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VI. évfolyam 10. szám
A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

FERGETEGES
DÉLUTÁN

A Kisszékelyi Nyugdíjas Egyesület negyedszer rendezte meg
a „szomszédolást”, amely már az elõzõ három alkalommal is
osztatlan sikert aratott a vendégek és a házigazdák körében.
Az idén Belecska, Igar, Nagyszékely, Simontornya és Tolnanémedi nyugdíjasait láttuk vendégül. A felmerült nehézségek
egy részét (utazás) az Önkormányzat segítségével sikerült
megoldanunk, de azon sajnos nem tudtunk segíteni, hogy a
simontornyai „Õszikék” az õket sújtó betegségek miatt távol
ne maradjanak. Így Simontornyát a jólismert és mindannyiunk által szeretett Citerazenekar képviselte. Elsõnek a belecskaiak érkeztek. „Mi ide haza jövünk” - mondták.
Kiderült: a kedvünkért dalkört alakítottak, hogy felléphessenek a mûsorban. A némediek a tõlük megszokott jó
kedéllyel mondtak verset, prózát, énekeltek is. Az igariak
népzenei mûsora – Varró János tanár úrnak és a lelkes
dalosoknak köszönhetõen – most is nagyon magas színvonalú volt. Mi sem akartunk lemaradni: elõször a kislányaink
táncoltak, majd népdalcsokorral, végül pedig énekkel és
tánccal léptünk színpadra. Azután átvette a terepet a
fáradhatatlan Citerazenekar, és órákon át gondoskodott a jó
hangulatról. A mûsort jóízû beszélgetés és még jobb ízû
vadpörkölt követte, és rengeteg házi sütemény zárta.
Ilyen közönséget még nem láttak a kultúrház falai! Az elsõ
mûsorszám elsõ taktusától szólt az ütemes taps, a fellépõk
dalait az egész terem énekelte, az utolsó vendégek fél tizenegyig vigadtak!
A tolnanémediek azzal búcsúztak: találkozunk januárban, a
visszavágón!

Lelkes Györgyné
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Köszönjük Keresztes László polgármesternek és az önkormányzatnak,
hogy felvállalta ezt a fontos feladatot.

Közhírré
tétetik...
MEGHÍVÓ
táblaavató ünnepségre
Szeretettel várunk mindenkit november
19-én, délután 16 órára a Kisszékelyi Kerekerdõ Családi Napközi táblaavató ünnepségére.
Óvodánk falára felkerül a mûködést jelzõ
tábla, a családi napközi nevével és címerével. Ezt az eseményt szeretnénk ünnepélyessé tenni azáltal, hogy meghívjuk a
falu apraját és nagyját. Bárki megnézheti
a csoportszobát, a berendezést, a gyerekek eddig készült alkotásait.
A munka október elseje óta folyik, a családi napközi fenntartója a Kisszékelyi Önkormányzat.
Óvodásaink:
Bodó Bálint, Horog Gergõ, Horváth Gyula, Kiss József, Szabó Alexa, valamint
várjuk még a gyerekek közé Fehér Petrát.
Reméljük, a jövõben ez a létszám növekedni fog, hisz a gyerekek a falu jövõjének zálogai.

Ahhoz, hogy a cél megvalósuljon, sokak támogatására volt szükség, akik
munkájukkal, anyagiakkal és eszközökkel segítettek minket.
Köszönjük nekik: Balogh Sándorné,
Bodó Béláné, Breznyánszki István,
Breznyánszki Istvánné, Cseke Veronika, Csibrik Józsefné, Furjánné Ferenczy Katalin, Gyene Józsefné, Gyene
József, Gyõrfi Szilvia, Horog Istvánné,
Horváth András, Májer József, Mezõsi
Ferenc, Mezõsi Róbert, Pajor Ágnes,
Pomázi Izabella, Rosta Margit, Soós
József, Wagensommer Erika és a
Kulturális Egyesület.
Valamint köszönjük még a faluban
élõknek a sok biztatást.
Mindenkit szeretettel várunk a táblaavatás utáni, a gyerekek szülei által
készített sütemények megkóstolására
is.

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

Közérdekû telefonszámok:
Simontornyai Központi Orvosi Ügyelet:
74/318-104
Dr. Nagy Péter Kristóf állatorvos:
Mobil: 06-30-499-38-06
Dr. BEKÕ IRÉN kedden és csütörtökön
8 órától 11 óráig tartja rendelését.
A doktornõ munkanapokon reggel 8 óra
és délután 16 óra között készenléti
ügyeletet tart.
Sürgõs esetben hívható a 06/74/403896-os telefonszámon.
Könyvtári nyitvatartás:
szerda: 15-20, péntek: 16-20, szombat:
10-12 és 16-20, vasárnap: 15-17 óra.

GYEREKEK, FIGYELEM!
November 21-én, vasárnap délután 3 órától Dick Ramóna vár benneteket karácsonyváró kézmûves foglalkozásra a
Könyvtárban!

KÖSZÖNET
A Nyugdíjas Egyesület és a Bokréta Hagyományõrzõ Csoport ezúton köszöni
Grofcsik György újabb pénzadományát,
a Könyvtár pedig Holló Istvánéknak a
könyveket!

Tájékoztató a képviselõtestületi ülésrõl
A képviselõtestület 2010. október 14-én
tartotta ünnepi alakuló ülését. Botos Imre
a Választási Bizottság elnöke ismertette a
választás eredményét, majd a polgármester és a négy képviselõ eskütétele után
átadta a megbízóleveleket.
Keresztes László polgármester ismertette
programját. Elmondta, hogy továbbra is
szeretné fenntartani a háziorvosi ellátást, a
falugondnoki szolgálatot, és az idén õszszel indult családi napközit. Kemping létrehozását tervezi a strand és a Csádés-tó
közötti területen. A Petõfi utca temetõig
tartó szakaszát pályázati forrásból szeretné felújíttatni.
A polgármester javaslatára a képviselõtestület Gyene Józsefnét választotta alpol-

gármesternek. Napirendi pont volt az
illetmények és költségtérítés megállapítása. A képviselõk többsége végül
úgy döntött, hogy a polgármester illetménye az elõzõ ciklus illetményéhez
képest ne emelkedjen (bruttó 309200
forint). Költségtérítését illetményének
20%-ában határozták meg. A képviselõtestület tagjai önmaguknak tiszteletdíjat nem állapítottak meg.
Ügyrendi és vagyonnyilatkozat-kezelõ
bizottságot alakítottak, melynek elnöke Martina Zoltán, tagjai Szamonek
Gyula és Májer József. Írásbeli javaslat
érkezett Természetvédelmi bizottság,
illetve Szociális és gyermekvédelmi
bizottság megalakítására; a javaslatot a

novemberi ülésen tárgyalják.
Martina Zoltán indítványozta, hogy a
testületi ülésen elhangzottakról tájékoztató jelenjen meg a helyi újságban.
Szamonek Gyula felvetése alapján viszszaállították a heti két alkalommal történõ gyógyszerszállítást, amire így a régen
megszokott rend szerint, kedden és
csütörtökön kerül sor.
A képviselõ-testület következõ ülése november 25-én lesz, melyre minden érdeklõdõt várnak.

Pajor Ágnes
Péti Mária
Horváth András
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Csepregi Ferenc
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„A társadalom életében
a ma nem érthetõ meg
a tegnap nélkül.”
Mályusz Elemér

Legeltetés

Amikor a Csõsz mamánál aludtam, nyári
reggeleken gyakran a tehenes bádog
kürtjének hangjára ébredtem. Reggel elindult a falu felsõ végén, kürtjével és
ostorcsattogtatással jelezte, hogy indul a
menet. Ha jól emlékszem, elõször a tehenes jött, majd ezt követõen a kanász. Az
egyes utcákban beosztották maguk között a jószágtartók, hogy melyik napon
ki tereli le az utcából az állatokat a
fõutcára. Reggelente több száz állatot
hajtottak ki a legelõre, este pedig vissza.
Hazafele már nem kellett kíséret, minden
állat hazatalált. A Kis utcaiak a Szentháromságnál befordultak, majd a ház elé
érve, a kitárt nagykaput felismerve bementek az istállóba. A faluban még a
hatvanas években is nagyon sok állatot
tartottak, ezért a legeltetést is meg kellett szervezni. Errõl kérdeztem Barka
Jóska Bátyját, íme a hiteles történet:

Legelõbirtokosság,
Legeltetési Társulás,
Legeltetési Bizottság
Ezt a három címet azért adtam, mert
különbözõ idõszakokban más és más
volt az elnevezés.
Az I. világháború után rohamosan növekedett a falu lélekszáma, így szükségessé vált az állatok szabadon tartása,
legeltetése. A kevés legelõ azon gazdák
tulajdonában volt, akik nagyobb állatállománnyal rendelkeztek. Így közülük
került ki a birtokossági vezetõ. A vezetõ
feladata volt a pásztorok felfogadása, az
apaállatok tartásával kapcsolatos teendõk elvégeztetése, a legelõk karbantartásának megszervezése és a pásztorok bérének biztosítása.

Minden tavasszal, a mezõgazdasági
munkák dandárja elõtt, a legelõket karban kellett tartani. A Legelõbirtokosság
a község állattartó gazdái körében
meghirdette a legelõkön a bokrok kivágását. A legeltetett állatok számától függõen a területet felosztották, aki részt
vett, az munkadíj fejében a leágazott
tûzifának valót elvihette.
Mivel a falu lakossága zömmel a mezõgazdasági tevékenységbõl tartotta fenn
magát, így a készpénz fizetés helyett
búzában állapították meg a pásztor bérét. A pásztor bére számos állatonként
lett megállapítva. A havi legeltetési díj
1 szakajtó kosár búza volt havonta számos állatonként. Ezt minden hónap
utolsó vasárnapján egy lófogattal rendelkezõ gazda és a pásztor együtt szedték be. Majd a Futura terménybegyûjtõ
helyen készpénzre váltották.
A II. világháború után, az 1946-os földreform során a volt urasági legelõk is
felosztásra kerültek, a szántók arányában. Azonban nagy részük megmaradt
közös mûvelésben. Az állattartók száma
gyarapodott, ezért meg kellett szervezni
az apaállatok gondozását. Megalakították a Legeltetési Társulást, melynek a
feladata a legeltetés megszervezése,
biztosítása, valamint az apaállat-gondozás volt. Az apaállatok eltartása szükségessé tette a legelõk egy részének
feltörését. Választottak elnököt, valamint alkalmaztak egy kocsist, aki a feltört legelõn gazdálkodott.
A termelõszövetkezetek megalakulása
után a szövetkezet átvette az apaállatok
gondozását, és átvállalta a társulás feladatainak elvégzését, vagyis a társulás
gyakorlatilag megszûnt. A szövetkezetek is foglalkoztak állattenyésztéssel,
ezért szükségessé vált a legelõk szakosítása. A szarvasmarha nem legelhetett a
disznók és a juhok után. A sertések a
Kisaszati és a Babaszói legelõre jártak.
A birkáknak a Túlsóháti legelõ, a teheneknek a Hamarászói lap és az Innensõháti („Innebcsõháti”) legelõ lett kijelölve.
Az 56-os forradalom után, mivel a szövetkezetek feloszlottak, megalakult a
Legeltetési Bizottság. Fõ feladata a le-

geltetés megszervezése és az apaállatok
biztosítása és gondozása volt. Az apaállatokat a Községházánál kialakított
istállókban helyezték el. A Legeltetési
Bizottság 1962-ig mûködött. Ekkor feladatait átvette a Felszabadulás Termelõszövetkezet, amely 1959-ben alakult
meg. A szövetkezet az inszeminálás
(mesterséges megtermékenyítés) bevezetéséig gondoskodott az apaállatokról.
Ezután az apaállatokat eladták, áruk az
Államkincstárba lett befizetve.
Jóska Bátyja visszaemlékezéseit kiegészítve eszembe jut, hogy abban az idõszakban a közösség mindent megszervezett. Egy nagy esõ után mentek a
gazdák, a vízmosásokat betemették, az
utakat rendbe hozták.
Reggel és este, mikor elvonult a sok
jószág, mindenki a háza elõtt rendbe
tette az utcát és az árkot, nem kellett
lépten-nyomon a tehénlepénybe belelépni.
Mi Kis utcai gyerekek este vártuk a
kanászt – abban az idõben Wilhelm János bácsi és Katona Laci voltak a kanászok – és persze a Rácz Béla bácsi
bakkecskéjét. Sötétedésig tartó küzdelem volt köztünk és a felhergelt bakkecske között. Annyira elrontottuk a
bakkecskét, hogy egy idõ után már közveszélyessé vált. Nem csak azt támadta
meg aki ingerelte, hanem minden
embert, aki csak ránézett. Ez lett a veszte, egy napon Béla bácsi levágta, mi
pedig nagy gondban voltunk, mert nem
tudtuk, hogy ezután mivel töltjük az idõt
a Kasznárkert környékén.
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Olvasóink írták...

Üdvözlet Dunaújvárosból

Már több mint két éve, hogy elköltöztem
Kisszékelybõl, mióta bizony sok víz lefolyt már a Dunán. Ám azóta is, ha
összefutok egy régi baráttal, ismerõssel,
mindig megismernek, kérdezik hogy vagyok, mi történt velem ezalatt a két év
alatt? Örömmel tölt el, hogy a falubeliek
ilyen jó szívvel emlékeznek rám vissza,
ezért szeretném megragadni az alkalmat,
hogy a Kicsi Falunk hasábjain írjak
magamról pár sort, s üdvözöljem a kisszékelyieket.
Az elmúlt két év számomra a tanulásról,
a felnõtté válásról, s a helyes életpályán
való elindulásról szólt. Édesanyámmal
jelenleg Ozorán élünk, ám én hétköznapjaimat szeptembertõl júniusig a Dunaújvárosi Fõiskola padjaiban töltöm. Bankipénzügyi vonalon folytatom tanulmá-

nyaimat, 2010 júniusában banki szakügyintézõ szakképesítést szereztem,
melyet gazdálkodási és menedzsment
ismeretekkel igyekszem bõvíteni. Kezdetben nehéz volt beilleszkedni a városi
forgatagba, de ahogy telt-múlt az idõ,
egyre inkább jól éreztem magam Dunaújvárosban. Mely ma már nem csak egy
ütött-kopott iparváros, hanem több ezer
fõiskolás második otthona is. Az elsõ
tanítási napon ámulva láttam a fõiskola
hatalmas kampuszát, melynek épületóriásaiban ezreket oktatnak gazdasági,
gépészeti, kohászati, informatikai vagy
éppen média szakon. A tanulás mellett
fontos szerepet játszik életemben a
sport, fõiskolai éveim alatt megismerkedtem a rögbi futballal, melyet azóta is
versenyszerûen ûzök.
Persze azért a tanulás és a sport mellett
jut idõm az élet kellemesebb dolgaira
is, például, hogy hazalátogassak Kisszékelybe, meglátogassam drága nagymamámat. Mikor levelemet írom, már
közeledik Erzsébet napja, így ezúton is
szeretnék neki névnapja alkalmából sok
boldogságot, erõt, egészséget kívánni!

Emellett szeretném üdvözölni a falubelieket, nekik is minden jót kívánok!
Dunaújváros, 2010. november 9.

Timár Csaba

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

Tanulás, sport, szerelem. Számomra errõl szólnak a fõiskolai évek.

E havi számunkba a fényképeket
Keresztes László és Timár Csaba
készítette.

