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Minden évben augusztus 20-án szervezi
az Önkormányzat a nyári évadzáró ese-
ményét, a májfa kitáncolását. Idén hétfõi
napra esett az ünnep. Ám akkor már a
százhalombattai fúvósok, akik egész
héten a faluban tartózkodtak és zenét
szolgáltattak a strandon, nem lettek vol-
na itt, ezért úgy döntöttünk, hogy elõtte
szombaton tartjuk meg a rendezvényt.
Idén is a konyhás lányok voltak a sza-
kácsok, akik a változatosság kedvéért
paprikás krumplit fõztek. Délután kezd-
tek gyülekezni az érdeklõdõk, akiket a
zenekar meglepetése várt: mindenkit
megvendégeltek lángossal. A frissen sült
lángost sajttal és tejföllel, vagy
fokhagymával lehetett fogyasztani.
Köszönjük.
Közben a zenekar is elkezdte napi kon-
certjét a közönségnek. Az egy órás kon-
cert alatt sok ismert dallam csendült fel,
amit a hallgatóság tapssal jutalmazott.
A zenekar rövid pihenõje után az érdek-
lõdõk átvonultak a strand másik felén
álló májfához. Kezdetét vette a fa körbe-
táncolása. Idén a polgármester - egyéb
elfoglaltsága miatt - nem volt jelen, így a
képviselõtestület két tagja kezdte zenére
fûrészelni a fát. Az életlen szerszámmal

sötétedésig, vagy még tovább is eltartott
volna a mûvelet, így elõkerült egy mo-
toros fûrész is, mellyel pillanatok alatt
földre került a fa.
Ezután az asztalokhoz ültünk és el-
fogyasztottuk a szakácsok által készített
finomságot, valamint a hozott pogá-
csákat, süteményeket. Többen énekelni
kezdtek, mások beszélgettek, vagy páran

zenére táncoltak is, amíg bírták. A
legkitartóbbak — fõleg fiatalok — még
éjfél után is buliztak.
Így zajlott a nyár utolsó rendezvénye.
Reméljük, jövõre is találkozunk hasonló
programokon!

Martina Zoltán
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Közhírré
tétetik...

Tájékoztató a képviselõtestületi ülésrõl

Elhunyt

Császár Zoltán
43 éves

kisszékelyi lakos

Váli Sándor
76 éves

dunaújvárosi lakos

Béke poraikra!

A képviselõtestület (KT) legutóbbi ülésé-
re augusztus 29-én került sor.
A polgármester ismertette a faluban lezaj-
lott nyári programokat. A strand és tábor
június 15-tõl augusztus 31-ig volt nyitva.
A parlagfûirtás közfoglalkoztatás prog-
ramban egy fõ dolgozott augusztus 3-ig.
Közfoglalkoztatás keretében jelenleg az
önkormányzat udvarában a traktornak és
a pótkocsinak tárolót készítenek.
Tájékoztatót tartottak a helyi civil szerve-
zetek vezetõi az elmúlt évi tevékenysé-
gükrõl és terveikrõl. Barka József, a
Nyugdíjas Egyesület elnöke elmondta,
hogy az egyesület taglétszáma a halál-
esetek miatt sajnos csökken, szükség
lenne a fiatalabb nyugdíjasok belépésére.
Egészségi állapotára tekintettel szeretné,

ha az egyesület elnöki tisztségét valaki
átvállalná. Pajor Ágnes, a Kulturális
Egyesület elnöke beszámolt arról,
hogy az elmúlt év az egyesület számára
tartalmasan telt, a legnagyobb felada-
tokat az idei aratóünnep megszer-
vezése, lebonyolítása adta.
Felmerült, mi lesz a sorsa a kis-
települési önkormányzati hivatalok-
nak. Keresztes László elmondta, hogy
körjegyzõségünk településeinek lakos-
sága eléri a szükséges létszámot a kö-
zös hivatal fenntartásához. A kör-
jegyzõség minimális létszámmal mû-
ködik, ezért minden dolgozóra szükség
lenne.
Félévkor a költségvetési számla nem
volt mínuszban, ami abból adódott,

hogy egyes kifizetéseket nem teljesí-
tettünk, mint például az iskola mûködési
hozzájárulása. Nagyobb hiány esetén az
önkormányzat mûködési támogatási
kérelmet fog benyújtani. A KT döntött a
szeptemberben lejáró OTP folyószámla
hitelszerzõdés meghosszabbításáról,
melyre csak december végéig van lehe-
tõség. Az önkormányzatok 2013-tól már
nem vehetnek fel folyószámlahitelt.
A képviselõtestület következõ ülésére
szeptember 27-én csütörtökön 15:00
órától kerül sor a Könyvtárban, melyre
minden érdeklõdõt várnak.

Pajor Ágnes – Horváth András

Köszönetnyilvánítás
Nádori Antal Ferenc kisfiunknak 2012.
augusztus 25-én, az elsõ születésnapján
tartottuk keresztelõjét a Római Katoli-
kus Templomban. Az újságon keresztül
szeretnénk megköszönni a szüleinknek,
a keresztszülõknek, barátainknak és
minden kedves ismerõsünknek, hogy
segítettek bennünket úgy az
elõkészületekben, a szertartásban való
közremûködésben, mint az eltelt évben
is. Nagyon hálásak vagyunk azért a
szeretetért, drukkolásért, amivel körbe-
vettek bennünket.

Hegedûs Gabriella és Nádori Antal

A Bokréta Hagyományõrzõ Csoport
augusztusban Attalán járt. Errõl szep-
temberi számunkban tudósítunk

2012. augusztus

Lakossági tájékoztató

A szociális ügyek (lakásfenntartási támo-
gatás, közgyógyellátás, rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezmény stb.) megállapí-
tása egy évre szól, melyet új kérelem
beadásával lehet meghosszabítani.
Kérjük, hogy a kiadott határozaton a
lejárat idejét kísérjék figyelemmel, és a
lejárat elõtt 30 nappal újból kérelmezzék
az ügyintézõnél.

ÖNKORMÁNYZAT

Háziorvosi rendelés

Helyettesítõ orvos: Dr. Pataky László
Elérhetõsége: 06/30-985-13-31

Rendelési idõ Kisszékelyben

Kedden: 7.30 órától a rendszeresen sze-
dett gyógyszerek felíratására van lehetõ-
ség.
Csütörtökön: 7.30 órától – amíg beteg van

Központi ügyelet

Hétköznap:
16.00 órától  08.00 óráig
Hétvégén  és ünnepnapokon:
24 órában
Telefon: 06/74-318-104

Folyékony hulladék elszállítás (szenny-
víz-szippantás) telefonszámai lakosság
részére:
DRV Siófok hívható vezetékes vonal-
ról: 06-84/501-131,
mobil: 06-30/538-0205
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Milyen volt?
Szórakozási lehetõségek 1960 - 1975

Kultúrotthonnak is neveztük, hisz a
kultúra, a szórakozás otthona volt. Itt
mûködött a mozi, lehetett táncolni a
bálokban, lakodalmakon, élvezhettük
az egyéb elõadásokat. Az óvodások
és iskolások is sokszor szerepeltek
ünnepségek alkalmából. Igazi cir-
kuszi elõadásokat is láthattunk az
épületben vagy a mostani strand
elõtti téren nagy sátorral, sok
szereplõvel, állattal. Nem úgy, mint
manapság, hogy egy család 4 tagja az
összes szereplõ. Bohóc, bûvész,
zsonglõr, állatidomár egy-két állattal,
de még a jegyszedõi feladatot is az
egyik szereplõ látja el. Halvány em-
lékem van arról az egész estés bû-
vészmûsorról, ahol a szenzáció volt
egy nõ kettéfûrészelése. Talán
harmadikos lehettem, de az iskolások
közt is nagy „vita” volt, hogy mi
lehet a trükk, mert ilyent biztosan
nem lehet csinálni, hisz ha az
ujjunkat elvágtuk, az sem gyógyult
be azonnal.
Mostanában a rendõrmotorosok talál-
kozóján láthattunk híres szereplõket
a falunkban. Nem volt ez mindig így.
Amikor a falu szinte minden csa-
ládjából volt ÁFÉSZ tag, akkor éven-
te egyszer tartott taggyûlést az
ÁFÉSZ. Ezt is itt rendezték. A gyûlés
után volt, hogy vacsorát is kaptak a
jelenlévõk, de híres mûvészek is
adtak mûsort. Már nem emlékszem a
fellépõkre, de volt köztük magyar-
nóta énekes és táncdal énekes is. Az
épp aktuális sztár elõadók léptek fel.
Azt viszont biztosan tudom, hogy
ilyenkor is több településen léptek
fel, és Kisszékely az utolsó állomás
volt, de csak nem akartak megér-
kezni. Akkor még nem volt mobil
telefon, hogy üzenjenek, miért kés-

nek. A közönség csak várt, és várt.
Végre megérkeztek, és többek közt
Béres Ferenc énekelt nótákat. A
mûsor végére a közönség is el-
felejtette a hosszú késés miatt a vára-
kozást, a rossz hangulatot, és már mi
sem akartuk elengedni õket, újabb
ráadásokat kértünk, hisz ritkán lát-
hattuk élõben õket. Megértettük,
hogy miért érkeztek késve és meg-
bocsátottunk nekik.
A lakosság létszáma is jóval több
volt és mindig találtak módot, hogy
bált szervezzenek. Búcsúi, vagy far-
sangi, Katalin vagy Erzsébet napi,
szilveszteri bált, és egyéb alkal-
makkor is. Igaz akkor volt a faluban
saját zenekar és nem kellett drága
technika sem, mégis jól mulattak a
résztvevõk. Csak a hangszerek hang-
ereje is elég volt a jó hangulathoz.
Mesélték, hogy még régebbi idõkben
elég volt egy harmonika és már tán-
coltak is az emberek és szinte min-
den hétvégén ez volt a szórakozási
lehetõség.

Az idõszakban több lakodalom volt
egy évben, amit szintén a mûvelõdési
házban tartottak. Már napokkal elõbb
elkezdték a készülõdést, az eszközök,
padok, asztalok, edények összehor-
dását. Az épület mellett sátor készült
a konyhának, ahol fõzték, sütötték a
finom fogásokat a résztvevõknek.
Az épület adott helyet a fiataloknak
hét végén, illetve az iskolai szünidõ-
ben a naponkénti összejövetelekre is.
Kártyáztak, sakkoztak, lemezeket
hallgattak, táncoltak. Késõbb már té-
vét is tudtak nézni.
Akinek kedve van leírni, hogy
milyen volt más idõszakokban a szó-
rakozási lehetõség, megteheti, és
megjelenhet a lapban. Ha nem vállal-
kozik az írásra, akkor szóljon nekem
és egy hangrögzítõ eszközre felve-
szem, amit mesél, majd megírom he-
lyette. Akár a mostani iskolások is
készíthetnek riportot a nagyszüleik-
kel, és a legjobb történeteket jutal-
mazzuk is.

Martina Zoltán

MÛVELÕDÉSI HÁZ
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E havi számunkba a fényképeket
Lelkes György, Fehér Árpád és Törõ
Péterné  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

Az idén is szokásosan júniusban, a nyári
szünet kezdetével nyílt meg a strand és az
ifjúsági  tábor. A tábor elsõ vendégei a
mezõszilasi általános iskolások voltak.
Õket követték még júniusban Torma Gábor
szervezésében a karatésok. Júliusban volt
egy sárbogárdi csoport és a Tolnai
Katolikus Általános Iskola cser-
készcsoportja. Augusztusban a Schneider
Gábor vezette kerékpárosok voltak az
utolsó csoport. A karatésok és a tolnai
cserkészek minden évben rendszeresen
táborunk lakói. Ahogy a tolnai pedagógus
Kollerné Illés Gabriella fogalmazott, már
tizedszer járnak nálunk, és „szinte már
hazajárnak”.

Nemcsak az ifjúsági táborba jönnek
hozzánk üdülõvendégek, hanem a stran-

don is sátoroznak nyaralók. Az idei évben
is ide szervezte zenetáborát a két általunk
már ismert fúvóscsapat, az „Emil” és a
„Szazó” által vezényelt szigetszent-
miklósi és százhalombattai zenészek.

A táborosok nagyban hozzájárulnak a
strand kihasználtságához és hozzánk
járnak a környezõ települések min-
degyikébõl is a fürdõzni vágyók. A kis-
székelyi gyerekek ingyenesen stran-
dolhatnak. Így sok helyi gyermeknek a
nyári szünetben a rájuk szakadó sza-
badidõ eltöltésének szinte mindennapos
helyszíne a strand. Talán ennek kö-
szönhetõ, hogy nincs a faluban olyan
gyermek, aki ne tanulna meg úszni.

Évek óta az idei volt a legjobb strand-

idény. A forró, csapadékmentes nyár
kedvezõ hatásaként  megdõlt a láto-
gatottsági rekord. Az összesített adatok
alapján az utóbbi években a következõ-
képpen alakult a fürdõzõk száma:

2008. 3020 fõ
2009. 3383 fõ
2010. 3204 fõ
2011. 3629 fõ
2012. 4224 fõ

A látogatottsággal elégedettek vagyunk –
mondta a strandot üzemeltetõ Önkor-
mányzat vezetõje, Keresztes László pol-
gármester –, és ha a bevételek fedezni
tudják a kiadásokat, a jövõben is fenn-
tartható lesz a strand.

Pajor Ágnes

VÉGE SZAKADT A SZÉP NYÁRNAK

Ságvári József az aratóünnep egyik
programjaként minden kocsikázni vá-
gyót elvitt egy sétaútra. A gyerekek
folyamatosan igényelték a járatot, így
nem lehetett kifogyni az utasból. Én is
részt vettem egy ilyen körúton hölgy-
társaimmal. A nagy meleg miatt egész
úton sajnáltuk a lovakat, de Józsi meg-
nyugtatott bennünket, hogy hozzá
vannak szokva, meg vannak itatva, nem
kell õket félteni. Felfedezni a tájat
lovashintóval mindannyiunknak külön-
leges élményt jelentett. Megkérdeztem
Józsit, honnan ez a szép hintó?
- Tavaly még speniterrel voltam itt, ezt az
idén vettem. Az interneten találtam rá.
Azért választottam ezt, mert ez egy régi
Ciráki  hintó az 1900-as évek elejérõl.
Eredeti a vasalása. A fa részeket folya-

matosan újítgatni kell, melyek ere-
detileg kõrisfából készültek. A család is
segít a felújításban. Annyiban változott
a kocsi az eredetihez képest hogy a
kerekek gumirádlisra cserélõdtek.
- Hány lovad van?
- Három lovat tartok, mezõgazdasági
munkákban dolgozom velük.
- Milyen meghívásokkal keresnek meg?
- Gyakran hívnak rendezvényekre.
Tegnap éppen Igaron voltam, az ének-
karosok hívtak meg, õket vittem egy
rendezvényen. Szüreti felvonulásokra
hívnak. Simontornyán tíz éve minden
évben részt veszek a szüreten.
- Ezúton is köszönjük neked, hogy
nálunk is színesítetted az aratónapot
lovaiddal, hintóddal, közremûködésed-
del.

A kisszékelyi programok között meg-
található lovaskocsizási lehetõség gaz-
dája is Ságvári Józsi. Bebarangolható a
falu környéke egy kétórás kocsikázással,
mely kérhetõ a 30/458-4779-es telefon-
számon.

Pajor Ágnes

H i n t ó n
j á r v a


