 

Baba-Mama Kör következő összejövetele 
 

2014. ápr. 9-én (szerda) Baba-Mama Kör lesz az önkormányzati tanácsteremben. 

Mondókákat, gyermekdalokat és mozgásos játékokat tanítunk egymásnak.                   Hargita Péterné 
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Fonóház tavaszi kiállítása 
 

Április 7-én (hétfőn) délelőtt 1/2 10 és 13 óra között minden érdeklődő megtekintheti az ősszel 

szervezett kézműves kör és a januártól indított Fonóház program lelkes tagjainak alkotásait. A fonóház a 

gyerekek felől is nagy érdeklődésnek örvendett, fiúk, lányok vegyesen látogatták Gyergyói Noémi és 

Arany Beáta által vezetett gyöngyhímzést. (A lelkesedés töretlen, úgy tudom, az iskolában Bea 

vezetésével folytatódik a gyöngyhímzés iskolai szakkörként.) A felnőttek inkább a fonalakat próbálták 

használati tárggyá változtatni. Volt, aki zoknit kötött két tűvel, volt, aki a négytűs tutyikötést sajátította 

el. A téli hónapokban beleláthattunk a gyapjú feldolgozásának fázisaiba és a már megunt ruhák 

újrahasznosításának lehetőségébe is. A kiállításon látható lesz a gyapjúkártoló és a rokka, a látogatók 

megismerkedhetnek ennek a két eszköznek a működési elvével. A kártolót akár ki is próbálhatják. A tél 

termése képpen láthatnak pár vesszőből font, és egyéb technikákat felvonultató tárgyat is, melyek nem a 

fonóházban készültek, mert ott nem lett volna praktikus elkészíteni őket. Mindenkit szeretettel várnak az 

alkotók! Bócsó Renáta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

M A J Á L I S tervezett programja a központban: 
 

 

 

2014. május 1. 

9.00-10.30 

Gyerekeknek: Hétpróba. Játékos ügyességi 

feladatok pedagógusok és szülők segítségével. 

Lovagoltatás a hétpróbával párhuzamosan. 

Felnőtteknek: ártyázás, sakkozás, 

Főzés: 3 bográcsban (bableves, dámszarvas 

pörkölt krumplival, zöldséges egytálétel) 

10.30-12.30  

14 éven felülieknek ügyességi feladatok: 

talicskában asszonytoló verseny (1 nő, 

1 férfi), gumicsizmadobó verseny, asszony-

cipelő verseny, kötélhúzás, patkódobó 

verseny. 

Kemencében kenyérsütés és süteménysütés 

12.30 Közös ebéd 

13.30 Csocsóbajnokság  

(Velki Péter vezetésével) 

20.00 Tábortűz 
 

Szeretettel várjuk a falu minden lakóját! 

Turula Sándorné és Hargita Péterné 
 

 

Kívánságkosár 
 

Vaszari Enikőnek boldog születésnapot kíván Orsós Anita és családja! 
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Első világháborús családi emlékek gyűjtésébe kezd a XX. Század Intézet 
 

A XX. Század Intézet az első világháborúval kapcsolatos fotóanyagok, képeslapok, életutak, 

személyes történetek, visszaemlékezések, naplók gyűjtésébe kezd. 

 2014-ben van az első világháború kitörésének századik évfordulója, melynek alkalmából a 

XX. Század Intézet várja azok jelentkezését, akiknek a Nagy Háborúval kapcsolatosan bármilyen 

fotóanyag, képeslap, személyes történet, életút, anekdota, visszaemlékezés vagy éppen napló áll 

rendelkezésére. A képgyűjtemény, valamint a családtörténeti emlékek összegyűjtésének az a célja, 

hogy bemutassa az első világháborúnak azt az arcát, amely befolyással volt nemcsak a magyar 

családok mindennapi életére, de az utókorra is. 

A dokumentumokat az alábbi címekre lehet elküldeni: 

XX. Század Intézet, 1122 Budapest Határőr út 35. 

E-mail: felhivas@elsovilaghaboru.com Bővebb információ: +36 (1) 212 71 40   

(Ha valakinek segítségre van ehhez szüksége, keressen meg: Hargita Péterné 30/562-49-11) 

 

Tudta-e …? 

…hogy 50 nagyszékelyi férfi adta életét a hazáért az I. Világháborúban? A templom-

együttesünk előtt álló turulmadaras emlékmű 2 oldalán a műkőbe vésve 25-25, vagyis 50 hősi halott 

neve szerepel. A háború után közvetlenül emlékoszlopokat állítottak nekik falunkban, a nagy 

emlékmű felállítása előtt. Az emlékoszlopokat a mostani Rákóczi utca (régen Magyar utca) 

templom felé felmenő részében az út és a járda közötti részben állították fel a házak elé (Bathóné 

Lizi néni és Máténé Juci néni még emlékszik rá. A régi képeslapon is látszódnak az ismétlődő 

szabályos oszlopok). Az emlékoszlopokat később helyezték át a nagytemplom mellé, 

biztonságosabb helyre. Az emlékmű és az emlékoszlopok felújításra szorulnak, amelynek 

megvalósításához a héten adott be pályázatot a Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet. Reméljük, 

sikerül az emlékmű és oszlopok felújításával méltóképpen fejet hajtanunk azok előtt, akik 

családjaikat hátrahagyva életüket adták. 

A nagyszékelyi I. világháborús katonáinkról legközelebb részletes sorozatot kezdünk.   

Hargita Péterné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyszékelyi képeslaprészlet felnagyítva 1935-ből            I. és II. Világháborús emlékművünk 

 
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 

Az újság létrejöttét segítette: Bócsó Renáta, Hargita Péterné, Várkonyi Zoltán és az Önkormányzat dolgozói.  

Korrektor: Bori Tamás 

http://www.nagyszekely.hu/

