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Nagyszékelyi Hírmondó 
 

 

Lakossági felhívás 
 

Ismételten felhívom a lakosság figyelmét a hidakon érvényben lévő súlykorlátozásra. Kérem, hogy a hidak 

állapotromlásának megakadályozása érdekében mindenki tartsa be a súlykorlátozást! 

Klubecz Istvánné polgármester 

Beszámoló a 2016. február 9-i testületi ülésről 
 

Klubecz Istvánné polgármester köszöntője után beszámolt az előző ülés óta eltelt időszakban hatáskörében 

hozott intézkedésekről és a határozatok végrehajtásáról. 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzott kiadási és bevételi tételeit ismertette 

Klubecz Istvánné polgármester és Ingerné Becker Mónika gazdasági előadó. A 2016. évben 73,8 milló forint 

a költségvetés főösszege (ennek közel felét a START közmunkaprogram költségei teszik ki). Részletesen 

végigtárgyaltuk a költségvetési tételeket, majd a testület egyhangúlag elfogadta. 

A III. Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében végzett munkájáról részletesen beszámolt 

Iliásné Kántás Nóra, Sárközi Szilvia és Hargita Péter Árpádné közösségi munkás. 

Nóra tavaly ősszel kezdte el a munkát, Szilviával együtt a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében 

közművelődési szakember képzésen vettek részt. A közös faluprogramok szervezésén (6 nagyobb 

faluprogram: egészségnap, szüreti felvonulás, Luca napi adventi program, idősek napja, falukarácsony, 

falufarsang, közös húsvéti tojásfa- és karácsonyi híddíszítés, 4 bál) kívül Nórának külön feladata volt az 

iskolai Márton napon és a mikuláscsomagok elkészítésében való segítség, a múzeum rendben tartása, 

valamint adventi jelenet készítése a kemencénél. A gyermeknéptánc szervezését decembertől átvette 

Szilvitől. 

Szilvia tavaly áprilisban indította el a közösségépítő hastáncfoglalkozásokat és a hagyományőrző 

Berenhidai Huszár Péter lovascsapatot. Nórival családtámogatási feladatokat is elláttak a faluban. A 

kisiskolásoknak iskolakertet indított Szilvi Laci tanító bácsival közösen. Nyáron mentálhigiénés 

beszélgetéseket kezdeményezett a közmunkásoknak. Gyerekeknek mesemondást, felnőtteknek mesefejtési 

estéket szervezett. Megalakult az íjászkör. Megszervezte a nagyszékelyi gyermeknéptánc-oktatást. Az 

október 23-i megemlékezést is ő szervezte. Havonta összegyűjti a Nagyszékelyi Hírmondó anyagát. 

Hargitáné Kati a pünkösdi focikupa háttérszervezésében segített, megszervezte a nagyszékelyi hősök 

napját, a nyári indiános napközis tábort, az aradi vértanúkról való megemlékezést és a búcsúi bált. Havonta 

Baba-mama kört szervezett, elindította tavaly a Nagyszékely Legszebb Kertje versenyt. Az ünnepekhez 

plakátokat és dekorációkat készített. A pajtaszínház és a GROW női képzés szervezésében segített. Cikkeket 

írt a Hírmondóba. Elkészítette a 2015. évi kulturális statisztikát. 

Klubecz Istvánné polgármester megköszönte a beszámolót és a munkájukat. A testület elfogadta a 

beszámolót. 

Téglás János beszámolt arról, hogy szociális szövetkezetet szeretnének a faluban létrehozni. Hat 

tagjuk már van, hetedik lehetne az önkormányzat. Tervükben szerepel, hogy zöldség-, gyümölcs-, 

gyógynövénytermesztéssel és -feldolgozással szeretnének foglalkozni. Szociális boltra és tüzépre is szükség 

lenne. Ezek tervek, hogy mit fognak tudni ezekből megvalósítani, az a pályázatoktól és a szövetkezet anyagi 

helyzetétől is függ. A testület tagjai egyenként elmondták a véleményüket, beszélgetés alakult ki. Végül a 

testület 4 nem és 1 igen szavazattal úgy döntött, hogy egyelőre tagként nem, de támogatóként megalakulása 

után esetén segíteni fogja a szövetkezetet (az elvi támogatás mellet pl. szükség esetén a meglévő szabad, 

nem pénzügyi jellegű forrásainak, eszközeinek rendelkezésre bocsátásával). 

A 3/2014./II.5./ filmforgatási önkormányzati rendeletünket módosítani kell minden évben. 

A tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával kellett korrigálni 

a forgatási helyszín, a technikai kiszolgálás és a stáb parkolási lehetőségének bérleti díjait. 



Klubecz Istvánné tájékoztatott bennünket a kultúrház elektromos hálózatának teljesítmény-

bővítéséről. A jelenlegi 3x10A 3x16A-re bővítés szolgáltatói díja 73.000 Ft lenne. Ez anyagköltséggel és 

munkadíjjal együtt összesen kb. 120–150 ezer Ft. Döntésünk szerint egyelőre a bővítéssel várunk 

a kultúrház átalakításának és bővítésének pályázata miatt. 

Szükséges az önkormányzati épületek gázüzemű berendezéseinek évenkénti ellenőrzése. Eddig erre 

a munkára két, viszonylag magas (kb. 200 ezer Ft-os) árajánlat érkezett be, még egy újabb ajánlatot várunk, 

utána döntünk, kivel végeztetjük el a munkát. 

Klubecz Istvánné polgármester elmondta, hogy a Meridián Kft. mérnöki irodától december elején 

kaptunk egy fizetési felszólítást, miszerint 2013-ban elvégezték településünk vízközmű vagyonfelmérését, 

melynek munkadíja 173.560 Ft + áfa. A testületi jegyzőkönyv szerinti megállapodásban az állt, hogy az 

E.R.Ő.V. (vízközmű Zrt.) átvállalja a felmérés díját, mint üzemeltető. De mivel ez nem történt meg (és 

végül nem is velük kötött szerződést az önkormányzat), így ezt az összeget, és az újabb fizetési meghagyás 

szerint ennek kamatait kérték tőlünk. A 2013-ban kiállított számla akkor nem érkezett be hozzánk. Most a 

fizetési felszólítás tárgyának tisztázása során megbizonyosodtunk arról, hogy az akkor szerződésben vállalt 

munkát elvégezték, és sikerült megállapodni a céggel, hogy a tőketartozás kiegyenlítésével a kamatokról 

lemondanak.  

Megkeresett bennünket egy pályázatíró cég. Nagyszékelynek elsősorban a Vidékfejlesztési Program 

keretében kiírt pályázatokon lenne lehetősége fejlesztési források elnyerésére. Két évre 400.000 Ft-ért 

vállalná korlátlan számú pályázat megírását. Ha nyer a pályázat, akkor sikerdíjat számolna fel. 

A pályázathoz szükséges adatokat, dokumentumokat nekünk kellene szolgáltatni. Végül a testület úgy 

döntött, hogy további pályázatírókkal is felvesszük a kapcsolatot, és ajánlataik ismeretében hozunk döntést. 

Zárt ülésen a testület 5 települési támogatási kérelem elbírálásáról döntött. 4 lakásfenntartási és 1 

rendkívüli települési támogatás megállapítására került sor. 
 

Beszámoló a 2016. március 1-i rendkívüli testületi ülésről 

A testület hozzájárul, hogy a megalakult szociális szövetkezet használhassa a Nagyszékelyi Napsugár 

Szociális Szövetkezet nevet.  

Megbeszéltük a pályázatíró cégek beérkezett ajánlatait és a velük való tárgyalások során szerzett 

tapasztalatainkat. Végül a pályázatírásra az Organ Kft.-vel szerződtünk 2016. december 31-ig, havi 

bruttó 19.050 Ft-ért. 

 Hargita Péterné képviselő 

 

Anyakönyvi hírek 

Február 26-án 14 óra 52 perckor megszületett Tóth Zalán, Papp Zsófia és Tóth János 

kisbabája. Zalán 3690 g-mal és 54 cm-rel született, ő Papp Jánosné 11. unokája. 

Édesanyjával jó egészségnek örvendenek.  

Isten éltesse őket egészségben, szeretetben! 

ᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥ 

† Február 25-én 81 éves korában elhunyt Lukács Imréné. Temetése Kapolyban volt.  

† Március 4-én hajnalban a Szigetvári Kórházban elhunyt Fábián Imre. 65 éves volt. 

† Március 21-én, életének 67. évében elhunyt Becker József. 

Nyugodjanak békében! 

 

Március 15-i megemlékezés az iskolában 
 

Március 15-én délután közösen emlékeztünk meg az 1848-as forradalomról. Ezúton szeretném 

megköszönni Kántor Istvánnak és az összes részt vevő tanítónak és diáknak a megemlékezést. 

Színvonalas, felemelő műsor volt. 

Klubecz Istvánné, polgármester 
 

Márciusi jókívánságok 

Kérges Istvánt március 27-i születésnapja alkalmából szeretettel köszönti édesanyja és testvére. 

Isten éltesse sokáig! 



ÉLET-HALÁL KÉRDÉSE 
 

Ahogy hosszabbodnak a nappalok, díszbe öltözik a természet, és megújult 

erővel lüktet az élet a minket körülvevő teremtett világban. Ha figyelmesen 

körülnézünk tavasszal, nemcsak a munkák tornyosuló sokaságát látjuk 

magunk körül, hanem a növény- és állatvilág megújuló életét is. Mindez sok 

örömöt és gyönyörűséget okoz nekünk, embereknek. Legyen hála ezért 

Teremtőnknek! 

Itt és most azonban meg kell állnunk egy pillanatra. Mert mindez a 

tavaszi változás egy kérdést vet fel az élettel kapcsolatban: Te az életet 

választod, vagy a halált? Vajon 2016 húsvétján is csak tojásokat, nyuszit, 

locsolkodást és egyéb hagyományokat látsz? Vagy most meglátod az ünnep lényegét: Jézus feltámadt a halálból! 

Van valaki, aki legyőzte a halált. Bár egyszer meghalt, de újra él, és többé sohasem hal meg. Ő véglegesen 

él, nem öregszik, nem betegszik meg, sőt, nem is változik. Azt mondta magáról, hogy „Én vagyok a feltámadás 

és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él, és mindenki, aki él, és hisz énbennem, soha meg nem hal. 

Hiszed-e ezt?” (János evangéliuma 11,25-26). 

Feltámadásünnepünk kérdése ez hozzád, Kedves Olvasó! Hiszed-e, hogy Jézus feltámadt a halálból? Hiszed-

e, hogy Jézus a feltámadás és az élet? Hiszed-e, hogy aki Jézust személyes megváltójának vallja, az életet kap 

Jézustól? Még ha meg is hal, már előre bizakodhat abban, hogy odaát az élet várja. Van-e nagyobb öröm, mint 

bizalommal tekinteni a halálunk utáni időszakra, hogy ott élet vár ránk? Bármennyire is szokatlannak tűnik ez, 

Jézus azt ígéri, hogy aki hisz Őbenne, mint Szabadítóban, azt a Menny életteli gazdagsága várja odaát. 

Kedves Olvasó! Te kit választasz 2016 húsvétján? Az Életet vagy a halált? Válaszd Jézust, és bízz benne, 

mert Ő az egyetlen út az Atyához! Ő az igazság, és Ő az élet! 

Imádkozzunk! Mennyei édes Atyánk, köszönjük neked a teremtett világ csodálatos gazdagságát! Hálásak 

vagyunk Neked a tavasszal megújuló természetért, és különösen is a színpompás növényekért! Drága 

Megváltónk, Jézusunk, teljes szívünkből hálásak vagyunk Neked, hogy úgy szeretted a világot, hogy Önmagadat 

adtad érte! Olyan jó hittel megragadni ígéretedet, hogy örök életet ajándékozol a Benned hívőknek. 

Magasztalunk és imádunk Téged, Urunk, hogy legyőzted a halált, és feltámadtál. Kérünk, hogy ezen a 

Feltámadásünnepen éljük át és ízleljük meg a Te halál fölött aratott diadalod erejét és örömét! Szentlélek Isten, 

kérünk, légy ebben segítőnk, és gerjessz szívbeli szomjúságot bennünk az élet iránt, Jézus iránt! A feltámadott 

Jézus Krisztus nevében, Ámen! 

Csapkovics Bertalan 

Református közösségünk nevében szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt alábbi 

alkalmainkra: 

• március 25-én, pénteken 17 órától nagypénteki istentisztelet, 

• március 27-én, vasárnap 9 órától feltámadásünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással, 

• március 28-án, hétfőn 9 órától ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással. 
 

 

 

 

 

 

 
 

NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS: 27-én vasárnap hajnalban kell egy órával előre állítani az órákat! 

 

Katolikus hírek 
 

Nagyheti szertartások a katolikus 

templomban: 

Március 20-án, virágvasárnap 

igeliturgia 15.30-kor. 

Március 24-én,  nagycsütörtökön  taizéi 

imaórát tartunk 18 órától. 

Március 25-én, nagypénteken keresztútjárás 

lesz 17 órakor. 

Március 27-én és 28-án nem lesz szertartás. 

Április 3-án, húsvét második vasárnapján 

szentmise lesz 15.30-kor. 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 

„Kényeztető” női beszélgető kör indul 

Nagyszékelyben, tervek szerint havonta 

egyszer egy adott témában lennének az 

összejövetelek.  

Az első alkalom április 7-én, csütörtökön lesz az 

iskolában. Téma a szülésélmények fontossága. Vendég 

Novák Jula dúla. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. 

Palotás Tímea 

 

Ön találkozott már élő misszionáriussal? Április 11-én, hétfőn 18 órától a művelődési házban Simon Herrmann 

német származású, Pápua Új-Guineában szolgáló misszionárius beszámolóját hallhatjuk az ott végzett 

szolgálatáról és a távoli vidék különlegességeiről. (A tolmácsolást biztosítjuk.) 



Két Torony Nagyszékelyi Faluegyleti hírei 
 

 

A Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi Környezeti Kollégiuma által megjelentetett 

pályázatokra 2015 márciusában beadtunk 2 pályázatot is. Egyet a civil szervezet működési 

támogatására, és egyet a szakmai programjainak támogatására. 2015 decemberében kaptunk 

értesítést, hogy az általunk igényelt támogatási összeg felével, 250 000 Ft-tal 

tudják a működési költségeinket támogatni. Így többek között a dologi 

kiadásainkra (bankköltség, postaköltség, nyomtatópapír) és nagyobb tárgyi 

eszközökre (multifunkciós lézernyomtató, projektor) fordíthattuk az elnyert 

támogatást. A Nagyszékelyi Hírmondó 3 havi megjelenését is így tudjuk támogatni fénymásolópapírral. 

Közös munkával (Pintér Imre elnökünk, Bori Tamás és jómagam) idén januárban is beadtuk a NEA-hoz 

a működésünk és a szakmai programjaink támogatásáról szóló pályázatokat. Reméljük, idén kapunk 

támogatást a közösségi programjainkhoz is. 

A 2015 októberében beindult pajtaszínház működésének 

támogatására a Nemzeti Művelődési Intézet szerződést kötött 

decemberben a Két Torony Nagyszékelyi Faluegylettel, így 

juthatott hozzá a Nagyszékelyi Pajtaszínház színjátszócsapata 

a szakmai anyagköltséghez (127.500 Ft) és a helyi szervező 

díjához (127.500 Ft, erről a szervező lemondott a pajtaszínház 

további működése javára). Ebből tudtuk kifizetni a díszlet 

elkészítését és beszerzését, és a szakmai instruktorunk 

útiköltségét is. A költségek fedezetéül szolgáló összeg 

második fele majd csak áprilisban érkezik. Egyesületünk 3 

tagja is részt vett a pajtaszínházban, egyikőjük szervezőként is. 

Bényi Péter és Bori Dániel színvonalas felvételek, fotók és filmek készítésével dokumentálták próbáinkat és 

előadásainkat, ezúton is köszönjük! A pajtaszínház NMI által támogatott időszaka 2016. március 31-én 

zárul. A Nagyszékelyi Pajtaszínházat A megtalált falu című darabjának előadására meghívták Kisszékelyre 

és Ozorára is. Ozorán április 16-án 18 órakor lesz az előadás a helyi kultúrházban. 

A XIII. Nagyszékelyi Borverseny és Pogácsasütő-verseny 2016. április 30-án, szombaton lesz, este 

bállal. Részletekről a következő számban írunk. 

Közeleg az adóbevallási határidő. Kérjük, hogy az SZJA 1%-át egyesületünk javára ajánlja fel. Ha 

munkáltatója készíti az adóbevallását, kérjük, jelezze ezt a szándékát. A Két Torony Egyesület adószáma: 

18096277-1-17. Köszönjük előre is, hogy ez által is támogatja egyesületünket és falunk életét! 

Egyesületünk szeretettel várja tagjai sorába a Pajtaszínház résztvevőit és mindazokat, akik a faluért 

tenni akarnak. Hargita Péterné titkár 

 

SZÜLETÉSNAP 
 

Immár harmincöt éve annak, hogy Nagyszékelyben megalakult a Nyugdíjas Klub. l981 

februárjában Lehelné Rozsos Janka kezdeményezésére harminchét alapító taggal kezdte 

meg működését, amely megszakítás nélkül ma is tart. 

Az eltelt évek alatt a falu szinte minden családja érdekelt volt a klub életében. Az a 

közel 200 fő, aki a tagok sorába lépett, biztos szívesen emlékszik a bel- és külföldi 

kirándulásokra, a jó hangulatú közös ünneplésekre. Ez idő alatt klubvezetői funkciót 

töltöttek be: Jankó Imre, Lehelné Rozsos Janka, Papp Béla, Toma Zsigmondné. 

Vezetőségi tagok voltak: Ruppert Péterné, Schneider Jánosné, Vódli Imre, Uzsák Ernő, Sallai Imre, Bathó 

Lajosné, Borsos Jánosné, Sipos János, Juhász Ottóné. Nincs már mindenki közöttünk, sokaktól örökre 

elbúcsúztunk, de emléküket szívünkben őrizzük. 

Ezen évforduló alkalmából a régi tagoknak, a mostaniaknak és a leendőknek is kívánok jó egészséget és 

jó kedvet a magánéletben és a közösségi életben! 

Nagy Sándorné, a Nagyszékelyi Nyugdíjas Klub vezetője 

 

 
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, Hargita Péterné, Klubecz Istvánné, Sárközi Szilvia és az önkormányzat dolgozói. 

Korrektúra: Bori Tamás 

http://www.nagyszekely.hu/


Ismerjük meg egymást! 

 

Cikksorozat a régebben és újabban itt lakókról 

Kérdéseinkre Papp Edina és Bognár Zsolt válaszoltak a Rákóczi utcából 
 

Mióta éltek itt Nagyszékelyben? 2011 óta. 

Honnan költöztetek ide? Budapestről költöztünk ide. 

Miért éppen ide költöztetek? Jagodics Edit és párja, Károly régi 

barátunk. Eljöttünk őket meglátogatni, és két hét múlva 

eldöntöttük, hogy ideköltözünk. Egyébként is évek óta terveztük a 

vidékre költözést. 

Mivel szoktatok foglalkozni? Edina: Én a bölcsészkar magyartanár 

szakán végeztem Szegeden 2004-ben, de az élet sokfelé sodort, 

kivéve a magyartanárságot. 10-12 évig utaztam a világ sok 

országában, a kultúrájuk érdekelt leginkább és a természet. Az utak 

során természetben élő közösségekben éltem hónapokat, nomád 

körülmények között, ahol az együtt éneklés, zenélés, természetes ételek és közösségi programok tették ki a 

mindennapokat. Itt kezdett el jobban érdekelni az éneklés és a zenélés, a festés mellett. 5 éve van egy közös 

zenekarunk a férjemmel, az Életfa Mantra Kör, ahol világzenei spirituálékat, illetve két éve saját dalokat is 

játszunk. Háromórás rendszeres (kéthetente tartott) estünkön közös éneklés, zenélés és tánc alakul. 

A helyszín Budapest, illetve vidéki rendezvények. Női köröket tartok 4 éve, henna- és mandala-

foglalkozásokat, a transztánc és hastánc is régóta elkísér. Zsolt: Hangmérnök és jógatanár vagyok. A fő 

tevékenységünk a spirituális közösségek szervezése, a lélek emelését, szabadítását segítő lelki gyakorlatok, 

természetjárás, távoli kultúrák megismertetése, elsősorban közösségek építése. 

Meséljetek kicsit a családotokról! Budapesten nőttünk fel mindketten, nagyszüleink mindkét ágon vidéken 

élő parasztemberek voltak. A vidéki kultúra, földhöz közel élni, mindig is az álmunk volt. 8 hónapos 

ikerbabáink kötik mostanában le minden időnket, nagyon boldogok vagyunk, hogy velünk vannak!  

Mit üzentek a Nagyszékelyi Hírmondó olvasóinak? A természet és mi magunk, az ember, Egy. 

Önmagunkkal, egymással és a természettel harmóniában élni a mennyország, itt a jelenben, nem a múltban, 

nem a jövőben. Amit mi teremtünk magunk köré, az lesz a jelenünk. 

 

 

Fenyőrügy zselé 
 

Az elmúlt hónapban járványos méreteket öltött a hurutos köhögés a faluban. 

Íme, egy házi készítmény a felső légúti megbetegedések kezelésére. Tisztítja a 

nyirokrendszert, az érfalakat, és feloldja a lerakódást a légutakban. Én tavaly 

készítettem először, amikor ki kellett vágnunk nagyra nőtt fenyőfánkat, mert 

már nem volt elég hely a számára. Persze ehhez nem kell kivágni a fenyőfát, 

elő fákról is lehet gyűjteni a tavaszi friss rügyeket. 
 

Hozzávalók: 

– kb. 1 liternyi fenyőrügy 

– kb. 1 liter víz 

– 2-3 db citrom 

– fél kg cukor/nyírfacukor/

méz – tetszés szerint 

– zselésítő anyag (agar-

agar vagy zseléfix) 

 

 

 

Elkészítése: 

A fenyőrügyet a vízzel együtt felforraljuk, majd egy éjszakán át állni 

hagyjuk. Másnap leszűrjük, és sorban hozzáadjuk a többi hozzávalót: a 

cukrot, a citromlevet, és végül a zselésítőt. Addig főzzük, amíg a cukor 

biztosan elolvadt, majd forrón üvegekbe merjük. 
 

Gyönyörű színe, és érdekesen gyantás, talán leginkább a ginre emlékeztető 

íze lett. Az unokáimnak nagyon ízlett, és az ismerősöktől, akiknek adtam 

belőle, szintén pozitív visszajelzés érkezett. 

Állítólag minden fenyőfajtának más és más íze van, jó lenne kísérletezgetni 

mindegyikkel! 

Váljék egészségükre! 

Kocsárdi Zsoltné Marika 

 



NAGYSZÉKELYI EMLÉKEZET FALA 

Mottó:  …nem mese ez, gyermek…! 

Egyszer volt, hol nem volt… – emlékek a 40-es évek végéről 
 

Édesanyám bácskai, újverbászi sváb család sarja (bár ő már Budapesten született, ahol édesapja 1905-ben 

alapította meg saját fűrészüzemét és ácstelepét). Ez a kisváros a Ferenc csatorna és a Ferenc József csatorna 

elágazásánál fekszik; hogy is mondjam, „ősi jugoszláv” település; az 1896-os kiadású Pallas Nagy Lexikona 

szerint 4444 német és 333 magyar lakossal. 

Erről az Újverbászról került Nagyszékelybe Szilárd Frigyes tanító úr és felesége, Flóri néni. A magyar 

végzettségű tanító a 30-as éveiben már nem talált megélhetést szülőföldjén, és ezért kellett repatriálnia. 

(Akkoriban édesanyám, egyébként testnevelő tanár, a magyar oktatásügyben dolgozott, és neki is volt valami 

köze ahhoz, hogy „földije” állást kapjon, egy nagyszékelyi tanítói állást. Így került családunk Nagyszékellyel 

kapcsolatba.) 

A háború végén aztán ez a kapcsolat kétszeresen is „jól jött”; egyrészt édesapámnak, dr. Kovács 

Ákosnak, akinek, miután a hadifogságból hazatért, egy ávós tiszt azt „ajánlotta”, hogy ne kerüljön a szemük 

elé, mert népbíróság elé állítják, mint hatalmaskodó horthysta tisztet, így aztán lejött Nagyszékelybe a Magyar 

Állami Erdészethez, jogi diplomájával erdőkerülőnek. Másrészt a kifosztott, romos Budapestről a „Falu, 

segítsd a várost” nevű szervezett segélyakció keretében Szilárd tanár úr (vagy lehet, hogy akkor már igazgató 

volt?)  is felajánlotta a mozgalomnak a segítséget és a szervező munkát; ennek keretében aztán édesanyámnak 

sikerült mind a négy gyerekét egy évre Nagyszékelybe küldenie.  

Szilárd tanár úr saját maga két ikertestvéremet, a 3 éves Zsoltot és Piroskát fogadta be, a másik két 

gyereken pedig Réth Fülöp bácsi két felnőtt leánya osztozott meg. Ruppert Péterné Katica néni (alig 

huszonévesen, akkor már özvegyen, mert férjét a háborúban elvesztette) fia, a 6 éves iskolás Péter mellé 

testvérnek engem, másik leánya, Székely Jánosné Ami néni pedig leánya, Amika* mellé nővéremet, Anikót 

vette szárnya alá. Számomra érdekes, hogy Ruppertéknél öt Pétert ismertem az öt generációban. Az öreg Péter 

bácsit (akinek olyan nagy, operálhatatlan sérve volt, hogy a sérvkötő ellenére is gyakran kibújt: ilyenkor ott 

ahol volt, le kellett feküdnie a földre, és visszaterelgetnie azt kézzel…), annak fiát, Péter testvérem nagyapját, 

aztán azt a kimaradt Pétert, aki a háborúban elesett, majd  Péter testvéremet, aztán annak fiát is, aki most 2015-

ben halt meg, itt, Nagyszékelyben az én Katica nénim házában. Persze Ami néniből és Katica néniből is akadt 

néhány. Számunkra az is fontos volt, hogy édesapánk is ott lakott a faluban, bár nagyon keveset találkoztunk 

vele, mert igazán háztartást nem vezetett, sokszor haza sem ment, hanem Kisszékelyben maradt, az erdészet 

központjában. 

1945/46 tele gyermekfejjel szemlélve hideg volt és nagy volt a hó is. Emlékszem, hogy vásott kölkökként 

azt játszottuk, hogy a házakhoz vezető bejárónál az árkot összekötő csatornán bujkáltunk át. No, egyszer rám 

került a sor; de ahol átértem, akkora volt az árokban összegyűlt hó, hogy nem tudtam kiásni magamat és 

szégyenszemre és kínlódva visszacurikkoltam a csatorna másik végéig… A hidegről meg csak annyit, hogy a 

konyhában aludtunk mindnyájan, akármilyen kicsi is volt a hely (mert, ugye, a sparheltban  mindig kellett égnie 

a tűznek, a szobákban meg nem volt a kályha begyújtva. Az öreg Katica néni magában, az én Katica nénim 

fiával egy ágyban aludt. Én úgy, hogy négy szék volt váltakozva jobbról-balról egymás mellé állítva, annak a 

támlái közé egy dunyha behajtogatva… 

Az iskolában a szabvány számtanfüzet hátoldalán – talán még van, aki 

emlékszik rá – a szorzótáblák voltak felsorolva, az írásfüzetén pedig  –  ez 

volt az igazán érdekes! – az írott gót betűs ABC meg abc, ugyanis mind a 

kis-, mind a nagybetűk szerepeltek; és egy ugyanígy írott német 

versrészlet!  Én ugyan abban az évben még nem jártam iskolába, de a 

betűket onnan tanultam meg. Aztán egy évvel később, már Budapesten, a 

magyar írásfüzet hátoldalán észrevettem a döntő különbséget: ott az 

úgynevezett zsinórírás ábécéje szerepelt, és versként a Himnusz. A 

számtanfüzet ugyanolyan volt… A gót betűs kézírást már csak nagy 

nehézségekkel tudom olvasni, s már a nyomtatott sem megy igazán 

könnyedén. 

Az egy esztendő után sem szakadt meg a kapcsolatom a faluval, 

ugyanis attól kezdve még vagy 4 évig odajártunk nyaralni az erdészeti 

házba, az akkori Magyar, most Rákóczi utcába. Nyáron persze anyánk is 

velünk volt (akit az év folyamán a tanítás Budapesthez kötött). Erről az időről van ez a fényképünk is: a négy 

gyerek, apám és anyám a ház előtt (Rákóczi u. 68.). No, de nyaralási emlékeimről majd talán legközelebb! 

Kovács Levente (75 éves nyugdíjas villamosmérnök, Budapest) 
 

* Amika: Ő lett azután Farkas Károly (a tavaly meghalt) tanár úr felesége,  Pincehelyen él. 


