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AKISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A
KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

Az államfő 2014. október
12.-ére írta ki a választás napját.
Polgármestert és képviselőket kel-
lett választani. Újdonság, hogy
most nem négy hanem öt éves
időtartamra.

A jelentkezőknek hogy felke-
rüljenek a szavazólapra aláíráso-
kat kellett gyűjteni. A listák
leadása után megállapították,
hogy két személy jelentkezett pol-
gármesternek és hét személy kép-
viselőnek.

Kisszékelyben a jelentkezők
neve névsor szerint.

Polgármesterek:
Keresztes László, Pajor Ágnes.

Képviselők:
Horváth András, Horváthné Apró
Etelka, Kélinger Krisztián, Májer
József, Martina Zoltán, Mezősi
István Ferenc, Szamonek Gyula.

Az új polgármesterjelölt egy
helyi újság terjedelmű szórólapot
osztott ki a település lakóinak és
személyes beszélgetéseken is is-
mertette terveit. Szintén szóróla-

pon ismertette programját két új
képviselőjelölt, akik az előző cik-
lusban nem voltak képviselők és
esetleg kevésbé ismertek a hely-
ben élők között. Később a hiva-
talban lévő polgármester és egy
képviselő is készített szórólapot a
lakosság részére. A másik három
képviselő csak alkalmi beszélge-
tések során ismertette elképzelé-
sét, vitatta meg az előző
időszakban történteket a válasz-
tókkal.

Az itt élők is beszélgettek
egymás közt és érveltek saját je-
löltjeik mellett, valamint a válto-
zás, az új , vagy a megszokott régi
mellett.

Így érkezett el a szavazásra
kijelölt vasárnap. 281 fő adhatta
volna le szavazatát, de csak 205
személy vett részt a voksoláson.
A polgármester jelöltekre 204 ér-
vényes szavazat került össze-
számlálásra, melyből 114 db Pajor
Ágnes, 90 db Keresztes László
nevét tartalmazta.

A leadott szavazatok 55,88
százalékával Pajor Ágnest válasz-
tották új polgármesternek Kisszé-
kelyben.

Képviselőknél 201 érvényes
szavazatot számoltak össze. Az
eredmények alapján Májer József
134, Szamonek Gyula 108;
Martina Zoltán 95 szavazattal
biztos képviselő lett. A negyedik
helyen két jelölt egyformán 91
voksot kapott. A testület tagjainak
száma 4 fő lehet, ezért a törvény
szerint ilyenkor sorsolás dönt a
nyertes személyéről. Ez Horváth
Andrásnak kedvezett. Mezősi Ist-
ván Ferenc 91 db és Horváthné
Apró Etelka 82 db, illetve Kélin-
ger Krisztián 77 db szavazata
csak a sorrendet állapítja meg, ha
esetleg a négy képviselő közül
valaki lemondana tisztségéről,
helyette a soron következő lenne
a képviselő, ha akkor vállalja a
képviselőséget.

Martina Zoltán
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A képviselőtestület (KT)
szeptember 25-én tartotta soros
ülését. A Polgármester elmondta,
hogy e hónapban az önkormány-
zat elkészítette a padkát a Petőfi
utca felújított szakaszán. Külső
vállalkozó bevonásával került sor
a közvilágítás egy részének javí-
tására, izzók cseréjére. A közmun-
kaprogramban részt vevők az
elmúlt időszakban savanyúságot
készítettek, jelenleg a burgonya
szedése zajlik.

A Polgármester tájékoztatása
után került sor a Falugondnoki
Szolgálat egy éves időszakának
áttekintésérére. Az erről szóló be-
számolót a falugondnok, Szamo-
nek Gyula írásban nyújtotta be a
KT részére.

Az alapfokú oktatás helyze-
téről két meghívott szakember
nyújtott tájékoztatást. Kovácsné
Lengyel Ilona igazgatónő a si-
montornyai Vak Bottyán Általá-
nos Iskola és Gimnázium egy
éves működéséről és jelenlegi
helyzetéről beszélt. Elmondta,
hogy az iskola gazdasági tevé-
kenysége megszűnt, a jogszabá-
lyok értelmében jelenleg az állam
tartja fenn, viszont az adminiszt-
rációt Simontornyán végzik.
Szeptembertől mintegy 750 tanu-
ló jár az iskolába és tagintézmé-
nyeibe, ebből 23 a kisszékelyi. Az
intézmény az elmúlt években több
pályázatot is elnyert, amelyek
programjaiban a kisszékelyi gye-
rekek is részt vettek.

Ezt követően Csóka Anita a
simontornyai Vak Bottyán Óvoda

igazgatónője vette át a szót. El-
mondta, hogy az óvoda a korábbi
szervezeti formából kiválva önál-
lóvá vált, a simontornyai önkor-
mányzat tartja fenn. A fenntartási
költségekhez Kisszékely hozzájá-
rulást fizet. A 264 óvodás között
jelenleg 3 kisszékelyi van. A helyi
óvodások egyike járatos autó-
busszal, testvérei kíséretében jár
be Simontornyára, míg másik
kettőjüket a szüleik saját autóval
viszik az óvodába.

Mivel október 12-én önkor-
mányzati választások lesznek, ez-
zel a tanácskozással a jelenlegi
KT befejezte négy éves tevékeny-
ségét. Az ülés zárásaként a Pol-
gármester megköszönte a
képviselők eddigi munkáját.

Horváth András – Pajor Ágnes
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F I G Y E L E M !

2014. december 1 .-től

MINDEN SZOMBAT DÉL-
UTÁN HÁZHOZ SZÁLLÍTOK
HELYBEN

I N G Y E N E S E N

20 kg alatti megrendelést.

RENDELÉS FELVÉTEL:
HÉTKÖZNAP
8 - 20 óráig
SZOMBAT
8 - 12 óráig

Telefon:
06/30-335-0970,
06/30-971-6425 egész nap,
16 óra után: 06/74-403-229-es
telefonszámon is!

K A P H A T Ó :

▪ papír- írószer- műanyag áru
▪ kesztyűk
(kerti és munkavédelmi)
▪ kerti szerszámok
▪ borászati eszközök, kellékek
▪ autóápolási cikkek
▪ zárak, lakatok
▪ csavarok, szegek
▪ kézi szerszámok
▪ festő és javító eszközök,
anyagok
▪ kályhatisztító és javító
anyagok
▪ alágyújtós
▪ rágcsáló és rovarirtó szerek

C Í M :

FEHÉR ÁRPÁD
MINI-TÜZÉP
KISSZÉKELY
SZABADSÁG út. 356.
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Kérés érkezett a hivatalba a lakosság részéről, hogy a buszmegállók
nál kitettnél részletesebben közöljük a menetrendet. Főleg a Simon
tornyáról induló járatok, átszállások időpontja is legyen feltüntetve.

KISSZÉKELYBŐL INDULÓ JÁRATOK SZABAD ÉS MUNKA-
MUNKANAP SZÜNETI NAP

KISSZÉKELY garázs indul 05:20 07:1 5 12:06 13:20 15:20 06:1 8
SIMONTORNYA vasútállomás érkezik 05:37
SIMONTORNYA busz állomás érkezik 05:39 07:33 12:24 13:38 15:38

MUNKASZÜNETI NAP SZABADNAP IS
KISSZÉKELY garázs indul 08:49
PINCEHEL vasútállomás érkezik 09:10 indul 09:30
TAMÁSI érkezik 09:48

CSATLAKOZÁS SIMONTORNYA busz állomásról
SIMONTORNYA vasútállomásra indul 08:1 5 1 3:38 14:47 15:45

SZEKSZÁRD CECE felé indul 06:00
SZEKSZÁRD busz állomás érkezik 07:1 5 08:1 0

SZABADNAP
SZEKSZÁRD GYÖNK felé indul 06:1 0 15:40 14:45
SZEKSZÁRD busz állomás érkezik 08:1 0 17:23 16:27

SZEKSZÁRD TAMÁSI átszállással indul 07:50 12:55 15:1 0
TAMÁSI vasútállomás, vagy szolgáltatóház érkezik 08:38 1 3:51 1 5:51

indul 09:00 14:03 16:03
SZEKSZÁRD buszállomás érkezik 10:1 6 15:1 0 17:11

MINDEN NAP MUNKANAP
DOMBÓVÁR busz állomásra indul 05:45 12:55 14:28 16:24

érkezik 07:24 15:1 5 16:55 18:00

SZABAD ÉS MUNKASZÜNETI NAP MUNKASZÜNET TANÍTÁSI IDŐBEN
KISSZÉKELY garázs indul 06:1 8 18:08 11 :58 17:1 5
TOLNANÉMEDI községháza érkezik 06:30

indul 06:39
SIMONTORNYA busz állomás érkezik 06:51 18:26 12:1 6 17:33
SIMONTORNYA vasút állomás érkezik 06:53 18:28 12:1 9 17:38

MINDEN NAP MUNKANAP
SIMONTORNYA vasútállomás VESZPRÉMI járatok indul 09:25 15:20
SZEKSZÁRD CECE felől érkezik 10:26 16:25

MUNKANAP KIVÉTEL MUNKASZÜ-
SIMONTORNYA vasútállomás indul 06:05 06:50 14:31 NETI NAP
SIMONTORNYA busz állomás indul 06:1 0 06:50 14:37 15:1 0 17:00 07:50
PINCEHELY vasútállomás érkezik 06:30 14:55 17:20

indul 06:35 15:1 0 17:25
TAMÁSI szolgáltatóház érk. 06:56 07:34 15:31 1 5:51 17:43 08:36
TAMÁSI vasútállomás érk. 07:36 15:33
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KISSZÉKELYBE ÉRKEZŐ JÁRATOK

MUNKANAP ISKOLA IDŐ SZABADNAP
SIMONTORNYA vasútállomás indul 06:1 6 09:20 14:55 18:00 16:21 10:52
SIMONTORNYA busz állomás indul 06:40 09:25 14:57 18:05 16:30 06:00 11 :1 0
TOLNANÉMEDI községháza érkezik 09:35 18:1 5
KISSZÉKELY garázs érkezik 06:58 09:47 15:1 5 18:27 16:48 06:1 8 11 :28

CSATLAKOZÓ JÁRATOK

SZEKSZÁRD busz állomás indul 10:1 5 15:20 08:00 15:20
GYÖNK busz állomás érkezik 11 :08 16:1 7
TOLNANÉMEDI községháza érkezik 11 :47 17:1 0 17:55
KISSZÉKELY elágazó érkezik 09:34
KISSZÉKELY garázs érkezik 12:05 18:27 18:07

SZEKSZÁRD busz állomás indul 07:35 12:40 14:40 16: 30 08:00
HARC
TAMÁSI szolgáltatóház érkezik 13:47 15:47

indul 14:22 16:1 7
CECE
SIMONTORNYA vasút érkezik 08:40 09:42
SIMONTORNYA busz állomás 15:01 16:57 17:56

DOMBÓVÁR busz állomás indul 05:05 07:40 14:1 0
TAMÁSI vasút indul 09:25 08:00 15:01 16:1 5
TAMÁSI szolgáltatóház indul 09:27 08:02 11 :1 7 14:22 15:03 16:1 7
KISSZÉKELY elágazó érkezik 11 :55 14:53 15:35 16:49
KISSZÉKELY garázs érkezik 12:05
SIMONTORNYA busz állomás érkezik 06:33 10:07 08:37 12:24 15:01 15:43 16:57
SIMONTORNYA vasút érkezik 06:35 10:1 2 08:42 15:47 17:02

VONATOK SIMONTORNYÁRÓL HÉTKÖZBEN

BUDAPEST FELÉ 03:1 3 05:1 3 06:1 2 07:1 3 09:1 3 11 :1 3 1 3:1 3 1 5:1 3 17:1 3 19:1 3 21 :1 3
RÉTSZILAS átszállás 06:45
SÁRBOGÁRD átszállás 06:59
PUSZTASZABOLCS
átszállás 04:1 0 10:04 12:04 18:04 20:04 22:04
BUDAPEST DÉLI 05:04 06:44 08:1 5 08:44 11 :04 13:04 14:44 16:44 19:04 21 :04 23:04
Megjegyzés pótjegy pótjegy pótjegy

VONATOK SIMONTORNYÁRAHÉTKÖZBEN

BUDAPEST DÉLI 04:55 07:1 5 08:55 10:55 12:55 15:1 5 17:1 5 19:1 5 19:45 20:55 23:55
PUSZTASZABOLCS
átszállás 06:06 10:06 12:06 22:06 04:41
DUNAÚJVÁROS 14:42 05:1 5
SÁRBOGÁRD átszállás 04:31
SIMONTORNYA 06:45 08:45 10:45 12:45 15:30 16:45 18:45 20:45 04:45 05:58
PINCEHELYRE 21 :21
Megjegyzés pótjegy pótjegy pótjegy pótj IC R



Eljött az ősz, a gyerekek újra
iskolában vannak, amely érezhe-
tően nyomot hagyott a könyvtár
mindennapjain, így velük együtt,
én is nagyon vártam már az őszi
szünet beköszöntét.

A könyvtár ismét megtelt
gyerekekkel, gondoltam, itt az
ideje egy rendezvénynek. A mai
generáció, mai ifjúság már ismeri
a Halloweent, annak dátuma, ok-
tóber 31 pedig épp aktuális volt.
Elkezdtem készülődni, tervezget-
ni, a nap 24 órájában ez járt a fe-
jemben, és - a visszajelzések
alapján - megért minden ráfordí-
tott időt, és energiát.

A könyvtár udvara, és ter-
mei mind-mind felöltöztek az ün-
nephez megfelelő színekbe,
stílusokba. Minden teremnek
megvolt a maga szerepe, a gyere-
kek etettek tökfejet plüssökkel,
játszhattak „Mi van a dobozban?”
nevű játékot, átbújhattak az óriás-
pókhálón, azonban a legnagyobb
sikert mégis az alagút érte el, a
közös filmezés alatt is végig ab-
ban játszottak. A nagy teremben a
hangsúlyt főként a díszítésre fek-

tettem, szerettem volna minél in-
kább átadni ezen ősi kelta ünnep
hangulatát, stílusát.

Az ételeket, italokat jó
kedvvel fogyasztotta a népes tár-
saság, volt uj j -szendvics, agy-süti,
és egyéb sok rémisztő, gusztusta-

lan, ám bízom ben-
ne, hogy nagyon
finom sós és édes
ropogtatni való. It-
tunk igazságszéru-
mot, zombivírust,
és vámpírmérget is,
majd együtt meg-
néztünk egy alka-
lomhoz illő
mesefilmet.
Megragadom az
alkalmat, hogy
megköszönjem a
segítséget minden-
kinek, aki támogat-
ta a rendezvény
létrejöttét, és bár-
milyen módon be-
segített nekem,
igazán hálás va-
gyok!
További képek

megtekinthetők a könyvtár Face-
book oldalán, melyen minden
egyéb rendezvénnyel kapcsolatos
információ is megtalálható:
www.facebook.com/sislay.konyv-
tar

Dick Ramóna
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H a l l o w e e n a k ö n y v t á r b a n

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

ÚJ NÉPSZOKÁSOK

Magyarországon régóta élő
népszokások vannak, mint példá-
ul a húsvéthez kapcsolódó locso-
lás, a pünkösdi király választás,
vagy a karácsonyi fenyőfa állítás.

Újabban elterjedt a Valentin-
nap, Halloween. Többen vannak,
akik ellenzik ezeknek a terjedését.

Ezek az átvett szokások nem
illenek bele a magyar hagyomá-
nyok közé.

Hasznot csak az árusoknak
hoz, akik ilyenkor mindent el tud-
nak adni, jó drágán.

Olyan vélemények is elhang-
zanak, hogy az egy napos meg-
emlékezések nem őszinték, ha az
év többi napjára nem vonatkozik.

Az anyákat, nőket sem csak egy
nap kellene köszönteni. Egész év-
ben megilleti a köszönet, hogy a
családjukkal törődnek.

Mások szerint a Halloween
időpontja nem szerencsés, hisz a
halottakra történő emlékezés nap-
jával esik egybe, ami komolysá-
got kíván és nem önfeledett
szórakozást.



V Á L T O Z Á S

2014. 09. 1 5.-től a rendelési idő az alábbiak szerint változik

Helyettesítő orvos: Dr Abdul Wahab (06/30 555-0687)
Helyettesítő asszisztens: Szendrey Márta (06/30 993-4114)

HÉTFŐ: TOLNANÉMEDI 08:30 – 10:00 Receptírás csak rendelés előtt
KEDD: TOLNANÉMEDI 12:30 – AMÍG BETEG VAN

KISSZÉKELY 15:30 – RECEPTÍRÁS, BEUTALÓ KÉRÉS
ÚTIKÖLTSÉG KÉRÉS

SZERDA: TOLNANÉMEDI NINCS RENDELÉS
KISSZÉKELY VÉRVÉTEL HAVONTA EGYSZER

CSÜTÖRTÖK: TOLNANÉMEDI 08:30 – 10:00 Receptírás csak rendelés előtt
KISSZÉKELY 10:30 – AMÍG BETEG VAN

PÉNTEK: TOLNANÉMEDI 12:30 – AMÍG BETEG VAN

Központi ügyelet: SIMONTORNYA:(06/74 318-104)

KICSI FALUNK

Felelős kiadó:

Pajor Ágnes

Szerkesztő:
Martina Zoltán

Fénykép:
Dick Ramóna
Fehér Árpád

Elérhetőség:
7082 Kisszékely,
Szabadság u. 2.
www.kke-kisszekely.hu/
kicsifalunk/
(06) 74/403-144
(06) 30/2432-146

Készült:
Scribus alkalmazással

E l h u n y t

Fehér Sándorné
Győrfi Mária 69 éves
kisszékelyi lakos

Leimszider József
63 éves

kisszékelyi lakos

Mittelholcz Sándor
75 éves

kisszékelyi születésű
dunaújvárosi lakos

Nyugodjanak békében!

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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Közhí rré té te t i k . . .

HELYRE IGAZÍTÁS

Előző számunkban az arató-
csapatok tagjainak felsorolásakor a
†–ESEK csapat egyik tagjának
nevét elírtuk.

Istenes Lajos került az újság-
ba Istenes Ferenc helyett.

Az érintettől elnézést kérünk.

szerkesztő




