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2012. október

VIII. évfolyam 10. szám
A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

A LEGIDÕSEBB KISSZÉKELYI

1922. október 15-én látta meg a
napvilágot a jelenleg élõ legidõsebb kisszékelyi, Pintér Lászlóné született Tímár Erzsébet. 15
évig Bözsi néniék szomszédja

voltam, így sok közös élmény köt
össze bennünket, gondolok itt a
régi disznóvágások, szüretek
hangulatára. Laci bácsi, a férje
sajnos már nics közöttünk, de ki

nem emlékezne rá, a kék munkás
kabátjára, ami tulajdonképpen
csak közvetlenül a mosás után
volt kék, mert a fûszerpaprikaõrlés közben fokozatosan piros
színt öltött.
A születésnapot szûk családi körben ünnepelték október 14-én,
vasárnap. Bözsi néninek két gyermeke, három unokája és négy
dédunokája van, akik majdnem
teljes létszámban itt is voltak.
Külön örömömre szolgált, hogy
éppen én adhattam át a miniszterelnök oklevelét, melyben köszönti a 90 éves falunkbélit. Az a
mondás járja, hogy az egészség
az egyetlen dolog a világon, ami
ameddig van, addig az ember
észre sem veszi, hogy van.
Szerencsére Bözsi néninek ez
most is megvan, jó egészségnek
örvend, és az élete során elvégzett
rengeteg fizikai munka ellenére
(vagy talán éppen azért!) most is
fitt.
Kívánok mindannyiunk nevében
további jó egészséget és még sok
születésnapot a családja körében.
Isten éltesse, Bözsi néni!
Keresztes László
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KÖSZÖNET

Közhírré
tétetik...

A Sislay József Községi Könyvtár
köszöni Simon Mónikának, a Prieger-családnak és Vathy Zsuzsának a
könyvadományokat.
A Bokréta Hagyományõrzõ Csoport
köszöni Nagypál Teréznek a támogatást.

Szentmise
A legközelebbi szentmise december
2-án délután 2 órakor lesz.

Háziorvosi rendelés
ÁLLÁSLEHETÕSÉG
A VERTIKÁL Építõipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. munkalehetõséget ajánl az alábbi munkakörre:
Mobil ügyfélszolgálati munkatárs. A
munkatárs feladata: díjhátralékkal
rendelkezõ lakossági és közületi
ügyfélállomány felkeresése, a
díjhátralék beszedése, lakossági és
közületi ügyfélállomány adatainak
helyszíni ellenõrzése.
Elvárás: érvényes erkölcsi bizonyítvány, érettségi bizonyítvány. A megbízási jogviszony határozatlan idõtartamra jön létre.A bérezés jutalékos
rendszerben történik. Jelentkezni lehet:
Horváth Boglárkánál 06/30/533-9927
KÖZÉV KFT. Sárbogárd, Árpád út 108.

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

Rendelési idõ Kisszékelyben
Kedden: 7.30 órától a rendszeresen
szedett gyógyszerek felíratására van
lehetõség.
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

Könyvtári nyitvatartás
szerda: 16-21
péntek: 16-20
szombat: 10-12 és 16-20
vasárnap: 15-17 óra.

Fogászat
Simontornya, Templom u. 4.
Hétfõtõl-péntekig 8-14 óráig
Szerda: Iskolafogászat 8-14 óráig
Rendel:
Dr. Muneer Ahmad Al-Attar

Állatorvos
Dr. Nagy Péter Kristóf állatorvos:
Mobil: 06-30-499-38-06

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕTESTÜLETI ÜLÉSRÕL
A képviselõtestület (KT) legutóbbi ülésére október 25-én került sor.
A polgármester ismertette a KT két ülése
között történt helyi eseményeket.
Tájékoztatást tartott az ifjúsági tábor és a
strand mûködésének tapasztalatairól.
Taróczy Tamásné óvónõ és Horváthné
Apró Etelka gondozónõ beszámoltak a
Családi Napközi mûködésérõl. A Tamási
Nevelési Tanácsadóval felvették a kapcsolatot, hogy végezzék el a gyermekek
kötelezõ pszichológiai és logopédiai szûrését. A napközibe járó kis létszámú gyerekcsoportnak csak elõnyei vannak, semmiben nem maradnak el az óvodába járó
gyermekektõl. Az állam nem vonja el a
családi napközi normatív támogatását.
Az önkormányzat OTP folyószámla hitelszerzõdése december 21-én lejár. Az OTP
az Önkormányzatnak a lejárttá váló hitelére adósságmegújító hitelt ajánlott fel.
A KT elfogadta a hitellehetõséget és 5

éves idõtartamra döntött annak felvételérõl.
Nagy Károly, a Simontornyai Önkormányzat építésügyi ügyintézõje tájékoztatta a testületet egy pályázati lehetõségrõl, melynek célja a kisszékelyi
épületek helyi védettségének felmérése. Mivel az ügyintézõ szerint nem
kell hozzájárulni a kiadásokhoz, a KT
megszavazta a pályázat elkészítését,
beadását.
A polgármester ismertetett egy földvásárlási szándékot. Javasolta a listán
szereplõ helyrajzi számú ingatlanok
eladását, melyek összértéke 141,6 AK.
Mivel sok kisebb-nagyobb területrõl
van szó és vegyes mûvelési ágúak, az
eladási árat 25.000 Ft/AK-ban számolva, összesen 3,6 millió Ft-ban kérte
elfogadni. A KT a földeladási szándékot megszavazta.
Az egyebekben a polgármester még

elmondta, hogy 2013. évben is folytatódik a közmunkaprogram többféle
feladattal.
A képviselõtestület következõ ülésére
november 29-én csütörtökön 15:00
órától kerül sor a Könyvtárban, melyre
minden érdeklõdõt várnak.

Pajor Ágnes
Horváthné Apró Etelka
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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Martina Zoltán

Milyen volt?
Szórakozási lehetõségek 1960 - 1975
KÖNYVTÁR, KÖNYVEK, DIAFILMEK

Az eddig írt cikkeimben gyerekkorom
szórakozási lehetõségeirõl írtam, ami
fõleg a felnõttekre vonatkozott. A gyerekek csak a rájuk vonatkozó szabályok
betartásával élhettek a lehetõséggel. Az
eddigiekben említetteken kívüli lehetõség volt a könyvek olvasása. Aki nem
tudott, vagy nem akart könyvet vásárolni, az a könyvtárból kölcsönözhetett
magának olvasnivalót. A kínálatból kiválasztott könyvet a kartonomra írták fel,
és én aláírtam, hogy nálam van. Vállaltam, hogy a lehetõ leggyorsabban elolvasom, és ugyanolyan állapotban
visszaviszem, mint ahogy megkaptam.
Nem írok bele, nem tépek ki belõle lapot,
hogy mások is el tudják olvasni utánam..
A szabályok azóta sem változtak, a
módszer igen (számítógépes nyilvántartás), csak akkor még többen laktak a
faluban és sokkal többen éltek a lehetõséggel. Emlékszem, hogy amikor megtanultam olvasni, én is sok könyvet kölcsönöztem ki. Abban az idõben a
könyvtár a mostani orvosi rendelõ és
váró helyén volt. A könyvtárosi teendõket az iskola igazgatójának felesége,
Egyed Sándorné látta el. Ahogyan idõsödtem, úgy tértem át a mesékrõl a
gyerekeknek szóló mûvekre, indiános
történetekre, történelmi regényekre. Itt
köteleztem el magam a könyvek szeretete mellett. Lassan elfogytak a számomra érdekes könyvek. Ekkor már
egyre több könyvet vetettem meg magamnak, illetve amikor már kerestem,
saját pénzembõl is vásároltam. Mára már
igen sok könyvet gyûjtöttem össze.
Idõközben a könyvtár helyisége más célra kellett, olvasó is egyre kevesebb lett.
Az iskola megszûnt, a tanárok is
elmentek Tolnanémedibe, Simontornyára tanítani, így a könyvtár bezárt.
Én is a tolnanémedi iskolába kerültem,
és ott lettem az iskolai könyvtár tagja.
Abban az idõben minden osztálynak
külön tanterme és kis könyvtára volt,

ahol fõleg a tanulmányainknak megfelelõ könyveket lehetett kikölcsönözni.
Pár éven keresztül én tartottam nyilván a
kikölcsönzött könyveket az osztályomban.
Visszatérve eredeti témámhoz, a helyi
könyvtárhoz: késõbb amikor újra kinyitott, az önkormányzat épületének
végén levõ tanácsteremben kerültek elhelyezésre a könyvek. Akkor Suba
János tanár látta el a könyvtárosi feladatokat. Ám akkor is kevés olvasó volt,
és újból költözött a könyvtár.
Az iskola épületében alakítottak ki új
helyet a könyvek számára. Innen fõleg
az iskolások vettek ki kötelezõ olvasmányokat a tanulmányaikhoz. Závodi
Lászlóné intézte a kölcsönzéssel kapcsolatos feladatokat. Ám ezen a helyen
már nem sokáig mûködött.
Több év szünet után került a mostani
helyére, a volt Plébánia épületébe. Itt
már a könyveken kívül zenei kiadványokat is lehet hallgatni, DVD filmeket
kölcsönözni. Most Lelkes Györgyné a
könyvtáros.
Remélem, a technika fejlõdése mellett
sem szûnik meg a hagyományos könyv.
Más élmény, amikor olvasás közben
képzeletemre hagyatkozhatok, beleképzelem magam a történetbe, vagy valamelyik szereplõ helyére, mint amikor
egy filmen látom a rendezõ által elképzelteket. Sok történetet nem is lehet úgy
megfilmesíteni, mint ahogy a szerzõ
megírta, de a rendezõ fantáziája is
„átírhatja” a történetet. Érdekes amikor
össze tudom hasonlítani a regényt és a
megfilmesítést.
Mai idõkben terjed a hangos könyv is,
ahol egy ismert színész olvassa fel a
könyvet, de ez sem olyan, mint amikor
bárhol kényelembe helyezkedve magam
lapozgatom. Ha kell, egy részt újra olvashatok, és bármikor abbahagyhatom.
Nem kell a technikát magammal vinnem. Ez vonatkozik a legújabb úgyne-

vezett e-könyvekre is, ahol nem a papír
alapú könyvet olvasom, hanem egy
készüléken lapozom a „könyvet”. Ez
épp olyan, mint amikor a Kicsi Falunkat
számítógépen a honlapon olvasom, amit
nem foghatok a kezembe.
Javaslom tehát, mindenki olvasson sok,
igazi könyvet.

Az olvasáshoz kapcsolódik gyerekkorom másik emléke, amikor még nem
volt elterjedve a televízió - a diavetítõ.
Nem kellett más, csak egy fehér fal,
vagy egy lepedõ kifeszítve valahova, és
már lehetett is vetíteni a filmeket. Ezek
egy történetet tartalmaztak képekkel
illusztrálva, és pár mondatos szöveg
tartozott minden képkockához. Olyan
volt, mint a moziban látott film, csak itt
még nem mozogtak a szereplõk, és
általában rajzolt figurák voltak a
kockákon. Elõfordult, hogy egy ismert
film jellegzetes jelenetei kerültek a
diafilmre. Amikor még nem tudtam
olvasni, akkor a szüleim olvasták a
szöveget, aztán magam szórakoztatására
nézegettem õket. Késõbb élvezettel
vetítettem a nálam fiatalabb gyerekeknek is a meséket. Akkor egy feketefehér film kevesebb volt 10 forintnál, de
a késõbbi színes változatok sem voltak
sokkal drágábbak. Sajnálom, hogy mára
már csak pár film maradt meg, és a
vetítõt is elajándékoztuk valakinek.
Ma sokan nosztalgiáznak, és divat lett a
filmek nézése. Több száz forintot is kell
fizetni egy használható régi filmért.
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MOZGALMAS OKTÓBER

Az Idõsek Hónapja az idén is sok
izgalommal, szervezéssel, fellépéssel
telt. Október 6-án rendezték meg Tolnanémediben az 5. Mikrotérségi Nyugdíjas
Találkozót, Simontornya, Pincehely, Kisszékely, Nagyszékely, Belecska, Nagykónyi és a házigazdák részvételével. Az
egész napos programon szép számmal
vettek részt nyugdíjasaink, akik közül
nagy örömünkre többen (Blum Andrásné, Kiss Imréné, Barka József) a
színpadon is színesítették a Bokrétát. De
ne vágjunk a dolgok elébe. Délelõtt a
mûveltségi vetélkedõt megnyertük, az
ügyességin sem vallottunk szégyent.
Utána megnéztük a némediek gyönyörû
és változatos kézimunkáiból rendezett
kiállítást A finom ebéd következett, majd
a résztvevõk mûsora. Meglepetéssel szolgáltunk: kiosztottuk a „saját gyártmányú” 2. Kisszékelyi Dalosfüzetet, és
ezzel arra késztettük az összes jelenlévõt,
hogy velünk nótázzon. Csak úgy zengett
a nagy tornaterem!
Némediben kaptuk a meghívást a 13-án

voltak a vendégeink. Az attalaiak nemcsak gyönyörû viseletüket és pazar énektudásukat mutatták be, hanem azt is,
hogy remek a humoruk, otthon vannak a
színpadon. Kalocsa Jánosné Magdi és
Piros Jenõné Erzsike feledhetetlen perceket szerzett a jelenlévõknek némajátékával. Sajnos a kisszékelyi nyugdíjasok távollétükkel tüntettek, pedig
sajnálhatják, amit elmulasztottak.
rendezett megyei Nyugdíjas Napra,
hogy ott a belecskaiakkal együtt újra
adjuk elõ Ki-Mit-Tud-nyertes német
táncainkat. Nagy megtiszteltetés volt
ez, és a siker sem maradt el: percekig
zúgott a vastaps produkciónk közben és
után.
Október 27-én saját szokásos nyugdíjas
összejövetelünket rendeztük meg, az
Önkormányzat és a Hegyhát Vadásztársaság támogatásával.
Köszönjük!
Az idén az Attalai Pávakör és Õszirózsa
Nyugdíjas Klub, valamint a belecskaiak

Lelkes Györgyné

E havi számunkba a fényképeket
Pintér Tibor, Martina Zoltán,
Szamonek Gyula és 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

