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VI. évfolyam 2. szám
A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

JÓL MULATTUNK
A NÉMEDI FARSANGON

Február 6-án már reggel óta gondterhelten néztük az eget. A
meteorológia olyan hófúvást ígért, hogy nem volt biztos, el
tudunk-e jutni a nyugdíjasokkal Tolnanémedibe, ahonnan kedves meghívást kaptunk. Ráadásul a mûsort is mi adtuk, nem
hagyhattuk cserben a vendéglátókat. Az ítéletidõ ellenére nagy
volt az utazási kedv, majdnem minden egyesületi tag velük jött.
A némediek a tõlük megszokott túláradó vendégszeretettel fogadtak bennünket. Étel, ital, sütemények, torták, élõ zene,
jókedv - semmiben sem szenvedtünk hiányt. Színdarabunkat,
verseinket, táncunkat nagy tapssal jutalmazták. A Bokréta

Hagyományõrzõ csoport apraja és nagyja ismét kitett
magáért, még a jelmezversenybe is beszálltunk, Hófehérke, a Banya-Királyfi és a számtalan törpe jelmezével.
Az estét tombola zárta, ahol Vódliné Somogyi Annuskát
érte a legnagyobb meglepetés: egy eleven aranyhörcsögöt
nyert! Izgalmas utunk volt hazafelé a hótorlaszok között,
de szerencsésen végzõdött a kiruccanás.

Lelkes Györgyné

Köszöntjük minden kedves
nõolvasónkat a Nõnap alkalmából!
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HÁZIORVOSI RENDELÉS

Közhírré
tétetik...

Az elsõ félévi adók pótlékmentes befizetésének határideje 2010. március 15.

2009. december 1-tõl DR. PATAKI
LÁSZLÓ háziorvos rendel Kisszékelyben szerdán 13.00 órától.
Szerdánként 10.00 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

Borverseny
Idõpontja:
2010. március 27. szombat 17 óra
Helye: Mûvelõdési Ház
Részvételi díj: 1 000 Ft/fõ vendégeknek is.
Bort 1 literes üvegben fogadunk el, hogy
tudjon a közönség is bírálni.

FALUGAZDÁSZ
Kótai János falugazdász fogadóórája
hétfõi napokon van 10.00 és 12.00 óra
között.
Mobiltelefonján bármikor kereshetõ a
30/636-6392 telefonszámon.

2010. március 18-án csütörtökön 16
órakor közmeghallgatás (falugyûlés) lesz a Közösségi Házban.

GYEREKEK!
A következõ kincskeresõ-természetjáró
kirándulás március 20-án szombaton lesz.
Találkozó a Könyvtár elõtt reggel 9 órakor.
A gyalogtúra kb. 13 óráig tart. Kényelmes
cipõben gyertek! Szeretettel várunk benneteket:

Horváth András és Apró Etelka
Tel.: 06-30-432-8244

Szerkesztõségünk
tájékoztatja olvasóit,
hogy az újság számait
e-mail címre kézbesíteni tudja.
Kérjük, hogy igényét a
kicsifalunk@freemail.hu
e-mail címen jelezze.

Meghívó
Minden kedves kisszékelyi és nem kisszékelyi lakost, aki érdeklõdik a természet
iránt, és szeretné Kisszékely természeti értékeit jobban megismerni, szeretettel
meghívunk a következõ elõadásra, melynek címe

Kisszékely természeti értékei

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

Márciusi miserend:
Március 7. vasárnap – 11.30 – szentmise
Március 14. vasárnap – 14.00 – szentmise
Március 20. szombat – 15.00 – szentmise
Március 28. vasárnap – 11.30 – szentmise

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.

KÉRÉS
Õsztõl szeretnénk a könyvtárban hímzõ
szakkört szervezni. Ehhez keressük a
régi kisszékelyi keresztszemes mintákat
(amilyen a képen látható, Fábián Rózsika néni hímezte). Mindegy, hogy a hímzés milyen állapotú, az a lényeg, hogy a
minta lefényképezhetõ legyen. Aki talál
ilyet otthon, szépen kérjük, hogy hozza
be (juttassa el) a könyvtárba, vagy telefonáljon, és érte megyünk. Fényképezés
után azonnal visszaadjuk. Jelenleg 6
mintánk van Fábián Rózsika néni, Fülöp
Bözsike néni és Ferencz Istvánné jóvoltából, de szeretnénk, ha 25-30 minta
összegyûlne, hogy tovább éltethessük az
egyedülállóan szép kisszékelyi keresztszemeseket. Elõre is köszönöm:

Lelkesné Lenke

Hallhatunk arról, hogyan õrizzük meg Kisszékely védett és nem védett természeti
értékeit. Dr. Horváth András elõadása után szabadon beszélgethetünk arról, mit
teszünk az élõ világért? Környezettudatosan élünk? Takarékoskodunk az energiákkal? Védjük az állatokat? Nem szennyezzük a levegõt, szelektíven gyûjtjük a
hulladékot? Közösen megbeszélhetjük hogy közvetlen környezetünkben mit tapasztalunk a feltett kérdésekkel kapcsolatban.
Az elõadás helye, idõpontja: Könyvtár, 2010. március 20. szombat 17.00 óra
Várunk minél több érdeklõdõt.

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

Csepregi Ferenc

Múltidézõ

Apáink korában nem volt TV, internet,
aktív közösségi életet éltek az emberek.
Maguk gondoskodtak a szórakoztatásukról. A fiatalok színjátszó csoportot és
futballcsapatot szerveztek. A különbözõ
korcsoportú baráti társaságok táncos
mulatságokat, batyus bálokat, húshagyó
bálokat, szüreti bálokat rendeztek
maguknak. Ha éppen nem volt sem báli
szezon, sem pedig más elfoglaltság, hát
kitaláltak valamit, amit együtt tudtak csinálni. Ilyen volt apám baráti társaságában az ürgeöntés, amit most az Õ
szavaival adok közre.
„Úgy 17-18 évesek lehettünk. A baráti
kör - néhány futballista - a tavasz kezdetén elhatározta, hogy kukoricakelés
idején, egyik vasárnap elmegyünk ürgészni és a megfogott ürgékbõl ürgepaprikást készítünk. Így is történt.
Három kétökrös szekérrel indultunk,
mindegyikre három-három darab félfenekû hordót pakoltunk. A faluvégi kútnál teletöltöttük a hordókat vízzel. Egyegy szekéren 600-700 liter víz volt.
Ugyancsak felraktunk 6-8 bádog vödröt
és elindultunk.
Olyan határrészt, dûlõt választottunk ki,
amelyben sok volt az új kukorica vetés
és már kikelt a kukorica. A dûlõ szélességétõl függõen, ketten- hárman a dûlõt

felosztották maguk között és figyelték a
friss ürgelyukakat és földhányásokat. A
friss kotrásokat keresték, vagy az utak
körüli ürgemorgásokat figyelték. A vízhordó szekerek, két legénnyel, a dûlõ
két oldalán haladtak és figyelték a területet õk is. Ha valaki friss ürgelyukat,
vagy friss ürgenyomot talált, netán látta,
hogy az ürge beszaladt valamelyik lyukba, gyorsan jelzett a vízhordó kocsinak.
A jelzésre már indultak is a vízzel, és
beöntötték a lyukba. Ha volt benn ürge,
az pár vödör víz után menekülésre fogta
és a lyuk szájánál nyakon csípték.
Általában azok mentek a földeken, akiknek az ürge megfogásában már volt
gyakorlatuk és nem féltek az ürge harapásától. Amikor az ürge a lyuk szájánál
kidugta a fejét a vízbõl, hátulról már
nyakon is csípték. Sok olyan lyuk volt,
amelybõl a beöntött vízbõl menekülve
két felnõtt ürge is kiugrott.
Az egyik dûlõben egy, a másikban két
vizes szekér haladt. Elõször csak az
egyikbõl használták a vizet. Amint
valamelyik szekérrõl kifogyott a víz,
már mentek is újratölteni a legközelebbi
gémes, vagy kanalas kúthoz, mert minden határrészen voltak kutak. Borostyáni kút, Nagyrézi (Narrézi) kút, Hamarászói kút, Kisaszalói/Kisaszati)
kanalas kút, hogy csak néhányat említsek. Amikor megtöltötték a hordókat,
visszajöttek és a másik szekérhez csatlakoztak, mert várhatóan annak fogyott el
hamarabb a vízkészlete. Ez így ment
dûlõrõl dûlõre, amíg délutánra annyi
ürgét nem fogtunk, amennyi egy kiadós
ürgepaprikásnak elég lett.
Ezen a napon nagyon sok ürgét kiöntöttünk. Sok volt fiatal, akkor úgy neveztük, hogy kölök ürge. Csak a nagy
fejlett példányokat tartottuk meg, a többit a kölkekkel együtt földhöz vágtuk.
Fölöttünk köröztek az egerészõ ölyvek
és a vércsék , azoknak is lakodalom volt
aznap, de biztosan maradt bõven a rókáknak is. Mikor befejeztük a válogatást, 90 darab ürge volt a pofazacskóján
átszúrt drótra felfûzve. Ezek mind alkalmasak voltak az ürgepaprikás elkészítéséhez.
Mi az alszegen (aszegen) laktunk, így az

ürgészõ csapat nálunk vert tanyát az udvarban. Az ürgék nyakát elvágtuk és
megnyúztuk mind a 90 darabot. A
nyúzás gyorsan ment, mert az egyik
hátsóláb belsõ comb felületén a bõrt
kissé felvágtuk, és bicikli pumpával a
bõr alá levegõt fúvattunk. Ennek
következtében a bõr nagy része elvált a
testtõl és csak le kellett húzni. Ez a
mûvelet gyorsan és könnyen ment.
Annyi hús jött össze, hogy csak az elsõ
és hátsó combokat hagytuk meg, a többi
részt eldobtuk.A fõzésnél azonban bajba
kerültünk. Édesanyám az ürgéket nemhogy nem fõzte meg , még a lábasba sem
engedte beletenni. Az ürgehúst segített
konyhakészre mosni, de megfõzni nem
volt hajlandó, pedig az egész csapat
könyörgött neki, de hiába.
Így kerültünk a Hóhner Jóskáékhoz,
ahol az õ édesanyja – Bözsi néni –
megfõzte nekünk az ürgepaprikást. Mi
segítettünk krumplit pucolni, szeletelni.
A csípõs, magyaros ürgepaprikás az
utóbb rátett és utána együtt fõtt
krumplival nagyon finom volt. Tõlük
kaptuk a bort, amely nagyon csúszott a
magyarosan elkészített ürgére. Pörkölt
volt-e, vagy paprikás, senki nem firtatta.
Nagyon finom volt, az biztos. A hús
édeskés ízét a fûszeres elkészítési mód
nagyon jól elfedte.
Egy-két ürgészõ társunk a többiek által
utánzott „ürgenyikszülésre” és ürgefej
mutogatásra ugyancsak felugrott az asztaltól, de egy-két pohár bor után már
érzett magában annyi bátorságot, hogy õ
is egyen a különlegességbõl, ha nem is
olyan jóízûen, mint azt a többség fogyasztotta. Az elõítélet néhány társunknál igen erõs volt, pedig az ürge tiszta
állat, és ami még fontosabb, csaknem
teljes mértékben gabonával és magvakkal táplálkozik. Hulladékot, dögöt, rovarokat nem fogyaszt.
Éjfél felé lett vége a mulatozásnak, nótázásnak. Szép és a késõbbi idõkben
sokszor felemlegetett emlékként maradt
meg mindannyiónknak, mint a fiatalságunk egy kellemes, vidám epizódja. Ez
volt az elsõ és egyben utolsó eset, hogy
ürgét ettem. Késõbb már sohasem került
rá sor.”
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SZOMSZÉDOK
KÖZÖTT

évekkel ezelõtti, és már feledésbe
merült cepedlit újítottuk fel, néhány
vidám verssel körítve. A vendégek idõre és szép számban megérkeztek, a
pörkölt, amely Isztl Juliska és Gyõrfi
Erzsike fõzõtudományát dícsérte, finom lett, ment minden, mint a karikacsapás. Csak azt sajnáltuk, hogy a
kisszékelyi nyugdíjas egyesületi tagok
megijedtek a hidegtõl és a csúszós

Még ki sem pihentük a némedi farsangot,
máris neki kellett veselkednünk saját
nyugdíjas rendezvényünknek, a farsangi
szomszédolásnak, amelyet február 13-án
rendeztünk. Tolnanémedi, Simontornya
és Belecska nyugdíjasait láttuk vendégül,
a Vadásztársaságtól ajándékba kapott
dám elfogyasztására. Köszönet érte a vadászoknak! Így aztán hús-aprítással,
hagyma- és krumplipucolással, sütemény-sütéssel telt a hét, és közben persze
össze kellett állítanunk egy vadonatúj
mûsort is, nehogy szégyenben maradjunk. Bevalljuk, csaltunk egy kicsit: az

be egyesületi életük szépségeit. A simontornyaiak az „Ének az esõben” dallamára
táncoltak. Vendégeink ajándékot is hoztak: a némediek emeletes tortát, a belecskaiak finom italt, a simontornyaiak pedig
többek közt egy gyönyörû fõnix-pálmát
(a könyvtárban megtekinthetõ). Az estebéd után tombola volt, utána jót beszélgettünk, amíg csak el nem jött az indulás
ideje. Mindannyian sajnáltuk, hogy olyan
hamar elrepült az idõ, és egyetértettünk
abban, hogy a hasonló találkozókra sûrûbben kellene sort keríteni.

Lelkes Györgyné

utaktól, sokan otthon maradtak. Vendégeink meglepetés-mûsorral készültek: a némediek verseltek és pikáns
részleteket adtak elõ a Paraszt-bibliából, sõt jelmezbe is öltöztek. A belecskaiak színdarab formájában mutatták

A fotókat Cseh Györgyné és Nagyné
Takács Gabriella készítette
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