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ÍRJÁK, SZERKESZTIK ÉS TERJESZTIK A KISSZÉKELYI FIATALOK

Megkérdeztük a falu vezetőit

Az év vége előtt polgármesterünktől
azt kérdeztük, milyen eredményesnek
tartja a 2005. esztendőt?

köszönhetően strandunk látogatottsága
is rekordot döntött: mintegy 3000 fizető
vendéggel.

Keresztes László: Sok minden történt
ebben az évben, sok mindent sikerült
megvalósítani. Ezeket most nem sorolom
föl tételesen, hiszen a Kicsi Falunk mindenről havonta beszámolt. Két eseményt
emelnék ki: az augusztus 20-ai aratófelvonulást, amely alkalommal Dr. Habsburg Ottónak díszpolgári oklevelet adtunk át, valamint az október 31-ei
keresztszentelést a Vadkerti útnál. Mindkét esemény előkészítéséből, megrendezéséből aktívan kivették részüket a civil
szervezetek és a falu lakossága is. A
rendezvényeken nem csak a kisszékelyiek, rokonok, ismerősök, elszármazottak
vettek részt, hanem szép számmal ismeretlen érdeklődők is.
Szeretném azt is kiemelni, hogy a rendkívül csapadékos nyár ellenére a nyári
táborunk kihasználtsága igen jó volt,
közel 300-an táboroztak nálunk. Ennek is

KF: Tudjuk, nagy gond a munkanélküliség. Mennyit sikerült tenni a foglalkoztatás terén?
Keresztes László: Nem eleget. Minden
pályázati lehetőséget megragadva (közcélú, közhasznú és közmunkában) végül
is 107 havi foglalkoztatást tudtunk elérni,
ami összességében 9 fő egy teljes évi
foglalkoztatásának felel meg.
KF: Tudjuk, hogy önkormányzatunknak
korlátozottak az anyagi lehetőségei, és
fejlesztésre, felújításra csak pályázatok
alapján van lehetősége.
Jegyzőnőnktől azt kérdeztük, mire pályáztunk és milyen sikerrel?
Selmeci Sándorné: Az elmúlt évben 11
pályázatot nyújtottunk be, ebből 4 pályázatunk volt sikeres: a településrendezési

Békés, boldog Újévet kívánunk
minden kedves olvasónknak
Keresztes László
polgármester

Selmeci Sándorné
mb. jegyzõ

terv elkészíttetésére (3.800.000 Ft), Kisszékely környezetvédelmi programjának
elkészíttetésére (600.000 Ft), közterületi
árok felújítására (2.000.000 Ft) és konyhai
eszközbeszerzésre (1.048.000 Ft).
Pályáztunk még a strand kiszolgáló épületeinek felújítására, az ifjúsági tábor
felújítására, a Kultúrház akadálymentesítésére, a falugondnoki autó cseréjére,
hévíztermelő kút építésére, útfelújításra,
de nem jártunk sikerrel.
KF: Milyen terveik vannak a következő
évre?
Selmeci Sándorné: 2006-ban feltétlenül
meg kell oldani a falugondnoki autó cseréjét, a Szabadság utca burkolata alsó
végének megjavítását. Biztosítani kell a
könyvtár és teleház, a strand és a nyári
tábor működését. Szeretnénk egy falunapot is szervezni.
Hosszabb távú terveink közül a melegvizes strand létesítését, a strand és a tó
között egy kemping kialakítását említeném. Szeretnénk elvégeztetni egy szélerőmű park létesítésének esélyvizsgálatát. Szeretnénk megvalósítani a gázberuházás II. ütemét, a régi iskola épületének átalakítását erdei iskolává, a templomlépcső felújítását, és megoldani a
szőlőhegyekben a villamosítást.
Mindehhez maximálisan ki kell használni a
pályázati lehetőségeket.
KF: Köszönjük a tájékoztatást, terveik
megvalósításához sok sikert, és boldog
új esztendőt kívánunk.
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KÖSZÖNET

Közhírré
tétetik...
2005. december 30-tól az orvosi ügyelet
helye és ideje megváltozik. Ez azt jelenti,
hogy a sürgősségi betegellátást hétköznap
délután 4 órától másnap reggel 8 óráig már
nem a háziorvos látja el. A falu és a
környező falvak lakói ebben az időben
orvost csak Simontornyán találnak.
A központi ügyelet helye: Simontornya,
Bem u. 39. (a sorompón túl a második utca
balra, a volt óvoda épülete)
Telefonszám: 486-386.

*
Elkészült Kisszékely teljes települési
környezetvédelmi programja, amely a
Polgármesteri Hivatalban megtekinthető és
véleményezhető.

*
A vízdíj 2006-ban a következő lett:
- a lakosság részére bruttó 198 Ft/m3
- közületi ár bruttó 282 Ft/m3

*
A Vertikál Kft. szemétszállítási díjszabása
2006-ban az alábbiak szerint változik:
- a 120 literes kuka ürítése 222 Ft/alkalom;
- a gépkocsivezetőnél vásárolható gyűjtőzsák ára 150 Ft/db.
A hétvégi ház (üdülő) tulajdonosok a
hulladékkezelési közszolgáltatási éves díj
50 %-át kötelesek fizetni.

*
A települési folyékony hulladék kezelési díj
(szippantás) a környezetterhelési díjjal
együtt 1206 Ft/m3 lett.

A Pribelszki család könyvcsomaggal
lepte meg a könyvtárat és ízléses, lemosható abroszokkal a karácsonyi vacsorára készülődő falut. Gyene Istvánné
ismét segített a Bokréta együttes
ruháinak varrásában, Keresztes László
pedig kölcsönadta csinos vadászkalapjait.
Újabb monitorokat kapott a Közösségi
Ház Miskolczi Ferencéktől és Elek
Lászlóéktól.
Köszönet a segítségért!

SZERETETTEL OLVASSÁK...
Nem önmagunkat akarjuk fényezni, de
bevalljuk, jólesik az a sok szeretet,
amely lapunk olvasói részéről felénk
árad. Az elektronikus posta is lustálkodik néha, ezért múlt havi körkérdésünkre kicsit késve érkezett meg két
válasz messzire szakadt elszármazottainktól. Íme:
Gratulálunk a Kicsi Falunk egy éves
sikeres fennállásához! Tudjuk, milyen
sok munkával és fáradsággal jár egy
újság elkészítése, éppen ezért mindig
nagy érdeklődéssel és szeretettel olvassuk az új híreket csodaszép falunkról!
Ha a jövőre nézve kérhetünk valamit,
még többet szeretnénk megtudni a régi
hagyományokról, interjúkat az idős
falubeliekkel a régi szokásokról, ünnepekről, a mindennapi életről, a hagyományos ételreceptekről stb.
Berndorfer Josef,
Szabó Márta - München
Köszönöm a kitartóan küldött újságokat, mindig szeretettel olvastam őket.
Valahogy nem tudom elhinni, hogy a
falu ekkorát fejlődött! Akkor, amikor
eljöttem otthonról, a falu haldoklott.
Most meg minden pezseg: van néptánc,
nyelviskola stb. Köszönöm a sok szépet,
gratulálok!
Tisztelettel Simon Mónika - London

Munkaügyi hírek
A Tamási Kistérségi Munkaügyi Központtal jól működő munkakapcsolatban
vagyunk. Rendszeresen küldik az aktuális
munkalehetőségeket, amelyekről - érdeklődés hiányában - nem tudunk kinek
tájékoztatást adni.

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

Sislay József
OTTHON, DISZNÓÖLÉSKOR
Ezen a télen, gondolom,
Máris disznót öltek otthon.
Nem tudom, hogy apám,
anyám,
Gondolnak-e ők is ma rám.
Mikor töltik hurkát, kolbászt,
Emlegetik-e a Jóskát?
Vidáman, vagy keseregve,
Kolbászt Józsink is szerette.
Mondják-e míg jár az óra,
Jó lenne, Józsink itt volna!
Aztán, amikor kis csend lett,
Anyám ejtett egy pár könnyet.
S így szólt hozzá édesapám,
Amint pipál az ágy sarkán.
Majd megjön az nemsokára,
S egész falu megcsodálja.
1937, New York
ÚJABB KIHÍVÁS ELŐTT
A BOKRÉTA?
Megérkezett a várva várt meghívás Egerágról. De nehogy elbízza magát a Bokréta:
kiderült, hogy újabb műfajban kell bemutatkoznunk. Merthogy a regionális színjátszó fesztiválra hívtak meg bennünket.
Ami egyrészt nagy megtiszteltetés, másrészt viszont felköthetjük az alsószoknyánkat, hogy helyt álljunk három
megye nyugdíjas klubjainak produkciói
között. Szerencsére márciusig még van
idő. Nem fogunk szégyent vallani!

Könyvtári hírek
A Sislay József Községi Könyvtár és az
eMagyarország pont 2006. januárjában szabadságolás miatt - csak szerdán 14
órától 20 óráig tart nyitva.
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CSIBA TE!
EZ ANGYALSZÓ!

Fotó: Gerhard Geisler

Így kiált fel az öreg pásztor a házról-házra
járó betlehemesben. Volt angyalszó az
idén is, nem is akármilyen - Schlégel Anita és Bodó Mariann szép hangja hirdette
a messze hangzó Glóriát. Több házhoz
régi ismerősként tértünk be, de Theresa
és Klaus Birghan velünk most ismerkedő
Pablo kutyája is kitörő örömmel fogadta a
csapatot. Gerhard Geisler (Gerd bácsi), a
karate-edző kicsit meglepődött, hogy
mennyien vagyunk, de a végén feleségével együtt gratulált mindannyiunknak.

KINCSES KÖRNYEZETÜNK
VÉDETT APRÓSÁGOK
Aki azt hiszi, hogy csak környező erdeink
vadállományára vagy korábbi számunkban ismertetett védett madarainkra lehetünk büszkék, az nagyot téved!

Mogyorós pele

Atalanta lepke

Bizony, hosszú a listája azoknak a védett
állatoknak, amelyek nap mint nap a szemünk előtt vannak, és talán eszünkbe
sem jut, hogy másutt már ritkaságszámba mennek. Nem árt, ha megjegyezzük őket, hogy védelmükről gondoskodhassunk!
Tehát: itt van például az éti csiga, amely
tavasszal szinte ellepi kertjeinket. Gondoltuk volna, hogy védett állat? De van
keleti ajtóscsigánk és lapos tavikagylónk
is. Gyönyörű, veszélyeztetett bogaraink a
nagy hőscincér és a szarvasbogár. Védett
még az imádkozó sáska és az aranyos
bábrabló, lepkéink közül pedig az Atalanta, a nagy fecskefarkú és a nappali
pávaszem. Békákban, gyíkokban, siklókban nem szűkölködünk, kevesen rokonszenveznek velük, pedig védett a barna
varangy, az erdei és a leveli béka, az erdei
sikló, a fürge, a zöld és a lábatlan gyík.
Felismerjük valamennyit?
Vagy csak eltapossuk, agyonütjük?

KARÁCSONY
AZ OVIBAN
A kisszékelyi óvodában idén is díszítettek
karácsonyfát az óvodások. Közös ajándékot az óvoda nem kapott, de minden
kisóvodás talált egy csomagot a fa alatt,
amit haza is vihetett.
A szülők nem voltak meghíva, hiszen
délután a Falukarácsony keretében az
óvodások úgyis előadták műsorukat.
Viszont a polgármester bácsit saját maguk
készítette mézes süteménnyel és karácsonyi képeslappal lepték meg.

Fotó: Győrfi Szilvia

Kertjeinkben meg-megfordul a borz, a bűbájos mogyorós pele, a mókus és a
nyuszt.

Borz

Fokozottan védett a vízközelben élő
vidra.

Vidra
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EGYÜTT, CSALÁDIASAN

Így ünnepeltük az idei Falukarácsonyt. A
Kultúrházba érkezőket már a bejáratnál finom, ínycsiklandó pörköltillat fogadta. A
nagy üstök mellett, mint kapitány a fedélzeten, úgy kormányozta csapatát a pörkölt
mestere, Péti Vendel.
A nagyterem zsúfolásig megtelt, örömmel
láttuk a vendégek között Zima Ferencet és
Zsókát Dombóvárról, Sándor Pál gyógyszerész urat Simontornyáról, és négy állandóan itt lakó német család tagjait is. Az
öltözőben nagy volt az izgalom és a zűrzavar, egyszerre több fellépő csoport öltözött. Először Keresztes László polgármester köszöntötte az ünneplő “családot”, és
ha már nála volt a szó, ismertette a falu
2005-ös eredményeit és a jövő terveit is.
A műsorban először az óvodások léptek
színpadra, Závodi Lászlóné óvónéni és Szi
Benedek Sándorné, Bodó Béláné anyukák
vezetésével. Nagy lelkesedéssel énekeltek, verseltek, táncoltak, minden eddiginél
gazdagabb programot mutattak be, megadták az egész karácsonyeste alaphan-

gulatát. Kelemen Bettina két magyar
népdalt zongorázott, buzgalma és iparkodása nagy reményekre jogosít.Utána
egy pásztorjáték következett, óvodástól
érettségizőig minden korosztály közreműködött. Valamennyien szépek és
ügyesek voltak. A műsorszámot Szi Benedek Sándorné tanította be. Bodó Mariann Móra Ferenc versét mondta el,
majd Schlégel Anita énekelt karácsonyi
dalokat Elek László és a Kisszékelyi
Dalkör kíséretével. A siklósi társulatból
először Elek László adta elő népszerű
katonanótáit citerán.Ezután Dick Ramóna mondta el Tollas Tibor versét. Időközben befutott Dunaföldvárról a Teleki
család, és Dóri, akit augusztus 20-ai
emlékezetes fellépése nyomán kértünk
fel a szereplésre, művészi táncprodukciót mutatott be. Közben már izgatottan
készülődött a színpadra Isztli Mártonné, hogy a vidéki sikerek után az itthoni
közönség előtt is bemutatkozzon. Általános ámulatot és elismerést keltett,
hogy Juliska néni nemcsak remekül főz,
de ugyanolyan jól énekel is. A Bokréta
is a siklósi műsorát adta elő, szép
sikerrel. Fehér Sándorné Wass Albert
karácsonyi versével köszöntötte a
résztvevőket. Mi, fiatalok (Schlégel
Anita, Bodó Mariann, Dick Ramóna,
Sasvári Sándor) is készítettünk meglepetést: Schlégel Anita koreográfiájára
csa-csa-csát táncoltunk, a nagy sikerre
való tekintettel kétszer is egymás után.
Az utolsó műsorszám a Bokréta meg-

lepetése volt: a régen hiányolt CEPEDLI!
Leírhatatlan hangulatot teremtettek a
marcona, bakancsos vadászok és könnyű
lábú, csíkos szoknyás párjaik, akik a produkció végén a közönséget is kifulladásig
táncoltatták. Megérdemlik, hogy megörökítsük a nevüket: Isztli Mártonné és Gyene Istvánné, Vódli Józsefné és Fehér Árpádné, Lack Györgyné és Simon Istvánné,
Nádori Józsefné és Keresztes Lászlóné,
Bodó Gáborné és Fehér Sándorné.
A bensőséges hangulatú estét a közösen
elfogyasztott szarvaspörkölt koronázta
meg, amelyhez a muzsikát Fehér Árpád és
Elek László szolgáltatta. Az óvodások és
iskolások az önkormányzattól ajándékcsomagot kaptak.

Fotó: Győrfi Szilvia
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