
Több éves kihagyás után, az
idei tavaszon ismét együtt emlé-
kezhettünk meg történelmünk
egyik mérföldkövéről. Március
15-én, szombati napon gyűltünk
össze a Sislay József Könyvtár-
ban, hogy felelevenítsük forradal-
mi hőseinkről, cselekedeteikről
tanultakat, és új ismereteket sze-
rezzünk.

Az ünnepségre érkező érdek-
lődőket különböző ízű meleg teá-
val, gőzölgő kávéval, és finom
süteményekkel vártam, hogy kö-
zénk idézzük a híres-hírhedt Pil-
vax kávéház hangulatát. Ahogy a
mondás is tartja, a fontos kérdé-
sek sosem hivatalos helyeken dől-
nek el, és mint megtudhattuk a
falra függesztett plakátokból, ez
esetben is egy kávéház volt a

helyszíne annak a döntő megbe-
szélésnek, mely alapján a bizo-
nyos Márciusi Ifjak összeállítot-
ták a 12 pontot, és megalapozták
vele a forradalom kirobbanását.

Az 1848-as forradalommal
kétségkívül összemosódott Petőfi
Sándor személye, így életútjáról
is bő információ-tömeg várt a be-
fogadó közönségre. Olvashattunk
szerelmi életéről, mely koránt
sem volt annyira egyszerű, mint
azt az irodalom órák során hallot-
tuk. Rálátást kaptunk családi éle-
tére, eszméire, szemléletére, és
személyiségére is, egy jelképesen
berendezett íróasztalon, fotókkal,
kéziratok másolataival, mellyel
személyét próbáltam közénk idéz-
ni.

A Nemzeti Dal-t ugyan nem
szavalta el senki, de az érdeklő-
dők elolvashatták a mű írásának
körülményeit, és érdekességeket,
például azt, hogy az eredeti verzi-
óban „Rajta magyar, hí a haza!”
felkiáltással kezdődött a vers,
mely Szikra Ferenc javaslatára
változott meg, aki azt tanácsolta
Petőfinek, hogy előbb állítsa talp-
ra a magyart, csak aztán „Rajta! ”.

Bővíthettük tudásunkat a ko-
kárdáról, mely szimbóluma ezen
Nemzeti Ünnepünknek, utánajár-
tunk, helyes e a kívül piros-belül
zöld használat, vagy hogy honnan
is ered maga a kokárda, ki tűzte
fel kinek, hogy a ’48-as forrada-

lom jelképévé vált. Olvashattunk
továbbá sok verset is, kicsiknek
és nagyoknak szólót, melyek a
forradalomra íródtak, vagy ame-
lyeket forradalom ihletett.

Ezt követően kezdődött a ve-
títés, egy híres és méltán népszerű
magyar filmet néztünk meg, ami
kicsit könnyedebb hangulatot, és
nevetést lopott a könyvtárba a
forradalom komolysága után.

A kiállítás napokig megtekint-
hető volt még az ünnepség után
is, akadt látogatója szép számmal.

Bízom benne, hogy a jelen-
lévők jó szájízzel távoztak, és
kellemesebbé, tartalmasabbá te-
hettem az amúgy hideg, esős ta-
vaszi napot, részvételüket pedig
ez úton is köszönöm!

Dick Ramóna
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A KT február 5-i ülésén
elfogadta az önkormányzat 2014.
évi költségvetését 56 millió 400
ezer forint főösszeggel. A kiadá-
sokból közel 31 millió forint a
személyi juttatásokra (bér + járu-
lékai), közel 17 millió forint dolo-
gi kiadásokra, 5 millió 487 ezer
forint szociális ellátásokra, 1 mil-
lió 765 ezer forint pénzeszközát-
adásra, 700 ezer forint pedig
tartalékként került tervezésre. A
költségvetési bevételekből és ki-
adásokból 20 millió forint a me-
zőgazdasági közfoglalkoztatási
programhoz kötődik. A közös hi-
vatal kiadásaihoz egész évre
mindössze 21 ezer forinttal kell
hozzájárulni. Hosszú évek óta ez
az első alkalom, amikor a költség-
vetésbe nem került hiány beterve-
zésre.

A közmeghallgatásra (fa-
lugyűlésre) március 6-án került
sor. A megbeszélésre a képviselő-
testület tagjain és a hivatalos
résztvevőkön kívül mindössze ha-

tan jöttek el, ezért egy szokvá-
nyos testületi ülés lett a tervezett
falugyűlésből.

A Polgármester az ülés
elején beszámolt az előző hónap-
ban történt eseményekről. Ki-
emelte, hogy a Start munkaprog-
ramon belül sor került egyes esz-
közök javítására, a park rendbeté-
telére, a tönkrement virágládák
cseréjére. A következő feladat a
veteményezés.

A Polgármester összefog-
lalta az elmúlt év testületi munká-
ját: 201 3 során 13 ülés volt, 36
határozatot és 10 rendeletet alko-
tott vagy módosított a képviselő-
testület. Az idei Start munkaprog-
ram kereteiről elmondta, hogy
költségvetése a település költség-
vetésének egyharmadát teszi ki. A
20 millió forint támogatásból 17
millió a bér és járulékai, és 3 mil-
lió forint (a tavalyi fele) fordítha-
tó a gazdálkodáshoz szükséges
anyagbeszerzésekre. Kisszékely-
ben a program 15 főnek ad mun-

kalehetőséget.
Ezt követően a testület

megvitatta a víziközmű szolgálta-
tással kapcsolatban előállt új
helyzetet. A törvényi rendelkezé-
sek értelmében új szolgáltatót kell
választania településünknek is. A
három lehetséges szolgáltató kö-
zül a testület egyhangúan a Du-
nántúli Regionális Vízmű (DRV)
Zrt.-t szavazta meg.

A strand és az ifjúsági tá-
bor működtetésével kapcsolatban
megtudtuk, hogy tavaly 5 csoport
táborozott a sátortáborban, a
strandot pedig 3560 fő kereste fel.
Tavaly sor került egy csúszda fel-
szerelésére, az idei évben pedig
esedékessé vált a szivattyú felújí-
tása. Az ifjúsági táborban szükség
van új matracok beszerzésére.

A képviselőtestület követ-
kező ülésére március 27-én 13:00
órától került sor a Könyvtárban,
melyre minden érdeklődőt vártak.

Horváth András – Pajor Ágnes

Táj éko zta tó a képvi s e lő - te s tü le t i ü lé s rő l é s a közmegha l lga tás ró l

Az ovisok is felháborodtak!

Az óvodás gyerekek felhábo-
rodását tolmácsolom. Természete-
sen a magamét is. . .
Időnként felsétálunk a Temp-

lom-kertbe, mert valahogy szeret-
jük a hangulatát. Az ősszel
örömmel fedeztük fel, hogy gon-
dos kezek rendezték, szépítették
ezt az elhagyottnak látszó kis
szegletét Kisszékelynek. Sokat
tett a Kulturális Egyesület itt, és a
falu életének más területein is.
Köszönet nekik. Az Önkormány-
zat közmunkásai is folyamatosan
dolgoznak a falu rendezettsége ér-
dekében, amit jobban meg kellene
becsülni! Séta közben gyakran
megjegyzik a gyerekek:

„Milyen rendetlenek az emberek,
hogy szemetelnek.”

Negyedik éve arra tanítom
őket, hogy ne szemeteljenek, vi-
gyázzanak a tisztaságra, őrizzük
meg Földünk szépségét!
Ha felmegyünk a sok-sok lép-

csőn, természetesen a gyerekek,
mint a kis csikók felszaladnak, én
kissé később érem be őket. Márci-
us első napjaiban is így történt.
Az utolsó lépcsőfokokon jártam,
mikor felháborodástól hangosan
mondták a magukét: „Óvó néni!
Csupa szemét itt minden a pad
körül! Milyen rendetlenség ez?”

Szomorúan láttam, hogy
használt papirzsebkendők, na-
rancshéj és számtalan cigaretta-
csík éktelenkedett ott.
Kik lehettek? Biztosan nem az

a néhány idős ember, akik a
templomba járnak. És az óvodás
korú gyerekek sem. Valószínű,
hogy a felnőttek sem érnek rá a
Templomkertben lévő padokon
üldögélve narancsot enni és ciga-
rettázni.
Kedves fiatalok! Ha kérhetünk

benneteket, NE SZEMETELJE-
TEK! Olyan nagy dolog lenne
egy zacskóba összeszedni maga-
tok után amit elszórtatok? Pedig
így kellene csinálni. Ezt már az
óvodás gyerekek is tudják.
Remélem ha ők nagyobbak

lesznek, nem fogják elfelejteni
felnőtt korukra sem!

Az óvodás gyerekek , és saját ne-
vemben, Taróczy Tamásné, Angé-
la óvó néni

Figyelem! AKicsi Falunk a következő számtól keres-kínál hirdetés
rovattal bővül! Várjuk hirdetéseiket, melynek feladásáról a könyvtárban

lehet érdeklődni.
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Kisszékelyi ovisok, Budapesten...

Március 17-én, szintén az
Önkormányzat jóvoltából -amit
rögtön az elején megköszönök a
gyerekek és szülők nevében- Bu-
dapestre mehettünk a mikro-
busszal. Két fő programunk volt,
és a harmadik, a kettőt összekötő
(helyileg) a metrón való közleke-
dés, mozgólépcsőzéssel együtt.

Ez legalább annyira tetszett
a gyerekeknek, mint az, amiért
mentünk! Először az Operaház
szervezésében, kifejezetten az
óvodás-kisiskolás korosztálynak
összeállított műsort tekinthettük
meg. A 80 perces előadásban,
mely a Székely Bertalan terem-
ben zajlott, megismerkedhettek a
gyerekek 4 féle hangszerrel, me-
lyet művészek szólaltattak meg.
Majd a meglepetés erejével, szó
szerint belibbent közénk -mint
egy pillang- élőben és valóságo-
san egy balerina. A gyerekek az
utána érkező énekművésznőt is
szájtátva nézték, hallgatták! Sok
érdekes információt kaptak az
Operaházról, a benne folytatott
művészetekről: zenéről, éneklés-
ről, balettről és nem utolsó sor-
ban az építészetről,
festőművészetről.

Ezután bemehettünk a néző-
térre, amely a vörös és arany szí-
nek dominanciájával igazán
pompás volt, úgy is mondhat-
nánk „királyi”! Azon a lépcsőfel-
járón mehettünk fel, ahol régen a
királyok és nagyméltóságok jár-
hattak, a nagyközönség nem.
Ezen a lépcsőn ma is csak a ki-
váltságos személyek, díszvendé-
gek közlekedhetnek. Ez után a
sok pompa és gyönyörűség után
belekóstolhattunk a fővárosi tö-
megközlekedésbe, leszállhattunk

a földre, ill. a föld alá is, mivel
metróval mentünk át a Termé-
szettudományi Múzeumba. A
mozgólépcső különösen tetszett
nekik!

A Múzeumban sok-sok érde-
kességet láttunk, no de erről fag-
gassák ki a gyerekeket, mert
leírva még egy oldal is kevés
lenne! Körülbelül két órát töltöt-
tünk ott. Mielőtt visszaindultunk
a parkoló mikrobuszhoz, Gergő
megkérdezte: „Más nem lesz?”.
Hát ennyit a gyerekek befogadó
képességéről, és érdeklődő, nyi-
tott természetéről. Kielégíthetet-
len!

Köszönet még Apró Etelká-
nak, aki nagy segítséget nyújtott
a gyerekek gardírozásában, helyi
ismeretével az eligazodásban.
Két éven keresztül volt óvodá-
sunk a kisfia, Gyuszkó, aki szin-
tén eljött velünk, kiegészítve a
„csipet-csapat”-ot. köszönjük
Gyula bácsinak, a pesti forga-
lomban való nem könnyű sofőri
munkáját is.

Nagyon jól éreztük magun-
kat egész nap! Hazafelé még
énekeltünk is, pedig azt hittem
kifáradva elalszanak az autóban
a gyerekek, de eszükben sem
volt.

Taróczy Tamásné,
Angéla óvó néni

Internet Fiesta

Az Internet Fiesta program-
sorozat idén 15. alkalommal ke-
rült megrendezésre országunkban.
Célja, hogy a könyvtárba járó kö-
zönséggel megismertesse az in-
ternet nyújtotta lehetőségeket,
bemutassa az azon található kul-
turális, ismeretterjesztő tartalmat,
valamint azok fellelhetőségét,
szemléltesse számtalan pozitívu-
mát, hiszen a negatív oldalát is-
merjük.

Az idei évben Kisszékely is
azon 472 település egyike volt,
ahol különböző programokkal
vártuk az érdeklődőket.

Lehetőség volt például olyan
oldalak megismerésére, ahol fotó-
inkat, fényképeinket feljavíthat-
juk, átszínezhetjük, megvághat-
juk, csökkenthetjük, illetve növel-
hetjük méretét, vagy csak elfor-
gathatjuk.

A szombati napon a gyereke-
ket vártuk, internetes játékokkal
játszottunk, és nagyon jól éreztük
magunkat!

A programsorozat egész ideje
alatt vártuk Kisszékelyről, Kis-
székelyben, valamint kisszékelyi-
ek által készített képeket, a Sislay
József Könyvtár Facebook olda-
lára, ahol idáig több, mint 100 kép
gyűlt össze. Az album további bő-
vítése érdekében az Internet Fiesta
zárulása után is várjuk a képeket,
hogy megmutassuk, mennyire
máshogy, mennyire sokfélekép-
pen látjuk falunk szépségeit. (A
fényképeket a dick.ramo-
na@gmail.com e-mail címre vá-
rom ezután is, egyetlen téma van:
Kisszékely.)

Tavaszi
természetjárás

Április 1 3-án (vasárnap)

természetjáró kirándulásra hívjuk
a kikapcsolódni, feltöltődni
vágyókat.

A gyalogtúra során ízelítőt
kapunk a kisszékelyi erdők
tavaszi virágpompájából. Indulás

reggel 9-kor a Könyvtár elõl,
visszaérkezés kb. 1 órakor.

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



KICSI FALUNK

Felelős kiadó:
Keresztes László
Pajor Ágnes

Szerkesztő:
Martina Zoltán
Dick Ramóna

Fénykép:
Taróczy Tamásné
Dick Ramóna

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

Készült:
Scribus alkalmazással

E l h u n y t a k

Isztl László 87 éves
volt simontornyai lakos

Botos Ferenc 93 éves
A legidősebb kisszékelyi

születésű 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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B o r v e r s e n y

A Kisszékelyi Borbarátok
Találkozóját 2014. április 5-én 17
órától tartjuk a Kultúrházban.
Szeretettel várunk minden
borosgazdát, bor szimpatizánst és
műkedvelőt. A részvételi díj 1 000
Ft/fő, melyért borkóstolást,
vadpörköltet és egy kis műsort
kínálunk cserébe.

MEGHÍVÓ!
“A költészet minden tudások közül
a legelső és a legutolsó - épp oly
halhatatlan, mint az emberi szív.”

William Wordsworth
Ünnepeljük együtt JózsefAttila
születésének napját, és a költészet
napját április 11 -én, a könyvtár-

ban!
Részletek a faluban kihelyezett

szórólapokon!

Sérelmek a pszichiátrián
Ha Önnel vagy ismerősével,

hozzátartozójával pszichiátriai
kezelése során visszaélést követ-
tek el, illetve ha tudomása van
ilyen esetről (jogtalan beszállítás,
szexuális zaklatás, bántalmazás,
gyógyszer túladagolás stb.), írja
meg panaszát a következő címre,
vagy hívja az alábbi telefonszá-
mot:
Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 1 82.
Telefon: 06 (1 ) 342-63-55, 06-70-
330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan
kezelünk!

Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési
problémákra?

Ha gyermeke "tanulási prob-
lémára" vagy "viselkedési rendel-
lenesség" miatt pszichiátriai
szereket szed, és úgy érzi, hogy a
gyermek állapota semmit sem
változott vagy rosszabbodott emi-
att, keresse az Állampolgári Bi-
zottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól in-
gyenes tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájá-
ban.
Cím:
1461 Budapest, Pf.: 1 82.
Telefon: 06 (1 ) 342-63-55, 06-70-
330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan
kezelünk!

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni Gyene Istvánnénak, Ibo-
lyának, a könyvtár függönyeinek
méretre igazítását!

Balázs Attila és Diel Mónika
kislánya,
Luca

Gratulálunk és jó egészséget
kívánunk!

E b o l t á s
Az ebek veszettség elleni kötelező
oltására április 3-án csütörtökön 9-
12 óráig kerül sor.
Helye: Mázsaház
Oltás díja: helyszínen 3 000 Ft
ebenként.
Háznál 4 000 Ft ebenként. Igé-
nyelni az önkormányzatnál, vagy
az állatorvosnál lehet.
Nagy Péter Kristóf állatorvos tele-
fonszáma: 30/499-3806
Az elveszett oltási könyv pótlása,
vagy új eb könyve 200 Ft.
Csak microchippel ellátott ebet
lehet oltani.
Oltással egyidőben a microchippel
történő ellátás 3 500 Ft

M e g s z ü l e t e t t

Köszönet
Ügyfélfogadás

Fűrész Nóra Falugazdász
Kisszékelyben

Hétfő 15 - 16 óra közt.




