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A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

II. évfolyam 11.szám

ÍRJÁK, SZERKESZTIK ÉS TERJESZTIK A KISSZÉKELYI FIATALOK
EGY ÉVESEK LETTÜNK, ÉS ERRE NAGYON BÜSZKÉK VAGYUNK!
Példányszámunk hónapról hónapra nő, nemcsak a falu, hanem a megye
határán túl is olvasnak bennünket, sőt külföldön, Németországban és
Nagybritanniában is! Elektronikus változatban is egyre többen kérik a
lapot. Éppen ezért

Megkérdeztük Olvasóinkat:
Mit szólnak az újsághoz?
Pálinkás Zsuzsanna, Szekszárd:
Kedves Írók és Szerkesztők, tisztelt újságot terjesztők! Hónapról hónapra egyik
ámulatból a másikba esek, hogy mennyire
fellendült a kulturális élet Kisszékelyben.
Gyerekkoromban maximum csak a csendes nyaralás, a jó levegő, horgászat, és
“majdnem mindent szabad” helye volt. Az
életet elképzelni itt aligha tudtam, bár
egy-két évig a falu polgára voltam. Most
egyre inkább azt látom, hogy itt is lehet
élni, méghozzá nem slamposan, unalmasan, egyhangúan,hanem a programokon
való részvétel kapcsán a kulturális, intellektuális véráram lüktetésébe is be lehet
kapcsolódni. Hiába, ez a technika nem
semmi! Mert hogy ennek is oroszlánrésze
van abban, hogy az ilyen kis zárt falvakból ismert, nemzetközileg kedvelt pihenőhelyek legyenek. Jót tett Kisszékelynek,
hogy üdülőfalu jelleget öltött, és külön
jót tett a “vérfrissítés” az ide költöző
magyar és német polgárok által.Csak így
tovább! Boldogsággal tölt el, hogy ez a
kis gyöngyszem hamvaiból újra éled!

Simon Istvánné:
Nagy szeretettel fogadjuk ezt a kis újságot, ami a falunkban megjelenik! Én is
köszönetet mondok a vezetőségnek, akik
rendezik. A leányomnak külföldre is el
szokták küldeni.

Vódli Józsefné:
Én is mindig alig várom hogy jöjjön a kis
újság. Édesanyám amikor Siófokról el szokott jönni, elviszi a rokonoknak, hogy ők
is elolvassák, és utána visszahozzák nekem.

Bodó Gáborné:
Hát én is nagyon várom minden alkalommal, hogy mikor jelenik meg, mert nagyon
sok szép dolog van, ami érdekel bennünket, sőt még a hétvégi házasok is
kérik, ha kaphatnának ebből az újságból.
Szeretik olvasgatni.

Vódli József:
Nagyon tetszik a lap, a lányom minden
hónapban elviszi, elolvassa Szekszárdon.
Bővítésre nincs szükség. A falu háromnegyede idős, öreg. Nagyon jó, hogy így
tájékoztatót kapnak a falu kis dolgairól. S
mindenki nyomon tudja követni, hogy mi
történt az elmúlt hónapokban a faluban.
Rövid tájékoztatót arról, hogy mi fog történni falunkban a közeljövőben.

Minden hónapban megkapjuk, de Rita, a
lányom is igényt tartana a Kicsi Falunkra,
ezért jó lenne két példány a lapból. Ha
több esemény történik, van, mikor kicsi a
terjedelem, ilyenkor több oldalra lenne
szükség.

Breznyánszki Ferenc:
Nagyon jó, egy esti szórakozás, amíg a
lapot elejétől a végéig átbogarásszuk a
Jutkával együtt.

Neve elhallgatását kérő olvasó:
Több alkalommal is előfordult, hogy egyegy helyre nem került újság. Így még
mindig van olyan hely, ahol nem olvashatják a lapot. A hétvégi házasok pedig
úgy kaphatnak újságot, ha van postaláda.

Szerkesztőségi megjegyzés:

Kiss Mihály:

Mindenki csak úgy kap újságot, ha van
postaláda. A sárba, hóba nem dobálják
be a lapot a kézbesítők. Kisebb fennakadások a terjesztésben valóban előfordultak, ezért olvasóink szíves elnézését
kérjük!

Jó! Mindent tudunk, ami a faluban történik az idősekkel, fiatalokkal kapcsolatban.

Az interjúkat készítette:
Dick Ramóna és Timár Fabiána
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korlatot szereztek) a könyvtárban a
szentesti miséhez.
Aki szeretne ilyen lámpást, jelentkezzen
érte! Felnőtteknek is szívesen adunk!

Közhírré
tétetik...
Munkaügyi hírek
A képviselő testület december 16-án 16
órai kezdettel közmeghallgatást tart a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

❄
Üzembe helyezték a kisszékelyi adótornyot.
Mostantól a 20-al kezdődő (Pannon GSM)
mobiltelefonok megfelelő térerővel működnek a falu területén, később a T-Mobil
térerő is növekedni fog.

Karácsonyi miserend:
December 24-én, szombaton délután 5 órakor lesz az “éjféli” mise. December 25-én,
vasárnap (Karácsony első napján) délután
2 órakor lesz a szentmise. A további miserend később kerül kihirdetésre.

Könyvtári hírek
Megérkeztek az
ajándék számítógépek! A budapesti Kollokvium
2000 Kft 9 db Pentium I számítógépet, 3 db monitort
és sok tartozékot
ajándékozott a teleháznak. A gépeket
ingyen újította fel az ugyancsak budapesti Lunasoft Bt. Mindkét cégnek köszönjük, hogy ránk gondoltak. 6 gép
már üzemel, internetre kötésük folyamatban van.
Köszönjük az értékes könyvadományt
Boruzs Lászlónak, a számítógép-monitorokat Keresztes Lászlónak és Elek
Lászlónak!

A Sislay József Községi Könyvtár és
az eMagyarország pont nyitvatartási
ideje:

A KARÁCSONY FÉNYEI
Az idősebbek mindig úgy emlékeznek
vissza a régi karácsonyokra, hogy az volt a
legemlékezetesebb része, amikor viharlámpákkal világítva mentek a nagy hóban az
éjféli misére. Ne fosszuk meg a mai gyermekeket se a templomlépcsőn fölfelé imbolygó fények feledhetetlen látványától!
December 14-én, szerdán délután 3 órakor
lampionokat készítünk a gyerekekkel (akik
ebben már Szent Márton napkor nagy gya-

Minden hivatalos formaság nélkül
megkezdte működését a könyvtárban a
Foglalkoztatási Információs Pont. Hetente kapunk friss információkat, állásajánlatokat a megyei munkaügyi központtól.
Aki munkát keres, vagy a változó jogszabályok iránt érdeklődik, nem kell okvetlenül Tamásiba utaznia, keressen fel
bennünket nyitvatartási időben a könyvtárban!

Topánkák
a Nyugdíjas Egyesülettől?
A Kisszékelyi Nyugdíjas Egyesület pályázatot nyújtott be a Bokréta Tánccsoport cipőire és az együttes utaztatására,
illetve más nyugdíjas csoportok vendégül látására. Reméljük a legjobbakat!

Hétfő-Kedd: zárva
Szerda: 14-20 óra
Csütörtök: zárva
Péntek: 16-20 óra
Szombat: 10-12 óra, 17-20 óra
Vasárnap: 15-17 óra

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

Az idén is lesz betlehemezés! Aki 24-én
délelőtt szívesen fogadná otthonában a
versmondó pásztorok jókívánságait,
jelezze a könyvtárban!
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KINCSES KÖRNYEZETÜNK
VÉDETT MADARAINK

Elkészült Kisszékely természetvédelmi programja.
Ez többek között felsorolja Kisszékely környezetének legfontosabb védett állatfajait. Idézzünk
most a tanulmányból:
A Kisszékelyhez tartozó, többé-kevésbé összefüggő erdőterület erdei madárközössége számottevő: az itt fészkelő fajok közül a békászó sas kívánkozik az élre, mert ennek a fokozottan védett
madárnak (100-150 pár fészkel az országban) a Tolnai Hegyhát az egyik legfőbb élőhelye
Magyarországon. A békászó sas párokon (3-4 pár) kívül 3-5 pár fekete gólya, 2-5 pár darázsölyv,
1 pár barna kánya, 15-20 pár fekete harkály költ a Kisszékely környezetében elterülő erdőségben.
Baglyaink közül két veszélyeztetett fajnak is jelentős populációi költenek a Dunántúl déli területein.
A szubtrópusi származású gyöngybagoly-állomány minden alkalmas falusi templomban
megtelepszik, így a kisszékelyi templom tornyában is. A füleskuvik itteni előfordulásáról
megbízható adatok tanúskodnak.
Védett madaraink még: a cigányréce, a gyurgyalag (helyi nevén gyurgyóka), a hegyi billegető, a
kék galamb, a nagy kócsag és a réti sas.
A terület gazdag madárvilágának köszönhetően a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagjai évek óta gyűrűző
táborokat tartanak Kisszékelyben.
Kincseink védelme mindannyiunknak érdeke és kötelessége. Kerti madarainknak készítsünk téli madáretetőt!

ÚJRA ITT VAN A KARÁCSONY!
A templomban az adventi koszorún már a második gyertyát gyújtjuk meg, a házakon
megjelentek a színes lámpák, a hajnali csendet a kezdődő disznóvágások zaja töri meg közeledik a Karácsony.
Előtte azonban a Mikulás érkezik. Úgy tudjuk december 6-án ellátogat a kisszékelyi óvodába,
de a falut is járni fogja. Készüljetek rá, gyerekek!
A falu apraja-nagyja készül az idei Falukarácsonyra. Ez december 22-én 14 órakor kezdődik,
mindenkit szeretettel várunk. Igényes, szép műsorral készülünk, fellépnek az óvodások és
kisiskolások, a fiatalok tánccsoportja, a Népdalkör és a Bokréta tánccsoport. A műsor
után együtt nótázunk, vacsoráig.
Lesz betlehemezés, lampionos felvonulás a templomba, a karácsonyi misére. Egy szóval:
újra itt van a Karácsony!

A község vezetése és a „Kicsi Falunk” valamennyi munkatársa nevében
nagyon békés, kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk
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A Bokréta Siklóson

Nagy izgalommal készülődött a Bokréta Népdalkör és
Tánccsoport november 12-én a siklósi bemutatkozásra.
Tíznél több délbaranyai együttessel kellett összemérnünk énektudásunkat, amelyet szigorú zsüri értékelt. A
mieink közül először Isztli Mártonné énekes szólista
lépett színpadra, és bár kissé elfogódott volt, nagy sikert
aratott. Utána Elek László következett. Szépen zengő
citerájáról hiányzott ugyan egy húr (az előző esti próbán
szakadt el), de virtuóz előadása során ezt észre sem
lehetett venni. A közönség végig vele énekelt. Mindez
megalapozta az asszonykórus sikerét is, akiket vastaps
kísért le a színpadról műsoruk végén. A “szigorú”
zsüriről kiderült, hogy személyes kötődése van Kisszékelyhez (feleségének nagyapja itt volt jegyző), de ettől függetlenül is tetszett neki a produkciónk. Külön kiemelte Juliskánk szép
énekhangját és nagyszerű citerásunkat, végül ezt mondta: “Szép volt, csak így tovább! Várjuk az együttest tavasszal is!” Miközben
az emeleti teremben az értékelés folyt, az épület összes ablakai rezegtek a földszinten robajló fergeteges tánctól. A csányoszróiak
ugyanis, akikkel már Komlón megismerkedtünk, még a műsor kezdete előtt kijelentették: nem engednek ám el bennünket tánc és
nótázás nélkül. Így esett, hogy Elek Laci ebéd nélkül maradt és további három húrt szaggatott el a citeráján. Felhőtlen hangulatunkat
csak az árnyékolta be, hogy szeretett Zsókánk elesett az utcán és - mint utóbb kiderült - a bokáját törte. Nagyon vártuk pedig Zima
Feri bácsival együtt a Falukarácsonyra! Ez úton is mielőbbi teljes gyógyulást kívánunk neki!
Fotó: Neuholdné Solymosi Erzsébet

Márton-napi
felvonulás
Új hagyományt szeretnének teremteni a kisszékelyi
óvodások. Szi Benedek Sándorné és Závodi Lászlóné
óvónéni vezetésével november 11-én, Márton napján
délután összegyűltek az óvodában, hogy elkészítsék a
lampionos felvonulás kellékeit - a lámpákat.
Először a gyerekek színes ceruzákkal, filccel megrajzolták a lámpa ernyőjét, majd szülői
segédlettel ezeket ráragasztották a lámpa aljára, melybe már a szülők beragasztották a
mécseseket.
Szamonek Gyula segítségével a lámpákra
fogantyú is került drótból, aztán hurkapálcával meggyújtották a mécsest.
A gyerekek, szülők felöltöztek és az égő
lámpásokkal a szürkületben az óvoda
bejáratánál gyülekeztek. Megindult a menet
az óvodától az újonnan felavatott keresztfáig. Itt a felvonulás végeztével mécseseket
gyújtottak.
A menethez többen is csatlakoztak volna,
de a rendezvényről csak utólag értesültek.
Fotó: Győrfi Szilvia
Talán majd jövőre többen leszünk!
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