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IN MEMORIAM
GYENE JÓZSEFNÉ

Sajnos eljött az a nap, amit
annyira nem vártunk. Gyene Jó-
zsefné, mindenki Gyene Mariká-
ja, az önkormányzati konyha dol-
gozója, Kisszékely alpolgármes-
tere 2012. november 19-én örökre
elköltözött közülünk.
Méltósággal viselte súlyos beteg-
ségét, de a gyilkos kór sajnos
legyõzte erõs szervezetét. Április-
ban egy rutin vérvizsgálaton de-
rült ki, hogy nincs minden rend-
ben az egészségével. Akkori el-
mondása szerint már voltak ko-
rábban is intõ jelek, de õ ezeket
akkor másnak tulajdonította. Az
elmúlt fél év megpróbáltatásokkal
volt tele, lassan fogyott el, mint a
gyertyaláng.
Az alábbiakban élete néhány
meghatározó mozzanatát, epizód-
ját szeretném elmondani a teljes-
ség igénye nélkül, melyhez gyer-
mekei szolgáltattak adatokat, in-
formációkat.
Fresli Mária 1953. január 26-án
született Simontornyán. 1959 és
1967 között a simontornyai álta-
lános iskolába járt. Az általános
iskola befejezése után 1967 és
1970 között Gyönkön szûcs szak-
munkás képesítést szerzett. 1970.
október 23-án házasságot kötött a

kisszékelyi Gyene Jó-
zseffel. Ezután kis idõre
Érdligetre költöztek al-
bérletbe, Marika Buda-
pesten dolgozott szûcs-
ként, férje pedig a 2-es
metró építkezésénél.
Hazatérésük után meg-
született Mariann lányuk
1973-ban, majd József
fiuk 1975-ben. A követ-
kezõ évek a gyermek-
neveléssel teltek, háztar-
tásbeli volt. Ezt követõen
rövid ideig a simontor-
nyai általános iskolánál
volt takarító, késõbb a
Tolna megyei vízmûnél
dolgozott itt helyben. Ezek után
kis ideig Ozorán volt varrónõ,
majd a cég Kisszékelybe költözött,
az iskola épületébe, ahol folytatta
ezen munkáját.
2002. augusztus 1-én az Önkor-
mányzat a helyi szociális kony-
háján konyhalányként alkalmazta
mint közalkalmazottat. Elõször
Isztli Mártonné Juliskával, majd
Gyõrfi Szilvivel alkottak maradan-
dót az ízek világából a nyugdí-
jasoknak, táborlakóknak, óvodá-
soknak és a családi napközi kicsi-
nyeinek. 2002-ben önkormányzati

képviselõnek választotta a falu,
majd 2006-tól alpolgármestere
volt a településnek haláláig.

Marika, a helyi újság hasábjain
szeretnék tõled végsõ búcsút
venni. Arra kérlek, hogy néha
tekints le ránk az égbõl és ha
valamit nem jól teszünk, csóváld
meg a fejedet!

Nyugodj békében!

Keresztes László
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕTESTÜLETI ÜLÉSRÕL

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk
minden kisszékelyi lakosnak,

községünk minden barátjának és támogatójának!

              Keresztes László   Pajor Ágnes
                polgármester a KKE elnöke

A képviselõtestület (KT) legutóbbi
ülésére november 29-én került sor. Az
ülésen a hivatalos résztvevõkön kívül még
hárman voltak jelen.
A polgármester tájékoztatott két beadott
pályázatról, melyek közül az egyik a falu
kemencéjének és egy hídnak a meg-
építését, a másik helyi védendõ épületek
felmérését tûzi ki célul. Folyamatban van
a település központi pénzügyi konszoli-
dációja, várhatóan a december 12-ei pénz-
ügyi állapot alapján történik majd.
A KT elfogadta a 3. negyedévi költség-
vetés beszámolóját, és elfogadta a 2013.
évi költségvetés koncepcióját. A jövõ év-
ben is jelentõs tényezõ lesz a falu költ-

ségvetésében a közmunkaprogram. A
KT úgy döntött, hogy a helyi adók
mértékén nem változtat.
A könyvtári szolgáltatás a jövõ évben
megváltozik. A könyvtárat és a telehá-
zat vezetõ Lelkes házaspár december
31-ig lesz alkalmazásban. A központi
normatíva jövõre 1140 Ft/fõ lesz,
ebbõl kell majd a könyvtáros bérét és a
könyvtár rezsijét finanszírozni. A
könyvtári beszerzések a megyei
könyvtáron keresztül zajlanak majd.
A polgármester beszámolt arról, hogy a
közigazgatás átszervezése miatt ja-
nuártól négy település (Kisszékely,
Nagyszékely, Tolnanémedi, Belecska)

hoz létre közös hivatalt. A hivatal dol-
gozóinak létszáma nem változik,
összesen 10 fõ lesz.
A KT által az elõzõ testületi ülésen az
önkormányzat adósságának csökkenté-
se végett értékesítésre megszavazott
önkormányzati földekre a korábbi aján-
lattevõ mellett helyi fiatal gazdálkodók
is ajánlatot nyújtottak be; szándékukat a
testület támogatta.
A képviselõtestület következõ ülésére
december 20-án csütörtökön 15:00 órá-
tól kerül sor a Könyvtárban, melyre
minden érdeklõdõt várnak.

Horváth András – Pajor Ágnes

Elhunytak

Gyene Józsefné
született Fresli Mária

59 éves
kisszékelyi lakos

Bencze Józsefné
született Borbás Katalin

83 éves
simontornyai lakos

Király Gyuláné
született Schiszler Ilona

82 éves
budapesti lakos

Somlai László
92 éves

budapesti lakos

Horváth László
85 éves

budapesti lakos

Béke poraikra!

Falukarácsony!
December 21-én, pénteken délután fél 2-
kor lesz az idei falukarácsony, szép mû-
sorral, vadpörkölttel.
Mindenkit szeretettel várunk!
Aki már nehezen közlekedik, de szeretne
eljönni, jelezze az Önkormányzatnál, ha
szeretné a falubusz ingyenes segítségét
igénybe venni.

Szentmise
A karácsonyi szentmise december 25-én
délután 2 órakor lesz.

Gyerekek!
Aki egy szép karácsonyi verssel, énekkel,
hangszeres produkcióval szeretne fellépni
a Falukarácsonyon, december 17-én, hét-
fõn este hatkor jelentkezzen a Kultúrház-
ban Lenke néninél!

Felhívás!
A kisszékelyi Sislay József Községi
Könyvtár december 12-étõl bizonytalan
ideig zárva tart.
Akinél könyv van kint, január 9-én
vagy 16-án szerdán délután 5 és 6 óra
között hozza vissza a könyvtárba.
Aki a könyvtári könyvet nem szolgáltatja
vissza, a könyv értékének dupláját köte-
les megfizetni.

Szemétszállítás
A szilárdhulladék-szállítás díja 2013. ja-
nuár 1-tõl drasztikusan emelkedik!
A Parlament december elején elfogadta a
hulladékgazdálkodási törvényt. Január 1-
tõl nem a képviselõ testület, hanem az
ágazati miniszter állapítja meg a szemét-
szállítási díjakat központilag. Települé-
sünkön így januártól várhatóan jelentõs
mértékben nõ a szemétszállítás díja, errõl
a pontos számok ismeretében az önkor-
mányzat a lehetõségei útján tájékoztatja
a lakosságot.

Paprika
Õrölt édes fûszerpaprika vásárolható az
önkormányzat konyháján garantált mi-
nõségben 3200 Ft/kg áron, kilós és fél-
kilós csomagolásban, hétfõtõl péntekig 8
és 14 óra között.
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Milyen volt?
Szórakozási lehetõségek 1960 - 1975

JÁTÉKOK

Martina Zoltán

Eredetileg három részes cikksorozatot
terveztem írni gyerekkori emlékeimbõl,
de sajnos nem írt más a meghirdetett
felkérés ellenére sem. Így a régi idõk
történetei közül újabb, már-már teljesen
elfelejtett történéseket elevenítek fel.
Közeleg a Karácsony, amit gyerekként
nagyon vártam, épp úgy, mint a Hús-
vétot, Mikulást és minden olyan napot,
amikor ajándékot kaphattam. Fõleg a
játékoknak örültem, de amikor már
olvastam, akkor a könyvek is fontosak
lettek számomra. A játékok közt volt
olyan, amit egyedül használhattam, de a
társasjátékoknak jobban örültem. Így a
szomszéd gyerekekkel, iskolatársakkal is
együtt játszhattam. Jó idõben szabad-
idõnket kint az utcán vagy a házak elõtti
területen töltöttük. Elmentünk az erdõbe
virágot szedni. Emlékszem, hogy az er-
dei tisztásokon tavasszal lehetett epret is
szedni.
Minden háznál dolgoztak a felnõttek, mi
a szobákba nem mehettünk be, maradt az
utca. Régen még nem volt nagy autófor-
galom, az úttesten is bátran futkároz-
hattunk, rollerezhettünk. A roller még
nem modern gyári volt, hanem nekem
egy rokonom készítette fából, fakerék-
kel. Fék sem volt rajta, így sokat estünk,
de szerencsére megúsztuk kisebb hor-
zsolásokkal. Hõsiesen viseltük a sérülé-
seket, nehogy síró kisgyereknek tart-
sanak bennünket a nagyobbak. Szintén õ
készített játékokat fából: autót, teher-
autót, pótkocsit is. Amikor az egyik
szülõ kerékpárján megtanultunk közle-
kedni és megkaptuk használatra, nagyon
vigyáznunk kellett rá, mert nem volt
tartalék a családban. Gyerekméretû bi-
cikli nemigen létezett, csak a három-
kerekû, de mi bizonyítani akartuk, hogy
tudunk már a nagyon is menni. Igaz, alig
ért le a lábunk az ülésrõl, ezért állva
hajtottuk. Sokat kellett könyörögni a
„tulajdonosnak”, hogy mehessen egy

kört, akinek nem volt. A fából készített
puskáknak is örültünk, és sokat ját-
szottunk katonásdit. (Bezzeg, amikor
igazi katonák lettünk, az nem tetszett
annyira.) Általában külön játszottak a
fiúk és a lányok. Utóbbiak inkább ba-
báztak, esetleg játék szobabútorral,
konyhabútorral rendelkeztek. Kis terü-
leten volt a birodalmuk, csak egy le-
terített pléd az udvaron a fa alatt.
Ugróköteleztek, labdáztak, ugróiskoláz-
tak. A fiúk az egész falu területét
elfoglalták, a focipályán fociztak, a
tavak környékén horgásztak, bunkereket
építettek az erdõben, vagy a határban.
Télen, ha volt hó (emlékeim szerint jó-
val több, mint most, az utca másik
oldalára nem láttam át, és sokáig meg is
maradt), akkor szánkóztunk. Le lehetett
csúszni a kövesúton. Külön élmény volt,
amikor valaki a nagy, fából készült szánt
lovakkal húzatta végig az utcán, és arra
is felülhettünk. Lehetett hógolyózni,
hóembert építeni. A bátrabbak a tó jegén
csúszkáltak, korcsolyáztak.
Írtam már róla, hogy nem volt még
számítógép és hasonló technikai esz-
közök, ezért társasjátékokkal játszot-
tunk, ha kint már nem lehetett lenni.
Ezekkel évszaktól függetlenül szóra-
kozhattunk. Az asztali focival csak
ketten tudtunk játszani, ugyanúgy, mint
a malommal, sakkal, de biliárdozni már
többen is lehetett. A malommal, sakkal a
logikánkat fejleszthettük, hisz elõre el
kellett tervezni a lépéseket. Ha a ját-
szótárs áthúzta számításainkat, akkor új
taktikát dolgoztunk ki. Több társas-
játékot a szerencse segítségével nyert
meg az egyik játékos, hisz a dobókocka
határozta meg a nyertest. Szerettük az
igazi életre tanító játékokat is, mint a
„GAZDÁLKODJ OKOSAN” nevût. Ezt
akár több napig is játszottuk, ha egy nap
nem értünk a végére. Késõbb már azokat
a játékokat kedveltük, ahol valamilyen

feladatot is meg kellett oldani.
Voltak egyszerû játékok is, amihez nem
kellett más csak egy papírlap, esetleg
egy pénzérme és ceruza. Ezeket isko-
lában, tanítási órák közti szünetekben is
tudtuk játszani. (torpedó; amõba).
Kedvencünk volt a kártya. Sokféle játék
létezett. Zsírozás, makaó, snapszer,
lórum, csapd le csacsi. Itt is a taktikáé
volt a fõszerep. A 80-as években, a
KISZ-ben akár éjjel 2 óráig is kártyáz-
tunk. A felnõttek is szerették szabad-
idejüket tölteni vele. Hozzánk is jöttek
szomszédok, vagy mi mentünk át. A
férfiak ultiztak, az asszonyok lórumoz-
tak, mi gyerekek meg figyeltük õket. Õk
már pénzzel játszottak, amit a játék
nyertese vitt magával. Persze nem nagy
összegeket, hisz 10 – 20 fillér volt a tét.
Így szerencsés esetben akár 20 forintot is
nyerhetett valaki egy hétvégi délutánon,
vagy a hosszú téli estéken. Persze volt,
amikor csak egy – két doboz gyufa volt a
nyeremény, fõleg a lórumozóknál.
Van, aki még emlékezik ezekre a játé-
kokra? Tudna most is játszani? Meg-
tanítaná-e azt, aki nem tud?
A mostani számítógépes világban is
akad, ami jó játék. Én nagyon szeretem a
kártyajátékok közt az ADMIRÁLIST,
mert elõre meg kell tervezni a lépéseket,
és az adott sorszámhoz tartozó leosztás
mindig ugyanaz, így sokszor lehet több
variációt játszani, amíg sikerül egy me-
netet megnyerni.
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Ami elromolhat, az el is romlik. Az
idén ez különösen igaz volt a
templomunkra. A nyáron kezdõ-
dött, amikor hetekre-hónapokra
elnémultak a harangok. A vezér-
lõrendszerek több részét (kapcso-
lókat, vezetékeket) ki kellett cse-
rélni. Az egyik legnagyobb kiadás
volt a villanymotor újratekercsel-
tetése, ennek költségét Májer Jó-
zsef vállalta.  A javítás kilencven
százalékban elkészült, még néhány
villamos alkatrész beszerzése
szükséges. A nagy és a közép-
harang mûködtetése már rendben
van, még a lélekharang javítása
van hátra. A szerelést végzõ Tímár
József és Gyene József azt hangsú-
lyozta, hogy a féléves-éves kar-
bantartással el lehetne kerülni a
meghibásodásokat. Nagy problé-
ma a padláson, a toronyban lakozó
galambok ürüléke, mely mindent
vastagon borít. Ennek letakarítása
is szükséges lenne.
Már a nyár elõtt megbomlott a
sekrestye teteje. Az idõk folya-
mán már sokadik alkalommal
okozott problémát. A lemezfedés-
bõl két táblát felszakított a szél.
Hónapokig nem vállalkozott senki
a visszaszegelésére. A sekrestye
mennyezete is átázott. A tél elõtt
sikerült segítõket találni, hogy ne
maradjon lyukasan a tetõ. Hegedûs
Jánost hívtam segítségül, akivel
eljött Máthé Ervin is. A javítás
nem volt olyan egyszerû. A tetõ-
szerkezet faanyaga hihetetlen
rossz állapotban van. A kilenc

szarufából hat teljesen szétkor-
hadt, a tetõlécekkel együtt. A le-
mezeket nem volt mihez vissza-
szegelni. A tüzéprõl hozott széles
deszkákkal kerültek kiváltásra a
szétporladt szarufák és új tetõ-
lécek kerültek befûzésre, így le-
hetett lefogatni a horganyzott le-
mezeket. A visszaszegeléshez a
csúszós lemeztetõn kellett köz-
lekedni. Az elvégzett javítás ide-
iglenes megoldás, további toldo-
zás-foldozás már nem ajánlatos.
Megnyugtató megoldást már csak
a teljes tetõcsere jelenthet.
A sekrestye tetejének javítását
megelõzõ napokban szakadt le a
templomhajó boltívének szélé-
bõl egy darab. Feltekintve nem
túl nagy a leszakadt vakolat
foltja, de a padokra zuhanva, a
kövezeten szétszóródva elrettentõ
látványt nyújtott. A plébános úr
azt ígérte, kihívja az egyházme-
gyétõl a statikust, hogy mondjon
véleményt az esetrõl. Jó alkalom
lett volna arra, hogy a templom
belterében régebben keletkezett
repedéseket is szemrevételezze.
Ezideig senki sem jött.
A templom helyreállítása az
egyházak által is igénybe vehetõ
100%-os pályázati támogatással
valósulhatna meg. Ennek eléré-
séhez  a faluvezetés – egyházköz-
ség – egyesület közös szorgalma-
zása is szükséges.
Végezetül szeretném megkö-
szönni a fent említett segítõknek,
támogatóknak az állagmegóvás

TEMPLOMUNK ÁLLAPOTA
EGYRE ROMLIK

elõsegítését. Valaki azt mondta,
hogy amikor egy településen jár,
mindig megnézi, hogy a falu
temploma milyen állapotban van.
A szépen gondozott templom
árulkodik az ott lakó közösségrõl.

Pajor Ágnes

E havi számunkba a fényképeket
Martina Zoltán és Pajor Ágnes
készítette.


