KICSI FALUNK
2013. január

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

FARSANGI FINOMSÁGOK

A téli családi vagy baráti összejövetelek fénypontja a farsangi
fánk és a csöröge. Jó étvágyat!

tészta, meleg helyen letakarva egy
óra hosszat kelesztjük. Ha megkelt, jól meglisztezett táblára öntjük, ujjnyi vastagra nyújtjuk, kiszaggatjuk, letakarva a táblán fél
órát kelni hagyjuk. Nem kell bõ
zsiradékban sütni, mert akkor nem
lesz szalagos, inkább mindig öntsünk utána. Olajban sütve finomabb, mint zsírban. Egyik oldalát fedõ alatt sütjük. Cukorral,
lekvárral tálaljuk.

FARSANGI FÁNK

JÓ CSÖRÖGE

Hozzávalók: 1 kg liszt, 6 dkg
cukor, 4 dkg zsír vagy 5 dkg vaj, 4
dkg élesztõ, 1 dkg só, 4 tojás, 6 dl
tej. Az élesztõt 1 dl langyos tejben
kevés cukorral megfuttatjuk. A
lisztet elõmelegítjük. A tojást a
cukorral jól elkeverjük, az élesztõt beletesszük, hozzáadjuk még
az 5 dl meleg tejet, a sót a melegített liszthez, és az egészet
tálba öntjük. Jól kiverjük kézzel.
A vajat vagy zsírt háromszornégyszer mindig csak a tálhoz
kenjük, így a tészta apránként
leszedegeti. Ha szép hólyagos a

Hozzávalók: 6 tojássárgája, 25
dkg liszt, 2 evõkanál porcukor, 2
evõkanál rum. Összegyúrjuk úgy,
hogy a lisztet nem vegyítjük hozzá
egyszerre, csak annyit, amennyit
felvesz. Levestészta keménységû
legyen. Leborítva pihentetjük, azután késfok vékonyra kinyújtjuk,
derelyemetszõvel négyszögletes
kockákra vágjuk, közepén két
helyen bevágjuk. Egy 3-4 literes
lábosba tegyünk annyi zsírt, hogy
megolvasztva két ujjnyi magasan
legyen. A bevagdosott kockák
egyik hegyes végét átdugjuk és

átfordítjuk az egyik nyíláson, a
másik végét pedig fordítva, a másik nyíláson. Így szép csinos formájuk lesz. Forró zsírban halványpirosra sütjük mindkét oldalán. A tésztástálon magasra felrakva, porcukorral meghintve tálaljuk.

Forrás: Vilma néni háztartási
tanácsadója Bp. 1991.
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Elhunytak

Közhírré
tétetik...
Be kell jelenteni
a termõföld használatát

Schill Imre
81 éves
Ferencz Katalin
83 éves
kisszékelyi lakosok

A földtörvény módosítása miatt
Szalai Jánosné
2013. január 1-tõl minden földsz. Pere Julianna
használónak be kell jelentenie az
általa használt termõföldet az ille87 éves
tékes járási földhivatalnál, függetlenül az általa használt összes
nagyszékelyi lakos
termõföld mennyiségétõl. Ez a rendelkezés az egy hektár alatti, jelBéke poraikra!
lemzõen zártkerti földrészletek
használóira is vonatkozik. Abban
az esetben is be kell jelenteni a
földhasználatot, ha a tulajdonos
saját maga használja a termõföldet. A bejelentés ingyenes, amenyA módosítás lényege: a föld- nyiben a földhasználatban egyéb
használóknak területi mértéktõl változás bejelentésére nem iráfüggetlenül minden külterületi nyul.
termõföld, valamint önálló helyrajzi számmal, mûvelési ággal és Felmerülõ kérdéseikkel fordularanykorona értékkel rendelkezõ hatnak a Falugazdászhoz.
föld használatát be kell jelenteniük. Nem kell bejelenteni Ügyfélfogadási ideje Kisszéértelemszerûen azokat a házi kelyben: hétfõn 13.00-14.00 óra
kerteket, melyek belterületi lakó- között
épületekhez tartoznak.

G

A földhasználati nyilvántartásba
2012. december 31-ig bejegyzett
Tisztelt Kisszékelyiek!
földhasználók számára is kötelezõ
azonosító adatközlést ír elõ a tör- Kisszékely Község Képviselõvény.
testülete 2013. március 7-én
A módosítások célja, hogy lét- (csütörtökön) 16:00 órától várja a
rejöhessen egy megbízható központi lakosságot a Könyvtár nagyteradatbázis, a használati, szerzési mébe közmeghallgatásra.
korlátok ellenõrizhetõk legyenek és Kérjük, éljenek a lehetõséggel,
a zsebszerzõdéseket ki lehessen mondják el véleményüket, tegyeszûrni. A www.foldhivatal.hu nek javaslatot, segítsék a teleweboldalon elérhetõk a bejelen- pülést a legfontosabb döntések
téshez használható új nyomtat- elõkészítésében és meghozatalában.
ványok.

2013. január
Kérjük, ajánlja fel adójának
1%-át
a Kisszékelyi Kulturális
Egyesület javára!
A kedvezményezett adószáma:
18859074-1-17
Áramszünet
Az áramszolgáltató 2013. február
25-én hétfõn 9.00-tõl 15.00 óráig
Nagyszékelyben és Kisszékelyben
karbantartási munkákat végez.
Könyvtári nyitvatartás
szerda: 16-21

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

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

A jegyzõ fogadóórája Kisszékelyben: csütörtökön 8-tól 13 óráig.

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

Állatorvos
Dr. Nagy Péter Kristóf állatorvos:
Mobil: 06-30-499-38-06

2013. január
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HÕSEINKRE
EMLÉKEZÜNK

Éppen hetven éve, 1943 januárjában a
Don mentén mínusz 35 fokos hidegben
mintegy kétszáz kilométeres szakaszon
közel kétszázötvenezer magyar katona
védte a keleti frontot. Január 12. és 17.
között Voronyezs környékén, az urivi és
scsucsjei hídfõ védelmében a magyar
hadsereg felvette a küzdelmet a létszámbeli és technikai fölényben lévõ
orosz csapatokkal, de nem tudta megakadályozni a támadó ék elõretörését. A
magyar hadtörténelem legnagyobb veszteségét szenvedtük el: 42 000 katona és
25 000 munkaszolgálatos esett el, 28 000
ember került fogságba.
Talán nincs is magyar település, ahol ne
állna emléktábla vagy emlékmû a hõsi
halottak neveivel. A kisszékelyi templom
oldalában álló táblára egyetlen szál virág
sem került a hetvenedik évfordulón.
Emlékezzünk hõseinkre legalább nevük
megemlítésével.
Barka István napszámos, honvéd
Szekszárdi 18. Gyalogezred
Harcban elesett a Don-kanyarban, sírja
Krestiki falu mellett az erdõben
Borbás Sándor földmûves, honvéd
Szekszárdi 18. Gyalogezred
Eltûnt a Don-kanyarban, sírjának helye
ismeretlen
Blum Illés zenész, tizedes Szekszárdi
18. Gyalogezred
Harcban elesett a Don-kanyarban,
sírjának helye ismeretlen
Csaplár Ferenc földmûves, honvéd
Szekszárdi 18. Gyalogezred
Harcban elesett a Don-kanyarban,
sírjának helye ismeretlen
Csincsi Ferenc kõmûves, tizedes
Tolnai Tüzérség
Harcban elesett a Don-kanyarban,
sírjának helye ismeretlen
Debreceni (Dick) József kõmûves,
õrvezetõ Szekszárdi 18. Gyalogezred
Eltûnt a Don-kanyarban, sírjának helye
ismeretlen
Dick Sándor napszámos, honvéd
Szekszárdi 18. Gyalogezred
Harcban elesett a Don-kanyarban,
sírjának helye ismeretlen

Ferenc János földmûves, honvéd
Fogságból hazaszállításkor, végelgyengülésben halt meg, sírja Magyarországon, ismeretlen helyen
Glück János földmûves, honvéd
Szekszárdi 18. Gyalogezred
Harcban elesett a Don-kanyarban,
sírjának helye ismeretlen
Leimszéder József
Magyar János földmûves, honvéd
Fogságban, végelgyengülésben halt
meg, sírja a volt Szovjetunióban,
ismeretlen helyen
Mányoki József napszámos, honvéd
Szekszárdi 18. Gyalogezred
Eltûnt a Don-kanyarban, sírjának
helye ismeretlen
Monhalt Béla ács, õrvezetõ
Szekszárdi 18. Gyalogezred
Eltûnt a Don-kanyarban, sírjának
helye ismeretlen
Monhalt József földmûves, honvéd
Szekszárdi 18. Gyalogezred
Harcban elesett a Don-kanyarban,
sírjának helye ismeretlen
Mónos Márton kõmûves, honvéd
Tolnai Tüzérség
Eltûnt a Don-kanyarban, sírjának
helye ismeretlen
Papp Miklós földmûves, tizedes
Szekszárdi 18. Gyalogezred
Harcban elesett a Don-kanyarban, sírja
Krestiki falu mellett az erdõben
Szalma István cipész,
munkaszolgálatos
Lövészárok-ásáskor eltûnt a volt
Szovjetunióban, sírjának helye
ismeretlen
Schiszler István földmûves, honvéd
Szekszárdi 18. Gyalogezred
Harcban elesett a Don-kanyarban,
sírjának helye ismeretlen
Tóth János
Tóth Lajos földmûves, tizedes
Tolnai Tüzérség
Harcban elesett a Don-kanyarban,
sírjának helye ismeretlen
Varga György földmûves, honvéd
Szekszárdi 18. Gyalogezred
Harcban elesett a Don-kanyarban,
sírjának helye ismeretlen

Zima István földmûves, honvéd
Szekszárdi 18. Gyalogezred
Visszavonulásban eltûnt, fogságban,
végelgyengülésben halt meg, sírjának
helye ismeretlen
Zima János földmûves, õrvezetõ
Szekszárdi 18. Gyalogezred
Visszavonulásban eltûnt a Don-kanyarban, sírjának helye ismeretlen
Bár nem a Don-kanyarban vesztették életüket, említsük meg Kisszékely többi második világháborús hõsét, áldozatát is:
Dick Ilona háztartásbeli
A szovjet katonák agyonlõtték, sírja a
kisszékelyi temetõben
ifjabb Farkas Sándor földmûves, civil
levente
Bevetésen nem volt, bujkált, hogy a
németekkel ne kelljen elmenni, a
kisszékelyi vadkerti erdészháznál az
oroszok lelõtték, sírja a kisszékelyi
temetõben
Handa József földmûves, honvéd
Dombóvári Alakulat
Harcban elesett Magyarországon, sírja
Magyarországon, ismeretlen helyen
Kozma Jánosné háztartásbeli
A harcok alatt Kisszékelyben
aknatalálat érte, sírja a kisszékelyi
temetõben
Kovács László napszámos, levente
A szovjet katonák Kisszékelyben
agyonlõtték, sírja a kisszékelyi
temetõben
Savanyú Péter ács, tizedes
Tolnai Tüzérség
Eltûnt a budapesti harcokban, sírja
Magyarországon, ismeretlen helyen
Schill János földmûves, tizedes
gyalogság
Harcban elesett Szegeden, sírja
Magyarországon, ismeretlen helyen
Stróh János földmûves, honvéd
gyalogság
Harcokban elesett Magyarországon,
sírjának helye ismeretlen

Béke poraikra, emléküket
megõrizzük!

Lelkes Györgyné
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BÚCSÚ ÉS ÚJ KEZDET

Január 20-án tartotta utolsó közgyûlését a Kisszékelyi Nyugdíjasok Egyesülete. Barka József elnök
bejelentette lemondását, és mivel
az elnöki teendõket senki sem
vállalta, az Egyesület feloszlását.
Az egyesületi formával járó sok
adminisztratív teendõ és költség
így nem terheli tovább nyugdíjasainkat, de a közösség együtt marad,
Kisszékelyi
Nyugdíjas
Klub
néven, amelynek megalakulását a
jelenlévõk egyhangúlag megszavazták. A klub vezetését átmenetileg – június 30-ig – Lelkes
Györgyné vállalta el, a vezetõség a
régi maradt. Nádori Józsefné
eddigi pénztáros szintén lemondott
tisztségérõl, a pénzügyekkel ezen-

túl Isztl Mártonné foglalkozik. A
jelenlévõk emléklappal köszönték meg Barka József és Nádori
Józsefné munkáját, és Józsi bácsit
tortával és verssel köszöntötték fel
nyolcvanadik születésnapja alkalmából, jó egészséget, sok
energiát és töretlen jó kedélyt
kívánva neki. A közgyûlésen szó
esett a Klub elõtt álló legnagyobb
feladatról: az idén tavasszal
Kisszékelyre kerül a sor, hogy
megrendezze a Mikrotérségi
Nyugdíjas Találkozót, amelyen
Simontornya,
Tolnanémedi,
Nagyszékely, Pincehely, Belecska és Nagykónyi nyugdíjasait
látjuk vendégül, elõreláthatólag
június elsején. A több mint 150

fõs vendégsereg ellátása és szórakoztatása nem kis feladat lesz,
ezért számítunk minden –
nyugdíjas és nem nyugdíjas,
helyben lakó és elszármazott – barátunk segítségére. Örülnénk például, ha minél több vonzó tárgyat
ajánlanának fel a tombolához. A
tárgyakat a könyvtárba várjuk,
nyitvatartási idõben.
A Klub belépésre invitálja a friss
nyugdíjasokat, a jó közösség, a jó
hangulat biztosított, az egyetlen
kötöttség az éves tagdíj, amely az
idén sem emelkedik, 1000 Ft marad. Szeretettel várunk mindenkit!
Lelkes Györgyné
klubvezetõ

Tájékoztató a képviselõtestületi ülésrõl
A képviselõtestület (KT) legutóbbi
ülésére január 31-én került sor. Az
ülésen a hivatalos résztvevõkön
kívül öt fõ vett részt.
A polgármester tájékoztatót tartott
a KT két ülése között történt helyi
eseményekrõl. Még az elmúlt év
rendezvényei közé tartozott a karácsonyi ünnepség, amely jó hangulatban zajlott le. Az önkormányzat részérõl két pályázat került beadásra, amelyet bár elutasítottak,
de a fellebbezésre lehetõség van.
Továbbra is folyamatosan zajlik a
Start közmunkaprogram.
A szemétszállítás díját ettõl az
évtõl kezdõdõen központilag állapítják meg, a díjtételek nõttek,
emellett kötelezõ a hulladék heti
elszállítása. Mindez a szállítás
éves díjának lényeges emelkedésé-

hez vezetett. Az utóbbi idõben
többször volt csõtörés a faluban,
ami az elöregedett vezetékhálózatnak köszönhetõ.
A Simontornyai Önkormányzattal
történt egyeztetésen az iskola
után fizetendõ hozzájárulásra az
általunk kimutatott 2 millió 134
ezer forint kifizetését felajánlottuk. Várjuk a Simontornyai Önkormányzat visszajelzését ennek
elfogadásáról. Az „Õszikék” Szociális Központ tájékoztatója szerint a gyermekjóléti, házi segítségnyújtási és családsegítési feladatok ellátásához Kisszékelynek
havi 24 ezer forinttal kell hozzájárulnia.
A KT megtárgyalta és véglegesítette az ez évi munkatervét.
A képviselõtestület következõ

ülésére február 14-én 15:00 órától
kerül sor a Könyvtárban, melyre
minden érdeklõdõt várnak.
Horváth András – Pajor Ágnes
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
Lelkes György készítette.

