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

Farsangi mulatság
a Kerekerdõben
Vidáman telt ez a februári délelõtt a kisszékelyi óvodában. Már hetekkel korábban megkezdõdött a nagy készülõdés: a gyerekek
részt vettek a csoportszoba díszítésében és a jelmezek készítésében is, nagy lelkesedéssel készültek a mûsorra. A farsangi
mulatság csörögefánk sütéssel kezdõdött, mind a tészta gyúrásában, mind a sodrásban és a sütésben segítettek a fiúk. Mindenki
elégedett volt az eredménnyel.
Vendégeink tíz órára érkeztek. Végignézhették az óvodások vidám farsangi mûsorát: a fiúk ügyesen énekeltek, táncoltak, szép
télbúcsúztató-tavaszköszöntõ verseket mondtak.
Hatalmas taps volt a jutalom. Majd, akinek volt kedve és
jelmeze, vidám maskarába bújt. Volt itt kalóz, helikopter,
fûrészes, cowboy fiú az anyukájával, autószerelõ mester,
szellem, tûz, farmerlány, bandita és fekete macska is. A
jelmezes felvonulást tombolahúzás követte, ahol vidám,
értékes nyereményekkel lehettek gazdagabbak a szerencsés nyertesek. Közben finom süteményeket, fánkot
ettünk, üdítõt ittunk.
Nagy örömünkre eljött az óvodába Fehér Petra az anyukájával, láthatóan jól érezte magát a gyerekek és a
játékok között. Azóta õ is a családi napközi óvodása.
Mindenkinek köszönjük a támogatást, a szülõk és a
konyhai dolgozók segítségét.
A tombolajegyek eladásából származó bevételnek nagyon örülünk (9100 Ft), mûanyag kisasztalra és székekre, festékekre fordítjuk az összeget.

Taróczy Tamásné és Apró Etelka

Köszöntjük minden kedves
nõolvasónkat a Nõnap alkalmából!
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Elhunyt

Közhírré
tétetik...

Magyari Györgyné
63 éves
kisszékelyi lakos
Béke poraira!

Közérdekû telefonszámok
Simontornyai Központi Orvosi Ügyelet:
74/318-104
Dr. Nagy Péter Kristóf állatorvos:
Mobil: 06-30-499-38-06

Régiség-gyûjtemény
Az eddig kapott régi tárgyak elhelyezésre
kerültek a régi iskolaépület helyiségében.
A tél elmúltával talán már nincs olyan
hideg az épületben, így befejezõ szakaszként a következõ munkálatokhoz
várok segítséget:
Tárgyak falon történõ elhelyezéséhez
szükség volna speciális polcokra, iratok
bemutatásához megfelelõ kiállító eszközre. Egy régi nõi és férfi ruha-összeállítást
szeretnénk, ehhez ruhát keresek és
megoldást a bábukra. Nem kaptunk még
lámpát, mosdót, tükröt, és minden egyéb
tárgy még adható.
Aki szeretné, hogy minél elõbb elkészüljön a helytörténeti kiállítás, kérem közremûködését. A segítõtársakat az alábbi
idõpontokban várom a helyszínen:
Március 19. szombat 10.00-13.00 óra között
Április 2. szombat 10.00-13.00 óra között

Pajor Ágnes

Felhívás önkéntes munkára
A Kulturális Egyesület folytatja a temetõ rendbetételét. 2011. március 27én vasárnapra önkéntes munkát szervezünk a kálváriadombi rész tisztítására.
Délelõtt 9.00 órától 13.00 óráig tervezzük a munkát.
Kérjük, aki fontosnak tartja a temetõ
megszépítését, vegyen részt velünk ebben az összefogásban.
Borverseny
Idõpontja:
2011. március 26. 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.

Tájékoztató
a képviselõtestületi ülésrõl
A képviselõtestület február 10-i ülésén
elfogadta az önkormányzat 2011. évi
költségvetését 52 millió 70 ezer forint
fõösszeggel. A bevételek és kiadások közötti 5 millió 300 ezer forintos hiány
pótlására az önkormányzat mûködési pályázatot fog benyújtani.
A költségvetés fõbb bevételi forrásai:
– Mûködési bevételek: 7.578.000 Ft
– Helyi adók: 5.200.000 Ft
– Központi költségvetési támogatás:
26.893.000 Ft
– Pénzeszközátvétel: 7.049.000 Ft,
ebbõl foglalkoztatásra 6.535.000 Ft
A költségvetés fõbb kiadási jogcímei:
– Személyi juttatások járulékokkal:
23.051.000 Ft
– Dologi kiadások, egyéb folyó
kiadások: 12.853.000 Ft

– Pénzeszköz átadások:
7.352.000 Ft, ebbõl a Körjegyzõségnek mûködési hozzájárulás
6.360.000 Ft
– Önkormányzati ellátások, szociális
juttatások: 6.242.000 Ft
– Hosszú lejáratú hiteltörlesztés:
1.012.000 Ft
– Beruházás, felújítás nem került
tervezésre.
A feladatellátások szerinti kiadások
néhány tétele:
– Közvilágítás: 1.130.000 Ft
– Családi napközi: 1.810.000 Ft
– Falugondnoki szolgáltatás:
2.601.000 Ft
– Közfoglalkoztatás: 6.634.000 Ft
– Könyvtár, teleház szolgáltatás:
2.857.000 Ft

Könyvtári nyitvatartás
szerda: 15-20
péntek: 16-20
szombat: 10-12 és 16-20
vasárnap: 15-17 óra.

Megszületett: Garamszegi

Lili.

(Borbás Gabi kislánya)
Gratulálunk a jövevényhez! Nagyra
nõjön, sok örömet szerezzen szüleinek!

– Mûvelõdési Ház mûködtetése:
1.459.000
Az önkormányzat az éves létszám-elõirányzatát a következõk szerint határozta
meg: 5 fõ teljes munkaidõs, 2 fõ részfoglalkozású alkalmazott és éves átlagban 8
fõ közfoglalkoztatott munkavállaló.
A képviselõtestület következõ ülésére
március 24-én 15:00 órakor kerül sor a
Könyvtárban.

Pajor Ágnes – Horváth András
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

A falu azért tudott fennmaradni az
elmúlt évszázadokban - még a legnehezebb idõkben is - mert a közösség meg
tudta magát szervezni. Erre példa a megyében elsõkét 310 éve megalapított
egyházi iskola. A község lakói természetes dolognak tartották a közösségért
végzett önkéntes munkát. Erre többek
között szép példa az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület létrehozása. Az egyesület
történetét kérésemre Barka Jóska bátyám
meséli el.
Az I. világháborúból hazatért katonák a
nagy nélkülözések közepette, a világháborút kiheverve, megnyugodva kezdtek
párt választani, megnõsültek, gyermekek
születtek. Ennek folytán a község
lakossága kezdett szaporodni. Nem volt
ritka a 3-4-5 gyermekes család sem.
Mivel megszaporodott a gyermeklétszám, gyakori lett a gyermekek okozta
tûzesetek száma, ami nagy veszteséget
jelentett, és rossz fényt vetett a falura. A
felsõbb szervek javasolták a helyi
elöljáróságnak, hogy igényeljen a megyétõl tûzoltó felszerelést. Országos
jelenség volt ez, az akkori kormány
felszerelésekkel támogatta az önkéntes
tûzoltóságot.
A község elöljárósága, míg a kérelem
elbírálására várt, megszervezte az
önkéntes tûzoltó csapatot. Elsõként a
községben mûködõ hegedûs zenekar
tagjait kérték fel, mivel õk már
összeszokott csapatot alkottak. Az
elöljáróság kapott nyomófecskendõt, de
felszerelést
a
községnek
kellett
biztosítania. A megyének az volt a
kikötése, hogy a fecskendõ tetõ alá
kerüljön. Mivel a községnek nem volt
megfelelõ helyisége, az elöljáróság arra
az elhatározásra jutott, hogy, társadalmi
munkával megépítik a tûzoltó szertárat.
Az anyagokat az elöljáróság biztosította.

A tûzoltó szertár a templommal szemben
lévõ buszváró helyiség helyén, a községi földpince (dézsma pince) elé épült
meg, féltetõs kivitelben.
A nyomófecskendõ mûködtetéséhez hét
fõre volt szükség ugyanúgy, mint a motoros fecskendõhöz. Négy fõ kézi nyomással nyomta a vizet, három fõ pedig a
tömlõket irányította. A vizet úgy kellett
behordani a fecskendõbe, ez is elõnyt
jelentett a vödrös vízhordással szemben,
mert nyolc méter magasan lehetett vele
oltani.
A község 1940 táján vásárolt szívónyomó kézi hajtású kocsi-fecskendõt,
ami annyit jelentett, hogy nem kellett
vizet behordani, mivel a fecskendõ
nyolc méter mélyrõl felszívta a vizet és
nyolc méter magasságig lehetett vele
tüzet oltani. Az elöljáróság a csapat
szervezését is komolyan vette: 1928-tól
tíz éven át az elsõ csapat tagjai: Szabó
László, Májer József, Csõsz Antal,
Stadler Sándor, Zima József és még
sokan mások részt vettek a tûzoltásban.
Ezek közül Szabó László vezetõi kiképzést kapott, õ irányította és oktatta a
csapatot. A II. világháború kitörése után
a csapat tagjainak zöme bevonult katonának és így szétszéledtek, vagyis megszûnt az önkéntes tûzoltóság.
A Tanácsok megalakulása után újra
életre hívták a tûzoltó testületet. Ez az
elsõ tanácselnökünknek, Csõsz Antalnak köszönhetõ, aki a háború elõtt tagja
volt az önkéntes tûzoltó csapatnak.
Szabó László segédletével, irányításával
újra összeállt a tûzoltó raj. Tagjai Májer
József, Glück Péter, Csepregi Ferenc,
Péti Lajos, Barka József, Glück Ferenc
voltak. Annyira összeszokott csapat
volt, hogy 1951-tõl járási versenyekre is
beneveztünk. Ezeken nem csak tûzoltási
feladatok voltak, hanem elméleti

kérdések is, a tûzoltással kapcsolatban.
Az említett raj 1952-tõl 1962-ig majdnem minden évben az elsõk között
végzett a versenyeken. Mivel a járási
versenyeken elsõk voltunk, 1954-ben a
község kapott egy 400-as motorfecskendõt teljes felszereléssel. 1956-ban pedig
a megyétõl kaptunk egy 800-as motorfecskendõt teljes felszereléssel, valamint
kivonuló kocsival. Ezen készenléti
állapotban voltak a felszerelések és a
fecskendõ. Erre a kivonuló kocsira csak
rá kellett fogni (lovakkal), és gyorsan a
helyszínre lehetett vele érni. Tûz esetén
a legközelebbi lófogatot igénybe lehetett, illetve kellett venni. Aki e felkérésnek nem tett eleget, szabálysértést
követett el, ami bírságot vont maga után.
1957-ben Csõsz Antal tanácselnök
javaslatára a tanácstestület 100.000 Ft-ot
szavazott meg az önkéntes tûzoltó rajnak
egyenruha vásárlásra. Bodó István szabó
mesterrel ketten voltunk fenn Budapesten az Egyenruházati Áruházban,
ahol leadtuk a méreteket és postán
megkaptuk az egyenruhát. 1957-tõl a
versenyekre egyenruhában mentünk.
Az önkéntes tûzoltóság 1975-ig mûködött aktívan, mert a község 1971. április
1-én Simontornyához csatlakozott, és
Simontornya nem foglalkozott az
önkéntes tûzoltó rajjal, ami véglegesen
megszûnt.
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Kisszékely
természeti öröksége
II. rész. A kisszékelyi erdõk

A kisszékelyi táj meghatározó elemei az
erdõk. Az erdõk jelentik a falu egyik
legnagyobb vonzerejét az ide látogatók
számára, egyúttal biztosítják az itt élõk
egészséges életkörülményeit. Nem kétséges, hogy az itt lakó gyerekek sokkal
jobb környezetben nõnek fel, mint akik a
városok fátlan, forgalmas negyedeinek
szennyezett levegõjét lélegzik be. Az erdõk szinte teljesen körülölelik a falut, a
belterülettel határosak. Ilyen adottságai
nem sok hazai településnek vannak.
A falu közigazgatási határának csaknem
felét fásszárú növényzet fedi. A fásszárú
növényzet jelentõs része valódi erdõ
(többnyire tölgyes), de elõfordulnak faültetvények, és többfelé láthatunk cserjéseket is. A faültetvények (akácosok, fenyvesek, fekete diósok) bár a nyári melegben árnyat adnak, és fájuk is jól hasznosítható, nem igazi erdõk, mert tájidegen
fafajokból állnak, néhány vágásforduló
után átalakítják a talajt, élõviláguk pedig
igen nagy mértékben elszegényedik. Mivel megváltoztatják a termõhelyi adottságokat, hosszú távú fenntartásuk
kétséges. Tarvágásukat követõen meg-

változik a táj képe, a meredekebb
lejtõkrõl pedig lemosódik a talaj, ami
aztán csak évszázadok alatt állhat
helyre.
A kisszékelyi erdõk igazi kincsei a cseres-tölgyesek, a gyertyános-tölgyesek,
a molyhos tölgyesek, és a patakok
mentén még néhány helyen elõforduló
égeresek, melyek élõvilága kiemelkedõen gazdag. Ezek az erdõk õshonosak
e tájban, évszázadokon keresztül jelen
voltak. A legértékesebbek azok az állományok, amelyekben sok idõs fa él, és a
cserjeszintet is megkímélték; ezek adnak otthont számos állatnak, többek
között az odúlakó madaraknak. A tavasz érkezését a gyertyános-tölgyesekben a lágyszárú növények színpompás
virágtakarója jelzi.
Gyertyánosokban virít a keltike (helyi
nevén cinedonia), a csillagvirág, a galambvirág, a hagymás fogasír, az olocsán csillaghúr, a bogláros szellõrózsa.
Tölgyesekben él a szépséges, védett
magyar zergevirág, az erdei gyöngyköles, a már márciusban nyíló húsos
som. Nagyon értékesek a tisztásokkal
tagolt molyhos-tölgyes erdõk, amelyek
a hazánkra egykor igen jellemzõ, de
mára már szinte teljesen eltûnt lösz
erdõspusztai növényzet maradványai. A
Kisszékely környéki dombhátak meredek lejtõin még szép állományai élnek,
amelyek feltétlen védelmet érdemelnek,
nemcsak ritkaságuk, de talajvédõ (véderdõ) jellegük miatt is.
Az erdõk amellett, hogy fával látják el
az embert, nagyon sok más, fontos
„szolgáltatást” nyújtanak. A már említett egészségmegõrzõ és turisztikai jelentõségükön túl fontos kiemelni, hogy
az erdõtakaró mérsékli a táj éghajlatának szélsõségeit, és megakadályozza,
hogy a meredek domboldalak termõtalaját a heves esõzések lemossák. Az
elõrejelzések szerint ezekre egyre gyakrabban lehet számítani. A meredek

lejtõkön ezért nem szabad kiirtani az
erdõt, és másutt is csak a szálaló gyérítés,
és az õshonos fafajokkal való fokozatos
felújítás a hosszú távon is fenntartható
erdõmûvelési mód.

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
Apró Etelka, Csepregi Ferenc és
Horváth András készítette.

