
A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA
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Április 30-án délután kis csapat gyülekezett a strandon, mely a továbbiakban egyre csak nõtt. Immáron kilencedik éve
emlékezünk meg a hölgyekrõl, akik mindig segédkezet nyújtottak nekünk, férfiaknak a hagyományos májusfa állításhoz.
A forgatókönyv hagyományos volt: az Önkormányzat dolgozói polgármesteri segítséggel kivágták a májusfát a „Meggi néni
mögötti” erdõben délelõtt, és elhelyezték az elõre elkészített gödör mentén a strandon.
A „HEGYHÁT” vadásztársaság jóvoltából finom vadpörkölt rotyogott a bográcsban az önkormányzat szakácsainak felügyelete
alatt!
A fa felállítása után – melyre egy finom vörösbor került – a jelenlévõk körtáncot rögtönöztek!
Sok német ajkú vendégünk is volt, valaki megjegyezte, hogy vajon õk mikor szerveznek nekünk ilyen összejövetelt. Gaál Tibor
idegenbe szakadt hazánkfia a jelenlevõ németek szószólójaként vállalta, hogy a már megszokott augusztus 20-ai májusfa
kitáncolásnál a német barátaink lesznek a vendéglátók. Természetesen az Önkormányzat minden jogos igényben a rendezõk
segítségére lesz.
Nem siettetünk, de egyszer úgyis eljön: várunk benneteket, német asszonyok!

2011. május 21-én – immáron negyedik alkalommal – ismét horgot áztattak a kisszékelyi Csádés tóban a kistérség horgászat iránt
elkötelezett polgármesterei.
16 benevezett versenyzõ feszült a zsinóroknak reggel 8 és 12 óra között.
A horgászat – mint minden más is -  két fél akaratától függ. Részünkrõl a nagy akarás megvolt, de a halak úgy gondolták, hogy
ezen a napon nem hajlandók pecázni. Mivel a szándék egyoldalú volt, így a fogási eredmények is lehangolóak lettek.
Szerencsére a „Ha fogok, az öröm, ha nem fogok, az nem bánat” elvet alapul véve a többség így horgászott! Ezen újságunkon
keresztül gratulálunk gyõztes horgásztársunknak, dr. Mihócs Zsoltnak, Simontornya alpolgármesterének.
Jövõre – még nagyobb létszámban – mindenkit újra szívesen látunk ugyanitt!

Keresztes László

A POLGÁRMESTEREK
MEGINT ÚSZTATTAK A

TÓBAN

ISMÉT ÁLL A MÁJUSFA
A STRANDON
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Közhírré
tétetik...

2011. május

Szerkesztõségünk
tájékoztatja olvasóit,
hogy az újság számait

e-mail címre kézbesíteni tudja.
Kérjük, hogy igényét a
kicsifalunk@freemail.hu

e-mail címen jelezze.

Elhunyt

Gyõrfi Jánosné
sz. Péter Erzsébet

58 éves
 kisszékelyi lakos

Béke poraira!
F e l h í v á s

Tisztelettel kérem a falu lakosságát, hogy
a 2011. július 2-án megrendezésre kerülõ
nyári rendezvény idejére, a község tiszta,
esztétikus képének kialakítása, jó hírne-
vének megõrzése érdekében, mindenki
gondoskodjon lakóingatlana és az elõtte
lévõ utcaszakasz gyommentesítésérõl,
tisztántartásáról.

Keresztes László
   polgármester

G y e r m e k n a p

A Kulturális Egyesület az elmúlt évek-
hez hasonlóan május utolsó szombatján
tartotta gyermeknapját a strandon. A
változékony idõjárásnak köszönhetõen,
éppen a rendezvény napján sikerült esnie
egy kis esõnek. A gyermekeket azonban
ez egyáltalán nem zavarta. A három
csapatba összeállt gyermekek vidáman
vettek részt a játékos ügyességi vetél-
kedõn. Ahhoz hogy a gyermekek ne
unatkozzanak, és ne maradjanak külön-
féle csemegék híján, köszönjük a közre-
mûködõ szülõk és támogatók segítségét:
Borbásné Marcsi és Fehérné Timi sütöt-
ték a kanalas fánkot, Császárné Ancsa
hozta a palacsintát, Kiss Melinda a pala-
csinta töltelékét. A kiosztott fagyijegyet
az Önkormányzat, és a vetélkedõ fõnye-
reményét, a tortát a Polgármester úr
ajánlotta fel. Az édességek, üdítõitalok,
egyéb nyeremények vásárlását Csepregi
Ferenc és az Egyesület támogatta.

(PÁ)

Jaksa Péter
falugazdász

ügyfélfogadási rendje

Mobil telefon: +36 30/462-1278

Fogadóórák

Hétfõ
              10.00-12.00 Simontornya,
                                Költségvetési üzem,
                                Szent István u. 1.

13.00-16.00 Kisszékely,
                              Polgármesteri Hivatal

Csütörtök
                 8.00-12.00 Pincehely,
                              Polgármesteri Hivatal

               12.30-16.00 Nagyszékely,
                              Polgármesteri Hivatal

M e g h í v ó

A Kisszékely Községi Önkormányzat és a
Kulturális Egyesület meghívja az olvasókat
a 2011. július 2-ai Aratóünnepre és az iskola
310 év elõtti alapításáról való megemléke-
zésre. Délelõtt hagyományõrzõ szándékkal,
helyi és vidéki csapatok résztvételével, kor-
hû öltözetben és hagyományos aratókel-
lékekkel arató-bemutatót rendezünk. Dél-
után a 310 éves iskolára emlékezünk haj-
dani diákokkal, tanítókkal, helybéliekkel és
meghívott vendégekkel.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Folytattuk
Fejér megye meghódítását

Igar után Mezõszilassal is megismerkedett
a Bokréta Hagyományõrzõ Csoport.
Tolnai népdalcsokorral és a kisszékelyi
táncokkal mutatkoztunk be, nagy sikerrel.
Kiderült, hogy a tavaly nálunk táborozott
szilasi gyerekek ragaszkodtak a kis-
székelyiek meghívásához. Egyik fellépés
hozza a másikat: azonnal kaptunk egy
újabb felkérést, most a  lajoskomáromi-
aktól. Örömmel teszünk eleget a meg-
hívásnak.

Lelkes Györgyné
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Múltidézõ

„A társadalom életében
a ma nem érthetõ meg
a tegnap nélkül.”

Mályusz Elemér

Csepregi Ferenc

Minden minket körülvevõ tárgynak
megvan a maga története.  Attól a pilla-
nattól kezdve, hogy meglátjuk valahol,
egy vásárban vagy egy pláza kira-
katában, majd megvásároljuk, életünk
részévé válik. Vannak tárgyak, amelyek
hosszú éveken keresztül elkísérnek
bennünket. Vannak olyanok, amelyek
nemzedékeken keresztül a családban
maradnak.
Ilyen lehet a nagypapa zsebórája, fény-
képezõgépe, a nagymama nyaklánca,
vagy  vas  lábasa. Amiben azt a finom
pecsenyét sütötte, amelynek az ízét még
most is a szánkban érezzük, de amióta
meghalt, senki nem tudja úgy elkészí-
teni. Mi pedig bánkódunk, hogy miért
nem tanultuk meg az õ receptje szerint
elkészíteni azt a gyöngyözõ húslevet,
vagy megsütni azt a finom rétest. Amíg
itt vannak velünk, amíg megkérhetjük
õket, hogy meséljenek a nekünk oly
kedves tárgyakról, addig tegyük meg,
mert ha végleg búcsút kell venni tõlük,
csak a sok megválaszolatlan kérdés
marad. Ha pedig a tûzre, vagy az ócskás
autójára kerülnek a sublótok, berliner-
kendõk, ebédes poharak, a nagymama
féltve õrzött, tán soha nem használt tár-

gyai, akkor már késõ lesz. Lehet, hogy
ezek a tárgyak már nem használhatók
semmire, de ha  magunk körül tudjuk
õket, szeretteinkre emlékeztetnek ben-
nünket. Találjunk egy helyet számukra a
lakásban, vagy az iskola épületében  ki-
alakított  értéktárba  elhelyezve õrizzük
meg az utókor számára.

Amikor Péti Imre bátyjával az iskola-
építésrõl beszélgettünk, rám bízott egy
régi  Continental típusú  írógépet. Azzal
a szándékkal, hogy helyezzük el az ér-
téktárban. Mellékletként a gép történetét
is leírta.

Az írógép a Kisszékelyi Földmûves Szö-
vetkezet vagyontárgyaiból került meg-
õrzésre. A szövetkezet 1946 évben ala-
kult. Elsõ ügyvezetõje Csõsz Antal volt,
akit 1950 évben tanácselnökké történt
megválasztása után Kun József  váltott
ezen a tisztségen.  A szövetkezet elsõ
könyvelõje Sebrek István volt.
A szövetkezet tevékenysége az alakulás
után  a központi  elosztásból kapott áruk
tagok közötti szétosztásában és eladásá-
ban merült ki. 1948-ban  országos kor-
mányrendelet szabályozta a szövetkeze-

tek további mûködését.  A rendelet köte-
lezõvé tette a régi típusú szövetkeze-
teknek a Földmûves Szövetkezetekbe
való beolvasztását.

Így került a Hangya  Szövetkezet, a Tej
Szövetkezet, a Futura Terményforgalma-
zó Szövetkezet összes vagyonával  a
Földmûves Szövetkezet kebelébe. Igazi
gazdasági tevékenysége ezen idõszaktól
értékelhetõ.
Gazdasági tevékenységei az alábbiak
voltak: Vegyes kereskedés három bolt-
ban: Húsbolt, Italbolt (Korcsma), Ter-
mény kereskedelem (Begyûjtés), zöld-
ség, gyümölcs, baromfi, tojás, nyúl, méz
és csiga felvásárlás. Napos baromfi
értékesítés, termény darálás, szikvíz
(szóda) gyártás. A Kisszékelyi Föld-
mûves Szövetkezet 1954 évig végzett
önálló gazdasági tevékenységet. Ekkor
egyesült a simontornyai és tolnanémedi
szövetkezetekkel és ezután a körzeti szö-
vetkezet tagszövetkezeteként  tevékeny-
kedett.

Ez a Continental írógép - amelyet a múlt
század elején a  németországi Chemnitz-
ben, a Wanderer AG írógépgyárban
készítettek - az egyesüléskor  a simontor-
nyai központi irodába került. Az ott dol-
gozók munkáját az 1970-es évekig segí-
tette, majd selejtezésre került. Gyártásá-
nak pontos idejét megállapítani nem
tudtuk, mert elsõ ismert munkahelyére is
használt állapotban  került. Munkájának
eredményét  igen sok okirat, levél, jegy-
zõkönyv õrzi, amelyek egy része a Tolna
Megyei Irattárba került.

„Mivel ez az írógép munkás éveim nagy
részén  elkísért, a szívemhez nõtt. Selej-
tezéskor nem engedtem kidobni, hanem
magamhoz vettem és eddig megõriztem.
Most további megõrzésre a Kisszékelyi
Helytörténeti  Gyûjtemény gyarapítására
átadom azzal, hogy õrizzék meg az utó-
kor számára és régi tulajdonosát, a szö-
vetkezetet õrizzék meg emlékezetük-
ben.”
Péti Imre 28 évig volt szövetkezeti el-
nök.



4 KICSI FKICSI FKICSI FKICSI FKICSI FALALALALALUNKUNKUNKUNKUNK 2011. május

E havi számunkba a fényképeket
Peszt Attila, Fehér Árpádné, Szamo-
nek Gyula, Csepregi Ferenc készí-
tette.

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

Tájékoztató
a képviselõtestületi ülésrõl

Az egyesület a májusban tartott taggyû-
lésén elfogadta a 2010. évrõl készített
beszámolót és a 2011. évre tervezett
céljait.
A 2010. évre kitûzött feladatok az alábbiak
szerint valósultak meg:
Rendezvények: Évek óta nem volt Búcsú-
bál, ezért az elmúlt évben rendeztünk.
Megtartottuk a  gyermeknapot. A gyerekek
nagyon szeretik, ezért ezután is szervezni
fogjuk.
Kirándulások szervezése a helyi termé-
szeti értékek bemutatására: A Horváth
házaspár rendszeresen szervez kirándulá-
sokat. A helyi lapban mindig meghirdetés-
re kerül az idõpont.
Temetõ gondozás: Az elmúlt évben
három alkalommal vágattuk le a
növényzetet, 152 ezer forintot fordítottunk
a munkára (munkadíj + üzemanyag).
Egész éven át rendezett volt az ótemetõ
területe.
Régi tárgyak gyûjtése, kiállítása: A
gyûjtemény a 2011. július 2-ai Aratóünnep
napján kerül megnyitásra.
Tanösvény kialakítása: Ez év április ele-
jén kaptuk meg a határozatot, miszerint 9,2
millió forint támogatást nyertünk a meg-
valósításra. A pályázatról késõbb részle-
tesebb tájékoztatást adunk. A két évre ter-
vezett kivitelezés elsõ szakasza a 2011. évi
tervek között kapott helyet.

Utcanév-táblák: Egy tavalyi önkor-
mányzati képviselõtestületi ülésen a
polgármester úr jelezte, hogy folyamat-
ban van a táblák készítése, ezért mi ki-
vettük a terveink közül.
Újság kiadásában közremûködés: Az
egyesületi tagok közül négyen rendsze-
resen részt vesznek a „Kicsi Falunk”
cikkeinek írásában, sokszorosításában,
terjesztésében, jelentõsen hozzájárulva
ezzel a lap megjelenéséhez.

2011. évi terveink

Településfejlesztési koncepció kialakítá-
sa, elkészítése, Kálvária dombra gyalog-
ösvény vágása, Gyermeknap  - ezek az
idén már megvalósultak.
Aratóünnep és a 310 éves iskolai jubile-
umi megemlékezés szervezése
Kirándulások szervezése a helyi termé-
szeti értékek bemutatására
Az elnyert pályázat elsõ részeként a kilá-
tó megépítése
Temetõ gondozás
Kálvária dombra keresztállítás Minden-
szentek napjára
Önkéntes munka: virágládák karban-
tartása
Úgy értékelem, hogy az egyesület az
elmúlt évet is eredményesen zárta.

Megpróbáltunk minél többet tenni azért,
hogy felkeltsük a figyelmet az értékmeg-
õrzés jelentõségére, a hagyományok meg-
tartására, a barátságosabb falusi környezet
kialakítására. Amit nagyon fontosnak
tartunk, és a legnehezebb feladatnak
bizonyul, az a helyi összefogás erõsítése.
Az egyesületi munka lehetõség, hogy
tegyünk környezetünkért, és szeretnénk,
ha a jövõben ehhez minél többen csatla-
koznának.
Megköszönöm mindazoknak a segítségét,
akik bármilyen módon hozzájárultak
munkánkhoz.

Pajor Ágnes
a KKE Elnöke

Tájékoztató

a Kisszékelyi Kulturális Egyesület taggyûlésérõl

A képviselõtestület (KT) legutóbbi ülésé-
re május 26-án került sor. Az ülésen a
hivatalos résztvevõkön kívül ketten vet-
tek részt.
A Polgármester úr beszámolt a lejárt ha-
táridejû határozatok végrehajtásáról, pol-
gármesteri intézkedésekrõl. Tájékoztatta
a KT-t, hogy határidõben benyújtásra ke-
rült az önhibájukon kívül hátrányos hely-
zetben lévõ önkormányzatok támogatásá-
ra elkészített pályázat, 4.2 millió Ft támo-
gatási igénnyel.
Mikoly Tibor rendõrõrs parancsnok és
Németh József körzeti megbízott tájékoz-
tatót tartott Kisszékely közbiztonsági

helyzetérõl. 2010-ben községünk terü-
letén összesen 8 bûncselekményt re-
gisztrált a bûnügyi statisztika. Kis-
székelyben kevesebb bûncselekményt
követtek el, mint a szomszédos tele-
püléseken. A falu kevés munkát ad a
rendõrségnek.
Értékelésre került a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2010. évi
ellátása. Pápainé Tóth Anna szolgálat-
vezetõ, és a településre heti rendszeres-
séggel látogató Lencse Edit családgon-
dozó elmondta tapasztalatait. 2010.
évben két családban öt gyermek esetén
került sor gondozásra.

A KT három igenlõ és két ellenzõ sza-
vazattal végül elfogadta az Önkormány-
zat Gazdasági, fejlesztési koncepcióját.
A KT döntött, hogy a település csatla-
kozni kíván a Simontornyai Közoktatási
Intézményfenntartó Társuláshoz, hogy
az Önkormányzat a közoktatási feladatát
ekképpen tudja törvényesen ellátni.
A képviselõtestület következõ ülésére
június 30-án 15:00 órakor kerül sor a
Könyvtárban, melyre minden érdeklõdõt
várnak.

Pajor Ágnes – Horváth András


