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JÚNIUSI ESEMÉNYEK

Június 7-én tartotta hagyományos évzáró ünnepségét a „Kerekerdõ”
Családi Napközi. A gyerekek rövid mûsor keretében bemutatták az év
közben tanultakat, amit a szülõk és ismerõsök nagy tapssal jutalmaztak.

Június 15-én volt a Hegyhát Vadásztársaság családi vadásznapja.
Immáron hetedik alkalommal találkoztak nálunk a vadászbarátok,
természetkedvelõk, szimpatizánsok és családtagjaik. Az idõ kiváló volt,
a hangulat úgyszintén.

Június 17-én a Községi Könyvtár névadójának, Sislay Józsefnek a
Magyarországon tartózkodó özvegye, Margó asszony látogatott el
hozzánk. Elhunyt férje születésnapja alkalmából felkereste a temetõt,
majd az iskolamúzeumban és a könyvtárban találkozott a kis-
székelyiekkel.

Június 18-án az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Kisszékelyben tartotta
szakmai napját. A megye településeirõl több mint 30 könyvtáros
látogatott el hozzánk. A vendégek a könyvtárban tartották szakmai
programjukat, majd az óvodánál megebédeltek, és elutazás elõtt meg-
tekintették községünket, az iskolamúzeumot és az értéktárat.

Június 29-én tartotta hagyományos családi horgásznapját a Kisszékelyi Községi
Horgászegyesület. Kiváló kiránduló idõben nagy érdeklõdés mellett zajlott le a
rendezvény.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕTESTÜLETI ÜLÉSRÕL

A képviselõtestület (KT) legutóbbi
ülésére június 27-én került sor. Az
ülésen a hivatalos résztvevõkön kívül
három fõ vett részt.
A Sió-Víz Kft. tájékoztatót tartott
2012. évi mûködésérõl és az ivóvíz-
ellátásról, illetve -szolgáltatásról.
Herczeg Lajos elmondta, hogy az
üzleti jelentés alapján szerény ered-
ménnyel zárt a cég. Kisszékelyben a
beavatkozások száma 44 volt. A
csõtöréseket nagyon nehéz meg-
találni,  ez 30% körüli hálózati
veszteséget okozott. A településeken
évente 6-7%-kal csökken a
vízfogyasztás. Az adóterhek és egyéb
megszorítások miatt 2013-ban nehéz
év elé néznek.
Következõ napirendi pont a kis-
székelyi Könyvtár eltelt éves tevé-
kenységérõl szóló tájékoztató volt.
Lelkes Györgyné könyvtárvezetõ
elmondta, ismét Szekszárdhoz tar-
tozik a könyvtár.  Június 30-án
megszûnik a munkaviszonya, kéri a
mielõbbi elszámolást. Reméli, hogy a
Bokréta csoportnak is lesz vezetõje és
nem vész kárba az eddigi munkája.

Képviselõi hozzászólás a táborozási
idõszakban internetezési lehetõség
biztosítását kérte.
A polgármester közölte, hogy az
utódlásról késõbb döntenek.
A következõ napirendi pont a kis-
székelyi Teleház és eMagyarország
Pont egy éves tevékenységérõl adott
tájékoztató volt. Lelkes György
teleházvezetõ elmondta, hogy június
végéig dolgozik. Fontosnak tartotta
az önkormányzat által kijelölt
személynek történõ átadás-átvételt.
A polgármester elmondta, hogy a
teleház fenntartása nem kötelezõ
feladat, de szeretné, ha továbbra is
mûködne.
Ezután következett a falugondnoki
szolgálat tájékoztatója a végzett
munkáról és jövõbeni tervekrõl.
Szamonek Gyula falugondnok az
elõzõ évi számszerû adatokat
ismertette.
Megtárgyalásra került  még a
vízelvezetési, út-, híd-karbantartási
és településtisztasági tevékeny-
ségrõl szóló tájékoztató. A polgár-
mester tájékoztatta a képviselõket

a földtulajdonosokkal történt egyez-
tetésrõl. A Földhivatal fel fogja
szólítani az önkormányzatot a föld-
utak helyreállítására. Az önkormány-
zat nem tehet mást, tovább hárítja a
feladatot a földtulajdonosokra.
Mivel a dohánytermékek forgalmazá-
sa nem megoldott a településen, a
törvény alapján a testületnek kellett
javaslatot tennie a tevékenység foly-
tatására feljogosított személy kivá-
lasztására. A polgármester javasolta
Nádori Antal kisszékelyi lakost ki-
jelölni, aki a második körben pályá-
zatot nyújt be dohánytermék forgal-
mazására.
A testületi ülés befejezése után az
Aratóünneppel és a Kisszékelyiek
Baráti Találkozójával kapcsolatos
megbeszélés kezdõdött.

A képviselõtestület következõ ülésére
augusztus 29-én 15:00 órától kerül
sor a Könyvtárban, melyre minden
érdeklõdõt várnak.

Martina Zoltán

Elhunytak

Kelemen Péter
58 éves

Czinkon Antalné
sz. Borda Erzsébet

85 éves
kisszékelyi lakosok

Béke poraikra!

Tûzgyújtási tilalom

Átmeneti idõszakra vonatkozó álta-
lános tûzgyújtási tilalmat rendelt el
a vidékfejlesztési miniszter.

Búcsúznak a szerkesztõk

Tájékoztatjuk kedves Olvasóikat,
hogy mivel hamarosan elköltö-
zünk Kisszékelybõl, az újság szer-
kesztését a jelen számmal befejez-
tük.

Búcsúzunk azoktól az olvasóktól,
akik rokonszenvvel kísérték tevé-
kenységünket, kérjük, tartsanak
meg bennünket jó emlékezetük-
ben.

Lelkes György
Lelkes Györgyné
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Gyerekkori emlékeim 1948-tól
1956-ig szorosan kötõdnek Kis-
székelyhez. Nagyanyám, Horváth
Etel ide jött férjhez Dóczi József-
hez. Nagyapám a háború elõtt
kivándorolt Amerikába, több évet
dolgozott, majd hazajött. A köz-
ségházával szemben laktak egy
negyven méter hosszú nádfedeles,
zsuppos, szépen berendezett ház-
ban. Nagy udvar, gazdasági épü-
letrészek, a porta hosszan lenyú-
lott a patakig, amely a tó vizét
hivatott elvezetni. Takaros porta
volt, sok szobával. Néném, Takács
Mária 1948-ban ide jött férjhez
Péthy Istvánhoz, a Dóczi-házban
éltek, dolgoztak szeretetben, meg-
értésben. Nagyon sokszor töltöt-
tem a nyári vakáció boldog, feled-
hetetlen idejét Kisszékelyben.
Nagyapám szigorú, következetes
ember volt, a falu bírójaként 1956-
ban halt meg torokrákban 70 éves
korában, a falu népe kovácsolt
vaskeresztet állíttatott a sírjára
tisztelete jeléül.
Én Pincehelyen születtem, általá-
ban lovaskocsival közlekedtünk,
ritkán volt akkor buszjárat.
A velem egykorú fiúkkal hamar
megbarátkoztam, együtt jártuk az
erdõ rengetegét, tudtuk, melyik
erdõrészen terem a gyöngyvirág,
hol találjuk a legnagyobb agancsú
szarvasbogarakat, hol terem a
legnagyobb szemû som. Sokszor

elmentünk a darafarai kerekeskút-
hoz, tiszta, hûs vizének ízét még
most is érzem. A szarvasugratói
részen lestük a nagyvadakat. De
legtöbb emlék a Tóhoz fûzõdik: a
hálós halászatok - a háló mögött
kiabálva csapkodtuk a vizet, sok
apró halat kaptunk a munkánk
fejében -, a csettegõ malom...
Kitaposott ösvényen, fekete klott
gatyában, mezítláb jártunk csapa-
tostól fürödni. Szilva éréskor a
legnagyobb szemû kékszilva-fák-
ra  mindig emlékszem. A falu
közepén a kerekes kút. A vasár-
napi szentmisére igyekvõk öltö-
zete: asszonyok, férfiak, a soklép-
csõs feljáró – a búcsúi forgatagok
a nyitott kovácsmûhely elõtti fõ-
utcai részen – késõbb a kisszé-
kelyi bálok a kultúrotthonban,
ahol sokat táncoltam, jó baráti
körben jól éreztem magam. Mon-
halt Pista bácsi ragyogó trombitá-
jának külön helye volt a tiszta-
szobában: az asztal leterítve piros
abrosszal, rajta áll a fénylõ,
ragyogó trombita – ha lehúnyom
a szemem, most is magam elõtt
látom ...
Igaz magyar embereket ismertem
meg Kisszékelyben. Szorgalmas
földmûvesek voltak többségben,
szép lovakat tartottak. A
vasárnapi misére menõket mindig
megcsodáltam, az asszonyok
fekete bõszoknyát viseltek, fej-

kendõt, kezükben imakönyv és
rózsafüzér. A gazdálkodó földmû-
vesek fején fekete kalap, fehér ing
kihajtott gallérral, fekete bricsesz-
nadrág, fénylõ rámás fekete
csizma a lábukon. A kereskedõk
általában nyakkendõt, pantallót és
zakót viseltek. A vasárnapi
szórakozás a kuglizás volt, sok-
szor állítottam a bábukat a
kocsmai kuglizókban, jól jött,
amikor értékelték a munkámat.
Hol vagytok régi barátok? Igaz
szeretettel gondolok reátok!
Ferenc Laci – Krabal Józsi –
Rontó Pisti – Tóth Laci – Stadler
Sanyi – Monhalt Pityu – Várteleki
Imre – Ferenc Pisti – Varga Sanyi
– Bicsek Józsi – Péti Imre.
Lányok: Farkas Magdi – Hidvégi
Irénke – Krabal Mariska, Szabó
tanár úr két szép leánya...
Elmúltak az évtizedek felettünk,
sokan eltávoztak az élõk sorából,
az emlékek visszatükrözõdnek,
megtettük, amit tennünk kellett,
lelkiismeretünk parancsára.

Kisszékely magyar település lakói
és régi barátaim emlékére írtam e
sorokat. In memoriam!

A szerzõ pincehelyi nyugdíjasként
a mikrotérségi nyugdíjas találko-
zón megindító szavakkal idézte fel
gyermekkori emlékeit. Visszaem-
lékezését rövidítve közöljük.

KISSZÉKELYI EMLÉKEIM

Benkó Lajos

„S körülöttem emlékek zokognak,
öreg udvar, egy sárga lepke száll,
magasodik a templom tornya,
a falu harangjának hangja messze száll,
áldjuk a régi idõt, de a jelennek a napjait éljük,
mindkettõ méltó, hogy figyelembe vegyük.”
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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, Lelkes György és
Cseke Veronika készítette.

Június közepén kedves meghívásnak tett
eleget a Nyugdíjas Klub: simontornyai
barátaink, a bõrgyári nyugdíjasok egész
napos vendégeskedésre hívtak bennünket
– a tolnanémedi nyugdíjasokkal együtt -
a rétimajori tógazdaságba és wellness-
központba.
Rengeteg volt a látnivaló a mintaszerûen
kialakított hatalmas gazdaságban, és
nemcsak a pihentetõ medencében lubic-

kolhattunk, hanem a simontornyaiak
baráti vendégszeretetében is. Fenséges
halászlét fõztek nekünk, és még egy-
egy halacskás nyakláncot is kapott
emlékül mindenki. Ebéd után sétáltunk,
énekeltünk, még táncra is perdültünk.
Köszönjük az élményt, simontornyaiak!

Lelkes Györgyné

EGY RAGYOGÓ NAP RÉTIMAJORBAN

Már harmadik éve számolunk be rend-
szeresen a mikrotérségi nyugdíjas talál-
kozókról, amelyeket minden alkalommal
más település nyugdíjasai rendeznek.
Úgy volt, hogy csak õsszel kerül ránk a
sor, amikor egyesületünk a huszadik, a
Bokréta Hagyományõrzõ Csoport pedig
a tizedik évfordulóját ünnepli. Közbe-
szólt azonban néhány váratlan esemény.
Február elején megszûnt a Nyugdíjas
Egyesület, nem sokkal késõbb pedig
kiderült, hogy még tavasszal kellene
megrendeznünk a nagy találkozót. Kelle-
metlen meglepetésként ért bennünket,
hogy az Egyesület kasszáját a megszûnés
miatt több hónapra zárolták, így a több
mint 130 fõs egész napos rendezvényt
szinte a semmibõl kellett kiügyesked-
nünk – úgy, hogy szégyenben ne marad-
juk a minket mindenütt nagyvonalúan
megvendégelõ nyugdíjas társak elõtt.
Hatalmas köszönet illeti az Önkormány-
zatot, amely a segítségünkre sietett. Így

végül sikerült június elsején olyan
nyugdíjas találkozót lebonyolítanunk,
amelyet azóta is jó szívvel emlegetnek
simontornyai, tolnanémedi, belecskai,
pincehelyi, nagyszékelyi és nagykónyi
barátaink.

Találkozónkat megtisztelte a Tolna Me-
gyei Nyugdíjas Érdekszövetség elnöke
és két vezetõségi tagja, akik üdvözölték
a megjelenteket, elismerõ okleveleket
adtak át Szeledeli Györgyné belecskai
és Fark Istvánné nagykónyi klubveze-
tõknek, és tájékoztatót tartottak a nyug-
díjemelés kérvényezésével kapcsolat-
ban.

A délelõtt a vetélkedés jegyében telt:
természetismeretbõl „vizsgáztattuk” egy-
mást és magunkat. Fák, cserjék,
vadvirágok, rovarok, vadon élõ állatok
fényképeit kellett felismerni. A szer-
vezésben volt ugyan egy kis kavarodás,
ami némiképp hátrányba hozta a
simontornyaiakat (ezúton is kérjük
elnézésüket!), de végül elcsendesedtek
az indulatok, és együtt örültünk mind-
annyian a némediek gyõzelmének. Utá-
na  a klubok mûsora következett, ahol a
belecskaiak, pincehelyiek, simontor-
nyaiak és tolnanémediek is kitettek
magukért, nagy tapsot aratva, és a
házigazdák is igyekeztek kivágni a
rezet a rangos mezõnyben. Az ebéd – a
hagyományos finom vadpörkölt – után

a simontornyai citerások és Manzinger
József szórakoztatták a résztvevõket. A
rendezvényt gazdag tombola zárta, a
nyertesek nagy megelégedésére. A
fõdíjat, a Bokréta Hagyományõrzõ Cso-
portot ábrázoló hatalmas, pompázatos
tortát Keresztes László polgármester úr
ajánlotta fel.

Megragadjuk az alkalmat, hogy még
egyszer mindenkinek nagy-nagy köszö-
netet mondjunk, aki munkával, tombola-
tárgyakkal, anyagiakkal vagy más módon
segítette rendezvényünk sikerét!

Lelkes Györgyné

KIÁLLTUK A PRÓBÁT!


