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A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

II. évfolyam 1.szám

ÍRJÁK, SZERKESZTIK ÉS TERJESZTIK A KISSZÉKELYI FIATALOK

Megkérdeztük a falu népét...
Részlet Jan Seel építészmérnök, kisszékelyi lakosnak a Tolna Megyei Közútkezelő KHT ügyvezető igazgatójához írt
leveléből:
“Sajnálattal észleltük, hogy az Ön
hivatala elkezdte a falunkba vezető
utat szegélyező, gyönyörű fasor kivágását. Nem csak a falu lakosai, hanem sok
látogatónk szerint is ez a fasor a falu
egyik legszebb értékét képezi.
Teljesen érthetetlen, hogy Önök egészséges fákat, amelyek még csak nem is
közvetlenül az út szélén állnak, tehát a
gépjárműforgalmat nem akadályozzák,
vandál módon kivágatják. Józan ésszel
elgondolva tökéletesen elég lenne az
egynéhány ténylegesen betegeskedő fát
kivágni és új fával pótolni.
Úgy érezzük, hogy az Önök hatósága a
lakosság érdekeit semmibe véve egy értelmetlen határozatot hozott...
...Tudomásunk szerint az ilyen brutális
kivágási akciók ellentmondanak az EU
szabályoknak. Mi a magunk részéről
mindent meg fogunk tenni, hogy e
barbár akció híre lehetőleg mindenhova – nyugaton is – eljusson.”
Iskolába menet-jövet magunk is
naponta látjuk a fák pusztulását.
Megkérdeztük a kisszékelyieket,
mi a véleményük erről:
Erdős Gabriella: Nagyon megdöbbentett, amikor először láttam, hogy azt a
szép fasort irtják. Nem tudom, hogy mi az
oka ennek a barbár pusztításnak. Azt
megértem, ha a beteg, korhadt fákat kivágják, hiszen az veszélyes a közlekedésre: egy erősebb vihar kidöntheti, elzárva az utat. De hogy életerős, gyö-

nyörű és óriási fákat kiirtanak, azt nem
lehet megmagyarázni, legfeljebb azzal,
hogy valahol valakik meggondolatlanul
és a helyi viszonyokat nem ismerve döntenek. Ezzel a felelőtlenséggel elérték azt,
hogy Kisszékely egyik természeti szépségét, a túristacsalogató árnyas fasort
megszüntették. Szabad utat nyitottak a
szélnek, ami a környező földekről a talajt
és télen a havat akadálytalanul hordhatja.
Freimann Jánosné: A “Hintónjáró szerelem” című film jutott eszembe, akárhányszor láttam a bekötőút magasba
nyúló fáit. Ott volt ilyen szép út. Egyrészt
sajnálom a kivágás által okozott állapotot, viszont belátom, hogy a fák öregek
voltak, s a kiszámíthatatlan időjárás miatt
bizony alakulhattak volna komoly balesetek. Úgy hallottam, ültetnek új fákat is,
amit helyesnek tartok.
Neuholdné Solymosi Erzsébet: Nyolc
évvel ezelőtt, amikor a kisszékelyi házunkat vásároltuk, egyik döntő szempont
volt, hogy amikor a 61-es útról befordultunk, elénk tárult a bekötőút varázslatos
képe. Decemberben szomorúan tapasztaltuk ennek a 7 kilométeres bekötőútnak
az ilyen mértékű megcsonkítását.

Fotó: Győrfi Szilvia

Fotó: Győrfi Szilvia

Hivatalosan csak a Tolnai Népújság
2005. január 5-i számában megjelent
cikkből értesültünk a “beteg fák” kivágásáról, ami viszont szerintünk már inkább
fakitermelésnek tűnik, és csak remélni
tudjuk, hogy a cikkben leírtak szerint a
fiatal fák telepítésével és az út menti bozótos rendbe rakásával ezt a rombolást
ellensúlyozzák.
Keresztes László polgármester: Úgy,
ahogy egy ember megöregszik, úgy a fa
is. Ez visszafordíthatatlan folyamat. Nyilván minden beérkező vendégünk érzékelte, hogy ezek a nyárfák veszélyesek
lehetnek az arra járókra. Bár azt sem
szabad elfelejtenünk, hogy sok hétvégi
ház tulajdonosa többek között azért
vásárolt nyaralót éppen Kisszékelyben,
mert a bekötő út varázsa fogta meg őket.
A fák tulajdonjoga az államé, a településnek ebbe beleszólása nincs. Egy
folyamat közepén tartunk, majd a végén
nyilvánítsunk véleményt. Természetesen
fel sem tételezzük, hogy a Közútkezelő
KHT nem tesz meg mindent a terület
teljes megtisztításáért és új fák telepítéséért. Bízunk benne, hogy a KHT-t nem
csupán az anyagi haszonszerzés vezérelte, hanem a közlekedő emberek biztonsága is. A magunk részéről minden erőnkkel azon leszünk, hogy a hiányzó fák
pótlása mielőbb megtörténjen. Bízunk a
megújulásban, és reméljük, senkit nem
tántorít el Kisszékelytől a fák átmeneti
hiánya.
Timár Fabiána(12)
Dick Ramóna(16)
Sasvári Sándor(13)
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Közhírré
tétetik...
2005-ben az alábbiak szerint változik a helyi
adók összege:
- a hétvégi házak után fizetendő adó
mértéke 150 Ft/m2/év összegről 200Ft/m2/
év-re emelkedett;
- a helyi lakosok kommunális
adójának éves díja 50 m2 alatti lakóház
esetén 1000 Ft-ról 1500 ft-ra, 50m2 feletti
lakóház esetén 1500 Ft-ról 2000 Ft-ra emelkedik;
- a vállalkozók kommunális adója
1500 Ft/fő/év összegről 2000 Ft/fő/év
összegre emelkedik;
- a vállalkozók iparűzési adója 1%ról 1,5%-ra emelkedik.

❄
A képviselőtestületi ülésen szóba került,
hogy több lakóházon nem szerepel
házszám. Ez kezdetben a mobil postának is
gondot okozott, de ők már kellő helyismerettel rendelkeznek. A készenléti
ügyelet vagy a mentő viszont esetenként
nehezen találja meg a keresett házat. Kérjük
a tulajdonosokat, gondoskodjanak a házszámok kiírásáról.

❄
A Kisszékelyi Kultúrális Egyesület kéri a
személyi jövedelemadót fizető olvasóit,
hogy adójuk 1%-át utaltassák az Egyesület
javára, adószáma: 18859074-1-17.
Ez a megfelelő nyomtatvány kitöltésével
lehetséges, az előírásoknak megfelelően.
A kitöltéshez segítségért az Egyesület
vezetőjéhez, Martina Zoltánhoz fordulhatnak.
Felajánlásukat előre is köszönjük.

❄
A Kisszékelyi Községi Horgász Egyesület
rendes évi közgyűlését 2005. janár 29-én,
szombaton 14 órakor tartotta a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. Itt határozták el, hogy a hagyományos Horgászbált március 12-én fogják megrendezni,
amelyen nem csak egyesületi tagok vehetnek részt.

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 kisszékelyi óvoda a megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány által kiírt két
pályázaton is eredményesen vett részt:
- készségfejlesztő játékok beszerzésére 120 ezer forintot nyert. Az újonnan
beszerzett játékokkal a gyerekek már karácsonykor játszhattak.
- óvodai udvari játékok cseréjére
150 ezer forintot kaptak, amelyhez az önkormányzat 71 ezer forintos önrésszel járul
hozzá, így a korszerű, biztonságos udvari
játékok kialakításának munkálatai márciusban megkezdődhetnek.
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Fotó: Győrfi Szilvia

Simon István

FÁK SIRATÁSA
Hol a madarak fészkelni szerettek,
s dallal verték fel a gerincet, völgyet:
vágják az erdőt, mit a dér lepett meg,
a tiszta fagyban a fák hanyattdőlnek.
Hanyattdőlnek, és rá a felkavart nép,
fűrész szétmetszi, aki éri, vágja.
Ki bánja? Nemrég egy letört rossz gallyért
cellákat rótt ki a vármegyeháza.
Magyarázzák is most az erdőőrnek,
amíg kutyája zörgeti a cserjést:
“Miénk most minden!” – egész nap
pörölnek
halálraszántan a villogó fejszék.
S meghal az erdő, mehet a madárhad
más országokba, és a téli újhold
talán hófedte koronát se láthat,
csak az oldalon ezer vérző tuskót,

Farsangi bál idén nem lesz, de a kisszékelyi
óvodások - a tervek szerint február első
felében - megrendezik hagyományos farsangi jelmezbáljukat.

❄
A
Nyugdíjas
Egyesület február 6-án 14 órai
kezdettel a Sislay
Könyvtár előcsarnokában ünFotó: Gyene Józsefné nepelte fennállásának 10. évfordulóját.
Minden egyesületi tag
szép és hasznos ajándékot kapott. Ezúton
köszönik!

Fotó: Lelkes György

zsongó tölgyeknek havas temetőjét,
dúlt csapáit a felkavart napoknak.
Ó, birtokodra fejszével törő nép,
ne feledd el, hogy te maradsz itt holnap.
Hogy jövő is lesz – ki gondol ma rája?
Csak mámor van, ha a magunkét vágjuk.
Szerencsétlen nép ős tragédiája –
tán koporsónak se lesz holnap fájuk.

Isten vele, Mari néni!

A Kisszékelyi Dalkör szomorúan vett végsõ búcsút
legidõsebb tagjától, Borbás
Vendelné, Mari nénitõl.
Emlékét megõrizzük,
hiányozni fog.
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KÖZSÉGÜNK
ÉRTÉKEI
HARANGJAINK
Kisszékelyben 1825-ben kondult meg
először a nagyharang. Büszkék lehetünk
rá, hogy még ma, 180 év múltán is
ugyanez a harang jelzi az idő múlását.
Közben ugyanis eldübörgött két
világháború, és a legtöbb magyarországi
harang nem kerülhette el a sorsát:
beolvasztották őket. Csak az 1711 előtt
készült, valamint a kivételesen szép
kivitelű harangoknak kegyelmeztek.
Ebből arra kell következtetnünk, hogy
nagyharangunk – bár még nem láttuk,
mert a harangokhoz vezető lépcső igen
rossz állapotban van – nem csak szép
hangú, de látványnak is pompás lehet.
De vegyük sorra harangjaink történetét.
A már említett nagyharangot a templomépítő Styrum gróf készíttette, súlya 174
kilogramm. Milner Ferenc öntötte
Pesten, 1825-ben. Elülső oldalán a Szentháromság, hátsó oldalán Szűz Mária
látható. Alsó, latin nyelvű körirata
szerint a Szentháromság-harangot
Styrum gróf kegyes megbízásából a
nemes Barbtcsi Antal készíttette a
kisszékelyi templom számára. Pécsett
szentelték fel 1840-ben a Szeplőtelen
Fogantatás tiszteletére, egy 16 és fél
kilogramm súlyú kisharanggal együtt. A
Szent Kereszt tiszteletére felszentelt kisharang volt a falubeliek kedvence. A
néphagyomány szerint a határban találták, és a falubeliek csodás erőt tulajdo-
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nítottak neki. Azt tartották, hogy minden
vihart, bajt elűz. Nagyon sajnálták hát,
amikor az első világháborúban elvitték
beolvasztani. 1864-ben a Boldogságos
Szűz tiszteletére szentelték fel a második
harangot, ennek súlya 120,75 kilogramm
volt. 1872-ben szentelték fel az 51,5 kilogramm súlyú első Szent György-harangot. A második haranggal és a kisharanggal együtt ezt is beolvasztották.
Mai harangjaink közül a nagyharangot
már említettük. A másik kettőt 1923-ban a
falu lakóinak adakozásából és a templom
pénzén öntették a budapesti Harangművek Részvénytársasággal. A második
Szent György-harang súlya 97,5 kilogramm. Szent György képe van rajta. Felirata: “Szent György vitéz légy vezérünk”. Ez a harang valami öntési hiba
folytán hamarosan megrepedt, ezért 1926ban újraöntették. Ezt bizonyítja az “Újraöntve 1926–5656” felirata. A harmadik
harang 38 kilogramm súlyú, feliratai a
következők: “A 1923 D” “Az élőket hívogatom, a halottakat elsiratom Kisszékelyi rk. hitközség 1923”, “Harangművek
R.T. öntött engem Budapesten T. W.
Rincker által No. 4664.”
Három harangunk közül már hónapok óta
csak egy szól.
Vajon meddig még?

A SZENTHÁROMSÁGSZOBOR
A Szabadság utca és a Kiss utca sarkán
álló Szentháromság szobor jövőre lesz
száz esztendős, 1906-ban emeltette Szontheimer József és felesége, Májer Mária. A
szép vasráccsal bekerített, rózsakert

Könyvtári hírek
Örömmel tudatjuk,
hogy a könyvtár és
internet-használat
rövid idő alatt népszerűvé vált. Olyannyira, hogy az internetre sajnos elég
gyakran várni is kell.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy előzetes
telefonos bejelentkezéssel időpontot
lehet kérni, így elkerülhető a várakozás.
Sokan érdeklődtek a zeneoktatás iránt. A
zeneórák heti 1 óra csoportos foglalkozást és egyénileg egyeztetett gyakorlati
órá(ka)t jelentenek, így mindenki saját

3
közepén álló művészi
kivitelű szobor alsó
tagozatát a fájdalmas
Szűz szobra díszíti. A
szobrot
1956-ban
vandálok megcsonkították, a Szűzanya fejét letörték, magukkal
vitték és sárba dobták. Később visszakerült a helyére, de a sérülés most is látható
Fotó: Dick Ramóna
rajta. A Szentháromság-szobrot gránit
alapon, homokkőből készítette a grazi F.
Grein cég, 1699 korona értékben.
Fenntartására a Szontheimer házaspár
400 koronát helyezett el az alapítványi
hivatalban.

NEPOMUKI SZENT JÁNOS
Községünk legrégebbi köztéri szobra 180
éve áll a helyén, a Temető utcában. Nepomuki Szent János
szobrát 1825-ben emeltette özvegy Bodó Erzsébet, és fenntartására 60 forintot adományozott. Korához
képest a szobor jó állapotban van, és szinte sosem fogy ki a
virágdíszből. Köszönet érte a gondoskodó
kezeknek!
Fotó: Dick Ramóna

Lelkes Györgyné (60)

KÖSZÖNET

tempója szerint tud haladni. Az oktatás
ingyenes lesz, a beiratkozási díj (a tananyag ára) 1500 Ft körül lesz. Kérjük,
hogy aki komolyan szeretne zenét tanulni
(szintetizátor), jelentkezzen a könyvtárban, nyitvatartási időben.

Fogadják legmelegebb köszönetünket
mindazok, akik adományaikkal hozzájárultak a könyvtár szépítéséhez. A függönyökre 19 000 Ft gyűlt össze.

Szülői értekezlet! Kedves Szülők! A
gyerekek megkapták a félévi bizonyítványt. A szép eredményt elérteknek (és
szüleiknek) gratulálunk, aki azonban úgy
gondolja, hogy gyermekének valamelyik
tantárgyból segítségre van szüksége,
szeretettel várjuk a könyvtárban február
11-én 17 órakor, hogy megbeszéljük, miben tudnánk segíteni.

Külön is köszönetet mondunk nagylelkű
adományaikért Sándor Pál gyógyszerész
úrnak (folyóiratok, képek), a Pribelszki
családnak (ruhanemű, könyvek, folyóiratok), Csepregi Péternek (számítógép),
dr. Lovró Istvánnak (számítástechnikai
eszközök), Simon Istvánnénak (virág) és
mindazoknak, akik könyveket, dísztárgyakat ajándékoztak a könyvtárnak.
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IFJÚ TEHETSÉGEK
KEVÉS

Fotó: Dick Ramóna

FALUKARÁCSONY
2004. december 20-án ismét megrendeztük a kisszékelyiek hagyományos
közös karácsonyi ünnepségét.
Az ünnepi műsorban kicsik és nagyok
képviseltették magukat. Először az óvodások nagyszerű műsorában gyönyörködhettünk. A kisszékelyi fiatalság mellett felléptek
Fotó: Fehér Árpádné a simontornyai citerazenekar tagjai, a Kisszékelyi Dalkör, és két
helybéli anyuka: Fehér Sándorné és Dick
Józsefné. A Dalkör könyvtárunk nagylelkű adományozójának, Sislay Józsefnek
megzenésített verseit adta elő. Dick
Józsefné lánya karácsonyi versét szavalta. A fiatalok közül Sasvári Anita és
Sasvári Sándor, Fehér Sándor és Fehér
Richárd, Bodó Mariann, Dick Ramóna és
Dick Dávid, Borbás János és Borbás
Angéla szerepeltek. A citerazene felpezsdítette a hangulatot, mivel a kisszékelyi
dalárda és a közönség egy része a
citerásokkal együtt énekelte a nótákat. A
műsor végén a kisgyerekek megkapták a
nekik szánt ajándékokat. Majd a délután
következő napirendi pontja, a pörkölt következett, melyet Péti Vendel szakácsművészetének köszönhettünk. Így telt el
ismét egy közös karácsony vidámságban,
békességben, szeretetben.
Főfai Tamás (17)

Megéltem ismét egy évet,
Már tizenöt éve élek.
Tizenöt éve vagyok a világon,
De önmagamat még meg nem találom.
Javulok-e, vagy tönkre megyek?
Nem tudom még, hogy mit tegyek.
Nem csináltam még semmi hasznot a
világnak,
Nem szeretnek, nem gyűlölnek, nem
imádnak.
Vágyok megtudni mindent, amit lehet,
Tanulok és okosodok, de nem eleget.
Kevés amit tudok, kevés amit érek,
Sok dolog van, amit még nem értek.
Főfai Tamás (17)

Fotó: Dick Ramóna

GYERMEKEK
KARÁCSONYA
Karácsony idején a kisebb-nagyobb
gyerekek betlehemezést adtak elő.
Házról-házra
jártak, hogy
karácsonyi
hangulatot
vigyenek a
kisszékelyi
emberek szívébe. Mindenkihez elFotó: Győrfi Szilvia
látogattak, aki
csak hívta őket. Időseknek, felnőtteknek
egyaránt tetszett a műsor. Az óvodások
és a nagyobb gyerekek csomagot kaptak
karácsony alkalmából!
Borbás Angéla (10)
Borbás János (13)
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ÉBREDEZŐ
HAGYOMÁNYOK
Jókedvű társaság gyűlt össze óév-búcsúztatóra december végén a Közösségi
Házban. A vendégkönyvbe úgy jegyezték be elismerő soraikat, mint az újonnan
alakult Baráti Kör. Bodó Bélát kértük meg,
mondjon valami közelebbit a Körről.
Bodó Béla (40): Régebben, amikor még
gyermek voltam, nem lehetett olyan hetet
elképzelni, hogy valamelyik pincétől
nótaszót ne halljon a mi kis falunk népe. A
mi baráti körünk évek, sőt mondhatni
évtizedek óta tartja ezt a szép hagyományt. Ezt természetesen a köztünk lévő
idősebbeknek köszönhetjük. Megünnepeljük a baráti kör tagjainak névnapjait,
amelyek, mondhatom, minden egyes alkalommal kiválóan sikerültek. Sajnos ezek
a régi és szép hagyományok nem csak
községünkben, hanem az egész rohanó
világban feledésbe merülnek. A mi Baráti
Körünk az ellenpélda, mert itt a 70-es, 60as és 40-es éveikben járók megtalálják az
egymás közti barátságot. A jó barátok
között nem számít a korkülönbség. Ne
hagyjuk kihalni a régi szép szokásokat!
Remélem, a mi Baráti Körünk hosszú életű
lesz majd.
Az interjút készítette:
Bodó Mariann(14)
Megjegyzés: A Közösségi Ház szívesen
vesz és támogat minden olyan kezdeményezést, amely a régi szokások felelevenítését célozza. Ezt példázza a Dalkör
is, ahol szintén megünnepeljük a születés- és névnapokat. A férfiak Baráti Körének élményekben és nótákban gazdag,
vidám összejöveteleket kívánunk!
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