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MEGKÉRDEZTÜK
A  HORGÁSZ-VENDÉGEKET...

Mi vonzza õket a mi Csádés-tavunk mellé?

Bischof Ferenc (Tolnanémedi): Feri
bácsi éppen az Ótemetõben döntögette
a fákat társadalmi munkában, amikor
megkérdeztük. Szemlátomást megakasz-
tottuk a munka ritmusát, de azért az
arca csupa mosoly volt. Szeretek ide
járni. Szép ez a tó, gyönyörû a falu, ezer
szállal kötõdöm ide. 1959-ben voltam
itt elõször erdész, majd késõbb húsz
éven keresztül. Innen mentem nyug-
díjba.
Régebben vadásztam is, most már csak
horgászom. Most sok hal van, nemrég
telepítettek. A legnagyobb fogásom egy
13 kilós busa volt, 6-7 kilós pontyok,
amúrok rendszeresen horogra akadnak.
Jövök minden héten.

Lakatos István (Alap):  Alapról jöt-
tünk. Otthon kéthetente eljárunk hor-
gászni, de itt most vagyunk elõször.
Erre jártunk és megláttuk, milyen szép
kis tó, úgy döntöttünk megnézzük, ki-
próbáljuk.

Bujdos Miklósné (Budapest): Körül-
belül tíz éve vagyok egyesületi tag.
Többnyire ide járunk. Hogy milyen
gyakran, az a szabadidõnktõl függ.
Mi a harmadik család voltunk, aki itt
vett nyaralót. Ennek húsz éve. Nagyon
szép a falu, nagyszerû a levegõje. Ne-
kem, asztmás embernek, valóságos
szanatórium, és gyönyörû a környék.
Csönd van, nyugalom. Városi embernek
(mi Pestrõl jöttünk) ez maga a Paradi-
csom.

A horgász-szerencse persze forgandó. A
legnagyobb fogás egy kilencvenvala-
hány centis csuka volt, meg egy gyö-
nyörû hat és fél kilós amúr. Az éjjel
megakasztottam egy harcsát.
Gyakorlatlan vagyok a harcsafogásban,
most tanulom. Nem a harcsafogó botom-
ra jött, hanem a pontyozóra, és nagyon
görbült a bot, így döntenem kellett, hogy
eltörik, vagy elengedem a harcsát. Az
utóbbi mellett döntöttem. Hát nagy izga-
lom volt. De a horgász nem csak mindig
a halért jön le, hanem a tájért, a vízért, a
vadkacsákért. Mindenért, ami a termé-
szettel összefügg. Gyönyörû az éjszaka,
ahogy a gáton csobog a víz, megnyug-
tató. Ha még mindehhez szerencse is
járul, az az igazi. Az ember látja, hogy
ívnak a halak és ívás közben hogy men-
nek egymás mellett párhuzamosan. Ezt
például nagyon ritkán lehet így megfi-
gyelni.
Én szeretek lenn lenni akkor is ha nincs
fogás. Elüldögélek a parton, nézelõdök.
A víz mindig változik. Most például a
vadkacsák udvarolnak. Egyáltalán nem
zavarnak. Õk is a természet része. Mi
tolakodunk be hozzájuk. Idõnként kijön-
nek ide és itt csipegetnek meg eszeget-
nek a parton. Jó elnézelõdni.
Csodálatos ez a falu. Nagyon sokat szé-
pült, fejlõdött a húsz év alatt. Sajnálatos,
hogy az õslakosok kihalnak. A mi
utcánkban – a Temetõ utcában - hárman
voltunk nyaralók, most meg már csak
három õslakos van. Szomorú, hogy azok
a kedves arcok, akiket megismertünk,

sorra eltûntek. Nagyon hiányoznak. A
mai napig szívesen emlékezünk Józsi
bácsira, Juliska nénire, Terike nénire,
meg akik még most is ott laknak az
utcában. Olyan jó látni, hogy rendben
van minden, vagy éppen beszélgetni
néhány szót. Ezek az emberközeli dol-
gok hiányoznak a városi embernek.
Szerintem a városiak ezért jönnek ide.
Fõleg a nyugdíjasok… Mi is azok va-
gyunk, de még dolgozunk. Szeretek ide
lejönni, füvet vágni, megnézni a bokrai-
mat... Az a baj, hogy Mezõsi Feri úgy
beoltott ezzel a horgászattal, hogy leg-
szívesebben állandóan itt lennék a tónál.
Egész éjszaka el tudok üldögélni itt
fogás nélkül is. De azért nagyon szép
eredmények is szoktak lenni. Most
telepítések voltak és sokat fogtak.
Nagyon jó itt lenni. Remek a horgász-
közösség. Látja a virágokat a villany-
oszlopokon? Egyik tagtársunk ajándéka.
A horgásztársak pedig öntözgetik.
Mezõsi Feri nagyon jó közösséget
kovácsolt össze. Itt a társadalmi munka
népünnepély. Itt van mindenki, beszél-
getnek, viccelõdnek, az összes nyaraló
itt találkozik a tó körül, közösen fõzünk.
Ha az ember soha nem fogna egyetlen
egy halat sem, akkor is érdemes ehhez a
közösséghez tartozni.
Mert például egy gátmunkánál az egész
férfitársadalom megmozdul. Ki mivel
tud, segít, ez szerintem nagyon jó.
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Közhírré
tétetik...

Hajrá, vizsgázók!

Drukkolunk érettségizõinknek, Dick
Ramónának és Fõfai Tamásnak (a
felvételihez is!), és minden egyetemis-
tánknak, fõiskolásunknak: Kovács
Jánosnak, Schlégel Anitának, Nádori
Tamásnak, Timár Máténak.
Tanuljatok szorgalmasan, de azért ha
van szusszanásnyi idõtök, számítunk
rátok a falunapi mûsorban!

Bár még nem si-
került a régi köny-
vek selejtezésének
végére járnunk,
május végén meg-
rendezzük az elsõ
kiárusítást, amelyen
több száz könyvet kínálunk a házi-
könyvtárak gyarapítására, 50 forintos
egységáron. A könyvek listája május
19-tõl megtekinthetõ a könyvtárban,
nyitvatartási idõben. Elõjegyzéseket
felveszünk. A befolyt összeget új köny-
vek beszerzésére fordítjuk.

Új könyvek érkeztek!
Többek közt értékes lexikonnal, ifjú-
sági és ismeretterjesztõ mûvekkel, ver-
seskötetekkel gazdagodtunk, és van
már Harry Potterünk is!

Faluszépítés
Fantasztikus összefogással folyik a régi
temetõ rendbetétele! A munka befejez-
tével minden közremûködõt emléklap-
pal jutalmaz az Önkormányzat és a
Kulturális Egyesület. Névsorukat la-
punk is közli.

Ifj. Csepregi Ferenc újabb virágládák-
kal ajándékozta meg a falut, hogy min-
denhová jusson.
Köszönjük!
A horgászoknak is a tópart csinosítá-
sát! A virágládákat (mindenki a háza
elõtt levõt) örökbe fogadtuk, beülteté-
sükrõl, ápolásukról nekünk kell gon-
doskodnunk.
Szívesen tesszük!

Könyvtári hírek

Szerkesztõségünk
tájékoztatja olvasóit,

hogy az újság számait
e-mail címre kézbesíteni tudja.

Kérjük, hogy igényét a
kicsifalunk@freemail.hu

e-mail címen jelezze.

Májusi rendezvények

A Kulturális Egyesület idén is megrendezi
a Férfiak Napját május 20-án a Mûvelõdé-
si Házban.

Lesz Gyermeknap is a kisszékelyi stran-
don, május utolsó vasárnapján, 28-án.

A rendezvényekrõl részletesebben a hir-
detményekrõl értesülhetnek.

A Horgász Egyesület június 3-án házi ver-
senyt rendez.

Sislay József

Az én kis falumnak
templomában

Az én kis falumnak templomában,
Nem szól az orgona kórusában.
Vagy, ha szól is inkább csak nyekereg,
S kordély kerékkel sem versenyezhet.
Pedig régen nagyon szép hangja volt,
Szinte a nép szíve is megdobogott.
Ha a kántor lenyomta a billentyûket,
S mellette énekeltek a hívek.

S fújtatót rajt én is nyomtam gyakorta,
Ha Vácsik János nem jött templomba.
S amikor a misének vége lett
Alig bírtam lábam: elsenyvedett.
De én mégis szerettem szép hangját,
Kivált karácsony, húsvét napon át.
S mikor a nép mellette énekelt,
Szinte az egész templom megrezgett.

Én nem vagyok egy vallásos ember,
Aki minden nap imát énekel.
Mégis elhatároztam magamban,
Én megjavíttatom a kórusban.
Az utolsó pénzem rája költöm,
Én továbbá azzal nem törõdöm,
De vágyom: ismét szóljon vidáman,
Kisszékelyi templom kórusában.

2006. Florida

A helyi vállalkozóknak május 31-ig kell a
vállalkozói kommunális adót és helyi ipar-
ûzési adót bavallaniuk, illetve befizetniük.

Ennek mértéke idén:
- a kommunális adó 2000 Ft/fõ/év;
- a helyi adó az adóalap 1,5 %-a.

Felhívjuk olvasóink figyelmét,
hogy a lebontott és építés alatt
álló templomlépcsõ helyén
közlekedni veszélyes és tilos!

A templom a Kiss utca felõl, Jutka néni háza
irányából közelíthetõ meg.
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AZ IDEI HÚSVÉT

KÉSZÜLÕDÉS
A FALUNAPRA

Az idei húsvét Kisszékelyben az
óvodában kezdõdött. Végül is ott várták
a leginkább a nyuszit. Már elõre készül-
tek rá, éneket, locsolóverset tanultak,
húsvéti tojásokat rajzoltak. Alig lehetett
a kicsiket féken tartani, mentek volna
már a kertbe megnézni, megjött-e a nyu-
szi. Végül kitódultak és rögtön látták,
hogy itt járt, mert mindenkinek hozott
egy kis kosárkára való édességet, amit a
gyerekeknek meg kellett találniuk.
Meg persze a nyuszit is, aki ijedtében
egy bokor alatt keresett menedéket.

Azért csak sikerült kicsalogatni, meg-
simogatni, megköszönni neki az aján-
dékot.
A gyerekek elénekelték, elszavalták a
tanultakat és útjára engedték a nyuszit,
akinek még bizonyára sok dolga volt.
Idén a búcsúkor szokásos vásárt húsvét
vasárnap tartották a kétnapos ünnep
miatt. Hiába volt szép az idõ, az érdek-
lõdõk inkább csak délután néztek körül.

A Kulturális Egyesület is húsvét vasár-
nap este rendezte meg szokásos bálját,
ahol Fehér Árpád zenéjére táncolhatott,
mulathatott a közönség.
Másnap aztán kezdõdött a locsolkodás.

(Fotó: Borbás Anikó)

Aligha van valaki, akit meg ne érintett
volna a lázas falunapi készülõdés szele.
Bár mindenki fog személyre szóló meg-
hívót kapni (az elszármazottak is), mi is
elmondjuk, hogy június harmadikán és
negyedikén, Pünkösd szombatján és va-
sárnapján - az idén elõször - nagyszabású
falunapi ünnepséget rendez a Községi
Önkormányzat, a Kulturális Egyesület, a
Horgász Egyesület és a nyugdíjasok
Bokréta Együttese.
Lesz horgászverseny, bál, ünnepi szent-
mise, gazdag kulturális mûsor, meg-
hívott vendégszereplõkkel és minden

helyi korosztály részvételével. Az ün-
nepre megszépül a Szentháromság-szo-
bor, elkészül a templomlépcsõ, kinyíl-
nak a virágok az utcai virágládákban.
Sok vendéget várunk, nagyon készü-
lünk!

A lépcsõ befejezéséhez még adomá-
nyokat várunk, az Egyesület képviselõi
gyûjtõ körútra indulnak, kívánságra
vidékieknek csekket küldenek.
Csekk a kicsifalunk@freemail.hu cí-
men is igényelhetõ.
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Lapunk a Kisszékelyi
Kulturális Egyesület
támogatásával készül

MAJÁLIS A STRANDON

A Kisszékelyi Kulturális Egyesület az
idei majálist is az Önkormányzattal közö-
sen szervezte meg. Április 30-án már
kora délután elindultak a férfiak az erdõ-
be Keresztes László polgármester vezeté-
sével, hogy a májfatûzéshez a megfelelõ
fát kiválasszák és kivágják. A szép szál
fát ezután átvitték a strandra és nekiláttak
elõkészíteni a helyét.

A strandon az asszonyok már hozzálát-
tak a vacsora elõkészítéséhez.
Tisztították a burgonyát, vágták a
hagymát. A vendégek nagyon lassan
kezdtek szállingózni.
A gyerekek viszont örömmel fogadták,
hogy birtokba vehették a strandot,
vidáman játszottak, labdáztak, hintáz-
tak. Akadt olyan is, aki a zord idõ
ellenére már fürödni szeretett volna.

Hiába volt ingyenes a belépés, a va-
csora, a hûvös idõjárásnak és a mete-
orológiai elõrejelzésnek köszönhetõen
nem volt nagy az érdeklõdés.
Meggyújtották a tüzet, felállították a
bográcsot és készült a helyi, hagyomá-
nyos paprikás krumpli. Ebbe ugyanis
nem csak burgonya és kolbász, hanem
tojás is dukál.
A kész vacsora illata azért csak elõ-
csalogatta a további érdeklõdõket és
mire mindenki evett, már bizony besö-
tétedett. Ekkor láttak neki a lányok,

asszonyok a fa feldíszítésének, melyre a
színes szalagokon kívül még egy üveg
bor is került.

Mikor a májfa elkészült, a férfiak össze-
gyûltek és nekigyûrkõztek a fa felállí-
tásának. Nem volt könnyû feladat, de
megoldották. Az eredményt a közönség
nagy tapssal fogadta. Folytatódhatott a
szórakozás.

Az ígért esõ szerencsére csak éjszaka jött
meg.

(Fotó: Borbás Anikó)

Anyák Napja
alkalmából
köszöntjük

az édesanyákat,
nagymamákat!


