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MEGKÉRDEZTÜK
RENDÕREINKET...

A Kisszékelyi Önkormányzat Képviselõ Testülete tájékoz-
tatást kapott Kisszékely közbiztonsági helyzetérõl.Ez
alkalommal kérdeztük meg a rendõrség megjelent kép-
viselõit.

- Mióta dolgozik nálunk és milyen gyak-
ran jár ide hozzánk? -  kérdeztük Mikoly
Tibor rendõrhadnagytól, a simontornyai
rendõrõrs megbízott törzsparancsnok
helyettestõl.
2005. december 16-tól kaptam ezt a
megbízást. Ritkán járok ide, talán ne-
gyedik alkalommal vagyok itt. Korábbi
beosztásomból adódóan is voltam már
Kisszékelyben, amikor a körzeti megbí-
zotti értekezletnek adott helyet ez a tele-
pülés.
- Milyennek tartja a közbiztonságot Kis-
székelyben?
Ahogy a testületi ülésen is említettem,
kiemelkedõen jónak. Nem sok település
mondhatja el magáról, hogy ilyen kevés
bûncselekményszámmal „ússza meg” a
jelen társadalmi helyzettel együttjáró
bûnözési hullámot. De hogy eddig nem
ért el idáig, nem jelenti azt, hogy a
késõbbiekben ne gyûrûzne be ugyan-
olyan vagy hasonló szinten, mint az

egyéb hasonló méretû és adottságú tele-
püléseken. Vannak olyan kistelepülé-
sek, ahol ennek hat- vagy nyolcszorosa
a bûncselekményszám. Tavaly itt Kis-
székelyben csak egy ilyen eset volt, de
ekkora méretû településeken 15-20 kö-
rül szokott lenni évente.
- Milyennek értékeli a körzeti megbízott
munkáját?
Kiválóra értékelem. És nem csak itt
Simontornya vonatkozásában, hanem
összességében. Átlagon felüli a szakmai
tudása is a kollégának. Az emberekkel
való kapcsolatteremtõ és fenntartó kész-
sége miatt mindenképpen a fiatal rend-
õrjeinknek is példaként állítottuk õt. A
rendõrség napja alkalmából elnyerte az
Év Rendõre címet.

Német József törzszászlós 1998 óta Tol-
nanémedi és Kisszékely körzeti megbí-
zottja. Gyakran látjuk itt, jó a kapcsolata
a helyiekkel.

- Milyen problémákkal találkozik ná-
lunk?
Hát nagyon sok problémát nem tudnék
mondani. Ahogy a beszámolóban is em-
lítettem, Kisszékely egy nagyon jó kis
község. Életképes, nyugodt község. Sze-
retnek idejönni a pihenni vágyók. Ehhez
párosul – véleményem szerint – egy
olyan közbiztonság, hogy kevés a bûn-
cselekmény, és talán ezért is szeretnek
idejönni a községbe a budapestiek, illet-
ve más környékbeliek.
- Mi a teendõ, hogy ez az állapot fenn-
maradjon?
Mi soha sem lehetünk elégedettek, mert
mindig jön egy új jelenség, új emberek,
átutazó emberek és nem is mindig jó
szándékkal jönnek.  Nekünk pedig állan-
dóan azon kell munkálkodnunk, hogy
ezt a helyzetet megõrizzük. Van ilyen
bûnmegelõzési feladatunk is, hogy bár
kevés a bûncselekmény, de ne is tör-
ténjék több.

- Gratulálunk a megtisztelõ címhez.

Nagyon szépen köszönöm.

Kisszékely Önkormányzatának Kép-
viselõ Testülete egy korondi vázával
ajándékozta meg körzeti megbízott-
ját kitüntetése alkalmából.
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Közhírré
tétetik...

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.

A Képviselõ Testület májusi ülésén
megvitatta a legutóbbi ülés óta végre-
hajtott fontosabb helyi, közéleti esemé-
nyeket.

Meghallgatta a Kisszékely közbiztonsági
helyzetérõl szóló tájékoztatót, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada-
tok ellátásának 2005. évi értékelését.

Megvitatták  az aktuális tennivalókat.

A kisszékelyi óvoda tanévzáró ünnepségét
július 11-én 16 órakor tartja.

Könyvtárunk az újon-
nan szervezõdött
kistérségi együttmû-
ködés keretében új
nyilvántartási rend-
szerre tér át, ez a
szolgáltatásban nem
okoz fennakadást.

Újabb virágokat kapott a közösségi ház
Holló István és Neumann László jóvoltá-
ból.
Köszönet érte.

A falunapi elõkészületek finisbe
érkeztek. A templomlépcsõ elkészült,
az utolsó simításokat végzik rajta. A
Szentháromság szobor megszépült.
Várjuk a vendégeket, csinosítsuk ki
házunk táját is!

A Sislay József  Községi Könyvtár és az
eMagyarország pont nyitvatartási ideje:

Hétfõ-Kedd: zárva
Szerda: 14-20 óra
Csütörtök: zárva
Péntek: 16-20 óra
Szombat: 10-12 óra, 17-20 óra
Vasárnap: 15-17 óra

A falunapi rendezvények miatt június 3-
án és 4-én (szombat-vasárnap) zárva
tartunk.

Híreink szerint a szombati horgász-
versenyre fél héttõl negyed nyolcig le-
het nevezni, ezután sorsolás, etetés. A
verseny 8-tól 11 óráig tart. Utána mér-
legelés, ebéd, eredményhirdetés. Dél-
után ügyességi versenyek lesznek.

A KISSZÉKELYI FALUNAP
MÛSORA

2006. JÚNIUS 4.

10.00 ÜNNEPÉLYES ZÁSZLÓFELVONÁS ÉS MEGNYITÓ
A STRAND ELÕTT

11.30 A KÖZADAKOZÁSBÓL ÚJJÁÉPÍTETT
TEMPLOMLÉPCSÕ FELAVATÁSA

11.40 ÜNNEPI SZENTMISE
12.30 KOSZORÚZÁS A HÕSÖK TÁBLÁJÁNÁL

MEGEMLÉKEZÉS DR. GARAMVÖLGYI  GYÖRGYRÕL
12.45 A KÖZADAKOZÁSBÓL FELÚJÍTOTT

SZENTHÁROMSÁG-SZOBOR MEGÁLDÁSA

15.00 MÛSOROS DÉLUTÁN
DÍSZVENDÉGÜNK, LÁZÁR ERVIN
KOSSUTH DÍJAS ÍRÓ KÖSZÖNTÉSE

19.00 BÁL

A mûsorban fellép a komlói Konkolylevél Nyugdíjas Egyesület, az
egerági Nyugdíjas Klub, a kisszékelyi óvodások, fiatalok és a Bokréta
Együttes, és még sokan mások.

Étkezési lehetõség a sörsátorban, térítés ellenében.
Kedves családjával, barátaival együtt Önt is nagy szeretettel várjuk!
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(Fotó: Borbás Anikó)

Édesanyák, nagymamák
köszöntése

Az óvodások – szokásos módon – már 5-én délután
megtartották óvodai ünnepségüket. A gyerekek verssel,
dallal köszöntötték szeretteiket, a mûsort követõen rajzzal,
virággal kedveskedtek nekik. Na meg puszival, ahogy a
képen is látszik. Ezután üdítõvel, süteménnyel kínálták
meg a vendégsereget.
Bensõséges, jó hangulatú ünnepség volt.

A Kulturális Egyesület anyák napi ünnepségén viszont na-
gyon kevesen jelentek meg. Lehet, hogy az elõzõ napi
ballagási ünnepségek miatt történt így, vagy a meghívókat
kellett volna hamarabb kikézbesíteni.
Borbás Istvánné köszöntötte az egybegyûlteket, majd – már
hagyományosan – mindenki gyújthatott egy gyertyát azon
hozzátartozójáért, aki már nem lehetett jelen ezen ünnepsé-
gen. A mûsort a Borbás és a Fehér család generációi adták a
feldíszített színpadon.
Mûsorukat a kis létszámú közönség lelkesen megtapsolta, a
végén mindenki kapott virágot.

Kevesen tartják magukat
férfinak?
Ivó napja ugyan 19-én volt de pénteki nap lévén
a szervezõk úgy gondolták, hogy a szombati
nap alkalmasabb lesz a mulatozásra. A négy
órai kezdés viszont túl korainak bizonyult. A
meghirdetett idõre olyan kevesen jelentek meg,
hogy már felmerült a kérdés: Ilyen kevesen
tartják magukat férfinak?
Pedig a részvétel ingyenes volt, volt ennivaló-
innivaló, csak fogyasztó nem akadt. Fél hat
körül azért kezdtek már szállingózni és el is
lehett kezdeni az ünnepséget. Borbás Istvánné
köszöntötte az egybegyûlteket, majd Fehér
Tímea és Fehér Diána verssel, virággal köszön-
tötte édesapját és a közönséget.
Újabb vendégek érkeztek, a hangulat beindult,
volt nótázás, még tánc is.

(Fotó: Borbás Anikó)



2006. május4 KICSI FKICSI FKICSI FKICSI FKICSI FALALALALALUNKUNKUNKUNKUNK

KICSI FALUNK

Felelõs kiadó:
Keresztes László

Szerkesztõ:
Lelkes György

Segédszerkesztõ:
Nádori Krisztina

Elérhetõségünk:
7082 Kisszékely,
Szabadság  u. 2.
kicsifalunk@freemail.hu
(06-74)-403-144

Lapunk a Kisszékelyi
Kulturális Egyesület
támogatásával készül

(Fotó: Fehér Árpádné)

GYERMEKNAP
Nálunk a gyermeknap végül is
szombaton volt vasárnap helyett. A
strandon már kettõ órától lehetett asz-
faltra rajzolni, játékos versenyeken
részt venni, vidám feladatokat megol-
dani. A nagyobbak részére kerékpáros
ügyességi versenyt szerveztek.
A programokat Szi Benedek Sándorné
vezette. A gyerekek kaptak lufit, enni és
innivalót.
Mivel a népes gyereksereg nem egyedül
jelent meg, négy órától családi vetélke-
dõt hirdettek meg. Négy csapat alakult
kicsikbõl és nagyokból, akiknek külön-
bözõ feladatokat kellett megoldaniuk:
volt ügyességi, leleményességi, mû-
veltségi, kreativitást igénylõ  és tréfás
feladat is. A felnõttek még a gyere-
keknél is nagyobb lelkesedéssel vetél-
kedtek, az egyik csapat vezetõje polgár-
mesterünk, Keresztes László volt.
Volt zsûri is, aki megpróbált pártatlan
ítéletet hozni a pontozásnál, de ered-
ményhirdetésre végül is nem került sor.
A tüzet közben már megrakták, így hat
óra körül már indulhatott a szalonna-
sütés. Úgy volt meghirdetve, hogy

kenyeret, szalonnát mindenki hozzon
magával, de akinek nem volt, azért az is
kapott. A gyerekek is buzgón sütötték a
szalonnát, volt aki bele is ejtette a hamu-
ba, de ezt már nem pontozta senki.
Viszont a kellõ gyakorlat elsajátítása
érdekében jövõre is meg kell szervezni a
szalonnasütést.


