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AKISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A
KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

III. Aratóünnepség Kisszékelyben

A hagyományőrző aratóünnepség idén
július 6.-án került megrendezésre. Az
előző évhez hasonlóan egy napsüté-
ses, meleg nyári reggelen gyűlt össze
a „kis” csapat a Művelődési ház előt-
ti téren.
Mindenki nagy örömére, idén újabb
csapattal bővült a létszám, és az ér-
deklődők száma is gyarapodott. Az
elmaradhatatlan „pálinkás jó reggelt”
után, megkezdődött a csapatok re-
gisztrációja, és a csoportkép elkészí-
tése. Összesen kilenc csapat szállt
versenybe, melyek település szerin-
ti abc sorrendben a következők voltak:

NEFELEJCS (Belecska)
Szeledei György, Palánki Lajos,
Schäfer Rózsa, Stefik Albertné,
Szirmai Jánosné, Szeledei
Györgyné

ROZMARING (Pincehely)
Oszkó József, Handa László, Pásztor
Virág, Sóhajda Mónika, Fridrich
Ervinné, Inger Ferencné, Varga
Krisztina, Govnik Dénes, Kóbor József

FÉNY-ERŐ (Simontornya)
Kiss István, Horváth László, Kiss
Istvánné, Barkóczi Jánosné, Őri
Jánosné, Barkóczi János, Györéné
Gergely Ibolya

NEBOJSZA (Tolnanémedi)
Fábián István, Gárdonyi Sándor, Bánki
Józsefné, Bassányi Sándorné, Ács

Jenőné, Nyirati Józsefné, Nagy
Jánosné, Ács Tibor

SIÓ (Tolnanémedi)
Horváth Imre, Szabó Lajos, Dobos
Györgyné, Bujtás Istvánné, Hajdics
Antalné, Kökény Istvánné, Szokodi
Istvánné, Nagy Jánosné

BÚZAVIRÁG (Kisszékely)
Isztli Márton, Borbás Sándor, Simon
Istvánné, Lack Györgyné, Isztli
Mártonné, Paddi Józsefné

KERESZTESEK (Kisszékely)
Keresztes László, Keresztes Attila,
Keresztesné Istenes Zsuzsanna,
Keresztes Mária, Cseke Veronika,
Cseke Lajos

KISSZÉKELYI FIATALOK
Horváth András, Ságvári József,
Horváthné Apró Etelka, Pajor Ágnes,
Kélinger Krisztián, Kélinger Lídia,
Horváth Gyula, Horváth
Anna

PIPACS (Kisszékely)
Gyene István, Soós József, Csibrik
Józsefné, Vódli Józsefné, Magyar
Sándorné

Keresztes László polgármester meg-
tartotta a nyitóbeszédét, majd Csep-
regi Ferenc röviden ismertette az
aratás menetét.
A Kisszékelyi Nemzetközi Fúvós Tá-

bor zenekarától elhangzott Himnusz
és az ünnepélyes zászlófelvonás után
a csapatok, a vendégek kíséretében
elindultak az aratásra kijelölt búza-
táblához a Templom hegyre. A jó ked-
vű társaság dalolva sétált végig a Kiss
utcán. A menetet a szomszédos fal-
vakból érkező lovasok és lovas ko-
csik kísérték.
Megérkezve a helyszínre, a lelkes tár-
saság elfoglalta helyét.
A csapatokon belül mindenkinek meg
volt a maga feladata: kaszálás, ma-
rokszedés, kévekötés, kepébe rakás
és a nagy melegben a szomjoltás biz-
tosítása, a vízhordás. Az indulók kö-
zött a fiatalok is izgatottan várták,
hogy bemutathassák a szülőktől, nagy-
szülőktől elsajátított aratási tudásu-
kat. Miközben a csapatok igyekeztek
minél rövidebb idő alatt, szép sorba
rendezni a kepéket, a bírálók meg-
kezdték az alábbi szempontok sze-
rinti értékelést: a csapat öltözete, az
arató szerszámok korhűsége, egyéb
kiegészítők megléte (ebédes készlet,
vizeskancsó) és az aratás menete. Az
aratás befjeztével, mindenki az ár-
nyékba vonult, ahol frissítővel kínál-
ták az elfáradt, de jó kedvű társaságot.
A fák lombjai alatt a gyerekeknek le-
hetőség nyílt egy kis lovaglásra.
Az oklevelek átadása előtt, a zsűri tag-

(folytatás a köv. oldalon)



jai megkérték a csapatokat, hogy
mutatkozzanak be és elevenítsék
fel gyermek- és felnőttkoruk arató
emlékeit. Akadt olyan résztvevő is,
aki egy arató dallal kedveskedett az
egybegyűlteknek.

A tanulságos történetek után, Csep-
regi Ferenc és Májer Józsefminden
csapat részére átnyújtott egy okle-
velet, frissen sült kenyeret, valamint
egy kosárban a csapat tagjainak
egy-egy üveg bort. Az aratóünnep-
ség zárásaként Csepregi Ferenc
köszönetet mondott minden
résztvevőnek és felhívta a figyelmet
arra, hogy ennek az összejövetel-
nek nem a győzelem vagy a versen-
gés volt a lényege, hanem az, hogy
a régi hagyományok ne vesszenek
múlandóba. Nem voltak helyezet-

tek, itt mindenki nyertes volt és él-
ményekkel gazdagodott. Ezután,
mindenki dalolva hagyta el a Temp-
lom hegyet.

A szép számban megjelent vendé-
geket a rendezvény központi hely-
színén várta a jól megérdemelt
ebéd.
Délután egy órakor az iskolában
folytatódott az ünneplés, ahol Ke-
resztes polgármester úr nyitó beszé-
de után, Csepregi Ferenc Múltidéző
KISSZÉKELYI ÉLETKÉPEK cím-
mel írt könyve került bemutatásra.
Az író beszédében kiemelte, hogy
nagyon fontosnak tartja a gyökerek
ápolását. A könyv lapjai, szinte min-
den kisszékelyi és innen elszárma-
zott emberből kellemes emlékeket,
és örömteli pillanatokat csalhat elő.

A könyvismertetőt követően Dr.
Horváth András néhány gondolat-
ban ismertette a Négyszögletű Ke-
rek Erdő tanösvény kialakításának
történetét, kiemelve a létrejöttének
fontosságát valamint céljait.
Az iskolai ünnepség után a résztve-
vők szentmisén vehettek részt, majd
ezt követően Meier József és Prof.
Dr. Barócsai György koszorút he-
lyeztek el a Hősök Emléktáblájánál
az Elszármazottak Baráti Köre ve-
zetősége nevében, Keresztes Lász-
ló polgármester és Takács Erzsébet
jegyző az Önkormányzat részéről,
valamint Pajor Ágnes és Májer Jó-
zsef a Kulturális Egyesület nevé-
ben. Végezetül Keresztes László és
Meier József egy szalagot tűzött az
Elszármazottak Baráti Köre által ál-
lított kopjafára, majd azt, a hagyo-
mányokat követve meglocsolták
fehér és vörösborral.
Ezzel a nap hivatalos része lezárult,
a délutáni kulturális program a Mű-
velődési Ház előtt folytatódott.

CsepregiMiklós Erika
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Támogatók

A 2013. július 6.-án megrendezésre ke-
rült Aratóünnep és a Kisszékelyiek Ba-
ráti Találkozóját sem tudta volna az
Önkormányzat és az Egyesület létre-
hozni ha nincs sok-sok támogatónk.
Volt aki csak 500 forintot tudott adni,
de lehet, hogy amikor befizette, akkor
épp annyi hiányzott egy számla kifize-
tésekor.
Összesen 491 800 Ft gyűlt össze. Eddig
elköltöttünk 463 302 forintot. Ám még
lesz kiadásunk.
Köszönjük tehát az alább felsorolt helyi
és vidéki magyar és nem magyar sze-
mélyeknek, családoknak a befizetése-
ket.

Adorján Lajos, Arnold Lőrinc, Balogh
Lászlóné, Barka Győző, ifjú Barka
József, Barka József, dr. Barócsai
György, Beck Mártonné, Márta
Bendorfer és Josef Bendorfer, Bodó
Bence, Bodó Béláné, Bodó Gáborné,
Bognár László, ifjú Borbás Imre,
Borbás Istvánné (Porkoláb Márta),

Borbás József (Simontornya), Borbély
Péter, Botos Ferenc, Botos Ferencné,
Botos Imre, Breznyánszky Ferenc,
Breznyánszky István, Búró Mariann,
Bükkösi Andrásné, Czinkon László,
Czinkonné Simon Julianna, Cseh
Lászlóné, Cseke István, Csibrik Margit,
idős Csibrik József, Csillagné Berecki
Katalin, Dancz Tiborné, Diel János,
Diel Jánosné, Duska Ferencné, Erdős
Gabriella, Erdős Jánosné, Erdős József,
Fábián Imre, Fábián Imréné, Farkas
József (Budapest), Farkas Lászlóné,
Fehér Lajos, Fenyvesi Péter, Ferencz
István és Tamás, Andrea Fischer, Fodor
Kázmérné, Freimann Jánosné,
Gárdonyiné Horváth Veronika, Glück
Imréné, Glück Péter, Gulyás József, dr.
György István, Győri Istvánné, Handa
Istvánné, Haumann Antalné, Horváth
Béla, Hosnyánszki László, Iffland Éva,
Ihász Józsefné, dr. Jakabházi Ildikó,
Jambrik Julianna, Jankó László, Kiss
János, Kiss Józsefné, Özv. Kompanyik
Istvánné, Lack Györgyné, Lack Mária,
Lovró István, Marancsik Imréné, Maron
Jánosné, Máté Gyula, Májer József,
Mező Ernő, Mező József, Mittelholcz

Istvánné, Mittelholcz Sándor, Molnár
Istvánné, Molnár Mária, idős Nádori
Józsefné, Nagy András, Nagy Józsefné,
Nagy Károly, Naszvadi Vikmosné,
Németh István, Németh László,
Neumann Péter, Nyirati Imréné, Nyirati
Józsefné (Tolnanémedi), Paddi
Józsefné, Pál Józsefné, Petz Péter, Péti
Imréné, Piszker András, dr. Póka Péter,
Priger Józsefné, Reidl Henrikné,
Reményi Tiborné, Révészné Kertész
Ildikó, Ságvári Józsefné, Sárdi József,
Schill Imréné, Schill József, Schlégel
Imréné, Schlégel Józsefné, Schmidt
Ferencné, Somogyi Ferenc, Somogyi
Ferencné, Soós Józsefné, Stadler
Sándor, Szabó Ferencné (Dunaújváros),
Szalma László, Szilágyiné Erdei Mária,
Eleonora és Helmuth Thissen, dr. Tóth
László, Tóthné Pomázi Erzsébet, Török
Antal, Uszterhel Györgyné, Varga
Tibor, Vathy Zsuzsa, Vicai Ferencné,
Winkler Attila, Zsitvay Attila, Romsits
Sándor, Törő Péter és felesége, Varga
István (pékség), Vódli József, Grausza
János.

Martina Zoltán



Tisztelt Olvasóink!

A Kicsi Falunk újságban megje
lent MÚLTIDÉZŐ rovattal, kez
dődött ennek a most megjelent
MÚLTIDÉZŐ KISSZÉKELYI
ÉLETKÉPEK című könyvnek a
története...

Az a szándék vezérelt, hogy a
Múltidéző rovatban rendszere-
sen megjelentek olyan írások, el-
beszélések, amelyek a falu éle-
tével, mindennapjaival kapcsola-
tos történeteket, szokásokat dol-
goztak fel. Az újságban is több
alkalommal kértem az olvasókat,
hogy adják át részemre a családi
albumban található régi fotókat.
A korábban gyűjtött fotókból
2008-ban megrendezett Faluta-
lálkozón bemutattam néhány tab-
lót. A 2011 -ben átadott iskolai
tanteremben is megtekinthető a
fotók egy része. Azóta a fényké-
pek folyamatosan érkeztek hoz-

zám a fiókok mélyéről. Hiszen
minden házban van egy fiók,
amely ezeket a régi fényképeket
őrzi. Néhány szüreti bálos fotó az
ötvenes évekből, színdarabok
szereplőiről, iskolás és óvodás
fényképek. Hiszen ezek is a múl-
tunk egy pillanatát rögzítik és a
következő gondolatom már az
volt, hogy milyen jó lenne ezeket
közkincsé tenni. A gondolatot
tett követte. Az egyesület beadott
egy pályázatot és a megnyert
összeg részben fedezetet nyújtott
a fotógyűjtemény nyomdai költ-
ségeire. Ezután következett a ne-
heze. Sok-sok munkával rendsze-
reztem a fényképeket, majd a
szinte kilátástalannak tűnő fel-
adatot is nagyrészt megoldva, si-
került beazonosítani a fotókon
szereplő embereket. Az ered-
mény egy közel 300 oldalas
könyv. Ebben a könyvben min-
den fénykép rólunk, közelmúlt-
beli történelmünkről szól, bemu-

tatva az elmúlt időkről egy-egy
pillanatot. Megállítva az idő ke-
rekét, rögzít az életből egy má-
sodpercet. Aztán ennek a
megállított pillanatnak, a kime-
revített arcképnek köszönhetően
tudunk visszaemlékezni szerette-
inkre. A fényképek alapján, fel-
idézhetjük a múltat, láthatjuk az
utat, amit megtettünk. Egyetlen
kiadvány sem lehet teljes. Ebbe
is csak azok a fényképek kerül-
hettek, amelyeket a tulajdonosaik
részemre átadtak. Abban bízom,
hogy ezt az albumot a kezükbe
véve, találnak még olyan fotókat,
amelyeket a következő kiadásba
szerepeltetni lehet. Addig is né-
zegessék gyermekeikkel, uno-
káikkal és idézzék fel a régi
emlékeket. Bízom abban, hogy
minden kisszékelyi család ked-
venc könyve lesz ez az album.

Csepregi Ferenc

MÚLTIDÉZŐ KISSZÉKELYI ÉLETKÉPEK

A baráti találkozón került sor a
Négyszögletű Kerek Erdő tanös-
vény megnyitójára is. A települé-
sünk értékeit bemutatni hivatott
turistautat Horváth András aján-
lotta a megjelentek figyelmébe,
beszélt a tanösvény jellegzetessé-
geiről, kialakításának fontosabb
lépéseiről. Kiemelte, hogy Kis-
székely nagyon sok látnivalóval,
országos viszonylatban is szá-
mottevő természeti és kulturális
örökséggel rendelkezik, amelyek
bemutatásának egyik fontos
helyszíne a tanösvény.
A tanösvény a Kisszékelyi Kul-
turális Egyesület által megnyert
pályázat keretében épül. 2011
őszén készült el a kilátó, 2012 te-
lén a tanösvény állomásainak
táblái, majd az asztalok és a pa-
dok. Ebben az évben tovább
folytatódott a munka, így az Ara-

tónapra a tanösvény egyik körút-
jának fatábláira felkerültek az
információs lapok, elkészült a tú-
ravezető füzet, így lehetőség
adódott arra, hogy a tanösvényt

formálisan is „megnyissuk”. Bár
az átadásra még őszig várni kell
– hiszen a négy tanösvény-körút
közül háromnak a kialakítása
még folyamatban van, és további
kiadványok is készülnek –, a ki-
látót is érintő Berkenye körút
már teljes felszereléssel várja az
érdeklődőket, kirándulókat.
A tanösvény mentén 22 állomás
helyezkedik el, amelyeket táblák

jeleznek. Az állomásokat egymás
után felkeresve egy 11 km-es
körút járható be. A tanösvény
teljes körútja ugyanakkor négy
kisebb körútból áll, amelyeken
külön-külön is végigsétálhatunk.
A tanösvény központja az iskola-
épület, itt van az 1 . állomás. A
Kökény körút a templom felé in-
dulva a Bab-aszó-hegyet járja be,
a Berkenye körúton a Kilátóhoz
juthatunk fel, a Galagonya körút
az Ótemető mellett kapaszkodik
fel a Szarkahegy gerincére, míg a
Vadkörte körút a Göbecsen ke-
resztül halad a Kisszékelyi-erdő-
ig, majd vissza az iskola
épületéhez. A tanösvény mentén
több helyen asztalokat és pado-
kat találunk, melyek pihenőhely-
ként, vagy természetismereti,
erdei iskolai foglalkozások hely-
színéül is szolgálhatnak.

Horváth András

Atanösvénymegnyitója
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2013. július 6.-án immár harmadik
alkalommal került megrendezésre
Aratónapi ünnepségünk. Idén a
szervezők úgy döntöttek, hogy ez-
zel a nappal egybekötik a Kisszé-
kelyiek Baráti találkozóját.
Délelőtt az aratás zajlott, délután
pedig a Baráti találkozó, melynek
keretén belül kulturális műsorokkal
szórakoztatták az ide ellátogatókat.
Amikor még csak körvonalazódott
a délutáni program, a rendezők
nem gondolták volna, hogy annyi
lesz a fellépni kívánók száma,
hogy nekik kell visszautasítani
őket. Ki merem jelenti, hogy rekor-
dot döntöttünk, mivel 14 csoport
lépett fel aznap Kisszékely színpa-
dán, voltak akik több produkcióval
is készültek. Elsőként a Kisszéke-
lyi Kerekerdő Családi Napközi kis
lakói léptek színpadra, akik Taróczi
Tamásné, Angéla néni segítségével
egy nagyszerű, vidám produkciót
adtak elő, amely nagy sikert ara-
tott.

Az előadók között láthattunk isme-
rős arcokat, akiket Kisszékely, ba-
rátként fogadott, Igari Népdalkó-
rus, Tolnanémedi Nyugdíjas Klub,
Attalai Pávakör népdalkórus. Vi-
szont voltak első fellépős csapatok
is, Törekvés Néptánc Együttes
Szenior Csapata, akik Budapestről
érkeztek, Gyönki Grüne Wiese
Tánccsoport, Cikói Székely Nép-
dalkör, Szekszárdi Magyar nóta
Klub illetve, a Regölyi Népdalkó-
rus. Legmesszebbről Baranya me-
gyéből, Egerágról utaztak
mihozzánk, az Őszirózsa Nyugdí-
jas Klub, akik szintén ismerősként
léptek színpadra. A két hazai csa-
patunkat sem szabad elfelejteni. A

Százszorszép Tánccsoportot, ame-

lyet a helyi ifjú hölgyek és két
édesanya Apróné Horváth Etelka
és Fehér Árpádné, Timi alkották,
illetve a Bokréta Hagyományőrző
Csoportot, akik német néptáncokat
adtak elő, melyet kimondottan erre
a napra tanultak be. Végül, de nem
utolsó sorban a Dunaföldvári Zsi-
gec Musical Együttes és a Kisszé-
kelyi Nemzetközi Fúvóstábor zárta
ezt a csodálatos napot és fergeteges
produkciójuk megadták a hangot
az esti bálhoz.
A visszajelzések és saját tapaszta-
latom alapján bátran állítom, hogy
a fellépő csapatok egytől-egyig
rendkívül színvonalas műsorral
készültek, melyek néha könnyeket,
de sok-sok mosolyt is csaltak ar-
cunkra.
Ezzel a kis cikkel szeretném meg-
köszönni, hogy ellátogattak mi-
hozzánk, és abban a pár órában
szórakoztattak bennünket.

Cseke Veronika
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Tájékoztató a képviselőtestületi ülésről
A képviselőtestület legutóbbi ülé-
sére augusztus 29.-én került sor.
Az ülésen egy képviselő nem volt
jelen, a hivatalos résztvevőkön kí-
vül hatan vettek részt.
A polgármester és a képviselők rö-
viden értékelték a település nyári
rendezvényeit, eseményeit, külön
kitérve az idén harmadik alkalom-
mal megrendezett Aratónapra és a
hatodik Kisszékelyiek Baráti
Találkozójára. A nyári tábor és a
strand a nyitástól július végéig tel-
jesen kihasznált volt, augusztusban
már mérséklődött az érdeklődés
irántuk. A polgármester beszámolt
arról, hogy nyáron is folytatódtak a
mezőgazdasági munkák a Start
közmunkaprogram keretében, de a
nyári szárazság miatt több növény
esetén nem lehet jó termésre szá-
mítani.

A Kisszékelyi Kulturális Egyesület
egy éves tevékenységéről és jövő-
beni céljairól Pajor Ágnes, az
egyesület elnöke tájékoztatta az
ülés résztvevőit. A beszámolóban
foglaltakat kiegészítette azzal,
hogy az elmúlt években elnyert
négy pályázatból hármat már meg-
valósítottak, elszámoltak és lezár-
tak. Egy van folyamatban és az
idei évben elnyert iskolaépület fel-
újítási pályázat a jövő évben fog
megvalósulni. Nagyon hasznosnak
ítélte az egyesületben három hóna-
pig foglalkoztatott két alkalmazott
munkáját. Elkészült az egyesület
új honlapja. Szeretné, ha a helyi
lap szerkesztő bizottságába új köz-
reműködőket találnának.

Ezután került sor az első félévi
költségvetési beszámoló megtár-
gyalására. A bevételek és kiadások

teljesülése százalékos arányban
egyensúlyban vannak. Annak ér-
dekében, hogy év végéig se ala-
kuljon ki zavar a gazdálkodásban,
a következő ülésre költségcsök-
kentő javaslatok kerülnek megha-
tározásra.
Sorra került a könyvtár működte-
tésének kérdése, de a képviselő-
testület úgy döntött, hogy ennek
feltételeiről és személyi kérdései-
ről a következő ülésen dönt. Ezt
megalapozandó, szeptember 20.-
án 16 órakor, egy megbeszélésre
kerül sor a Könyvtárban, melyre
minden érdeklődőt várnak.
A képviselőtestület következő ülé-
sére oktober 3.-án 15:00 órától ke-
rül sor a Könyvtárban.

Horváth András – Pajor Ágnes

Színvonalas műsornak voltunk házigazdája



Az E.ON Dél-dunántúli Áramhá-
lózati Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság a Kisszékelyi
Csókás major ingatlan villamos-
energia ellátása érdekében július-
augusztusban a Művelődési Ház-
tól a falu elejéig hálózat átépítési
munkákat végzett. Elvégzésre
került a régi távvezetékoszlopok
újra cserélése, a vezetékhúzás,
szerelés, tereprendezés. A beru-
házás hozzávetőleg egy hónapot
vett igénybe.
A nyomvonal nem érintett védett
területet, sem Natura 2000 terü-
letet. Erdőterület igénybevételére
sem került sor. A létesítmény
környezetvédelmi szempontból
nem volt kifogásolható.
A mindennapi tevékenységeink
nélkülözhetetlen részévé vált az

energia használata. Ezzel a fej-
lesztéssel megvalósult a csókási
külterület villamos-energia ellá-
tása.
A falu érintett szakaszán lakók
számára különösen, de faluszerte
is fennakadások jelentkeztek a
munkálatok ideje alatt a villany-
vételezésben, közlekedésben, de
a munkák után is a telefon- és in-
ternet használatban. Ez utóbbiak
sajnos a mai napig nem rende-
ződtek megnyugtatóan!
A megvalósítás utolsó szakasza a
fák gallyazása volt. A látvány né-
hány fa esetében megdöbbentő.
Az ágak levágása ugyan a háló-
zat biztonságos üzemeltetésének
elkerülhetetlen velejárója, mégis
érthető, ha az eredmény a lakók
egy részének felháborodását

okozza. Mindennek elkerülése
érdekében célszerű alacsony ko-
ronamagasságú növények ülteté-
se.

A faluban lévő oszlopok, keresz-
tül-kasul lógó kábelek nagyban
rontják a faluképet. A jövőbeni
fejlesztések egyik célja lehetne
az utcák közműhálózatainak ta-
lajba fektetése.

Pajor Ágnes

Villamos-energia hálózat bővítés a falu végén túlra

Mindig meglepődünk, ha a falu-
ban bűncselekmény történik.
Mindannyian azt gondoljuk,
hogy egy csendes, békés faluban
lakunk, ahol sosem történhet
semmi baj . Az idei nyáron mégis
előfordult, hogy több házhoz be-
surrantak és értékeket tulajdoní-
tottak el. Az egyik esetben a
legmeghökkentőbb az volt, hogy
mindez úgy történt, míg az egyik
szobában aludtak, addig a másik
szobában betörők jártak és válo-
gattak mit vigyenek el. Számító-
gépet, bankkártyát vittek maguk-
kal. A folyósón a nyitott ablakon
ugrottak be. Az ingatlan előtt
közvilágítás van, zárt, magas ke-
rítés védi a házat és ráadásul nem
is lakatlan. Az elkövetők több
házhoz is bementek, de máshon-
nan nem vittek el értékeket.
Nem sokkal később szintén a fa-

lu központjában egy másik ház-
nál is történt betörés, onnan
szarvasagancsokat vittek el egy
melléképületből.

Próbáltam érdeklődni a falunk-
ban történt bűncselekményekről
a Simontornyai Rendőrörsnél,
majd a Tamási Rendőrkapitány-

ságon, de se-
hol nem
adhattak ki
információ-
kat. Így a
nyomozás
eredményéről
hivatalosan
nem tudunk
semmit.

A nyári idényben sokkal több
idegen jön a faluba (turisták, áru-
sok) és ha ismeretlen személyt

látunk, nem tudhatjuk, hogy itt
nyaral, vagy esetleg „rosszban
sántikál”.

Valahol polgárőrséggel, másutt
térfigyelő kamerák felállításával
védik a lakosság nyugalmát, ér-
tékeit. A legutóbbi képviselő-tes-
tületi ülésen nálunk is felmerült,
hogy valamilyen rendszer alkal-
mazását át kellene gondolni. A
beszélgetés során a térfigyelő
kamerák felszerelése tűnt prakti-
kusabb megoldásnak. Az utak
mellé, a központi helyekre elhe-
lyezett kamerák távol tartanák az
elkövetőket. Érdemes lenne idő-
ben lépni azért, hogy ne illanjon
el a falunak az az egyik varázsa,
hogy alapvetően jó a közbizton-
ság.

Pajor Ágnes

Romló közbiztonság?
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Adófizetési határidő
Amásodik félévi adók pótlékmentes
fizetési határideje:
2013. szeptember 15.
Ugyanezen időpont a helyi iparűzési
adó előleg fizetés határideje is.
Kérjük legyenek figyelemmel a
határidő betartására!

Szociális támogatások
A lakásfenntartási támogatás és a
gyermekvédelmi kedvezmény meg-
állapítása egy éves időtartamra vo-
natkozik. Lejártával újra lehet ké-
relmezni. A támogatottak szívesked-
jenek figyelni a megállapító határo-
zatban szereplő lejárati határidőt!

Népviseleti ruhák
Az aratórendezvényre kiosztott
népviseleti ruhák begyűjtése:
2013. szeptember 18. szerda,
18.00 órakor a régi iskola épületé-
ben.
Kérjük a ruhákat, a jelzett idő-
pontban szíveskedjenek elhozni.
Kérjük a ruhacsomagba tegyenek
egy papírt, melyre írják rá nevüket.
Ezzel segítve a nyilvántartást.

A Kicsi Falunk újság eddig megjelent összes kiadása, és az aktuális szám is
letölthető a Kisszékelyi Kulturális Egyesület honlapjáról, az alábbi címen:
http://www.kke-kisszekely.hu/kicsi-falunk/

Elhunytak

Barkóczi Józsefné
született Szabó Ibolya

85 éves
sárszentlőrinci lakos

Borbély Péterné
született Lovró Mária

92 éves
pincehelyi lakos

Nyirati Józsefné
született Borbély Katalin

87 éves
érdi lakos

Tóth Gyárfásné
született Piszker Erzsébet

83 éves
nagyszékelyi lakos

Nyugodjanak békében!

Háziorvos
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat,
hogy Dr. Pataky László háziorvos
elköltözik Ozoráról, ezért rendelése
Kisszékelyben is megszűnik!
2013. 09. 01-től a rendelési idő az
alábbiak szerint változik:

Helyettesítő orvos:
DR. ABDULWAHAB
Telefon: (06) 30/555-0687

Hétfő: Tolnanémedi
08:00 - 10:00
Kedd: Tolnanémedi
1 3:00 - amíg beteg van
Szerda: nem rendel!
Csütörtök: Tolnanémedi
08:00 - 10:00
Kisszékely
10:00 - 12:00
Péntek: Tolnanémedi
1 3:00 - amíg beteg van

Központi ügyelet:
Hétköznap: 16:00 - 08:00 óráig
Hétvégén és munkaszüneti napo-
kon: 0 - 24 óráig
Elérhetőség:
(06) 74/318-104

MEGHÍVÓ
a 2013 szeptember 20.-ai megbeszélésre, melynek témája a Könyv-
tár és Teleház további működése, valamint a falu életében betöltött
szerepének átgondolása. Helyszín, időpont: Könyvtár, 16 órától.

Minden érdeklődőt és ötletet szerettel várunk!
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A folytatásban…
A Kicsi Falunk újság szerkesztő-
bizottságának tagjai két fővel
csökkentek. A Lelkes házaspár –
azzal hogy nem dolgoznak már a
könyvtárban – nem vállaltak to-
vábbi közreműködést az újság
szerkesztésében. Az újság kiadásá-
ban ezután sem lesz fennakadás.
Mivel a lap összeállítását más
szerkesztő végzi, aki más progra-
mot használ, ezért az újság arcula-
tában megváltozik. A folytatásban
megjelenő első szám szerkesztését

Kélinger Krisztián végezte. Az
eddig is szorgalmasan író gárda
továbbra is vállalta a cikkek írását.
Egy-egy témában felkérjük az
eseményben érintetteket is, hogy
írják meg élményeiket. Nagyon
örülnénk új szerzők felbukkanásá-
nak is. Reméljük, a leendő könyv-
táros is aktív lesz a helyi lap
elkészítésében.

Köszönjük Lelkes Györgynek és
Lelkes Györgyné Lenkének az
elmúlt tíz év munkáját!




