
A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

2006. október - november III. évfolyam 10. - 11. szám

KICSI   FKICSI   FKICSI   FKICSI   FKICSI   FALALALALALUNKUNKUNKUNKUNKKICSI   FKICSI   FKICSI   FKICSI   FKICSI   FALALALALALUNKUNKUNKUNKUNK

MEGKÉRDEZTÜK A
SZÕLÕSGAZDÁKAT...

Lapunk körkérdést intézett a gazdáknoz, hogyan kerültek kapcsolatba
a kisszékelyi szõlõtermerszéssel és borkészítéssel, mennyi munkát
fordítanak rá és milyennek tartják az idei termést?
Akik helyszûke miatt kimaradtak, azoktól elnézést kérünk!

Nádori József: Éveken át segédkeztem,
édesapám szõlõjében, ismertem a szõlõ-
mûvelés minden csínját-bínját. Aztán
megörököltem, folytattam. Pótolni kellett
a tõkéket, mindig gondozni kell, mert
minõségi bort csak így lehet elõállítani. A
család is hozzájárul, egyedül ezt nem lehet
csinálni. Mindenki besegít. A szõlõ na-
gyon sok idõt elvesz az ember életébõl.
Tavasztól õszig ott kell lenni, télen pedig a
borral van munka.  Egész embert kíván és
egy egész évet. Hosszú évek óta mindig az
arany- és az ezüstérem körül volt a borom.
Bízom benne, hogy most is így lesz, mert a
minõsége nagyon jó. Az idei év jobb mint
a tavalyi. Legalább is aki nálam járt és
megkóstolta, mindenki ezt mondja.
Bodó Béla: A nagyapai szõlõt örökölte
meg édesapám, utána meg én. Mivel a
testvérem nem nagyon fogyasztja a szeszt,
nekem jutott ez a nemes feladat, mert
annak gondolom. Aki a szõlõvel jól bánik,
az rossz ember nem lehet. Én szeretek a
szõlõvel dolgozni, nem tagadom, meg is
iszom a rám esõ részt,  de mind a szõlõt,
mind a  bort legjobb  tudásom szerint
kezelem. Ami szabad idõm van, azt a
szõlõben töltöm. Ott érzem magam jól.
Kikapcsolódom a tiszta levegõn, a szép
környezetben. A munka pedig nem
munka, hanem nemes feladat. Nagyon oda
kell figyelni, hogy milyen permetlével
permetezel. A tisztogatás, a metszés –
mindig van munka. A szõlõ olyan mint
egy jó asszony, mindig a simogatást
kívánja.
A 2003. évi bor kimagaslóan jó volt. Úgy
érzem, az idei vetekszik vele. A mennyi-

ség nagyon kevés, fele sem mint máskor,
de a minõsége az biztos jó. Rothadás nem
volt, a cukorfok kiváló. Sajnos a mennyi-
ség kicsit hiányos, de majd beosztjuk. Az
én pincém mindenki elõtt nyitva áll,
legközelebb megkóstoljuk és lezsûrizzük a
boraimat.
Péti Vendel: A szõlõmûvelés nemigen éri
meg. Drága a vegyszer, most már nem
bírom én sem a munkát, napszámosokat
kell fogadni. De azért még csináljuk, amíg
bírjuk. Nyugdíjas vagyok és elég sok idõt
töltök a szõlõben, mert többet pihenek mint
amennyit dolgozom. Amikor fontosabb
munkák vannak, akkor egy kicsit ráhajt az
ember. Metszéskor, permetezéskor, szüret-
kor. Egy kis rotálás, egy kis kapálás nem
nagyon veszélyes.
Most biztos, hogy jobb minõségû borok
lesznek, jó volt az idõjárás a szõlõkre. Nem
túl sok leve lett, viszont a borok minõsége
jó.
Oláh László: Apósom révén kerültem
kapcsolatba Kisszékellyel, több mint tíz
éve. Megragadó táj, nagyon hangulatos,
meghitt légkör, barátság az emberek között
– ez az, ami idehozta az embert. A bor a
beszélgetésekhez nyári délutánon hozzá-
tartozott. Vódli József barátomnál olyan
testes vörösbort ittunk, hogy az emberben
felmerült, megpróbálja ezt maga is elõ-
állítani. A szabadidõm 70 százalékát kiteszi
ez a foglalatosság. Nem fáradság, hanem
szenvedély, idõtöltés, kikapcsolódás.
Tartalmas és szép, felejthetetlen minden itt
töltött idõ. A 2003-as évjárat volt a legjobb,
amit itt termesztésben megéltem, az
aranyérmeket sorra megszedtük. A 2006-os

év nagyon ígéretesnek tûnik. A bor testes,
kellemes, igazi gyümölcsízû. Bízom
benne, hogy a gyenge ezüstöt még el
tudjuk érni egy borversenyen. Egyelõre
fejtés elõtt áll és még tartogatja azokat az
ajándékokat, amit egy bor tud adni az
embernek.
Botos Imre: Apám hétéves koromban
meghalt. Már gyermekkoromban kapcso-
latba kerültem a szõlõmunkákkal, a bor-
kezeléssel. Utána vettem egy darab szõlõt.
Tavasztól õszig majdnem minden nap kint
vagyok. Az idei szõlõ mennyiségre csak
fele mint szokott lenni, de a minõség jó.
19-es volt a must foka, abból jó bornak
kell lenni. Ha megérem a borversenyt, ott
találkozunk.
Simon Istvánné: Örököltem a szülõktõl a
szõlõt, tovább folytattuk, átültettük,
áttelepítettük. Nem az a lényeg, hogy
megéri-e. A szabadidõnket szeretjük ott
eltölteni. Sokat vagyunk kinn, sokat dol-
gozunk.Tavaszi munka, nyári munka,
télen meg a bor rendezése. Az idei termés-
sel nagyon meg voltam elégedve. Gyönyö-
rû idõ volt a szõlõnek, nekünk mennyi-
ségben sem lett kevesebb, minõségben
sem rosszabb mint máskor.
Timár István: Dédnagyapám ültette vala-
mikor a szõlõt. Amikor meghalt, én új
tõkéket vettem, a hagyományosakat meg-
csináltam lugasra, magas mûvelésûre. A
bort meg szeretem, ezért termelem. Elég
sok idõt elvesz. Nap mint nap kinn vagyok
egy pár órát. Fõleg, ha jönnek a zöld
munkák: kacsozni kell, bebújtatni a dró-
tokhoz, megkötözni némelyiket – van vele
munka. Kevesebb bor lett az idén, de
minõségileg nagyobb.
Vódli József: A szõlõ a szülõktõl maradt
rám, majd én telepítettem újra. Leöregedés
után el kellett adnom, mert nem tudtam
csinálni. A másik részt a fiamnak adtam.
Nagydorogról jár ide megmûvelni. Odavi-
szi a szõlõtõkék közé a székemet, hogy
beszélgessek vele, ne legyen egyedül. Az
idei bort a Laci vejem nagyon dicséri.
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Szerkesztõségünk
tájékoztatja olvasóit,
hogy az újság számait

e-mail címre kézbesíteni tudja.
Kérjük, hogy igényét a

kicsifalunk@freemail.hu
e-mail címen jelezze.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK
2006. október elsején Kisszékely szavazópolgárai is az urnához járultak, hogy
polgármestert és képviselõtestületet válasszanak. A szavazás eredményes volt, a
választók 75,76 %-a jelent meg.
A 7 polgármesterjelölt közül 49,8 % eredménnyel Keresztes László lett az új polgár-
mester.
A 9 képviselõ jelölt közül az öt legtöbb szavazatot kapott jelölt jutott be a képviselõ-
testületbe:
Fehér Árpád 18,08 %
Szamonek Gyula 17,16%
Barka József 14,65 %
Gyene Józsefné 14,53 %
Hegedûs Ferenc 9,73 %

Az új képviselõtestület október 6-án alakuló ülést tartott, amelyen titkos szavazással
Gyene Józsefnét választották meg alpolgármesternek.

Az újonnan megválasztott polgármester, Keresztes László nyilatkozott lapunknak:

“A KICSI FALUNK hasábjain keresztül szeretnék köszönetet mondani Kisszékely
polgárainak, hogy a 2006. október 1-i helyhatósági választásokon ismét nekem
szavaztak bizalmat négy évre. Úgy érzem, eddigi munkám elismerése az, hogy
engem választottak. Én természetesen minden kisszékelyi polgárnak a polgármestere
vagyok, függetlenül attól, hogy kinek ki volt a szimpatikus. Képviselõ testületünk is
a régi – egy új tagunk van, Hegedûs Ferenc – , folytathatjuk eddigi munkánkat. Így
azt hiszem, hogy a nehéznek ígérkezõ év ellenére is sikeresek lehetünk.
Jövõre megnyílnak az európai uniós pályázati lehetõségek. Sajnos itt a kis falvakban
az a probléma, hogy nagy összegû pénzeket lehet pályázni csak, és viszonylag sok
önrész kell hozzá.A kistelepülések csak összefogással tudnak majd boldogulni, a
vállalkozók bevonásával.
Még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek a bizalmat.”

KÉT ÉVES
A
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Köszönjük olvasóink érdeklõdé-
sét és megértését.

Köszönet mindazoknak, akik se-
gítik munkánkat, lapunk meg-
jelenését.

A Kisszékelyi Községi Önkormányzat Képviselõtestülete november 6-án ülést tartott
a következõ napirendi pontokkal:

Jelentés a Képviselõtestület lejárt határidejû határozatainak végrehajtásáról. Tájékoztató
a Képviselõtestület két ülése között történt fontosabb helyi, közéleti eseményekrõl,
polgármesteri intézkedésekrõl.

Beszámoló az általános iskola és gimnázium 2005/2006. évi oktatási-nevelési mun-
kájáról, a gazdálkodás során Kisszékely községet érintõ költségekrõl és a 2006/2007.
tanévre történõ felkészülésrõl.

A 2006. évi költségvetés I-III- n. évi teljesítésérõl szóló tájékoztató.

Egyéb napirend  tárgyalása  során a polgármester javaslatot tett Kisszékely,  Nagyszékely,
Tolnanémedi  települések részvételével körjegyzõség alakítására. A megállapodás-
tervezet elkészítéséhez megbízást kért, amellyel a testület egyetértett..

A képviselõtestület november 27-én döntött a körjegyzõség  alakításáról 2007. január
1-i hatállyal Tolnanémedi székhellyel, a Megállapodást, valamint az Alapító Okiratot
elfogadta.

MEGEMLÉKEZÉSEK

A Sislay József Községi Könyvtár két
megemlékezést is szervezett az 1956-os
Forradalom 50. évfordulója alkalmából.

Egyet 22-én a község lakói számára,
melyen az érdeklõdõk csak  igen kis szám-
ban vettek részt.

Másnap a helyi németek számára rendez-
tünk német nyelven vetítéssel egybekötött
megemlékezést, ahol a meghívottak szinte
teljes létszámban részt vettek és nagy
érdeklõdést tanúsítottak. Az ünnepély  után
még sokáig ott maradtak beszélgetni. Jó
ötletnek tartják egy rendszeres német klub
szervezését.
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Október 14-én, szombatok kedvezõ idõjárás fogadta a Csádés tó mellett gyülekezõ
horgászokat a Kisszékelyi Községi Horgász Egyesület házi versenyén. A jelent-
kezés, sorsolás, elhelyezkedés után kezdõdhetett a beetetés és a verseny. A parton
készül az ebéd, a versenyzõk egyik szeme az úszón, a másik a szomszédokon: kinél
milyen a kapás? A szerencse változó, van akinek nagyon jól megy, van akinek semmi
sem akad a horgára.
Lefújják a versenyt, Nádori József és Botos Imre megkezdi a mérlegelést. Akinek
volt fogása, annak is csak most derül ki, hogy a pontok alapján hányadik lesz.
Olykor a helyezés csak grammokon múlik. A legjobb eredményt már lehet tudni, de
a zsúri még visszavonul összesíteni az eredményeket, megírni az okleveleket.

Végül elkezdõdik a hivatalos eredményhirdetés. Mezõsi István, az egyesület elnöke
bevezetõjében többek között elmondja: „Eredményes évet fogunk zárni, ugyanis 4,1
tonna halat telepítettünk ebben az évben a tóba, ami a falunak és a horgász
egyesületnek egyaránt rendkívül jó reklámot biztosított, rengeteg vendégünk van.
Ezeknek a szervezésében nem csak a polgármesteri hivatalnak, de minden magán-
személynek, sporttársnak is ezen a fórumon szeretnék köszönetet mondani.”

„Biztam benne, hogy valamivel többen jövünk össze, a tavalyihoz képest néhány
százalékos javulás így is volt. Nehéz eldönteni, hogyan történjen a kiértesítés, ezt
bizonyította a horgászbálunk is. Ha az utolsó pár napban küldjük a meghívót, akkor
már más elfoglaltság miatt nem jönnek, ha két-három héttel hamarább postázzuk,
akkor mire esedékes lenne a verseny, már el is felejtkeznek a meghívásról.”

„65 kiló halat fogtunk ezen a versenyen, ehhez gratulálok.
Két emléklap átadását szavazta meg a vezetõség. Az egyiket a 2006. évi horgász-
verseny korelnökének, aki hosszú ideig az egyesület elnöke volt: Bodó Pista
bácsinak. A másikat Bujdos Miklósné sporttársunknak, aki több nõi sporttársunk
közül egyetlenként tisztelte meg versenyünket.”

Az elsõ helyezett Glück Imre, a második Kling István, a harmadik Keresztes László
lett, akik érmet, oklevelet és tárgyjutalmat is kaptak.

A rendezvény az ízletes ebéd elfogyasztásával ért véget.

(Foto: Lelkes Györgyné)

“BÍZTAM BENNE, HOGY TÖBBEN
JÖVÜNK ÖSSZE...”
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KICSI FALUNK

Felelõs kiadó:
Keresztes László

Szerkesztõ:
Lelkes György

Elérhetõségünk:
7082 Kisszékely,
Szabadság  u. 2.
kicsifalunk@freemail.hu
(06-74)-403-144

Lapunk a Kisszékelyi
Kulturális Egyesület
támogatásával készül

KERESZTÁLLÍTÁS
AZ ÓTEMETÕBEN

A Kisszékelyi Kulturális Egyesület tovább
folytatta az ótemetõ kitisztításának
szervezését. Október hónapban minden
szombaton folytak a munkálatok, de még
így sem sikerült befejezni. A szervezõk
úgy döntöttek, hogy az ótemetõ alsó vé-
gében egy keresztet állítanak azok emlé-
kére, akiknek sírja, fejfája már nem lelhetõ
fel. Így a hozzátartozók halottak napján e
keresztnél róhatják le kegyeletüket.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog
Újévet kívánunk minden kisszékelyi lakosnak,

községünk minden barátjának és támogatójának!

Keresztes László Selmeci Sándorné
  polgármester                     jegyzõ

DECEMBERI RENDEZVÉNYEK

KÖSZÖNET

Köszönjük Spannberger Évának,
hogy ötödik éve szervezi meg a köz-
ség lakóinak az ingyenes ruhabör-
zét.Az óvodások már várják a Mikulást, re-

méljük jók voltak és meglátogatja õket.

Levelet kaptunk a Mikulástól, hogy idén
az általános iskolásokat nem a lakásukban
fogja felkeresni, hanem december 6-án 4
órakor a Közösségi Házban várja õket.

December 10-én 10 órakor a Kultúrházban
az ingyenes ruhabörze lesz.

December 22-én délelõtt rendezik az óvo-
dában a karácsonyi ünnepséget,  délután
pedig a Kúltúrházban a Falukarácsonyt.

Idén nem lesz Kisszékelyben éjféli mise.

A vasárnapi szentmise 23-án 3 órakor
lesz, utána  4 órai kezdettel jótékonysági
karácsonyi koncertet rendezünk a Kö-
zösségi Házban, melyre minden érdek-
lõdõt  szeretettel várunk. A befolyt
összegbõl a templom felújításához
szükséges statikai szakvéleményt
szeretnénk elkészíttetni.

Idén is lesz házról-házra járó betleheme-
zés. Aki  kéri, hogy beköszöntsenek
hozzá december 24-én délelõtt, jelezze a
Közösségi Háznál.

A szilveszteri bál megrendezésérõl még
nem született döntés.

A kereszt Csepregi Ferencnek és az önkor-
mányzatnak köszönhetõen november 1-re
helyére került, így Mindenszentek ünnepén
a kedvezõtlen idõjárás ellenére sor kerül-
hetett felavatására, melynek keretében
Bodor Kornél plébános úr felszentelte a
keresztet, majd Csepregi Ferenc mondott
beszédet.

   (Foto: Martina Zoltán)


