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GYÜMÖLCSÖZÕ
TERMÉNYBÖRZE
A TAMÁSI PIACON

2011. szeptember 15-én egy napra
új színfolttal gazdagodott a tamási
piac. Árusként megjelentek a „Sors-
fordító-sorsformáló” munkaerõ-pia-
ci képzésben részt vett települé-
sek dolgozói is. A mi három höl-
gyünk, Fehér Sándorné, Bodó Bé-
láné és Cseke Veronika is az áru-
sok között volt, az általuk meg-
termelt zöldségféléket árusították.
Miközben ketten a piacon
„kofáskodtak”, addig a harmadik
személy a mûvelõdési házban a
számunkra biztosított helyen egy
mini kiállítást rendezett be ter-
ményeinkbõl.
A piac délig tartott, lányaink jól
teljesítettek, mivel a felkínált
portéka több mint felét el is adták.
A piac után a mûvelõdési házban
egy konferencia is volt, ahol az
önkormányzatok által megtermelt
zöldségfélék piacra jutását tár-
gyalták meg az érintettek. A tava-
lyi aszályos év ellenére a ter-

ményeink többsége jól sikerült, a
jövõben szeretnénk ezt a munkát
lehetõségeinkhez képest jól
csinálni, valamint fejlesztéseket
véghez vinni.
Hárman voltak a programban két

éven keresztül, köszönjük nektek,
lányok, továbbra is töretlen akti-
vitással csináljátok!

Keresztes László



Szerkesztõségünk
tájékoztatja olvasóit,
hogy az újság számait

e-mail címre kézbesíteni tudja.
Kérjük, hogy igényét a

kicsifalunk@freemail.hu
e-mail címen jelezze.

2 KICSI FKICSI FKICSI FKICSI FKICSI FALALALALALUNKUNKUNKUNKUNK

Közhírré
tétetik...

2011. szeptember-október

Elhunyt

Májer József
34 éves

volt kisszékelyi lakos

Schmidt László
84 éves

és
Schmidt Lászlóné

85 éves
kisszékelyi lakosok

 Csocsó Istvánné
sz. Sipos Mária

 70 éves
a gyönki Szociális Otthon

lakója

Béke poraikra!

Falugazdász

Tóth Sándor kerületi fõfalugazdász
értesíti a gazdálkodókat, hogy ügy-
félfogadásuk személyi változás miatt
szünetel, november 1-tõl meghatá-
rozatlan ideig.
Mindenfajta ügyintézés a Tamási
Falugazdász Körzetközpontban:
7090 Tamási, Szabadság u. 29.
Telefon: 74/471-709, 74/570-029

Hétfõ-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:               8.00-13.30

A Kisszékelyi Kulturális Egyesület és a
Kisszékely Önkormányzat Képviselõtes-
tületének közös felhívása

Alakítsuk közösen
Kisszékely jövõjét!

Tisztelettel várunk mindenkit december
10-én (szombaton) 14 órára a Könyvtárba,
a falu jövõjérõl szóló beszélgetésre.
Néhány téma:
–  a helyi gazdálkodás fellendítése
– a természetbarát idegenforgalom fej-
lesztése
–  a lakosságszám drasztikus csökkenésé-
nek megállítása
–  a falu természeti és kulturális öröksé-
gének védelme
Kérjük, hogy ötleteivel, terveivel, cél-
jaival Ön is segítse elõ a közös gondol-
kodást és cselekvést, a helyi közösség
épülését!

Hírek a Kerekerdõbõl

Szeptember elején második évét kezd-
te a “Kerekerdõ” Családi Napközi,
ahová örömmel tértek vissza a
gyerekek a nyári szünet után. Jelenlegi
óvodásaink: Fehér Petra, Horog Gergõ,
Horváth Gyula, Kiss József.
Közeljövõben a faluba költözõ
kisgyermekes család szándékát fejezte
ki, hogy két éves gyermeküket a
családi napközibe kívánják beíratni. A
kislányt szeretettel várjuk a gyerekek
közé!
Október elsõ napjaiban egy szín-

vonalas, vidám bábelõadást élvez-
hettünk, saját csoportszobánkban. A
könyvtárat népszerûsítõ program-
sorozaton belül (ingyenesen),  két
óvónõ személyében, a “Katalinka
Bábszínház“ nyújtott a gyerekeknek
önfeledt szórakozást. Köszönjük!
Októbertõl heti fél órában, játékos
formában hitoktatás is folyik az
óvodában, Kajtárné Tiborcz Mária
vezetésével.
Szép volt az õsz, így a gyerekekkel
sokat kirándultunk a természetben,
terméseket, leveleket gyûjtöttünk,
amelyekkel az óvoda falát
díszítettük.
A gyerekek nagy izgalommal

készülnek a Mikulás fogadására, aki
december 6-án, délután 13 órára
érkezik hozzánk. Az ünnepségre
minden falubelit és családtagot
szeretettel hívunk és várunk!

Taróczy Tamásné és Apró Etelka

Tájékoztató

Az Önkormányzat hivatalában a
munkabér és a szociális ellátások
pénztári kifizetése minden hónap 3-a.
Ha hétvégére vagy munkaszüneti
napra esik, akkor az elõtte lévõ
munkanapon történik a fizetés.
Fizetési napon a kifizetés
megkezdését az OTP nyitva tartása
befolyásolja.
Hétfõn-szerdán-pénteken 11.00
órától, kedden-csütörtökön 13.00
órától vehetõk fel a juttatások.
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Múltidézõ

„A társadalom életében
a ma nem érthetõ meg
a tegnap nélkül.”

Mályusz Elemér

Csepregi Ferenc

Iparos emberek 2.

Az elõzõ lapszámban a mesterségekrõl és
az iparosokról  közöltünk egy össze-
állítást.  Kérésemnek eleget téve  néhá-
nyan jelentkeztek és a névsort sikerült
kiegészíteni. Köszönöm mindazoknak,
akik  megkerestek, akár engem, akár a
szerkesztõ bizottság valamelyik tagját,
hogy a névsort kiegészítsék. Ez a lista
sem lesz teljes, mert az emlékezet véges,
és mindig eszünkbe jut egy-egy újabb
történet és egy újabb szereplõ, aki a
listára kívánkozik.
Az 1950 évekig a faluban önálló iparos-
ként mûködõ mesteremberek nagy hatás-
sal voltak a falu társadalmi életére.  A
borbélynál, a kovácsmûhelynél vagy a
szabónál mindig sok ember megfordult.
Megvitatták a közösséget érintõ  dolgo-
kat, és persze az aktuális pletykák  eze-
ken a csatornákon is  terjedtek.
Itt kell megemlíteni azokat a mestersé-
geket amelyeknek nem volt a faluban élõ
állandó képviselõje. Ilyenek voltak a
vándor üvegesek, drótosok, bádogosok,
köszörûsök, de ide sorolhatjuk a meszest,
a WC pucolót és a teknõvájókat is, akik
esetenként a községben megjelenve, az
utcákat végigjárták és a munkájuk han-
gos hirdetésével tényleges lakossági szol-
gáltatást végeztek.
Nem feledkezhetünk meg a néha meg-
jelenõ ószeresekrõl sem. Ezek lovas ko-
csival, két-három havonta végigmentek a
faluban és hangosan hirdették, hogy
ócskavasat, rongyot, csontot, állatbõrt,
tollat és egyéb ócskaságot gyûjtenek,
amiért kisebb tárgyakat, tányért, bögrét
vagy poharat adtak cserébe. Ez a te-
vékenység tulajdonképpen egy rend-
szeres köztisztasági tevékenység volt,
betöltötte a mai lomtalanítás szerepét
azzal, hogy nemcsak félévente, hanem
annál gyakrabban szállították el a feles-
leges, újra feldolgozható lomokat. Az
ószeresek hiányát pár év múlva a község
területén lehetett igen szomorúan ész-
lelni.
A felesleges holmik a házaknál felgyü-
lemlettek, aminek az volt a következ-
ménye, hogy az emberek esetenként az
udvarról kiszállították, és a végén ezek a
holmik  az utak mentén, az árokpartokon,

erdõszéleken kötöttek ki.
Visszatérve a mesteremberek listájára -
amely eredeti szándékom szerint csak
az önálló iparral rendelkezõket emlitette
volna -, az  özv. Czinkon Antalné, Barka
József és Szabó László segítségével az
alábbiak szerint kiegészült.

Kõmûvesek
Soós István, Schiszler Lajos, Czinkon
Antal, Katona József, Farkas István,
Borbás Sándor, Mittelholcz Ferenc,
Mittelholcz Sándor, Bicsek István, Sa-
vanyú János, Czinkon Antal, Nyirati
Lajos, Kiss Ferenc, Blum András, Ko-
vács János, Peringer Ferenc, Haumann
József, Bérdi Lajos, Barkóczi József,
Horváth Péter, Horváth József, Tímár
István, Borbás István, Ságvári József,
Májer Lajos, Májer Péter, id. Németh
István, Sasvári György, id. Schiszler
József, id. Lack István, Leimszider La-
jos, Botos János, Agócs György, Maróti
János

Ácsok
Haumann György, Horváth István, Mit-
telholcz György, Vódli József, Várteleki
Imre, Botos József, Isztli Márton

 Asztalosok
Vizner Sándor, Vódli Dezsõ, Harcsa Imre

Kovácsok
Péti Géza

Szabó mesterek
Diel János, Farkas Kálmán, Albert
István, Szántó László

Hangya Szövetkezet és ÁFÉSZ
boltosai

Czinkon György, Czinkon László,
Szalma László, Schlégel Imre, Borbás
József, Nádori József, ifj. Nádori
Józsefné, Borbás István, Lack György,
Gerebic Zsuzsa

Cipészek
Himpli Géza, Vódli József, Szalma
István, Monhalt János, Zima József,
Nyulász Gizella boltos

Ismét kérem, akinek a családi fénykép-
gyûjteményében a régi mesterségeket,
vagy viseleteket  megörökítõ fényképe
van, juttassa el hozzám, szeretnénk
ezeket az utókor számára is közkinccsé
tenni.
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Az ÁFÉSZ az Általános Fo-
gyasztási és Értékesítési Szövet-
kezet név rövidítése. A hatvanas
években a faluban sokan dol-
goztak ennél a cégnél.
Üzemeltette a boltot, a húsboltot,
a szódagyártót, a terménydarálót,
az italboltot, a presszót, és foglal-
koztatta a felvásárlót. Mindegyik
részlegrõl lehetne mesélni, de én
most az utóbbiról írnék rész-
letesebben.

Az idõk során több felvásárló dol-
gozott egymás után. Köztük volt a
papám, Schiszler József. A
családban is sok mindenrõl hal-
lottam, tudtam, a nyári szüne-
tekben sok idõt töltöttem a
felvásárlói irodában és a környé-
kén, így láttam a munkáját.
Amikor már rám lehetett bízni
kisebb feladatokat, akkor segí-
tettem is.
A felvásárló sok mindent meg-
vett, amit a falu lakói termeltek. A
tojás átvétel volt az egyik
legjelentõsebb. Hetente két alka-
lommal lehetett a házaknál fölös-
leges tojásokat eladni. Egy-egy
alkalommal száznál is több tojást
vásárolt meg. Volt egy készülék,
amivel átvilágították a tojásokat,
hogy megállapítsák, frissek-e,
vagy esetleg már kifejlõdõben
van bennük a kiscsibe. Nem lett
volna szerencsés, ha például a
fagylaltkészítés közben egy rossz
tojás kerül az alapanyagba.
Vizsgálták a tojás nagyságát is, 40

AZ ÁFÉSZ-FELVÁSÁRLÓ

grammtól 70 grammig.
Vásároltak még dióbelet, mák-
gubót is. Legnagyobb tételben a
cseresznyét és a meggyet vették
meg. Nagyon kellett vigyázni a
minõségre. A gyümölcs érésekor
sok-sok mázsányi jött össze, amit
el kellett szállítani a konzerv-
gyárba. Ilyenkor a papa is ment a
teherautóval. Akár hetente több-
ször is. Ez Pakson volt. Nagy
élményem volt, ha elmehettem én
is, annak ellenére, hogy csak a
motorháztetõ “ülésén” utazhattam.

Nyulakat is vettek. Meghatározott
idõben jöttek a nyulakért, amit
elõtte át kellett venni. Ezen kívül
még a csigákat is felvásárolták.
Az így fizetett pénz jól jött a
családoknak.
Nem csak felvásárlásból állt a
munkája, hanem eladásból is.
Tavasszal lehetett íratni kacsát,
csibét, és az elõre meghatározott
idõben hozták ki. Általában. Ami-
kor késtek, este fûteni is kellett,
hogy a napos csibék meg ne fáz-
zanak. A vevõk sokszor órákat
várakoztak, és sokan már haza-
mentek a ház körüli munkákat
elvégezni. Ilyenkor én kerékpárral
mentem el szólni nekik. Amikor
elterjedt a gáztûzhely, a palackok
cseréje is a felvásárló egyik helyi-
ségében történt. A tápot is a felvá-
sárló árusította, egy másik helyi-
ségben. Eleget járkált ide-oda.
Általában mindennek volt kijelölt
idõpontja, hisz egy ember egy-

szerre csak egyféle feladatot tud
elvégezni, de mindig volt rend-
kívüli esemény. Például elfogyott
a táp, kiürült a gázpalack. (akkor
még 40 forint volt a csere ára...)
Ilyenkor jó volt a segítségem. Ju-
talmam pár forint volt, amit rövid
idõn belül elfagylaltoztam.

Emlékeim szerint ennyi min-
dennel foglalkozott a papám, néha
besegített a mamám is, de õ csak
alkalmi segítõ volt. Mára már
külön-külön van tápárus, gáz-
palack cserélési lehetõség, napos
baromfi árus.
Felvásárlás nincs már, mert nincs
konzervgyár sem. Ha valamit fel-
vásárolnának, azért meg olyan ke-
veset adnának, hogy nem éri meg
eladni.

Martina Zoltán
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PIACI TAPASZTALATOK

A nyáron kísérleti jelleggel hétvé-
genként piaci napokat tartottunk.
Július 23-tól nyár végéig öt al-
kalommal volt helyi piac. Az elsõ
alkalommal szomorkás esõs idõ
volt, így aztán kinyitottuk az is-
kolai osztálytermet, hogy ne áz-
zunk. Aki éppen nem vásárolt, az
is sokáig velünk maradt.
Körbejárták a termet és megné-
zegették a kiállított fotókat, elbe-
szélgettek.
A német lakosok szinte mind-
annyian eljöttek szétnézni. Volt el-
adó barack, fokhagyma, tojás, tök.
Egy baj volt, a kevés áru hamar
elkelt, valamelyik kétszer is. Aki
megvette, egy részét továbbadta,
hogy mások se térjenek haza üres
kézzel. Sokan csak körülnézni jöt-
tek, otthon hagyták a termékeket,
mert nem voltak biztosak a siker-
ben. Elsõ alkalommal kevés volt
az áru, sok volt a vásárló.

A késõbbi alkalmakon is mindig
voltak árusok is és vevõk is.
Szombat reggelenként minimum
négy kereskedõ árusított. Nem
mindig találkozott a kereslet a
kínálattal.
Mivel a helyieknek általában van
kiskertjük, inkább a hétvégi há-
zasok közül vártunk több érdek-
lõdõt, de kevesen jöttek el.
A piaci nap végeztével aki nem
akarta hazavinni portékáját, meg-
ajándékozta vele a többieket.

Jellemzõ termékek voltak: barack,
szilva, alma, tojás, paradicsom,
tökfélék, fokhagyma, fõzni való
kukorica. Amit kerestek és nem
volt, az a zöldség, sárgarépa, bur-
gonya, hagyma. Egy alkalommal
volt méz. Szintén egyszer finom
savanyúság, lekvár. Kötött holmik
(zokni, tutyi, kardigán).

Gyûjtöttük a véleményeket:
Javasolták, hogy a piacot miért
nem a bolt környékén tartjuk, mert
akkor útba esne és többen meg-
néznék. Azért választottuk az
iskolaudvart, mert így tudtunk ki-
tenni asztalokat. A piacot kísérleti
jelleggel szerveztük, mûködteté-
sének vannak feltételei. Az áru-
soknak rendelkezni kell õsterme-
lõi igazolvánnyal. Bejelentési, hi-
giéniai és ellenõrzési szabályai
vannak.

Összegzésként elmondható, hogy
a helyi termelõi piacon bár kicsi
volt a forgalom, mégis sokan örül-
tek a kezdeményezésnek.
Továbbra is szeretnénk, ha ez a
piaci forma gyökeret verne. Ezt
úgy lehetne elérni, ha a termelõk
jó minõséggel és alacsony árral
jelennének meg. Az aktuális napi
kiskereskedelmi ár alatt minimum
15-20%-kal kínálnák portékáikat,
ez maga után vonná, hogy több
vásárló keresné fel ezt az árusító
helyet.

Árusítottak:
Závodi Lászlóné, Horváth Anna,
Dick György, Isztli Mártonné,
Paddi Józsefné, Martina Zoltán,
Meier Józsefné, Blum Andrásné,
Nagy Józsefné, Mittelholcz Fe-
rencné, Varga Péterné, Csillagné
Berenczki Katinka, Uszterhel
Györgyné.
Megköszönöm mindenkinek a
közremûködést, akik segítették a
kezdeményezést.

Pajor Ágnes
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Új tanév – új lehetõségek

Az iskolakezdés eseményei

2011. szeptember 1-én megkez-
dõdött az új tanév. A nyár sok
élménye és kötetlen napirendje
után nem volt könnyû vissza-
szokni az iskolai élet rendjébe. A
gyerekek számára vigaszt legfõ-
képp az jelenthetett, hogy mind-
egyikük egy évfolyammal maga-
sabb osztályban kezdte a tanévet,
így mindenki nagyobbnak, tapasz-
taltabbnak érezhette magát. Jó
volt találkozni a rég nem látott
osztálytársakkal, sokaknak lettek
új osztálytársai, és kíváncsisággal
lehetett gondolni az új tan-
tárgyakra és tanárokra. A simon-
tornyai általános iskola alsó tago-
zatába 5, a felsõ tagozatba 12 kis-
székelyi tanuló jár idén szep-
tembertõl. Ugyancsak Simontor-
nyára, de a gimnáziumba ketten,
míg a szakiskolába szintén ketten
járnak.
Az idei év különösen jól indult:

igazgatói dicséretben részesültek
azok a kisszékelyi gyerekek, akik
a júliusi 2-i kisszékelyi ünnep-
ségen, iskolánk alapításának 310.
évfordulójára rendezett megem-
lékezésen, az „Epizódok a régi
iskola életébõl” c. elõadásban sze-
repeltek. Hadd szerepeljen nevük
itt is, hiszen akkor a nyári
szünetük egy részét áldozták a
próbákra, és mûsorukkal hozzá-
járultak az ünnepség sikeréhez:

Császár Bettina, Császár Cintia,
Fehér Klaudia, Fehér Nóra, Fe-
hér Tímea, Horváth Anna, Mezõsi
Alexandra, Sasvári Mirella, Wa-
gensommer Klaudia.

Az új tanév mindig új kötele-
zettségekkel jár, no meg új lehe-
tõségekkel is. A legfontosabb,
hogy mindenki legyen képes el-
sajátítani azt a tudást, amire ké-

sõbb majd boldogulásához szük-
sége lesz. Bár a tanítás tantárgyak
keretében folyik, ezeken sok más
fontos – az életrõl, és nem pusztán
a tantárgyról szóló – üzenet is
megfogalmazódik. A kötelezõ
tanórákon kívül zeneoktatásra és
szakkörökre is lehetett jelentkez-
ni, amelyek munkájából a kis-
székelyi gyerekek ebben a tan-
évben is jócskán kiveszik a ré-
szüket.

2011-tõl Kisszékely (ismét) csat-
lakozott a Simontornyai Közok-
tatási Intézményfenntartó Tár-
suláshoz, vagyis a kisszékelyi
gyerekek most már a települések
között kötött szerzõdés szerint is a
simontornyai iskolába járnak. Az
oktatási-nevelési munkához Kis-
székely az iskolai költségeken kí-
vül is hozzájárul: természeti kin-
cseivel és kulturális értékeivel
egyaránt. A falu erdeiben kirándu-
lások és szakköri foglalkozások
zajlanak, a készülõ tanösvény
pedig tovább bõvíti majd a tanulás
lehetõségeit. Az iskolamúzeumot
és az értéktárat a simontornyai
iskolából már sokan megtekin-
tették, így diákok csoportjai és
pedagógusok egyaránt.

Horváth András – Apró Etelka



7KICSI FKICSI FKICSI FKICSI FKICSI FALALALALALUNKUNKUNKUNKUNK2011. szeptember-október

Tájékoztató a képviselõtestületi ülésekrõl

A képviselõtestület eddigi õszi
üléseire szeptember 29-én és ok-
tóber 27-én került sor.

A szeptemberi ülésen a testületi
tagokon és a jegyzõnõn kívül
kilenc fõ vett részt. Elsõként a
simontornyai iskola (teljes nevén
Vak Bottyán Általános Mûvelõ-
dési Központ) mûködésérõl adott
tájékoztatót Tóthné Unghy Ilona,
az intézmény igazgatója, és Pál
Józsefné, az iskola gazdasági
vezetõje. Megtudtuk, hogy a hét
település társulásából létrejött in-
tézménybe (illetve annak tagin-
tézményeibe) összesen 1250 óvo-
dás, általános iskolás és közép-
iskolás tanuló jár, akikrõl 187
dolgozó gondoskodik (idén 13 fõ
leépítésére került sor). Az állam
által biztosított normatív támo-
gatás az intézmény költségeinek
kb. 50-55%-ára elegendõ. A hi-
ányzó összeget a társult önkor-
mányzatok biztosítják, a gyerekek
száma alapján részarányosan.
Kisszékelybõl az idei tanévben 5
alsó, és 12 felsõ tagozatos tanuló
jár a simontornyai iskolába; ok-
tatásuk költségéhez a Kisszékelyi
Önkormányzat 2011-ben összesen
875.000 forinttal járul hozzá.
(Emellett a 2009. évi elmaradt
hozzájárulást, összesen 1.371.000
forintot, 12 részletben, havonta
fizeti Kisszékely.) Májer József
képviselõ településünk és a si-
montornyai iskola közötti partneri

viszony kialakítását szorgalmazta.
Kisszékely a helyreállított tan-
teremmel, a létesítendõ tanös-
vénnyel, a strandolási és a táboro-
zási lehetõséggel járulhat ehhez
hozzá.

A kisszékelyi könyvtár egy éves
tevékenységérõl és terveirõl
Lelkes Györgyné könyvtáros
tájékoztatott. Elmondta, hogy
könyvtárunk a Tamási Könyvtár
egyik szolgáltatóhelye, az onnan
kapott mûködési költség kizárólag
az állománygyarapításra és
szorosan vett könyvtárosi tevé-
kenységre használható fel, min-
den más, a könyvtárban folyó
munka (amatõr mûvészeti cso-
portok próbái, zeneoktatás, fel-
lépések szervezése és lebonyo-
lítása, újság szerkesztése stb.) ön-
kéntesen vállalt feladat. A teleház
és eMagyarország Pont tevé-
kenységérõl és terveirõl Lelkes
György teleházvezetõ számolt be.

Az önkormányzat új folyószámla
hitelkeretet igényelt, ennek össze-
ge 3.9 millió forint. A falugond-
noki gépkocsit megjavították, a
kedvezményes önrész 100.000
forint volt. A Start közmunka-
program keretében október 1-tõl
december 31-ig 5 fõ alkalmazá-
sára kerül sor.

Az októberi ülésen Keresztes
László polgármester tájékoztatta a

jelenlévõket a közfoglalkoztatás-
sal kapcsolatos döntésekrõl, az
alkalmazott személyek kilétérõl és
az elvégzendõ feladatokról (rava-
talozó és dézsmapince rendbe-
tétele, kultúrház belsõ festése,
útszéli fák kivágása, stb.).

Tájékoztatott továbbá az ifjúsági
tábor és a strand mûködésének
tapasztalatairól. A nyár folyamán
hat csoport volt a táborban. A
strandon lévõ épületek cserép-
teteje és a medence (vízszivárgás
miatt) felújításra szorul.

A kisszékelyi Kerekerdõ Családi
Napközi mûködésérõl Apró Etel-
ka és Taróczy Tamásné számolt
be. A családi napközi célja a kis-
székelyi óvodás korú gyermekek
ellátása, a gyermekek életkori és
egyéni fejlõdési ütemének fi-
gyelembe vételével. A mûködés-
hez szükséges tárgyi és személyi
feltételek rendelkezésre állnak és
lehetõvé teszik, hogy a faluban élõ
kisgyermekek gondozása, nevelé-
se helyben magas színvonalon
biztosítva legyen.

A képviselõtestület következõ ülé-
seire november 24-én, majd pedig
december 15-én 15:00 órától kerül
sor a Könyvtárban.

Horváth András
Apró Etelka
Pajor Ágnes
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E havi számunkba a fényképeket
Keresztes László, Taróczy Tamásné,
Csepregi Ferenc, Martina Zoltán,
Horváth András, Lelkes György
készítette.

KICSI FALUNK

Felelõs kiadó:
Keresztes László és
Pajor Ágnes

Szerkesztõ:
Lelkes Györgyné
Lelkes György

Elérhetõségünk:
7082 Kisszékely,
Szabadság  u. 2.
kicsifalunk@freemail.hu
(06-74)-403-144

ÕSZI VIGASSÁGOK

Szeptember a szüret, október az idõsek
hónapja. Már évek óta tudjuk, hogy
ilyenkor megsokasodnak a Bokréta Ha-
gyományõrzõ Csoport fellépései. Úgy
készülünk, hogy ne érjen bennünket fel-
készületlenül egy újabb befutó meghívás.
Szerencsére olyan gazdag repertoárunk
van már, hogy még soha nem kellett
felkérést elutasítanunk, akár énekelni,
akár táncolni vagy színdarabot játszani
hívtak bennünket.
Szeptember 8-án Nagykónyiban rendez-
ték meg a soron következõ mikrotérségi
nyugdíjas találkozót, Simontornya, Kis-
székely, Tolnanémedi, Nagyszékely, Be-
lecska, Pincehely és a házigazdák részvé-
telével. A délelõtt a sportvetélkedõk és
tudáspróbák jegyében telt, sok tréfás
feladattal, jó hangulatban. A finom ebéd
után mûsor következett, mindegyik
nyugdíjas klub színpadra lépett, a nagy-
székelyiek kivételével. Elõször nótacso-
korral köszöntöttük a Rozáliákat és
Máriákat, utána a kisszékelyi táncokat,
majd sikerdarabunkat, Boros János Ta-
más „Megszorító csomag”-ját adtuk elõ –
mindegyiket vastapssal jutalmazták. Az
igazi meglepetés ezután következett: ott
helyben meghívtak bennünket a két nap-
pal késõbb rendezendõ szüreti mulatsá-
gukra. Így tehát tizedikén megint Nagy-

kónyiban voltunk. Jól elfáradtunk a
hosszú menetelésben, szõlõfürtökkel
díszített „Kisszékely” táblánkat pedig
meglepték és lekopasztották a „sere-
gélyek” - a helyi gyerekek.
A nagykónyiak kedvessége láttán meg-
fogadtuk, hogy a szívélyes vendég-
látást még szívélyesebbel viszonozzuk,
október 22-én sorra kerülõ itthoni
nyugdíjas találkozónkon. Erre azokat
szoktuk meginvitálni minden évben,
akiknek a meghívását viszonozni sze-
retnénk. Az idén Belecskát, Tolnané-
medit, Nagykónyit és régi barátainkat,
az egerágiakat láttuk vendégül. A me-
gyei nyugdíjas érdekszövetséget a si-
montornyai Botos Jánosné elnökségi
tag képviselte. A remek hangulatot itt is
biztosította a vendégek és házigazdák
mûsora. Kislányaink is felléptek, elõbb
Császár Cintia és Fehér Klaudia éne-
kelt, utánuk Fehér Nóra, Fehér Timea
és Wagensommer Klaudia. Ezután az
aratónapról már ismert jelenet, Boros
János Tamás „Kistérségi zöld”-je kö-
vetkezett Fehér Árpádné és Keresztes
László elõadásában, majd a „Meg-
szorító csomag” folytatása, a „Jege-
nyefán a Kis család”. A vastaps itt sem
maradt el.A nagykónyiak máris lecsap-
tak ránk, hogy a három nap múlva

esedékes találkozójukon újra adjuk elõ a
„Megszorító csomag”-ot, a folytatásával
együtt.
Így tehát október 25-én ismét ellátogat-
tunk Nagykónyiba, ahol zsúfolt ház elõtt
mutattuk be a két jelenetet. Hogy volt-e
vastaps? De még milyen!
Mindent egybevetve: szívmelengetõek
voltak a találkozások régi és új bará-
tainkkal.

Lelkes Györgyné


