KICSI FALUNK
2012. február

VIII. évfolyam 2. szám
A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

FARSANGI MULATSÁG
AZ ÓVODÁBAN

Nagyon vidáman telt február 23-án a
délelõtt a Kerekerdõ családi napköziben, ugyanis ekkor került sor az
óvodások farsangi ünnepségére. A
gyerekek szeretett óvó nénijükkel,
Taróczy Tamásnéval már hetek óta
lelkesen készültek erre a napra. Az
óvoda elõterét és a csoportszobát vidám rajzokkal, színes képekkel díszítették. A farsangi mulatságot megelõzõ napokban csörögefánkot sütöttek, amiben a szülõk és a konyhai
dolgozók is segítettek.
A vendégek (nagy örömünkre sokan
eljöttek) végignézhették az óvodások
farsangi mûsorát. A harcias kisegér
címû vidám darab nagy sikert aratott.
Emellett a gyerekek ügyesen énekeltek, szép télbúcsúztató-tavaszkö-

szöntõ verseket mondtak és elkergették a telet, a hideget és a betegségeket, egy szalmából készült kiszebaba képében. Hatalmas taps volt a
jutalom. Majd, akinek volt kedve és
jelmeze, vidám maskarába bújt. Volt
itt ravasz róka, foltos macska, szé-

gyenlõs medve, jó hangú zenész és
egy rút boszorkány is, aki igen félelmetes volt és söprûn lovagolva
érkezett hozzánk. A jelmezes felvonulást tombolahúzás követte, ahol
vidám, értékes nyereményekkel
lehettek gazdagabbak a szerencsés
nyertesek. Közben a szülõk által
készített finom süteményeket kóstoltunk, csörögefánkot ettünk.
A tombolajegyek eladásából és a támogatásokból származó bevételt
(11100 Ft) kirándulásra fordítjuk, április folyamán Budapestre szeretnénk
elvinni a gyerekeket.
Köszönjük szépen!

Apró Etelka

Köszöntjük minden kedves
nõolvasónkat a Nõnap alkalmából!
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Borverseny

Közhírré
tétetik...
Adózási határidõ
A Kisszékely Községi Önkormányzat
Adóhatósága felhívja az adózók figyelmét arra, hogy március 19-ig lehet pótlékmentesen befizetni a helyi
adók elsõ félévi összegét.

Aratóünnepi megbeszélés
Az Önkormányzat és a Kisszékelyi
Kultúrális Egyesület 2012. március
23. péntek délután 16.00 órakor tartja
a július 7-ei aratórendezvény elsõ elõkészítõ megbeszélését. Ezen alkalomra szeretettel várunk mindenkit, aki
ötletével, szervezési munkával, részvétellel szeretne hozzájárulni a rendezvény sikeres megvalósításához.
Várjuk a jelentkezõket az aratócsapatokba. Örülnénk, ha a helybéli csapatok között összeállna egy a hétvégi
házasokból.
Találkozzunk a Könyvtárban!

Idõpontja: 2012. március 31. szombat 17 óra
Helye: Mûvelõdési Ház
A részvétel feltételeirõl az Önkormányzat külön értesítést küld.
Kirándulás
Március 31-én természetjáró kirándulásra várunk mindenkit (gyerekeket, felnõtteket egyaránt), akinek kedve van egy tavaszi erdei
sétához.
Indulás reggel 9-kor a Könyvtár
elõl, visszaérkezés kb. 1 órakor.

Horváth András és Apró Etelka
Tel.: 06-30-432-8244
Térítési díjak 2012-ben
Vendégétkezõk: 720 Ft/adag
Szociális étkezõk: 500 Ft/adag
Nyári ifjúsági tábor
Reggeli
360 Ft/adag
Ebéd
720 Ft/adag
Vacsora
420 Ft/adag
Egész napra összesen: 1.500 Ft
Szállás egy napra:

800 Ft/nap/fõ

Tájékoztató
a képviselõtestületi ülésrõl
A képviselõtestület (KT) februárban
két ülést tartott, 9-én és 23-án. Az
üléseken a hivatalos résztvevõkön kívül két fõ vett részt.
A Polgármester úr beszámolt az induló
foglalkoztatási programokról.
Márciustól 8 hónapon keresztül 15 fõ
dolgozik a közel 100 %-os állami támogatottságú Startmunka mezõgazdasági programban.
A KT az elmúlt évi bevételek-kiadások
figyelembe vételével tárgyalta az Önkormányzat 2012. évi költségvetését.
Az idei költségvetés legfontosabb feladata a mûködés biztosítása, fejlesztésekre a tervek szerint nem kerül sor.

A 71 millió forint fõösszeggel elfogadott költségvetés fontosabb
adatai:
A fõbb bevételi források:
– 24.630.000 Ft állami támogatás,
– 5.730.000 Ft helyi adók,
– 22.440.000 Ft foglalkoztatási támogatás,
– 10.360.000 Ft hitelfelvétel.
A fõbb kiadási tételek:
– 15.630.000 Ft az önkormányzati
igazgatási tevékenység,
– 1.100.000 Ft közvilágítás,
– 3.110.000 Ft községgazdálkodás,
– 5.893.000 Ft szociális ellátások,

2012. február
Mûvelõdési Ház bérleti díja
árusításra
2600 Ft/alkalom,
rendezvényre
15 ezer Ft/alkalom
(fûtés nélkül).
Közösségi Ház nagyterem
bérleti díja
5 ezer Ft/rendezvény.
Falugondnoki autó
igénybevételéért fizetendõ térítési
díj:
szociális esetben 40 Ft/km,
egyéb esetben 100 Ft/km, +
állásidõre 250 Ft/óra.
Utánfutó bérleti díja 2200 Ft/alkalom.
Traktor fuvar
pótkocsival 3000 Ft/óra,
tolólappal 4.000 Ft/óra

Szolgáltatási díjak
fénymásolás 20 Ft/oldal
faxolás díja 250 Ft/oldal

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

– 1.696.000 Ft családi napközi,
– 6.037.000 Ft szociális étkeztetés,
– 2.565.000 Ft falugondnoki szolgáltatás,
– 22.465.000 Ft közfoglalkoztatás,
– 3.782.000 Ft általános iskolára.
A KT a költségvetési hiány csökkentésére keresi a takarékosság, és a saját
bevételek növelésének lehetõségeit
(pl. a szolgáltatási díjak emelése). A
Simontornyai Önkormányzat által kimutatott iskolafenntartási hozzájárulás összegével kapcsolatban a KT
még további egyeztetést kér.
Március 8-án 16:00 órától Közmeghallgatás (falugyûlés) volt, a képviselõtestület következõ ülésére pedig
március 29-én 15:00 órakor kerül sor
a Könyvtárban. Minden érdeklõdõt
várnak.

Pajor Ágnes – Horváth András
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Martina Zoltán

MILYEN VOLT?
SZÓRAKOZÁSI LEHETÕSÉGEK 1960-1975

RÁDIÓ: Ma nehéz elképzelni, hogy
nem mindig volt számítógép, televízió, kazettás magnó, de még mp
lejátszó sem. Sõt rádióból is csak a
nagy, vezetékes áramról mûködõ asztali rádiók voltak. 3 adó mûsorát lehetett fogni. A Kossuth adót, ahol komoly mûsorokat, színházi közvetítéseket, rádiójátékokat lehetett hallgatni. A Petõfi adót, ahol kicsit könynyedebb mûsorokat is hallgathattunk.
A harmadik adónak akkor még nem
volt neve, fõleg komolyzenét sugárzott. Mindegyik adó mûsorát közölte
a Rádió és Televízió Újság hetente
elõre. A zenés mûsorokban elhangzó
számok címe, elõadója elõre fel volt
sorolva benne, így mindig tudtuk,
mikor mit hallgathatunk.
Hétfõn délután például a „Kettõtõl
hatig” címû kívánságmûsort. Ma már
minden kereskedelmi rádióadón van
ilyen mûsor. Csak be kell telefonálni,
vagy SMS-t írni a kért szám címét
megadva. Akkor két-három hetet is
kellett várni, míg teljesítették a kérést, hisz fel kellett dolgozni a leveleket, összeállítani a mûsort, mert
akkor minden mûfajban lehetett kérni. Fõleg zenei számokat, de elhangzott, operett, magyar nóta, vers és

kabaré is. Ilyen alkalmakkor lehetett
lemérni, melyik szám a legnépszerûbb, mert az minden héten hallható volt. Sõt az is elõfordult, hogy
egy nap három különbözõ adásban is
elhangzott. Amikor már az akkori
kor „könnyûzenei” slágereit is
lehetett kérni és engem is érdekelt
már az ilyen jellegû zene, én is
kértem egy számot a nyári
szünidõben. Nagyon figyeltem,
mikor
teljesítik
majd.
Nem
hallottam, pedig tudtam, hogy adásban lesz, mert kaptam értesítõ
levelet. Egy-egy futó slágert annyian
kértek, hogy nem tudták felolvasni
az összes kérõ nevét, mert akkor
hosszabb lett volna az adásnak az a
része, ahol a neveket olvassák fel,
mint a teljesítés. Ezért újból írtam
levelet és kértem egy nem annyira
felkapott számot. Ezt sem hallottam,
mert a postás épp rosszul lett hétfõn,
és csak kedd reggel hozta ki a
levelet.
Persze akkor nem volt ilyen nagy
kínálat. Kezdetben fõleg táncdalénekesek voltak, a hatvanas években
indultak új elõadók, köztük az új
mûfajok képviselõi. A KI MIT TUD
és a TÁNCDALFESZTIVÁL vetélkedõin tûntek fel az új elõadók. 8-10
évesen vártam a nyarakat, hogy egy
újabb versenysorozat induljon. Mivel kezdetben csak rádión lehetett
hallgatni a versenyt, a család körbeülte a készüléket és hallgatta. Sõt
szavazott is. Lehetett levelezõlapon
szavazni. Egy szavazat nem került
még egy forintba sem. De volt olyan
is, amikor egy-egy produkció
elhangzása után a villanyokat kellett

felkapcsolni és az adott pillanatban
mérhetõ áramfogyasztás növekedésébõl számolták ki, melyik versenyszám tetszett a hallgatóknak. A
sikeres dalokat már másnap mindenki
énekelgette, fütyörészte. Ahogy terjedt a televízió, az lett a rádió helyett
a család központja.
Kedvenc nyarankénti mûsorom volt
egy gyerekeknek szóló fantasztikus
rádiójáték sorozat évente 10-12
résszel: a MIKROBI történetek,
melyek a jövõben játszódtak. Csákányi László adta a robot hangját.
Egyszerû történetek voltak, de
játszva lehetett tanulni belõle. Ma is
szívesen meghallgatnám. Igaz, a
mostani technikai trükkök ismeretében és a filmek tömegében lehet,
hogy fel sem tûnne.
A felnõttek kedd esténként hallgatták
a Szabó család történetét. Ez olyan,
mint most a tévék szappanoperái,
sorozatai, amit minden nap vetítenek.
A rádiós család elsõ adását 1959.
június 30-án sugározták és 48 év alatt
2 500 részt készítettek. 2007. február
22-én volt az utolsó része.
Nagy figyelemmel hallgattuk még a
hatvanas hetvenes években a minden
hónap elsõ hétfõjén adásba kerülõ
Rádiókabaré mûsorokat is. A Lujza és
Jenõ jelenetek szállóigéjévé vált „azt
írta az újság” mondás, a Hacsek és
Sajó, vagy a Gugyerák Lajos monológok, a konferanszok mindig sikeresek voltak. Külön jelenség volt Hofi
Géza, aki abból a mûsorból indult és
jutott a csúcsra.
Voltak még jellegzetes mûsorok a
rádióban, de azok már idõsebb korom
kedvencei voltak.
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A NEGYEDIK ÉS AZ
ÖTÖDIK MEGYE…

Büszkék voltunk eddig is arra, milyen
sok helyen jártunk a Bokréta Hagyományõrzõ Csoporttal – Tolna, Baranya és Fejér megyében. A február
újabb két megyével ajándékozott meg
bennünket, de errõl késõbb. Jöjjön
elõször a beszámoló a tolnanémedi
nyugdíjas farsangról, amelyre február
25-én, szombaton került sor. Már két
héttel korábban le kellett volna zajlania a nagy erõpróbának, az országos
nyugdíjas Ki Mit Tud? tabi elõdöntõjének, amelyre hónapok óta készültünk nagy izgalommal. Közbeszólt
azonban a sarkvidéki idõjárás, így
Némedi került az élre, néhány nap

alatt kellett „összedobnunk” egy
mûsort, a hozzá illõ farsangi jelmezekkel együtt. Úgy döntöttünk,
latinos temperamentumunkat mutatjuk meg, énekkel, némi tánccal,
hevenyészett, „egyszer használatos”
jelmezekkel. A jó hangulat és a siker
nem maradt el, a jelmezversenyen
második díjat (tortát) nyertünk,
Bodó Rózsika pedig elhozta a tombola nagydíját, az ajándékkosarat.
Sajnos, nem mulathattunk sokáig,
mert másnap reggel indultunk Tabra
(Somogy megye), a már említett
elõdöntõre. Két kategóriában indultunk, színjátszásban Boros János

KISSZÉKELYI PROGRAMAJÁNLÓ
Bõvelkedik az idei év helyi programokban! Olyanokban is, amelyek
már hagyományosan kerülnek megrendezésre, de olyanokban is, amelyekre elõször ebben az évben kerül
sor.
A rendezvények sora március 31-én a
Borversennyel kezdõdik, melyet április 22-én a Búcsú, április 30-án pedig
a Májusfaállítás követ. Május 19-én
kerül sor az elsõ Egészségnapra, május 26-án pedig a Gyermeknapra.
Július 7-én lesz az Aratóünnep. Július
21-én rendezik meg a Médi@ horgászversenyt, augusztusban esedékes a Májusfa kitáncolás, októberben a Nyugdíjas találkozó, a Falukarácsony tervezett idõpontja pedig december 22.
Bõvült azoknak a programoknak a
száma is, amelyeket kisszékelyiek kínálnak a falu természeti és kulturális
értékei iránt érdeklõdõk, illetve az itt

kikapcsolódni vágyók részére. A
szervezett programok családok,
baráti társaságok, üdülõvendégek,
vagy a nyári sátortáborba érkezõ
csoportok számára is tartalmas
ittlétet biztosíthatnak. Többek között az alábbi programokkal várjuk
a vendégeket: természetjárás, kerékpártúra, természetismereti foglalkozás, gyógynövénytúra, majorlátogatás, lovaskocsizás, lovaglás, pinceszer, borkóstolás, kenyér- vagy lángos-sütés, agyagozás, iskola- és
helytörténeti foglalkozás, személyiségfejlesztõ foglalkozás, zene- és
tánctanulás. Akár egy hétre szóló
változatos programmal állunk iskolai csoportok rendelkezésére.
A szervezett programokról a Kulturális Egyesület színes ismertetõt
készített, az érdeklõdõk számára
több helyen is hozzáférhetõ (további

Tamás „Megszorító csomag”-jával,
táncban pedig (négy belecskai táncossal kiegészülve) két német tánccal.
Erre az alkalomra új, a belecskai
viseletre emlékeztetõ fellépõ ruhákat
varrattunk, amelyekért köszönet illeti
a Nyugdíjas Egyesületet és a magukat
megnevezni nem akaró szponzorokat.
A 46 fellépõt felsorakoztató maratoni
mûsorban tisztességgel helyt álltunk,
mindkét
kategóriában
tovább
jutottunk a középdöntõbe, Hévízre. A
felkészülés tehát folytatódik, az
izgalom fokozódik – reméljük,
Zalában sem vallunk szégyent.

Lelkes Györgyné
információk: 30-432-8244). Az ismertetõ 500 példányának teljes
nyomdai költségét Kõszegi Lászlóné,
a Tolnanémedi Agrár Kft. vezetõje
vállalta, melyet ezúton is köszönünk.

Horváth András
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

E havi számunkba a fényképeket
Horváth András, Martina Zoltán és
Keresztes László készítette.

