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A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

III. évfolyam 7. szám

ÍRJÁK, SZERKESZTIK ÉS TERJESZTIK A KISSZÉKELYI FIATALOK

MEGKÉRDEZTÜK A NEMZETKÖZI
FÚVÓSTÁBOR RÉSZTVEVÕIT
„Türelem, bátorság, bölcsesség…” – erre tanít bennünket az élet, a szakma
becsülete és az emberiesség tudománya.
Lakva és dolgozva ismerjük meg egymást, és így a kisszékelyi zenei tábor
gyönyörû belépõ a gyermekeink számára az életbe. (Nemcsak nekik, nekünk,
felnõtteknek is.) A falu csodálatos hangulata testvérré léptette elõ Felvidék,
Anyaország és Délvidék fiatal és idõsebb zenészeit. Köszönjük!
Baráth László zenetanár Zentáról
A szlovákiai, nemesócsai „Oucha” fúvószenekar vezetõsége nevében köszönetemet és hálámat szeretném kifejezni
a rólunk való gondoskodásért ebben a
szép környezetben.
Baráti üdvözlettel a viszontlátás reményében
Lelkes János karnagy
„Oucha” Fúvószenekar, Szlovákia
Sok a változás az életünkben. Változik a
jelen, változnak az emberek, és sokszor
érezhetjük, minden bizonytalan. De
amikor eljövünk Kisszékelyre, végre
nem érezzük ezt a rohanást, hanem képesek leszünk figyelni EGYMÁSRA.
Ez a falu nekem többet adott, mint az
eddigi életem során bármi: itt ismertem
meg egy olyan EMBERT, kinek szíve
hatalmas, és ebben a hatalmas szívben
nekem is jutott hely. Köszönök mindent!
Pósa Ágnes, Zenta
Tisztelettel és szeretettel jöttünk Szlovákiából, Mátyusföldérõl a helyi zenetáborba. Rövid egy hét alatt tapasztaltuk
a helyi emberek jószívûségét, vendég-

szeretetét. Hírét magunkkal visszük, terjesztjük. Azzal a reménnyel búcsúzik kis
csapatunk, hogy a jövõben is ilyen kellemes napokat élhetünk meg közösen.
Szeretettel
Kisduna Fúvósegyesület zenészei
és karnagya, Nagy Alajos
Köszönjük a sok szeretetet és kedvességet, amit a kisszékelyi polgároktól kaptunk. Nagyon jól éreztük magunkat ebben a csodálatos kis faluban.
Reméljük a mielõbbi viszontlátást!
Kaszap Ági
Sebestyén Gyula
Engelbrecht Gréti
Két jó döntést hoztam eddigi életem során: az egyik az, hogy nem ittam meg
tegnap az utolsó boroskólát, a másik pedig az, hogy immáron harmadik éve
(mondhatni, rendszeresen) járok Kisszékelyre. Szeretném minden kedves kisszékelyi polgárnak megköszönni vendégszeretetét, kedvességét, Lacibá’-nak
és Józsi bácsinak a „folyékony”
támogatást, de legfõképpen azt köszönöm, hogy nálatok ismerhettem meg az
én kis tündérkémet, pont egy évvel ezelõtt. Jövõre is jövünk!!
Landszmann Zsolt
Az idei kisszékelyi Nemzetközi Fúvószenekari Táborba az alábbi helyekrõl érkeztek fúvósok: Szlovákiából – Nemesócsáról, Jókáról, a Vajdaságból – Zentáról, Adáról, az Anyaországból – Százhalombattáról, Érdrõl, Adonyból, Ercsibõl,
Tökrõl, Perbálról, Budapestrõl, Szigetszentmiklósról. Folyamatosan érkeztek a

zenészek, így a szombati „tóparti koncerten” több mint ötvenen léptek fel.
Szakmai szempontból ez volt az eddigi
legsikeresebb tábor. Minden délelõtt 9tõl 12-ig próbáltunk minden, és minden
nap tanultunk egy-két új mûvet. Ez
alkalommal felkértük a Bokréta Dalkört
is a közremûködésre, akik szerencsénkre
elvállalták a fellépést. Régi magyar dalokat, nótákat énekeltek a fúvószenekarral, ami a gyerekek számára is tanulságos volt, hiszen egyik legfontosabb
célunk a hagyományok ápolása és a zenei örökség átadása az ifjaknak.
Már a következõ évi zenei anyagot is
tervezzük. Lenke nénitõl nagyszerû
anyagot kaptunk, amit újra hangszerelek
és a jövõ nyáron azokat adjuk majd elõ.
Na és a falu! Mindig lenyûgöz bennünket ez a csodálatos környezet, ennél
szebbet és jobbat mûvészi alkotó munkához el sem lehet képzelni. Számunkra
megható az a szeretet, amivel bennünket
fogadnak és amiben részesítenek itt tartózkodásunk egész ideje alatt. Köszönjük a gondoskodást, a finom ételeket (a
zentai gyerekek azt mondták, hogy viszszük haza a szakácsot), és köszönjük az
ellátásunk megszervezését Keresztes
Lacinak, hogy bármi eszünkbe jutott, az
meglett.
Szeretnénk jövõ nyáron is jönni!
Addig is jólétet, boldogságot kívánunk
mindenkinek!
Szentesi István (Emil)
(Fotó: Martina Zoltán)
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RÓLUNK - MÁSOK
Pezseg az élet Kisszékelyben az idei nyáron. A strandolók rekordot
döntögetnek, esténként szól a rezesbanda, a tóban rossz világ jár a
halakra, motorok dübörögnek, nótaszó száll az éjszakában... Aki
meg csendre és magányra vágyik, leül a számítógépe elé, beüti a
keresõbe a „Kisszékely” szót, hadd lássuk, ismernek-e bennünket
a falu határain túl is? Hogy látnak - látnak-e egyáltalán - minket?
És lássunk csodát! Több tucat kevésbé érdekes mellett egy-két
figyelemre méltó találat, amelyeket most megosztunk olvasóinkkal.

www.utazas.com – Világutazók fóruma
topic
Jani haverja: Jó néhány éve jártam egy
ismerõsömnél KISSZÉKELYBEN (Tolna
megye, Simontornya és Tamási között kell
letérni a 61-es fõútról), akkor még hétvégi
háza volt ott az illetõnek. Csak pár óráig
voltunk ott (borért), de nagyon megtetszett
és egyszer biztosan vissza fogok menni,
annak ellenére, hogy én is „tóparti ember
vagyok” (Balaton). Maga Kisszékely egy
zsákfalu, tehát nem vezet tovább semerre
sem út, épp ezért nyugodt. (Én a falu fõutcáján parkoltam le arra a pár órára, elfoglalva az egyik sávot, nem okozott fennakadást). Gyönyörû löszfalszakadékok
vannak arrafele, meg erdõ. Akkor volt egy
kis kemping is, nem tudom megvan-e.
Lehet fürdeni a tóban, a falu fõutcájáról
nyílt a strand, a fõutcát úgy kell érteni, hogy
szezonban (nyáron) óránként kb, 2 autó és
három biciklis megy arra. Azt hallottam
még róla, hogy néhány holland és német is
megvett parasztházakat, felújították és
kiadják honfitársaiknak.
Aki teljes csendben szeretne pihenni, strandolni, horgászni stb., annak mindenképpen
ajánlom a tavat is és a környezõ tájat is.
Olyan, mintha a világvégén lenne az ember.
Éjszakai élet:
1. A tópart csendje.
2. A kocsma zaja.
A fentebb említett ismerõsöm a mai napig
sajnálja, hogy eladta a házát…
Veszti: 12 km-re lakom Kisszékelytõl.Tudom ajánlani. A fent leírtak mellé még
annyit, hogy valóban világvége hangulat,
de a teleházban szélessávon megy a net, akit
ez érdekel. Szállás nagyon olcsó (a mai viszonylatban). Aki nyugalomra vágyik,
annak ez a hely tökéletes.

www.vadaszat.sk
B é k é s
S á n d o r
„Vadászok,
vadászotthonok” sorozatában
dr. Zoltán
J á n o s
fõvárosi lakásába látogatott el. A
riport a neves vadász,
vadászíró és gyûjtõ vallomásával fejezõdik be:
„- Álmomban minden este Kisszékelyben járok! Vadásztam az egykori
Egyetértés és Zalka vadásztársaságok
területein - és külföldön, Isten tudja,
hány helyen - ám képzeletem és álmaim
visszatérõ helyszíne Kisszékely. Az
ottani vadásztársaságot dr. Jakabházy
Istvánnal 1957-ben alakítottuk. Esténként fél kilenckor menetrendszerû
pontossággal lefekszem. Lehunyom a
szememet, és máris Kisszékelyen
vagyok. Azt élem át újra meg újra,
hogy a vadászházból elindulok egyik
kedvelt lesem felé. Ballagok, nézelõdök, élvezem a tájat. És amikor elérkezem a leshez, felkapaszkodok, elrendezem a holmimat, s ezzel a kis ceremóniával aztán a képzeletet fel is váltja
az álom. Szép álmaim vannak…”

www.kep.tar.hu
A táborozók közül az idén a Budapest
belvárosi Hild Iskola „Ficak” táborosait
zártuk szívünkbe. Fáradhatatlan vezetõjük, Nagy Béla tanár úr és ifjú csapata
kemény tábori életre, gyalogtúrákra edzette a finnyás-kényesnek gyanított pesti
gyerekeket. Nos, nyafogásról szó sem
volt! Remekül érezték magukat, megígérték, hogy jövõre is jönnek, és hogy
másoknak is ajánlani fogják ezt a gyönyörû környéket. Visszavárjuk õket!

Könyvtári hírek
A Sislay József
Községi Könyvtár
és az eMagyarország pont nyári
nyitvatartási ideje
július 1-tõl szeptember 1-ig:
Hétfõ-Péntek: 7-11 óra, 18-20 óra
Szombat: 10-12 óra, 16-20 óra
Vasárnap: 15-17 óra
Újabb könyveket kaptunk ajándékba.
Köszönet érte Bodó Marikának, Gerhard
Geislernek, Miskolczi Ferencnek és Cseh
Kálmánnak.

Szerkesztõségünk
tájékoztatja olvasóit,
hogy az újság számait
e-mail címre kézbesíteni tudja.
Kérjük, hogy igényét a
kicsifalunk@freemail.hu
e-mail címen jelezze.
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LÁDAFIA
Éppen húsz éve, 1986 nyarán nagy élet volt nyári táborunkban, a Kapos
Vándortábor második bázishelyén. Általános iskolások váltották egymást,
csapatonként két-két napot töltve kis falunkban. A kalandos nyár sok mozzanata
fennmaradt az utókor számára, a tábori napló és Fábián Imréné Jucika néni jóvoltából, aki akkor a tábor
gondnoka volt. Az akkori tábori körülményeket (árubeszerzés, mosás, fõzés, mosogatás, tisztálkodás stb.)
nyugodtan nevezhetjük spártainak, a gyerekek mégis nagyon jól érezték magukat. A napló tanúsága szerint 21
csapat fordult meg nálunk.
Elképzelhetõ, micsoda életet hoztak a
faluba a gyakran cserélõdõ gyermekcsoportok, akik focimeccseket játszottak a
helyi gyerekekkel, színielõadásokat tartottak, falukutató versenyeket szerveztek, és minden iránt érdeklõdtek.
Íme egy csokor vélemény arról, hogyan
érezték magukat Kisszékelyben:
„Szép környezetben, igazi táborozóhely
Kisszékely, a gyerekek nagyon jól érezték magukat. Szívesen gondolunk vissza
az itt töltött két napra.”
„Kis csoportunknak tetszett a bázishely.
Sokat barangoltak a gyerekek a környezõ erdõkben. A falu lakói kedvesek, segítõkészek voltak. Jól éreztük magunkat.”
„Jó volt itt! A gondnok, a lakók kedvesek, segítõkészek voltak. Ez igen jól esik
az embernek. Bármit kértünk, igyekeztek
teljesíteni. Köszönjük!”
„Az igazi élmény Kisszékelyen: az itt
élõk kedvessége, barátságossága. Gyümölccsel kínáltak bennünket, ingyen adtak zöldséget a fõzéshez, beszélgettek,

játszottak a gyerekekkel. Összefoglalva:
nagyszerûen éreztük magunkat Kisszékelyen. Köszönet Juci néninek barátságos, kedves segítõkészségéért. A helyi
bolt vezetõjének, aki teljesítette minden
kívánságunkat!. Nagyon szép, nyugodt
környezetben ideális a táborhely, ahol
nagyon jól éreztük magunkat a rossz idõ
ellenére is.”
„Szokatlan, de érdekes volt ez a bázishelyünk. A helybeliek kedvesek, barátságosak. A második napon lejátszott foci
után a helybeliek lovaskocsival segítettek összegyûjteni a fát a tábortüzünkhöz, aztán pedig harmonikaszó mellett
búcsúztunk Kisszékelytõl és lakóitól.”
„Szólnunk kell a helybeliek fantasztikus
nyíltságáról, kedvességérõl. Ingyen és
bérmentve kínálták a gyümölcseiket, s
este egy-egy család befogadta a gyerekeket a Bud Spencer – Terence Hill film
megnézésére.”
„Fantasztikus szép fekvésû kis település
ez! Itt tartózkodásunkat a falubeli emberek kedveskedése, figyelmessége tette
örömtelivé, könnyebbé! Minden lépésünket a gondnok néni óvó tekintete
vigyázta. Köszönjük!”

„Az emberek nagyon kedvesek, segítõkészek, a gondnoknõ, a boltvezetõ csakúgy, mint a falu legtöbb lakója. Köszönjük!”
„Nekünk tetszett ez a bázishely. Régi
táborozók vagyunk, szeretjük az ehhez
hasonló helyeket. Köszönjük a helybeliek segítségét. Szeretettel gondolunk
vissza erre a bázishelyre, jól éreztük
magunkat.”
„A kántor mamája finom süteménnyel
vendégelt meg bennünket. Nagyon szép
kis falut ismertünk meg.”
„Mi jól éreztük magunkat Kisszékelyen.
Kedves, segítõkész embereket ismertünk
itt meg. Köszönjük a falu lakosságának,
hogy szívesen válaszolt érdeklõdõ gyermekeink kérdéseire.”
„A pesti lakótelepi gyerekek számára
rendkívül élménytadó bázishely. Köszönjük az itt lakó emberek kedvességét,
a gondnok szívességét, segítõkészségét.”
Ezek után csak egyetlen kérdés marad:
Miért volt az idei, 2006-os nyár felében
üres a kisszékelyi tábor?
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HORGÁSZVERSENY
MOTOROS-TALÁLKOZÓ
FÚVÓSFESZTIVÁL
Nagydorogi Hírnök képviseletében
Bódis Tibor lett (21 540 gr), a nõknél
Csirkéné Majer Katalin lett az elsõ. A
férfiaknál díjat kaptak még a Tarr Kft, a
Tolnai Népújság, az Új Dunántúl és a
Horgászinfó versenyzõi.
A legnagyobb halat (2110 gr) Matus
József fogta (Tarr Kft.) a legtöbbet (99
db) Trieber Géza akasztotta horogra
(Tolnai Népújság).
A Tolna Megyei Horgászegyesületek
Szövetsége július 22-én szombatra idén
is meghirdette a MÉDI@-KUKAC nyílt,
egyéni horgászversenyt a kisszékelyi
Csádés tónál. A versenykiírás szerint
azok indulhatnak a versenyen, akik
igazolni tudják, hogy valamelyik írott,
vagy elektronikus médiával foglalkoztatási jogviszonyban vannak, vagy külsõ
tudósítói, vagy tulajdonosai. Illetve
valamely média technikai mûködtetését
biztosítják. Nevezni legalább 10 db
horgász, és/vagy sajtó viccel lehetett,
melyet a nevezéssel együtt írásban kellett
a Szövetséghez eljuttatni.

A gyülekezõ fél hétre volt meghirdetve, a
verseny (a sorsolást, felkészülést, etetést
követõen) 8-kor kezdõdött.
Az idõjárás idén igen jó volt, a versenyzõk szép számmal vettek részt e rendezvényen. Mivel a Kisszékelyi Községi
Horgász Egyesület nemrég telepített
újabb halakat a tóba, a szerencsésebbeknek igen jó kapásuk volt.
11-kor a versenyt lefújták, kezdõdött a
mérlegelés, az eredmények összesítése.
A zsûri kiemelte: igen eredményesnek
mondható, hogy a 37 induló közül 27
versenyzõ összesen 104 kg 60 dkg halat
fogott. A verseny gyõztese a férfiaknál a

eseményre az ország számos pontjáról.
Kötetlen program keretében vetélkedõket, ügyességi versenyeket rendeztek.
Az esemény fénypontja idén is az volt,
amikor a motorosok felvonultak a falu
fõutcáján.
Másnapra a vendégek nagy része már
eltávozott, de Emilék a „maradék” zenészekkel és mazsorettekkel zenés felvonulással búcsúztak a kisszékelyiektõl a
helybéliek nagy érdeklõdése mellett.

A rendezõk az indulókat jövõre is
visszavárják.
Az eredményhirdetést követõen jött az
ebéd és a szabadtéri kultúrmûsor,
amelyet a nemzetközi fúvóstábor résztvevõi adtak.
A tábor szervezõje, Szentesi István elmondotta, hogy idén már három ország
képviselõi lépnek fel és munkáját idén
már vendég karnagyok is segítették:
Nagy Alajos Jókáról, Baráth László
Zentáról, Lelkes János Nemesócsáról. A
zenei produkciókat a mazsorett lányok
fellépése színesítette. A meglepetés a
kisszékelyi Bokréta együttes volt,
akiket Szentesi István (Emil) felkért,
hogy a fúvósokkal együtt egy népdal
egyveleggel lépjenek fel.
A tóparti koncertnek nagy sikere volt.

(Fotó: Martina Zoltán)

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

A horgászversennyel egyidõben a strandon zajlott a motorosok találkozója.
Közel száz motoros érkezett erre az

