KICSI FALUNK
2012. szeptember

VIII. évfolyam 9. szám
A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

A TANÉVKEZDÉS
ESEMÉNYEI

Az új tanév idén szeptember 3-án
kezdõdött. A nyárias, meleg idõ
azonban inkább otthonmaradásra
csábított, még nehéz volt ráhangolódni az iskolai élet kötöttebb
napirendjére. A jó idõ kedvezett viszont a nyári szünet utolsó vasárnapján megrendezett Ozorai Pipo
Emléktúrának. Ezt a gyalogtúrát a
Cserhát Baráti Társaság szervezi, immár 15. alkalommal, mindig itt a
környékünkön. Idén Simontornya,
Kisszékely és Nagyszékely között
jelölték ki a túra útvonalát. Mivel ez
egy teljesítménytúra, meghatározott
idõ alatt kell végighaladni a 10, 15
vagy 30 km-es távon. A simontornyai

iskolából is indult egy csapat
(melyben kisszékelyiek is voltak):
gyerekek, szüleik és tanáraik együtt
vágtak neki a 10 km-es útnak, amit
3,5 óra alatt kellett teljesíteni. A
végállomás a Zserbó Presszónál volt,
ahová a csapat idõben meg is érkezett,
így a résztvevõk teljesítményét
emléklappal ismerték el a szervezõk.
Jövõre is lesz ilyen túra, ami jó
alkalom arra, hogy az ország más
részeirõl érkezõ nagyszámú résztvevõ
felfedezze e táj szépségét.

pályázatnak köszönhetõen különösen
gazdag: többféle kreativitást elõsegítõ, kézmûves és hagyományõrzõ
foglalkozást is meghirdettek.

Az évkezdés a legnagyobb kihívást a
két elsõs falubeli kisfiúnak, és a
családi napközibe ez évtõl járó
kislánynak jelentette. A Kerekerdõ
Családi Napközi újult erõvel indult
szeptembertõl, köszönhetõen az
önkormányzat anyagi segítségének
és dolgozóinak, nem utolsó sorban
Taróczy Tamásné Angéla óvónéni
Másnap, hétfõn a kisszékelyi gyere- fáradhatatlan lendületének.
kek elindultak “munkahelyükre”: a
tamási és a simontornyai szakiskolába Kisszékely ebben a tanévben is
hárman, a simontornyai gimnáziumba bekapcsolódik a simontornyai iskola
nyolcan, az általános iskolába pedig oktatási tevékenységébe. Természeti
tizenegyen. A kisszékelyi lányok környezete, szép erdei, valamint az
Kiállítás
és
közül azok, akik részt vettek az Iskolatörténeti
Aratóünnep kulturális mûsorában be- Helytörténeti Gyûjtemény szakköri
mutatott
néptáncban,
igazgatói és tanórai foglalkozások helyszínéül
dicsérettel kezdték a tanévet. A szolgálnak.
kötelezõ tanórák mellett idén is
sokféle szakkör közül választhatnak a
tanulók. A szakkörök kínálata idén a
simontornyai iskolában egy megnyert
Horváth András – Apró Etelka
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Elhunyt

Közhírré
tétetik...
Törvény az állatok védelmében
A egyik legfontosabb változás, hogy a
kutyákat kötelezõ chippel ellátni. A
gazdáknak december 31-ig van idejük
elvégeztetni a szükséges állatorvosi
beavatkozást. Az állatok védelmérõl és
kíméletérõl szóló törvény azt is meghatározza, hogy az állatorvosok legfeljebb
3500 forintot kérhetnek el a chip beültetéséért.
Változnak a kikötés és az állat számára
biztosított terület nagyságának szabályai
is. Az új elõírások értelmében kistestû
ebeknek (20 kilogrammig) legalább 10,
közepes testûeknek (20-40 kilogramm)
15, nagytestûeknek 20 négyzetméter területet kell biztosítani. Kistestû ebet legalább 4, közepes testût 6, nagytestût 8
méteres eszközzel (lánc, kötél stb.) szabad
csak megkötve tartani.
A kutyák küllemének megváltoztatása
céljából immár fülcsonkítást nem, csak
farokkurtítást lehet végezni, azt is csak az
állat hétnapos koráig, és az eb- (valamint a
macska- és görény-) kölyköket nyolchetes
korukig kötelezõ anyjukkal tartani.

Peringer Ferencné
sz. Bodó Julianna
91 éves
Dóczi Györgyné
sz. Jankó Mária
84 éves
kisszékelyi lakosok
Béke poraikra!

Központi ügyelet
Hétköznap:
16.00 órától 08.00 óráig
Hétvégén és ünnepnapokon:
24 órában
Telefon: 06/74-318-104

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

A temetõ tisztaságáért!
Közeledik a Halottak Napja, a temetõben
ezidõtájt megnövekszik a forgalom.
Megkérünk mindenkit, hogy drága
halottjai sírjának gondozásakor legyen
figyelemmel a szomszédos sírokra és a
temetõ rendjére, tisztaságára. A szemetes
konténerekbe dobják a régi koszorúkat,
virágokat, egyéb hulladékokat. A konténer mellé helyezzék a levágott gallyakat, gazt. A konténerek mellé helyezett
szerves hulladékot az önkormányzat
elszállítja, de ezt csak akkor tudja
megtenni, ha a háztartási hulladék nem
keveredik a szerves hulladékkal.
Segítõ szándékukat elõre is köszönjük.

Fogászat
Simontornya, Templom u. 4.
Hétfõtõl-péntekig 8-14 óráig
Szerda: Iskolafogászat 8-14 óráig
Rendel:
Dr. Muneer Ahmad Al-Attar

Háziorvosi rendelés
Helyettesítõ orvos: Dr. Pataky László
Elérhetõsége: 06/30-985-13-31

Rendelési idõ Kisszékelyben
Kedden: 7.30 órától a rendszeresen szedett gyógyszerek felíratására van lehetõség.
Csütörtökön: 7.30 órától – amíg beteg
van

Kutyagazdik figyelem!
A 115/2012. Kormányrendelet többek
között elõírta, hogy 2013. január 01-ig
kötelezõen minden kutyát egyedi
azonosító chippel kell ellátni. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy minden
kutya nyakának bal oldalába a bõr alá egy
kis mikrochipet ültet be az állatorvos,
melynek segítségével késõbb az állat
gazdája, illetve egyedi sajátosságai
azonosíthatóak lesznek.
A chipezés helyszíne a Temetõ utcában a
mérlegház.
Ideje: 2012. október 24. (szerda) 9 órától
12 óráig.
Díja: 3500 Ft/kutya

Az állatorvos egyedi igény alapján
házhoz is megy, ekkor a beültetés díja
4000 Ft/kutya.
Kérjük, hogy ezen igényüket az
önkormányzatnál lévõ beíró füzetben
elõre jelezzék.
Házhoz a doktor úr szerdán déltõl 15
óráig, illetve csütörtökön (25-én) 9 és
12 óra között megy.
Minden kutyatulajdonost megkérünk,
hogy – amennyiban van –, a kutyája
oltási könyvét hozza magával.

Önkormányzat

Megszülettek: Fehér

Szabolcs és

Szabó Norina
Gratulálunk a jövevényekhez! Nagyra nõjjenek, sok örömet szerezzenek
szüleiknek!
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Martina Zoltán

Milyen volt?
Szórakozási lehetõségek 1960 - 1975
Amikor elkezdtem írni a szórakozási lehetõségekrõl, nem gondoltam, hogy ennyi minden jut eszembe a
múltról.
A mozgókép volt a legrégebbi találmány, már több mint 100 éves. A rádiózás elve is hasonló korú, de
mûsorszolgáltatás-jellege 1914 körül kezdõdött. Hazánkban a rádiónak volt elõdje a Telefonhírmondó, mely
telefonhálózaton keresztül adott híreket és zenéket, már az 1800-as évek végén. Rádióadás 1926 óta van az
országban. Ebben az idõben már kísérleteztek a televízióval is. Fontos magyar találmányok is segítették a
televízió létrejöttét. Ezért ennek a cikknek a témája:

TELEVÍZIÓ

Hivatalosan 1957 óta van adás, de a
tévék az 1960-as évek közepén terjedtek
el a faluban. Eleinte egy-egy háznál volt
készülék, és a szomszédok bekérezkedtek filmet nézni. Vittük a székünket is,
meg néha valami süteményfélét, és
persze a felnõttek italt is. Eleinte nem is
volt a hét minden napján adás, és csak
egy csatorna volt a választék. Feketefehér volt az adás.
Úgy emlékszem a termelõszövetkezet
egyik termében is össze lehetett jönni
tévét nézni. Talán 3. osztályos voltam,
mikor az iskola is kapott készüléket.
Délelõttönként csak iskolatelevízió adások voltak. Igazodva a tanítási órákhoz,
különbözõ tananyagok témáit filmesítették meg, kísérleteket mutattak be és
magyarázták a látottakat. Így láttam a
János vitézt bábelõadásban, stb.
Késõbb nekünk is lett tévénk és lefekvés
elõtt nézhettem a mesét. Akkoriban a
felnõtteknek vetített filmeket még nem
nézhettük. Sok kedvenc rajzfilm, vagy
bábfilm, amit ma meglátok, felidézi a
múltat. Manapság DVD lemezeken lehet
vásárolni archív felvételeket és nosztalgiázni.
Iskolai szünetek idején délelõtt mese- és
ifjúsági filmeket adtak. Ezeket nézhettük.
A bemutatott filmek is más jellegûek
voltak. Abban az idõben nem vásároltak

úgynevezett nyugati filmeket, csak a
szocialista országok filmjeit. Ha mégis
bemutattak egy sikeres filmet, annak
nagyon örültünk. Az eredeti Zorro sorozat, vagy Arséne Lupin, Vidocq,
Onedin kapitány, és még sorolhatnám. A
bûnügyi filmekben nem lehetett látni a
hullát. Kedvenc filmem lett az Angyalsorozat Roger Moore alakításával. Ha
verekedésre került is sor, mindig õ nyert,
és az öltönye sem gyûrõdött meg, nem
lett piszkos. Jó krimi sorozat volt a
Maigret felügyelõ Rupert Davies alakításában. Kojak hadnagy szerepét Telly
Savalas alakította nagyon jól. Szintén
kedveltem Columbo hadnagy történeteit
Peter Falkkal, aki fegyver nélkül is kiderített minden bûntényt. A háborús
sorozatokat is nagyon kedveltük. Az
iskolában kitárgyaltuk a látottakat.

Kloss kapitány, vagy a Négy páncélos és
a kutya történeteire máig szívesen emlékezem. Indiános filmeket is nézhettünk.
A fantasztikus filmek technikailag
messze kevesebbet tudtak, mint a mai
szuperfilmek, de nagyon szerettük például az Orion-ûrhajó sorozatot.
A rajzfilmek is nagyszerûek voltak, alig
vártuk, hogy új részek készüljenek a
Mézga családdal, vagy Dr. Bubóval.
Sok magyar film is készült a gyerekeknek is és a felnõtteknek is. A magyar
rendõrkutya, Kántor ténylegesen létezõ
állat volt, és jóval elõbb népszerû lett,
mint Rex. Kedvelt sorozataink a Tenkes
kapitánya Zenthe Ferenccel, a Borstörténetek Sztankay Istvánnal, Antal
Imrével, melyekbõl a népszerûségnek
köszönhetõen összesen 15 rész készült
az eredeti 5 helyett.
A sok jó bemutatott darab között válogatva, nem mindent nézve, alakult ki
érdeklõdési körünk, sokat tanulhattunk,
kulturális, mûvészeti szinten is.
Helyhiány miatt most nem is említek
meg többet, de sokat tudnék még felsorolni.
Nagy fejlõdés volt, amikor egy külön
eszköz segítségével egy újabb csatorna
adásait is lehetett fogni.
A technika fejlõdésének köszönhetõen
jöttek a színes tévék, plazma-tévék, de az
már más idõszakra jellemzõ.
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A NÉPDAL
BÛVÖLETÉBEN

Az utóbbi hónapokban annyi minden
történt a Bokréta Hagyományõrzõ Csoport házatáján, hogy repertoárunkban
kissé háttérbe szorult a népdal-éneklés.
Ezért különösen örültünk az Attalai Pávakör augusztus 19-ei Népdalkórus Találkozóra szóló meghívásának. Az attalaiak megadták a módját a vendéglátásnak: megmutatták nemrég kialakított
Tájházukat, gyönyörûen restaurált katolikus templomukat, Közösségi Házukat, és csak ezután kezdõdött a mûsor a
Mûvelõdési Házban. A helyi Pávakörön
(vezetõje Baloghné Kalocsa Tünde) és az
Õszirózsa Nyugdíjas Klubon (vezetõje
Piros Jenõné Erzsike) kívül kapospulaiak, regölyiek, magyarkesziek, balatonberényiek, pörbölyiek léptek fel, no meg
a belecskaiakkal kiegészült kisszékelyiek. Szívmelengetõ volt a mûsor, az

õszinte, szívélyes vendégszeretet, szép
sikert arattunk. Örülünk, hogy október
27-ei nyugdíjas rendezvényünkön
vendégül láthatjuk az attalaiakat, akik
talán még az üvegestánc titkát is elárulják.
Szeptember 15-én újabb népdalos találkozón vettünk részt, ezúttal Igarban.
Ide már visszajárunk, szeretnek bennünket, szakmai vezetõjük, a szigorú
Varró János tanár úr is elimeri a Kisszékelyben folyó hagyományõrzõ munkát. Az igariak is visszatérõ vendégeink, legutóbb az idei Aratónapon
léptek fel nálunk. Mezõszilas, Magyaralmás, Pázmánd, Székesfehérvár, Kisszékely és Igar mellett az erdélyi
Kézdivásárhely kórusa és tánccsoportja
emelte az igari népdalos találkozó
fényét. A székelyek a szép mûsor után

azt is megmutatták, hogyan lehet a fehér
asztal mellett méltósággal mulatni. Sok
új népdalt hallottunk, amelyek helyet
kaphatnak a Bokréta népdalcsokraiban is.
Jó volt újra megmártózni a tiszta forrásban, a magyar népdal hatalmas tengerében.

Lelkes Györgyné

Tájékoztató a képviselõtestületi ülésrõl
A képviselõtestület (KT) legutóbbi ülésére a tervezett szeptember 27. helyett
október 4-én került sor.
A polgármester röviden beszámolt a Start
közmunkaprogram elmúlt havi történéseirõl. A termesztett növények betakarítása nagyrészt már lezajlott, a programban résztvevõk jelenleg a feldolgozást (savanyítást) végzik. A téli közmunkaprogram 8 fõ számára nyújt munkalehetõséget, de a korábban jelentkezettek közül egy fõ még nem vette fel a
munkát.
A kisszékelyi könyvtár éves tevékenységérõl és terveirõl Lelkes Györgyné
könyvtárvezetõ tájékoztatta a képviselõtestületet. Elmondta, hogy a könyvtár
2011. vége óta csaknem 900 dokumentummal gazdagodott. Szép sikereket ért
el a Bokréta Hagyományõrzõ Csoport, és
az Egészségklub is elindult. Lelkes
György teleházvezetõ kiemelte, hogy a
Kisszékelyi Teleház és e-Magyarország
Pont számítógépei elavultak, szükség

lenne korszerûbb gépek beszerzésére.
A közigazgatás átszervezése miatt az
önkormányzat tevékenységében januártól több változás is lesz, az átszervezés a
Többcélú Kistérségi Társulást is érinti.
A KT kifejezte szándékát, hogy
amennyiben a feltételek megfelelõek
lesznek, egyes feladatokat a továbbiakban is a Társulás keretein belül kíván elvégezni. Januártól a körjegyzõség
is átalakul, a tervek szerint Belecska is
csatlakozik a jelenlegi körjegyzõségünkhöz. A Járási Hivatal Tamásiban
lesz, Simontornyán Kormányablak áll
majd rendelkezésre. A hivatalos ügyeket
az “ügysegédek” közremûködésével a
tervek szerint helyben is el lehet majd
intézni.
A képviselõtestület következõ ülésére
október 25-én csütörtökön 15:00 órától
kerül sor a Könyvtárban, melyre minden érdeklõdõt várnak.

Horváth András – Pajor Ágnes

E havi számunkba a fényképeket
Horváth András, Molnárné Bereczki Annamária, Fehér Árpád és
Szamonek Gyula készítette.
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