KICSI FALUNK
2011. augusztus

VII. évfolyam 8. szám
A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

ELBÚCSÚZOTT A NYÁR

Augusztus 12-13-14-én ismét felbõgtek a motorok a strandon. Ezúttal
a rendõr motorosok adtak randevút
egymásnak. Játékos vetélkedõk, motoros felvonulás, koncertek és gyermekmûsor volt az idei találkozó
programja. Legtöbb látogatót a 100
Folk Celsius fellépése és az azt
követõ Retro Disco vonzotta.
Augusztus 6-án a vadászfegyvereké
volt a fõszerep. A Hegyhát Vadásztársaság ötödik alkalommal rendezte
meg hagyományos családi vasárnapját a Kecske-erdõben lévõ tereplõterén, valamint a strand területén.
Az idõjárás kegyeibe fogadta Diána
szerelmeseit, ragyogóan szép idõ volt
egész nap. A versenyek a lõtéren zajlottak, az eredményhirdetés és az estebéd pedig a strandon. Hét versenyszámban mérték össze tudásukat a
vadászok: koronglövészet, kispuska
lövészet, kisöbû sportpisztoly lövészet, légpuska lövészet, íjászat, trófea
bírálat és vadász teszt.
Felnõttek és gyerekek, vadászok és
nem vadászok egyaránt jól szórakoztak. Késõ délután a strandon a szarvaspörkölt és vaddisznósült elfogyasztása után kötetlen beszélgetéssel
zárult a szép nap.

Augusztus 20-án délután az immár
hagyományossá vált májusfa kitáncolásra és évadzáró bulira gyûlt össze
a falu apraja-nagyja a strandon. Ezúttal a faluban élõ német polgárok
láttak vendégül minket. Nagyon
finom szürkemarhából készült lábszárpörkölt volt a menü, valamint
sok-sok sütemény. A fõzést a konyhás
lányaink vállalták, mindenki megelégedésére. A májusfát ezúttal a németek részérõl Theresa Birghan és a

polgármester vágta ki keresztvágó
fûrésszel, miközben a résztvevõk
körbetáncolták a fát. A tánchoz a
zenét – a tavalyi évhez hasonlóan – a
százhalombattai fúvósok baráti köre
szolgáltatta, akik egy hétig táboroztak a faluban.
Augusztus 27-én a megyenapot
Fadd-Domboriban rendezte meg a
megyei önkormányzat. Kisszékely is
részt vett az eseményen, két versenyszámban el is indultunk. A sárkányhajóban hárman képviseltük a
falut, - sajnos az elõfutamból nem
jutottunk tovább. A középkori játékok versenyét viszont kisszékelyi
fiatal, Keresztes Attila nyerte.
Ezzel véget ért a nyár, várjuk az
újbóli kikeletet.

Keresztes László
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Értesítés tüdõszûrésrõl

Közhírré
tétetik...
Népszámlálás 2011
A Központi Statisztikai Hivatal 10 évente
számba veszi az ország népességét, lakásállományát. A népszámlálás az egyetlen
módszer, amellyel pontosan megismerhetjük Magyarország összes lakosának
életkörülményeit. Ennek megfelelõen
2011. október 1. és 2011. október 31.
között
népszámlálásra kerül sor. A népszámlálás
mindenkit érintõ, országos ügy. Az adatok
megbízhatósága érdekében a részvételt és
a hiteles adatközlést a törvény kötelezõvé
teszi. Falunkban két számlálóbiztos végzi
az adatgyûjtést: Pajor Ágnes és Martina
Zoltán. A sikeres végrehajtáshoz kérjük a
lakosság együttmûködését.

Kisszékelyben tüdõszûrésre kerül sor
2011. október 28.-án (pénteken)
10 órától - 13 óráig
A szûrés helye: Kultúrház
TAJ kártyáját mindenki hozza magával!
A tüdõszûrést évente egy alkalommal,
ingyenesen és beutaló nélkül veheti
igénybe az a személy, aki betöltötte 40.
életévét és lakcímkártya bemutatásával
igazolja, hogy állandó lakcíme Tolna
megyében van. 40 éves kor alatt a
vizsgálat csak érvényes orvosi beutaló
alapján végezhetõ el.
40 éves korcsoport alatt beutalóval és
foglalkozás-egészségügyi
vizsgálat
részeként a tüdõszûrésért fizetendõ
térítési díj összege 860,- Ft, melyet a
szûrés helyszínén, készpénzben lehet
megfizetni. 18 éves kor alatt a szûrés
csak szülõ beleegyezésével történhet.

2011. augusztus

Elhunytak
Lõvei Mártonné
sz. Csukás Erzsébet
84 éves
volt kisszékelyi lakos
Bereczki Károlyné
sz. Mónos Katalin
89 éves
kisszékelyi lakos
Béke poraikra!

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

Tájékoztató
Az Önkormányzat hivatalában a munkabér és a szociális ellátások pénztári kifizetése minden hónap 3-a. Ha hétvégére
vagy munkaszüneti napra esik, akkor az
elõtte lévõ munkanapon történik a fizetés.
Fizetési napon a kifizetés megkezdését az
OTP nyitva tartása befolyásolja.
Hétfõn-szerdán-pénteken 11.00 órától,
kedden-csütörtökön 13.00 órától vehetõk
fel a juttatások.

Megszületett:
Nádori Antal és Hegedûs Gabi
kisfia,

Miserend
Nádori Antal Ferenc

A szentmisék minden vasárnap 11.30kor kezdõdnek.

Gratulálunk a jövevényhez! Nagyra
nõjön, sok örömet szerezzen szüleinek!

Köszönet
Még szeptemberben is érkezett adomány
a júliusi rendezvényre. Köszönjük Rácz
Bálintnénak. Az elõzõ lapból technikai
okok miatt kimaradt az adományozók
felsorolásából Glück Péter, akinak szintén
köszönjük a támogatást. Elnézést a
hibáért. Újabb adományok érkeztek a
helytörténeti gyûjteménybe. Simontornyáról küldött Mezõ József és Haumann
József tárgyakat, helybõl Nagy Józsefné
Kató néni, Szûcs Istvánné, Ferenczi
Istvánné és Borbás Imre, Bajnok Ágnes,
Váczi János.
Köszönjük.

Háziorvos

Közérdekû telefonszámok

Háziorvosunk, Dr. Reisz Viktor kedden
és csütörtökön délelõtt 8.00 és 11.00
óra között fogadja a betegeket.

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

A gyógyszerszállítás is hetente kétszer
történik.

Könyvtári nyitvatartás

Az ápolónõ telefonon elérhetõ.
Háziorvosi rendelõ Tolnanémedi:
06-74/403-896
Mobil: 06/70-3137-696

szerda: 16-21
péntek: 16-20
szombat: 10-12 és 16-20
vasárnap: 15-17 óra.
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„A társadalom életében
a ma nem érthetõ meg
a tegnap nélkül.”
Mályusz Elemér

Múltidézõ
Iparos emberek
A levéltári adatok alapján ismert tény,
hogy Kisszékelybe az 1770-es évektõl
kezdtek betelepedni a környezõ katolikus német községekbõl az elsõ mesteremberek. A török idõkben elnéptelenedett községekbe betelepülõ német családoknál az volt a szokás, hogy az elsõ
szülött fiú örökölte a földet és a gazdaságot. A leány gyermekeket megfelelõ
hozománnyal, (staférunggal) férjhez adták, a többi fiúgyermeket pedig szakmára taníttatták.
A betelepítés az 1720-as évektõl az
1740-es évekig tartott, az ezt követõ
idõkben az adott településeken már nem
volt szükség annyi mesteremberre, mint
amennyit a bõ gyermekáldás miatt
kitanítottak. Ezért ezek a fiatal
mesteremberek vagy a környezõ falvakban, vagy az ország más vidékein kerestek munkát.
Kisszékelyben a levéltári adatok szerint
elõször csak az 1772. évi összeírás
adatai között találunk német családneveket. Ezt követõen jelennek meg elõször a Monhalt, Mittelholcz, Vodl,
Foork, Paindl, Gajger, Stefl, Mecz,
Mayer, Swarcz, Szilber, Keller,
Schiszler, Fischer, Szontheimer és a
Haumann családnevek. Ezek a fiatal
mesteremberek a húszas éveik elején
járnak és jellemzõen fiatal házasok,
párjukat a saját falujukból hozták.
A faluba betelepülõ fiatal mesterek az
elkövetkezõ évszázadokban nagy hatással voltak a falu életére. A segéd éveikben világot láttak, az átlag parasztembernél tájékozottabbak voltak. A XIX.
sz. végén, a XX. sz. elején jó részük már
távoli városokban, - sõt néhányan már
Amerikában is - végzett munkát. Jó
hírük volt a kisszékelyi kõmûves és ács
mestereknek.
A falu lélekszáma folyamatosan gyarapodott, az 1940-es évekre meghaladta az
1500 fõt. Ebben nagy szerepük volt a

Sándor, Májer József, Mittelholcz Imre,
Horváth István
Bognárok
Péti László, Dick Péter, Dick József
Kovácsok
Szabó József, Bereczki Károly, Romsits
Sándor, Nagy Sándor, Kandi János,
Horváth Ferenc, Schill József, Horváth
János, Gyõri István, Péti Ferenc,
Nyulász Vendel, Nyulász Gyula
mesterembereknek, akik viszonylag
biztos egzisztenciát tudtak a családjuknak biztosítani. Az alábbi névsor
biztosan nem teljes, de képet ad arról,
hogy milyen mesterségek voltak és kik
voltak a képviselõi a faluban az 1930as, 40-es években.
Kérem mindazoknak a segítségét, akik
ezt a névsort még ki tudják egészíteni. A
különbözõ szakmák még fellelhetõ
szerszámait, eszközeit pedig szívesen
bemutatjuk a helytörténeti gyûjteményben..
Kõmûvesek
Ódenwald József, Gyenei Ernõ, Vass
Sándor, Horváth János, Füves János,
Schiszler Imre, Schmidt József, Fetzer
Péter, Nádori József, Monhalt János,
Soós József, K.Horváth István, Fetzer
János, Nyirati Imre, Nyirati József,
Katona József, Lack István, Haumann
József, Németh István, Romsits Sándor,
Botos Ferenc, Borbás Vendel
Asztalosok
Schiszler István, Hegyi István, Tóth
Lajos, Bodó László, Blum József
Ácsok
Haumann József, Schiszler György,
Fábli József, Savanyu József, Savanyu
Vendel, Savanyu Imre, Mittelholcz
János, Borbély Péter, Haumann János,
Glück Péter, Péti Vendel
Kádárok
Stadler János, Stadler Gyula, Stadler

Szabó mesterek
Csõsz Antal, Papp József, Bodó István
Fodrászok
Nyirati Lajos, Fekete Mihály, Tóth
József, Fábián András, Kun József,
Horváth Péter
Hentes és mészáros
Péti Jenõ, Péti Kálmán, Fábián János,
Katona István
Boltosok
Mónus József, Schmirer László, Péti
Gyula, Maróti (Májer) István, Mezõ
József
Hangya Szövetkezet boltosai
Ábrahám Pál, Pál József, Pénzes Károly,
Péti Imre, Mezõ József
Kocsmárosok
Péti Jenõné, Fábián József, Mittelholcz
Imre, Szabó Vince, Savanyu József,
Horváth István
Téglagyár
Haumann Antal
Malom
Füves János, Vódli Imre (molnár)
Kárpitos
Farkas György
Köteles
Glück József
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FALUNKRÓL SZÁMOKBAN
Kisszékely község lélekszám alakulása
1950
1960.
1970.
1980.
1990.
2000.
2010.
2011.

1.542 fõ
1.167 fõ
973 fõ
760 fõ
544 fõ
431 fõ
369 fõ
351 fõ

Az utóbbi húsz évben (1990-2010 között) 175 fõvel csökkent a falu lakossága.
2010-rõl 2011 évre egy év alatt 18 fõvel.
Újabb húsz év múlva vajon hányan lakják falunkat?
A 351 lakos korcsoport szerinti megoszlása:
0-6
8
7-18
26
19-59
174
60-79
102
80 felett
41
A lakosság fogyása aggasztó. A korcsoportos megoszlásból kitûnik, hogy a
törzslakosság rohamos csökkenése megállíthatatlan. A falu lélekszámának meg-

tartása, kisebb arányú csökkenése csak
akkor lehetséges, ha máshonnan ideköltöznek egyének, családok. Elmondhatjuk, hogy a kisszékelyi emberek nyitottak a beköltözõk közeledésére, könnyen
befogadják õket.
A gazdaságilag aktív lakosság 22,2 %-a
munkanélküli, jelenleg 24 fõ a munkanélküliek száma. A munkanélküliségi
arány több mint kétszerese az országos
10,8 %-os rátának.
A munkalehetõség hiánya az egyik legsúlyosabb gond.
300 lakóházas ingatlanból:
Hétvégi házak száma: 125
Hétvégi ház, állandó lakcím bejelentéssel: 20
Lakás (helyi lakosoké): 155
Eladó házak száma: 21-45
21 házon tábla hirdeti az eladási szándékot, azonban további 24 házról valószínûsíthetõ, hogy eladnák érdeklõdés
esetén. A 24 házba olyan ingatlanok
kerültek beszámításra, ahová nem járnak, nem gondozzák, megöröklõdtek,
de nem használják, vagy befektetésnek

Tájékoztató
a képviselõtestületi ülésrõl
A képviselõtestület (KT) legutóbbi ülésére augusztus 25-én került sor. Az ülésen
Májer József képviselõ nem tudott jelen
lenni.
Keresztes László polgármester értékelte a
nyár folyamán lezajlott programokat, eseményeket (aratóünnep, horgászverseny,
motoros találkozók, májusfa kitáncolás
stb.).
A testületi ülésen két helyi egyesület beszámolója hangzott el. Barka József, a
Nyugdíjas Egyesület elnöke írásban nyújtotta be tájékoztatóját az egyesület éves
munkájáról.
A Kisszékelyi Kulturális Egyesület beszámolóját Pajor Ágnes, az egyesület elnöke foglalta össze. Az éves munka ismertetése mellett szólt az egyesület további terveirõl, például az iskola udvarának bekerítésérõl, fedett terület kialakí-

tásáról, mely alkalmas lehet a tûzoltókocsi elhelyezésére vagy a helyi piac
tartására. Ismertette az egyesület által
megnyert pályázat (Vidéki Örökség
Megõrzése) megvalósítási tervének ez
évi szakaszát (kilátó megépítése).
A Kulturális Egyesület az iskola épületét 20 évre tervezi bérbe venni az
önkormányzattól, a bérleti szerzõdés
részleteit a KT megvitatta.
Pajor Ágnes beszámolt az önkormányzat költségvetésének féléves teljesítésérõl. Az önkormányzat folyószámlahitel szerzõdése lejár, ezért a képviselõk
döntöttek a hitel újabb egy évre történõ
igénylésérõl. A hiteligénylés összege
közel 4 millió Ft.
A falugondnoki gépkocsi ütközés következtében megsérült, a kár összege
650 ezer Ft, amelynek nagyobb részét

vették meg. Ha fellendülne az ingatlanforgalom, biztosan eladók lennének ezek
az ingatlanok, s ez a szám idõvel még
emelkedni fog. A falu számára elõnyös,
ha az öreg házakat megveszik, felújítják.
Jelenleg ugyan az egész országban megállt az ingatlanforgalom, de ha újra
beindul a kereslet, elõsegíthetõ, hogy
sokan a mi falunkat válasszák.
A falu fejlõdésével, szépítésével, a természeti, kulturális értékek védelmével és
megõrzésével elérhetjük, hogy falunk a
külvilág számára még vonzóbb legyen.
Ahhoz, hogy mindezt elérjük, fontos,
hogy a település lakói a fejlõdés kezdeményezõivé, aktív résztvevõi váljanak.
És ebben még fejlõdnünk kell.

Pajor Ágnes
E havi számunkba a fényképeket
Martina Zoltán, Simon Edit és
Lelkes György készítette.
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
Casco biztosítás fedezi. A javítás költségének fennmaradó része az önkormányzatot terheli.
A képviselõtestület következõ ülésére
szeptember 29-én 15 órakor kerül sor a
Könyvtárban, melyre minden érdeklõdõt
várnak.

Apró Etelka
Horváth András
Pajor Ágnes

