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Nagyszékelyi Hírmondó 
 

 

 

Kedves Olvasók! 
Végre újra itt vagyunk! Sokan jelezték már eddig a faluban, hogy mennyire hiányolják a Hírmondó 

megjelenését. Az elmúlt négy hónapban erre sajnos nem volt lehetőségünk. Viszont most a szokottnál 

bővebb kiadásban szeretnénk mindenkit tájékoztatni az elmúlt időszak eseményeiről is. Amennyire utólag 

ez lehetséges. 

Egyúttal, a magam nevében külön is nagy szeretettel köszöntöm Önöket, mint a Hírmondó legújabb 

szerkesztője! Ezután én fogom összeállítani az újság tartalmát Kapitány Hilda és az Önkormányzat 

dolgozóinak kedves segítségével! Remélem sikerül majd az igényeknek megfelelően és a lehető legtöbb 

tartalommal gazdagítanunk az elkövetkező Hírmondókat. 

Üdvözlettel: Pünkösti Gabriella 

 
 

Önkormányzati hírek 
 

Örömmel értesítem a kedves lakosságot, hogy az utóbbi hónapokban több pályázatot is sikerült beadnunk, 

illetve egy régebbi nyertes pályázat kivitelezését is sikerült befejeznünk. Részleteiben ezek a következők 

voltak: 

1. A Dél-Dunántúli Operatív Program keretében megjelenő, „DDOP-5.1.4-11 Kistelepülések 

szennyvízkezelésének fejlesztése” című pályázati felhívás feltételeinek sikerült eleget tennünk, így a 

pályázat 2012. május 2-án beadatott.  

2. A Művelődési Ház vizesblokk megépítésére szóló pályázatot szintén beadtuk, amelyben 2,6 Millió Ft 

értékű támogatásra pályáztunk.  

3. A Bathó Lizi néni támfalának vis major pályázatára kapott 2.775.371 Ft jelenleg van elszámolás alatt. 

4. A Föld napja alkalmából szervezett, a Magyar Közútkezelő Non-profit Zrt. segítségével zajló 

hulladékgyűjtési akció sikerrel zárult, az Önkormányzat részéről a közmunkások segítségével a teljes 

bekötőút mentén minden hulladékot begyűjtöttünk.  

5. A Majális rendezvény jól sikerült, de fájó szívvel láttam, hogy kevés számmal vettünk részt benne. 

6. Jelenleg 30 ember dolgozik a Nagyszékelyi közmunkaprogramban. Ez a létszám egy kisebb városban 

lévő foglalkoztatáshoz viszonyítva is kiugró értéket jelent. 

Várkonyi Zoltán 

polgármester  

 

 

Egészségnap Nagyszékelyben 
 

A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete 2012. május 14-én hétfőn, 15-17 óráig, megrendezi a harmadik 

EGÉSZSÉGNAPOT, idén a "mozgás" jegyében. 

Helyszín a nagyszékelyi kultúrház 

Meghívott előadók és vendégek: Várkonyi Zoltán, Nagyszékely polgármestere, Szabó Györgyné a Tamási 

Városi Vöröskereszt titkára, dr.Schöbel Tímea reumatológus szakorvos, dr.Bakóné Deák Zsuzsanna 

kistérségi vezető védőnő, Rab Mária közegészségügyi és járványügyi felügyelő, Balatoni Mária kistérségi 

vezető ápolónő, Pintérné Ág Margit körzeti védőnő, dr.Csonka Mária háziorvos, Jung Ildikó asszisztens, 

Pünkösti Gabriella, aki alternatív magyar népi gyógyászattal foglalkozik, Horváth Irén és Kántor István 

tanárok, Lukácsné Hildebrand Erzsébet és Csépai Brigitta óvónők. 

A programban szerepel a gyermekek előadása, társasjáték, rövid közös torna, vérnyomásmérés, 

vércukorszint-mérés, pulzusszám-mérés, a jelenlévő szakemberek a feltett kérdésekre válaszolnak. 

A helyszínen a nagyszékelyi óvodás és iskolás gyermekek rajzkiállításában gyönyörködhetünk. 



Aki teheti látogasson el a rendezvényre, tegye fel kérdéseit az egészséggel kapcsolatban, vegyen részt a 

szűrővizsgálatokon és kóstolja meg a gyümölcsből és zöldségből készült salátáinkat. 
 

Nagy Sándor Gézáné Vöröskeresztes titkár 
 

 

Összevont Kívánságkosár 
januártól-május hónapig 

 

Minden kedves Nagyszékelyi lakosnak utólag 

is sok boldog név- és születésnapot kívánnak 

az Önkormányzat munkatársai 
 

Köszönöm Várkonyi Zoltán polgármester úr 

bizalmát az újságszerkesztés megbízására és két 

munkatársának Klubecz Istvánné Évikének és 

Pálos Liliannak a szerkesztésben nyújtott sok-

sok segítségét!         Kapitány Hilda 

 

Demeter Károlynak és Feleségének kisfiuk 

születése alkalmából gratulál és minden 

elképzelhető jót kíván 

Maczkó Györgyné mamájuk 

 

Édesanyánknak, Kérges Józsefnének 
születésnapja alkalmából erőt, egészséget 

kívánnak sok-sok hálával és szeretettel fiai 

Pityu és Laci 

 

Vaszari Krisztiánnak, Hajnal Sándornak, 

Turula Sándornak boldog névnapot kíván 

Turula Ilona 

 

Vaszari Enikőnek és Hajnal Sándornak 

boldog szülinapot kíván 

Turula Ilona 

 

Id. Pere Sándor és ifj. Pere Sándor 

szomszédaimnak: Névnapotok alkalmával 

gratulálok nektek és a jókívánságok 

legértékesebbjeit kívánom; jó egészséget és sok 

boldogságot!        Hunfalvy 

 

Jagodics Editnek és Brandner Károlynak 

házasságkötésük alkalmából életük végéig tartó 

boldogságot kívánnak 

az Önkormányzat munkatársai 

 

 

Közérdekű hírek és felhívás 
 

 A pálinkafőző újra üzemel! 

A szeszfőzde bérbe adásáról az Önkormányzat részéről döntés született, így a pálinkafőző újra 

folyamatosan üzemel!  Munkanapokon 8-17-ig várjuk azokat, akik a szolgáltatást igénybe szeretnék  

venni. 

Bejelentkezés személyesen a pálinkafőzőben, vagy a pálinkafőző vezetékes telefonján 06 74 / 408 117 

Kérges József 

Május 17. Lomtalanítás! 

Felhívjuk a kedves lakosság figyelmét, hogy a háztartásokban felgyülemlett NEM VESZÉLYES 

hulladékot május 17-én, legkésőbb reggel 7 óráig helyezzék ki a házuk elé. Nem veszélyes hulladékként 

minősülnek pl. a kiselejtezett bútorok, textíliák, műanyagok… stb. 

Veszélyes hulladék, mint pl. akkumulátor, száraz-elem, festékes doboz, növény-védőszer, gyógyszer, 

olajos hulladék, hűtőszekrény, fénycső, állati tetemek… stb. nem szállítható el!  

Az autók minden utcán csak egyszer mennek végig. 

Szerkesztőség 

Felhívás! 

Kérem a kedves Szülőket, amennyiben a gyermekük beteg, vagy más okból nem megy Óvodába, 

Iskolába, legkésőbb az adott nap reggelén jelezzék azt az intézmények vezetőinek, hogy az ebédjüket 

idejében lemondhassák! Köszönettel: 

Várkonyi Zoltán polgármester és az Óvoda, Iskola munkatársai 

 



A közelmúlt egyéb eseményeiről 
 

A Föld napja alkalmából, április 23-ára szerveztünk egy önkéntes hulladékgyűjtést, ami többé-

kevésbé sikerrel zárult. Néhány Nagyszékelyi felnőtt korú lakos kivételével, Óvodás gyermekek és 

Iskolás gyermekek vettek részt, Óvónőik és Tanítónőik vezetésével. 

A tervezett útvonalak mentén a falu utcáit megtisztítottuk az elhagyott műanyag hulladékoktól. Így a 

központi park területét, az Iskola körüli közterületet, a Pincehelyi, a Kossuth és a Honvéd utcákat, a 

Petőfi és a Rákóczi utca egy részét, illetve a két temető felé vezető utakat. Ha többen lettünk volna, akkor 

bizonyára minden utcába eljutunk. Azért így is jó érzés volt, látni, ahogyan tisztul a lábunk alatt élő Föld. 

Minden ellene végzett pusztítás ellenére is él és táplál minket, mint ahogyan az igazi szerető Édesanyák. 

 

A Majális rendezvény többek visszajelzése alapján is, igazán jól sikerült. Nagyon sok finom étel készült 

a főzőversenyen, amire öt csapat nevezett be végül. Így nehéz dolga volt a zsűrinek a pontozást illetően. 

Az eredmények is ezt tükrözték. Szoros volt a verseny, hiszen csak néhány pont különbséggel maradt el a 

három második helyezett csapat, az elsőtől. A kemencében sült kenyér pedig annyira finom volt, hogy 

sokak véleménye szerint megért volna egy különdíjat. A gasztronómiai élvezetek mellett csodálatos 

gyermek-játék ötletek valósultak meg Velki Júlia és Kardos Etelka leleményessége által. A gyermekek 

mellett az idén voltak felnőttek is, akik részt vettek a bolhapiacban és szép, kedves, hasznos tárgyakat 

hoztak, amiket lehetett csereberélni, ajándékozni, és pénzért árusítani is. A délutáni csocsó-bajnokság 

pedig, nemcsak színesítette a programot, hanem a jelenlévők kedvét is meghosszította a maradáshoz. 

 

Pünkösti Gabriella 

 

 

Jeles napok és ünnepek 
Május – Pünkösd hava – Ígéret hava 

 

- május 1. majális, májusfa-állítás. A magyar nyelvterület nagy részén május l-jére virradó éjszaka 

állítják a májusfát. A május elsején állított fákat pedig sokfelé pünkösdkor bontják le. A májusfa a legtöbb 

esetben szerelmi ajándék és a természet megújhodásának, feltámadásának szimbóluma is. 

- május első vasárnapja anyák napja. Az amerikai eredetű hagyományt Magyarországon a Magyar 

Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg. Az első megemlékezést 1925-ben szervezték. 

- május 4. Szent Flórián ünnepe, a tűzoltók és a tűzzel dolgozók védőszentje. Tűz és árvíz esetén hívták 

segítségül. Köztereken sokszor találkozhatunk szobor-alakjával: római tiszti öltözékben áll a lábánál lévő 

égő kis házzal, amit éppen vízzel önt le. Bal kezében általában zászló van. A barokk kortól kezdve a 

városokban a polgári házak homlokzatán is látható. A módosabb osztályok így próbálták védeni házaikat 

a leégéstől. 

- május 6. Jászok Napja. 1745-ben ezen a napon Mária Terézia szabadokká nyilvánította a Német 

Lovagrend földesúri hatósága alól a magukat kiváltó jászkunokat. Ennek emlékére Jászjákóhalma 

önkormányzata 1991-ben határozta el, hogy az eseményről minden évben megemlékeznek. 

- május 12-14. Fagyos-szentek napjai: Pongrác, Szervác, Bonifác 

- május 16. Nepomuki Szent János napja. Aki a csehországi Nepomuk városában született 1340-ben. 

Életének tanító példája, hogy amikor a prágai udvarban lett érseki helytartó, az akkori IV. Vencel király 

felesége őt választotta gyóntató papjául. A hitvesére féltékeny király viszont arra akarta kényszeríteni a 

főpapot, hogy számoljon be a királyné gyónásáról, és árulja el a titkait. Mivel János a hivatásához és 

fogadalmához híven, nem engedelmeskedett, az uralkodó elfogatta, megkínoztatta, majd a Moldva 

folyóba dobatta 1383-ban. A mártírhalált halt főpap testét a prágai Szent Vid-templomban helyezték örök 

nyugalomra. A gyónási titok megtartásáért mártírhalált halt papot Csehország égi patrónusává választotta. 

Ő lett a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok és általában a vízen járók, vízen dolgozók oltalmazója. 

Különösen a vízparton, hidakon láthatók az Ő szobor-ábrázolásai, amint papi ruhában áll, vállán hermelin 

palásttal, karján feszülettel. 

- május 25. Orbán napja. A hónapvégi ünnepek közül Ő a legutolsó fagyosszent. Számtalan népi 

jövendölés kapcsolódik e névhez és dátumhoz: például "ha Orbán nevet, a szőlő sír", vagy egy más 

megfogalmazás szerint: "savanyú lesz a bor, ha Orbán napja esős, édes, ha tiszta az idő." Egészen távoli 



prognózist mutat az a jövendölés, amely szerint "amilyen Orbán napja, olyan lesz az ősz."  

- május hónapra esik sokszor a Pünkösd ünnepe is, amelyet a Húsvét utáni ötvenedik napon tartunk és 

ezen a napon a Szent-Lélek eljövetelének örvendünk. 

- a Pünkösd utáni első vasárnapot is több helyen ünneplik a magyar területeken. Többnyire „kicsi-

pünkösdnek” vagy Szentháromság vasárnapnak hívják. Ezen a napon az Egységben lévő hármasság 

Isteni misztériumát idézzük fel magunkban. Ezt ünnepeljük. 

- május utolsó vasárnapja a nemzetközi Gyermeknap. A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949. 

novemberi határozata alapján, 1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük.  
 

Források: http://jelesnapok.oszk.hu/prod/nyito; http://www.szoboszlokepeskonyve.hu/honapok/1.php;  

http://mek.niif.hu/02100/02115/html/ 
 

 

Pünkösd ünnepéről 
 

Maga a pünkösd szó a tudomány szerint a görög pentékoszté, szóból származik, amelynek jelentése 

ötvenedik. Ez arra a számszerűségre utal, hogy a húsvét utáni, tehát a halál, illetve a feltámadás utáni 

ötvenedik napról van szó. 

Vajon miért éppen ötven nap kellett ahhoz, hogy a Szent-Lélek kiáradhasson? Önök elmélkedtek már 

ezen? 

Van egy érdekes párhuzam, amellyel évekkel ezelőtt találkoztam. Úgy történt, hogy a Tibeti Halottas-

könyvvel kapcsolatban böngésztem információk után. Jobban meg akartam ismerni, mi is az, miért is van 

rá szükségük a tibetieknek? Ez a Halottas-könyv arról szól, hogy minden Földről eltávozott lelket a halál 

pillanatától kezdve énekekkel, segítő versekkel kísérnek egészen addig, amíg a lélek megérkezik az 

Örökkévalóságba, a mi nyelvünk szerinti Mennyországba. Az érdekes az, hogy éppen 49 napig történik ez 

a lélek-kíséret. Mert úgy vélik, hogy az ötvenedik napon a lélek megérkezik a Mennyországba. 

A keresztény vallások ma már nem részletezik a lélek útját a fizikai halál után. Az, hogy valaha 

foglalkoztunk vele, tetten érhető némely archaikus imádságunkban, vagy énekünkben, illetve a 

hagyományos virrasztási szokásainkban. 

Talán még sokan emlékeznek rá, főleg az idősebbek közül, hogy régebben a halottak felett napokon és 

éjszakákon keresztül virrasztottak és imádkoztak a földi hozzátartozók. A tibetiek is éppen ezt teszik, ha 

eltávozik valaki a Földi létből. Talán távoli országnak, kultúrának és hitnek tűnik az övéké, egy kicsit 

most mégis közelivé teszi ez a párhuzam. 

Nálunk sajnos a halálkultusz eléggé elkopott, pedig milyen jó lenne, ha újra megtanulnánk, hogy nem kell 

félnünk az eltávozástól! Emlékeznek arra, hogy a régi öregek milyen szépen mentek el? Nappal 

elbúcsúztak mindenkitől, este elaludtak, éjjel pedig szép csendesen elindultak a Nagy Útra.  

Ők nem féltek, mert tudták, hogy a Földi feladatok megoldása után, csak újra hazatérünk a mi szeretett 

Teremtőnkhöz… 
 

A Pünkösd a legtitokzatosabb és a legszellemibb ünnepünk. Olyan ünnep ez, amely a tárgyi világból 

érzékelve nehezen tapintható. Pusztán elmés észjárással fel sem fogható. Akik nem érzik a lélek 

örökkévalóságát, nem érthetik, mi történik ilyenkor. 

Jézus, aki Krisztussá válva feltámadott a halálból és elindult Égi útján, az ötvenedik napon kiárasztja 

Szent Lelkét ránk, Földön élő emberekre, hogy ezután soha többé ne felejtsük el: Az Ő lelke velünk 

marad a világ végezetéig, és soha többé ne felejtsük el, hogy Ő Új Parancsolatot hozott nekünk, 

mégpedig, hogy: Szeressük egymást! Ez az Új Szövetség legfőbb üzenete és törvénye. A szeretet 

törvénye, amely felülírja a régieket! 

Pál apostol sokszor idézett üzenetének szavaival, ez így szól: 

„Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, Ha szeretet nincs bennem, Csak zengő érc vagyok vagy 

pengő cimbalom. Legyen bár prófétáló tehetségem, Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, 

Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, Ha szeretet nincs bennem, Mit sem érek. 

Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek S vessem oda testem, hogy elégessenek, Ha szeretet nincs 

bennem, Mit sem használ nekem. 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/nyito
http://www.szoboszlokepeskonyve.hu/honapok/1.php
http://mek.niif.hu/02100/02115/html/


A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, A szeretet nem féltékeny, Nem kérkedik, nem gőgösködik, Nem 

tapintatlan, nem keresi a magáét, Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, Nem örül a gonoszságnak, 

De együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, Mindent remél, mindent elvisel. 

A szeretet soha el nem múlik. A prófétálás megszűnik, A nyelvek elhallgatnak, A tudomány elenyészik. 

Tudásunk csak töredékes, Töredékes a prófétálásunk is. Mikor azonban eljön a beteljesedés, Ami 

töredékes, véget ér.” 

Így legyen! Mindannyiunkban! 

Áldás! 

Pünkösti Gabriella 

 

 

 

A Közeljövő egyéb eseményei 
 

Pünkösdi Focikupa 
 

Velki Péter, Nagy Viktor és az Önkormányzat közös szervezésében ez évben is megrendezzük a 

hagyományos kispályás focitornát. A rendezvény Május 26-án szombaton 9 órától kezdődik. 

Mindenkit szeretettel várunk! Szurkolóknak külön nagyon örülnénk! 

A helyszínen lesz büfé, és zsíros kenyér. 

 

 

 

Megemlékezés 

HAMAR JÓZSEF: Nagyszékelytől Magnyitogorszkig 
 

(Visszaemlékezés folytatása) 
Talán egy egykori barát, talán csak katonatárs, aki Hamar Józseffel együtt és egy helyen, a kitörést vezető 

Ugray Elemér alezredes parancsnoksága alatt harcolt, így emlékezett vissza:  
 

( Dőry Lajos: Fegyver nélkül a frontra. Részlet) 

„István ráz, hadnagy úr, itt az orosz. Pillanat alatt összeszedem a sötétben holmimat, sürgés-forgás, tilos 

fényt nyitni, erős harckocsizúgás. Veres vár, lóra ülök, szolgálatkészen várok Misa mellett. Utóvéd 

vagyunk. Mivel a vezetéklovakkal szállingóznak hátra, Misa kiállít: akadályozzam meg, hogy Lojzi 

szakaszának a lovait is elvigyék. Géppisztolyomat vállról kapom, fenyegetve, ordítva tartom a 

vezetéklovakat amíg Lojzi már nem biztosít, és minden ember lovon van. Aztán ügetés, indulj. A következő 

tanyánál lovas nélküli ló áll, „ezt elvisszük” gondolom, és Madelinecnek megparancsolom, hozzad. A ló 

nem mozdul, ő húzza, én hátul ököllel csépelem, nem mozdul. Ebben a pillanatban egy harckocsi ránk 

szalad és géppuskájával jó sorozatot ereszt kettőnkre. Otthagyjuk a lovat és teljes vágtában bele a 

sötétségbe Lojzi után. Csak úgy zizeg a sok lövés körülöttünk, Madelinecnek át is fut egy a karján, jajong, 

de itt csak vágta van. Lojzit elérve térkép nélkül biztos spurival keresem meg a csatorna hídját, és 

beérkezünk. Az országút árkában kúszom Misához. Derzsiék elől a 4/II. huszárosztállyal együtt. Az orosz 

átjött a csatornán, harckocsik és géppisztolyosok, azon kívül gépkocsizó egység nyomul előre nagy 

tömegben. Minket is állandóan lőnek, büdös a helyzet. Ugray állandóan beszél a telefonon, végre kiadja a 

visszavonulási parancsot. Megyünk hátra az árokban: páncéltörő és újra páncéltörő ill. harckocsi ágyú 

csíkja száguld el mellettünk, néha fényjelzős géppuskasorozat spriccel játékosan közénk, sőt a 

vezetéklovak közé is, hogy nem lett komolyabb baj, most sem értem. Zötyögünk vissza, Emillel 

beszélgetek, majd csatlakozom az elveszett századhoz. Derzsi legjobb embereit géppisztolyozták le, és még 

csak hátra sem tudja hozni őket, teljesen le van verve. – Az út két oldalán a 4/II. és a 3/I. huszárosztály 

átnyergel. Éppen a század végen megyek, amikor dübörgés közeledik, izgalom, emberek lóra szállnak. A 

dübörgés robajjá lesz, 4/II. huszárosztály lovasai elindulnak, a mieink is, lövések dördülnek, vágtában 

indul az egész, a négyesek majdnem eltipornak. Derzsit látom elvágtázni kesely sárgáján... és máris 

végigsepernek minket a T-34-esek ágyú- és géppuskatűzzel. Szempillantás alatt mindenki lovon és mint a 



förgeteg el... futok előre gyalog, helyzetem reménytelen... de lám ezer vágtató lovas közt ott áll 

sziklaszilárdan Veres az ágaskodó Boszorkányon és tartja a lovamat minden erejével, ezer halállal 

szemben! Felpattanok és vágta el, csak úgy pattog a sok lövés, sorra csapódnak be a harckocsiágyú 

lövedékei. Ahol sűrűn vannak a lovasok, ott 3-4 lovas bukik le egyszerre a halálba, ahol ritkásan vannak, 

nem történik baj. Hullám mögött pillanatnyi fellélegzés, de nincs megállás, tovább. És csakugyan jönnek 

a páncélosok tovább. Vágta, vágta a csüdön felül érő, felázott, puha szántáson-vetésen át. Egy lanka 

mögött lépés, Panzerfaustot szedek fel..., de egyszerre ismét rajtunk az orosz, hátranézve látom, amint 

tornyát forgatja, célt keres. Vágta, vágta, Ritt ums Leben (Lovaglás az életért – B. J.). Lovat fogok, Bugyit 

elhagyom. Bugyi után összeverődünk, akik még látjuk egymást, Lojzi, Rudi, majd Zsoldos Géza, Miki…” 

 
Sziklai Zoltán: Nagyszékely története 
 

 

Receptek 
Akác-szörp 

1. Vegyünk 20-22 fürt akácvirágot. Vizsgáljuk meg, hogy a virágzatok tiszták legyenek. De ne 

mossuk meg, mert akkor az értékes és gyógyító virágport is kimossuk belőle. 

2. Vegyünk 4l tiszta vizet. Legjobb, ha az artézi kútból vesszük, de a Nagyszékelyi csapvíz is 

csodálatos. Tegyük a vizet egy zárható befőttes üvegbe és ebbe rakjuk bele a virágokat. 

3. Vegyünk 4-6 db citromot és vékony karikákra vágva, tegyük bele az üvegbe. 

4. Vegyünk annyi cukrot, amennyire édesen szeretnénk. Egy átlagos édességű szörphöz tegyünk 1 

kg-ot. A cukrot karamellizálhatjuk is, vagy egy kis vízzel felöntve felolvaszthatjuk. Így adjuk 

hozzá a befőttes üveg tartalmához. 

5. Pár napig néha-néha keverjük meg a szörpöt, majd szűrjük le és tegyük üvegekbe. 

Ízlés szerinti higításban fogyasszuk. Kicsit pikánsabb, mint a bodzaszörp, de érdemes kipróbálni, 

nagyon finom. 
 

Tavaszi csalánfőzelék 

Tulajdonképpen nem is receptet szeretnék megosztani, hiszen a csalánnal mindent teljesen ugyanúgy kell 

készíteni, mintha spenótot főznénk. Inkább bátorítani szeretnék mindenkit, aki szereti a spenótot, és még 

nem merte kipróbálni a csalánt. Ugyanis éppen most van ideje. A májusi csalán a legjobb. Főzelékhez és 

teának való gyűjtésre is.  

Először én is félve készítettem, mert gondoltam, ha nem ízlik, akkor kiönthetem az egészet. És bár nincs 

túl nagy forintos érték benne, azért még sem lenne jó ételt kidobni. Most már tudom, hogy aggodalomra 

semmi okom nem volt. Már az első próbálkozásnál rá kellett döbbennem, hogy a csalán sokkal jobban 

ízlik, mint a spenót, pedig az utóbbit is nagyon szeretem. 

A szedésénél persze figyelni kell, hogy ne csípjen nagyon, de kesztyűt is fel lehet húzni, ha valaki 

egyáltalán nem bírja a csípést. Érdemes jól, több vízben megmosni aprítás előtt, akkor szinte teljesen 

elveszíti a csípősségét. 

Jó étvágyat! 

 
 

Kívánság-láda 
 

Tévedés ne essék! Ez nem a kívánságkosár! Ez a „láda” egy új felhívás, amelynek segítségével 

szeretnénk összegyűjteni azokat a kívánságokat, amelyeket a falu lakossága szeretne programként a 

Falunapon megvalósítani. 

Az Önkormányzat folyosóján lesz egy ’kívánság-láda’ feliratú doboz, abba bele lehet dobni a 

kívánságokat. Akár név nélkül is! 

Minden ötletet, kívánságot szeretettel várunk! 

Szerkesztőség 
 

 

Az újságot kiadja Nagyszékely Község Önkormányzata, 7085-Nagyszékely, Táncsics u. 11. Tel.: 74/408-

393 Szerkesztő: Pünkösti Gabriella. A kiadásért az Önkormányzat felelős. Az újság interneten is elérhető 

a www.nagyszekely.hu 
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