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Május 25-én játékos szórakozással telt a Kulturális Egyesület
gyereknapja. A jókedv elûzte a záport. Erdõbejárás után a szokásos
sorversenyek voltak és nem maradhatott el a gyermeknap mindenkori
slágere, a kötélhúzás és lisztfújás sem. A nap tortaevéssel zárult. A
rendezvényt enni- és innivalókkal támogatta az önkormányzat, az
egyesület és a szülõk. Mindenkinek köszönjük.

MÁJUSBAN TÖRTÉNT

Hagyományainkhoz híven április 30-án tizenegyedik alka-
lommal állítottunk májusfát a strandon. A fa felállítását vadpör-
költ vacsora követte. A fa szokásunkhoz híven augusztus 20-áig
áll majd itt.

A Kerekerdõ Családi Napköziben a gyerekek versekkel,
dalokkal köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat.
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Közhírré
tétetik...
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕTESTÜLETI ÜLÉSRÕL

Megszületett Balog Anett és
Tóth Tibor kislánya Tóth
Csenge.

Gratulálunk a jövevényhez!
Nagyra nõjön, sok örömet
szerezzen szüleinek!

Értesítés határszemlérõl

A Tamási Járási Földhivatal 2013.
június 10. és 2013. október 14.
között tartja határszemléjét Kis-
székely község külterületén, mely
alkalommal a termõföld mûvelési
ág szerinti hasznosításával kap-
csolatos kötelezettségek betartását,
valamint  a termõföld más célú és
mellékhasznosításának elõírásait
ellenõrzi.
A határszemlét a település erdõ nél-
küli termõterületén tartják.

Helytörténeti kiadvány

Megjelent Kisszékely helytörté-
neti képeskönyve.

A könyv bemutatása július 6-án,
a Kisszékelyiek Baráti Találko-
zójának délutánján lesz a régi
iskolában.

Felhívás!

Tisztelettel kérjük a falu lakos-
ságát, hogy a 2013. július 6-án
megrendezésre kerülõ Kisszéke-
lyiek Baráti Találkozója rendez-
vény idejére a község tiszta, eszté-
tikus képének kialakítása, jó hír-
nevének megõrzése érdekében
mindenki gondoskodjon lakóin-
gatlana és az elõtte lévõ utcasza-
kasz gyommentesítésérõl, tisztán-
tartásáról.

A képviselõtestület legutóbbi ülé-
sére május 23-án került sor. Az
ülésen a képviselõk közül ketten
nem vettek részt.

A polgármester tájékoztatta a részt-
vevõket a strand és a nyári tábor
nyitásának elõkészületi munkálatai-
ról. Képviselõi felvetésre szóba
került, hogy lehetõség lenne 35000
forintért egy kis helyigényû, hasz-
nált csúszda megvásárlására, amely
a strandra kerülhetne.

Ritter Rudolf õrsparancsnok helyet-
tes és Németh József körzeti
megbízott tájékoztatót tartott Kis-
székely közbiztonsági helyzetérõl.
Elmondták, hogy a többi település-

hez viszonyítva Kisszékely bûn-
ügyi statisztikája jónak mond-
ható. Településünkön 2012-ben
10 bûncselekmény történt, me-
lyek zöme a nem lakott, vagy
elhagyatott házaknál végrehaj-
tott lopás volt; a vagyon elleni
bûncselekmények nagy részét
átutazó bûnözõk követték el.

A következõ napirendi pontban a
képviselõtestület értékelte a
gyermekjóléti és családvédelmi
feladatok ellátását az elmúlt év-
ben. Petrovics Péterné, az „Õszi-
kék” Szociális Szolgáltató Köz-
pont vezetõje tájékoztatta a
testületet a Központ tevékeny-
ségérõl. A családsegítéssel kap-

csolatban elmondta, hogy össze-
sen 4 családot gondoztak, két
átmeneti nevelt gyermeknél volt
szükség gondozásra, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ gyermekek száma pedig
31 fõ. A házi segítségnyújtás ke-
retében igénybevett tevékenység a
bevásárlás, téli idõszakban a tüze-
lõ behordása, a hó eltakarítása.

A képviselõtestület következõ ülé-
sére június 27-én 15:00 órától
kerül sor a Könyvtárban, melyre
minden érdeklõdõt várnak.

Horváth András

Központi orvosi ügyelet

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

Állatorvos

Dr. Nagy Péter Kristóf állatorvos:
Mobil: 06-30-499-38-06
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Az egyesület május végén tartotta éves
taggyûlését, és sor került a négyévente
aktuális tisztségviselõ választásra is.  A
megjelentek áttekintést kaptak az eltelt
négy év munkájáról.
Errõl röviden:
Minden évben gondoztuk a temetõt,
írtuk a helyi újság cikkeit, gyereknapot
tartottunk. Sétautat alakítottunk ki a
Kálváriára. 2011-ben Aratóünnepet ren-
deztünk és megemlékeztünk az iskola
alapításának 310. évfordulójáról. Felújí-
tottuk a régi osztálytermet és létrehoztuk
az iskolatörténeti és helytörténeti gyûj-
teményt. Piacot szerveztünk. Megépült a
kilátó és a kiránduló útvonalra kikerül-
tek a táblák, padok, asztalok. A második
Aratóünnep idejére a régi temetõbe új
fejfákat és emlékkereszteket állítottunk.
Régi fajta gyümölcsfáknak kiskertet ala-
kítottunk ki.

P á l y á z a t o k

Az egyesület 2009-2012 között négy
pályázatot nyújtott be 13 millió forint
elnyerésére. Mindegyik pályázat sikeres
eredménnyel zárult, ezek a következõk
voltak:
Tanösvény megvalósítására 9 millió
forintot, a 2012-es aratórendezvényre 2
millió forintot, helytörténeti kiadványra
1 millió forintot és eszközbeszerzésre is
1 millió forintot nyert el az egyesület.
A pályázatok megvalósítása:
A tanösvény-pályázatból 5 millió forin-
tot számoltunk el a kilátóra és környe-
zetére, a kiránduló útvonal tábláira, pad-
jaira, asztalaira. Az aratórendezvényre 2
millió 217 ezer forintot költöttünk,
melybõl 1 millió 777 ezer forintot szá-
moltunk el a pályázatban a meghívóra, a
népviseleti ruhákra, étel-italfogyasztás-
ra, bemutatósátrakra, hangtechnikai be-
rendezésekre. Az idei évben vásároltunk
az eszközbeszerzés keretében egy
kályhát, egy tárgyalóasztalt tíz székkel,
egy irattartó polcot és két fûkaszát

tartozékokkal. Az idei falunapra jelenik
meg egy helytörténeti könyv, melynek
szerzõje Csepregi Ferenc.
Összességében az elnyert 13 millió fo-
rintból már 9 millió forintot felhasznál-
tunk és elszámoltunk. Már csak a kirán-
duló útvonal nyomdai munkái, és a
templomkert parkosítása van hátra, mely
még az idén befejezõdik.
Elbírálás alatt áll a 2012. novemberében
a régi iskolaépület részleges felújítására
benyújtott pályázatunk, melynek még
nem ismerjük az eredményét.

2013. évi terveink

 A régi temetõ gondozása.
Az iskolaépület fenntartása, a kiállítások
mûködtetése.
Természetjáró kirándulások szervezése.
Az õshonos gyümölcsfa gyûjtemény
gondozása, fejlesztése.
Gyermeknap tartása.
Az önkormányzattal közösen szervezzük
a július eleji Aratóünnepet és a Kisszé-
kelyiek Baráti Találkozóját.
A pályázatok megvalósításának be-
fejezése.

Megválasztott vezetõségi tagok:
Pajor Ágnes elnök, Martina Zoltán
elnök-helyettes, Csepregi Ferenc, Gaál

Tibor, Horváth András, Kélinger Krisz-
tián , Májer József, Meier József, Simon
Istvánné, Soós József
Számvizsgáló bizottság tagjai: Fehér
Sándorné elnök, Csepregi Péter, Szûcs
Istvánné

Az egyesület feladatai egyre növe-
kednek. Idén május közepétõl az
iskolaépület, a gyümölcsös rendben
tartásához, a temetõ és kiránduló útvonal
fûkaszálási munkáihoz a munkaügyi
központ 85 %-os támogatásával két fia-
tal munkaerõt sikerült alkalmaznunk.
Hegedüs Róbert és Turula Ilona segíti
munkánkat három hónapon keresztül.

Az iskolaépületben mindig adódik vala-
milyen karbantartási munka, mely szak-
embert kíván. Magyar Sándor beállította
az új kályha kéménybemenetét. Gyene
József és Breznyánszky István elvé-
gezték a wc-tartályok cseréjét.
Segítségüket köszönjük.

A fenti eredmények sokak kitartó,
áldozatos munkájával voltak elérhetõek,
melyet minden tagunknak és csatlakozó
segítõnknek ezúton is megköszönök.

Pajor Ágnes
az egyesület elnöke

Tájékoztató
a Kisszékelyi Kulturális
Egyesület taggyûlésérõl
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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
Keresztes László, Fehér Klaudia,
Pajor Ágnes és Turula Ilona
készítette.

Kihasználva a 2012-ben a Nyugdíjas Ki
Mit Tud?-on nyert utazási utalványokat,
a Bokréta hat tagja és jómagam május
25-én útra keltünk egy buszos kirándulás
keretében Erdély felé. Negyvenen utaz-
tunk, a bonyhádi, a cikói és a belecskai
csapatokkal. Ártándnál elhagytuk a
határt, itt történt egy mindenki számára
tanulságos eset: az egyik (nem kisszé-
kelyi) hölgy személyi igazolványa lejárt,
így õt nem engedték belépni Romániába,
haza kellett jönnie, számára úgy ért
véget a kirándulás, hogy még szinte el
sem kezdõdött.

A Királyhágón egy kis pihenõt tar-
tottunk, Bánffyhunyadon megnéztük a
református templomot és a rengeteg
cirádás roma palotát. Kolozsváron is
körülnéztünk a Fõtéren, láttuk a Mátyás
szobrot, Hunyadi Mátyás szülõházát és a
nagy Szent Mihály templomot. Tizenegy
óra után értünk Gernyeszegre, ahol a
háziak pálinkával és kürtõs kaláccsal
fogadtak. Három napig ebben a gyö-
nyörû panzióban laktunk.

Másnap Marosvásárhely nevezetességeit
néztük meg, a Kultúrpalotát, a Rózsák
Terét és az ortodox templomot. Délután
Erdõszentgyörgyön Rhédey Claudia sír-
ját látogattuk meg, aki II. Erzsébet angol

királynõ ükanyja volt. Innen Szovátára,
a Medve-tóhoz utaztunk,  de a
rendkívül intenzív esõzés megfosztott
bennünket a tó körülsétálásától. A
buszban egyébként nagyon jó volt a
hangulat, sok-sok nóta elhangzott
utazás közben, így az idõ is gyorsabban
múlt.  Este a hotelban meglepetés várt
ránk, vacsora után egy billentyûs
zenész szórakoztatta a csapatot. Nagy
sikert aratott a Lenke által elkészített,
virágokkal díszített kék színû, Bokréta
feliratú póló, amit az est folyamán
végig viseltünk. Itt kiderült, hogy
idegenvezetõnk, Varjú Zoli nem csak jó
idegenvezetõ, de jó énekes, táncos és
zenész is. Ezt bizonyítandó Tiborcz
Marival hosszasan táncikáltak.

A harmadik napon a parajdi sóbányát
látogattuk meg, ahol a 120 méteres
mélységben kúráltuk a tüdõnket,
valamint megnéztük a bányamúzeumot
és a bányatemplomot is, utóbbinál kö-
zösen egyházi énekeket énekeltünk.
Innen egy kicsit hosszabb buszozás kö-
vetkezett, a Bucsin-tetõ és a Pongrácz-
tetõ érintésével leereszkedtünk a
Békás-szorosba. Ez a csodálatos szikla-
szurdok mindenkit elkápráztatott, fölé
emelkedik a Kis-Cohárd szikla  és az
Oltárkõ, melynek a tetején egy kereszt

áll. Végigsétáltunk a szorosban, majd a
Gyilkos-tó melletti étteremben egy jót
ebédeltünk, ki puliszkát tejföllel és
túróval, ki pedig sült pisztrángot. Estére
már a szállodánkban pihentük ki aznapi
fáradalmainkat.

A negyedik nap reggelén elbúcsúztunk a
vendéglátóktól, és hazafelé indultunk.
Útközben megálltunk Farkaslakán Tamá-
si Áron sírjánál, és a butiksoron minden-
ki elkölthette megmaradt lei-ét.
A bözödi református templomban talál-
koztunk egy nagyon jófej lelkésszel, akit
hamar a lelkünkbe zártunk. Útközben
még megnéztük Fejéregyházán  a Petõfi
emlékmúzeumot és a segesvári várat. Itt
már nem lehetett magyar szót hallani.

Az ötödik nap reggel fél hatkor szálltunk
le a buszról, nagyon fáradtan, de élmé-
nyekben nagyon gazdagon.  Itthon mond-
tuk: nagyon megérte, sajnálhatja, aki nem
tartott velünk!

Keresztes László

ERDÉLYBEN JÁRT
A BOKRÉTA


