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A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA2006. február III. évfolyam 2.szám

MUNKA, HŰSÉG, SZERETET, JÓ KEDÉLY

 MEGKÉRDEZTÜK AZ ÖRÖKIFJÚ PÁRT:
MI A HOSSZÚ, BOLDOG HÁZASÉLET TITKA?

Fábián Gyuri bácsi és felesége, Jucika néni február 18-án ünnepelte
aranylakodalmát a Vadászkastélyban, szeretteik körében. Miután mi
is gratuláltunk az ünnepelteknek, arra szerettünk volna választ kapni,
milyen is volt ez az ötven év Kisszékelyben, mindig egymás oldalán.
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Gyuri bácsi: Nagyon nehéz volt, nagyon
szép volt... Jucika nekem a második fele-
ségem. Szépen éltünk az elsővel is, hat és
fél éven át. Akkor egy ostoba orvosi
műhiba miatt elvesztettem őt. Itt ma-
radtam özvegyen, egy óvodás kislánnyal.
Volt egy jólelkű idős asszony, ő gondos-
kodott rólunk egy éven át. Akkor azt
mondta, itt az ideje, hogy újra nősüljek.
Megakadt a szemem Jucikán, Tolnanéme-
diben a gépállomáson dolgozott, sokszor
biciklizett el itt a ház előtt... Egy fél év
múlva elvettem.

KF: Jucika néni Tolnanémediből jött ide
férjhez. Nem volt nehéz megszokni
Kisszékelyben?

Jucika néni: Egyáltalán nem! Gyönyörű
ez a falu, gyönyörű volt már akkor is. Idős
asszonyok voltak a szomszédaim, na-
gyon szerettem őket, sokat segítettek. Ha
meg a családomat akartam látni, csak föl-

kaptam a bi-
ciklire, már
otthon is vol-
tam. És itt volt
az a drága
kislány, Erzsi-
ke, mondha-
tom, hogy az
első perctől
úgy szeret-
tem, mint a
sajátomat.

Később megszületett a közös lányunk,
Hugi is, semmi különbséget nem éreztem
soha kettőjük között.

KF: Hogy teltek az évek?

Gyuri bácsi: Rengeteg munkával. Negy-
venhárom évig dolgoztam egy helyen, az
Útfenntartónál. Ennek a kisszékelyi
bekötőútnak én voltam a gazdája. Még a
harmincas években épült itt a makadámút.
Persze először csak három méter széles
volt, hiszen csak szekerek jártak rajta.
Látni kellett volna azt a rengeteg szekeret,
mikor reggelenként indultak kifelé a
faluból! Később hat méteresre szélesítet-
ték, és két évenként felújították a burkola-
tot. Nem úgy, mint most, amikor legfeljebb
csak kátyúznak...

Jucika néni: Én a téeszben dolgoztam, de
itthon is bőven volt tennivaló. Volt, hogy
harminc disznót hízlaltunk. Két tehenünk,
bikánk is volt, borjakat neveltünk. Kézzel
fejtünk, éjszakánként szénát gyűjtöttünk.

KF: A lányok is megtanultak fejni?

Gyuri bácsi: Hát azt nem... Jucikának az
volt a nagy álma, hogy a lányok minél
képzettebbek legyenek, minél magasabbra
jussanak. És sikerült! Pécsett a Pollack
Mihály Műszaki Főiskolát végezték el
mind a ketten, szép pozícióban vannak, az
egyik Tamásiban, a másik Gyönkön. Az
unokák is a nyomukba léptek.

Jucika néni: Zenét is tanultak mindnyá-
jan. Zongoráztak, kár, hogy valamilyen
fúvós hangszerre nem tudtuk rávenni
egyik unokát sem. Mert annak nagy ha-
gyománya volt itt a faluban.

KF: Ha már a zenénél tartunk, Gyuri
bácsi híres a gyönyörű hangjáról. Mit
énekelt az aranylakodalmán?

Gyuri bácsi: Jucikának azt, hogy “Ahogy
én szeretlek, nem szeret úgy senki”, a
többieknek meg azt, hogy “Megsárgul a
levél szeptembernek végén”. A dal, a tánc
mindig az életünk része volt. Régen kinn a
földeken is mennyit énekeltünk! Szép
volt...
Erzsike lányuk gyönyörű köszöntőt írt
az örökifjú párnak. Ebből idézünk most,
az ő jókívánságaihoz mi is csatlako-
zunk:
“Köszönet mindenért!
Ezen a bensőséges szép napon a szeretet
boldog érzésével gratulálunk és öleljük
át szüleinket, a drága nagyszülőket, kí-
vánjuk azt, hogy még sokáig érezzék a
megtartó langyos esőket, a délutáni
hosszú napsütéseket, hogy egymás mel-
lett egyikük se fázzon! Legyenek közöt-
tünk sokáig erőben, egészségben sok-
sok türelemmel és szeretettel.
Isten áldja és éltesse őket!”

Az interjút készítette
Lelkes Györgyné
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Közhírré
tétetik...

Szerkesztőségünk
tájékoztatja olvasóit,
hogy az újság számait

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

e-mail címen jelezze.

Könyvtári hírek

A Kisszékelyi Önkormányzat Képviselő
Testülete februári ülésén megtárgyalta a
2006. évi költségvetést, amelyet 74 millió
400 ezer forint bevétellel és ugyanennyi
kiadással elfogadott.
Rendeleteket fogadott el a temetőről és a
temetkezésről, valamint a gyermekvédelem
helyi szabályozásáról szóló 1998. évi ren-
delet módosításáról.
Megválasztották a 2006. évi választásokra
a Helyi Választási Bizottságot a következő
összetételben:
Elnök – Péti Vendelné, elnökhelyettes –
Botos Imre, tagok – Horog Istvánné,
Borbás István, Nádori Józsefné, póttagok
–  Fehér Árpádné, Pomázi Izabella.

A Kisszékelyi Önkormányzat Képviselő
Testülete idén is megszervezi a Kisszékelyi
Borbarátok Találkozóját március 25-én
(szombaton) 16 órai kezdettel a kisszékelyi
Művelődési Házban.
Nevezni kizárólag csak kisszékelyi termelé-
sű borral lehet. A zsűri fehérbor, rozé és
vörösbor kategóriákban bírál.
A bírálaton indítani kívánt bort (kategóri-
ánként egy-egy) március 25-én 8-12 óráig
lehet leadni a Művelődési Házban 1 literes
üvegekben. Az üvegen a jeligét kell feltün-
tetni, a nevet, címet jeligével ellátott lezárt
borítékban kell elhelyezni.
Nevezési díj személyenként 600 Ft, függet-
lenül a borok számától. A nevezési díj a
vacsorán való részvételre is jogosít.
Hozzátartozók, érdeklődők vacsora díja
szintén 600 Ft.
A Képviselő Testület minden érdeklődőt
szeretettel vár.

A Kisszékelyi Kulturális Egyesület kéri a
személyi jövedelemadót fizető olvasóit,
hogy adójuk 1%-át utaltassák az Egye-
sület javára, adószáma: 18859074-1-17.
Ez a megfelelő nyomtatvány kitöltésével
lehetséges, az előírásoknak megfelelően.

A kitöltéshez  segítségért az Egyesület
vezetőjéhez, Martina Zoltánhoz fordul-
hatnak.

Felajánlásukat előre is köszönjük.

ITT A KÁBELTÉVÉ!
Aki hozzájárult ahhoz, hogy bekössék
hozzá a kábeltévét, az bizonyára észre-
vette, hogy megindult 54 csatornán az
ingyenes kísérleti adás. A próbaüzem áp-
rilis 15-ig tart. Az üzemeltető TARR Kft
üzletkötője március 15. után végigjárja a
települést szerződéskötés céljából. Aki
igénybe kívánja venni a szolgáltatást, an-
nak 6000 Ft belépési díjat kell fizetnie és
nyilatkoznia kell arról, hogy melyik cso-
magot kívánja előfizetni. A csomagok
tartalma a hirdetményeken és a Polgár-
mesteri Hivatalban megtekinthető.
A “mini alap” programcsomag (15 csator-
na) havi előfizetési díja 1449 Ft, az “alap”
csomagé (27 csatorna) 2740 Ft, az “extra”
csomagé (54 csatorna) 4499 Ft. A HBO
csatorna előfizetése külön havi 2660 Ft.
Akiknek az üzletkötővel nem sikerül talál-
kozniuk, azok részére áprilisban még két
meghirdetett időpontban az üzletkötők
fogadóórát tartanak, ahol az elmaradt
szerződések még pótolhatók.

  NAGY-NAGY KÖSZÖNET!

Tessék kitalálni, kinek? Hát persze hogy a
Zima házaspárnak! Zsókánk még bete-
gen, műtét előtt is azon törte a fejét,
hogyan csinosítsa tovább a Bokrétát.

Nyolc öltözet gyönyörű magyar ruhát
varrt nekünk, így rajtunk már nem múlhat
a tervezett szüreti felvonulás. Azóta Zsó-
ka már túl van a műtéten, szépen gyó-
gyul.

Sok-sok szeretettel kívánunk jó egész-
séget neki és Feri bácsinak!

A Nagy Könyv
akcióban való ak-
tív részvételéért
könyvtárunk a
szervezőktől az
alábbi elismerő ok-
levelet kapta.

ISMÉT BÚCSÚZUNK

A Kisszékelyi Kulturális Egyesület
tagja

PÉTI LAJOS

életének 77. évében
2006. március 12-én

hosszú betegség után elhunyt.

Nyugodjék békében.

MARTINA ISTVÁN,

aki több mint 20 éven át volt a
kisszékelyi iskola tanítója,

életének 72. évében
hosszadalmas betegség után
2006. március 13-án elhunyt.

Béke poraira.
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Köztudott, hogy a kistelepülések költségvetése eléggé szűkre szabott, így felújításra, nagyobb összegú beszerzésekre pályázatok
útján lehet csak pénzhez jutni, az esetek többségében csak akkor, ha a pályázónak egy meghatározott összeg (önrész) a
rendelkezésére áll. Pályázni viszont nem is olyan egyszerű: figyelemmel kell kísérni a kiírásokat, be kell szerezni, sokszor el kell
készíttetni a szükséges okmányokat, meg kell írni a pályázatokat, a legtöbbször tetemes méretű okmányokat több példányban
sokszorosítva, hitelesítve, lefűzve, határidőre kell postára adni. Több pályázatnál részvételi illetéket kell fizetni. Az eredmény viszont
nem garantált. Elutasíthatják formai hiba miatt, forráshiány miatt, vagy jobb esetben  a kért összeg töredékét itélík csak meg.
Mindezek ellenére az egyetlen járható út – pályázni.
A kisszékelyi önkormányzat az idén eddig a következők megvalósítására nyújtott be pályázatot
(a megpályázott pénzösszeg után zárójelben a szüséges önrészt tüntettük fel):

1. A kisszékelyi nyári tábor felújítása:  5 183 000 Ft (1 037 000 Ft)
2. A Művelődési Ház felújítása: 7 119 000 Ft (1 424 000 Ft)
3. A Művelődési Ház akadálymentesítése (kötelező feladat): 2 569 970 Ft (1 645 000 Ft)
4. A Szabadság u.,  Kossuth u. útburkolati felújítási munkái: 6 550 000 Ft ( 1 310 100 Ft)
5. A strand felújítása: 5 520 844 Ft (1 636 254 Ft)

Most nézzük, hogy 2005-ben  milyen támogatásokat nyertünk el:
1. Konyhai eszközbeszerzés: 1 048 000 Ft (224 000 Ft)
2. A vízelvezető árkok tisztítása: 2 000 000 Ft (400 000 Ft)
3. Településrendezési terv elkészítése (kötelező feladat): 3 800 000 Ft (1 233 000 Ft)
4. Környezetvédelmi program elkészítése (kötelező feladat): 600 000 Ft (0 Ft)

A fentiekből kitűnik, hogy összesen 36 893 314 foritot pályáztunk
 9 948 854 forit önrésszel.

PÁLYÁZNI, PÁLYÁZNI....

NŐNAP
A KULTURÁLIS

EGYESÜLETNÉL

Elbúcsúzhatunk a nőnapi hóvirágtól.
Az EU-csatlakozással védetté nyilvánítot-
ták, és aki leszedi, jövőre akár 10 ezer forint
bírságot is fizethet.
E képpel köszöntjük minden kedves női
olvasónkat!

A Kisszékelyi Kulturális Egyesület megünnepelte a Nők Napját. Igaz, a döntés
kissé későn született, a meghívókat az utolsó pillanatban kézbesítették, de végül
is – ha nem is nagy számban – a Művelődési Házban összegyűltünk. Martina
Zoltán, az Egyesület elnöke szimbólikusan egy csokrot nyújtott át az
egybegyűlteknek és köszöntőt mondott. Az összejövetel jó hangulatban,
evéssel-ivással ért véget.

(Fotó: Borbás Istvánné)
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Felelős kiadó:
Keresztes László

Szerkesztő:
Lelkes György

Segédszerkesztő:
Nádori Krisztina

Elérhetőségünk:
7082 Kisszékely,
Szabadság  u. 2.
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Lapunk a Kisszékelyi
Kulturális Egyesület
támogatásával készül

FARSANG
A KISSZÉKELYI ÓVODÁBAN

A NYUGDÍJAS
EGYESÜLETNÉL

A HORGÁSZBÁL

Már úgy volt, hogy idén nem is lehet
farsangot tartani az óvodában, mert a
betegség megtizedelte az ovisokat. Volt
nap, mikor csak egy-két gyerek volt jelen.
Végül is meggyógyultak és színes jelme-
zekben együtt mulattak az óvónénivel és
az óvoda személyzetével. Az ünnepi buli
végén a vendéglátás sem maradt el.

(Fotó: Borbás Istvánné)

A Nyugdíjas Egyesület hagyományos
húshagyó bálja helyett szerényebb
összejövetelt rendezett a Közösségi Ház-
ban. Volt farsangi csöröge, sütemény és
tea is. Az összejövetelen először megvi-
tatták az esedékes dombóvári kirándulás
részleteit, utána beszélgettek, és meg-
nézték a Falukarácsonyról készült videó-
felvételt.

Az idei horgászbál nehezen indult. A szervezők háromszor ennyi részvevőre
számítottak, és panaszkodtak, hogy amikor arról kell dönteni, legyen-e bál, mindenki
elfogadja, megígéri, hogy jön, végül a lelkesedőknek a fele sem jelenik meg. Azon, hogy
a meghirdetett 19 órai kezdéskor még egyetlen vendég sem volt,  nincs mit csodálkozni.

A bál az bál, folyamatosan lehet bekapcsolódni, így aztán még 23 óra után is érkeztek a
vendégek. A hangulat jó volt, a zenét Manzingerék biztosították, a meghívott ven-
dégek egy része csülökpörkölttel szerzett meglepetést.

A vigalom hajnalig tartott, volt tombola is.

(Fotó: Dick Dávid)


