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ÍRJÁK, SZERKESZTIK ÉS TERJESZTIK A KISSZÉKELYI FIATALOK

A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA2004. december I. évfolyam 1.szám

Megkérdeztük
a polgármestert...

Kicsi Falunk (a továbbiakban KF): Mire a
legbüszkébb polgármesteri munkája
eddigi eredményei közül?

Keresztes László: Az első helyen em-
líteném 2003. augusztus 16-át, a kis-
székelyiek legutóbbi baráti találkozóját.
Azt hiszem, aki itt volt, szívesen emlékszik
vissza rá. Akkor avattuk az ado-
mányokból készült, faragott új falu-
köszöntő táblát, és a baráti találkozókat
szimbolizáló kopjafát. Elkészült az ön-
kormányzati hivatal és a Kultúrház fel-
újítása, a gázfűtés bevezetése. Néhány
hónappal később lett kész a régi paplak-
ból kialakított Közösségi Ház, pályázati
pénzből. A Házban helyet kapott a
könyvtár és az eMagyarország pont, két
számítógéppel, és mindenki számára
hozzáférhető, olcsó internetezési lehető-
séggel.
Folytatódott falunk csinosítása, par-
kosítása, ehhez három szegélyvágó gépet
vásároltunk, több virágágyást, kertet ala-

Keresztes László (44) erdésztech-
nikus, 2002. október 20. óta Kis-
székely polgármestere.
Nős, két gyermeke van, Viktória
(20) főiskolai hallgató, Attila (19)
szobafestő-mázoló szakmunkás.

kítottunk ki. Rendbehoztuk az önkor-
mányzat kapuját és kerítését, rendeztük a
szemétlerakót, túristajelzéssel láttuk el a
Nagyszékelybe vezető túraútvonalat.
Felújítottuk a közvilágítást.
Fontosnak tartom a lakosság jó közér-
zetét. Örülök, hogy tavaly a közmunka-
program keretén belül tíz főt tudtunk hét
hónapig foglalkoztatni. Az óvoda részére
játékokat vásároltunk.

KF: Mik a tervei Kisszékely jövőjével
kapcsolatban?

Keresztes László: Napirenden van a
templomlépcső rekonstrukciója, ez sür-
gős feladat. Az alszegi utakat is rendbe
kell hozni. A falu idegenforgalmi vonz-
erejét fogja növelni az erdei sétálóutak
bővítése. A strand és a tó gátja között egy
kemping kialakítását tervezzük. Túrista-
látványosságként egy gémeskutat is fel-
újítunk. Most keressük a forrásokat a
majdani melegvizes fürdő hévízkútjának
mélyfúrásához.

Elbírálás alatt van az ifjúsági tábor, a
strandmedence és a kiszolgáló épület
felújítására beadott pályázatunk. Meg-
pályáztuk a falugondnoki autó újra cse-
rélését is, de nem nyertünk. Jövőre újra
megpróbáljuk.
A nyugdíjasoknak és a rászorulóknak
szélesebb körű falugondnoki szolgál-
tatást szeretnénk nyújtani, bár a jelenle-
gi színvonal fenntartása sem kis feladat.

KF: Van-e az önkormányzatnak el-
képzelése az iskola épületével kapcso-
latban?

Keresztes László: Nagyon jó lenne tú-
ristaszállásként szolgáló kulcsos házzá
vagy erdei iskolává alakítani.

KF: Mit kíván a falu lakóinak?

Keresztes László: Jó egészséget, békés,
boldog jövőt! Szeressék a falunkat,
legyenek büszkék rá, hogy itt születtek,
és ne hagyják el!

Az interjút készítette:
 Dick Ramóna (16) és
 Sasvári Sándor (13)

Fotó: Dick Ramóna
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A Mikulás már eleget tett feladatának:
december 6-án megajándékozta a falu
gyerekeit.
Köszönjük! Jövőre is várunk!

�

FALUKARÁCSONY
Az idén december 19-én 14 órakor ren-
dezzük meg a Falukarácsonyt a Kultúr-
házban.  A műsorban fellépnek az óvo-
dások, a Kisszékelyi Dalkör és a Simon-
tornyai Citerazenekar, a Nachtigall Duó,
és mi, a kisszékelyi fiatalok.
A belépés ingyenes. A műsor után szar-
vaspörkölt, a gyerekeknek meglepetés.
Zenés mulatság.

�

BETLEHEMEZÉS
December 24-én reggel 10-től sorra járjuk
a betlehemmel azokat a házakat, ahol szí-
vesen látnak bennünket.
Jelentkezés a Könyvtárban, nyitvatartási
időben. (Telefon: 403-144)

�

SZILVESZTERI BÁL
A Kisszékelyi Kulturális Egyesület idén
is megrendezi a szilveszteri bált decem-
ber 31-én 20 órai kezdettel a Kultúrház-
ban.
Belépődíjak:
- Elővételben meg-
váltott jegyek ese-
tén felnőttek részére
700 Ft, 14 év alatti
gyermekek részére
400 Ft (Ez az összeg
a részvételi díjon
kívül tartalmazza a
helyfoglalás, 1 pár virsli és egy pohár
pezsgő árát is).

- Belépőjegyek a helyszínen is válthatók,
ez esetben a felnőtteké 400 Ft-ba, a 14 év
alatti gyermekeké pedig 250 Ft-ba kerül.

KARÁCSONYI
MISEREND

December 19-én (a Falu-
karácsony napján) a vasár-
napi szentmise elmarad.

December 24-én, pénteken (Szenteste)
17 órakor lesz a karácsony esti mise.

December 25-én, Karácsony első napján
a szentmise 14 órakor lesz.

December 26-án a vasárnapi szentmise a
szokásos időben, 14 órakor kezdődik.

A Kisszékelyi Dalkör
immár egy éve rendsze-
resen tartja foglalkozá-
sait minden szerdán 17
órától a Könyvtár épüle-

tében. Minden dalolni, nótázni szerető
érdeklődőt továbbra is szeretettel
várunk.
Egyéves születésnapján szívből köszönt-
jük a Dalkört!

Ez úton gratulálunk
Bodó Mariannak, aki
az Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtár mese-
író pályázatán díjat
nyert, s ezzel Kis-
székely nevének is
dicsőséget szerzett.

Könyvtári hírek

Könyvtárunk a ké-
sőbbiekben több féle
foglalkozást tervez a
fiataloknak és mind-
azoknak, akik kedvet kapnak hozzá.
Ötleteink: filmklub, kézimunka, latin
táncok, kézműves foglalkozás, szakmai
felkészítő tanfolyamok, zeneoktatás,
számítógépes és nyelvtanfolyamok, élet-
mód, bio-termesztés stb.

További ötleteket, véleményeket szíve-
sen fogadunk. Minden érdeklődőt ké-
rünk, ossza meg velünk elképzeléseit.

Bodó Mariann (14)

Közhírré
tétetik...

A vízdíj 2005-ben  a következőképpen
alakul:
   - a lakosság részére bruttó 191 Ft/m3
   - közületi ár bruttó 272 Ft/m3

*
A Vertikál Kft. 2005. január 1-től a
szemétszállítást kéthetente csütörtökön
fogja végezni.
A díjak jövőre az alábbiak szerint
változnak:
   - a 60 literes kuka ürítése 140 Ft/alka-
lom;
   - a 120 literes kukáé 200 Ft/alkalom.

*
A képviselő testület december 22-én 16
órai kezdettel közmeghallgatást tart a
Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

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

Hétfő-Kedd: zárva
Szerda: 16-18 óra
Csütörtök: 17-20 óra
Péntek: 16-20 óra
Szombat: 15-20 óra
Vasárnap: 9-12 óra

A könyvtár ingyenes, az internetezés ára
100 Ft/óra. A többi szolgáltatásról a
könyvtárban kaphat felvilágosítást.

A kézimunka kiállítás a nyitvatartási
időben 2005. január 10-ig megtekinthető.

JÓTÉKONYSÁGI RUHAVÁSÁR!
Jó minőségű használt ruhák, cipők vá-
sára a Kultúrházban december 17-én 9
órától igen olcsó áron.
A befolyt összeget függönyök vásár-
lására fordítjuk, a Közösségi Ház szá-
mára

Téli
vigasságok

GRATULÁLUNK

Fotó: Dick Ramóna
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A SZÉPSÉG
KERTJE
Kézimunka-kiállítás a

kisszékelyi közösségi házban
2004. november 20.- 2005. január 10.

“... aki egyszer bejut a szépség kertjébe, az versöt is álmodhat meg írhat, meg éneköt
is mondhat, meg szűhet, meg hímözhet, mert minden szépség egy tüvön van. Aki ott
van, az szakajthat, a szüvésihöz tüskösrózsát, a hímzésihöz bíborvéget, szakajthat
versöt, nótát. Bejuthat oda bíró, napszámos, téeszelnök, vagy vasutas, vagy tanító,
az attól kezdve tud versöt álmodni vagy éneköt mondani . Az ilyen embör abban a
kertben kertész. Az bármelyik virág száráról szakajt, azt meg tudja mutatni az
emböröknek, akik talán soha nem jutnak be ebbe a kertbe, de vágyakoznak oda és
hálásak azért, hogy megmutatják nekik azt, amit ott löhet szakajtani.” Ezeket a
szavakat sok-sok évvel ezelőtt mondta egy idős parasztasszony, Kati Éva népművész.
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ÉLETÚT
Könyvtárunk az Amerikába kiszármazott Sislay (Schiszler)
József költő nevét vette fel, aki számtalan verset szentelt
imádott falujának, Kisszékelynek, és a könyvtár berendezé-
séhez bőkezű adománnyal járult hozzá. Sajnos, hiába vár-
tuk a megnyitóra, friss interjú helyett így egy régebbiből,
Bálint B. András által 1977-ben megjelentetettből  közlünk
részleteket.

Én odakint születtem, Ohio államban, 1911-ben. A szüleim jó pár évvel előbb mentek ki,
tizennégyben jöttünk haza. Itt kezdtem iskolába járni Kisszékelyben. De mindössze
három osztályt végeztem, dolgoznom kellett, szükség volt minden krajcárra. Akkor már
Rácegresen voltunk, ott cselédeskedett az édesapám az Apponyi gróf birtokán.
Meguntam én azt az életet elég hamar. Tizenhat éves koromban úgy döntöttem,
viszszamegyek Amerikába. A nagybátyámmal kerekedtünk fel, de ő meghalt útközben.
Mit mondjak, nem valami jókor érkeztem. 1928-at írtunk, épp kezdődött a gazdasági
válság. Munka semmi, kereset semmi. Élni mégis kellett valamiből: kéregettem,
hobóskodtam. Jártuk Amerikát rossz marhavagonokban. Ott, abban a hobó társaság-
ban jöttem rá, milyen összetartó és megtartó ereje van a közösségnek. Így ment ez
három évig, ezalatt bejártam Amerikát. A harmincas évek derekán New Yorkba mentem,
letelepedtem.
Akkoriban kezdtem írni az amerikai magyar újságokba, az Előrébe, a Magyar Világba, az
Új Előrébe. Sokáig, sajna, nem csinálhattam, mert jött a háború, be kellett bújnom az
angyalbőrbe. Az európai fronton harcoltam, Nürnbergig nyomultunk előre. Gondol-
tam, haza kéne már nézni, mi újság Kisszékelyben, de nem jöhettem, a háború
folytatódott; Japánba kerültem mint tengerészgyalogos, ott is szereltem le.
A negyvenes évek végén beléptem egy festő-mázoló céghez, ott voltam olyan
művezetőféle. Összegyűjtöttem egy kis pénzt, megvettem az egész vállalatot. Negyven
emberem volt, kizárólag magyarok. Fejleszthettem volna, de nem akartam, féltem, hogy
elvon az írogatástól.
Haza kívánkoztam már nagyon, de az ötvenes években nem jöhettem. Hidegháború,
személyi kultusz – tán nem is kaptam volna vízumot. Ötvenkilencben vágtam neki az
óceánnak, kíváncsi voltam már, mi a helyzet itthon. Rettentő jó érzés volt, amikor a
vámosok magyarul köszöntöttek. Harminc év után újra itthon voltam. Azóta aztán elég
sűrűn hazajárok. Hetvenben feladtam a vállalatot, van időm az utazgatásra.
Kívánságom nekem már nincsen, legföljebb annyi, hogy minél többet lehessek itthon.
Magyarul beszélni, vitázni, magyar dalokat hallgatni – számomra ez a legtöbb. Kár,
hogy nincs gyerekem. Ha volna, csak egy édesebbet ismernék: valakit megtanítani a
magyar nyelvre.

Sislay Józsi bácsinak jó egészséget és alkotó munkával teli boldog Újesztendőt
kívánunk. Művei - köztük a Kisszékelyről szóló kötete - a könyvtárban átvehetők.

Köszöntöm Önöket  a szépség kertjében.
Akik ezeket a gyönyörű kézimunkákat ké-
szítették, azok mind kertészek ebben a kert-
ben. Nemcsak egy-egy remekbe készült
terítő, párna vagy kötény mintáit tudják
leszakajtani, hanem verset, nótát is, hiszen
legtöbben a Kisszékelyi Dalkör tagjai.
Eddig egyetlen foglalkozás sem maradt el,
jövünk bizony, esőben, hóban, szélvi-
harban is, kerékpáron és gyalog. A berozs-
dásodott hangok kitisztultak, visszatérnek
az elfelejtett dallamok, szövegek, és jönnek
velük az emlékek is, régi lakodalmakról,
pinceszerekről, szerenádokról, nótás kedvű
édesapákról és édesanyákról, saját fiatalsá-
gunkról. Eljött az idő, hogy más virágot is
szakajtsunk ebből a kertből. Hogy kinyis-
suk a szekrényeket, ládákat, előszedjük a
gondosan hajtogatott, kicsit megsárgult,
megfakult, de így is pompás darabokat,
leánykorunk, fiatalasszony-korunk féltve
őrzött büszkeségeit, elpepecseljünk a
mosással-vasalással-keményítéssel, aztán
megmutassuk ezt a sok szépséget mind-
azoknak, akik csak kívülről kandikálnak a
kertbe, és talán befelé vágyakoznak.
Kiállításunknak ez is a nem titkolt célja:
hogy másokat is – elsősorban fiatalokat –
becsalogassunk ebbe a kertbe. Megtanít-
suk őket arra, hogy a szépségnek ára van: a
türelmes, pontos, kitartó munka. A szép
kézimunka ugyanúgy virul ki, mint egy szép
virág, vagy egy kicsi gyermek. Türelem kell
hozzá, gondosság és nagyon sok szeretet.
Minden öltés, minden lekötött, meghorgolt
szem egy-egy morzsányi szeretetet rögzít,
mert munka közben a gondolataink azon
járnak, akit majd megörvendeztetünk az
elkészült darabbal. A kötött sapkába bele-
képzeljük kisgyermekünk arcát, a konyhai
falvédő előtt ott látjuk férjünket, apánkat, a
díszes terítőre süteményes tálat, köré vi-
dám baráti társaságot rajzol képzeletünk. Ez
adja az elkészült kézimunkák különös va-
rázsát. Boltban vásárolt, géppel készült
darabok, bármilyen szépek vagy drágák
legyenek is, sohasem képesek éveken át
sugározni magukból azt a melegséget, amit
öltésről-öltésre, szemről-szemre haladva,
türelmes munkával rejtettünk el bennük.
Kedves fiatalok, kedves kertbe vágyók! A
szépség kertjébe szabad a belépés. Itt a
kert, itt vagyunk mi, idősebbek, akik szíve-
sen segítünk, és itt van a Ház, ez a pompás,
meleg fészek, ahol összegyűlhetünk, akár
hetente, hogy  könnyed beszélgetés, felol-
vasás vagy nótaszó mellett szépet, mara-
dandót alkossunk a magunk és a mások
örömére.

Lelkes Györgyné (60)

Fotó: Dick Ramóna



A kisszékelyi könyvtár
Könyvtárunk névadója Sislay József, akiről már sokat hallhattak. De előző rova-
tunkban is beszámoltunk róla.
Ez az intézmény sok és szép, változatos könyvet nyújt minden korosztály számára. De
egyebekben otthont ad a nyugdíjas klub számára is, és internet hozzáférést is nyújt. A
könyvtárra a szépség jelző nem elhamarkodott, hiszen szép és esztétikus bútorokkal
van berendezve. Ezeket a szép bútorokat Hegedűs Jánosnak köszönhetjük. A
könyvtárban azonban különböző kiállításokat is megtekinthetünk. Most jelenleg egy
kézimunka kiállítást láthatunk. A könyvtárat köszönhetjük Keresztes Lászlónak és a
munkában szintén lelkesen részt vett Lenke néni és Gyuri bácsi.
Sok szeretettel várjuk Önt és kedves családját könyvtárunkban!
Borbás Angéla (10)
Borbás János (12)
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HUMOR
Karácsonyi tanmese
Az édesapa és édesanya megrökönyödve
látja, hogy két ikerfiuk homlokegyenest
ellenkező természetű. Peti örökké vidám,
mindennek csak a jó oldalát látja, Palkó
viszont mindíg elégedetlen, semmi nem jó
neki.
Elhatározzák, hogy a karácsonyi ajándék-
kal kissé megleckéztetik őket.
Eljön a csomagok kibontásának pillanata.
Palkó káprázatos vasúti terepasztalt kap,
robogó, kivilágított vonatokkal, pálya-
udvarokkal, hegyekkel-völgyekkel, váro-
sokkal, falvakkal. Kedvetlenül húzódik a
sarokba és maga elé mered.
 - Mi a baj? - kérdezik aggódó szülei.
 - Úgyis el fog romlani! - legyint csügged-
ten Palkó.
Most Petire kerül a sor. Az ő csomagja
egészen kicsi, és furcsa szagot áraszt.
Kibontja - egy lócitrom van benne.
Boldogan ugrál, tapsol, kiabál. A szülei
tanácstalanul kérdezik:
 - Minek örülsz annyira?
 - Megkaptam a lovacskát, amire annyira
vágytam! Igaz, hogy elszaladt, de itt a
bizonyíték, hogy igazi lovat hozott
nekem a Jézuska!

Helló,

fiatalok!
Szeretnétek Kisszékelyben diszkózni?
Szeretnétek garázdaságtól, randalírozás-
tól mentesen szórakozni?
Alakítsuk meg az Ifjúsági Klubot!
Mutassuk meg, hogy saját klubszabá-
lyainkat betartva, a berendezés épségét
és a tisztaságot garantálva kulturáltan
tudjuk a szabadidőnket eltölteni.
Ha érdekel a téma, keress meg!
Kiss Zsolt, Honvéd köz 340.

KICSI FALUNK

Felelős kiadó:
Keresztes László

Szerkesztő:
Lelkes György

Segédszerkesztő:
Bodó Mariann

Fotó: Dick Ramóna

A postára érkezik egy levél, melyet a
Mikulásnak címeztek. Mivel a postások
nem tudják, hogy mi legyen vele, úgy
döntöttek, hogy felbontják. Egy kétség-
beesett gyermek kívánságát olvassák:
“Drága Mikulás! A családunk nagyon
szegény, így nem tudok mit adni a
szüleimnek karácsonyra. Légy szíves,
küldj 10 000 Ft-ot!”
A postások nagyon megsajnálják, és
összedobják neki a pénzt. De mivel nekik
sincs sok, így csak 5 000 Ft jött össze,
amit el is küldenek. Az ünnepek után
lázasan bontják fel a Mikulásnak szánt
köszönőlevelet: “Nagyon köszönöm,
hogy segítettél, de képzeld, azok a szemét
postások a felét lenyúlták!”

Mi az élet 4 szakasza?
1. Amikor elhiszed, hogy van Mikulás.
2. Amikor már nem hiszed el, hogy van
Mikulás.
3. Amikor te vagy a Mikulás.
4. Amikor úgy nézel ki, mint a Mikulás.

Fotó: Csankó Mária


