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Nagyszékelyi Hírmondó 
 

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek.” (Lukács 2:14) 
 

Kedves Nagyszékelyiek! 

Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hangja a családot, az 

otthon melegét juttatja eszünkbe. Ismét gondolhatunk szeretteinkre, barátainkra, 

és figyelhetünk arra, hogy mit nyújthatunk azoknak, akik fontosak számunkra. 

Nem a drága ajándékok jelentik a fényt a lelkünkben, hanem a szándék, hogy 

önmagunktól mit adunk önzetlenül. Ahol béke, elfogadás és szeretet van, ott 

meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot, közösséget lehet teremteni.  

Figyeljünk arra, hogy a szeretet ne csak néhány napig, az ünnep idején éljen 

szívünkben, hanem a hétköznapokon is megmaradjon bennünk! Éljünk úgy, hogy 

szeretettel viseltessünk egymás iránt, hogy életünkben ne legyen helye haragnak 

és gyűlölködésnek!  

Nagyszékely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete nevében kívánok a falu minden lakójának 

áldott, békés karácsonyt, egészségben és eredményekben gazdag új évet! Kívánom, hogy az elkövetkező 

2017-es esztendőben is az összefogás, az együttgondolkodás jellemezze mindennapjainkat!  

Ehhez kívánok jó erőt, egészséget, kitartást! Klubecz Istvánné polgármester 

 

Egy elrontott pásztorjáték 

Karácsonyi pásztorjátékra készülődtünk, és a szerepeket osztottam. Csabinak a fogadós alakítása jutott. Láttam, 

hogy arca kissé elszomorodik, megkérdeztem tőle: – Mi van, Csabi? Nehéznek találod a szerepet? – Nem – 

válaszolta sietve –, de én pásztor szeretnék lenni báránykákkal és furulyával… – Mivel a többieknek már előző 

nap odaadtam a betanulnivalót, nem tehettem mást, mint hogy megsimogattam: – Ne törődj vele, meglátod, hogy 

ez a szerep sokkal jobban fog neked tetszeni, mint a pásztoré… 

Elérkezett karácsony estéje. A templom zsúfolásig megtelt. Minden a legnagyobb rendben ment: a gitárosok 

szépen játszottak, a szereplők a szöveget nagyszerűen tudták. Elérkezett az a jelenet, amikor József a fogadó felé 

irányítja Máriát. Csabi, mint fogadós, ott várakozott az ajtó mögött, és leste, hogy József mikor ér az ajtó elé. 

– Mit akartok itt? – kérdezte a kopogás után erőltetett mord hangon. – A fogadóban nincs egyetlen hely sem! 

– Jó uram, már mindenütt voltunk! De eddig sehol nem fogadtak be – rimánkodott 

neki József. – Nagyon messziről jövünk, és nagyon el vagyunk fáradva. 

– Ebben a fogadóban nincs számotokra hely! – harsogta Csabika, és közben sötét 

pillantásokat vetett hol Józsefre, hol pedig a nézőseregre. 

– Kérlek, kedves fogadós, ne miattam, hanem feleségem, Mária miatt. Gyermeket 

vár, áldott állapotban van. Biztosan van egy kis sarok odabenn, ahol kipihenhetné kissé 

magát – próbálkozott még utolszor József. 

Erre a „szívtelen” fogadós elérzékenyült. Gyöngéden Máriára nézett… Majd hosszú 

szünet következett, olyan hosszú, hogy mindenki azt gondolta, elfelejtette a szövegét. 

– Nincs, takarodjatok! – súgtam neki halkan. 

– Nincs! – ismételte gépiesen Csabi. – Takarodjatok! 

József szomorúan helyezte Mária vállára a kezét, aki hüppögve hajtotta férje vállára a fejét. Elfordultak, 

hogy folytassák útjukat. Csabi viszont nem zárta be a fogadó ajtaját, hanem megállt a küszöbön, és szomorúan 

nézett az elzavart szent pár után. Szája kissé nyitva maradt, homlokát a gond látható kis ráncokba fogta. És 

mielőtt még bármit is mondhattam volna neki, minden másképp alakult, mint ahogy a szerepben volt. 

– Maradj, József – kiáltotta Csabika. – Hozd vissza Máriát is! – Szája ekkor már széles mosolyra húzódott. 

– Odaadom nektek az én szobámat! 

A nézők közül sokan azt hitték, hogy elrontotta a szerepét. De a legtöbben azt mondták nekem utána, hogy 

ez volt a „legkarácsonyibb” pásztorjáték, amit valaha is láttak! Én sem láttam sem azelőtt, sem azóta ilyen szépen 

végződő pásztorjátékot!  

a stuttgarti Imre atya történetére Velki Júlia akadt 



Márciustól decemberig 

Tíz hónap közfoglalkoztatásban eltöltött idő – majd’ egy év, mégis pillanatok 

alatt elillant. Voltak derűs és borús napok, történtek jó és kevésbé jó dolgok is. 

Szeretném megköszönni Polgármester Asszonynak az általa megszervezett 

közös ebédet, minden apró szívességet és a végtelen türelmét. Köszönöm a munkát 

és a bizalmat. 

Végezetül minden kedves Olvasónak boldog, békés karácsonyt és egészséges, eredményekben gazdag 

boldog új évet kívánok: Pere Julianna 

Ismerjük meg egymást! 

A bal oldali fotón is jól felismerhető hölgy már huszonhárom éve van a pályán. Decemberi lapunkban a 

nagyszékelyi óvoda vezető óvónője: Lukácsné Hildebrand Erzsébet, azaz Erzsi óvó néni válaszol a neki 

feltett kérdésekre. 

Ugye Nagyszékelyben születtél te is és a felmenőid is? 

Igen, nagyszékelyi sváb ősöktől származom. 

Mindig óvónő szerettél volna lenni? 

Mindig. Vagyis ez nem is annyira igaz… Mikor egészen kicsi gyerek voltam, akkor 

mindig azt játszottam, hogy gyerekem születik, vagy hogy a szomszéd néni szült, én 

meg ott pátyolgattam őt. Aztán ahogy születtek az utcában vagy a faluban máshol 

gyerekek, valahogy én is mindig ott voltam, ahol kisbaba volt. Gimis koromban azt 

gondoltam, hogy védőnő szeretnék lenni, hogy kicsi gyerekek közelében lehessek; de 

fizikából kellett felvételizni, és tudtam, hogy arra nekem nincs esélyem. Tanító nem 

szerettem volna lenni, így maradt az óvónőség. És ennek így kellett lennie! 

Mióta vagy óvónő? 

1993 júniusában kaptam meg a diplomámat, és októbertől dolgozom itt az oviban. Akkor ment nyugdíjba 

Ami néni, és hívtak, hogy jöjjek az ő helyére. Mi akkor Székesfehérváron laktunk. Megbeszéltük, és úgy 

döntöttünk, hogy visszajövünk Nagyszékelybe. Úgy terveztük, hogy ha a gyerekeink elérik az iskolás kort, 

akkor megyünk majd máshová, hogy nekik kedvező feltételeket biztosítsunk a tanuláshoz. Aztán ez úgy el is 

múlott, hogy nekünk el kellene menni. Változtak a körülmények, na meg persze mi is. 

Munkán kívül mivel szeretsz foglalkozni? 

A családommal és a barátaimmal! Több évtizedes barátságok kötnek emberekhez, családokhoz, akikkel 

élvezetesen, tartalmasan, aktívan pihenve tudjuk eltölteni a szabadidőnket. A pajtaszínház is egy kedves 

elfoglaltság, bár nem gondoltam volna, hogy még egyszer egy ilyen szereplős történetbe belekeveredek! 

Borzasztóan lámpalázas vagyok, a mai napig stresszelni tud minden óvodás fellépés is. Rendkívül fontos 

nekem, hogy örülni fog-e az, akinek készítem, készítjük. 

Milyen érzés az, amikor egykori óvodásodból kolléga lesz?  

Ha valakire büszke vagyok, akkor az a Brigitta. Olyan teremtés, aki valószínűleg erre a pályára született, 

mert példaértékű, ahogy a gyerekekhez tud viszonyulni. Egyszer főiskolásként valakinek azt mondta, hogy ő 

Erzsi óvó néni akar lenni. Ez számomra sokat jelentett. Remélem, nem csak gyerekként, hanem pályakezdő 

fiatalként is tudtam neki adni valamit. 

Volt-e emlékezetes évfolyamod? 

Én az egyes személyekre tudok emlékezni. Hangok, mozdulatok, pillantások, egy-egy szereplés; apró 

személyes dolgok sokaságát őrzöm a fejemben és a lelkemben a gyerekekről. Nekem mindig egyenként 

voltak értékesek és érdekesek. Nagyon erősen kötődöm hozzájuk. 

Mesélj a családodról! 

Egy fiús család a miénk! Korán férjhez mentem, még nem voltam 20 éves sem, de jobb férjet, párt, hosszas 

és megfontolt keresgélés után sem találhattam volna. Leánygyermekről álmodoztunk, ehhez képest adott a 

Jóisten két fiút, és én megtapasztalhattam, hogy 

egy fiú is legalább olyan jó gyerek tud lenni, 

mint egy lány. Peti fiam most már 25 éves, Ákos 

pedig elmúlt 19. 

A férjem szülei és az én szüleim is 

Nagyszékelyben élnek, nagyon sok segítséget 

kaptunk tőlük a mindennapokban, amiért 

végtelenül hálás vagyok. 



Ifjúsági nap és Adventi délután 

November 26-án az iskolában ifjúsági napra gyűltünk össze. Izgalmas játékokkal, előadással, énekléssel és 

beszélgetéssel telt a napunk. A Református Fiatalok Szövetségével közösen szervezett programra 

Székesfehérvárról is érkeztek fiatalok. Nagyon jó, hogy 28-an voltunk ezen a napon, és vidám hangulatban 

telt az idő. Azóta már tartottunk egy helyi tini+ifi alkalmat is december 9-én. A következő fiataloknak szóló 

péntek esti összejövetel január 13-án lesz 18 órától az új gyülekezeti termünkben. Terveink szerint minden 

hónap második péntekjének estéjén jövünk össze. 

December 3-án Adventi délutánunk volt a Kultúrházban. Közel 60-an 

voltunk. Csodálatosan szép volt a KREdo kamarakórus éneklése, akik 

Budapestről érkeztek hozzánk. Megindító volt az előadó – a 77 éves 

Némethné Csiszár Márta – őszintesége, aki vonattal érkezett hozzánk 

Nyékládházáról. Ugyanakkor bátorító volt reménykedésre okot adó 

szavait hallgatni, és azt, hogy milyen különös dolgokat élt meg a Nyírbátori tehenészet vezetőjeként. Az 

alkalom végén teát és finom süteményeket fogyasztottunk kötetlen beszélgetés közben. Reméljük, hogy 

református közösségünk ezen ajándéka emelte a faluban lakók karácsonyi készülődésének fényét! 

   Új gyülekezeti terem 

2016. december 4-től használatba vettük új gyülekezeti termünket. A 

parókia udvarán lévő épületben kialakítottunk egy nagyobb gyülekezeti 

termet, mely tágasabb a korábbinál, és fűtéssel felszerelt. Mire a 

szokatlanul hideg idei december megérkezett, addigra az istentiszteleteket 

és a szerdai imaórákat már a fűtött új gyülekezeti teremben tartottuk. 

Szeretettel hívjuk és várjuk Önt is ide istentiszteleteinken minden 

vasárnap és december 26-án, karácsony másnapján, 9 órára, valamint a 

szerdánként 17 órakor kezdődő imaóráinkon! 

Áldott adventi időszakot és reményteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden Kedves Olvasónak! 

     Csapkovics Bertalan 

Év vége 

Szép hosszú adventi időszak volt az idei. Ritkán adatik 

meg, hogy ilyen hosszasan készülhetünk a karácsonyra. Az 

iskolában idén négy szombaton is lehetett gyártani az 

adventi koszorúkat, képeslapokat, karácsonyfadíszeket és 

ajándékokat. Utolsó alkalommal adventi vásárt is 

tartottunk, ahol helyi és vidéki kézművesek és 

finomsággyárosok termékei mellett bolhapiacozó gyerekek 

portékáiból is lehetett válogatni. 

Az ünnepek előtti utolsó rendezvény: a Falukarácsony december 21-én, szerdán 17 órai kezdettel a 

Kultúrházban lesz megtartva. A műsort szokás szerint az óvodások és iskolások adják elő nekünk, amiért 

nagy köszönet jár nekik és az őket segítő óvónőknek és tanítóknak! A műsor után az önkormányzat 

jóvoltából mindenki vendég egy 

kis mézeskalácsra, süteményre, 

teára, forralt borra. 

Végezetül: a Nagyszékelyi 

Hírmondó készítői nevében  

boldog karácsonyt kívánok 

minden kedves Olvasónknak!      Arany Beáta 



Beszámoló a 2016. november 22-i testületi ülésről 

Az elmúlt ülésen három határozat hozatalára került sor, ebből kettő végrehajtásáról Klubecz Istvánné 

polgármester intézkedett. 

Csóka Anita, a simontornyai Vak Bottyán Óvoda igazgatónője beszámolt az óvodatársulásról, 

melynek tagjai a nagyszékelyi, a pálfai, a pincehelyi, a sárszentlőrinci, a simontornyai és a tolnanémedi 

óvodák. 273 gyermek óvodai ellátását 29 óvónő mellett 21 oktatást-nevelést segítő alkalmazott végzi. 

A Nagyszékelyi Tagóvoda helyzetéről Lukácsné Hildebrand Erzsébet 

tagintézmény-vezető írásban számolt be. Az óvodába jelenleg 23 gyermek jár, 

és rövidesen még 2 gyermek várható. Ez az örvendetesen magas létszám felvet 

néhány megoldandó feladatot. Szükséges lenne egy külön helyiségre a fejlesztő- 

és logopédiai foglalkozások megtartásához, mert ezeket most a tanácsteremben, 

vagy az iskolások ebédlőjében tartják. További fektető vásznakat, valamint új 

poharakat kellett beszerezni. Az óvodaudvar játékainak védelmében elkészült egy 

kis tároló a rollerek, kismotorok számára, valamint a fajátékok újra festésre 

kerültek. Ez utóbbit egy középiskolás diák végezte közösségi szolgálatként.  

Az óvónők kaptak egy laptopot és egy nyomtatót, valamint saját internet-

előfizetést. Ezek ma már nélkülözhetetlenek az adminisztrációs munkák 

elvégzéséhez.  

Kovács Jánosné Lengyel Ilona, a simontornyai Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium 

intézményvezetője beszámolt az elmúlt időszakról. Az intézményben tanulók létszáma 700 fő alá 

csökkent (690 fő). 38 osztályban 77 pedagógus és 23 

technikai dolgozó dolgozik. 6 főt közfoglalkoztatásban 

alkalmaznak takarításra. Felső tagozatba jelenleg 11 fő jár 

Nagyszékelyből. Az igazgatónő köszönetet mondott a sok 

segítségért, amit az önkormányzat az iskolának nyújt. 

Például az iskola bejárathoz előtető készült, és a nyári 

karbantartásban is segítettek az önkormányzati dolgozók. 

A Nagyszékelyi Iskola tagintézmény-vezetője, 

Horváth Irén írásos beszámolót készített az iskolában folyó szakmai munkáról és az iskola gazdasági 

helyzetéről, melyben örömét fejezte ki, hogy még mindig van Nagyszékelyben iskola, ahol 

kiegyensúlyozottan, a megszokott családias légkörben tanulhatnak gyerekeink. A falu életében fontos szerep 

jut az iskolának a hagyományos ünnepek, falusi rendezvények résztvevőjeként is.  

Nagyszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének pénzbeli és természetbeni szociális 

támogatásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása. A testület a rendeletet az 

alábbi családtámogatási települési támogatási formával egészítette ki: Egyszeri – vissza nem térítendő – 

támogatásban részesíthető az az életvitelszerűen Nagyszékelyben élő, nagyszékelyi lakóhellyel rendelkező 

személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 400%-át (jelenleg 114 ezer Ft). A támogatás összege 5000 Ft/fő. A kérelmek 

benyújtásának határideje minden év november 30-a. 

Szociális tűzifa rendelet alkotása. Az önkormányzat a megpályázott szociális tűzifából a 

rendelkezésére álló keret mértékéig a rászoruló személyeket vissza nem térítendő természetbeni 

támogatásként 1–5 m3 szociális tűzifa segélyben részesíti. A kérelem benyújtható 2016. december 10-ig. 

Elbírálásnál előnyt élvez, aki szociálisan rászorult. Kiosztására legkésőbb február közepéig kerül sor. 

A DRV 2017. évi, közületekre érvényes háztartási szennyvíz díjjavaslatának megvitatása. A nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, elszállításával ás ártalommentes elhelyezésével 

kapcsolatos közszolgáltatás a DRV számításai alapján veszteséges, a szolgáltató által javasolt közületi díjat a 

testület elfogadta. Nem lakossági felhasználók esetében így a közszolgáltatás díja 2413 Ft + Áfa/m3 lesz. 

A Medicopter Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses támogatója kért 

pénzbeli támogatást speciálisan kialakított eszközökre. A testület 10.000 Ft-al támogatja az alapítvány 

céljait.  

Dám Önkormányzati Társulás megállapodás módosító okiratának elfogadása.  
Zárt ülésen három „A” típusú (jelenleg is felsőoktatásban tanulók) BURSA Felsőoktatási és 

Önkormányzati ösztöndíjpályázatot bírált el a testület, mindhármat támogatta. 
 

Hargita Péter Árpádné képviselő 



Ismerjünk meg mást is! 

Harmadik éve jár Nagyszékelybe nap mint nap Pincehelyről, neki köszönhetjük egyetlen „vidéki” 

iskolásunkat is. Nyirőné Simon Annamáriát, azaz Ani óvó nénit ismerhetjük meg kicsit közelebbről. 

A Tamásiba induló nagyszékelyi gyerekek álmosan dideregnek 

reggelente a buszmegállóban, a 6.40-es buszra várva. Kislányoddal te 

erről a buszról szállsz le. Mennyire visel meg az ingázás? 
Már megszoktam, megszoktuk az ingázást, bár péntek este nagy örömmel 

hajtom álomra a fejem, mert másnap nem kell korán kelni. 

Hol nőttél fel? Hol élsz? 

Ozorán, háromgyermekes családban nőttem fel. Házasságkötésem óta 

Pincehelyen élek. 

Mesélsz a családodról? 

Három gyermekünk van. A fiunk: Péter – édesapja nevét kapta – hamarosan 14 éves lesz. Szeret gitározni és 

nagyon érdeklik a természettudományok. A nagylány: Anett 12 éves. Ha tehetné, reggeltől estig rajzolna, 

festene. Mindketten a tamási gimnázium tanulói. A legkisebb gyermek a 7 éves Adél. Ő ide, a nagyszékelyi 

iskolába jár, egyetlen lányként az első osztályban, de ez egyáltalán nem zavarja. Nagyon szeret énekelni, 

mesélni. Mindhárman néptáncolnak Pincehelyen. A hétvégét együtt tölti a család, valamint igyekszem az 

esti meséket nem elszalasztani, mert az még nagyon fontos nekünk. 

Hihetetlenül fiatalos vagy, miközben nagy gyermekeid vannak. Publikus az életkorod? 

Nem titok: 33 éves vagyok. 

Korábban is dolgoztál óvodában? 

A főiskola befejezése után mindjárt Nagyszékelyben kezdtem dolgozni, más óvodában csak 

a képzésemhez szükséges gyakorlatokat töltöttem. 

Nyelvvizsgádhoz gratulálunk! Novemberben a portfóliódat kellett elkészíteni. Miért? 

A pedagógus életpályamodellel egy öt fokozatból álló minősítési rendszert vezettek be. Én, 

gyakornokként, az első lépcsőfokon állok. Hamarosan egy minősítő vizsgát kell tennem, 

ehhez már feltöltöttem pedagógus portfóliómat, amelyben pedagógiai tevékenységemet 

mutattam be sok-sok dokumentumon keresztül. Ezt követően egy bizottság előtt kell 

foglalkozásokat tartanom, majd pedig megvédenem a portfóliómat és a bemutatott 

foglalkozásokat. Ha minden jól sikerül, a következő pedagógus fokozatba léphetek – és 

néhány évig nem kell törnöm a fejem portfólió-készítésen. 

Jártál korábban Nagyszékelyben, vagy volt valamilyen kapcsolatod a faluval? 
Gyermekkoromban sokat hallottam Nagyszékely nevét, mert édesapám és nagyapám az erdészetnél 

dolgozott, sokszor meséltek a faluról és a falut határoló erdőkről. Mindig kíváncsisággal töltött el, hogy 

milyen lehet ez a település. Körülbelül 15 évvel ezelőtt egyszer eljutottam ide, akkor szimpatikusnak 

találtam ezt a helyet – most már varázslatosnak is.  

 

Ki mit eszik Karácsonykor? Halászlét vagy borlevest? Töltött káposztát vagy gombócosat? Rántott 

pontypatkót vagy gesztenyével töltött pulykát? Végezetül bejglit vagy mákos gubát? A fáról mézeskalácsot 

eszegetnek le a gyerekek, vagy habkarikát? És persze örök vita tárgyát képezi a szaloncukor: zselés legyen, 

vagy kókuszos, marcipános, karamellás, esetleg fahéjas? Decemberi receptünk nem tipikusan karácsonyi, de 

mindenképp téli eledel, és megállja helyét az ünnepi asztalon is. Fehér Mária receptje következik: 

Birsalmás hús 

Hozzávalók: 

1 kg sovány sertéshús 

2 nagy birsalma 

5 dkg vaj 

1 evőkanál liszt 

1 evőkanál currypor 

1 dl fehérbor 

2-3 chili paprika 

1 púpozott evőkanál cukor 

1 mokkáskanál őrölt kömény 

só

A húst felkockázzuk, és középmeleg sütőben 40 percig 

sütjük, majd lábasban 6 dl vízzel, sóval 25 percig főzzük. 

Leszűrjük, és a levét félretesszük. 

A birsalmát is kockázzuk, és vajon a hússal néhány 

percig pároljuk. Utána megszórjuk a liszttel, curryvel, egy-

két percig kevergetve pároljuk, majd a borral elkevert 

főzőlével felengedjük. Belevagdossuk a paprikát, rászórjuk 

a cukrot és a köményt. Fedő alatt pároljuk 20 percig, majd 

15 percig fedő nélkül. Akkor jó, ha a leve kicsit sűrűbb. Ha kész, 

megszórjuk petrezselyemzölddel. 

Köretnek krumplipürét vagy tésztát ajánlok hozzá. Jó étvágyat! 



Köszöntések, köszönetek és hírek 

Mireider Mihálynénak, Szekeres Benjáminnak és Szekeres Nórának kíván utólag 

boldog születésnapot  a két Szekeres család és a három Misi. 

*** 

Részvétnyilvánítás Schilling Mihályné Váradi Ágnesnek és Schilling Ágnesnek 

A szeretett Édesanya és Nagyanya elvesztése felett érzett mély fájdalmukban 

fogadják őszinte részvétnyilvánításunkat!    Munkatársak nevében: Pere Julianna 

*** 

Polgármester Asszonynak! 

Valami olyasmit akartunk adni, amit nem lehet soha pénzért kapni. 

Valamit, ami emlékül marad, valamit, ami szívünkből fakad.  

Névnapod közeleg, mi köszöntünk Téged, rímekből verset költöttünk Néked. 

Ha mi írhatnánk sorsod könyvét, azt írnánk bele: Boldog névnapot kíván  

a kertész csapat Neked! 

Örömöd sok legyen, bánatod semmi; 

segítsen az Isten boldognak lenni! 

Legyél mindig vidám, 

örülj minden szépnek, 

így kívánunk Neked boldog új évet!  

Kertész lányok 

Köszönöm Áron Józsefnének,  

Áron Józsefnek, és Szeder 

Anikónak a falukarácsony, illetve 

a Mikulás támogatását!  

a település nevében:  

Klubecz Istvánné polgármester 

*** 

Idén is lesz töksütés a központban december 30-án, pénteken! A menü továbbra is sült 

tök, tea és forralt bor. Szeretettel várunk minden érdeklődőt délután 2 órától a 

kemencénél! Akinek van tökös sütnivalója, délelőtt 8 és 10 között hozhatja a helyszínre!  

Fehér Gyula tűzmester és Csortos István segítő nevében: Kapitány Hilda 

*** 

A karácsonyi mise december 25-én 16 órakor lesz a katolikus templomban.    Velki Júlia

 

 Hírek és álhírek 

Különös alakot kapott lencsevégre december hatodikán lapunk fotóriportere. A kis 

közön átvágó hófehér szakállú piros ruhás öregember láthatólag nagyon feldúlt volt, 

a vele ellentétes irányban közlekedő Ér Annamária kérdéseire is csak sietős és 

összefüggéstelen válaszokat tudott adni. A titokzatos idegen egy fontos küldetést 

emlegetett, amit a helyi iskolában kell teljesítenie még kicsengetés előtt, valamint 

„megbízhatatlan, csavargó, patás bolhazsákok”-ról dohogott. (Ez akár magyarázatot 

adhat az óvodások által az intézmény udvarán felfedezett rénszarvasnyomokra is.) 

A pásztorbotjával hadonászó aggastyán (kinek független megfigyelők szerint jég volt 

a cipője) valószínűleg még idejében rátalálhatott megszökött állataira és járgányára, 

mert a csöngetés után az iskolából kitóduló kisdiákok már nyomát sem látták. 

Egyértelműen megcáfolódott tehát az a nagyobb iskolások által terjesztett mese, miszerint a nagyszékelyi 

alsósok lábbelijébe Hargita Péter Árpádné dugdosná Mikulás napján a diót, szaloncukrot, gyümölcsöt, 

csokoládét. Ér Annamária szerint az idegen egyáltalán nem hasonlított a képviselőasszonyra. 

Talán összefügg még az eseményekkel, hogy a polgármesteri hivatalban 

elhelyezett „Kívánságkosár”-ban lapzárta előtt az alábbi üzenetet találtuk: 
„Ezúton szeretném segítőimnek megköszönni, hogy idén is annyi mindent tudtam tenni 
a nagyszékelyi gyerekek csizmájába! A rám gondoló gyerekeknek pedig hálásan 
köszönöm a sok szép rajzot és levelet!  Szt.Miklós” 

A nyomozást végezte és mindenkinek vidám 2017-et kíván: Arany Beáta 
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