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

TOVÁBB FOLYTATJUK
KERTJEINKBEN
A ZÖLDSÉGTERMELÉST

2009-ben három kertünkben kezdtünk
zöldségféléket termeszteni a közcélú
dolgozóinkkal. A vegetációs idõben az
idõjárás kedvezett a növényeinknek, így
a nyár és az õsz folyamán szép termést
szedhettünk.
2010-ben növeltük a veteményes kertek
területét, ekkor már vetettünk fásszárú
magokat, feketediót, szivarfát és mályvacserjét is. Ezeket az õsz folyamán
kiemeltük, levermeltük, majd a szivarfát
és a mályvát tavasszal kiiskolázzuk,
hogy õszre elérjék a kiültethetõ méretet.
Ezeket a csemetéket tavaszra elcseréljük
más önkormányzatokkal különbözõ
zöldségfélék palántáira. A 2010-es tavaszi-nyári esõzések nem kedveztek a
zöldségféléknek, de homokon például
nagyon szép volt a krumplink, hagymánk és gyökérzöldségünk. 2010 április
végén egy „Sorsfordító-Sorsforduló”
programra került sor, ahol három kisszékelyi hölgy 1000 órás tanfolyamon
vett részt zöldségtermelés és -feldolgozásból, valamint baromfitartásból. A
gyakorlatokat itt Kisszékelyben és
Udvariban, az elméleti képzést pedig
Tamásiban kapták. A programban hét
tamási kistérségi és két dombóvári

kistérségbeli település vett részt, összesen 31 fõvel. A gyakorlatukat zöldségtermesztésbõl itthon végezték a kertjeinkben, a feldolgozást és savanyítást a
konyhánkon, a baromfitartást pedig
Udvariban, egy tyúkfarmon. Az idén
januárban telt le az 1000 órás képzés,
január 11-én Udvariban gyakorlati vizs-

gát, 12-én pedig Tamásiban elméleti
vizsgát tettek mind a 31-en, a kisszékelyiek mindhárman kiváló minõsítéssel.
2011. február 1. és 2012. január 1. között
most egyéves továbbfoglalkoztatásukra
kerül sor a munkaügyi központ 100%-os
bértámogatásával.

Keresztes László
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Elhunyt

Közhírré
tétetik...
TISZTELT OLVASÓK!
A 2010. év fontosabb eseményeirõl, rendezvényeirõl Martina Zoltán felvételeket
készített, melyek megvásárolhatók DVD
lemezen.A lemez ára 1 000 Ft/db.
A készítés költsége a Kulturális Egyesület
számlájára támogatásként fizetendõ.
Az alábbi eseményekrõl van felvétel:
Májfa állítás
Rendõrmotoros találkozó rendezvényei
Családi napközi avató és Mikulás
ünnepség
A táborozó zenekar hetérõl összefoglaló
Sorsfordító nap a strandon
Nyugdíjas találkozó mûsora
Nyugdíjas találkozó egyéb eseményei
Falukarácsony mûsora

Kiss Imre
71 éves
kissszékelyi lakos

Háziorvosi rendelés
2010. december 15-tõl a helyettes
háziorvos Dr. Jovi Károly
Rendelési idõ Kisszékelyben:
Csütörtök 13.00 – 15.00 óra
Rendelési idõ Tolnanémedin:
Hétfõ
12.30 – 15.00 óra
Kedd
12.30 – 15.00 óra
Péntek
12.30 – 15.00 óra

Dr. Jovi Károly sürgõs esetben 7.00 és
16.00 óra között a 06/30-985-7689
telefonszámon elérhetõ.

Tájékoztató
a képviselõtestületi ülésrõl
A képviselõtestület (KT) január 27-én tartotta idei elsõ ülését. Az ülésen a hivatalos
résztvevõkön kívül öten vettek részt.
Az ülés elején került sor Tatainé Czémán
Erzsébet bemutatkozására, aki a simontornyai székhelyû „Õszikék” Szociális
Szolgáltató Központ februártól megüresedõ intézményvezetõi feladatkörére adta be
pályázatát. A KT megvitatta a pályázó
programját és támogatja kinevezését.
(Azóta már kiderült, hogy a pályázó nem
nyerte el a munkakört.)
Az országos közfoglalkoztatási rendszer
keretében összesen 1,15 millió forint áll
rendelkezésre napi 8 órás, és 2,18 millió
forint napi 4 órás munkakörök betöltésére.
Ezek az összegek két önkormányzati hivatalsegéd 10, illetve 3 hónapos foglalkozta-

Kérjük ajánlja fel adójának
1%-át
a Kisszékelyi Kulturális Egyesület
javára!
A kedvezményezett adószáma:
18859074-1-17

Béke poraira!

Vérvétel: minden hónap elsõ és harmadik szerdáján 7-tõl 8 óráig.
Februári miserend
A szentmisék minden vasárnap 11.30-kor
kezdõdnek.

2011. január

tását, valamint 14 fõ részidõs 3 hónapos foglalkoztatását teszik lehetõvé. A
Sorsfordító program három résztvevõjének továbbfoglalkoztatását a Munkaügyi Központ 3,57 millió forinttal
támogatja.
Képviselõi kérdésre Horváth András
beszámolt arról, hogy lépéseket tett a
helyi gyógynövénytermesztés és
-gyûjtés beindítására, jelenleg különbözõ intézményekkel és cégekkel folytat tárgyalásokat a lehetõségekrõl.
A KT szeretné mielõbb rendezni a társulási viszonyt a simontornyai iskolával. Ennek érdekében várhatóan még
februárban tárgyalásra kerül sor az iskola fenntartójával.
A KT a polgármester és a jegyzõ által

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

Megszületett: Császár Péter.
Gratulálunk a jövevényhez! Nagyra
nõjön, sok örömet szerezzen szüleinek!

benyújtott 2011. évi testületi munkatervet megvitatta, majd módosítások után
elfogadta.
A képviselõtestület következõ ülésére
február 10-én 15:00 órakor kerül sor a
Könyvtárban, melyre minden érdeklõdõt
várnak. A fõ téma a 2011-es költségvetés
megvitatása lesz.
Horváth András
Pajor Ágnes

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

Múltidézõ
Szemelvények a kisszékelyi iskola történetébõl

A korábbi számokban foglalkoztunk a
kisszékelyi iskola történetével. Azóta
egy újabb levéltári dokumentum jutott a
birtokomba, amely a Tolna megyei népiskolák történetét dolgozza fel. Ez a
kimutatás is egyértelmûen bizonyítja,
hogy Tolna megyében az 1701. évben
alapított kisszékelyi népiskola volt az
elsõ. Majd ezt követte az 1711. évben
alapított gyönki és miszlai iskola.
Az iskola történetéhez kapcsolódva
ismét egy érdekes beszélgetést szeretnék közreadni. Most Péti Imre bátyámmal diskuráltunk a régi idõkrõl. Mivel õ
is hûséges olvasója újságunknak, elmesélt egy történetet az 1936. évi alapkõ
letételi ünnepségekrõl. Íme a történet
Imre bátyja szavaival:
A régi iskola épületében három tanterem
és a tanítói lakás volt kialakítva. A derékszögben hajtott épület egyik szárnya a Fõ
utcával párhuzamosan, az 1905-ben hozzátoldott egy tanterem pedig a Temetõ
utcával párhuzamosan épült. A régi és a
Temetõ utcai szárnyat egy boltíves kapu
kötötte össze. A két épület tetõszerkezete
is egybe volt építve.
Amikor elkezdték építeni az iskolát, a
kivitelezési munkákkal Gyenei Ernõ helyi kõmûves mestert bízták meg. A jegyzõi lakással szembeni régi épületet el
kellett bontani. Az iskolaszék két házat
bérelt arra az idõre, míg az új épület
elkészül. Sose felejtem el, az egyik épület a Teleken a Schmidt Gyuri bácsi háza
volt – (a helyén Lack György épített új
házat) –, a másik pedig a Rátkai-féle ház
volt – ( ezt az épület a Birghan család
vásárolta meg és újította fel). Az elsõ és a
második osztály az építkezés ideje alatt
megmaradt a Temetõ utcai tanteremben,
amelyet nem bontottak el. A harmadiknegyedik osztály a Schmidt Gyuri bácsi
féle házban bérelt elsõ szobában és
konyhában volt elhelyezve. Ide hozták a

padokat és a táblát. Tulajdonképpen én
itt jártam ki a harmadik és a negyedik
osztályt. Az építkezés két évig tartott, az
ötödik-hatodik osztályt már nem itt jártam, mert 1938-ban elkészült az új
iskola.
A másik dolog, amit el szeretnék mondani: olyan szerencsém adódott az életben, amit nem tudom minek köszönhetek. Amikor ennek az új iskolának rakták le az alapját, ott is megcsinálták,
hogy egy hengerbe beletették az iskola
tervrajzát, újságokat, pénzeket, az ünnepi beszéd leírt szövegét, Kisszékelybõl különbözõ dolgokat. Többek között
a tanulókat, a gyerekeket megszavaztatták, hogy az õ nevükben valaki írja alá
ezeket a dokumentumokat. Én voltam,
akire a gyerekek szavaztak, ami le van
téve az alapba, azokat a dokumentumokat a gyerekek nevében én írtam alá.
Az ünnepségen beöltöztettek magyaros
pántlikás gatyába és a Mozsgai tanító
által írt két oldalas szöveget kellett
elmondani. Én kívülrõl megtanultam és
elmondtam.

Az ünnepségen ott volt az az ember, akié
volt a Csókás puszta. Amikor az ünnepségnek vége lett, odajött hozzám ez
az ember és azt mondta „ Gratulálok!
Maga még sokra viheti!” – és a kezembe
nyomott két pengõt. Hát Feri, ez a két
pengõ abban az idõben akkora pénz volt,
hogy utána édesanyám vett rajta nekem
egy inget, meg egy pár cipõt.
Hát ilyen emlékem van nekem errõl az
iskolaépületrõl. A Temetõ utcai falon
kialakított mélyedésbe egy Szûz Mária
szobrot akartak elhelyezni, de ez a mai
napig nem valósult meg.
Imre bátyjával még sok mindenrõl beszélgettünk, ezekrõl késõbb majd beszámolok. Köszönöm a jóízû beszélgetést és további jó egészséget kívánok
neki.
Lehet, hogy ha az elõdeink költségvetésébe belefért volna a szobor, lett volna
védõszentje az iskolánknak, és az idei
évben esedékes 310. évfordulót kisszékelyi gyerekekkel a padsorokban, a
hely szellemiségéhez illõen tudtuk volna
megünnepelni.
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Kisszékely
természeti öröksége
Amikor az örökség szóba kerül, általában
pénzre és különféle vagyontárgyakra
gondolunk. No meg arra, hogy az örökös
vajon mit kezd vele: érdemes rá és kamatoztatni fogja, vagy érdemtelenül jutott
hozzá és el fogja herdálni. Az ember
örökségének legnagyobb része azonban
pénzben közvetlenül nem mérhetõ, és
sokkal értékesebb annál. Örökségünk
ugyanis mindaz a tudás, amit elõdeink
felhalmoztak, számunkra elérhetõvé
tettek, amelyre megtanítottak. Enélkül az
örökség nélkül – lehetne bár temérdek
vagyonunk – minden tudást a saját
tapasztalatainkból kellene összegyûjteni,
és e tapasztalatok között bizony nagyon
sok kellemetlen és szomorú, sõt végzetes

is lenne. Érdemes tehát felfedezni és
elsajátítani a szellemi, kulturális örökségünket.
Van azonban egy ennél is alapvetõbb
örökség, egy olyan felbecsülhetetlen
kincs, ami nélkül nem tervezhetnénk
jövõnket, de még a következõ napunkat
sem. Ilyen a tiszta levegõ, az iható víz,
a termékeny talaj, a termõ növények, az
építõanyagot és tûzifát adó erdõ –
létünk alapelemei. Ide tartozik még sok
más dolog is, de legfõképpen az élõvilág tagjai: növények, állatok, gombák,
egysejtû élõlények, amelyek tisztítják a
levegõt, szûrik a vizet, termékennyé
teszik a talajt, beporozzák gazdasági
növényeinket, önfenntartóvá teszik az

erdõket, vagyis biztosítják létünk alapelemeit. Mindez együtt a természeti
örökségünk. Vajon mi tudunk-e élni
ezzel az örökséggel, tudjuk-e kamatoztatni, és meg tudjuk-e õrizni utódaink
számára? Vagy pedig az örökséget elherdálva (kifosztva, felélve, elpusztítva)
saját magunk és a jövõ nemzedékek létalapjait tesszük tönkre?
Annak érdekében, hogy a természeti
örökségünkkel valóban élni tudjunk,
hogy megõrzõ, fenntartható módon
tudjuk használni, elõször is meg kell
ismerni.
Cikksorozatunkban ebbõl az örökségbõl,
Kisszékely természeti kincseibõl szeretnék ízelítõt adni.
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I. rész
A kisszékelyi táj varázsa
Ha ránézünk a Kisszékelyrõl és környékérõl az 1780-as években készített térképre, szembetûnik, hogy falunkat abban
az idõben is nagy kiterjedésû erdõk vették körül (függõleges vonalkázással
jelölve). A térképszelvény két szélén jól
látszik Pálfa és Némety (a mai Tolnanémedi) település, mellettük a Kapos és a
Sió völgyének akkor még lecsapolatlan
mocsárvilága. A két vízfolyás között a

Tolnai-Hegyhát löszös vonulata húzódik. A Hegyhát dombjai közé vadregényes völgyek mélyültek, némelyikben patak csordogál. A falu az egyik
legszélesebb völgyben jött létre. Közvetlen környékén már 250 éve is szántók és gyümölcsösök voltak, biztosítva
az emberek megélhetését. Fontos azonban kiemelni, hogy abban az idõben a
szomszédos Mezõföldnek már nagy
részén hiányoztak az erdõk (miként
manapság is), a korábbi idõszakok
erdõirtásainak következtében. Kisszékely egyik legfontosabb természeti

örökségét éppen ezért a táj képét egykor
is és ma is meghatározó, szemet gyönyörködtetõ erdõség, az évszázadokon
keresztül folyamatos erdõtakaró jelenti.
Kisszékely története összefonódik az
erdõk sorsával, ezért azok megóvása a
falu alapvetõ érdeke.

Horváth András
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

E havi számunkba a fényképeket
Keresztes László és Horváth András
készítette.

