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Nagyszékelyi Hírmondó 
 

Beszámoló a 2016. augusztus 16-i testületi ülésről 
 

1. Az elmúlt ülésen 7 határozat hozatalára került sor, ebből 5 végrehajtásáról Klubecz Istvánné 

polgármester intézkedett. 

2. Dr. Jovi Károly tartott tájékoztatót a központi orvosi ügyelet működéséről. A Simontornya és térsége 

sürgősségi betegellátást biztosító önkormányzati társulás 2013 óta működik 11 településen, Simontornya 

székhellyel. A doktor úr elmondta, hogy jelenleg 6 orvos ügyel, átlagosan 15-25-en beteget látnak el 

alkalmanként. Az ügyeletet diszpécserszolgálaton keresztül lehet hívni, ahol a diszpécser részletesen kikérdezi a 

telefonálót, hogy eldönthesse mi a legjobb megoldás a beteg számára. A napközbeni ügyelet telefonszáma: 

30/927-98-30, hétvégén pedig a 74/318-104 telefonszám hívható. 

3. Dr Csonka Mária írásban küldte el beszámolóját a háziorvosi szolgálatról.  
A beszámolóban kitért a szakrendelések változásaira, miszerint a Tamási Szakrendelőben már nem fogadják a 

reumatológiai, ideggyógyászati és urológiai betegeket; nekik Szekszárdra kell menniük. Átmenetileg nehézkessé 

vált a belgyógyászati betegek gondozása, Ürögi főorvosnő betegsége miatt. Szeptembertől a doktornő visszajön 

és újra helyreáll a régi rend. A betegforgalom Nagyszékelyben 25-40 beteg rendelésenként. A doktornő munkáját 

új asszisztensnő segíti: Lengyel Zoltánné Edit.  

4. 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítésének értékelő táblázatát Klubecz Istvánné polgármester és 

Ingerné Becker Mónika, gazdasági előadó ismertette tételenként. Megbeszéltük a tételek tartalmát és 

összehasonlítottuk az egy évvel ezelőtti hasonló értékeléssel. Az évi előirányzott költségvetési bevételek 53%-a 

teljesült, a költségvetési kiadások 35, 1%-a teljesült. Mindent összevéve megnyugtatóan alakul a költségvetés I. 

félévi teljesítése. A Start beruházások kapcsán újabb nagyértékű eszközökkel gyarapodott az önkormányzati 

vagyon:bozótvágóval, lapvibrátorral és önjáró fűnyíróval. 

5. Nagyszékelyi Értéktár Bizottság munkájáról Horváth Irén elnök számolt be. Az értéktárba új javaslatok 

nem érkeztek, de az értékmegőrző munka ez idő alatt is tovább folyt. Nagy Sándorné augusztusban három 

délelőtt tanított a műhelyében mellény- és pártavarrást, valamint hímzést gyerekeknek és felnőtteknek.  

Hargita Péterné további régi családi és egyéb fotókat szkennelt be, és a gyűjtemény ismeretlen fotóit azonosította 

be Máté Lászlóné segítségével. Hangfelvételeket készített régi szokásokról és történetekről Juci nénivel. Elkezdte 

a református I. anyakönyv fotóinak javítását és vágását. Dokumentálta református értékeink egy részét. 

Összeállított egy anyagot a nagyszékelyi honlapra, ahol szerepelni fog az Értéktár. Újabb értéktárba vételi 

javaslaton dolgoznak mindketten. 

6. Peltz Róbert a DRV Tamási Kirendeltségének üzemvezetője a Nagyszékelyi II. sz. kút átminősítésével 

kapcsolatban adott bővebb tájékoztatást és megválaszolta a vízhálózattal és szennyvízkezeléssel kapcsolatos 

kérdéseket. Mivel a Petőfi utcában elhelyezkedő kút évek óta nincs használatban, a DRV kéri a kút átminősítését, 

hogy a drága bevizsgálások elkerülhetők legyenek. Amennyiben szükségessé válna a kút használata, nincs 

akadálya az azonnali visszaállításnak. Elmondta még, hogy évi egy alkalommal átöblítik az ivóvízhálózatot. A 

medencét fertőtlenítik, majd az utcák végénél a tűzcsapok megnyitásával addig mossák át a hálózatot, ellenőrzik 

a vízminőséget, amíg az megfelelő nem lesz. 

 7. Döntés született a temetői emlékkereszt ügyében. A testület a rajzon megküldött méretű kereszt felállítását, 

az önkormányzat által kijelölt helyen és felirattal - „Elhunyt szeretteink emlékére” -  támogatja. A kereszt a 

felállíttató tulajdonában marad, aki a karbantartását is vállalja.  

8. Az önkormányzat tulajdonában lévő vízi közmű vagyonértékelésének elfogadása volt szükséges, mivel 

vagyonértékelési fordulópont volt. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a vízi közművek vagyonértékelésének 

szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló NFM rendeletnek 

megfelelően elkészítette az általa üzemeltetett, az önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyonra vonatkozó 

vagyonértékelést. Az ivóvízhálózatot, két mélyfúrású kutat és a víztároló medencét 91 millió forintra értékelték. 

9. Négy települési támogatás került benyújtásra, melyből hármat támogatott a testület, egyet további 

kivizsgálás miatt elnapolt. 

Hargita Péter Árpádné 

           képviselő 

 

 



Ismerjük meg egymást! 
Cikksorozat községünk közéleti szereplőivel 

Kérdéseinkre Klubecz Istvánné polgármesterünk válaszolt. 

  

1.      Mióta él itt Nagyszékelyben? 1962. május 11-én  

születtem abban a házban, ahol jelenleg is lakom. 

2.      Honnan költözött ide a családja? Az őseim Hessen 

Kasselből jöttek az 1700-as években. Édesapám ideszületett 

1911-ben. Anyukám, aki ugyanúgy német származású 

Felsőnánáról költözött ide 1955-ben. 

3.      Mi a foglalkozása? Beszélne eddigi munkáiról? 1980. 

augusztus 1-én kezdtem el dolgozni a pincehelyi kórház 

belgyógyászati osztályán, majd 1982-ig Nagyszékelyben 

voltam körzeti ápoló. Lányom megszületését követő 

tizenkettedik hónaptól 1988 decemberéig a helyi vegyesboltban 

voltam boltvezető a Siómenti ÁFÉSZ alkalmazásában, majd 

három hónapig a helyi Takarék Szövetkezetben helyettesítettem 

mint pénztáros. A rövid kitérő után kettő évig szociális 

gondozó voltam Nagyszékelyben. 1991-től a helyi 

polgármesteri hivatalban dolgozom, ami 2007-től körjegyzőség 

lett, 2013. január 01-től közös hivatal. 2014. október 12-től 

választott tisztségviselőként a polgármesteri feladatokat látom el.  

A Dombóvári Apáczai Csere János Szakközépiskolában érettségiztem. Az ott szerzett általános 

asszisztensi és ápolói képzettségemet a későbbiekben szociális gondozói OKJ-s képzés során fejlesztettem. 

Később a munkahelyeken és magánéletben való helytállás érdekében további szakterületeken bővítettem az 

ismereteim, így szereztem boltvezetői, gázcsere-telep vezetői és növényvédő-kezelői végzettséget. Tanultam 

növényvédelmi ismereteket és takarmányértékesítést, valamint tűzvédelmi szakvizsgát is tettem. Amikor 

már a hivatalnál dolgoztam, az anyakönyvi szakvizsgát, azután a közigazgatási alapvizsgát raktam le. A 

közigazgatási munkakörnyezet megkívánta a jogi ismeretek és jogszabályok alkalmazásának képzési 

rendszerben való elsajátítását, illetve az igazgatási feladatok ellátásával, az adóigazgatási ismeretekkel 

kapcsolatos és a közbiztonsági referens tanfolyamok elvégzését. A digitalizált   világban való boldogulás 

érdekében ECDL számítógépes tanfolyamot végeztem.  

Most már jól érzem magam, mint polgármester. A tapasztaltabb polgármesterek elmondták, hogy kell 

hozzá két év, amíg az ember megszokja ezt a fajta változást. Időnként nemet kell mondani és kereteket 

szabni. Ez a fogadó közeg számára olykor a mai napig nehezen elfogadható, mivel az előző években 

szociálisan érzékeny vénám révén erőn felül kívántam a személyes kéréseket válogatás nélkül teljesíteni. 

Továbbra is célom a lehetőségekhez képest maradéktalan támogatás nyújtása az ésszerűséget mindig szem 

előtt tartva. Én ugyanúgy szeretem az embereket, hiszen a faluért, az emberekért vállaltam el ezt a feladatot. 

Csak bízni tudok benne, hogy ezt Ők is érzik.  

4.      Meséljen kicsit a családjáról! Csodálatos gyermekkorom volt, pedig szegények voltunk. Habár a 

szüleim sokat dolgoztak, a fizikai munka mellett mégis volt idejük ránk; úgy érzem jó nevelésben volt 

részem. A tanulás mellett már 10 évesen folyamatosan kellett segíteni a fizikai munkában, így megtanították 

a józan gondolkodásmód, kitartás és egység fontosságát, amiért hálával tartozom immáron elhunyt 

szüleimnek!  

Férjemmel, a 35 éve tartó házasságunk során ezen alapértékek mentén próbáltuk a mindennapjainkat 

megélni és két csodálatos gyermekünknek, Évikének és Istvánnak mindezeket átadni.  

5.      A munkáján kívül mivel szeret foglalkozni? Szeretek olvasni és nagyon szeretem a földet. A föld 

energiáját, a kertet. A fiam szokta mondani, hogy lehet, hogy nekem a kert az otthonom. Mert mindenkinek 

van egy hely, ahol jól érzi magát és nekem ez a kert, a föld közelsége.  Ez az életforma energiával tölt fel. 

Még életünkben nem vásároltunk igazán húst és zöldségfélét, azt mindig saját magunk termeltük meg. 

Boldoggá tesz, hogy azt tudjuk megenni, amit mi termelünk meg. Kirándulni is szeretek, viszont az itthoni 

csend és nyugalom számomra megfizethetetlen: igazán jót aludni és jól lenni leginkább itt tudok. 

6.      Mit üzen a nagyszékelyi Hírmondó olvasóinak? Kitartás, hit, remény, szeretet és elfogadás. Minden 

más, ami a jó élethez szükséges ezáltal jön létre és rendelkezésre áll! Szeressük és tiszteljük egymást, mert 

minden ember egy tőről fakad és egyenrangú! 



Önkormányzati termékek 

Az önkormányzatnál az alábbi termékek rendelhetők és vásárolhatók:  

-sárgarépa: 140Ft/kg  

-vöröshagyma: 100Ft/kg 

-lilahagyma: 180Ft/kg 

-fokhagyma: 1000Ft/kg 

-kelkáposzta: 160Ft/kg  

-fejes káposzta: 160Ft/kg 

-burgonya: 100Ft/kg 

-paradicsom: 220Ft/kg  

-paprika: 250Ft/kg 

-savanyúság 0,7dl: 300Ft; 1,7dl: 600Ft; 5l: 1300Ft,  

A termékekből minden kedden és csütörtökön 7:30 és 10:00 óra között van árusítás 

a bolt előtt. Érdeklődni Klubecz Lászlónénál lehet. (20/210 17-56) 
 

Diákmunka 
 

Az önkormányzat ezen a nyáron is foglalkoztatott középiskolás diákokat nyári munka keretében. Az öt 

lány változatos módokon tudott segíteni: több mázsa hagyma felszedésében és pucolásában, az iskola 

takarításában, lomtalanításban, valamint a községi táblák lenolajozásában és a hidak korlátjainak festésében. 

Velki Eszter rendhagyó módon 

egy három héten át tartó kézműves 

szakkört működtetett, amin szép 

számú felnőtt és gyerek pró-

bálkozhatott a kerámiakészítéssel, 

papírmerítéssel, bőrözéssel, batiko-

lással, fonással és egyéb kézműves 

tudományok elsajátításával nap mint nap. 

Diákmunkára jövő nyáron is lesz lehetőség, a jelentkezni vágyók 2017 júniusában érdeklődhetnek a 

polgármesteri hivatalban.        Arany Beáta 
 

Angliába utazik a nagyszékelyi párta. 
 

Ahogy azt terveztük, augusztus első hetében elkezdtük szabni, varrni a szüreti felvonulásra szánt 

mellényeket és pártákat. A női mellény mintájául a múzeumban őrzött régi mellény szolgált, melyről új 

szabásmintát készített Hargita Péterné. Már meglévő szoknyákhoz ennek alapján készülhetnek az új 

mellények. A párták hímzéséhez gyöngyfonalat, gyöngyöt és flittereket használtunk. 

A kíváncsiság három éppen itt nyaraló budapesti gyereket közénk hozott. Ők azonban, idő hiányában, 

nem kezdtek nagyobb lélegzetű kézimunkába, de szívesen és nagyon szép eredménnyel haladtak a 

gyöngyhímzés megtanulásában. 

Egyetlen nagyszékelyi lány: Széll Vanessza volt velünk. Ő pártát kezdett hímezni magának. Először 

papíron megtervezte, aztán kiválasztotta a színeket, megbeszéltük az öltésmintákat és önálló munkába 

kezdett. Jól haladt, de aprólékos munkáról lévén szó, még találkozunk a teljes befejezésig.  

Vanessza pár éve Angliában él édesanyjával, ott tanul, és most az iskolai szünidőt tölti Nagyszékelyben 

a nagyszüleinél. Kicsi lány kora óta látom fejlődését a kézművességben, ügyességét, önzetlenségét az 

elkészült tárgyak elajándékozásában. Szeret közösségben lenni, szívesen vesz részt a közös 

kenyérdagasztásban is. Tíz évesen - amikor még alig érte fel az asztalt - tagja volt egy ötfős csapatnak, akik 

egy kemencére való kenyeret sütöttek a falubelieknek augusztus 20-án. 

Igaz, hogy az idei szüreti felvonuláson nem tud részt venni, de a párta hímzésébe azért kezdett, mert 

„magyar lánynak” fog felöltözni az angliai iskolai ünnepélyen. Szép gondolat, örülhetünk neki, és büszkék is 

lehetünk, hogy itt van Nagyszékelyben Vanessza, aki azért hímez magának pártát, hogy elvigye magával a 

nagyvilágba, és megmutassa, hogy milyen viseletben ünnepeltek, és ünnepelnek a magyar lányok. 

Azt mondják, egy fecske nem csinál nyarat. De én 

mégis bízom abban, hogy lesznek még lányok itt 

Nagyszékelyben, akik hímeznek maguknak ünnepi 

öltözéket. Még vagyunk néhányan, akik szívesen 

megtanítjuk, csak jöjjenek bátran, segítünk, ha kérik. 

A cikk megírása után jutott tudomásomra a szomorú 

hír, hogy elhunyt Farkas Károlyné, Székely Annamária. 

Ő Nagyszékelyben született, itt élt férjével és két 

lányával. Amikor a család Pincehelyre költözött, Ő akkor 

is, - egészen nyugdíjba vonulásáig - óvónőként dolgozott itt a nagyszékelyi óvodában. Sok szép holmit 

adományozott a helyi gyűjteménynek, egyebek között azt a mellényt is, amelyről mintát vettünk a napokban.  

Köszönjük, emlékét szívünkben megőrizzük, nyugodjon békében.        Nagy Sándorné 



NYÍLT NAP helyett NYÍLT ISTENTISZTELETEK! 
 

Szeptember minden vasárnapján nyílt istentiszteletek várják református közösségünkben. Nincsenek 

elvárások, nincsenek kínos pillantások. Bárhová lehet ülni, nem kell félni hogy valakinek a helyére ül. Nem 

kell előre rosszul éreznie magát, hogy ismeretlen helyre és ismeretlen dolgok közé csöppen! Bár minden 

istentiszteletünk nyitott, szeptemberben kifejezetten arra helyezzük a hangsúlyt, hogy aki eddig nem mert 

eljönni hozzánk, azt most semmi ne tartsa vissza.  

Vannak, akik azért nem jönnek istentiszteletre, mert félnek az ismeretlentől, vagy attól, hogy 

megszólják őket, ha valamit nem tudnak. Ezért biztosítunk minden hozzánk érkezőt, hogy elfogadással, 

szeretettel és örömmel fogjuk fogadni! Egyébként sem azért jövünk össze, hogy egymásra figyeljünk, hanem 

hogy Istenre. 

Hívjuk, hogy mindenféle kényszer és elköteleződés nélkül próbálja ki, hovatartozástól függetlenül! 

Jöjjön el egyszer közénk szeptemberben, és élje át amint Isten közelsége békességet, erőt és örömöt ad 

Önnek is!  

Várjuk szeretettel! 
*  *  *  

 Falunap óta fényárban úsznak a református templomok tornyai 
 

Hálásan köszönjük Inger Gábornak és Családjának a reflektorok ötletét, a kezdeményezést és a 

megvalósításhoz nyújtott segítséget! 

        Csapkovics Bertalan 

 

Kiegészítés 
A legutóbbi lap falunapi munkálatairól szóló cikkében Inger Gábor nyakába varrtam a református 

templom díszkivilágításának teljes megvalósítását. Való igaz, hogy ő tervelte ki és vezényelte le az akciót, 

de ne maradjon szó nélkül, hogy az egyik reflektor megvásárolásával és a villanyszerelés elvégzésével a 

Református Egyház is támogatta őt és ötletét.      Arany Beáta 

 

Szeptemberi miserend 

Szeptember 4-én és 11-én nem lesz szertartás. 18-án 15.30-kor liturgia, 25-én 15.30-kor szentmise lesz. 

            Velki Júlia 

 
Iskolai hírek 

Itt az ideje búcsút inteni a vakációnak, szeptember 1-jén, csütörtökön újra elkezdődik a tanítás a 

Nagyszékelyi Iskolában. Az évnyitó is ezen a napon lesz, reggel 8 órakor. Szintén ekkor kerül sor a 

tankönyvek kiosztására. 

Szorgos kezek egész nyáron kertészkedtek az iskolakertben, és a munka gyümölcse immáron 

beérett. Csütörtök délután öt órakor bableves-partival ünnepelünk tehát, amire várjuk a kisiskolás 

gyerekeket és szüleiket, és a nagyobbak közül azokat, akik közreműködtek a kertgondozásban. 

A nyár folyamán nagy 

lomtalanítást végeztünk az 

iskolában, aminek ered-

ményeképpen még használ-

ható műszaki cikkek vására 

lesz szeptember 12-én hétfőn, 

és szeptember 15-én, 

csütörtökön délután 15 és 18 

óra között. A kínálatban 

szerepelnek számítógépek, 

monitorok, nyomtatópat-

ronok és mindenféle 

tartozékok. 

 

Horváth Irén 

 

 

*  *  * 

Óvodai hírek 

A nyári szünet leteltével 2016. 

szeptember 1-én csütörtökön reggel sok 

szeretettel várunk minden ovist és 

szüleiket a megszokott rend szerint a 

nagyszékelyi óvodába.  

Nyitvatartásunk változatlan: reggel 7-

től délután 4 óráig.  

Az új nevelési év mottója legyen ez: 

„Mert együtt lenni jó!” 

Egy mondóka az induláshoz: 

Kukurikú, jó reggelt!-  

szól a kakas, ha felkelt.  

Keljetek fel gyerekek,  

Óvodába menjetek!  

Lukácsé Hildebrand Erzsébet 



Emlékezés 

az augusztusban elhunyt Farkas Ami néniről és férjéről, akik hosszú éveken át a község és a közösség 

meghatározó személyiségei voltak. Regénybe illő történetükről lányuk mesélt. 

Anyukám Farkas Károlyné, született Székely Anna Mária középparaszti sváb családból származott. 

Apai nagyapja: Geiger János (akit Horthy Miklós emelt vitézi rangra) magyarosította a nevét Székelyre. 

Bátor ember volt, Doberdónál és Isonzónál harcolva számtalan hőstettet hajtott végre. Fejébe, tüdejébe több 

lövést is kapott, 2 ujját ellőtték, mégis csodával határos módon felépült és harcolt tovább. Az ő fia volt az a 

Székely János, aki viszont a Don kanyarból hozta haza élve a katonáit, amiért ők örök barátsággal viseltettek 

iránta. Amikor kitelepítették őket, akkor ezek a katonabarátok bújtatták a családot. Ők Magyarországért 

harcoltak és semmiképpen nem akartak Németországba kerülni! A "Hűséggel a Hazáért" mozgalom tagjai 

voltak, ami a Volksbunddal állt szemben annak idején. Sikerült is nekik itt maradni, bár a család minden 

vagyonát, házát, jószágát, elvették. Sokat szenvedtek, de mindig optimisták voltak, és bíztak az 

újrakezdésben. Bukovinai székely családot, kibombázott Budapesti gyerekeket fogadtak be, s később ez a 

budapesti család segített nekik a kitelepítés előli bujkálás idején! 

A házuk éppen azelőtt készült el, mikor jött a kitelepítés. Nem dédelgettek magukban sem gyűlöletet, 

sem haragot; tudomásul vették, hogy a történelem viharaiban sodródott az a család is aki megkapta a házat, 

melyet ők építettek. Anyukám számára a legfájóbb emlék az volt, amikor elárverezték vagy inkább 

szétosztották családja nagy szeretettel tartott jószágait, vagyontárgyait, és kis fekete báránykáját, amit ő 

gondozott! Csak a kutyájuk maradt meg és kísérte őket végig a vándorlásukban.  

Végül, amikor már lehetett, a család visszatért a faluba. Házuk már nem volt. Két idős néni ajánlotta fel 

nekik, hogy eltartásért cserébe, lakjanak a házukban. Így is lett, megosztoztak a kicsi ház két szobáján. Igazi 

család lettek, a néniket nagymamáknak hívták és életük végéig úgy is éreztek irántuk. Amikor  a '80-as évek 

végén kiderült, hogy a ház nem lett a nevükre íratva, nagyapámnak el kellett hagynia azt az otthont is. Fájt 

neki, második kitelepítésként élte meg. 

Édesanyám Székesfehérváron és Gyönkön járt gimnáziumba, majd könyvelést tanult. Dolgozott TSZ 

irodában, erdészeti irodában, később a szívét követve elvégezte az óvónőképzőt Kecskeméten. Ezzel élete 

álma teljesült: óvónő lett. Dolgozott Pincehelyen ahova sokszor télen is gyalog, a nagy hóban járt be 

Nagyszékelyből. Nagyon szerette a hivatását, a kicsiket. Később ő lett a vezető óvónő Nagyszékelyben. 

Mindent megtett az óvodásaiért, ez volt az élete! Addig talpalt Budapesten a minisztériumokban, amíg 

kijárta, hogy a jegyzői lakást - amely üresen állt - megkapják óvodának. Kijárta azt is, hogy bevezetésre 

kerüljön a központi fűtés. Akkoriban csak a nagyszékelyi óvodának volt ilyen. Később édesapámmal együtt 

vándortáboroztatta apukám iskolásait. Minden gyerekre nagyon nagy szeretettel emlékeztek. Mind a ketten 

igazi pedagógusok voltak, akik hivatásuknak tekintették a pályát. Munkájukat sosem tekintették munkának. 

Édesapám Kocsolán született, négy gyermekből legkisebbként. Fiatalon Gyulajon élt; apja, nagyapja és 

dédapja 5 generáción át erdészek voltak. Édesapámnak innen volt a természet iránti szeretete és tisztelete. A 

tanítóképzőt Dombóváron végezte, a tanárképzőt később Pécsett levelező tagozaton. Édesanyámmal úgy 

ismerkedett meg, hogy Nagyszékelyben kapott tanári állást az iskolában. 1958-ban házasodtak össze. Volt 

időszak, amikor anyukám is tanított az iskolában, úgy tudom rövid ideig kollégák is voltak. 

Apukám és anyukám is 1938-ban 

születtek és házasságkötésük után életük 

végéig együtt maradtak. Apukám haláláig 57 

boldog évet éltek együtt. Példát mutattak 

abban, hogyan kell mindig minden bajból 

felállni, s hogy mindig lehetséges az 

újrakezdés. A nagypapa például azt mondta 

édesanyámnak, aki kislányként könnyes 

szemekkel nézte végig, ahogy a kedves báránykáját vágóhídra viszik idegenek: "Ne sírj kislányom! Ami a 

fejedben van, azt soha nem vehetik el tőled!" Talán ezért tanult anyukám minden iskolában olyan 

szorgalmasan és kitartóan ahol megfordult, s talán ezért őrzött meg élete során minden emléket a fejében, 

hogy az utókornak átadhassa mindazt, amit tud.  

Amikor  Nagyszékelyben megszűnt a felső tagozat, édesapám Pincehelyen kapott tanári állást, és oda is 

költöztünk. Anyukám Nagyszékelyben maradt vezető óvónő abban az óvodában, amelyet kiharcolt a falunak 

és a gyerekeknek. Nyugdíjas éveikben sem pihentek, hanem a kárpótlás során visszakapott földjeiken 

gazdálkodtak. Életük utolsó pillanatáig tevékenyen és aktívan dolgoztak mind a ketten. 

Életük nem volt könnyű, mégis mindig készek voltak újrakezdeni, s tanulni, fejlődni. Ez számomra nagy 

példa.            Farkas Gyöngyi 



Kívánságkosár 
 

Születésnapja alkalmából szeretettel köszönti Papp Jánosnét fia: István, menye: Szilvi és unokái: Klaudia, 

Alexandra és Milán; valamint lánya: Zsófia, veje: Jani és az unokák: Flórián és Zalán. Csatlakoznak a 

családhoz és ugyancsak minden jót kívánnak Etának a Pajtaszínház tagjai! 

* 

Juhász Arikánnak boldog születésnapot kíván családja. 

 
Receptek 

 

A júliusi Hírmondóból sajnálatos módon kimaradt a recept. Kárpótlásul az augusztusi számban most 

kettőt is közlünk! Az elsőt (ami az idei gyereknapról lehet ismerős) inkább melegebb őszi napokra 

tartogassuk! A másodikra a három évvel ezelőtti falunapról emlékezhetnek azok, akik ilyesmire képesek 

emlékezni. Bármilyen időjárási viszony mellett fogyasztható. 

Megkerült júliusi recept:  

Egyszerű gyümölcsös fagyi  

Egy adag fagyasztott gyümölcsöt 

turmixoljunk össze nyers gyümölccsel! 

A gyereknapon fagyasztott erdei 

gyümölcsös mix, málna és ribizli volt 

összekeverve banánnal. Most a 

szedernek van ideje, ezt lehet hígítani 

almával és édesíteni banánnal. 

A végeredmény állaga az 

arányoktól függ: több fagyasztott gyümölcs esetén 

inkább fagyi vagy jégkása; több nyers gyümölccsel 

pedig inkább hűtött shake lesz.   

     Kispitye Attila 

Augusztus kedvence: Tejfölös 

piskótatekercs 

6 tojásból piskótát sütünk. Megkenjük 

lekvárral, feltekerjük és ujjnyi vastag 

szeletekre vágjuk. A piskótatekercs-szeletekkel 

kirakunk egy tálat, vagy tortaformát. 

1 csomag étkezési zselatint felfőzünk 1 dl 

tejben, hogy sima legyen. Még melegen 

összekeverjük 3 nagy doboz tejföllel és ízlés 

szerinti mennyiségű cukorral. Rakhatunk bele 

gyümölcsöt is. A masszát a formába öntjük, majd 

néhány órára hűtőbe rakjuk. Ha megdermedt, 

kifordítjuk egy tálcára. 

 Szekeres Gáborné Ildi 

 

Augusztus 20 képekben 
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