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V. évfolyam 1. szám
A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

Kedves Olvasó!
Köszöntjük Önt, mint újra induló lapunk
olvasóját.
A „Kicsi Falunk” helyi újság 2004 decemberétõl 2007 novemberéig jelent meg, egy
hosszabb kihagyással. A korábbi feltételekkel már nem volt biztosítható az újság
rendszeres megjelenése. A Kisszékelyi
Kulturális Egyesület éves taggyûlésén
merült fel a lap újraindításának igénye.
Egyeztetések után a Kisszékelyi Kulturális
Egyesület megállapodást kötött az Önkormányzattal a lap újraindításáról, a
hosszú távú, folyamatos megjelenést
biztosító feltételekrõl. A megállapodás
2009.06.15-én ünnepélyes körülmények
között került aláírásra.
A megállapodás tartalmáról az alábbiakban tájékoztatjuk olvasóinkat:
A lapot az Egyesület és az Önkormányzat
közösen adja ki. A megállapodó felek minden tõlük telhetõt megtesznek annak érdekében, hogy a lap megjelenése biztosított
legyen.
Egyesület vállalja:
A „Kicsi Falunk” lap újraindítását, melyben tájékoztatást fog nyújtani a lakosság
számára a településen történt eseményekrõl, közli az önkormányzati híreket,
bemutatja a település múltját, építészeti,
kulturális értékeit, jeles személyiségeit,
megjelenési lehetõséget biztosít a közös-

ségért tevékenyen dolgozó személyeknek,
civil szervezeteknek. A kiadvány havonta
jelenik meg.
Önkormányzat vállalja:
Térítésmentesen biztosítja a lap elõállításához szükséges helyiséget, technikai eszközöket a Könyvtárban.
Rendszeres gyakoriságú írott információkkal segíti a lap szerkesztését, tartalmát.
A megjelenõ újságot valamennyi kisszékelyi háztartásba egy napon belül eljuttatja.
Az újság kiadását a Szerkesztõbizottság
biztosítja, melynek tagjai:
Szerkesztõk:
Lelkes Györgyné
Lelkes György
Rovatfelelõsök:
Borbás Istvánné
Cseke Veronika
Csepregi Ferenc
Fehér Árpádné
Martina Zoltán
Pajor Ágnes
Az Egyesület és az Önkormányzat közös
vállalása:
A sokszorosításra mindkét fél térítésmentesen lehetõséget biztosít.
A lapot interneten is megjelentetjük, Kisszékely község honlapján, melynek elérhetõsége: www.kisszekely.hu
Tisztelettel kérjük a lap minden olvasóját,
hogy ötletével, témajavaslatával, hírinformációval, hirdetésével segítse elõ a lap
színvonalassá tételét.
Támogató, segítõ közremûködését elõre is
köszönjük.
A szerkesztõknek és cikkíróknak jó munkát, az olvasóknak kellemes idõtöltést
kívánnak a lap felelõs kiadói:

Keresztes László és Pajor Ágnes

Isten éltesse, Józsi bácsi!
Kisszékely költõje és bõkezû adományozója, Sislay Józsi bácsi június 11-én
töltötte be 98. évét. Jó egészséget, töretlen, fiatalos jó kedélyt és még sok verset
kívánunk neki!
Sislay József
EGYIK SZÜLETÉSNAPOMRA
Itt van születésem napja,
Jó lesz egy üveg kadarka.
Nem mondom, hány éves vagyok,
Lábam már öregen topog.
Most szeretem életemet,
Nem szenvedem éhségemet,
Ez lett volna jó már régen,
Mikor mint egy legény éltem.
Sokszor átkoztam éltemet,
Ha a gyomrocskám éhezett,
Járva messze sok államot,
Megcsípve úton vonatot.
De most minek panaszkodjak,
Annyi nincsen millióknak,
Amennyi mostan nekem van,
A születési napomban.
Mostan elégedett vagyok,
Nem üldöznek sehol bajok.
S boldoggá az tett: megértem,
Van egy kedves feleségem.
2005. Oakton, Virginia
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Felhívás
Védekezzünk a parlagfû ellen!

Közhírré
tétetik...
Május 27-én szerdán megérkezett az
OpeL Vivaro falugondnoki busz, értéke
bruttó 8.042 ezer forint, melyhez az önkormányzat 6.826 ezer forint támogatást
kapott és 1.216 ezer forint volt a saját erõ.
Júliusi programok:
Július 4. Hegyhát Vadásztársaság családi
nap a strandon
Július 10-12. Off Road Találkozó
Július 17-19. Országos Motoros Találkozó
a strandon.
Július 20-26. Nemzetközi Fúvóstábor
Július 25. Médi@ Horgászverseny

A strand június 14-én megnyitott.
Nyitvatartás: minden nap 11-tõl 19 óráig
(rossz idõ esetén zárva)
Belépõjegy árak:
Felnõtteknek 400 Ft/nap,
17 óra után 200 Ft/nap
Gyermekeknek 300 Ft/nap,
17 óra után 150 Ft/nap
Sátorhely: 700 Ft/nap/fõ + belépõjegy

A nyári sátortáborunkat is üzemeltetjük.
Az idei nyár folyamán cserkészek,
karatésok, kerékpárosok, iskolák, tánctáborosok keresnek fel bennünket.

A parlagfû legintenzívebb növekedési
idõszaka július, a virágpor legnagyobb
tömegben július végén és augusztusban
szóródik, ezért az ingatlantulajdonosoknak a parlagfû elleni védekezést
végre kell hajtaniuk, az allergén pollen
levegõbe kerülését folyamatosan meg
kell akadályozniuk. A védekezés legegyszerûbb módja a havonta legalább
2-3 alkalommal történõ kaszálás.
A parlagfû veszélyes gyom, ezért kötelezõ az ellene való védekezés! Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a gyomnövények, különösen a parlagfû irtását
az ingatlanukon, és az ingatlanukkal
határos közterületi zöldsávon - a lakosság egészségének érdekében - szíveskedjenek elvégezni.
Együttmûködésüket köszönjük!

2009. június
Fogadóórák
Körjegyzõ: csütörtök 8-tól - 16 óráig
Körzeti megbízott: minden hónap elsõ
hetében 11-tõl - 12 óráig a Hivatalban
Júliusi miserend:
Július 5. vasárnap – 11.30 – igeliturgia
Július 11. szombat – 15.00 – mise
Július 19. vasárnap – 11.30 – mise
Július 26. vasárnap – 11.30 – igeliturgia
Közérdekû telefonszámok:
Dr. Vágvölgyi Mária háziorvos:
Tolnanémedi Rendelõ: 74/403-896 vagy
Mobil: 20/92-42-308
Simontornyai Központi Orvosi Ügyelet:
74/318-104
Dr. Nagy Péter Kristóf állatorvos:
Mobil: 06-30-499-38-06
Könyvtári nyitvatartás:
szerdán: 16-21, péntek: 16-20, szombat:
10-12 és 16-20, vasárnap: 15-17 óra.

Beszámoló a Kisszékelyi Kulturális Egyesület éves taggyûlésérõl
Május végén került sor a Kulturális Egyesület taggyûlésére, melyen 24 fõ
egyesületi tag vett részt. A Vezetõség nevében Martina Zoltán beszámolt az elõzõ
év történéseirõl, Lack Mária, a Számvizsgáló Bizottság tagja pedig az egyesület
gazdasági helyzetérõl készített jelentést terjesztette elõ. A tagság képviselõi elfogadták a beszámolókat, majd újraválasztották az Egyesület vezetõségét,
tisztségviselõit. Az Egyesület elnökének és elnökhelyettesének személye megcserélõdött, az elnök Pajor Ágnes lett, a helyettes pedig Martina Zoltán. Vezetõségi
tagok: Borbás Istvánné, Csepregi Ferenc, Fehér Árpádné, Májer József, id. Meier
József, Soós József, Theresa Birghan
Ellenõrzõ Bizottsági tagok: Lack Mária EB elnök, Csepregi Péter, Fehér Sándorné,
Keresztesné Istenes Zsuzsanna
Az egyebek napirendi pontban Májer József tájékoztatást adott az egyesület rövid
távú céljairól:
1. Helytörténeti kiállítás, értéktár. Az egyesület helytörténeti kiállítást tervez
létrehozni. A gyûjtemény elhelyezéséhez az Önkormányzat biztosít helyiséget a
volt iskolaépületben.
A régi eszközök gyûjtése a faluban elkezdõdött. Szívesen fogadunk régi berendezési tárgyakat, háztartási, ruházati, háziipari, egyéb eszközöket. Ha valaki az otthonából a gyûjtemény számára végleges jelleggel adományozni, vagy idõleges jelleggel
kölcsönadni kíván régiségeket, azt örömmel fogadjuk.
Aki a gyûjteményt gazdagítani szeretné, keresse Pajor Ágit. A tárgyakat írásban
vesszük át, nyilvántartást vezetünk róluk, gondoskodunk épségükrõl, állagmegóvásukról, bemutatásukról, a gyûjtemény településen maradásáról.
2. Schill kovácsmûhely. A régi idõkben a településen a kovácsmûhely alapvetõ
fontosságú volt. A kovácsmester tevékenysége a gazdasági eszközök készítésére,
javítására, vonóállatok patkolására terjedt ki. Az Egyesület eltervezte, hogy Schill
József kovácsmûhelyének berendezését bemutatja az érdeklõdõknek.
3. Dukai kilátó. Az Egyesület a kirándulóknak kilátót tervez a Dukai tetején. Az
Egyesület adja, az Önkormányzat pedig felfûrészelteti a kilátó összeállításához
szükséges faanyagot. Ha elkészül, Kisszékely egyik legmagasabb pontján fából
épített kilátó várja a kirándulókat.
4. Fejlesztési koncepció. Az Egyesület és az Önkormányzat elhatározta, hogy a
település sikeres jövõjének megalapozásához fejlesztési tervet készít. Megkereste a
Pécsi Egyetem munkatársát, hogy ennek kialakításában nyújtson nekünk szakszerû
segítséget.
A tervezés eredményeképpen olyan jövõképet szeretnénk felvázolni a település
számára, mely eligazodást nyújt majd a faluval kapcsolatos legmegfelelõbb
döntések meghozatalában.
Martina Zoltán, Pajor Ágnes
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Csepregi Ferenc

Múltidézõ

„A társadalom életében
a ma nem érthetõ meg
a tegnap nélkül.”
Mályusz Elemér

Tisztelt Olvasó !
A Kisszékelyi Kulturális Egyesület fontosnak tartja, hogy felkutassa a már elfeledett régi hagyományokat.
Kísérletet tesz a falu történetének feltárására, levéltári dokumentumokból, illetve a köztünk élõ idõs
emberektõl. Nem maradt sok idõnk az értékmentésre, mert a falu õslakossága egyre öregszik és napról
napra fogy.
Amikor azt javasoltam, hogy a Kicsi Falunk újság indítson egy MÚLTIDÉZÕ rovatot, úgy gondoltam,
hogy ebben a rovatban a falu életével , mindennapjaival kapcsolatos történeteket, szokásokat feldolgozó
írások jelenhetnek meg. Számítok mindazoknak a közremûködésére, akik fontosnak tartják, hogy a
gyermekeink megismerjék nagyszüleink életformáját, és azt a hangulatot, amely az elmúlt évtizedeket
jellemezte.
Ez a közösség az elmúlt 800 évben nem hagyta magát eltaposni. A különbözõ nehéz történelmi korokban
talpon tudott maradni akkor is, amikor a környezõ települések nagy része elnéptelenedett. Megtartotta,
ápolta hagyományait, befogadta az ide érkezõ családokat, nehéz, keserves munkával felnevelte az új
nemzedékeket. A mai nehéz idõkben erõt meríthetünk õseink tetteibõl.
A fiatalok már nem tudják mit jelet a fatalpazás, a kepélés, hogyan fõzték a szappant, hogyan zajlott az
aratás, hol volt a két úti csárda, mikor és hogyan épült a kövesút, mikor kapcsolták fel elõször a villanyt a
faluban.
A válaszokat szüleimtõl, nagyszüleimtõl, rokonoktól és ismerõseimtõl gyûjtöttem. Ezeket a történeteket
szeretném az újság hasábjain közre adni. Kérem, szólítsanak meg mindazok, akik ebben a munkában
szívesen közremûködnek, és ne vegyék zaklatásnak azok sem, akiket én szeretnék megszólítani. Különösen
számítok a fiatalokra, hogy egy-egy cíkk erejéig megszólaltatják a nagymamát, nagypapát.
Bármikor szívesen rendelkezésre állok és elérhetõ vagyok a 30/9474-688 telefonszámon.
Hát igen: elõször is meg kellene tanulni a
paraszti õsök titkát, amely a fárasztó
munkát a kellemes társas együttlét
magasába emelte.
Nagyanyáink korában a nyári tûzõ napon
kapáló lánycsapat gyakran fakadt dalra.
Nyári öröm volt a lekvárfõzés is. Egy
valaki kavarja az üstben rotyogó
gyümölcsöt, a másik a tûzre vigyáz, egy
harmadik pedig szóval tartja õket. Persze
anekdotázhat az is, aki a rúdon
szorgalmasan forgatja a vitorlát.
Az üst alól feltörõ kesernyés füst az õszt
idézi. Gyermekkorom jut eszembe.
Épphogy megkezdõdött az iskolaév, s
mi, vásott lurkók a tanítás után hazafelé
tartva beleszagoltunk a levegõbe.
- Te, az Ángyi lekvárt fõz !
A frissen kisült pompos lekvárral a
legfinomabb csemegének számított.
Mostanság nem látok olyan gyereksereget, amelyik egy farönkön ülve káposztalevélbõl eszi a híg lekvárt, vagy a
lekváros szilvamagot szemelgeti. A banánon, chipseken felnövekvõ nemzedék
nem nagyon csípi az ilyesmit.

Nem is a lekvártól összemaszatolt bájos
gyerekarcokat hiányolom, hanem például
azt a közösségi légkört, melyben természetesnek, magától értetõdõnek számított,
hogy az utcáról bejövõ gyerekeket a
háziak ilyenkor vendégül lássák.
Ezt snickerssel nem nagyon lehet megcsinálni. S az sem divat manapság, hogy
a házigazda és a háziasszony, netán a
nagymama vagy a nagypapa okos, intõ
szóval nevelje a délutánra ott felejtkezett szomszéd gyerekeket.
Pedig az a lekvár utolérhetetlen ízû,
vegyszermentes, tiszta biotermék volt!
Az idõsebbek még emlékeznek arra,
hogy volt a falunak egy krónikása aki a
faluban megtörtént dolgokat versbe
szedte. A Csõsz papával volt egykorú, a
Kis utcában lakott, nekünk szembe
szomszédunk volt.Kövecses Sándornak
hívták.
Mivel az e havi újságban már hosszabb
terjedelmû írás közzétételére nincs hely,
idézzük fel a 60-as évek hangulatát
Sándor bácsi egy rövid költeményével.

Virsli báld Kisszékelyben
Kisszékelyben történt különös eset
A falu szine java virslit evett.
A TSz báldot tartott
A népnek virslit adott
Egy szelet kenyér volt melléje
Adtak hozzá valami pépet.
Utána fröccsöt inni lehetett
Kinek mennyi tetszett
Ki nagyon jól lakott hasát meg is
rakhatta
Melyik táncot akarta el is járhatta
Hogyha gyomra leüllepedett
Virslit újra ehetett
Jó mulatság volt nagyon
Vigadtak az ifjak és aggok
Reggelig szólt a zene, fújták a
rezesek
Mindenkit jókedvre derítettek
Ily mulatság nem volt mostanában
Amit köszönhetnek a Jankó
elvtársnak
A TSz tisztelt elnökének
Kit áldhat a nép érte
Lépten nyomon kísérje szerencse
Legyen hosszú az élete
1961.febr. 5.-én
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Tavasszal
történt
Idén is állított májfát az önkormányzat és
Kulturális Egyesület. Az egybegyûltek
nagyra értékelték a finom paprikáskrumplit.

Nagy volt a nevetés a gyermeknapi
lisztfúváson és egyéb mókákon. A
rendezvényt a Kulturális Egyesület
szervezte.

VAKÁCIÓÓÓ!!
Tánczos Csuda Mózes (Keresztes László) és Dombi elvtárs (Lelkes György) az
egerági vendégszereplésen.

A Bokréta Hagyományörzõ Csoport ismét bizonyított Madocsán, a Cinegemadár Népdalversenyen.

KICSI FALUNK
Felelõs kiadó:
Keresztes László és
Pajor Ágnes
Szerkesztõ:
Lelkes Györgyné
Lelkes György

Gratulálunk!
Egyik kedves nyaralónkat, Czimondor
Katalint, az Ybl Miklós Mûszaki Fõiskola végzõs hallgatóját Kisszékely építészeti értékeirõl írt dolgozatáért különdíjjal jutalmazta a 29. Országos Tudományos Diákköri Konferencia zsûrije. A
nyertes pályamunkából valamelyik következõ számunkban részletet közlünk.

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

Lapunk e számába a megjelent
fényképeket készítették:
Fehér Árpádné, Keresztesné Istenes Zsuzsanna, Kiss Melinda,
Martina Zoltán.

Elkezdõdött a nyári szünet, ami Kisszékely nebulóinak is merõ öröm. Eljött
végre az, amit már a tanév elsõ napjától
várnak. A kicsiket várja a strand, az erdõmezõ. A nagyok közül Dick Ramónát és
Timár Mátét kérdeztem, õk mivel töltik a
nyarat.?
Dick Ramóna (21):
Nyáron munkát fogok keresni, mert szeptembertõl kezdek egy iskolát, ami sajnos
fizetõs, úgyhogy jó lenne összeszedni a
tandíjamat. Mellette persze folytatom a
fõiskolát is. Nyaralni nem megyek, nekem végül is nyaralás, hogy Budapesten
lehetek. Persze igyekszem minél többet
itthon lenni a családommal. Meg persze
barátokkal, barátnõkkel töltöm az idõt,
bulizunk, vagy utazgatunk.
Timár Máté (22):
Az év végi záróvizsgákat letudva május
15.-én nekem is megkezdõdött a nyári
szünet. Eddig sokat pihentem, horgásztam és segítettem a ház körüli munkában.
Mai naptól azonban megkezdtem egy hónapos nyári gyakorlatomat. Utána szeretnék nyári munkát vállalni. Nyaralást én
sem tervezek, azonban egy hosszú hétvégét horgászással szeretnék eltölteni a
Dunán, barátaimmal. Aztán szeptember
közepétõl folytatom egyetemi tanulmányaimat.
Cseke Veronika

