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Nagyszékelyi Hírmondó 
 

 

 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Az idei évben egyelőre két közfoglalkoztatási program fut: a Helyi sajátosságok, 

és a Mezőgazdasági program. 

A Helyi sajátosságok program keretén belül december 31-ig 15 főt 

foglalkoztat a Hivatal. Feladatuk a központi belterületek karbantartása, és a 

kemence melletti szabadidő-pihenő park, a „Község Szíve” kialakítása. Már 

megkezdték az 50 nm-es szaletli építését, ahol helyben készült padok és asztalok 

lesznek kihelyezve. A szaletli két oldalát apácarács borítja majd. A tervek szerint 

lesz egy 5 nm-es tűzrakó hely, körülötte 

padokkal, gyógy- és fűszernövényekkel. 

A szaletlit, a tűzrakó helyet, a kemencét és a játszóteret sétáló út köti majd össze. 

A betonos részre pedig futónövénnyel befutatott pergolát tervezünk.  

A Mezőgazdasági program keretén belül 2017. február 28-ig 9 főt 

foglalkoztatunk. Közel másfél hektár terültet gondoznak kézi műveléssel, 

elsősorban konyhakerti növényeket termesztenek. Tevékenységi körükbe tartozik 

a magvetés, a kertek karbantartása, a betakarítás és a feldolgozás, eltevés. 

A termékek egy részét helyben a konyhánkon használjuk fel, a felesleg eladásra 

kerül. A géppel művelt területek mérete 18 hektár, ebből 4 hektár az Önkormányzaté, 14 hektár pedig a Nemzeti 

Vagyonkezelő tulajdonában van. Ezeken a területeken kukoricát termesztünk majd. Klubecz Istvánné polgármester 
 

 

Olyan jól sikerült a tejcsarnok ünnepi dekorációja, 

hogy még a húsvéti nyúl is beköltözött Nagyszékelybe. 

Reméljük jól érezte magát! 

 

 
 

 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Április 14-ére virradó éjjel a szekszárdi kórházban 74 éves korában elhunyt Tippel Györgyné, Kató néni. 

Temetése április 30-án, 11 órakor lesz a nagyszékelyi temetőben. 

Nyugodjon békében! 
 

 
 

Megemlékezés 
 

Fábián Imre 2016. március 4-én, 65 éves korában hunyt el a szigetvári kórházban. 2016. május 6-án, pénteken 17 

órakor a kultúrházban megemlékezés lesz, melyre várjuk azokat, akik szívesen megosztják szép emlékeiket Imréről. 

Tamási Éva volt tanítványa és Hargita Péterné 
 
 

 

Áprilisi jókívánságok 
 

 Születésnapjára és névnapjára Kökény Andreának és Székely Attila Istvánnénak sok boldogságot és jó egészséget 

kívánnak a kertészlányok. 

 Urbánné Tippel Andreának boldog névnapot kíván sógornője, Csilla. 

 Ifjabb és idősebb Boczor Gyulát névnapjuk alkalmából szeretettel köszönti lánya 

és kis unokája, Zolika. 

 „Mikor kigyúlnak a fények, pajkos tündérek zenélnek, 

Huncut mosollyal egy rád kacsint, 

kicsi kendőből csillámot hint, 

így adja át üzenetemet, 

boldog szülinapot Neked!” 

Papp Anasztáziának szeretettel barátai: Manyi és családja 



Beszámoló a 2016. március 29-i testületi ülésről 
 

Klubecz Istvánné polgármesterünk köszöntője és az elmúlt 

ülés óta hatáskörében megtett intézkedésekről való beszámolója 

után a simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központ 

munkatársainak beszámolóját hallgathattuk meg. Petrovics 

Péterné intézményvezető ismertetése szerint az alábbi 4 

feladatterületet látják el: családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatás, támogató szolgálat, házi segítségnyújtás (nálunk 5 fő 

személyi gondozást, 4 fő szociális segítséget kap, az ellátott 

gondozottak átlagéletkora 73 év), és nappali ellátás (utóbbi 

igénybevételére egyelőre sajnos csak Simontornyán van 

lehetőség). 2016-ban a szociális alapszolgáltatások fejlesztésére 

TOP-os pályázatot nyújtottak be, amelyből a simontornyai volt kolostorépület felújítását és az ellátást segítő 

berendezési tárgyak beszerzését tervezik megoldani. Vaszari Enikő is beszámolt a gondozói munkájáról. 

Nagy Sándorné kérdezte, hogy a nappali ellátás kereteiben ki tudnának-e jönni legalább évi egy alkalommal az 

itt élő idősek számára valamilyen foglalkozást tartani, mivel innen nem tudnak rendszeresen Simontornyára járni 

az idősek. Az intézményvezető ígérete szerint felveszik a kapcsolatot a nyugdíjas klubbal a részletek egyeztetése 

céljából. 

Falugondnoki beszámolót tartott Gazsó János a feladatkörébe tartozó szociális alapfeladatok teljesítéséről. 

2002. május 1. óta végzi ezt a feladatot. Ebéd házhozszállítást végez, családsegítésben közreműködik (tüzelő 

előkészítése, házhozszállítása). A felíratott gyógyszereket kiváltja és szállítja. Családsegítésben közreműködik kijelölt 

támogató személyként. 2015. ősz óta rendszeresen szállítja az egyik család gyermekeit fejlesztő foglalkozásokra. 

A falugondnoki autóval személyszállítási (betegszállítás, bevásárlás stb.) szolgáltatásokat is végez. 

A közfoglalkoztatottak irányítása 2 éve már nem az ő feladata. Az Opel Vivaro kisbusz 2009 óta üzemel. 

Klubecz Istvánné polgármesterünk tájékoztatást adott a társulások működéséről és tevékenységéről. Hat 

önkormányzati társulásnak vagyunk tagjai. A Simontornyai Központi Orvosi Ügyelet hétköznapokon 16 órától a 

következő munkanap reggel 8 óráig működik. A feladatokat rotációban 7 orvos látja el. Ha bárkinek problémája akadt 

az ügyelettel, kérjük, jelezze polgármesterünknek. dr. Jovi Károly egy későbbi testületi ülésen fog beszámolót tartani a 

munkájukról. Az Őszikék szociális társulás (simontornyai központtal) segítségével két feladatot látunk el: a házi 

segítségnyújtást és a családsegítési, gyermekjóléti feladatokat. Az Óvodatársulásba idéntől már havi hozzájárulást 

fizetünk. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való hozzájárulás mértéke 

100 Ft/fő/év. A DÁM Önkormányzati Társulás segítségével látjuk el a belső ellenőrzési kötelezettségeinket. 

A közigazgatási feladatok ellátására szolgál a tolnanémedi székhelyű Közös Önkormányzati Hivatal, tagjai: Belecska, 

Kisszékely, Nagyszékely, Tolnanémedi. 

Takács Erzsébet jegyzőnő tájékoztatott bennünket, hogy törvényességi felhívás érkezett önkormányzatunkhoz, 

miszerint a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram pályázatát zárt ülésen kell tárgyalni, és a jegyzőkönyveket 15 napon 

belül kell felterjeszteni a kormányhivatalba. 

A Medikopter Alapítvány támogatáskérése – az alapítványt szűk anyagi helyzetünk miatt nem tudja támogatni 

a testület. 

Pályázat benyújtásáról született döntés. A testület támogatja a kultúrház többfunkciós közösségi térré 

alakításáról szóló pályázat benyújtását (a pályázat leadása május elején lesz). 

Zárt ülésen a testület 5 települési kérelmet bírált el; 1 ápolási segélyt, 1 lakásfenntartási és 3 rendkívüli 

települési támogatást támogatott. Hargita Péterné képviselő 
 

 

 

Drámakör, avagy játékóra az iskolában 
 

Február végétől drámakör indult az iskola épületében. Horváth Irénke, az 

intézmény vezetője otthont adott a kezdeményezésnek, így szerdánként 

16.30-tól a felsősök, péntekenként 15 órától pedig nagyrészt alsósok 

vesznek részt a foglalkozásokon. A játékok célja elsősorban a személyiség 

fejlesztése. A gyakorlatok erősítik az összpontosító képességet, fejlesztik a 

csapatszellemet és felszabadítják a képzelőerőt. A játékok alatt új 

képességek kerülnek előtérbe. Nem a tárgyi tudás, hanem az ügyesség, a 

leleményesség szab rangsort. Közben feloldódnak a gátlások, sikerélmények 

születnek, és derűs pillanatok töltik fel energiával azokat, akik napközben 

elfáradtak.  

Kedves gyerekek, ha szeretnétek megtudni, milyen a „Kacsintós” játék, 

mit jelent a „Dirli-dá”, vagy szívesen találnátok ki és adnátok elő rövid 

történeteket, szeretettel várlak Benneteket! A drámakör ingyenes, és még lehet csatlakozni a csapatokhoz.  

Csáki Csilla  



PROGRAMAJÁNLÓ 

 

Április 29-én, pénteken 17 órától Lévay Nóra aromaterapeuta tart előadást az iskolában 

„Bevezetés az aromaterápiába” címmel. Az előadás során megismerkedhetünk az illó- és 

növényi olajok hatásával és használhatóságával.  Palotás Tímea
 

 

Május hónapban ismét tartunk Egészségnapot Nagyszékelyben, előre láthatóan 26-án. 

A részletes programot a későbbiekben kihelyezett plakátokon, és az újság következő 

számában találják. 

A Magyar Vöröskereszt Nagyszékelyi Szervezete nevében Nagy Sándorné 
 

   

MEGHÍVÓ 
 

Május 7-én jótékonysági 

vacsorát szervezünk, melynek 

bevételét a gyereknapi rendezvény 

csúszdás ugrálóvárainak bérleti 

díjára ajánljuk fel. 
 

Menü: 

–  Pontyhalászlé 

–  Libasült párolt káposztával, 

petrezselymes burgonyával 

–  Fagylalt 

A vacsora ajánlott támogatói ára: 4900 Ft/fő. (Az ár az 

italfogyasztást is magában foglalja; az önköltségen felül 

a támogatás mértéke kb. 2500 Ft.) 

Helyszín: Nagyszékely, Honvéd u. 3. (a körtefa alatt) 

Vendégek száma legfeljebb 20 fő. E létszám fölötti 

jelentkezőket sajnos nem tudjuk fogadni! 

Jelentkezési határidő: 2016. május 1. 

Támogatói jegyek 500 Ft-ért és 1000 Ft-ért kaphatók. 

Foglalás: (70)6652-619 vagy koreczkarcsi@gmail.com 

címen lehetséges. 

Korecz Károly (falusi vendéglátó) 

Gyereknapi Kőlevesfőző Kajális 
 

2016. május 28-án 10 órától 16 óráig 

a nagyszékelyi játszótéren 
 

A programon való részvétel ingyenes, és nem csak 

gyerekeknek szól! 

Légvárak: Külön kicsiknek és nagy gyerekeknek 

12:00 Mese a kőlevesről (rövid bábelőadás gyerekekkel)  

12:15 Erdős Orsi és Kántor István gitáros gyerekműsora 

13:00 Ebéd  

Húsos kőleves és zöldséges kőleves egyaránt főni fog a 

bográcsokban. 

Utána a gyerekeknek meglepetés! 

Napközben: A buszmegálló épület gyermekrajzainak 

értékelése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mi az a kőleves? 
 

Egy lakomára hívunk mindenkit, akinek van mersze megkóstolni egy olyan ételt, melynek alapanyagait mi magunk 

(résztvevők, vendégek – mindegy, minek nevezzük) adjuk össze mindenféle előzetes egyeztetés nélkül. Bár azt tudjuk 

már a meséből is, hogy nem ez számít, hanem a csodakő, amelyet a szervezők biztosítanak. Szóval gyere el, 

nyugodtan hívd el barátaidat is, és ha van rá módod, hozz bárminemű alapanyagot, amit szívesen látnál a tányérodban 

is! Lehet ez egy szál répa, pár szem krumpli, némi fűszer vagy akár egy marék só (esetleg egy-két sör a 

szakácsoknak). Mivel két kő is a rendelkezésünkre áll, kétféle levest is főzünk, hogy a húsevők és a nem húsevők is 

kedvükre lakmározhassanak. Fontos! Érj oda időben (10.30-ig), hogy a Te hozzávalód is bekerülhessen a bográcsba! 

Ha nem ismered a kőleves történetét, délben megismerheted! Szóval gyere, és kóstold meg levesünket akkor is, ha 

nincsenek hozzávalóid! 

                                                                                                   Korecz Károly 
 

 

 
 

A Pincehelyi utca 65 szám alatt 1200 nm építési telek eladó. Irányár: 450 000 Ft. Érdeklődni lehet Pere Juliannánál a 

74/408-678-as számon. 
* * * 

Belterületi szántóföld (4000 m
2
) eladó. Ugyanitt sötétkék ballagási öltöny (170/50-es méret) eladó, plusz fehér ing 

ajándékba. Tel: 74/408-135. 
 

 
 

Gyümölcsész Vándorkiállítás 
 

Május 2-től két hétig látogatható a simontornyai várban a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány által életre hívott 

„Gyümölcsészháló” projekt vándorkiállítása. A részleteket plakátokon tesszük közzé. Bócsó Renáta 

mailto:koreczkarcsi@gmail.com


NE ÉGESS MŰANYAGOT! 

(Április 22.-e a Föld Napja) 

A Föld Napját Magyarországon 1990 óta tartják meg. Ezen a napon különféle eseményeket rendeznek világszerte, 

melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. 

Horror! Félelmetesen hosszú a betegségek sora, amit a hulladékok égéstermékei idéznek elő. Belégzés esetén a 

légzésfunkciót gyengítik, a tüdőből közvetlenül a véráramba kerülve okoznak krónikus megbetegedést. Amit nem 

lélegeztünk be, az lecsapódik a növényzetre, a termőtalajra, és étkezés során kerül az állati, emberi szervezetbe. 

A mérgeket a mi kéményünkből messze viheti a szél. A kertünkben lecsapódó, az ajtón-ablakon, réseken át a 

lakásba kúszó égéstermékek nemcsak a saját kéményünkből származnak, hanem a szomszéd házból, a szomszéd 

utcából, a szomszéd faluból is. Ezért tiltja jogszabály a hulladékok, köztük a műanyaggal ragasztott pozdorja, festékes 

fa, bálamadzag égetését is. A jogszabály megszegői 500 ezer forintig terjedő bírságra számíthatnak, vagy a Btk. 

281/A. § alapján 5 évig terjedő szabadságvesztésre. 

Kertes házak között sétálva sokszor érezzük az égő műanyagok jellegzetes, kellemetlenül édeskés-fanyar 

szagát… ezeket lélegezzük be… a tüdőbe… a véráramba… irritálja a bőrünket… az idegeinket… nem értjük, miért 

kiabálunk a gyerekkel… veszünk össze a párunkkal… miért ülünk megint az orvosi rendelőben vagy jön értünk a 

mentő… 

MIÉRT VESZÉLYES? 

A műanyagok égéstermékeinek szervezetbe kerülése ellen a természetes védekező 

rendszerünk felkészületlen. A természetben nem keletkezik műanyag! A belélegzett 

égéstermék egy életre megbetegíthet, de akár az élet továbbadásában is megakadályozhat 

bennünket vagy gyerekeinket. (kép: Michael Coghlan) 

A műanyagokba egészségre káros adalékokat kevernek: lágyítószereket, 

antioxidánsokat, tűzálló anyagokat, fényvédőket, stabilizátorokat, hálósítókat, síkosítókat, 

ütésállóságot javító anyagokat, égésgátlókat. 

A hulladékok égetésekor sokféle mérgező anyag szabadul fel! Ezek nagy 

koncentrációban azonnali halált is okozhatnak, kisebb koncentrációban megbetegítenek, 

magzatban-gyerekben fejlődési rendellenességet okoznak. 

A PVC égéstermékei közé tartozik például a foszgén vagy a dioxinok. A vinilklorid 

rákos daganatokat okoz. A foszgén az első világháborúban harci gázként bevetve katonák 

ezreinek halálát okozta. A dioxinok egészségromboló hatása kiemelkedően sokrétű: nőknél meddőséget, férfiaknál 

impotenciát okoz, torzszülött magzatokat. Károsítja az immunrendszert és a hormonháztartást. A zsírszövetben 

elraktározódva felezési ideje 7–11 év.  

MIT TEGYÜNK, HA VALAKI A KÖRNYEZETÜNKBEN MŰANYAGOT ÉGET? 

Adjuk oda neki ezt az írást, hiszen sokan nincsenek tisztában a műanyagégetés ártalmaival. 

A tűzoltóság (105) vagy rendőrség (107) segítségét kérhetjük. Forduljunk a járási hivatalhoz vagy a 

környezetvédelmi felügyelőséghez postai levélben. A közérdekű bejelentés illetékmentes. Ide vonatkozó jogszabályok: 

2004. évi XIX. törvény 141–143. §-ai, az 1995. évi LIII. törvény 97. § (2) bekezdése, és a 306/2010. kormányrendelet. 

Ne szenvedjen a füsttől! Ne betegedjen meg, s ne hagyja, hogy mások megbetegedjenek a felelőtlen 

hulladékégetőktől! 

MIT TEHETÜNK MÉG? 

Kerüljük a műanyagok vásárlását, amennyire csak lehetséges. Amit nem tud eladni, azt a kereskedelem előbb-utóbb 

nem rendeli meg, a gyártás előbb-utóbb visszaszorul. Ha már nem tudtuk elkerülni, hogy pénzt adjunk ki érte, 

használat után gyűjtsük szelektíven a műanyag hulladékot. (Műanyag palackokat vigyük el a nagyszékelyi iskolába, ők 

leadják, és az értük kapott összeget az iskola szükségleteire fordítják.) Amikor csak lehet, mindig természetes anyagot 

válasszunk műanyag helyett, élelmiszerben, ruhában, lakberendezésnél, csomagolásnál is. Műanyag palackban 

forgalmazott, mesterséges anyagokkal színezett, ízesített, tartósított folyadékok helyett fogyasszunk inkább friss 

csapvizet vagy saját készítésű üdítőitalt igazi gyümölccsel, mézzel, citrommal, valódi fűszerrel, zöld mentalevelekkel. 

Bővebb felvilágosításért forduljon a Levegő Munkacsoporthoz. Segítünk! 1081 Budapest, Üllői út 18. I/9. 

06(1)411-0509,  06(1)411-0510. 

Rövidített formában adtuk közre az energiaoldal.hu weboldal írását. Hargita Péterné 

 
Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek férjem temetésén. Köszönöm, hogy 

osztoztak fájdalmamban. Becker Józsefné 

 
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.levego.hu/tanacsado_iroda/tanacskeres
http://www.nagyszekely.hu/


KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY 

 

Egyeztettem a Vertikál Zrt illetékes ügyintézőjével, Luterán Lillával, a szemétdíjjal kapcsolatban. 

Ezúton szeretném megosztani az ezzel kapcsolatos tudnivalókat, hátha másnak is hasznára lehet. 

A szemétszállítással kapcsolatban új kormányrendelet lépett életbe, ami azt jelenti, hogy az olyan 

ingatlanokban, ahol egy, kettő, vagy három fő lakik életvitelszerűen, lehetőség van arra, hogy a 

120 literes szeméttároló edényzetet kisebbre cseréljék. Egy lakó esetén 60 literes, kettő vagy három 

fő esetén 80 literes edényzet a megengedett. 

Erről a rendeletről a Vertikál Zrt. a 2015. júniusi számlához mellékelt tájékoztatót, hogy azok a 

személyek, akik érintettek, megrendelhessék a kisebb méretű edényt. Valószínűleg sokunknak 

elkerülte ez a figyelmét. A lehetőség adott, a következő módon intézhetik el: A Hivatal kiállít egy 

igazolást arról, hogy egy fő lakik az ingatlanban – ha kettő vagy három, akkor nincs szükség 

igazolásra. Majd le kell tölteni a Vertikál honlapjáról (www.vertikalzrt.hu) a megfelelő 

nyomtatványt (Ügyfélszolgálat, ügyintézés / Letölthető dokumentumok / Nyomtatvány 

edényzetváltozás bejelentéséhez), és kitöltés után ezt kell továbbítani a Vertikál felé. 

A különböző méretű edényzetekhez kapcsolódó szemétszállítás költsége különböző. Negyedévre a 60 literes 

edény elviteléért 2200 Ft-ot, a 80 literesért pedig 2800 Ft-ot kell fizetni. Fontos, hogy csak szabvány edényzetet 

fogad el a cég, mert ehhez alakították a szemétszállító autó emelőkarját. A szabvány száma, mely az edényen is fel kell 

legyen tüntetve: MSZ EN 840-1. A 60 literes szabványos edény 6350 Ft-ért, a 80 literes 8950 Ft-ért rendelhető meg a 

Vertikál Zrt.-től, a megrendelt kukákat díjmentesen kiszállítják hulladékszállításkor.   

Fodor Ottília 

 
 

 

Ismerjük meg egymást! 

Cikksorozat a régebben és újabban itt lakókról 

 

Kérdéseinkre Knoch András válaszolt a Damjanich utcából. 

 

Mióta él itt Nagyszékelyben? Itt születtem 1936. december 12-én.  

Honnan költözött ide a családja? Édesapám is itt született 1909-ben. 

Édesanyám Dőrypatlanon született 1913-ban. A családunk férfiága a 

hesseni német családokkal települt be. 

Mivel szokott foglalkozni? Először péknek tanultam, 3 évig voltam az. 

Utána buszsofőr voltam. Aztán a téeszben műhelyvezető és sofőr 

voltam 5 évig. Kereskedő is voltam, boltvezető 3 évig. A mostani ifiház 

épületében volt a bolt. Majd visszamentem buszsofőrnek a 11-es 

Volánhoz, Nagyszékelyben voltam telephelyes. Nyugdíjasként 

háztartást vezetek, 2 hektár földön szőlőt és kertet művelek. 

Meséljen kicsit a családjáról. Az én családomban mindenki kisiparos 

volt Nagyszékelyben. Édesapám asztalosmester és szódás volt. 

Édesapámék hárman voltak testvérek. Nagybátyám esztergályos volt, 

rokkákat esztergált. Édesapám nővérének a férje is esztergályos volt, 

cséplőgépe is volt kettő. Édesanyámék öten voltak testvérek, és 

mindenki itt élt Nagyszékelyben. Édesanyám bátyjai között hentes, 

mészáros és kocsmáros is volt. Az egyik nagybátyámé volt a Hirth 

kocsma (mostani kultúrházzal szembeni épület), és ott volt a kisiparos 

kör. Másik nagybátyámé pedig a központban lévő hotel volt. Nekem 3 

testvérem volt, 2 fiú és 1 lány. Már csak a húgom él. 

6-7 évesen már birkákat legeltettem, kertben kapáltam. 1947-ben az 5. osztályban 47-en voltunk. Minket nem 

telepítettek ki, mert édesanyám nem volt német származású. A 8. osztályban a kitelepítések miatt már csak 8 lány és 4 

fiú volt. 8. osztály után péknek tanultam.  

13 éves koromtól nyáron cséplőgéphez kellett járnom, dolgozni minden nyáron, amíg nem jöttek be a kombájnok. 

Reggel 3-tól este 11 óráig csépeltünk. Nagyon szerettem ezt a munkát. 

1960-ban nősültem meg, feleségül vettem Oláh Erzsébetet. Két fiunk született, 1962-ben András és 1967-ben 

Zoltán. 1972-ben költöztünk ide a mostani házunkba (valamikor katolikus paplak volt) családunkkal. 

Mit üzen a Nagyszékelyi Hírmondó olvasóinak? Mindenki termeljen meg otthon mindent, amire csak szüksége van! 

Amit csak meg lehet a kertben termelni. Én is megtermelem, még 79 évesen is. Aki csak tud, tartson magának állatot 

is, akkor nem kell sok mindenért menni a boltba, könnyebben meg lehet élni. 

 

 

http://www.vertikalzrt.hu/


Április kedvence: kakaós virágkalács 
 

Akik ismernek, azok tudják, hogy ha csak lehet, meglepem szeretteimet valami finomsággal. Egy olyan receptet 

ajánlok az olvasóknak, aminek nagy sikere volt, és amit már több ismerősöm is kipróbált. 
 

Hozzávalók:  

– 60 dkg liszt 

– 5 dkg élesztő 

– 3 dl tej 

– 3 db tojás – kettő a tésztához, 

egy a lekenéshez 

– 3 evőkanál cukor  

– 1 mokkáskanál só  

– 2 evőkanál étolaj

Töltelék: 

– 5 dkg olvasztott vaj 

– 4-5 evőkanál kakaópor 

(cukrozatlan) 

– 20 dkg kristálycukor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkészítés: 3 dl langyos tejben elkeverek egy evőkanál cukrot. Belemorzsolom az élesztőt, és felfuttatom. A lisztet 

beleszitálom egy tálba, hozzákeverem a maradék két evőkanál cukrot, valamint a sót. Kis fészket csinálok a közepébe, 

és abba ütöm a két tojást, hozzáadom az olajat, majd az élesztős tejet. Jól kidolgozom a tésztát. Duplájára kelesztem 

meleg helyen. Ha megkelt, téglalap alakura nyújtom. Megkenem 5 dkg olvasztott vajjal, megszórom kakaós cukorral, 

feltekerem, és kört formálok belőle. Másfél ujjnyi vastagon bevagdosom, kiforgatom a szeleteket, és tojással 

megkenem. Előmelegített sütőben 5-ös fokozaton (~180 fok) kb. 15–20 perc alatt szép barnára sütöm. 

Jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki szeretné finomsággal kényeztetni a családját. Pere Mária 

 
 

 „Én kis kertet kerteltem” – II. Nagyszékely legszebb kertje verseny 
 

A saját kiskertben termelt és nevelt zöldség, gyümölcs, virág mindig 

másmilyen, mint a bolti. Amit saját kertünkből teszünk az 

asztalunkra, arról tudjuk, hogyan neveltük, „mi van benne”; az más. 

A földdel való munkálkodás szükséges az ember számára, és 

pótolhatatlan élményt jelent a végeredmény érzése és ízlelése. 

A kertészkedés jó hatással van testünkre és lelkünkre is. Szeretnénk 

megőrizni ennek a fontosságát és rangját azzal, hogy a nagyszékelyi 

kertversenyt idén is meghirdetjük. 
 

Kategóriák: 

– virágoskert, 

– konyhakert, 

– gyümölcsös, 

– vegyes. 
 

Jelentkezés módja: A lap alján található jelentkezési lapot kell 

kitölteni, és az önkormányzat folyosóján erre a célra elhelyezett 

dobozba bedobni 2016. május 15-ig. 
 

Jelentkezési feltétel: A gondozott kertben legalább 10 fajta 

termesztett növény legyen. 
 

Értékelés időszaka: Májustól szeptemberig.  
 

Tervezett zsűrizés időpontja a kertekben (három alkalommal): május vége, július vagy augusztus, és szeptember. 

A zsűri elnöke Fürész Nóra falugazdász. 
 

Eredményhirdetés és díjazás: 2016. október 1-én, a szüreti felvonulás indulása előtt. 

Fürész Nóra falugazdász 

_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

JELENTKEZÉSI LAP 

„Én kis kertet kerteltem” – II. Nagyszékely legszebb kertje versenyre 

Húzza alá a választott versenykategóriát!  Virágoskert – Konyhakert – Gyümölcsöskert - Vegyes kert 

Név:  ....................................................................................................................................................................................  

Lakcím:  ..............................................................................................................................................................................  

Telefonos elérhetőség: ........................................................................................................................................................  

Jelentkezési határidő: 2016. május 15. (önkormányzati folyosó asztalán lévő dobozba dobja be) 


