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A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

II. évfolyam 7.szám

ÍRJÁK, SZERKESZTIK ÉS TERJESZTIK A KISSZÉKELYI FIATALOK

Megkérdeztük Emiléket ...
Július 11. és 25. között a kisszékelyi strandon táborozott a Százhalombattai Fúvósbarátok Egyesülete és mazsorettcsoportja. Itt-tartózkodásuk első és utolsó napján zenével, tánccal vonultak végig a falu
főutcáján, esténként hangversenyt adtak a strand területén. A médi@
horgászverseny eredményhirdetésekor tervezett szabadtéri fellépésüket
az eső ugyan elmosta, de a program átszervezésével végül is nagy sikerű
programot adtak elő a Kultúrházban. Utolsó este takarodót fújtak a
falu több pontján. Szerepléseiket a falu nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel kísérte figyelemmel.
Elutazásuk előtt
Szentesi Istvánt,
az Egyesület elnökét kérdeztük, akit
a kisszékelyiek
csak Emilként emlegetnek:

Mióta működik a zenekar és mióta
járnak Kisszékelybe?
Idén vagyunk tíz évesek, első ízben a
Kisszékelyiek Baráti Találkozójára kaptunk meghívást 2003. augusztusában. Azóta minden évben visszajárunk, és ebből
most már szeretnénk hagyományt csinálni
még akkor is, ha zenekaron belül a
generációk váltják egymást.
Milyennek ítéli az idei táborozást?
A kisszékelyi zenei táborozás alatt kiegészültünk a Tiszamenti ÖTT fúvószenekarától érkezett vendégekkel. Délvidéki,
vajdasági magyarok érkeztek Adáról,
Zentáról, Szabadkáról. Jó volt velük foglalkozni, elképzeléseimet rögtön felfogták
és nagyon szépen sikerült megvalósítaniuk. Ami a közösséggé formálódást
illeti, ebben éppen a rossz időjárás segített, mert a váratlan helyzet úgy össze-

kovácsolta őket, hogy a végén nagyon
nehéz volt a búcsúzkodás.
Szeretnénk köszönetet mondani Szoller
Zoltánnak, aki a vajdasági gyerekek magyarországi tartózkodását szervezte és
szponzorálta.
Pallai Zsuzsannát, a mazsorettcsoport
szóvivőjét a lányokról faggatjuk:
Mióta működik a csoport?
A mazsorettcsoport most hét éves,
vezetőjük Timár Judit. Megfigyelhették,
hogy most sok az új, fiatal kislány. A
csoportban most épp generációs váltás
van. A nagyobbak elmennek, helyükre
újak jönnek. A megmaradt régiek nagy
gondossággal tanítgatják őket. A szombati fellépésüket az eső elmosta, emiatt
nagyon el voltak keseredve, hiszen egész
héten gyakoroltak rá. Végül is vasárnapra

megjött a jó idő, és a szereplésük nagyon
sikeres volt.
Mindkettőjüktől kérdezzük:
Mik a terveik a jövőre nézve?
Először is szeptember 24-25-én rendezzük
Százhalombattán a IX. Nemzetközi Fúvós
Fesztivált. Minden kisszékelyi érdeklődőt szeretettel várunk.
Jövőre ugyanebben az időben szeretnénk
visszatérni Kisszékelybe. Megtudtuk,
hogy Adán is működik egy mazsorettcsoport, talán sikerül őket is elhozni. A
vajdasági fiatalok karnagya, a zentai zeneiskola igazgatója, prof. Baráth László
idén csak a program végére tudott ideutazni. Jövőre talán a teljes táborozás
alatt együtt dolgozhatunk.
Végül is sikeres volt a táborozás?
Milyen volt a fogadtatás?
Összességében nagyon jól sikerült. A
kisszékelyiek úgy fogadtak, hogy a meghatottságtól még most sem tudunk
könnyek nélkül nyilatkozni. A falu teljes
hosszában kinn álltak az emberek,
ünnepeltek, asztalt vittek ki innivalóval, a
strandra minden nap hozott valaki egy
láda gyümölcsöt. Azt sem tudtuk kinek
kell megköszönnünk. Olyan szeretetet
éreztünk mindenhonnan, amilyet máshol
még soha nem tapasztaltunk.
Szoktunk mi idelátogatni év közben is, és
mindig barátokként fogadnak minket.
Ebben a rohanó világban pár óra Kisszékelyben, és a nyugalom átmossa a
lelkünket.
Kisszékely az Emberek faluja.
(Fotó:Csepregi Péter)
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Könyvtári hírek
Lassan befejeződnek
a nyári korrepetálások, hogy még pihenésre, strandolásra is maradjon egy kis
idő.

Közhírré
tétetik...
A Községi Önkormányzat felhívást tett
közzé a parlagfű elleni védekezésre. Ebben
felhívják a lakosság figyelmét, hogy lakóházuk környékén és földtulajdonaikon
végezzék el a gyomtalanítást, különös tekintettel a parlagfű irtására, az allergiás
megbetegedések visszaszorítása és az
egészséges környezet kialakítása érdekében.
E feladat elvégzését törvény írja elő. Aki e
feladatot nem tudja maga megoldani, a kaszálás (fűnyírás) az önkormányzatnál megrendelhető. Ennek díjszabása 2005-ben
1600 Ft/óra, de minden megkezdett negyedóra számlázásra kerül.

KÉSZÜLNEK A TÚRISTAJELZÉSEK
A Hegyháti Vándorok megtették az első
néhány (ezer) lépést Kisszékely
túristaútjainak kijelölése felé. Bejárták a
felfestendő útvonalakat, megismerkedtek
a jelölés szigorú szabályaival, és kétszer
lealapozták a Pálfára vezető túristaút
jelzéseit. A munkában különösen
jeleskedtek: Főfai Tamás, Kiss Ferenc és
Sasvári Sándor. A hőség kissé
lelohasztotta a munkakedvet, de mihelyt
egy kicsit enyhül az idő, a festés
folytatódik! Önkéntes természetbarátok
jelentkezését várjuk!

✺
A hulladékszállítást végző Vertikál Kft.
ezúton is tájékoztatja ügyfeleit, hogy a
továbbiakban a zsákokban kihelyezett hulladékot csak akkor viszi el, ha a zsákokat
tőle vásárolták.
Megfelelő zsák a kukásautó gépkocsivezetőjénél vásárolható.

A végéhez közeledik a kábeltévé kiépítése.
A fővezeték kiépítését követően most már
az egyes épületek bekötése következik.
Ennek időpontjáról a tulajdonosoknak értesítőt fognak bedobni. A bekötés egyelőre ingyenes. A két hónapos ingyenes működést követően a Tarr Kft. üzletkötői mindenkit fel fognak keresni. Aki nem kívánja
igénybe venni a szolgáltatást, annak fizetnie nem kell, de lekötik a hálózatról. Aki igényli
továbbra is, annak 6250 Ft bevezetést kell
kifizetnie és döntenie kell, hogy hány csatorna után akar havidíjat fizetni.
A későbbiekben a kábeltelevízió internet
szolgáltatást is biztosít.

Júliusban vendégül
láttuk a simontornyai Családvédelmi
Szolgálat munkatársait és gyermekcsoportját. A közösen főzött ebéd mindenkinek
ízlett, a strandot élvezték, a találkozót megismételjük. A vendégek egy szép fonott
esernyőtartót ajándékoztak a könyvtárnak.
Köszönjük!
Vathy Zsuzsa költő és Lázár Ervin író
szabadsága alatt többször is ellátogatott a
könyvtárba. Nem üres kézzel, hanem egy
láda értékes új könyv alatt roskadozva
érkeztek. Az adományt köszönjük, és reméljük, hogy hamarosan egy író-olvasó
találkozóra is ide tudjuk csábítani őket...
Cseh Kálmán és Ódor József is könyvekkel
gyarapította állományunkat, Wagensommer
Zoltánnétól pedig egy szép hímzett faliképet kaptunk. Köszönet érte!

BOZÓTIRTÓK KERESTETNEK!
A templom előtti kereszt valaha a falu sok
pontjáról látható volt. Előtte a part
félköríves kiképzést kapott, ahonnan
álomszép kilátás nyílt a falura és
környékére. Idővel a part lemosódott,
benőtte a tüskés akácbozót. A
természetbarátok eltökélték, hogy
visszaállítják a templom előtti térség
vonzerejét. Ifj. Májer József vezetésével
egy maroknyi csapat meg is kezdte a
munkát, de a hőség közbeszólt, abba
kellett hagyni. A hét végén folytatjuk!
Minden segítő kéz jól jönne! A kereszt is
rossz állapotban van, omladozik, de
leginkább egy alapos festésre volna
nagy szüksége. A faluban élő több festőmázoló szakmunkás valamelyike (esetleg
többük együtt) talán tudna segíteni,
hogy a falu összképének leghangsúlyosabb eleme megújulva fogadhassa vendégeinket és az ünneplő aratókat.

✺

ASSZONYOK, FIGYELEM!
MUNKALEHETŐSÉG!
A Kisszékelyi Kulturális Egyesület pályázatot kíván benyújtani 15 nő helyben
foglalkoztatására. A munka (szőnyegszövés) nem megerőltető, könnyen megtanulható, előképzettséget nem igényel.
A program 1 éves, ezalatt - állandó kereset
mellett - szándékaink szerint kéziszövő
szakmunkás bizonyítványt lehet szerezni
(nem kötelező!). Az oktatást ugyancsak
helyben szerveznénk meg. Különösen
regisztrált munkanélküliek, gyermekgondozási vagy ápolási segélyen lévők,
rokkantnyugdíjasok és olyanok jelentkezését várjuk, akiknek 3 hónapon belül
megszűnik a munkaviszonya. Akit érdekel
a lehetőség, augusztus 5-én, pénteken 17
órakor okvetlenül jöjjön el a könyvtárba,
mert a pályázati határidő nemsokára lejár!
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HAGYOMÁNYŐRZÉS
Sok-sok éves szünet után újra

ARATÓÜNNEP
ÉS HÁLAADÁS
KISSZÉKELYBEN
Országalapító Szent István királyunk ünnepe a nyár legszebb napja a magyar ember
számára. Nemcsak állami létünk és európaiságunk évfordulóját ünnepeljük, hanem a
betakarítás sikeres befejeztét, jövő évi betevőnk meglétét, az új kenyeret is.
Az idősebbek még emlékeznek rá, milyen büszke, szép ünnepnap volt ez valaha. A
Kisszékelyi Kulturális Egyesület az idén feleleveníti, és régi méltóságában rendezi meg
ezt az ünnepet.
Az arató-felvonulásra mindenkit várunk, aki az idén aratott - akár a saját földjén, akár a
másén.
A felvonulásra a gyülekezés augusztus 20-án, szombaton reggel 9 órakor kezdődik
a Közösségi Házban. Innen indul a menet a templomba, ahol a 10 órakor kezdődő
ünnepi szentmisén kerül sor a kenyérszentelésre és a hálaadásra. Utána a Hősök
Táblájának megkoszorúzása következik, majd a menet a Kultúrházba vonul, ahol rövid
műsor keretében magas rangú vendégünket, Dr. Habsburg Ottót községünk első
díszpolgárává avatjuk.
Délután szeszmentes táncházi mulatságon mutatják be (és tanítják az érdeklődőknek)
az idősebbek a régi kisszékelyi táncokat, a fiatalok pedig a saját koreográfiájukra
betanult latin táncokat. Hangszeres muzsikusokat is várunk egy kis “örömzenére”,
közös nótázásra.
Az ünnepséget este aratóbál zárja.

VIRÁGOK
VETÉLKEDÉSE
Ezúttal Csepregi Ferenc elszármazottunk
szerzett nagy meglepetést bőkezű adományával: 33 fából készült utcai virágládát
ajándékozott Kisszékely szépítésére.
Köszönjük a falu nevében!
A ládákból bárki kaphat, aki vállalja,
hogy igazi jó kertésze lesz a rá bízott
ládának. A ládák kihelyezését és földdel
való megtöltését az önkormányzat vállalta, virágpalántákról Pribelszki Józsefné
ideszármazottunk gondoskodik (köszönjük!), de az önkormányzat is szívesen ad,
és mindenki beültetheti a saját nevelésű
virágaival is.
Ládát Pajor Ágotánál lehet igényelni, az
önkormányzatnál.

KISSZÉKELY DÍSZPOLGÁRA
A kisszékelyi önkormányzat képviselő testülete
júliusi ülésén úgy határozott, hogy
Dr. Habsburg Ottót
Kisszékely díszpolgárává választja.
Dr. Habsburg Ottó 1912. november 20-án született az alsó-ausztriai Reichenauban. Édesapja Károly
osztrák főherceg, édesanyja Zita Bourbon-Párma hercegnő volt, később Ausztria császára és
császárnéja, Magyarország, Csehország, Horvátország és a melléktartományok királya és királynéja.
IV. Károlyt 2004-ben II. János Pál pápa boldoggá avatta. Trónfosztásuk és az osztrák Habsburgkülöntörvény után, amely száműzte a családot Ausztriából és elkobozta minden vagyonát, Európa polgárai lettek, hosszabbrövidebb ideig laktak Svájcban, Portugáliában, Spanyolországban, Belgiumban. Habsburg Ottó a belgiumi Löwenben végezte
egyetemi tanulmányait, és itt lett 1935-ben a politika és társadalomtudományok doktora.
Egész életét és politikai tevékenységét az európai egység és megbékélés eszméjének szentelte és szenteli, 1936 óta tagja a
Páneurópa Uniónak, ezen belül a második világháború alatt Washingtonban a volt Osztrák-Magyar Monarchia népeinek érdekeit
képviselte. Felemelte szavát a németek kitelepítése ellen. A háború után a Nemzetközi Páneurópa Unió vezetőségében folytatta
tevékenységét, amelynek 1957-ben alelnöke, 1973-ban elnöke lett. 1979 óta az Európai Parlament tagja, a kereszténydemokraták
frakciójának szóvivője a Külpolitikai és Biztonsági Bizottságban, a Magyar Delegáció elnöke, a Jogi Bizottság tagja.
Ő volt annak a Páneurópai Pikniknek a fővédnöke, amelyen 1989. augusztus 19-én Sopron mellett az osztrák-magyar határon leánya,
Walburga átvágta a vasfüggönyt, lehetővé téve ezzel a keletnémetek tömeges menekülését Nyugat-Németországba. Ez az esemény
adta a döntő lökést a kommunizmus széteséséhez.
Dr. Habsburg Ottónak eddig 34 könyve jelent meg hét nyelven, elsősorban az európai politika témakörében. Politikusi, tudományos
és közéleti munkásságát számtalan kitüntetéssel ismerték el, Magyarországon a budapesti ELTE és a Pécsi Orvostudományi
Egyetem díszdoktora és több település - köztük Tolna megyében Nagykónyi, Kocsola, Dunaföldvár - díszpolgára.
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AZÉRT A VÍZ AZ ÚR ...
2005. júlus 24-én rendezte meg a Tolnai Megyei Horgász Szövetség a MÉDI@
elnevezésű újságírói horgászversenyét nálunk, a kisszékelyi Csádés tavon. Azonban
a szép számban megjelent versenyzőknek nem csak a halakkal, hanem az időjárással is
meg kellett küzdeniük. A reggel még borús idő rajt után zuhogó esőbe ment át, és ez
váltakozott egészen délutánig. A három órás horgászat során az eredmények a
következőképp alakultak:
1. Schoner János
2. Matus József
3. Szentes István
Az ereményhirdetés után - az eső miatt a
Művelődési Házban - finom ebéd következett, majd a versenyzők a Százhalombattai Fúvószenekar előadását hallgathatták késő délutánig.

-T-

A mostoha időjárás meghiúsította a
kézműves vásárt. A többség meg sem
érkezett, de aki eljött, az sem rakodott ki,
hanem reménykedve várta a jobb időt.
Hiába.
A Kisszékelyi Strandon megrendezett
motoros találkozó végül is sikeres volt.
A simontornyai Arany Horda - némi késéssel ugyan - végigvonult a falu főutcáján.

ÚJABB NAGY FOGÁS
Most egy 36 kilós szürkeharcsa akadt
fenn Csobot Zoltán sporttársunk horgán
a kisszékelyi Csádés tavon.
A 160 centiméteres zsákmányt hárman
emelték partra mintegy félórás fárasztás
után.
Gratulálunk!
(Fotó:Csobot Tamás)

IFJÚ TEHETSÉGEK

(Fotó:Csepregi Péter)

KICSI FALUNK
Felelős kiadó:
Keresztes László

ITT KISSZÉKELYBEN
Itt éltem én, s nyaranta még mindig itt vagyok.
Imádom ezt a falut, s időmet mikor itt töltöm,
szeretek itt lenni, hisz ez nem börtön.
Bárhol vagyok, szabadon élek, de e falu mindig
a szívem csücske lesz nékem!
Elfeledni sosem fogom és ezzel nem is vagyok egyedül!
Hisz bárki, aki elköltözött, megmondhatja remekül,
hogy ebből a faluból senki sem menekül!
Menekülni? Miért is tennék?
Hisz csodálatos e falu, akár e környék!
Kiss Andrea (14)
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