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Nagyszékelyi Hírmondó
Évnyitó
Szeptember 1-én megkezdődött a 2016/17-es oktatási év. Az idei év
rekordokat döntöget, hiszen huszonöt óvodás, az iskolában pedig kilenc elsős
kezdi a tanévet. Rajtuk kívül három
másodikos, kettő harmadikos és öt negyedikes
kisdiák vett részt a reggeli órákban megtartott
tanévnyitón. Az első nap az iskolában csülkös
bableves főzésével és annak helyben
fogyasztásával zárult. A lakomára a tavaly
elballagott gyerekek is hivatalosak voltak,
hiszen ők is részt vettek az iskolai kert művelésében, amelynek terményeiből
a leves alapanyagai kikerültek. A főzés igazi koprodukció volt: a sok kis
konyhatündér kitett magáért, és ügyesen fejtette a babot, pucolta a zöldséget,
és gyurmázta a csipetkét. A tanerők mellett lelkes szülők és Erzsi óvó néni is
segédkeztek az előkészületekben és a porciózásban. Amit főztek, meg is ették!
Arany Beáta
A nagyszékelyi gyógynövényes tanfolyamról
Tavaly nyáron olvastam egy szórólapot, ami
fölkeltette az érdeklődésemet: gyógynövényes
kert- és „női kör” egyben?! Mindez egy ingyenes
tanfolyam keretében… Vajon kiket fog még
érdekelni, mit lehet még erről tudni? Nagy
izgalommal vártam az őszi megbeszélést, aztán a
februárban induló tanfolyamot.
Az elején alig fértünk el a napközis teremben,
később néhányan kimaradtak, de még így is
sikerült megalkotni a hat kis csoportot, melyek
feladata az volt, hogy létrehozzanak egy-egy
gyógy- és fűszer-növényekből álló kertet, és
készítsenek üzleti tervet egy
általuk
kitalált
termék
értékesítésére. Az előadások
tartalmasak, bár nem mindig
egyformán érdekesek voltak.
Nagy
tudású,
felkészült
előadókat hallgathattunk. Ami
kevésbé tetszett, hogy az egész
tanfolyamon túlsúlyban volt az
elmélet a gyakorlathoz képest.
A csoportmunkát én nagyon élveztem, főleg a
gyakorlati részét, és nagyon jó volt látni az utolsó
alkalommal, hogy milyen szép kertek alakultak és
mennyi érdekes ötlet született.
Bori Tamásné

2015 júliusában kereste meg dr. Gosztola Beáta
adjunktus a Budapesti Corvinus Egyetemről
néhány környező település vezetőjét egy
nemzetközi EU-s pályázat nyújtotta lehetőséggel.
A GROW projekt női önsegítő csoportok
létrehozását tűzte ki célul a kertészet területén.
Mivel a jelentkezők többsége (23-ból 19 fő) a mi
településünkről jött össze, a tanfolyam a
nagyszékelyi iskola épületében indulhatott el 2016
februárjában. A főleg középkorú nőkből álló
csoport „vidéki” tagjai Pincehelyről, Szárazdról és
Keszőhidegkútról jöttek. Júniusig összesen 10
alkalommal találkoztunk.
Az oktatók többsége a
Szent
István
Egyetemhez
tartozó
Kertészettudományi
Kar
Gyógyés
Aromanövények Tanszékéről
jött.
A
gyógynövények
felismerésén, gyűjtésén, illetve
termesztésén túl szert tehettünk
fitoterápiás
alapismeretekre,
valamint betekintést kaptunk a gyógynövényalapú
termékek
forgalmazásának
lehetőségeibe,
marketing ismeretekbe és a vállalkozásindításba.
Hargita Péterné

Varroda és varrodai betanítás indul címmel volt fórum 19-én az önkormányzat tanácstermében. A 18
jelenlévő közül 10-en jelezték, hogy szívesen bekapcsolódnak a programba. Ennek során duális képzésben
kapnak oktatást, miközben már dolgozhatnak is. A Három Völgy Szociális Szövetkezet által szervezett
program nyitva áll azok számára is, akik még sohasem varrtak. A jelentkezőket képzési és munkába állási
támogatás is segíti addig, amíg teljesen bele nem jönnek a varrásba. Még lehet jelentkezni! Hargita Péter

NAGYSZÉKELYI SZÜRETI FELVONULÁS
2016. október 1-én, szombaton
Jöjjön és csatlakozzon a felvonulók népes táborához!
13:30 Gyülekező a központban
13:45 Nagyszékely legszebb kertje verseny eredményhirdetése és a díjak átadása
14:00 Felvonulás indulása a Szabadság térről. Útvonal: Pincehelyi utca –
Kossuth utca – Szabadság tér – Rákóczi utca – Damjanich utca – Petőfi utca –
Ady utca – Dózsa utca – Petőfi utca – Táncsics utca – Szabadság tér.
Meghívott vendégeink: Pincehelyi Rozmaring Néptánccsoport, Pálfai
Hagyományőrző Néptánc Egyesület csoportja, Ozorai Színkör dalköre
20:00 Esti bál a PEPE BAND zenekarral! Belépő: 500 Ft.
23:00 Tombolahúzás

Baj és búbánat ma otthon maradjon,
emberfia-lánya szép ruhákat húzzon,
hogy az egész sereg jó kedvvel vonuljon!
Ruhák kölcsönözhetők a helytörténeti gyűjteményből Hargita Péternétől
(30/562-4911) szeptember 26-án, hétfőn és 28-án, szerdán 8–9 óráig, 27én, kedden 16–17 óráig. Kaució: 500 Ft/öltözet ruha. Tisztán visszahozott
ruha esetén a pénz visszajár. Kölcsönözhető ruhafelajánlásokat szívesen
elfogadunk.
Önkormányzat
Cifra kalács
Tipikusan helyi ünnepi eledel, habár az interneten kutakodva nem találtam semmi nyomát a háromszínű
sváb cifra kalácsnak, amit Nagyszékelyben minden nagyobb ünnepre, de leginkább lakodalomra sütöttek.
Borsos Jánosné, Lizi néni is nagyot nézett, mikor a cifrakalács receptjét szerettem volna elkérni tőle; olyan
ugyanis nincs. Mindenki a saját családi kalácsreceptje alapján sütötte meg a tésztát, amit viszont aztán
(pontosabban közben) három színűre festettek: a fehér mellett sárgára és pirosra. Hogy közelebb kerüljünk
az igazsághoz, Lizi néni azért megosztotta saját titkos kalácsreceptjét. Mivel óriási adagról van szó (közel
két kiló lisztből készül), mindenki ossza vagy szorozza a mennyiséget a család kapacitásától függően!
A három különböző színű tésztát külön-külön kell kidolgozni, hogy a színezék szépen el tudjon
keveredni bennük. Egy adag tészta receptje a következő:
3 dkg élesztőt kevés langyos tejben (csipet cukorral és liszttel) felfuttatunk. Egy tálba szitálunk 1 liter
lisztet (ami körülbelül 65 dkg), rakunk hozzá csipet sót, 4 evőkanál cukrot, 3 evőkanál olajat, egy tojás
sárgáját és annyi langyos tejet, amennyit felvesz. Ez nekem kb. 3,5 dl volt, amit azért jó tudni előre, mert
ebben érdemes feloldani az ízlés szerint adagolt ételfestéket. Erre nincs előírás, hiszen volt, aki a szolidabb,
míg mások a harsányabb színeket kedvelték. Ha valaki lekvár nélkül, de édesebben szereti enni a kalácsot,
annak Lizi néni további 10-14 darab „Édeske” hozzáadását javasolja, a túl sok cukor ugyanis lehúzza a
tésztát. Ezt is érdemes a langyos tejben kutyulni el. Pikánsabbá teszi a tésztát, ha egy csipetnyi szerecsendióvirágot (nem tévedés!) reszelünk a lisztbe.
Ha mindhárom tészta megkelt, egyenként kinyújtjuk, majd egymásra
helyezzük őket: alulra a fehéret, rá a sárgát, végül a pirosat. (Ahhoz, hogy
egy átlagos tepsiben elférjen, itt már felezni kell őket.) Lazán feltekerjük,
tepsibe helyezzük és további fél órára letakarjuk. Tojással megkenjük,
majd forróra előmelegített sütőben közepes lángon szép pirosra, avagy
tűpróbáig sütjük. (Nekem ez 180 °C-on 45 percet jelentett.)
Mint azt Máté Juci nénitől megtudtam, a sváb receptet elsajátító
magyar asszonyok fahéjas cukrot hintettek a rétegek közé. A színezést
illetően a természetes ételfestékek pártolói próbálkozhatnak a sáfránnyal,
bodzával, illetve céklalével, aki pedig borzong a piros színű kalácsnak
még a gondolatától is, annak merem javasolni a kakaós, fahéjas, mákos
verziókat, melyeket sodorhatunk, tekerhetünk, fonhatunk, hogy ezáltal
cifrábbnál cifrább kalácsokhoz jussunk. Végül pedig ne kíméljük őket,
hanem fogyasszuk egészséggel!
Arany Beáta

Ismerjünk meg mást is!
Harmadik éve tanítja a nagyszékelyi alsósokat Horváth László, közismertebb nevén Laci tanár bácsi. Ő
válaszol most a nekiszegezett kérdésekre.
Hol és mikor születtél? Hol élsz?
1960-ban Sárbogárdon születtem. Vajtán nőttem fel, ott laktam
mindig.
Mivel foglalkozol?
1978 óta tanítok megszakításokkal. Simontornyán dolgoztam
alsósokkal. 2007-től egy évig gyermekotthonban voltam Sárbogárdon,
utána Szedresre kerültem, a rehabilitációs központba. Másfél évet
dolgoztam ott mint nevelő, de tanítottunk is: felkészítettük a gyerekeket a
vizsgára. 14 fős volt az intézet, a gyerekek 10-18 évesek. 2011-től három
évig Pálfán dolgoztam.
Jártál korábban Nagyszékelyben?
Talán húsz éve, mikor még Simontornyán tanítottam, akkor
határoztuk el, hogy eljövünk ide biciklivel: egy-két anyuka meg az osztályom. Néztem, hogy milyen
érdekes, meg milyen szép. Megtetszett! Később ismertem meg Irénkét meg Istvánt, továbbképzéseken.
2014-ben szóltak, hogy Nagyszékelyben van egy hely. Augusztus 27-én, a születésnapomon hívott fel
Irénke, hogy felvettek. Most kezdem a harmadik évet. Napi 70 km utazás, megszoktam.
Úgy tudom, vannak nevelt fiaid.
Van kettő. Az egyik a keresztfiam volt, aki nevelőintézetbe került. A mama (aki az én keresztanyám
volt) hozta ki onnan. Mikor ő is megbetegedett, akkor került hozzám nyolcadikos korában. Már nálam
végezte el a szakmunkásképzőt, majd leérettségizett, és utána került a Hankook-ba. A másik fiú pedig árva
volt, a nevelt fiam osztálytársa; úgy került hozzám középiskolásként. Ő informatikus lett. Most 32 évesek.
Mit csinálsz a szabadidőben?
Régebben rengeteget túráztam, kirándultam. Kerékpároztam is, bejártuk a fél országot! Most
kertészkedem, gazdálkodom. Van saját kert, benne gabonanövény is az állatoknak, meg amellett a
konyhakert, a szőlő, gyümölcs – mindenféle, ami a ház körül kell. Van disznó, tyúk, kacsa, gyöngytyúk,
vadkacsa, nyúl. És kutya, macska is van, az a fogadóbizottság, amikor hazaérek.
Vártad már az új tanévet?
Vártam az iskolakezdést már az elsősök miatt is, meg mert szeretek itt dolgozni!
Ajándékkosár
Mireider Mihálynak, Misi papának 60. születésnapja és névnapja alkalmából nagyon jó
egészséget, minden elképzelhető jót kíván népes családja.

Emberség mindenek felett
Tisztelettel kérünk mindenkit, akinek villanyszerelő szakmunkára van szüksége, hogy kivételesen ne a
helyben föllelhető szakemberre gondoljon, hanem próbáljon más megoldást találni. Hiába a szakmaszeretet
és a segítőkészség, ha nincs meg hozzá az egészség. A család nyugalma érdekében kérjük e kívánság
tiszteletben tartását!
Pere Julianna (testvér/sógornő)
Szemétügy
Szeptember 19-én a Vertikál Zrt. elszállította az iskolából a hatalmas mennyiségű papírhulladékot, illetve
PET-palackot. A bevétel az iskola javát szolgálja majd, és nagy szükség is van rá, hiszen már most cserére
szorul az egyik digitális tábla égője, valamint a trambulin is javításra vár. Kidobásra ítélt újságot, könyvet,
PET-palackot bármikor be lehet vinni az iskolába, a gyűjtés folyamatosan, egész évben zajlik.
A főtéren található szelektív üveggyűjtő konténer rendszeresen tele van mindenféle szeméttel. Kérünk
mindenkit, hogy az újrahasznosítható papír- és műanyaghulladékot otthon gyűjtse (elszállítási napok:
október 12., november 16. és december 14.), a központban elhelyezett gyűjtőbe pedig csak az italos- és a
befőttesüvegeket vigye!
Arany Beáta

Ady Endre: Október 6.
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny e szentelt
helyre,
Hol megváltott – hősi áron –
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsú-csókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szívünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet.
Sugáridon szellem járjon,
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

Köszönetnyilvánítás
Nagyszékely Község Önkormányzata szeretné megköszönni a Két Torony
Nagyszékelyi Faluegyletnek az augusztus 20-i közös kenyérsütéshez való
hozzájárulását, Csapkovics Bertalan lelkész úrnak a kenyerek megáldását,
valamint mindenkinek, aki fűtéssel, dagasztással, kenyérrevalóval
hozzájárult az eseményhez.
Fungné Zsuzsannának köszönjük a ruhákat, melyekből ügyes kezű
asszonyaink praktikus használati tárgyakat és alkalmi dekorációs figurákat
készítettek, amiket a tejcsarnokban csodálhattunk meg az éppen esedékes
ünnepek idején. Reméljük, sokan örömüket lelték bennük! Köszönjük
továbbá a szüreti felvonulók nevében a blúzokat és a pártát, ami a
későbbiekben a helytörténeti gyűjteményt fogja gazdagítani.
Kökényné Erzsi négy rekesz őszibarackot adományozott az
önkormányzatnak, amiből rengeteg lekvárt tudtak eltenni az önkormányzati
konyha dolgozói. A gyerekek nevében is köszöni:
Klubecz Istvánné polgármester
***

Lapzárta után jutott szerkesztőségünk tudomására, hogy Klubecz Évi is
hatalmas mennyiségű almát adományozott a konyhának. Neki is köszönet!
***

Gratulálunk a nagyszékelyi
mezőgazdasági csapatnak, akik a tamási
közfoglalkoztatási
kiállításon
saját
terményekkel
és
saját
készítésű
termékekkel képviselték községünket!
Köszönjük, hogy eredeti ötleteikkel és
színvonalas termékekkel öregbítették kis
falunk hírnevét!
az önkormányzat nevében: Turula Sándorné

Katolikus egyházi hírek
Kedves hittanos gyerekek, kedves szülők!
Szeretettel várlak benneteket az október 23-án
15.30-kor kezdődő terményszentelő szentmisére.
A hagyományokhoz híven kis kosarakban,
tálakban hozhatjátok el, ami kertjeitekben termett,
hogy hálát adjunk értük a Jóistennek. Az oltár
köré helyezett terményeket János atya megáldja.
Aki teheti, hozzon a náluk termett gyümölcsből
készült süteményt is, melyet a szentmise után
közösen fogyasztunk el.
Juli néni

Miserend:
Október 2.
liturgia
9.15
Október 9.
liturgia
9.15
Október 16.
liturgia
9.15
Október 23.
szentmise 15.30
Október 30.
liturgia
9.15
Az október 23-i szentmisén
terményszentelés lesz, október 30án a liturgiát elhunyt szeretteinkért
ajánljuk fel.

Szeretettel hívjuk és várjuk megújult alkalmainkra
A megújulás jegyében néhány olyan változás történt református közösségünk életében, melyről fontosnak
tartjuk tájékoztatni a Kedves Olvasókat.
Vasárnap délelőtti nagytemplomi istentiszteletünkkel párhuzamosan gyermek-istentiszteletet
tartunk a gyülekezeti teremben, mely a gyermekek számára érthető módon átadott bibliai üzenetből,
éneklésből, játékos foglalkozásból áll. A korábbi kétheti rendszerességű Örömhír-klubok átalakításával és a
szolgálói csapat bővítésével most már minden vasárnap délelőtt 9-re sok szeretettel várjuk a gyermekeket is.
Hétfőn 18 órától bibliakörre jövünk össze a gyülekezeti teremben, hogy Jézustól tanuljunk, és az Ő
követésében egymást bátorítsuk. Összejövetelünk nyitott, és kb. 20 óráig szokott tartani.
Szerdán 17 órától zenés imaórára jövünk össze a kistemplomban. Az ökumenikus nyitottságú
alkalmakra szeretettel várunk mindenkit, hogy együtt imádkozzunk Istenhez közösségeinkért és falunk
lakosaiért.
Isten áldását kívánjuk szeretettel minden Kedves Olvasóra!
Csapkovics Bertalan
Az újságot kiadja Nagyszékely Község Önkormányzata • 7085 Nagyszékely, Táncsics u. 11. Tel.: 74/408-393
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