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A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

III. évfolyam 6. szám

ÍRJÁK, SZERKESZTIK ÉS TERJESZTIK A KISSZÉKELYI FIATALOK

MEGKÉRDEZTÜK AZ IFJÚ PÁRT ...

KF: Tizenhárom éve nem látott ilyet a
falu: templomi esküvõt, lakodalmas menetet az utcán, fúvós zenére végigvonulni. Az ifjú párról csak annyit tudtunk,
hogy a menyasszony Fülöp Böske néni
unokája. Tehát kérjük, mutatkozzatok be
olvasóinknak!
Gabi (a menyasszony): A becsületes
nevem Erdõdi Gabriella Veronika. Budapesten születtem, de itt volt a keresztelõm, a kisszékelyi templomban.
Öcsémmel együtt egészen kamaszkoromig rengeteg nyarat, két-három hónapokat töltöttünk a Mamánál. Szeretjük
a falut, a gyerekkori emlékek, meg
igazság szerint a hagyományõrzés miatt
is. A nemzetünkhöz hozzátartoznak
szokások, a falusi lét, az ünnepek...
ahogy meg tudják ünnepelni a faluban a
nagy eseményeket. Ezt a fõvárosban nem
lehet átélni. Jó vidéki, falusi parasztlakodalmat szerettem volna, ahol felszabadultan esznek meg mulatnak az emberek, és nem azt nézik, hogy kettõkor
elküldik-e õket az étterembõl. Anyukám
itt született, itt nevelkedett, nagymamám
is itt él, így Kisszékelyre esett a döntés.
Kicsit aggódtunk az allergiám meg az
asztmám miatt, voltak már súlyos, fulladásos helyzetek, amikor orvost kellett
hívni. Ha kijön az allergiám, bedurran a
szemem, folyik az orrom: azt mondtam,
az se érdekel, ha piros orrú menyasszony
leszek. Végül nem történt semmi baj.

Attila (a võlegény): Azt hiszem, az eddigiekbõl le lehetett szûrni, hogy Gabi a
szóvivõ a családban, én csendestárs vagyok. Újpesten születtem, Németh Attila a nevem. Nekem nagyon régóta nincsenek falusi kötõdéseim, de vonzódom
ehhez a környezethez. Gabinak szoktam
mondani, hogy amikor a kisszékelyi bekötõre ráhajtunk, lelassít az autó, és
mintha az idõ is egy kicsit lelassulna. Itt
minden olyan szépen, teljesen máshogyan történik, mint Pesten. Az emberek
aranyosak, barátságosak. Aki nyugalomra vágyik, ide jön.
KF: Régóta jársz ide?
Attila: Több mint hét éve ismerjük egymást, már sokszor voltunk idelenn
együtt.
Gabi: Körülbelül három évvel ezelõtt itt
ültünk kinn egy nyári este, akkor határoztuk el, hogy márpedig a mi esküvõnk itt lesz Kisszékelyben, és úgy is
lett.
KF: A vendégek, rokonok hogy érezték
magukat?
Gabi: A barátaink benéztek minden lukba itt a házban, nem gyõzték dícsérni a
Mamának, hogy milyen gyönyörû a ház, az
udvar, meg az egész falu. Ámultak, hogy itt
milyen segítõkészek az emberek, fáradságot, munkát nem kíméltek, értünk kettõnkért, az esküvõ sikeréért. Nem számítottunk rá, hogy ekkora szeretet fog
körülvenni minket, és hogy ennyire,
ennyi embernek fontosak vagyunk,
nemcsak a rokonoknak, hanem mindenkinek. Például aki kölcsönadta a szintetizátort, vagy aki eljött zenélni, Schlégel
Anitának, aki olyan gyönyörûen énekelt, ez olyan érzés... de tényleg, Pesten
én ilyet nem tapasztaltam, hogy valaki
ennyire önzetlenül, akár egy idegen embernek is az öröméhez így hozzájárul.
Böske néni (Fülöp Józsefné, Gabi
nagymamája): Amikor mondták, hogy

itt lesz az esküvõ, nagyon megörültem,
rögtön beleegyeztem, nagyon szeretem
az unokáimat. Segítettem nekik.
Gabi: Mama úgy szervezett, mint egy
egész hadsereg.
Böske néni: Úgy készültem, mint a
saját lányaimnak a lakodalmára annak
idején. Tyúkokat, tojásokat, raktam
mindent.
Attila: Ha fölhívtuk, hogy ezt vagy azt
el kéne intézni, kiderült, hogy az már
rég rendben van.
Böske néni: A Polgármesteri Hivatalban is én intézkedtem. Annyira féltem,
nehogy éppen akkor jöjjön közbe valami, de hát sikerült. Öreg nénje meg a

férje rendezték, hogy a kertben legyen
itt a fõzés, meg a finom borokat…
Gabi: Családi összefogás volt. Sürögtek-forogtak a rokonok, az unokatestvérek, a barátok...
Böske néni: Hogy elfáradtam-e? Hát
egy kicsit, de nem az esküvõtõl. Elõtte
a nagytakarítás, festés fárasztott ki.
Gabi: Mikor megláttuk a házat, meg a
nagyszekrényt… Hát valami gyönyörûséges lett. Megfiatalodott minden. A
Mama is.
KF: Tegyük hozzá: egy kicsit a falu is.
Mindannyiunk nevében kívánunk sok
boldogságot az ifjú párnak, Kisszékely
templomának meg mielõbbi keresztelõt... Mert ugye az is itt lesz?
(Fotó: Németh Attila)
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Könyvtári hírek
A Sislay József
Községi Könyvtár
és az eMagyarország pont nyári
nyitvatartási ideje
július 1-tõl szeptember 1-ig:

Közhírré
tétetik...
A Községi Önkormányzat felhívást tett
közzé a parlagfû elleni védekezésre.
Ebben felhívják a lakosság figyelmét,
hogy lakóházuk környékén és földtulajdonaikon végezzék el a gyomtalanítást,
különös tekintettel a parlagfû irtására,
az allergiás megbetegedések visszaszorítása és az egészséges környezet kialakítása érdekében.
E feladat elvégzését törvény írja elõ
Elmulasztása büntetést von maga után.

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

Hétfõ-Péntek: 7-11 óra, 18-20 óra
Szombat: 10-12 óra, 16-20 óra
Vasárnap: 15-17 óra

ÓVODAI HÍREK
A kisszékelyi óvodások Szi Benedek
Sándorné vezetésével rendszeresen
tanulnak németül. Most egy nyilvános
németórán a szülõk jelenlétében mutatták be tudásukat. A foglalkozásnak
nagy sikere volt.
Szeptemberre igencsak megcsappan az
óvodások száma. Az évzáró ünnepségen
a kicsinyek hat ballagó társuktól búcsúztak, akik õsztõl már iskolások
lesznek.
(Fotó: Gyõrfi Szilvia)

Nõi-férfi fodrászat nyílt Kisszékelyben, a
Szabadság u. 366 sz. alatt. Orosziné Ifjú
Györgyi fodrász minden kedden és
pénteken 9 órától várja a vendégeket.
Telefon: 06-30/267-75-36

A horgászversenyrõl
Reggel 6.30-kor volt a gyülekezõ a Csádés
tónál. Azt hittük, mikor otthonról
elindultunk, hogy kár odamenni az idõjárás
miatt, de nem. Mikor odaértünk, legalább
20-an voltak már, és mindenki alig várta,
hogy kezdõdjön a verseny. A titkos fogási
stratégiát senki sem árulta el. Sorszámot
és stéghelyet húztunk és aztán ment
mindenki a helyére. Az idõ még mindig
gonosz volt velünk. A verseny kezdetét

jelzõ dudaszókor már 53 ember készült
hogy versenyezhessen, én is köztük
voltam. A nap 10 órakor végül elõbújt,és
attól kezdve végig sütött. A halak nem
nagyon akartak kapni, így sokan nem
fogtak halat csak a botot. A versenynek
12.30-kor lett vége. Az elsõ és a
harmadik helyezett nem horgászegyesületi tag lett, a második helyezett
egyik tagtársunk lett. Az eredményhírdetés után finom ebédet kaptunk.
Mindenki nagyon jól mulatott már az
ebédnél is, de utána az ügyességi
feladatok közben a hangulat egyre csak
fokozódott. Elsõ feladat egy tesztlap
kitöltése, második feladat bólyák közti
csónakázás volt. Harmadik feladat
csónakázás volt bekötött szemmel.
Negyedik feladat pedig célbadobás a
partról horgászbottal egy felfújt
úszógumiba.
A negyedik feladat csak a horgász-

egyesület vezetõjének sikerült, apa szerint
biztosan otthon is gyakorolta már szabad
idejében. A versenybírók ismét eredményt
hírdettek, a nap végén pedig mindenki
jókedvûen távozott a tó partjáról.
Ez a nap nemcsak a versenyrõl hanem a
barátságról is szólt.
(Tóth Attila)
(Fotó: Isztl Zoltán)
A beszámolót a
www.kisszekely.blogter.hu
webhelyrõl vettük át.
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KISSZÉKELYI FALUNAP

(Fotó: Dr. Tóth László)
A Kisszékelyi Kulturális Egyesület
javaslatára Keresztes László polgármester elhatározta, hogy új hagyományt
kezdeményez – évente legyen falunap
Kisszékelyben.

Útközben elidõztek a felújított Szentháromság szobornál, ahol a százhalombattai zenekar és a mazsorett csoport a
hûvös, esõre álló idõ ellenére nagysikerû
szabadtéri mûsort adott.

Idén a választás pünkösd vasárnapjára
esett, és gazdag programmal sikerült e
jeles napot megtölteni.

Ezzel a délelõtti program véget is ért, a
strandnál egymás után érkeztek a délutáni kulturális mûsor vendégszereplõi,
vásárosok kínálták portékáikat, a sörsátornál beindult az eszem-iszom.

A százhalombattai fúvósok indulóit hallgatva 10 óra elõtt már népes közönség
gyülekezett a milleniumi parknál az ünnepi megnyitóra várva.
A falunap díszvendégéül felkért Lázár
Ervin Kossuth díjas író és felesége,
Vathy Zsuzsa József Attila díjas író és
más jeles vendégek, valamint a képviselõtestület felsorakozott a zászlófelvonáshoz. Keresztes László polgármester
köszöntötte az egybegyûlteket, majd
átadta a szót Pribelszki Máriának, aki a
Holló-Molnár-Pribelszki családok nevében átnyújtotta a falunak készíttetett
címeres kisszékelyi zászlót és az adományozásról szóló okiratot.

(Fotó: Dr. Tóth László)
A nemzeti színû lobogót és a kisszékelyi
zászlót a himnusz hangjaira a helyi
fiatalok képviselõi, Schlégel Anita és
Kovács József vonták fel.
Az ünnepi zászlófelvonás után s közönség elsétált a következõ helyszínhez,
a templomlépcsõ felavatásához.

Ezután a vendégsereg visszavonult az
ugyancsak közadakozásból felújított
Szentháromság szoborhoz, ahol Fehér
Sándorné szavalata után Dr. Barocsai
György mondott beszédet és átadta a
szobor adományozásáról szóló okirat
másolatát Csepregi Ferencnek. Böjte
László atya megáldotta a Szentháromság
szobrot.

(Fotó: Borbás Istvánné)
11 óra körül már szép számú közönség
várakozott a templomlépcsõ aljánál. A
kopjafánál a polgármester úr megemlékezett a falu elhunytjairól, külön méltatta a nemrégiben elhunyt Dr. Garamvölgyi György érdemeit, akinek hozzátartozói virágot helyeztek el a kopjafánál.
A közadakozásból felújított templomlépcsõ lábánál a Kisszékelyi Kulturális
Egyesület vezetõsége nevében Csepregi
Ferenc mondott beszédet, a kisszékelyiek nevében Pajor Ágota köszönte meg
az adományokat, majd Bodó Mariann
szavalata után budapesti vendégünk,
Böjte László jezsuita atya áldotta meg a
lépcsõt. A szalag átvágását követõen a
vendégek felmentek a templomba az ünnepi szentmisére, amelyen a templomi
kórus a De Angelis gregorián misét adta
elõ.
A szertartás után a templom oldalában a
Hõsök Emlékmûvénél Keresztes László
polgármester és Selmeci Sándorné jegyzõ az önkormányzat nevében, Májer
József és Pajor Ágota a Kisszékelyi
Kulturális Egyesület nevében helyezett
el koszorút.

(Fotó: Isztl Zoltán)

KÖSZÖNET
Nagy köszönet illet mindenkit, aki a
felújításokhoz adományaival vagy a
keze munkájával hozzájárult, aki a Falunap szervezésében és lebonyolításában
részt vett!
Külön köszönet id. Schlégel Józsefnénak, Keresztes Lászlónénak és Lelkes
Györgynének, akik a hagyományõrzõ
csoport ruhatárát 12 rend gyermek és 6
rend felnõtt táncruhával, valamint egy
menyasszonyi és egy menyecskeruhával
gyarapították.
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A FALUNAPI
MÛSOR
(Fotó: Isztl Zoltán)

(Fotó: Martina Zoltán)
Az eredetileg tervezett szabadtéri program a zord idõjárásra való tekintettel beköltözött a Kultúrházba, amely a kezdés
idõpontjára zsúfolásig megtelt. A polgármester megnyitója után a komlói Konkolylevél nyugdíjas asszonykórus lépett
fel népdalcsokorral, majd Bodó Katalin
egy német dalt adott elõ. Ezt követõen a
pincehelyiek tánccsoportja lépett színpadra, fergeteges sikerrel. A nagy taps
gyönyörû ruhájuknak és fejdíszüknek, a

(Fotó: Elek László)

“pillének” is szólt. Ezután az egerágiak
népes nyugdíjas csoportja adott mûsort
verssel, dallal, szólóénekkel.
A következõ mûsorszám Dick Ramóna
produkciója volt, aki díszvendégünknek, Lázár Ervin Kossuth-díjas írónak
egy rövid (felnõtteknek szóló) meséjét
adta elõ. A mesét követõen a polgármester virággal köszöntötte a díszvendég házaspárt, és megköszönte Marina
Goncsarovának a falunak adományozott festményét, amely templomunkat
ábrázolja (még a frissen felszerelt kandeláberek nélkül). A festmény a könyvtárban tekinthetõ meg.
A pincehelyiek újabb táncprodukciója
következett, majd a komlóiak cigánytánc- és nóta-összeállítása.
Rövid szünet után a hazaiak nagy
lélegzetû vállalkozása, a Kisszékelyi
lakodalmas következett. Ebben a
kisszékelyiek apraja-nagyja fellépett:
az óvodások (Závodi Lászlóné, Szi
Benedek Sándorné és Bodó Béláné
vezetésével), a fiatalok (Schlégel Anita
mint menyasszony, Kovács János mint
võlegény, Sasvári Sándor, Fehér
Sándor, Fehér Richárd és Dick Dávid

mint võfélyek, Dick Ramóna, Sasvári
Anita, Bodó Mariann, Nádori Krisztina,
Kiss Andrea mint koszorúslányok), a
nyaralók (a Pribelszki és a Holló család
mint örömszülõk), Fülöp Józsefné mint
nagymama, Elek László citerás és a
Bokréta együttes. Miután ennyi szereplõvel összesen egy fél összpróbát sikerült
megszervezni, az elõadás nem volt
zökkenõmentes, de a végén igazi össznépi lakodalmi mulatság alakult ki a
színpadon, amelybe bárki bekapcsolódhatott, és ezt sokan meg is tették. A
színpad kicsinek bizonyult, de mire a
termet kiürítették, a közönség szétszéledt, hiszen nemsokára kezdõdött a bál,
amely jó hangulatban hajnalig tartott.

KICSI FALUNK
Felelõs kiadó:
Keresztes László
Szerkesztõ:
Lelkes György
Elérhetõségünk:
7082 Kisszékely,
Szabadság u. 2.
kicsifalunk@freemail.hu
(06-74)-403-144
Lapunk a Kisszékelyi
Kulturális Egyesület
támogatásával készül

(Fotó: Borbás Istvánné)

Lapunk megjelenése technikai okokból késett, ezért szíves
elnézésüket kérjük, a lemaradást mielõbb behozzuk.
A szerkesztõség

