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K I C S I FA L U N K
A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A
KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

Nagykarácsonyban a
Mikulással

December 3-án, az Önkormányzat jóvoltából a falu mikrobusza Nagykarácsony felé vette az
irányt, öt kis óvodással a Családi
Napköziből (és óvó nénijükkel,
természetesen). Már a faluba érve
rögtön láttuk, hogy nem hétköznapi helyre érkeztünk. A házak kapuin, kerítésein karácsonyi
hangulatot árasztó díszítés volt.
A Mikulás házához érve,
először az élő szarvasokat néztük
meg. Hó hiányában sajnos ott rostokolt az udvaron a Mikulás pirosra festett hatalmas szánkója is!
Majd bementünk az ízlésesen dekorált házba, ami nem másról,
mint „gazdájáról” szólt.
Az előszobában türelmesen, és megilletődve várakoztak a
gyerekek, hogy sorra kerüljenek.
Amikor beléptünk a meseszerű
szobába, hát bizony ott egy igaziigazi Mikulás bácsi várt bennünket!
A gyerekek csak ámultak
és kicsit megszeppenve hallgatták

az intelmeit: jóságról és szófogadásról. Majd elmondtuk
neki a „Miklós püspök egykor régen, segített a szegény
népen” c. versünket, ami a
valóságos történetet meséli el
a Szt. Miklós ünnep eredetéről. Ezért nagy dicséretben
részesültünk!
Minden gyerekről fénykép
készült a Mikulás bácsival, ezután
elköszöntünk.
Üres kézzel onnan senki
sem távozhat, csakis finomsággal
megtömött csomaggal! Velünk is
így volt.
Ezután a Játszóház (ugrálóvár, csúszda, labirintus stb.) következett, ahol olyan jól érezték
magukat, hogy azalatt még a Mikulásról is megfeledkeztek. Ki
sem értünk a faluból, máris azt
kérdezték: „Mikor jövünk újra?”
Köszönet az Önkormányzatnak, hisz a szállításunkon túl,
még a belépők anyagi fedezetét is
biztosította, ami nem csekély
összeg volt!
Köszönjük! Fehér Petra,
Kélinger Tímea, Szabó Alexa,
Kiss József, Horog Gergő
és Angéla óvó néni

Mikulás napló
2013. 12. 06.

Különleges nap volt a
mai, 11 órára látogattam el
a kedvenc gyerekeimhez, a
kisszékelyi Kerekerdő Napközibe.
Ahogy minden évben,
most is nagyon vártak már
rám. Hogy a kedvemre tegyenek, tanultak egy szép
mesét, amit elő is adtak
nekem. Nagyon tetszett az
előadásuk, az énekeik, és a
verseik is. Nagyon büszke
vagyok rájuk!
Óvó nénijüktől tudom,
hogy kivétel nélkül ügyes,
okos gyerekek, a feladatokat
szorgalmasan,
minden
tudásukat beleadva oldják
meg egész évben.
Nem
véletlen
hát,
hogy nem érkeztem hozzájuk
üres kézzel. Minden gyerek
kapott csomagot, melyet a
manóim különös gonddal állítottak össze, hogy mindenféle
finomság
helyet
kapjon bennük.
Remélem, nem felejtik
el, hogy az év többi napján
is jól kell viselkedniük,
hogy jövőre ugyanekkor találkozhassunk!
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FAL UKARÁC S O N Y
A 2013-as Falukarácsony, csak
úgy, mint az ezt
megelőző években, a Karácsony
előtti szombaton
került megrendezésre, ami most
december 21-re
esett. A rendezvényen megjelenni
kívánók idén is igénybe vehették
a falugondnoki autót.
A hagyományokkal megegyezően a délutáni műsorsorozatot
Keresztes László polgármester
nyitotta meg. A konferáló szerepet
ezúttal Cseke Veronika töltötte be.
Szokásunkhoz híven, a szeretet
ünnepén először az elhunyt szeretteinkről emlékezhettünk meg,
egy-egy gyertya meggyújtásával,
amiket a színpad előtt találtak
meg a vendégek. A megemlékezés
alatt a Bokréta dalkör énekelt
szívhez szóló nótákat.
A szomorkodást öröm váltotta
fel, az első fellépők a
Kisszékelyi Kerekerdő Családi Napközi
gyermekei voltak,
megbetegedések miatt igencsak megfogyatkozott
létszámmal léptek
fel. Egy lelkes egykori óvodás, Horváth
Gyula kiegészítésével is csak hárman
voltak, de ez mit sem
vett el előadásuk értékéből. A közös énekléshez Horváth Anna,
Gyula nővére furulyázott.
Ez után a Simontornyai Művelődési Központ Hagyományőrző
Csapata vonult a színpadra, Dolovainé Gyarmati Erzsébet vezetésével, számos résztvevővel, akik
énekeltek egyénileg is, énekkar-

ban is, zenéltek, citeráztak. Egyaránt énekeltek szívet melengető
nótákat, és vicces dalokat is.
A következő fellépő Fehér Nóra volt, aki egy Benedek Elek verset mondott el, A karácsonyfa
címmel.
Őt a simontornyai tánccsoport
követte, akik több zenére is adtak
elő táncot, amit Szálka Lajosné,
Márti néni tanított be nekik. Márti
néni később elmondta, hogy nagyon büszke a kisszékelyi lányokra, akik szép számban, lelkesen,
fáradhatatlanul vesznek részt a
próbákon és az előadásokon.
A táncos, énekes műsorszámokat vers váltotta fel, ezúttal Fehér

Sándorné Erzsike olvasott fel egy
nagyon szép költeményt.
Horváth Anna ismét furulyatudását mutatta be a nézőknek, akik
ezt lelkes tapssal jutalmazták.
Annát újból tánc követte, Márti
néni kis csapata adott elő az alkalomhoz illő tánc-csokrot, mikulás-sapkában, karácsonyi zenékre

táncolt a többségében kisszékelyi
lányokból álló
csoport.
A műsorra a
koronát a Kisszékelyi Bokréta
csoport hölgyei
és urai tették fel,
akik között rapperként debütált
Nagy János.
Az étkezéshez Keresztes László kívánt jó étvágyat, a jelen levő
szereplő, és néző gyerekeket a
színpadra invitálta, ahol rengeteg
édesség, és gyümölcs várt rájuk a
falu karácsonyfája alatt.
Ahogy az már lenni szokott, az
estebédhez, és annak előkészületeihez a simontornyai citerások
zenéltek. A vacsora vadpörkölt
volt, ami a Kisszékelyi Vadásztársaság jóvoltából került az asztalokra, a vendégek elé.
Az étkezés után a gyerekeknek
lehetőségük volt kézműves foglalkozáson részt
venni. A terem hátsó részében lehetett
gipszből öntött figurákat
festeni,
díszkártyákat készíteni, festeni, rajzolni,
színezni,
karácsonyi dekorációt gyártani. A
gyerekek az elkészült díszeket, kártyákat hazavihették.
A szorgos és ügyes gyerek-kezek
alatt égett a munka, nagyon szép
díszek, kártyák készültek.
A vacsora elfogyasztása után
még sokáig maradtak a vendégek
beszélgetni, nevetgélni a Művelődési Házban, ahonnan jó szájízzel, jó kedvvel térhettek haza.
Dick Ramóna
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Statisztika
Kisszékelyről
Az állandó lakosok számának
változása 2013. évben
2013. január 1.
Születés
3 fő
Bejelentkezés 8 fő
Növekedés összesen:

2013. december
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338 fő
11 fő

Halálozás 8 fő
Kijelentkezés 7 fő
Csökkenés összesen:

15 fő

2013. december 31.

334 fő

Téli kirándulás
Február 1-én (szombaton) természetjáró kirándulásra hívunk
mindenkit a Kisszékely környéki
erdőkbe. A táj ilyenkor is számos
látnivalót és érdekességet rejt, fedezzük fel együtt! Indulás reggel
9-kor a Könyvtár elől, visszaérkezés kb. 1 órakor.

Újra nyitva a könyvtár
2013 december elseje óta újra
megnyílt az olvasók előtt a kisszékelyi Sislay József Könyvtár. A
könyvtárban két fő dolgozik, kulturális közalkalmazottként, a Nemzeti
Művelődési
Intézet
alkalmazottjaként.
Minden hétköznap, reggel 7:30tól 16:00-ig várjuk az olvasni,
könyvet kölcsönözni, nézelődni,
internetezni, és (térítés ellenében)
nyomtatni, fénymásolni vágyókat.
Az épület továbbra is otthont ad
különböző programoknak. Szerda
délutánoként a Bokréta Népdalkör
lelkes nótázóitól hangosak a termek, péntekenként pedig a kézimunkára kerül a hangsúly, az
összegyűlt hölgyek, asszonyok
kötnek, zoknit, pulóvert, minden
mást.
Természetesen mindkét csoport
várja az új tagokat, jöhet bárki!

Szervezők:
Horváth András és Apró Etelka
Tel.: 06-30-432-8244

Már előző számunk egyikében is
hívtuk játszani a gyerekeket, fiatalokat, és minden más korosztályt
is, természetesen, hagyományos,
minden elektornikát nélkülöző játékokkal! Szeretnénk megmutatni,
hogy a kártyázás, társasjátékozás,
diafilmek vetítése is legalább
olyan izgalmas, ha sokan vagyunk,
mint a tv, számítógép bújása.
Februártól erre van lehetőségetek, szombati napokon, délután 2től! Ha van kedvenc játékotok,
hozzátok magatokkal, legyen az
társas, különleges kártyajáték, malom, vagy olyan játék, amihez nem
is kell semmi, csak mi magunk.
Szeretnénk továbbá jó állapotban
levő diafilmeket összegyűjteni, így
kérjük, akinek van otthon megunt,
de gondosan őrizgetett diafilmje,
juttassa el hozzánk!
A könyvtárba is várunk mindenkit, folyamatosan bűvölő könyvkínálatunkkal!
Kérdésekkel, kérésekkel bátran
forduljanak hozzánk, az alábbi elérhetőségeken:
06-74-403-144
www.facebook.com/
sislay.konyvtar

T á j é ko z t a t ó a d e c e m b e r i ké p v i s e l ő - t e s t ü l e t i ü l é s r ő l
A képviselőtestület (KT)
2013. évi utolsó ülésére december
19.-én került sor. Az ülésen két
képviselő nem volt jelen, a hivatalos résztvevőkön kívül hatan
vettek részt.
A viszonylag rövid testületi ülés nagy részében különböző
tájékoztatók hangzottak el. A polgármester áttekintést adott a testület éves munkájáról. Majd a
jegyző elmondta, hogy 2014 januárjától az átmeneti segély és a te-

metési segély önálló formában
megszűnik, a továbbiakban önkormányzati segélyt állapíthat
meg a települési önkormányzat
képviselő testülete.
A törvény változása miatt
a helyi gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló rendeletet
is meg kellett újítani.
Az önkormányzati segély
megállapításánál az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130%-át kell figye-

lembe venni.
A polgármester elmondta,
hogy a Dunántúli Regionális Vízmű (DRV) Zrt. 2014-től nem
emeli a díjait.
Az ülés további része a
Karácsonyi Ünnepség szervezése
jegyében telt el.
A képviselőtestület következő ülésére január 30.-án 15:00
órától kerül sor a Könyvtárban.
Horváth András – Pajor Ágnes
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Rendelési idők

Felhívás

Háziorvos

Továbbra is keresünk régi
társasjátékokat, diafilmeket.
Kérjük, akinek tulajdonában van használható állapotban, és
ha nem akarja megőrizni, jelezze a
könyvtárban munkaidőben.
Ha csak kölcsön tudja adni,
az is megfelel.

Kérjük, ajánlja fel
jövedelem adójának 1%-át a

H í v o g a t ó fo n ó b a

A kedvezményezett adószáma:
18859074-1-17

Dr. Abdul Wahab

Tolnanémedi rendelőben:
Hétfő, csütörtök: 08 – 10 óra
Kedd, péntek 13 órától amíg
beteg van
Kisszékelyi rendelőben:
Csütörtök:

10 – 12 óra

Elérhető a
06/30 555-06-87 telefonszámon.

Fogorvos

Simontornyán:
Dr. Muneer Ahmad Al-Attar
Hétfő:
08 – 14 óra
Kedd:
08 – 14 óra
Szerda:
nincs rendelés
Csütörtök: 08 – 14
Péntek:
08 – 14
Előzetes bejelentkezés a
06/74 486-165 telefonszámon lehetséges.
Magánrendelés:
Dr. Török Szilamér
06-30/313-1168

Október hónaptól kezdődően kézműves foglalkozásokat
szervezünk. Minden pénteken
délután 17 órakor találkozunk a
könyvtárban, ahol Paddi Józsefné
Kati néni tanít bennünket kötni,
horgolni.
Aki szeretné tudását gyarapítani, családtagjainak saját készítésű ajándékkal kedveskedni,
vagy csak a közös tevékenység
örömét megélni, jöjjön el.
Mindenkit szeretettel várunk!
Apró Etelka
30-320-8324

Megszületett

Kélinger Krisztián és Sáfrány
Szilvia kislánya,
Kinga
Gratulálunk és jó egészséget
kívánunk!

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/

SZJA 1 %

Kisszékelyi
Kulturális
Egyesület
javára!

Köszönjük, hogy ilyen módon is
támogatja céljaink
megvalósítását!

Járási ügysegéd
Sztojka János járási ügysegéd
ügyfélfogadása Kisszékelyben:
Szerdán 12.10 - 13.10 óráig
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