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A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

Simontornyán jártunk...

A Bokréta Hagyományõrzõ Csoporttal
bejártuk már egész Tolnát, fél Baranyát,
sõt Fejér megye csücskét is. Bevallom,
kicsit bántott bennünket, hogy a hozzánk legközelebb esõ város, amelyhez
ezer szállal kötõdünk, nem tud rólunk...
Karácsony elõtt végre megérkezett a
várva-várt meghívó: a simontornyai
Idõsek Klubja karácsonyi ünnepségére
voltunk hivatalosak. Nagyon, szép,
bensõséges együttléten vehettük részt.
Ott voltak Nagyszékely, Tolnanémedi és

Belecska nyugdíjasai is. Minket is,
mûsorunkat is szeretet övezett, a simontornyai nyugdíjasok által készített kedves ajándékkal is megleptek bennünket.
Meghívást kaptunk Belecskára, és mi is
meghívtuk a simontornyai nyugdíjasokat, hogy az elsõ adandó alkalommal
viszonozhassuk a kedves meghívást. Jó
volt a nagyszékelyi és némedi kedves
ismerõsökkel is újra találkozni. Külön
öröm, hogy a gyásztól megtizedelt kis
csapatunkat két ifjú anyuka segítette ki:

Fehér Sándorné és Fehér Árpádné lépett
ideiglenesen Lack Györgyné és Simon
Istvánné helyére. Szeretnénk õket
késõbb is tagjaink között tudni...

Mindenkinek, aki szeret, támogat
és bátorít bennünket, boldog
Újesztendõt kívánunk:
Bokréta Hagyományõrzõ
Csoport
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Közhírré
tétetik...

A Képviselõtestület decemberi ülésén
tárgyalta a 2010-re érvényes különbözõ
közszolgáltatási díjszabások módosításait.
A szolgáltató cégek díjemelési javaslatai
az alábbiak szerint kerültek elfogadásra:
2010. ÉVI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
(ÁFA-val)
IVÓVÍZ: lakosság részére:275 Ft/m3,
közület részére: 390 Ft/m3
(A díjemelés mértéke: 4,45 %)
SZENNYVÍZ ELSZÁLLÍTÁS:
1.674 Ft/m3
Ez az összeg a közületi fogyasztói díj,
melyre felszámításra kerül a környezetterhelési díj. Magánszemélyek esetében a díjat csökkenteni kell a költségvetési
törvényben
megállapított
állami
támogatás összegével.
(A díjemelés mértéke: 7,86 %)
SZILÁRD HULLADÉK SZÁLLÍTÁS:
110-120 l edény ürítési díja
11.148 Ft/ingatlan/év
(A díjemelés mértéke 12 %)
A társaság az esetlegesen keletkezõ többlethulladék elszállítására zsákot forgalmaz, melynek bruttó ára 290 Ft. A zsák
beszerezhetõ a szállító jármûnél.
TISZTELT OLVASÓ!
Kisszékely falunak is és a Kisszékelyi
Kulturális Egyesületnek is van honlapja. A
faluét a www.kisszekely.hu, és a
www.kisszékely.hu címen olvashatja az
érdeklõdõ. Az egyesületé www.kkekisszékely.hu oldalon található.
Mindegyiken fel van tüntetve elérési
lehetõségként e-mail cím is. A honlap
készítõkkel én tartom a kapcsolatot, és
juttatom el a cikkeket, melyek olvashatóak
a honlapokon. Ugyanígy kerül fel a kész
újság is a község honlapjára. Az alábbi
címekre érkezõ leveleket én kapom meg és
továbbítom az illetékeseknek:
kke@kisszekely.hu és
kke-kisszekely@tolna.net
Közvetlenül a honlap készítõi is elérhetõk:
admin@kisszekely.hu
Várjuk a hozzászólásokat, kritikákat,
javaslatokat, ötleteket, hogy mi legyen
olvasható, látható, hogyan nézzenek ki az
oldalak. Írásokat, képeket is szívesen

A helyi adók nem emelkednek.
Mértékük 2010-ben azonos az elõzõ
évivel:
Magánszemélyek kommunális adója
4.000 Ft/év

Építményadó
200 Ft/m2
Iparûzési adó
1,5 %
Vállalkozók kommunális adója
2.000 Ft/fõ
A gépjármûadó mértéke 2010. január
01. napjától a gépjármûadóról szóló
törvény értelmében átlagosan 15%-kal
emelkedik. A gépjármûadózás során
érintett jármûvek központilag egységes szabályok alapján kerülnek adóztatásra.

BÚCSÚ
December 13-án Dénes István 71
éves korában elhunyt.
Nyugodjék békében!
Januári miserend:
Január 3. vasárnap – 11.30 – szentmise
Január 10. vasárnap – 11.30 – igeliturgia
Január 16. szombat – 15.00 –szentmise
Január 24. vasárnap – 11.30 – szentmise
Január 31. vasárnap – 11.30 – igeliturgia
fogadunk. A képeket szkennelés után
visszaadjuk.
A falu honlapján a vendégkönyvben
olvashatók is lesznek azok a
hozzászólások, melyek megfelelnek a
netes levelezés illemszabályainak.
Az újsággal kapcsolatos véleményeket
is küldjék el a fenti címekre. A laphoz
is várunk cikkeket, ötleteket.
Akinek nincs internetezési lehetõsége,
vagy szeretné nyomtatott példányban
megkapni az újságot, annak elküldjük
posta útján közepes méretû borítékban.
Sajnos a postaköltséget nem tudjuk
átvállalni, csak példányonként 100
forint ellenében. Igényüket jelezzék a
fenti egyesületi e-mail címek egyikén,
vagy a következõ hagyományos postai
levelezési címen:
Kisszékelyi Kulturális Egyesület
KISSZÉKELY
Szabadság u. 128.
7082
Martina Zoltán

2009. december
HÁZIORVOSI RENDELÉS
2009. december 1-tõl DR. PATAKI
LÁSZLÓ háziorvos rendel Kisszékelyben szerdán 13.00 órától.
Szerdánként 10.30 órától az ápolónõ a
kisszékelyi rendelõben tartózkodik, receptírás és egyéb adminisztrációs ügyben nála lehet jelentkezni.
A doktor úr ügyeleti ideje munkanapokon reggel 8.00 órától – délután 16.00
óráig tart.
Telefonszáma:
74/598-018 vagy 06-30/98-51-331
Rendelési ideje Tolnanémediben:
Hétfõn 13.00 órától
Szerdán 14.30 órától
Pénteken 13.00 órától

FALUGAZDÁSZ
Körzetünkben új falugazdász, Kótai
János látja el a feladatokat.
Fogadóórája hétfõi napokon van 10.00
és 12.00 óra között.
Mobiltelefonján bármikor kereshetõ a
30/636-6392 telefonszámon.

Fogadóórák
Körjegyzõ: csütörtök 8-tól - 16 óráig
Körzeti megbízott: minden hónap elsõ
hetében 11-tõl - 12 óráig a Hivatalban.

Közérdekû telefonszámok:
Simontornyai Központi Orvosi Ügyelet:
74/318-104
Dr. Nagy Péter Kristóf állatorvos:
Mobil: 06-30-499-38-06
Könyvtári nyitvatartás:
szerda: 16-21, péntek: 16-20, szombat:
10-12 és 16-20, vasárnap: 15-17 óra.

Szerkesztõségünk
tájékoztatja olvasóit,
hogy az újság számait
e-mail címre kézbesíteni tudja.
Kérjük, hogy igényét a
kicsifalunk@freemail.hu
e-mail címen jelezze.
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„A társadalom életében
a ma nem érthetõ meg
a tegnap nélkül.”
Mályusz Elemér

Csepregi Ferenc

Múltidézõ
Az elkövetkezõ lapszámokban olyan
idõszakokat és eseményeket is szeretnék
felidézni, amelyek Kisszékely történetének fontos meghatározó eseményei
voltak. Apámmal - még élt - gyakran
beszélgettünk ezekrõl, szívesen osztotta
meg velem ezeket az emlékeket. A
villany bevezetésérõl szóló alábbi
történetet is az Õ szavaival vetem
papírra.
A községbe a háború után, 1947-ben
vezették be a villanyt. Sok háznál már a
háború elõtt a villanyóráig be volt
vezetékezve a ház. A nagy feszültségû
vezetéket Nagyszékelybõl vezették át. A
kiépítéshez szükséges akácfa oszlopokat
ökrös põre kocsikon szállították a
miszla-bikádi erdõbõl. A kocsi alján
három db kb. 10 cm átmérõjû, fölötte 2025 db legalább 12 cm csúcsátmérõjû
hosszú akác oszlop. (A põre kocsi nem
más, mint a hagyományos
kocsi
amelyrõl leszerelik az oldalakat, az elsõ
és hátsó saroglyát, valamint a fenékdeszkákat. A nyújtót – amely rúd az elsõ
és a hátsó tengelyt köti össze – az elsõ
tengelyrõl lekapcsolták és a szállítandó
fák hosszának megfelelõen hátra engedték. Ezután a farönkökhöz rögzítették
láncokkal, kötelekkel a kocsi elsõ és
hátsó részét. Ennek eredményeként
maga a rakomány képezte az így átalakított kocsin a nyújtót.) A szállítási
munka nagy részét a falu lakói végezték
lovas vagy ökrös szekerekkel.
A villanyoszlopok elhelyezéséhez szükséges gödröket a férfiak ásták ki. Mire
erre a munkára sor került, már õszre
fordult az idõ. Gyakran megesett, hogy a
gödrök aljában víz gyûlt össze, Jankó
Pista bácsi a hideg ellenére mezétláb
vödrözte ki a vizet a gödrök aljából.
Az oszlopok felállítását nagyrészt a
futballcsapat tagjai és szurkolói végezték. Az oszlopokra a vezetéket tartó
porcelán szigetelõk felfúrásában Schill
József kovácsmester és Péti Ferenc
villanyszerelõ is sokat segített.

A magasfeszültségû vezeték a transzformátor állomással a Temetõ utcai
Szent János szoborig elkészült az õsz
derekáig. A trafó állomás már áram alá
került. A faluban már az oszlopok nagy
részét felállították, de az oszlopokon
még nem volt vezeték.
A napi munka végeztével több vezeték
szerelõ és kisszékelyi legény összejött a
tóparti Schmierer házban levõ, Szabó
Vince bátyánk féle kocsmában.
Mindenki arról beszélt, hogy a faluban
is hamarosan bevezetésre kerül a villany. Ki pár napra, ki pár hétre jósolta a
vezetékek felszerelését és még azután
következik a házak bekötése. A beszélgetés közben egyik villanyszerelõ állította, hogy a vezetékek felszerelésére
pár napon belül sor kerül. Ezt a kijelentését azzal tetézte, hogy akár pár óra
alatt is meg tudnának gyújtani egy
lámpát. Ebben persze sokan kételkedtek.
Szót szó követett majd Szabó Vince
bátyánk azt mondta a szerelõknek: Ha
ma éjfélig a kocsma elõtt kigyullad a
villany, fizet 20 liter bort ádomásként a
szerelõknek. Azok összenéztek és azt
mondták, ma éjfélre felkapcsolják az
elsõ lámpát a kocsma elõtti oszlopon.
Néhány kisszékelyi fiatalt maguk mellé
vettek és a transzformátor állomástól
kihúztak két szál ideiglenes vezetéket a
kocsma elõtti oszlopig. Az oszlopra egy
porcelán foglalatos villanykörtét is
felszereltek amit egy kapcsolóval láttak
el. Ezután még egyszer leellenõrizték az
összes oszlopon a kötéseket és a
vezetékek rögzítését.
Miután minden rendben volt, a vezetéket
rákötötték a transzformátor állomásra.
Ekkor sem mutatkozott a frissen
kiépített, ideiglenes hálózaton semmi
probléma, a kocsma elõtti oszlopig áram
alatt volt a vezeték.
A vezeték áramtalanítása után a kocsma elõtti oszlopra felmászott egy

szerelõ, és rákötötte a vezetékre az égõt.
Amikor lemászott az oszlopról, minden
jelenlevõ kissé
távolabbra ment az
oszloptól. Pár perc múlva a szerelõk
által megbeszélt idõpontban a vezetéket
ismét
áram
alá
helyezte
a
transzformátornál levõ szerelõ és a
kocsma elõtt kigyulladt a villany.
Mindenkit örömteli érzés fogott el, az
emberek ujjongtak, és mindenki az
oszlop alá sereglett, majd spontánul
elkezdték énekelni a Himnuszt. A jelen
levõk sapkájukat levéve könnyes szemmel, de boldogan énekelték „ Isten áldd
meg a magyart..”
Nem lehet hitelesen leírni az emberek
örömét, érzelmi állapotát. Mindenki magáénak érezte a sikert. Senki nem sajnálta a vezeték építésnél végzett fogatés gyalogmunkát.
Vince bátyánk szavatartó ember lévén a
húsz liter bort a szerelõknek megadta,
azok nagyot mulattak és ki-ki pénztárcája erejéig csatlakozott hozzájuk. Az
örömünnep és mulatozás éjfél utánig
tartott. Valamikor éjfél után, úgy két
órai világosság után az egyik szerelõ
elment és lekapcsolta a vezetéket a
hálózatról majd az ideiglenes égõt is
leszerelték az oszlopról.
Az ezt követõ hetekben kiépítették a
falusi hálózatot és egyre gyakrabban
gyúltak ki a villanyfények az
otthonokban is. A petróleum lámpa
azonban nem vonult azonnal nyugdíjba,
mert a hálózatban a következõ tizenöthúsz évben még gyakran elõfordult
áramkimaradás.
A fenti történet - amelyet apám szavaival
adtam
közre
tanulságos
és
példamutató, mert ízelítõt ad abból a
korból, melyben a falu lakói önzetlenül
hajlandók voltak tenni a faluért, a
közösségért.
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Falukarácsony

Aki együtt ünnepelt velünk, bizonyíthatja: szép volt az idei Falukarácsony
(is). Ennek az ünnepi együttlétnek
minden évben különleges hangulata van.
Együtt a falu apraja-nagyja, mûsort is

adunk, de nem olyan nagy stresszel, mint
máskor. Ha valami kicsit félresikerül, hát
Istenem – családban marad. Persze azért
nagyon iparkodunk, igyekszünk magunkból kihozni a legjobbat. Az idén a
gyerekekre lehetünk a legbüszkébbek
(máskor is persze). Mindenki rendesen
járt a próbákra, gyönyörûen megtanulta a
versét, ritmusra lépkedett a gyertyástáncban, tisztán énekelt, és senki nem
tévesztette el a karácsonyi jókívánságot.
Kedves vendégek színesítették a mûsort:

a dunaföldvári Zsigec musical-együttes,
Telekiné Rábai Melinda vezetésével,
Kántor István iskolaigazgató Nagyszékelybõl, aki énekelt és gitározott, a
simontornyai citerások (egy dombóvári
taggal kiegészülve) – tehát sokan megtisztelték a mi háziünnepségünket.
Talán azért, mert szeretik ezt a falut, az
ünnep hangulatát, jól érzik magukat a
mi kis közösségünkben.
A vendégeken kívül fellépett még a
Bokréta Hagyományõrzõ Csoport, a
gyerekekkel együtt, akiket most szeretnék név szerint is megemlíteni, mert
olyan szépen szerepeltek: Horváth
Anna, Császár Betti, Sasvári Mirella,
Mezõsi Alexandra, Fehér Dia, Fehér
Timea, Wagensommer Klaudia, Császár Cintia,Wagensommer Zoli, Fehér
Nóra.

A mûsorról felvételt készített a tamási
Koppány tévé, az ismerõsök, elszármazottak többször is megnézhettek bennünket.
A jó hangulatú délután fényét a hagyományos finom vadpörkölt emelte.
Bár nem mindenkinek lehetett könnyû a
zord idõben kimozdulni hazulról, azt
hiszem, senki nem bánta meg, hogy
részese volt a 2009-es kisszékelyi
Falukarácsonynak.

Lelkes Györgyné

A felnõttek közül verset mondott
Horváthné Apró Etelka, Fehér Árpádné,
Fehér Sándorné, Horváth András.
Meglepetésként Keresztes László
polgármester intette a jelenlévõket az
öregek tiszteletére. Szólót énekelt
Schlégel Anita.

KICSI FALUNK
Felelõs kiadó:
Keresztes László és
Pajor Ágnes
Szerkesztõ:
Lelkes Györgyné
Lelkes György
Elérhetõségünk:
7082 Kisszékely,
Szabadság u. 2.
kicsifalunk@freemail.hu
(06-74)-403-144

A fényképeket Szamonek Gyula,
Gyõrfi Szilvia, Lelkes György
készítették.

