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Ismét fontos lépést tett a helyi
közösség az élõ faluvá válás
útján! A január 28-i, illetve a
tavaly december 10-i lakossági
fórumok eredményeképp olyan új
programok indulnak el telepü-
lésünkön, amelyek reményeink
szerint fontos szerepet játszanak a
falu jövõjének megalapozásában.
A feladat kettõs: egyrészt az
egykor virágzó helyi gazdálkodás
felélesztése és kibõvítése, más-
részt a szelíd falusi turizmus
további kibontakoztatása.

A tavaly kidolgozott Település-
fejlesztési Koncepció elvei men-
tén fogalmazódtak meg azok a
konkrét ötletek, amelyek az
elmúlt két hónap nyilvános
lakossági fórumain álltak össze
cselekvési tervvé. E megbeszé-
léseken összesen közel harmincan
vettek részt. Az alábbiakban rö-
viden áttekintünk néhányat az
induló programok közül, melyek

mindegyike nyitott a további
csatlakozók számára.

1. Az Észak-Tolnai Hegyköz-
séghez tartozó Kisszékely szõ-
lészeti-borászati hagyományainak
ápolása és fejlesztése. A cél ellen-
álló fajták termesztésbe vonása,
illetve továbblépés a bioszõlészet
gyakorlata felé.

2. A falu természeti-kulturális
örökségét jelentõ, változatos helyi
tájfajta gyümölcsök termesztésbe
vonása. A cél a faluban még fellel-
hetõ helyi gyümölcsfajták össze-
gyûjtése, faiskola kialakítása,
majd a csemeték elültetése családi
kertekbe és egy új közösségi
gyümölcsösbe.

3. Gyógynövénytermesztés és -gyûj-
tés elindítása. Cél, hogy a helyben
termelt és gyûjtött gyógynövé-
nyek egyszerûen feldolgozva
(pl.szárítva, csomagolva) a helyi

közösség hasznára váljanak, il-
letve bevételt teremtsenek az ezzel
foglalkozók számára.

4. Helyi piac kialakítása helyi
termelõk részére. Cél, hogy rend-
szeres lehetõség nyíljon a helyi
gazdálkodóknak arra, hogy ter-
ményeiket, termékeiket helyben,
szervezett keretek között értéke-
sítsék, így akár az üdülõvendé-
gekhez is eljuttassák.

5. A helyi turizmus fejlesztése. A
cél, hogy további együttmûködés
alakuljon ki a helyi szállásadók és
a helyi programokat felkínálók
között. A programok felelevenít-
hetnék a hagyományos falusi
életet (pl. kenyérsütés, kosárfonás,
pinceszer, borkóstoló, állatsimo-
gatás, stb.).

A programokkal kapcsolatban to-
vábbi információkat nyújt a
Kisszékelyi Kulturális Egyesület.

Horváth András

KISSZÉKELY:
A HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLÕ ÉLÕ FALU
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Közhírré
tétetik...

2012. január

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

Szerkesztõségünk
tájékoztatja olvasóit,
hogy az újság számait

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

e-mail címen jelezze.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕTESTÜLETI ÜLÉSRÕL

A képviselõtestület (KT) legutóbbi
ülésére január 26-án került sor. Az
ülésen a hivatalos résztvevõkön kí-
vül egy fõ vett részt.

A polgármester tájékoztatót tartott
a KT két ülése között történt helyi
eseményekrõl. Jó hangulatú kará-
csonyi és szilveszteri rendezvé-
nyekkel zártuk az évet.
A Simontornyai Önkormányzat
megküldte az iskola 2011. évi fenn-
tartásáról készített pénzügyi elszá-
molást. Önkormányzatunk az el-
múlt év második felében 888 ezer
forinttal járult hozzá az általános
iskola mûködéséhez.
A Petõfi utcai vágóhíd épületét
asztalos vállalkozó bérelte. Január
elsejétõl a bérleti jogviszonyt fel-

mondta. Az épület bérelhetõ.
Közfoglalkoztatás alakulása: A
Sorsfordító programban dolgozó
három nõi foglalkoztatott mun-
kaviszonya január 31-ével meg-
szûnik. A 2012. évi közmun-
kaprogram keretében jelenleg
egy fõ dolgozik január 19-tõl
március 31-ig. A téli közmunka
év eleji indulása csúszik, vár-
hatóan március 1-tõl kerül sor a
dolgozók felvételére.

A KT néhány kiegészítéssel
meghatározta a 2012. évi mun-
katervét.

A KT egyebek között elfogadta a
Tamási Kistérségi Társulás által
elkészíttetett esélyegyenlõségi

tervet. A polgármester elmondta,
hogy a kisszékelyi rendezvények
megjelennek a megye Esemény-
naptárában. A Tamási Tourinform
Irodának a térségrõl megjelen-
tetett kiadványába, mely eljut a
márciusi Utazás Kiállítás 2012
turisztikai vásárra, Kisszékely is
belekerül. Idén a kisszékelyi
programokról készített szórólap is
ott lesz a kiállításon és az utazási
irodában.

A képviselõtestület következõ
ülésére február 9-én, majd pedig
február 23-án 15:00 órától kerül
sor a Könyvtárban, melyre minden
érdeklõdõt várnak.

Pajor Ágnes – Horváth András

Közfoglalkoztatási bér

A Kormány a közfoglalkoztatási bért az
alábbiakban határozta meg:
Teljes munkaidõben dolgozó közfoglal-
koztatott havi bruttó bére 71.800 forint, ez
nettó kifizetésben  47.029 forintot jelent.
Ez az összeg családi kedvezmény igény-
bevételével 1 gyermek esetén 10 ezer fo-
rinttal nõ.

Foglalkoztatást helyettesítõ
támogatás mértékének változása

A támogatás (korábban bérpótló juttatás)
havi összege (28.500 Ft) az öregségi
nyugdíj  mindenkori legkisebb összegével
megegyezõ volt.
2012. január 1-jétõl a foglalkoztatást
helyettesítõ támogatás havi összege az

öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 80%-a, azaz
22.800,-Ft.

A változás a 2012. január 1-jét
megelõzõ idõponttól megállapított
foglalkoztatást helyettesítõ támoga-
tásokat is érinti, melyek esetében a
2012. január hónapra járó, február
hónapban folyósított ellátás már az új
összegben kerül kifizetésre.

Az érintettek az ellátás összegének
változásáról értesítést kapnak.

Falugazdász

Sárosdy Anita
Ügyfélfogadási ideje:
hétfõ 13.00 – 15.00 óra között

1%
A Kulturális Egyesület minden támo-
gatójának köszöni az elmúlt évben
felajánlott szja 1% összegeket. Igyek-
szünk a munkánkról a helyi lapon
keresztül mindig tájékoztatást adni
azért, hogy támogatóink értesüljenek a
támogatások felhasználásáról. Idén is
kérjük azokat az olvasókat, akik segí-
teni szeretnék a települést a központi
költségvetésbe kerülõ személyi jövede-
lemadójuk 1%-ával, jelöljék meg a
Kulturális Egyesületet kedvezménye-
zettként. A kedvezményezett adó-
száma: 18859074-1-17.
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MOZI: Általános iskolás koromban
vasárnap délutánonként elmehettem
moziba. Akkor a gyerekek tanítási
idõben este nyolc óra után még
szülõi felügyelettel sem tartózkod-
hattak az utcán, szórakozóhelyen.
Sokáig érthetetlen volt számomra,
hogy miként beszélnek, énekelnek,
zenélnek egy rádió nevû dobozból az
emberek. A lemezjátszó a másik
titokzatos készülék, hogy azon a
korongon miként fér el egy vagy
több szám, és hogy lehet a hangot
hallani. A vásznon megjelenõ mozgó
embereket, állatokat, autókat még
nagyobb csodának tartottam. Azt
tudtam, hogy a gépházból vetítették a
filmet a színpadi függöny elõtti fehér
vászonra, de a technikai részét csak
késõbb értettem meg, amikor én is
elvégeztem egy mozigépészi tan-
folyamot.
Soós Péterné volt a mozigépész, és
Boda Gyula bácsi felesége a jegy-
kezelõ, aki még cukorkát, csokoládét

is árult pár forintért. A jegy meg-
vétele után (5 forint körüli áron)
leültünk a teremben és a világítás
lekapcsolása után kezdõdött a vetítés.
Nem beszélgethettünk, mászkálhat-
tunk a vetítés ideje alatt. Általában 3
részbõl álltak a filmek. Akkor még a
színes film is ritkaság számba ment,
de a szélesvásznú filmek is újdon-
ságnak számítottak. A filmeket 16
milliméteres szalagon, nagy teker-
cseken tárolták. A 80-as évektõl
terjedt el a 35 milliméteres változat.
Ha elszakadt a film, akkor technikai
szünetet tartottak addig, amíg meg-
ragasztotta a gépkezelõ a filmet. Egy
tekercs átmérõje a métert is meg-
haladta. Ma a tenyerünkben elfér a
filmet tartalmazó kazetta. A vetítés
után vissza kellett tekerni a filmet az
elejére, hisz a következõ játszási
helyen is az elejétõl szeretnék nézni a
filmet. A visszatekerés nem motori-
kus úton, hanem kézi hajtással történt
egy egyszerû eszköz segítségével.
Egyik karon a tele filmes orsó, a
másikon az üres orsó. Egyenletes
sebességgel kellett tekerni, hogy
szorosan tekeredjen. Ellenkezõ eset-
ben nem fért fel az orsóra, illetve
lecsúszott, és akkor a több méter film
össze is gubancolódhatott.
Néha az is elõfordult, hogy a har-
madik részt kezdték elõször vetíteni,
ha rossz sorrendben tárolták az orsót.
A szalag minden filmkockája látszott
szabad szemmel, ezért az is elõ-

Martina Zoltán

Amikor egy gyerekkori emlékemrõl írok az újságba, nem azért teszem, mert
nosztalgiám van a múlt iránt. Annak idején nekem is sokat meséltek az idõsebbek,
de inkább más, számomra fontos dolgok érdekeltek. Azóta eltelt sok-sok év, és
más lett a véleményem. Kell tudni a mai fiataloknak is, hogy milyen volt abban a
korban élni. Lássák a fejlõdést, hogy honnan hova jutottunk. Tudjunk különbséget
tenni, a jó és a rossz közt, és okuljunk belõle, ha kell. Hogy ne ismételjük meg a
múlt hibáit, ahhoz ismerni kell azt az idõszakot.

MILYEN VOLT?
SZÓRAKOZÁSI LEHETÕSÉGEK 1960-1975

fordult, hogy az érdekesebb jelenetek
kockáiból kivágtak más, nagyobb
település mozisai. Mire Kisszékelybe
ért a film, már nem is volt meg az a
pár másodperc, amirõl tudtuk, hogy a
filmben volt. A filmekbõl országosan
kevés példány készült, és a MOKÉP
azokat küldözgette postán egyik te-
lepülésrõl a másikra. A nagy városok
elõbb megkapták a filmet. Ott még új
filmként láthatták a nézõk. Hó-
napokkal késõbb került el a kisebb
településekre. A gyerekeknek mese-
filmeket vetítettek vasárnaponként, a
felnõtteknek heti 4 alkalommal is volt
lehetõségük moziba menni.
A televízió terjedésével egyre keve-
sebben vették igénybe ezt a lehe-
tõséget. Kényelmesebb otthon a
fotelbõl nézni a tévében a filmet.
Fokozatosan csökkent a vetítések
száma heti két, majd heti egy al-
kalomra, végül már csak kéthetente
volt egy vetítés, aztán mint sok
minden, a mozi is megszûnt a
településen. Pedig jó dolog volt, hogy
emberek összejöttek egy helyen, a
szünetekben beszélgethettek min-
denrõl, a filmekrõl is. Ma a tévében
nézzük a filmet, sõt a családtagok
más-más adást néznek egy idõben a
másik tévén. Már a családokban sem
tárgyalják ki a látottakat, hogy mi
tetszett, mi nem.
Jóval késõbb próbáltuk felújítani a
vetítéseket, de ez már egy másik
történet.
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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

Ha valaki azt hinné, hogy az öregedés
témája csak a nyugdíjasokat érinti, az
nagyon téved. Bõrünk már 20 év
fölött veszíteni kezd rugalmassá-
gából, 30 év fölött megjelennek az
elsõ õsz hajszálak, lerakódnak a
fölösleges kilók, 40 fölött gyengülõ
hallással bosszulja meg magát a
korábbi dübörgõ diszkózene hallga-
tása, szükség lehet az elsõ szem-
üvegre, és így tovább. Hetvenen túl
már az határozza meg az életmi-
nõségünket, hogyan és mennyit táp-
lálkoztunk, mozogtunk, dohányoz-
tunk, éltünk harmónikus, jókedvû kö-
zösségben. Mindannyian ismerünk
szép, mosolygós, bölcs és életvidám
öregeket, és ismerünk nyûgös, mo-
gorva, tohonya, életunt fiatalokat is.

Szépen öregedni olyan mûvészet,
amelyet mindannyian megtanulha-
tunk, ha egy kicsivel több figyelmet
fordítunk testi és lelki egészségünkre.
A Kisszékelyi Nyugdíjas Egyesület
március 4-én elindítja Egészség-
klubját, ahová nem csak a tagokat
várja, hanem mindenkit, minden
korosztályból, akit érdekel saját és
környezete egészségének megóvása

vagy visszaszerzése. Ne nyugod-
junk bele  abba, hogy az öregedés
folyamatos testi és szellemi hanyat-
lás, sivárság, elmagányosodás, az
életöröm elvesztése. Már azzal is
sokat teszünk magunkért és egy-
másért, ha kéthetente egyszer,
vasárnap délután 3 órakor össze-
jövünk a könyvtárban, és egy jót
beszélgetünk egészségünkrõl, min-
dennapjainkról, kibeszéljük félel-
meinket, megnyugvást lelünk gond-
jaink közepette. Megismerkedünk
környezetünk kincseivel, a gyógy-
növényekkel, megtanuljuk, hogyan
kell gyûjteni, szárítani, tárolni és
fogyasztani õket. Felmérjük általá-
nos erõnlétünket, megbeszéljük, ho-
gyan erõsíthetjük szervezetünket
járványok idején, mi a teendõ az
orvos megérkezéséig, ha baleset ér
bennünket, vagy valakit a kör-
nyezetünkben.  Szembe nézünk
egészségünk fõ ellenségeivel, a
múlt „bûneivel” (dohányzás, ital,
mértéktelen evés, kevés mozgás
stb.), amelyektõl sohasem késõ
megszabadulni. Megtudjuk, hogyan
gyorsíthatjuk meg felépülésünket
egy-egy súlyos betegség, mûtét
után. A különféle krónikus betegsé-
gekben (magas vérnyomás, cukor-
betegség, ízületi bántalmak stb.)
szenvedõk olyan táplálkozási taná-
csokat kaphatnak, amelyek enyhítik
tüneteiket.
Terveink szerint (erre pályázatot
adtunk be, amelynek elbírálása
áprilisra várható) a Klub olyan
orvostechnikai eszközzel is fog
rendelkezni, amely elõsegíti közér-
zetünk javulását. Május 19-én pedig
megrendezzük elsõ Egészségna-
punkat, amelyre meghívjuk a
környezõ falvak nyugdíjas klubjait

SZÉPEN ÖREGEDNI
Indul az Egészségklub

és érdeklõdõit is. Ezen az egész napos
programon bemutatkoznak majd azok
a környékbeli termelõk, akik egész-
séges élelmiszereket állítanak elõ,
biozöldségeket, gyógynövényeket
termesztenek és forgalmaznak, terve-
ink szerint elõadásokat hallhatunk a
biotermesztésrõl, bioméhészetrõl, sõt
a bioborászatról is. A bemutatott
termékek megvásárolhatók lesznek.
Szeretnénk egy „kisszékelyi asztal”-
ról kínálni a helyben elõállított
egészséges termékeket, aki tehát
ilyenek elõállítását tervezi, már most
készülhet a rendezvényre.
Nem maradhatunk örökké fiatalok, de
nem mindegy, hogyan öregszünk,
mennyire leszünk elesettek, keserûek,
magányosak, kiábrándultak.
Segítsünk magunkon, s az Isten is
megsegít!

Lelkes Györgyné


