
A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA
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Az idei “nyuszijáráskor” nem volt könnyû dolga a Nyúlnak!

Hiába kereste a “Kerekerdõ” Családi Napközi gyermekeinek zöld fûbõl rakott fészkét, olyant nem
találhatott...

Talált viszont hóba rakva sok szalmával kibélelt fészket (nehogy megfázzon, míg odakészíti az ajándékot). A
gondos-figyelmes ovisok a fészek közepébe még sárgarépát is tettek, hogy a Nyuszi érezze, mennyire várják
és szeretik õt !

Volt is aztán öröm, mikor a sétából visszaérve már messzirõl virított a jól megrakott fészek!!!

Az is teljesen biztos, hogy a Nyuszi járt ott, mert a sárgarépa eltûnt...

Angéla óvó néni

HÓBA, SZALMAFÉSZEKBE JÖTT A NYÚL
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Közhírré
tétetik...

2013. április

Elhunytak

Péti Józsefné
sz. Schreiber Mária

88 éves
kisszékelyi lakos

Berg Péter
81 éves

döbröközi lakos

Béke poraikra!

Simontornyai
Okmányiroda

7081 Simontornya, Szent István
király u. 1.
Elérhetõségek:
Személyi igazolvány, vezetõi en-
gedély, útlevél, parkolási igazol-
vány ügyek, lakóhely, tartózkodási
hely bejelentés, megszüntetési ügyek,
NEK (diákigazolvány) ügyek
Telefon: 74/586-931
Gépjármû ügyek, vállalkozói ügyek
Tel/Fax: 74/586-932
Az Okmányirodai Osztály ügyfél-
fogadási rendje:
hétfõ: 8-17.30
kedd, szerda, csütörtök: 8-16
péntek 8-12 óráig

Lakossági felhívás

Az Önkormányzat tájékoztatja a
lakosságot, hogy településünkön a
korábban megalakított polgári vé-
delmi szervezet újjászervezését vé-
gezzük. A települést érintõ kataszt-
rófahelyzet, szélvihar, felhõszaka-
dás, rendkívüli téli helyzet nálunk
is bármikor bekövetkezhet. A ve-
szélyeztetõ hatások kivédésére, a
bajba jutott emberek megsegíté-
sére, a károk mielõbbi felszámolá-
sára  segítõkre lehet szükség. Az
Önkormányzat lehetõséget biztosít
a polgári védelmi szervezetbe való
önkéntes jelentkezésre!
Amennyiben önként jelentkezik,
személyesen keresse fel az önkor-
mányzati hivatalt.

Családgondozó

A Családsegítõ Szolgálat család-
gondozója minden csütörtökön a
településen tartózkodik  3/4 10
órától az önkormányzati hivatal-
ban. A falu lakói gondjukkal,
problémájukkal Botos Olga csa-
ládgondozóhoz fordulhatnak.

A képviselõtestület (KT) legutóbbi
ülésére április 25-én került sor. Az
ülésen a hivatalos résztvevõkön kívül
egy fõ vett részt.
A polgármester tájékoztatót tartott a
KT két ülése között történt helyi
eseményekrõl. A mezõgazdasági fog-
lalkoztatási programban megkezdõdött
a veteményezés. Április 1-tõl további
4 fõ foglalkoztatására került sor 6 órás
munkaviszonyban. Elkezdték a strand-
nyitást elõkészítõ munkálatokat.
Tárgyalásra került az önkormányzat
2012. évi költségvetési zárszámadása.
2012. évben az Önkormányzat 83 mil-
lió 640 ezer forint bevétellel és 76 millió
500 ezer forint kiadással gazdálkodott.
Az adósságkonszolidációnak köszön-
hetõen 2012. december végén nem

volt pénzintézeti tartozásunk. 2012.
évben az Önkormányzat mind a
törvényben elõírt kötelezõ, mind a
vállalt feladatok tekintetében fela-
dat-ellátási kötelezettségének eleget
tett.
A Polgármester elõterjesztette a
2014. évi költségvetés koncepció-
ját, melyet a KT elfogadott azzal a
kiegészítéssel, hogy kerüljön bele-
foglalásra a pályázati lehetõsé-
gekhez a megújuló energia haszno-
sítására beadható pályázat, és az
önkormányzatnál keletkezõ zöld-
hulladék hasznosítása céljából ke-
rüljön kialakításra egy kizárólag
saját használatú komposzttelep.
A KT megtárgyalta a helyi adók
kivetésének és beszedésének beszá-

molóját.  Az összes adókivetés 6 mil-
lió 393 ezer forint volt, mely tartal-
maz 1 millió 610 ezer forint hátralé-
kot. A képviselõk kérték a hátralékok
beszedésének szigorítását.
Az „Egyebek” napirendi pontban is-
mertetésre került egy kézilabdás
szakember ajánlata, mely szerint a
strand területén pályázati forrásból
kialakítanának egy 27 x 12 méteres
strand-kézilabdapályát, melyet õk
üzemeltetnének.
A képviselõtestület következõ ülésére
május 23-án 15:00 órától kerül sor a
Könyvtárban, melyre minden érdek-
lõdõt várnak.

Pajor Ágnes

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕTESTÜLETI ÜLÉSRÕL

Gyermeknap

A Kisszékelyi Kulturális Egye-
sület május 25-én, szombaton 14
órai kezdettel gyermeknapot tart
a strandon, melyre szeretettel
meghív minden gyermeket szü-
leivel együtt.
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A kisszékelyi dombon kialakult
szõlõültetvényekbõl mára már
csak három jelentõsebb maradt
meg: a Szarka-hegyi, a Templom-
hegyi és a Babaszói. Én csupán 26
éve lakom Kisszékelyben, de el
tudom képzelni, milyen lehetett,
amikor még a Szekér-állás, a
Szilas-hát, a Dukai, a Borostyán, a
Kozma-oldal vagy a diósteleki
oldalak is tele voltak emberekkel
és szõlõkkel, pincékkel.

A falusi pinceszerek két fajtája
volt a legjellemzõbb: vagy vala-
milyen családi ünnephez kötõd-
tek, például születésnap, névnap,
gyermek születése, ahol a roko-
nok, családtagok, barátok jöttek
össze valakinek a pincéjénél, vagy
valamelyik baráti társaság hatá-
rozta el spontán jelleggel az
összejövetelt. Általában olyan étel
készült, amelyet egyszerûen, sok
ember számára bográcsban meg
lehetett fõzni.

Ilyen volt a pörkölt, babgulyás
vagy a halászlé. Amíg az étel fõtt,
addig a társaság tagjai beszélget-
tek, iszogattak. Az is köztudott
volt, hogy melyik csapatból ki tud
és szeret fõzni, így általában õ
fõzött a többieknek. Mikor elké-

szült az étel, nekiálltak az evés-
nek, miközben sok vicc, anekdota
vagy régi történet került elõ.

Az étkezés végeztével aztán jött a
nóta, sokszor harmonika is elõke-
rült, és nem ritkán hajnalig zengett
a szõlõhegy a szebbnél szebb da-
loktól. Aztán a következõ nap sem
múlt el tétlenül, hiszen mosogatni
kellett, valamint helyreállítani a
pince régi rendjét.

Sajnos a falu népességének fogyá-
sával, elöregedésével a szõlõsgaz-
dák száma is erõsen megcsappant
az utóbbi idõben, így a pincesze-
rek száma is rohamosan csökken,
csak bízni lehet benne, hogy nem
tûnik el – sok más egyébbel – ez a
régi szép hagyomány a település-
rõl!

Keresztes László

KISSZÉKELYI PINCESZEREK



4 KICSI FKICSI FKICSI FKICSI FKICSI FALALALALALUNKUNKUNKUNKUNK 2013. április

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
Taróczy Tamásné, Sándor Pál,
Szeledeli Klaudia készítette.

KISSZÉKELYI BORBARÁTOK TALÁLKOZÓJA
Az idei évben a borverseny a húsvéti
ünnepek miatt április hatodikán ke-
rült megrendezésre. A lebonyolítás
évek óta nem változik. Most is csak
egy technikai változtatás történt: az
értékelés számítógépen lett rögzítve,
így verseny közben lehetett készíteni
az okleveleket. Nem kellett várni az
összes minta végigkóstolására.
A zsûri tagjai közül Erdõs József nem
tudott eljönni, így csak 5 fõ értékelt:
Herczeg Gyöngyi, Cserháti Péter,
Grausza János, Nádori József, Pálin-
kás László.
4 asztalnál ülõ társaság vállalta, hogy
végigkóstolja a kínálatot, és pontoz
is. Érdekes összehasonlítani, hogy a
szakértõk és a fogyasztók hogyan
pontozták ugyanazt a mintát.
10 fehér, 3 rozé, 22 vörös borral
neveztek a versenyzõk. A 35 minta
értékelése után a Bokréta Hagyo-
mányõrzõ Csoport és a simontornyai
citerások adtak mûsort. A vacsora
elfogyasztása után került sor az ered-
mények kihirdetésére, az oklevelek
átadására. A legjobb eredményt el-
érõk tárgyjutalomban is részesültek.

EREDMÉNYEK
FEHÉR BOROK:
Arnold Lõrinc 19,94 pont arany 1.
Közönség pontja: 16,67 pont. Török
Antal 19,64 pont arany 2. Közönség:
17,25 pont. Borbás Sándor 19,52

pont arany 3. Közönség: 18,5 pont.
Ez lett a legjobb a közönség szerint.
Vódli József 18,92 pont ezüst 1.
Közönség: 18,25 pont. Bereczki Im-
re 18,73 pont ezüst 2. Közönség
18,0 pont. Gulyás Józsefné 17,9
pont bronz 1. Közönség 18,25 pont.
Tóth György 17,5 pont bronz 2.
Közönség 15,5 pont. Bodóné
Tündik Valéria 16,6 pont bronz 3.
Közönség 17,5 pont.. Martina Zol-
tán 16,44 pont emléklap 1. Kö-
zönség: 18,25 pont. Barka Gyõzõ
12,67 pont emléklap 2. Közönség:
10,15 pont.
ROZÉ BOROK:
Gulyás Józsefné 19,92 pont arany.
Közönség 16,5 pont. Isztl János
19,4 pont ezüst. Közönség: 17,25
pont. Közönségdíjas. Bereczki Imre
17,76 pont bronz. Közönség 16,25
pont.
VÖRÖS BOROK
Nádori József 20,68 pont arany 1.
Közönség: 18 pont. Nádori Tamás
20,5 pont arany 2. Közönség: 17,5
pont. Borbás Sándor 19,62 pont
arany 3. Közönség: 18,25 pont. Tóth
György 19,56 pont arany 4. Közön-
ség: 20 pont Közönség szerint a
legjobb. Tóth György 19,36 pont
ezüst 1. Közönség :18,5 pont. Vódli
József 19,34 pont ezüst 2.
Közönség: 19,2 pont. Isztl János
19,16 pont ezüst 3. Közönség: 17,23

pont. Nádori Antal 19,02 pont ezüst 4.
Közönség: 17,88 pont. Manzinger
József 19 pont ezüst 5. Közönség
16,25 pont. Oláh László 18,76 pont
ezüst 6. Közönség: 18,75 pont.
Gulyás Józsefné 18,54 pont ezüst 7.
Közönség: 19,73 pont Török Antal
18,32 pont ezüst 8. Közönség: 16,25
pont. Isztl János 18,28 pont ezüst 9.
Közönség 17,88 pont. Martina Zoltán
18,16 pont ezüst 10. Közönség: 17,88
pont. Bodó István 17,92 pont bronz 1.
Közönség: 17,93 pont. Bognár László
17,88 pont bronz 2. Közönség 17,75
pont. Bereczki Imre 17,7 pont bronz
3. Közönség: 17,38 pont. Szilágyi
János 17,3 pont bronz 4. Közönség:
18,5 pont. Ifjú Barka József 17,08
pont bronz 5. Közönség 17,75 pont.
Závodi László 16,5 pont emléklap 1.
Közönség: 15 pont. Arnold Lõrinc
16,4 pont emléklap 2. Közönség: 12,5
pont. Bodó István 15,4 pont emléklap
3. Közönség: 14 pont.
Az eredmények közlése után sokan
elmentek haza, de azért maradt egy
kisebb csoport, akik nótázásba kezd-
tek.
Reméljük, az idei szõlõtermés is jó
lesz, és még több borral neveznek a
termelõk, akik biztosan örülnek, hogy
egész éves munkájukat jutalmazza
egy bíráló bizottság és a közönség.

Martina Zoltán

SZÓLJON HANGOSAN AZ ÉNEK!

Április 6-án kedves belecskai meghí-
vásnak tett eleget a Bokréta. A házi-
gazda Belecskai Nyugdíjas Egyesület
szokás szerint kitett magáért, mi

pedig a kisszékelyi táncokkal és egy
nosztalgikus sláger-egyveleggel vi-
szonoztuk a szíves vendéglátást. Ott
voltak attalai barátaink, megismer-
kedhettünk a kitûnõ regölyi népdal-
kórussal és a jókedélyû csikóstöttösi
nyugdíjasokkal. Kora estig tartott a
vigasság, még éppen hazaértünk a
borversenyre, ahol újból elõadtuk
retró-slágereinket. Ilyen zajos ün-
neplésben még nem volt részünk!
Köszönjük, borbarátok!

Lelkes Györgyné


