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

Tanösvény megnyitó
A Kisszékelyi Kulturális Egyesület 2014. május 24.-én tartotta a Négyszögletű Kerek Erdő tanösvény megnyitóját. A program elején Vathy
Zsuzsa, Lázár Ervin felesége - kezében férje túratarisznyájával - mesélt az író kirándulás szeretetéről,
természettel való mély kapcsolatáról. Ezután Kováts
László a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársa beszélt a kisszékelyi táj gyönyörűségéről, a természeti értékek védelmének
fontosságáról. Majd Horváth András, a tanösvény
tartalmi elemeinek összeállítója ismertetőt tartott az
elkészült tanösvényről. A nemzeti színű szalag átvágásával megnyitottuk a kiránduló útvonalat.

Az ünnepélyes részt a családi napközibe járó gyerekek versmondása és a Bokréta Népdalkör éneklése
színesítette.
Ezután Horváth András vezetésével közösen
végigsétáltunk a Berkenye körúton. Az erdőbe érve,
a patak mellett különleges élményben lehetett része
a kirándulóknak, a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársainak köszönhetően madárgyűrűzést láthattunk. A kilátóhoz felérve tartottunk egy kis pihenőt,
majd visszagyalogoltunk az iskolához. Az ebédet az
udvaron terveztük elfogyasztani, de jött egy nyári
zápor, így az épületbe húzódtunk. Egy óra múlva
ismét ragyogott a nap.

Akik elfáradtak ebéd után elköszöntek, és voltak, akik délután még bejárták a Kökény körutat.
Ennek útvonalán a sétálók egy korai cseresznyefa
terméséből is csemegézhettek, Simonné Mariska
néni felajánlása jóvoltából.
Vendégként Porga Ferenc, a járási hivatal vezetője elismerését fejezte ki az egyesületnek az elért
eredményekért és felajánlotta jövőbeni segítségét.
A búcsúzkodók elégedett szavakkal köszöntek
el tőlünk. Bízunk benne, hogy akik itt jártak nemsokára visszatérnek, és a továbbadott élmények hatására még több látogatót fogadhatunk.
Kicsit bizonytalanok voltunk az érdeklődők
létszámát illetően. Bőséggel készültünk a vendéglátásra. Az előkészületekben sokat segítettek a Bokréta dalkör és egyesületünk tagjai. Munkájukat
hálásan köszönjük.
Pajor Ágnes
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Táj ékoztató a kép viselő-testületi ülésekről

A képviselőtestület (KT) soron következő ülésére április 24.én került sor. Az ülésen egy képviselő nem volt jelen, a hivatalos
résztvevőkön kívül 6 fő vett részt.
2014. július 1.-től településünkön is a Dunántúli Regionális
Vízmű (DRV) Zrt. látja el az ivóvíz-szolgáltatásüzemeltetési feladatokat, a Sióv-Víz Kft.
üzemegységként működik tovább.
A KT engedélyezte a SAA
Trading Clothes Kft. (Szabadbattyán) ügyvezetőjének kérelemét, akik szelektív használt
ruha-gyűjtő konténert helyeznek
el a régi Tejcsarnok épületénél.
A Polgármestert felkereste
egy Disco szervező, aki a strandon szeretne hétvégeken rendezvényt tartani. A KT a kérést
elutasította.
A KT döntött több önkormányzati belterületi ingatlan eladásáról. Egy telket egy német
állampolgár vásárolt meg, mely
közvetlenül a házas ingatlana
mellett található. A testület az eladási árat 500 ezer forintban határozta meg. Egy helyi fiatal részére
további négy egymás mellett található terület eladásáról döntöttek. Az összesen 1,1533 ha terület
1 millió 270 ezer forintért kerül
eladásra. Az ingatlanok eladásából befolyó bevételt az önkormányzat a Petőfi utcai úttest
temetőig tartó szakaszának felújítására használja fel.
A KT az előzetesen kiküldött
szöveges beszámoló és kimutatások alapján megtárgyalta, majd
elfogadta az önkormányzat 2013.
évi költségvetési zárszámadását.
Ezután megtárgyalta a 2013.
évi adó-kivetési és beszedési feladatok végrehajtásáról és az adózási fegyelemről készített
tájékoztatót. A testület az augusztusban tartandó testületi ülésen to-

vábbi tájékoztatót kér a
hátralékok behajtása érdekében
tett intézkedésekről és azok alakulásáról.
A helyi adó rendeletben
szükségessé vált módosítások átvezetésére. A KT elfogadta az új
helyi adó rendeletet.
A kulturális közfoglalkoztatás április 30.-án lejárt. Ez a
könyvtárban foglalkoztatott két
dolgozót érintette. A Nemzeti
Kulturális Intézet ígérete szerint
később lehetőség lesz az ismételt
alkalmazásukra.

A Május 29.-i ülésen egy
képviselő később érkezett, a hivatalos résztvevőkön kívül 7 fő. vett
részt.
A Polgármester két ülés között történt eseményekről elmondta, hogy a Start közmunkában a
konyhakerti növényeket elültették. A vegyszerezéssel végeztek.
A dolgozók a strand nyitás előkészítési munkáit végzik.
Ezután a rendőrség részéről
tájékoztatót hallhattunk Kisszékely közbiztonsági helyzetéről.
Ritter Rudolf örsparancsnok helyettes és Németh József körzeti
megbízott elmondta, hogy falunk
közbiztonsága kedvező. A helyi
lakosok által elkövetett bűncselekmények nem jellemzők. Egy
nemi erkölcs elleni bűncselekmény történt. 2014-ben pedig eddig egy ittas vezetés fordult elő.
Az önkormányzat és a rendőrség
együttműködése nagyon jó.
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának
2013. évi értékeléseként elhangzott, hogy egy családnál volt ideiglenes gyermek elhelyezés és a
többi gyermekek védelembe vételére pedig eljárás indult.
Az „Őszikék” Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről

Petrovics Péterné intézményvezető elmondta, hogy a házi segítségnyújtás
Kisszékelyben
átlagban 9 főt érint. A szolgáltatásért a településen díjat nem kérnek. A támogatói szolgálatot és a
személyi segítséget Kisszékelyben nem veszik igénybe. A családvédelmi
szolgálat
Kisszékelybe csütörtöki napokon
jár ki. Főként az ügyintézéshez
szükséges nyomtatványok kitöltésébe kérik a segítségüket. A bentlakásos intézménybe vidékiek is
jelentkezhetnek. Jelenleg telt házzal működnek, várólista van,
ezért csak a Simontornyán állandó, vagy ideiglenes lakcímmel
rendelkezők jelentkezhetnek.
Polgármester elmondta, hogy
a családi napközibe járó öt gyermek közül négyen az ősszel iskolába mennek. Egy gyermek
maradna és még egy három évet
betöltött gyermek jönne. Az óvónő nem vállalja tovább a feladatot, valószínű, hogy a
létszámhiány miatt a családi napközi működés szünetelni fog.
A megjelent óvodás korú
gyermek szülei elmondták, hogy
a gyermekeiket beiratták a simontornyai óvodába. Kérték a szállításuk falugondnoki autóval
történő megoldását, illetve egy
mindkét fél számára megfelelő
megoldás megtalálását.
Mivel a falugondnoki autónak más feladatai vannak, ezért a
testület a júniusi ülésen visszatér
a témára.
A KT döntött két vizenyős
részen található terület helyi lakos
részére történő eladásáról, a korábbi eladásnál megállapított
áron. Az ebből származó 184 ezer
forint bevételt is az útfelújításra
nyitott alszámlán helyezik el.
Pajor Ágnes

Kicsi Falunk

3

2014. május - június

90 éves a mi Maggie nénink!

Amikor meglátogattam Gyenei
Ernőnét, mindenki Maggie nénijét,
mint mindig sietve jött a kiskapuhoz,
hogy kinyissa nekem. Elnézést kért
öltözete miatt, de akkor jött éppen a
kertből, reggel óta kapált. Először tiltakozott, hogy elkészítsem riportomat, de aztán egy kis unszolás után,
beadta derekát. Nagyon szeretem
hallgatni, ahogy mesél a régi időkről,
életéről. Erről kezdtem faggatni.
Füves Magdolna, 1924. ápr. 9.
Észak Amerikában Akronban Ohio
Államban született. Szülei egy szem
gyermeke volt. Édesapja egy gyárba
tolmácsként, édesanyja kezdetben,
fodrászüzletben dolgozott, de mivel
nagyon beteges és gyenge volt, nem
bírta az állást, így egy irodában kezdett takarítani. Maggie néni 8 éves
koráig élt Amerikában. A hazajövetelük oka, édesanyja betegsége volt.
Az amerikai orvosok azt ajánlották,
hogy jöjjenek haza, hátha a levegőváltozás pozitívan hat egészségére.
Miután Kisszékelybe költöztek édesanyja meggyógyult. Az itteni malmot
működtették szülei, ott állt egy kis
ház, melybe beköltöztek. Az általános iskolát Kisszékelyben kezdte,
ahol tanárai megküzdöttek tanításával, mivel egy szót sem értett magyarul. Negyedik osztály után
Bonyhádra járt 2 évet apácák tanítása
alatt, majd miután szülei különváltak
Győrbe költözött édesanyjával, ott
járt szintén 2 évet. Az általános iskola bejezése után felső kereskedelmi
iskolát végzett. Tanulmányai befejezése után Ménfőcsanakon dolgozott
könyvelőként, és bérszámfejtőként,
az ottani malomban. A II. világháború ott érte őket. Elmondása szerint,
mindenkinek dolgozott, magyarnak,
németnek orosznak. A háború után
költöztek vissza Kisszékelybe, mert
hírt kaptak, hogy a malmukat, házukat szétlőtték, és a falu összefogásával újra akarják építeni. Miután
visszatértek édesapjához Kisszékelybe, a háború nyomait eltakarították,
és újra felépítették otthonukat, a mal-

mot, az amerikai állam felszólította
őket, hogy menjenek vissza Amerikába. A család összepakolt és elindult. Budapestig jutottak, ahol
kiderült, hogy csak édesapjának és
neki van amerikai állampolgársága,
édesanyjának nincs. Az akkori törvények szerint a feleség nem kapott állampolgárságot férje után. Így
édesanyja és Maggie néni visszaköltözött Kisszékelybe, viszont édesapja
útnak indult Amerikába. Visszajövetelük után, tovább üzemeltették a
malmot édesanyjával, és nagymamájával.
Gyenei Ernővel, leendő férjével
ismeretségük régre visszanyúlt. Ernő
bácsi 3 évig volt orosz fogságban,
majd 1948 nyarán jött haza, és abban, évben karácsonykor meg is esküdtek. Férje építészmérnök volt.
Házasságkötés után Maggie néni otthon dolgozott. A malom is működött
egy ideig, de emellett több mindennel foglakoztak. Baromfi, disznó,
nyúl, szőlőművelés. Kezdetben a tóparton vettek egy lakást, de közben
építkezni kezdtek, azt a házat, melyet
Maggie néni most lakja. Közben
1949-ben első gyermekével, a kis
Maggievel állapotos lett. Ebben az
évben költöztek be új házukba, immár hárman. Öt évre rá 1954-ben
megszületett második lánygyermekük Márta. Mindketten egyházi iskolába jártak, kiemelt tanulmányi
eredménnyel végeztek. Maggieke
építőmérnök, Márti pedig mélyépítő
diplomát szerzett. Férje 1974-ben elhunyt.
Három unokája és két dédunkája született. Ők egy igazi nemzetiségi
család, mivel unokái párjaik, spanyol, orosz, olasz származásúak. Ha
együtt a család, sajnos nem mindent
ért, de hatalmas a szeretet, ami mindennél fontosabb Maggie néninek.
Végszóként megkérdeztem, mit
üzen a fiatalabb korosztálynak.
„Ne törekedjetek nagy házra,
mert sajnos egyszer egyedül maradtok. Mindenki meg fog öregedni. A

gyerekeit mindenki próbálja minél
közelebb tudni magához, mert „hiába” a nagycsalád és a szeretet mikor
csak a távolból érezheti mindezt."
Én csak egy pár éve ismerem
Maggie nénit. Nagyon fontos tagja
ennek a kisszékelyi közösségnek, és
számomra is. Intelligens, művelt,
csinos idős hölgy. Komoly betegségei ellenére sem hagyja el magát,
mindig feláll és csinálja, éli az életét.
Rendkívül erős!
Csodálattal nézem, mikor bejön
a faluba, és ruhájához illő táskával
végigvonul a főúton. Erre neki csak
annyi volt a válasza, hogy embertársaim iránti tiszteletből öltözik így
fel. Újra tanultam tőle valamit. Megtisztelni a másikat azzal, ahogy kinézek. Beszélgetésünk alatt hallottam
sok szépet, de viszont sok szomorúságot, nyomorúságot is, melyet a 90
év alatt megélt. Ennek ellenére egy
rendkívül vidám hölgy, akivel mindig egy élmény a beszélgetés.
Ezzel a pár mondattal szeretnék
nagyon boldog születésnapot kívánni, erőben, egészségben, családi szeretetben.
Ebből az alkalomból őt is
köszöntötte
Orbán
Viktor
miniszterelnök egy emléklappal,
amelyben kifejezte tiszteletét és
háláját szépkorú polgára iránt.
Cseke Veronika

Kicsi Falunk
„Anya csak egy van!” Tartja
a mondás. Tudvalevő az is, hogy
május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat. Az idei évben
a Sislay József Könyvtár adott
otthont az ünnepségnek.
Hosszú hetek, hónapok tervezgetése során alakult ki a nem
mindennapi Édesanyákat ünneplő,
nem mindennapi rendezvény.
Régóta dédelgetett álmom
volt egy ilyen ünnepség valóra
váltása, melyben Cseke Veronika
volt óriási segítségemre.
A szép, anyákat, valamint
magát az anyaságot hirdető/ünneplő versek ezúttal csak a dekoráció részét képezték, a fő
műsorszámot az a 20 perces videó
jelentette, melyben kis, illetve
nagy gyerekeket kértünk meg,
hogy videó-üzenetben mondják el
pár mondattal körülírva, hogy miért is szeretik az anyukájukat,
vagy a nagymamájukat. Ehhez
közel 20 gyerek segítségét vettük
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Anyák napja
igénybe, majd a kisfilmek megvágása után beillesztettem pár gondolatot, és zenét, így alakult ki a
teljes videó. Voltak megható, és
igazán vicces pillanatok, és nagy
meglepetések is, hiszen külföldön
élő családok tagjait is megkerestük, hogy tényleg nagy örömet
tudjunk szerezni.
Az előkészületek napokkal
előbb megkezdődött (ugyanis különös hangsúlyt fektettünk a díszítésre, és a váratlan
meglepetések megelőzésére), az
ünnepség pedig május 3-án,
szombat délután 14:30-kor, melyre minden szülő és nagyszülő
(akinek a gyermeke/unokája szívesen vett részt ebben) személyesen kapott meghívót. Amint
megérkeztek, helyet foglaltak, és
mikor megtelt a terem, kezdődhetett is a vetítés. A videót könnyek,
és kacagások között néztük végig,
utána pedig az édesanyák kaptak
egy kis idézetes kártyát, kézzel

készített apróságokkal, melyeket
Verával együtt csináltunk meg.

Az ünneplés még nem ért
véget, házi kuglófokkal, valamint
rózsaszín limonádéval, és kávéval
láttunk vendégül minden résztvevőt, sokáig beszélgettünk, történeteket meséltünk egymásnak.
Bízom abban, hogy minden
vendég jól érezte magát, és kellemes emlékekkel tért haza! Még
egyszer, nagyon boldog Anyák
Napját kívánunk!

Tanévzáró

A tanösvény megnyitójának
délutánján tartottuk a gyereknapot.
Az iskola udvarán a gyerekek játékos vetélkedőben versenyezhettek. A csapatok ügyességét
az apukák erősítették, az anyukák
pedig drukkoltak.
A Családi Napközi öt gyerekének
fontos eseménye volt ez a nap.
Utoljára jöttek össze, hogy
elbúcsúzzanak
egymástól,
óvónénitől és a helytől, mely
évekig a második otthonuk volt. A
négy nagy gyerek ősztől iskolás
lesz, egy pedig Simontornyára fog
járni óvódába. Köszönjük az óvó
néni munkáját. Jó "pihenést"
kívánunk a továbbiakban!

Dick Ramóna

Használtruha-gyűjtés
A Petőfi utcai tejcsarnok
épülete előtt kihelyezett tárolóba lehet elhelyezni a tisztára mosott és becsomagolt
feleslegessé vált, de még
használható ruhát, lábbelit,
játékot.
Kérjük, hogy csak még
továbbra is használható
tárgyakat
dobjanak
a
gyűjtőbe!
Jótékonysági szervezet
juttatja majd el a
rászorultakhoz.
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a Kisszékelyi Kulturális Egyesület közgyűléséről
Az Egyesület május végén megtartotta szokásos évi közgyűlését,
ahol értékeltük az előző évi munkánkat. Megvalósított vállalásaink a következők voltak.
Az elmúlt évben is folytattuk a
temetőgondozást, az őshonos gyümölcsfa gyűjtemény, a tanösvény
gondozását, az iskolaépület rendben tartását. Két fiatalt foglalkoztattunk három hónapon keresztül. A fiú
dolgozónk elsősorban a fűkaszálásokat végezte, a lány dolgozónk pedig
nagyrészt az iskolaépületet tartotta
rendben. A munkabér és járulékuk
költségeit a munkaügyi központ 85
%-ban támogatta. A foglalkoztatás
időtartamára összesen 78 ezer forinttal kellett kiegészítenünk a bérköltségüket. További kiadást jelentett
munkavégzéshez kapcsolódó anyagok beszerzése.
Működtettük az iskolatörténeti
és helytörténeti kiállítást, folyamatosan biztosítottuk a látogathatóságot. Az elmúlt évben 160-an
tekintették meg az iskola tárlatait. Iskoláscsoportok, egyéni és csoportos
kirándulók és családok keresték fel.
A Kisszékelyiek Baráti Találkozóját, Aratóünnepet közösen
szerveztük az Önkormányzattal. Az
Egyesület egyik nagy vállalása volt,
hogy ezen alkalomra kiadásra került
egy helytörténeti kiadvány. A könyvet Csepregi Ferenc írta, szerkesztette sok fáradozással. A „Múltidéző
Kisszékelyi életképek 1890-1980”
könyv bemutatója az aratóünnep
délutáni programja volt. A könyv
iránt azóta is sokan érdeklődnek. Az
aratóünnep szervezésében közreműködtünk a program összeállításával, a
meghívók kiküldésével, a támogatások gyűjtésével, az iskolai helyszín,
az arató-útvonal előkészítésével, a
sátrak felállításával, pénzügyi bonyolítással, az egész napos programban
való részvétellel. Az előző évi pályázatból beszerzett ruhákat, sátrakat ismét használni tudtuk.

Folytattuk a tanösvény megvalósítását. 2013-ban került sor a kültéri
fatárgyak telepítésének a befejezésére. Az aratóünnepre elkészültek a
táblák tájékoztató feliratai. A nyári
rendezvény vendégei már megismerhették a kiránduló útvonalat és a tanösvény kirándulásvezető füzetét.
Ősszel még sor került a templom
partvonalára egy 22 m hosszú kerítés
megépítésére és a templomkert parkosítására. Ezzel egyidejűleg pótlásra
kerültek a kilátónál megsemmisült
növények is.
Közreműködtünk a Kicsi Falunk újság szerkesztésében. A helyi
lap cikkeinek írását az egyesület öt
tagja segítette. A lap terjesztését is
segítettük.
Mint minden évben 2013-ban is
szerveztünk gyereknapot. Jellemzően már csak a legkisebbek vesznek
részt, kevesen jönnek el az iskolás
korosztályból. A hangulat viszont
mindig vidám.
Horváth András és családja
rendszeres természetjárók és több alkalommal meghirdették kirándulásaikat. Az elmúlt évben is lehetett
hozzájuk csatlakozni.
Pályázatok megvalósítása:
Az eszközbeszerzés pályázatunkból az alábbi beszerzéseket tettük: 1 db tárgyalóasztal, 10 db
irodaszék, 1 db polc, 1 db kályha, 2
db fűkasza tartozékokkal, összesen 1
millió forint értékben 5 % önrész
hozzáadásával.
A helytörténeti kiadvány 500
példányban készült. 1 millió forint
volt az elnyert támogatás rá. Eredetileg 200 oldalasra terveztük, de mivel
nagyobb terjedelmű lett, így az 5 %os önrészt még 150 ezer forinttal
egészítettük ki.
A tanösvény megvalósítását
nem sikerült év végéig teljesen befejezni. A kültéri munkák elkészültek.
A 44 oldalas kiadvány és a feladatmegoldó füzet befejezése húzódott a
következő év elejére. Novemberben

nyújtottuk be a harmadik kifizetési
kérelmünket több mint 2 millió forintra.
A 2013-ban elnyert iskola felújítási pályázat feltétele volt, hogy a
megvalósítást év végéig 10 %-ban el
kell végezni és elszámolni. Megkezdődtek a belső munkálatokat, megtörtént a vízvezeték-szerelés, a
szerelvényezés egy része, a belső
bontások, falazás, faljavítások, padló
aljzatbetonozása, a helyiségek padlólapozása, csempézés.
Elmondhatjuk, hogy a 2013-as
céljaink a terveknek megfelelően
megvalósultak.
2014. évi terveink:
A régi temető, a gyümölcsfa
gyűjtemény, az iskolaépület, a tanösvény gondozása. Természetjáró kirándulások szervezése. Gyermeknap
tartása. Az önkormányzattal közösen
a július eleji aratóünnep szervezése.
Az iskolatörténeti és helytörténeti kiállítások üzemeltetése, a látogathatóság biztosítása.
A Kisszékelybe érkező kirándulók számára szervezett programok
biztosítása. Tanösvény két kiadványának befejezése. Az utolsó, záró
pénzügyi elszámolás benyújtása. Az
iskolaépület felújítása december 31ig. Pénzügyi elszámolása. A 2014ben elnyert hungarikum pályázat tartalmának teljesítése.
Bízunk abban, hogy a faluban
élő és a távolabbra került kisszékelyhez kötődő emberek közössége is a
falu javára értékesnek ítélik munkánkat. Továbbra is kérjük támogatásukat.
Megköszönöm mindazoknak a
segítségét, akik bármely módon hozzájárultak munkánkhoz.
Pajor Ágnes
Kulturális Egyesület elnöke

Kicsi Falunk
Talán nem is gondolnánk, hogy
Szent Iván éjjelének mekkora hagyománya van kis országunkban, annak
ellenére, hogy napjainkban inkább
Nyugat-Európában dívik az ünneplése. Hazánkban méghozzá Tolna és
Baranya Megyében ápolják leginkább ennek az ünnepnek a hagyományát, így gondoltam, idén bizony mi
is ünnepelni fogunk! A Gergely-naptárra való átállás miatt tolódott valamelyest az ünnep napja, ez okozza,
hogy több helyen pár napos csúszással tartják számon ezt az ünnepet.
Mi, ahogyan a legtöbb forrásban
említve volt, 23-án tartottuk a mulatságot, hiszen a varázslatok, a rövid
éjszaka, és hosszú nappal miatt ekkor
a leghatásosabbak. A huszonharmadikáról huszonnegyedikére virradó éjjelnek sok mondában különleges erőt
tulajdonítanak, hiszen ilyenkor a legrövidebb a sötétség. Számos babona
kötődik e jeles alkalomhoz, melyeket
próbáltam életre hívni a könyvtárunk
udvarában.
Az ünnepség az esti órákban
vette kezdetét, 19:30-tól kezdtünk
gyülekezni, és ahogy az már megszokott, az írásos anyagok segítették a
szórakozást. Az időjárás is kegyes
volt hozzánk, nagyon szép időnk
volt. Minden kis varázsláshoz, játékhoz papírtáblák voltak kihelyezve,
rajtuk útmutatóval. Volt almás varázslás, mellyel szerelmet és egészséget; gyógynövénykoszorús (ehhez
fűzfavesszőből, és 9 különböző féle
gyógynövényből fontam meg a koszorút), mellyel barátságot; és
gyógynövényes, mellyel szintén
egészséget és boldogságot varázsolhattunk magunknak, vagy szeretteinknek.
Egy nagy tűz színű gyertyával
elégettük életünk rossz dolgait, valamint alá rejtettünk azt a kívánságot,
álmot, amit szeretnénk, ha valóra
válna, illetve bekövetkezne.

6

Szentivánéj

Fényképezhettünk kézzel készített képkeretek segítségével, és ugorhattunk tüzet, melynek óriási
hagyománya van Európa-szerte. Aki
ugyanis ezen a napon tüzet ugrik, három alkalommal, annak nem kell tartania a következő évben semmilyen
rontástól, betegségtől, sőt, még a családi házát is megvédi ezzel, hiszen a
tűz leégeti a rossz kívánságokat az
emberről. Aki pedig párjával együtt
ugrik át a tűzön, úgy tartják, hogy az
a pár örökre együtt marad, még nevet
is adtak ennek a kis szertartásnak,
több népcsoport is Boszorkányesküvőnek nevezi ezt a kis játékot.
Volt továbbá Tündér-les, hiszen
úgy tartja a mondás, hogy aki ezen a
napon épít a tündéreknek otthont, és
vendégül látja őket, azt különös szerencsében fogják részesíteni, és a
Tündéreknek elsuttogott kívánságok
bizony biztosan valóra válnak!
A kisebbekre gondolván helyeztem ki 1-2 játékot is, amely kifejezetten nekik szólt, bár a felnőttek is
élvezetüket lelték bennük. Ilyen volt
például a nagy jégtömb, melybe előzőleg édességet és kis apróságokat
fagyasztottam, amiket úgy kellett kikalapálniuk a jég fogságából.
Próbáltam színes, érdekes információkkal is csillapítani és gyarapítani mindenki tudásszomját, így az
írásos táblákon rengeteg érdekességet tudhattak meg erről a napról az
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olvasók.
Amikor mindenki
életre hívta már a benne lakozó Boszorkányt,
akkor
felkerekedtünk, és elindultunk a tóhoz.
Számomra az egész
este jól sikerült, nagyon élveztem, hogy a
résztvevők jól érzik
magukat, mégis úgy
gondolom, hogy az
ünnepségre a gyertyák úsztatása tette
fel a koronát.
(Az úszógyertyákat az Elek
családtól kaptuk, és ezúton is hálásan
köszönöm! Az úsztatásban pedig
Nagy János és fia volt segítségemre,
nekik szintén köszönöm szépen a segítséget!)
Mikor a tóhoz értünk, mindenki
kapott 1-1 gyertyát, melyet meggyújtva a tóba helyezhetett. A „megmaradt” gyertyákat csónakból
engedték vízre a segítőim, és csodálatos látványt nyújtott. Egy kis társaság is odagyűlt körénk, ők halk
énekléssel járultak hozzá az esténk
hangulatának még tovább emeléséhez.
Azt hiszem, bátran kijelenthetem, hogy varázslatos esténk volt!
Ezúton szeretném megköszönni
minden résztvevőnek a jelenlétét,
lelkesedését, és érdeklődését! Nélkülük nem lett volna ilyen emlékezetes
ez az este! Remélem, mindenki feljegyezte másnap reggel, hogy mit álmodott, hiszen megtudhattuk, hogy
az ezen az éjszakán megálmodott álmok betekintést nyújtanak jövőnkbe!
(További képek a Sislay József
Könyvtár Facebook adatlapján
(www.facebook.com/sislay.konyvtar)
is megtalálhatóak, minden egyéb
rendezvényünk képeivel együtt!)
Dick Ramóna

Kicsi Falunk
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Elköszönés Kisszékelytől
Minden áldott reggel örömmel és tervekkel érkeztem meg (többnyire egyedüli utasként) a kedves Kisszékelyben lévő Családi Napközibe, a még kedvesebb
óvodásaimhoz! Az ide vezető út, a táj szépsége varázslatosan feltöltött, ami erőt és inspirációt adott a gyerekekkel való foglalkozáshoz és az együttléthez.
Bízom, hogy amit igyekeztem a kis csemetéimnek
átadni az életszemléletről, az meg is gyökerezik bennük.
A körülvevő Világot ne csak meglássák, hanem csodálják is!
Kisszékely Kedves Lakói!
Vigyázzátok, szeressétek, szépítsétek kis Falutokat,
hisz olyan ez Tolna szelíd dombjai közt húzódó völgyben, mint egy kis ékszerdoboz. Még ennél is jobban, féltő szeretettel figyeljetek a gyerekekre. Sétáink során az
idős emberek arcáról azt olvastam le, hogy akis „Csipet-

Csapat”-ban a jövőt, a
reménységet látták elhaladni maguk előtt. A
gyermek ránk, felnőttekre (természetesen elsősorban a szülőkre)
van bízva, hogy milyen
példát adunk nekik, mire tanítjuk! A hatalmas bolygók,
csillagok mind a Teremtett Világ rendje és törvénye szerint róják évmilliárdos köreiket! Mi Emberek is ennek a
részei vagyunk, csak úgy élhetünk biztonságban, ha elfogadjuk a természet és a társadalom törvényeit. Ilyen
példát adjatok nekik, boltosok, közmunkások, postások,
nyugdíjasok, szomszédok, turisták és mindenki ,akit utánozhat a gyermek, mert mindenki formálja őt azzal amit
mutat.
Sok figyelmet,szeretetet, segítséget kaptam az itt
élő emberektől, ami a munkámat segítette, és ezúton is
köszönök!
Köszönöm, hogy a kisszékelyi emberek befogadtak
erre az időszakra, és remélem továbbra is.
Mindig szeretettel és jó szívvel fogok emlékezni az itt
töltött szép négy évre!
Kisszékelynek megújuló, felemelkedést hozó jövőt
kívánok.
Isten áldjon Mindenkit!
Kisszékely, 2014. júniusában
Taróczy Tamásné, Angéla óvó néni,
a "Kerekerdő" Családi Napközi volt vezetője

S z ü l ő i v é l e m é n y ek
Borbás Anikó, Alexa anyukája:
Alexa, amikor a családi napközibe
került nagyon sírós volt. Az évek
alatt nagyon sokat változott. A kevés
gyerekkel is sikerült megmutatni a
falusi eseményeken, hogy mennyi
mindent tanultak. Az óvónő jól tudta
irányítani őket. A kis csoport előnye
volt, hogy egyenként is többet tudott
foglalkozni a gyerekekkel. Rugalmas
volt. Köszönjük a munkáját!
Csibrik Margit, Petra anyukája:
Nélkülözhetetlen hely volt a családi
napközi egy gyerek számára. Azon a
szinten kapták a nevelést, mint bármely más óvodában. Felkészítették
őket az iskolára és olyan dolgokra,
amit egy szülő otthon nem tud megtanítani. Köszönjük a fáradhatatlan
segítségét az Óvónéninek!

Horog Istvánné, Gergő anyukája: Nagyon jó tapasztalataink voltak
a családi napközivel. Előny volt,
hogy nem kellett vidékre vinni a
gyerekeket. Minden tudást megkaptak a gyerekek. Az óvónő szépen felkészítette őket az iskolára.
Ragaszkodtak hozzá. Angéla nagy
szeretettel foglalkozott velük. Mintha az unokája lett volna minden gyerek.
Kélinger Krisztián, Timike apukája: Tímea lányunk koránál fogva
továbbra is óvodás, ezért kicsit keserű szájízzel ért számunkra véget a
családi napközi, mivel gyermekünket ezentúl Simontornyára kell beszállítani. A falu vezetése
bizonyosságot tett arról, hogy megszabadult egy nyűgtől, és a továbbiakban csak térítés ellenében hajlandó

az (eddig díjmentes) alapszolgáltatást elvégezni (a kis létszám miatt ez
már nem a napközi üzemeltetése,
hanem a falugondnoki autóval óvodás korú gyermekek óvodába történő
be- illetve haza szállítása). Köszönjük az Óvónéni áldozatos munkáját,
aki egyre nehezedő feltételek mellett
is kitartott gyermekeink mellett!
Pomázi Izabella, Józsika anyukája: A Józsika nagyon anyás volt.
Amikor bekerült a családi napközibe
nehezen szakadt el tőlem. A négy év
alatt nagyon sokat változott, fejlődött. Mostmár bátran szerepel a rendezvényeken is. Az óvónő
munkájával maximálisan elégedett
voltam.
(P.Á.)

Kicsi Falunk
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Helyettesítő orvos: dr. ABDUL WAHAB
Telefon: 06-30/555-0687
Rendelési idő:
Hétfő:
Tolnanémedi: 08 óra - 10 óra között
Kedd:
Tolnanémedi: 13 órától - amíg beteg van
Szerda: Nincs rendelés
Csütörtök: Kisszékely:
08 óra - 09 óra 30 perc közt
Tolnanémedi: 09 óra 30 perc - 11 óra közt
Péntek: Tolnanémedi 09 óra 30 perctől - amíg beteg van
Helyettesítő asszisztens: Szendrey Márta
Telefon: 06-30/339 4114
Hétfő:
Tolnanémedi: 07 óra 30 perc - 10 óra között
Kedd:
Tolnanémedi: 12 órától Szerda: Tolnanémedi: 07 óra 30 perc - 08 óra 30 prc között
Vérvétel
Kisszékely:
09 óra 30 - 11 óra (adminisztráció)
Csütörtök: Kisszékely:
08 óra - 09 óra 30 perc közt
Tolnanémedi: 09 óra 30 perc - 11 óra közt
Péntek: Tolnanémedi 11 óra 30 perctől Adminisztratív teendők:
kedd és péntek rendelés után
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Elhunytak
Somogyi Ferenc
74 éves
Kisszékelyi lakos
Varga Sándor
64 éves
Kisszékelyben született
dunaföldvári lakos

Glück Jánosné

SzarvasEtelka
66 éves
Kisszékelyben született
gyönki lakos

Nyugodjanak békében!

Központ ügyelet Simontornyán
Telefon: 06-74/318-104
Hétköznap:
16 órától - 08 óráig
Hétvégén és ünnepnapokon: 24 órában
Kisszékely községi Önkormányzat képviselőtestülete az
építményadó rendeletét 2014. jónius 30. napjával hatályon kívül
helyezte.
2014. július elsejétől Kisszékelyben található minden lakóépület
után magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni.

Ügyfélfogadás

Kisszékelyben
Fűrész Nóra Falugazdász
Hétfő 15 - 16 óra közt.

Lencse Edit
ügysegéd
Tolna Megyei Kormányhivatal
Tamási Járási Hivataltól
Szerda 9 - 9 45 közt

Aratóruhák leadása

Szerdán és jövő szerdán 18
órától lehet visszahozni az
aratónapra kiadott ruhákat.
Kérek mindenkit, hogy a
tiszta ruhákat, csizmákat,
kalapokat jelöljék meg, hogy a
következő alkalomra is könnyen
oda tudjuk adni.

Figyelem! A Kicsi Falunk keres-kínál hirdetés rovattal
bővül! Várjuk a hirdetéseiket a 30/2432-146
telefonszámon.

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/
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