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Az idei országos könyvtári na-
pok jelmondata a „Könyvtárak
összefogása az emberi kapcsola-
tokért". E szlogen keretében ke-
rült sor a „Múlt, ami összeköt"
című rendezvényekre, a dombó-
vári és a tamási helytörténettel
foglalkozók kölcsönös látogatá-
sára. Október 7-én a tamási
Könnyű László Városi Könyvtár-
ban a dombóvári helytörténeti
kiadványokkal ismerkedhettek
meg a tamási könyvbarátok.
Október 9-én Miskolczi Zoltán-

né, Nagy Istvánné, Csepregi Fe-
renc és Örményi János Tamásit
képviselve, viszonozták a látoga-
tást, és a dombóvári könyvtárban
mutatták be az ott megjelent kö-
zönségnek helytörténeti könyvei-
ket.

Nagy sikere volt a Kisszékely-
ről készült Múltidéző KISSZÉ-
KELYI ÉLETKÉPEK című
könyvnek. Mind a tamási, mind a
dombóvári könyvtár igazgató el-
ismeréssel szólt a tartalomról is
és a kivitelről is.

A megjelent szakemberek na-
gyon meg voltak lepődve, nem
gondolták, hogy ilyen színvona-
las könyv készült Kisszékelyről.
A bemutatott könyvek között
egyike volt a legszebb kivitelű
könyveknek a kisszékelyi kiad-
vány.

A könyv mellett sikerült nép-
szerűsíteni Kisszékelyt is, oly
annyira, hogy a dombóvári mú-
zeum igazgatója december elején
szeretne egy kirándulást szervez-
ni Kisszékelybe a dombóvári
helytörténeti klub tagjai részére.

A Tamási Városi Könyvtár a
közeljövőben szeretné egy külön
rendezvény keretein belül is be-
mutatni a könyvet.

Csepregi Ferenc
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Garamvölgyi György Kisszé-
kelyben született, de munkája mi-
att Püspökladányba költözött.
Gyuri barátunk korai halála óriási
űrt és fájdalmat hagyott maga
után.
A gyász pillanatától kezdve ke-

ressük annak módját, hogy legen-
dás alakjának és kiemelkedő
egyéniségének milyen maradan-
dó emléket tudnánk állítani.

Püspökladányban nyugszik,
ahova csak nagyon kevesen és
nagyon ritkán jutunk el, ezért „ki-
csi falunkban” kerestük a lehető-
séget, a megoldást.
Mindenszentek előtt egy nappal

helyeztük el az emléktábláját –
családjának hozzájárulásával –
szülei sírján.

Így aki Kisszékelyben jár, bár-
mikor tiszteletét tudja tenni ott, s
egy szál virággal, gyertyagyúj-
tással emlékezhet Rá.
Ha arra jártok, arra visz utatok,

keressétek fel!
Az emléktábla elkészítéséhez a

márványlapot Fülöp Veronika és
Erdős Jóska barátaink biztosítot-
ták.
Ha hozzá szeretne járulni a költ-
ségekhez, keressenek bennünket!

Farkas József 06-20-435-5797

Rácz Béla 6-20-971 -7724

Rácz Béla

M ú l t a m i ö s s z e k ö t

M e g e m l é k e z é s
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2013. évben is próbálkozott az
egyesület a piac szervezésével,
ahol minden megvásárolható.
Gyümölcs, zöldség, lekvár, befőtt
savanyúság, tojás, baromfi, méz.
Sajnos nem sok sikerrel. Több
energiát és időt kellett volna for-
dítani rá. Egyéb elfoglaltságaink
miatt ez nem sikerült. Ezért már
most elkezdjük szervezni a követ-
kező időszakra.

Miért kell a PIAC?

Több indoka is van.
Akik gazdálkodnak, termelnek

valamit, ha jól sikerül a tevékeny-
ségük biztos többet állítanak elő,
mint amennyi a saját szükségle-
tük. Jó, ha van lehetőség a feles-
leg eladására és így némi bevétel-
hez is juthatnak.
Jó a vevőnek is, mert nem kell

vidékre elmenni, hogy megvegye
a terméket. Biztos lehet a
minőségben. Tudja mit kap a
pénzéért. A különböző nagy tétel-
ben árusító áruházak ugyan ol-
csón adják el a terméket, de ez
sokszor a minőség, vagy a
mennyiség rovására megy.
Ugyanaz a termék régebben fél
kiló volt, ma már csak 40 deka, de
az ára nem változott. A tejföl
helyett frissfölt árulnak, a tej
helyett reggeli italt ám alig van
közük a tejhez. A kapható termé-
kek nagy részét úgy állítják elő,
hogy lehető legrövidebb idő alatt
el lehessen adni. Ezért az állato-
kat csak táppal etetik, szűk ket-
recben tartják őket, hogy ne
mozogjanak sokat. Ellenben pél-
dául a falusi nagy udvarokban fel-
növő baromfi húsa sokkal
finomabb. Kevés tápot kap, de
ehetik zöldet, vájkálhat, kapirgál-
hat az udvaron, összefogdoshatja
a bogarakat. Igaz nem is híznak
meg olyan gyorsan. Ám ha az így
felnőtt állat húsát sütjük meg, az
nem csökken fele méretűre. A to-
jások sárgája is szebb, mérete is

nagyobb. A boltban kapható átlag
tojás mérete 53 gramm, míg a há-
zi tojások akár 60 grammnál is
nehezebbek.

A bolti paprika, paradicsom
szép nagyra megnőtt a sok
vegyszertől, de ízetlen.

A helyben előállított árut nem
utaztatják feleslegesen és ezért
nem lesz drága. Vegyük például a
tejet. A falusi gazdától
felvásárolják olcsón a jó tejet, az-
tán elviszik egy üzembe, ahol fel-
dolgozzák és visszahozzák a
boltba dobozban, vagy zacskóban
különféle tartósító szerekkel ke-
verve. (Az elvitt 4 százalék körüli
zsírtartalmú tejből lesz 2,8 vagy
1 ,5 százalékos tej , de az ára két-
szer, háromszor annyi, mint
amennyiért elvitték. Ráadásul azt
mondják, hogy ezek az
egészségesebbek.)

A termelő a piacon eladott
áruért nagyobb összeget kap,
mintha a felvásárlónak adná el.
Neki lesz haszna és nem a
közvetítőknek.
Ha van áru, amit el lehet adni a

piacon, akkor vevőkre is szükség
van. Ők a minőségi terméket ke-
resik és veszik meg, még ha
esetleg drágább is.

Az eladónak felelősséget kell
vállalnia a minőségért. Vannak
előírások, melyeket be kell
tartani, például permetezési napló
vezetése. Jól eladható termékekre

van szükség. Kell tudni, hogy
tényleg helyi terméket árulnak.
Hallani lehet olyant is, hogy úgy
árul házi terméket a főútvonalak
mentén valaki, akinek se kertje,
se állata nincs. Csak megvette a
nagybani piacon például a
levágott tápos baromfit, otthon
„megfestette" sárga ételszínezék-
kel és kész a „falusi tyúk".

Egy lehetőség, hogy a termé-
keket megjelöljük egy egyedi
címkével, amit nem lehet hamisí-
tani. Ez tartalmazná a termék
nevét, előállítás dátumát, az
előállító nevét és egy egyedi jelet,
ami jellemzi Kisszékelyt és a
kiváló minőséget. Így a vevők ke-
resni fogják a portékát.
Ha van kereslet, érdemes beru-

házni, hogy több terméket lehes-
sen előállítani. Nagyobb kertet
művelni, esetleg fóliasátrat
készíteni, az állatok esetében
nagyobb ólat építeni.
Előfordulhat, hogy így viszont

mindenki ugyanazt a terméket ál-
lítja elő és a felesleget nem lehet
eladni. Szerintem ezért szükség
lenne egy személyre, aki koordi-
nálná a termelést. Megszervezi a
szükségletek ismeretében, hogy
miből mennyit kell termelni. Per-
sze több tényezőt is például az
időjárást is figyelembe kell venni
és nem csak a tényleges szükség-
letet kell előállítani. Ha mégis
több termék lett előállítva, akkor
meg kell oldani a felesleg valami-
lyen szintű értékesítését a
szomszédos településen. Lehető-
ség a többlet tárolása is, de leg-
jobb az alapanyag feldolgozása.
Savanyúság, befőtt, stb.

Várjuk a piaccal kapcsolatos
ötleteiket, véleményüket.

Martina Zoltán

P i a c r ó l

53 grammos és 78 grammos
tojás



Kicsi Falunk 2013. szeptember - október

A képviselő-testület (KT) szep-
temberi ülése október
harmadikára tolódott. Az ülésen a
hivatalos résztvevőkön kívül hat
fő vett részt.
A Polgármester ismertette a két

ülés között történt eseményeket:
A Munkaügyi Főfelügyelőség

ellenőrzést tartott a START köz-
munka programban.
A Vertikál Zrt. átalakulása miatt

új közszolgáltatási szerződést kül-
dött aláírásra. A lakosság részéről
megjelentek ismét jelezték igé-
nyüket, hogy kisebb kukák hasz-
nálatával szeretnék a díjfizetésü-
ket csökkenteni. Májer József
képviselő egyeztetést javasolt a
szolgáltatóval.

Péti Mária közbiztonsági refe-
rens polgárvédelmi értekezleten
vett részt. Tájékoztatásul elmond-
ta, hogy Kisszékelyben a közeljö-
vőben ellenőrzik a veszélyes
partfalakat.

A Megyei Önkormányzat a jö-
vőbeni uniós pályázati lehetősé-
gekhez projekt ötleteket vár. A
Polgármester felkérte a jelenlévő-
ket, hogy javaslataikkal járuljanak
hozzá a lista elkészítéséhez.
A Polgármester elmondta, hogy

a START mezőgazdasági köz-
munkaprogram keretében traktort
vásároltak. A régi traktort szeretné
megvásárolni egy helyi lakos. A
képviselők úgy döntöttek, hogy a
régi traktort az önkormányzat
megtartja tartaléknak, nem java-
solták eladásra.
A helyi szociális rendeletbe be-

lefoglalásra került, hogy a házi
segítségnyújtás szolgáltatásért a
gondozottaknak nem kell térítési
díjat fizetniük.

A Nemzeti Művelődési Intézet
által kiírt kulturális pályázat kere-
tében lehetőség nyílik Kisszékely-
ben két fő foglalkoztatására, 1 00

százalékos támogatással. Ennek
keretében sikerül megoldani a
Könyvtár-Teleház működéséhez
szükséges személyek biztosítását.
A foglalkoztatás december 1 -től
2014. április végéig tart.

Az elmúlt ülésen felmerült, hogy
a testületi ülésekről hangfelvétel
készüljön, mely a jegyzőköny-
vekkel együtt felkerülhetne az
önkormányzat honlapjára. Az
SZMSZ módosítását úgy fogadta
el a testület, hogy az ülésekről
hangfelvétel készül, mely CD le-
mezen tárolható. A felvételt az
önkormányzatnál helyben bárki
meghallgathatja, el nem vihető.
Ketten támogatták, de három nem
szavazattal az a döntés született,
hogy a hangfelvétel az önkor-
mányzat honlapjára ne kerüljön
fel.

Pajor Ágnes
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A képviselő-testület (KT) októ-
ber 25-én tartotta aktuális ülését.
A hivatalos résztvevőkön kívül
hat fő vett részt.
A Polgármester ismertette a két

ülés között történt eseményeket:
A START mezőgazdasági prog-
ramban dolgozók elméleti és gya-
korlati vizsgát tettek. A
betakarítási munkákkal hamaro-
san végeznek.

A Rendőrség közbiztonsági
megbeszélést tartott. Ez évben hat
bűncselekmény történt a faluban.

A Polgármester tájékoztatást
adott az ifjúsági tábor és a strand
működésének tapasztalatairól. A
tábor szálláshely szolgáltatást a
nyári időszakban öt csoport vette
igénybe. A strandlátogatók száma
3 560 fő volt, mely átlagosnak
mondható. A strandon dolgozó
pénztáros munkáját dicséri, hogy
a strandvendégek több alkalom-

mal elégedettségüket fejezték ki a
kiszolgáló épületekben tapasztalt
tisztaságot illetően.
Taróczy Tamásné és Horváthné

Apró Etelka tájékoztatta a megje-
lenteket a Családi Napközi műkö-
déséről. Két gyermek marad jövő
szeptembertől. Továbbra is cél az
intézmény fenntartása.

A kulturális közfoglalkoztatási
programban Dick Ramóna és
Martina Zoltán kerül alkalmazás-
ra. Feladatuk lesz a közösségi ház
működtetése, szakkörök tartása,
előadások szervezése, helyi infor-
mációk összegyűjtése és tovább-
adása, pályázatok figyelése és
előkészítése.

A lakosság részéről az az észre-
vétel érkezett, hogy a Vertikál Zrt.
hulladékszállítási cég Sárbogárdi
térségében a 24 település közül
Kisszékelyben a harmadik legma-

gasabb a hulladékszállítási díj . A
díj duplájára emelkedését a két-
hetiről kötelezően hetire sűrűsödő
szállítással indokolták, miközben
még mindig van olyan település,
ahol változatlanul csak kéthetente
szállítanak. A jelenlévő helyi la-
kosok javasolták, hogy az önkor-
mányzat keresse meg a
szolgáltatót, hogy adjanak elfo-
gadható magyarázatot az árkép-
zésükre vonatkozóan. Mivel van
lehetőség kisebb kuka használatá-
ra, ezért ez ügyben is foglaljanak
állást. A Polgármester megkeresi
a Vertikál Zrt-t.

A képviselő-testület következő
ülésére november 28-án 15:00
órától kerül sor a Könyvtárban,
melyre minden érdeklődőt vár-
nak.

Pajor Ágnes – Horváth András
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Megalakult Kisszékely község
Települési Agrárgazdasági Bizott-
sága

A Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara Tolna megyei Szervezetének
Elnöksége a Kamara Alapszabá-
lyának 0/3. pontja alapján
27/2013. (IX.04.) sz. határozatá-
val valamennyi Tolna megyei te-
lepülésen Települési
Agrárgazdasági Bizottság felállí-
tását rendelte el. A Települési Ag-
rárgazdasági Bizottság a helyi
kamarai tagok területi, illetve ága-
zati érdekeinek egyeztetési és
képviseleti fóruma, melynek tag-
jai a településen lakóhellyel, szék-
hellyel, telephellyel rendelkező,
regisztrált kamarai tagok.

Az alakuló ülésre 2013. novem-
ber 4.-én 17:00 órakor került sor a
kisszékelyi Közösségi Házban.
Az alakuló ülést Dr. Hadházy Ár-
pád megyei elnök hívta össze.
A napirendi pontok között sze-

repelt: a Települési Agrárgazdasá-
gi Bizottság megalakulása, döntés
a Települési Agrárgazdasági Bi-
zottság vezetőségéről és annak el-
nökéről, valamint tájékoztatás a
mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló törvényről
(2013. évi CXXII. számú tör-
vény).
Az alakuló ülésen hozott dönté-

sek alapján megalakult Kisszé-
kelyben a Települési Agrárgazda-
sági Bizottság, melynek tagjai a
településen lakóhellyel, szék-
hellyel, telephellyel rendelkező,
regisztrált kamarai tagok.

A Települési Agrárgazdasági
Bizottság vezetőségének megvá-
lasztott tagjai: Fábián Imre, He-
gedüs Ferenc, Keresztes Attila,
Dr. Horváth András és Májer Jó-
zsef. A Bizottság elnökének Máj-
er Józsefet választották.
A cél az, hogy a Települési Ag-

rárgazdasági Bizottság a kamara
tagjainak közvetlen érdekegyez-
tetési és képviseleti fóruma le-
gyen, ahol első kézből
informálódhatnak a kamara mű-
ködéséről, terveiről és ahol előve-
zethetik elvárásaikat és igényeiket
a szervezet munkájával kapcso-
latban.

Jó magyar mondás szerint a
„puding próbája az evés”, majd
meglátjuk.

Májer József

A g r á r h í r e k

A r e g g e l i k i h a g y á s á n a k v e s z é l y e i

Tudta, hogy a reggelizésnek
rengeteg előnye van? Növeli a
szervezet energiaellátását, energi-
át adhat akár egész napra, vala-
mint segíthet az egészséges
testsúly megtartásában is.
A kihagyott reggeli cukorbeteg-

séget okozhat.
Ha rendszeresen kihagyja a napi

első étkezést, akkor 20 százalék-
kal növeli a kockázatát a 2-es tí-
pusú cukorbetegség kialakulásá-
nak.

A kockázat még nagyobb az
olyan nők körében, akik teljes
munkaidőben dolgoznak, ugyanis
náluk ez az érték elérheti az 54
százalékot.
A nap mint nap kihagyott regge-

li folyamatos inzulinszint csökke-
néséhez vezethet. Idővel ez a
folyamatos változás nagyobb gon-

dot is okozhat a szervezetben, lét-
rejöhet az úgynevezett inzulin
rezisztencia, mely 2. típusú cu-
korbetegséget okozhat. Szeren-
csére jelentősen csökkentheti a
kockázatot, ha kitart a napi regge-
li menetrendje mellett. Töreked-
jen arra, hogy ébredése után 1 -2
órán belül táplálkozzon.
Egy másik felmérés szerint, ha

rendszeresen reggelizik, akkor
csökkentheti az elhízás és a ma-
gas vérnyomás kockázatát.

Mit reggelizzen?
Arra sem árt figyelni, hogy mit

reggelizik, ugyanis egy egészség-
telen reggeli jobban növeli a cu-
korbetegség kockázatát, mintha
nem is reggelizne. A legegészsé-
gesebb reggeli az alacsony cukor-
, de magas tápanyag tartalmú étel.
Mint például, joghurt müzlivel,

vagy egyéb magas fehérje tartal-
mú ételek. A manapság divatos
péksütemények, pogácsák nem
minősülnek megfelelő tápanyag
forrásnak.

Figyeljen egészségére! A napi
első étkezéssel rengeteg betegség
kialakulásának a kockázatát csök-
kentheti.

Az előző számban felsoroltuk
azoknak a nevét, akik támogatták
a találkozó és az aratónap meg-
rendezését.
További támogatóink voltak:
Isztli Márton és Gál Tibor.

Nekik is köszönjük!

T á m o g a t á s



Köszönet!

Szeretnék köszönetet mondani a
szeptember 16.-án balesetemkor
segítségemre sietőknek. A simon-
tornyai fogorvosnak, aki intézke-
dett, Glück Feri bácsinak, Juci
néninek és Eta néninek.
Mindenkinek köszönöm, aki gon-
dolt rám és szorítottak, hogy sike-
rüljön a nagyműtét, hogy újra
használni tudjam ujjaimat.

Külön köszönöm Szilvi kereszt-
anyunak, aki feláldozta éjszakáját
és a műtő előtt szorított értem.
Zoli bácsinak, aki rendszeresen
hordott vissza a doktor bácsihoz.
A Gyula bácsinak is, hogy szom-
baton is vállalta a szállításomat.
Köszönöm mindenkinek, aki ér-
tem szorított, telefonált, üzent, a
pajtásaimnak és az óvó néninek a
rajzokat, levelet…

Fehér Petra
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Martina Zoltán
Rácz Béla

Elérhetőség:
7082 Kisszékely,
Szabadság u. 2.
www.kisszekely.hu
kicsifalunk@kisszekely.hu
(06) 74/403-144

Készült:
Scribus alkalmazással

Elhunytak

Gyene József 63 éves
dunaharaszti lakos

Soós István 85 éves
Soós Istvánné

született Barkóczi
Julianna 80 éves

kisszékelyi lakosok

Somogyi Lajosné
született Schiszler Mária
76 éves budapesti lakos

Dobcsányi Béláné
született Jakus Elvira

82 éves kisszékelyi lakos

Nyugodjanak békében!

O k m á n y i r o d a

Tamási Járási Hivatal Tamási és
Simontornyai Okmányirodája az
alábbi időben tart ügyfélfogadást:
- hétfő 8.00 – 17.30 óra,
- kedd, szerda, csütörtök:

8:00 – 16.00 óra,
- péntek: 8.00 – 11 .30 óra.

J á r á s i ü g y s e g é d

Sztojka János járási ügysegéd
ügyfélfogadása Kisszékelyben:
Szerdán 12.1 0 - 1 3.1 0 óráig

A Kicsi Falunk újság eddig megjelent összes kiadása, és az aktuális szám is
letölthető a Kisszékelyi Kulturális Egyesület honlapjáról, az alábbi címen:
http://www.kke-kisszekely.hu/kicsi-falunk/
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Megszületett

Keresztes Viktória és Kopacz
Zsolt kisfia

Olivér

Kisfiukhoz gratulálunk és jó
egészséget kívánunk!

Keresünk régi társasjátékokat,
diafilmeket.
Kérjük, akinek tulajdonában van
használható állapotban, és ha nem
akarja megőrizni, jelezze a
könyvtárban munkaidőben.
Ha csak kölcsön tudja adni az is
megfelel.

F e l h í v á s

Hívogató fonóba

Október hónaptól kezdődően kéz-
műves foglalkozásokat szerve-
zünk. Legközelebb december
12-én, csütörtökön, délután 17
órakor találkozunk a könyvtárban,
ahol Paddi Józsefné Kati néni ta-
nít bennünket kötni, horgolni. Aki
szeretné tudását gyarapítani, csa-
ládtagjainak saját készítésű aján-
dékkal kedveskedni, vagy csak a
közös tevékenység örömét megél-
ni, jöj jön el.
Mindenkit szeretettel várunk!

Apró Etelka
30-320-8324




