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A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

II. évfolyam 2.szám

ÍRJÁK, SZERKESZTIK ÉS TERJESZTIK A KISSZÉKELYI FIATALOK

Megkérdeztük a fiatalokat...
Menni vagy maradni?

több munkalehetőség adódna anélkül,
hogy a falukép károsodna.

Borbás Anikó (18):
Felnőtt fejjel sokszor
feltettem magamnak
ezt a kérdést. Szívem
azt diktálta: maradni,
az eszem azt, hogy
menni. Maradni –
mert itt nyugalom
Fotó:Győrfi Szilvia
van, jó levegő és biztonságban érzi magát az ember. Ezenkívül
ideköt a gyerekkorom és az egész családom. Menni – mert az iskolapadot otthagyva rájöttem, hogy itt a faluban nincs
jövő. Nem szívesen mentem el, sokat keseregtem emiatt, ahogy a bátyám és a nővérem is tette.
Ha adódna lehetőség rá, hogy ezen a
környéken elhelyezkedjünk, sokak közül
elsőként fordítanánk hátat a városi életnek.
Addig is marad a kesergés és a távollét,
még ha így nem is jó.

Göbölös Melinda (23):
A tanulmányaim befejeztével hazajöttem,
mert egy nagyobb városban nagyon drága az
albérlet, ezt egyedül fizetni nagyon nehéz.
Mint minden fiatalnak,
nekem is vannak igényeim, de csak néha
tudtam megvalósítani, csak amikor volt rá
pénzem, például a szórakozásra.
Ez is oka volt, hogy hazajöttem, több más
probléma mellett. De nem bántam meg, csak
már megszoktam, hogy egyedül élek és
nehéz volt visszaszokni a családi életbe.
Ha megint választhatnék, megint ezt választanám. Persze szeretnék egyszer elköltözni, ha nem is feltétlenül a fővárosba,
de egy nagyobb városba. Ebben a faluban
az a jó, hogy nyugodt, nincs rohanás,
hangzavar, senki sem siet és ezért is van
különleges varázsa.

Timár Máté (18):
Sikeres érettségi után egy mechatronikus
technikusi iskolában szeretnék továbbtanulni. Úgy gondolom, hogy a jövőben
az Európai Unió inkább magas szinten
oktatott, szakmai gyakorlattal rendelkező
szakmunkásokat igényel, nem egy kaptafára képzett diplomásokat.
Az iskola elvégzése után valószínűleg nem
fogok helyben munkát találni, de ennek
ellenére felnőtt koromban is itt szeretnék
élni, még ha ez egy kicsit nehézkes is lesz.
Maradásom oka az is, hogy szüleim és
barátaim is itt élnek. Jó lenne, ha a faluban

Kovács János (18):
Most jelenleg pénzügyi-számviteli szakügyintézői szakon
vagyok. Ez két éves
és ezalatt szeretném
letenni a német középfokú nyelvvizsgát. Ezután szeretnék
főiskolára menni
ugyanebben a szakirányban és szeretném
letenni a mérlegképes könyvelőit.
A faluból nem szeretnék elmenni, ezért remélem, hogy az Unió hatására újra lesz
munkahely a környéken.

Győrfi Szilvia (26):
Amikor három évvel ezelőtt Szekszárdról hazaköltöztem, még nem
gondoltam arra,
hogy nem lesz
munkahelyem a
faluban, és megint
azon kell gondolkodnom, hogy vidékre költözzek. Két
szakmám is van: gép- és gyorsíró és
szakács, mégsem tudok elhelyezkedni
itthon.
Hiányzik a városi élet, a szabadság, az,
hogy az ember bármit megtehet anélkül,
hogy mindenki tudná, és pletyka, megszólás lenne a dologból. Ezt talán soha
nem fogom megszokni! De sajnos albérlet
mellett nem könnyű az élet ott sem.
Menni vagy maradni? Az egész csak
azon múlik, hogy az embernek legyen
munkahelye és fedél a feje felett. Én azért
bízom abban, hogy előbb-utóbb az önkormányzat munkahelyet biztosít, és nem
kell mindent feladva újra elmennem itthonról!

Idén is megrendezzük március 15.-i
megemlékezésünket.
Az ünnepi műsor 14-én délután 3
órakor kezdődik a Közösségi Házban.
Mindenkit szeretettel várunk.
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A hagyományosan megrendezésre kerülő Borbarátok Találkozója idén április
2-án lesz.

Közhírré
tétetik...
A Caminus Tüzeléstechnikai Kft. értesíti
Kisszékely lakosságát, hogy a kéményseprőipari közszolgáltatást a faluban
március 16-án, 17-én, 18-án és 21-én
végzik a falu területén.
Ebben a fűtési szezonban a rossz állapotú
kémények üzemeltetése országosan már
több halálos áldozattal járt, ezért mindenkinek saját érdeke, hogy kéményeit
ellenőriztesse, szükség esetén tisztíttassa.

❄
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a
2005. évi helyi adók első félévi összege
késedelmi pótlék nélküli befizetésének
határideje március 16.

Márciusi rendezvények
Elöljáróban szeretnénk mindenkit figyelmeztetni, hogy idén március 15-e keddre
esik, ezért áthelyezik a munkanapokat és
háromnapos ünnep lesz. Március 14-én
hétfőn munkaszüneti nap lesz, amit 19-én
kell ledolgozni.

❄
A Kisszékelyi Községi Horgász Egyesület
március 12.-én 19 órai kezdettel Horgászbált rendez a Kultúrházban.
A belépőjegyek ára 400 Ft. Tombolajegy
100 forintért vásárolható. A batyus bál
időtartama alatt büfé fog üzemelni.

A zord idő ellenére a nyuszit idén is várják
március 25-én a kisszékelyi óvodások.

Könyvtári hírek
Mi a kedvenc regényed? Könyvtárunk
is bekapcsolódik a
Magyar Televízió országosan meghirdetett Nagy Könyv
mozgalmába. Itt az
alkalom, hogy Te is
bejuttasd kedvenc regényedet a 100
legjobb magyar és a 100 legjobb
külföldi regény listájára. A karácsonyig
tartó nagy vetélkedőn komoly
nyeremények várnak! Szavazatodat
leadhatod a könyvtárban!
Köszönjük! Könyvtárunk ismét gazdagabb lett, ezúttal egy pályázaton
nyert nagyképernyős tévével és egy
hordozható CD-s magnóval. Így már
megszervezhetjük a tervezett videóklubot, a magnó pedig sokoldalúan felhasználható tanfolyamainkon.
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Korrepetálás. Már folyik az általános
iskolások korrepetálása heti két alkalommal. Reméljük, az év végi bizonyítványokban majd megmutatkozik az eredmény. A korrepetálás ingyenes.
Mondd el legkedvesebb versedet! József
Attila születésének 100. évfordulója
alkalmából a Költészet Napja előestéjén,
április 9-én, szombaton délután szavalóversenyt rendezünk három kategóriában: gyermekeknek (4-10 évesek), fiataloknak (10-20 évesek) és felnőtteknek (20-felső korhatár nélkül).
A versenyre 2 verssel kell készülni, természetesen könyv nélkül kell őket megtanulni. Reményeink szerint minden
résztvevő emléklapot és ajándékot kap.
A versek kiválasztásában szívesen segítünk nyitvatartási időben.
Új kézimunka-kiállítás! Áprilisban
nyitjuk meg második kézimunka-kiállításunkat, de már most szólunk, hogy
mindenkinek legyen ideje előkeresni,
előkészíteni a legszebb darabokat. Régi
hímzéseket, szőtteseket is várunk, nem
baj, ha kicsit fakultak.
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.

Tanuljunk németül! Kezdő német
nyelvtanfolyam indul felnőtteknek. Az
órák heti 2 alkalommal vannak, csütörtökön délután 5-től fél 7-ig és vasárnap
délelőtt fél 11-től 12-ig. Kérjük a jelentkezőket, mielőbb iratkozzanak be! A
tanfolyam ingyenes.
Zeneoktatás! Két hét múlva kezdődnek
a zeneórák. Aki tanulni szeretne, máris
beiratkozhat. Beiratkozási díj (a tananyag ára) 1500 forint. A továbbiakban
az oktatás ingyenes. A közös óra pénteken fél 6-tól 7-ig lesz, a gyakorlati
foglalkozások időpontját egyénileg beszéljük meg.

HÚSVÉT ELŐTT
Március 20-án, vasárnap délután 2 órakor
a római katolikus templomban, a szentmisén az idén is előadjuk a hagyományos
Virágvasárnapi Passiót. Számítunk a
hívek minél nagyobb számú részvételére.

KICSI F
AL
UNK
FAL
ALUNK

2005. február

3
Mindenesetre még a török időkben, az
1600-as évek elején vagy azt megelőzően
felépült

KÖZSÉGÜNK ÉRTÉKEI
A KÁLVÁRIA-DOMB
Lassan már azt is elfelejtjük, merre van.
Pedig nem akármilyen tanúja Kisszékely
múltjának a Kálvária-domb. Évszázadokon át központi szerepet játszott az itt
lakók életében. A dús bozót alatt búvik
meg a falu történetének legrégebbi emléke.

A bronzkori földvár
A bronzkorban (Kr.e. 1500–600) kezdtek
az egy törzshöz tartozó emberek védműveket (erődöket, várakat, védvonalakat)
építeni életük és javaik biztonsága
érdekében.
Mivel Kisszékelyben kő, szikla nem volt,
a természetes magaslat adottságait felhasználva alakították ki a várat. A lankásabb részeket merőlegesre vágták, ezek
a 10-12 méter magas partok bástyaként
védelmezték a belső várat.
Alattuk húzódott a 7-8 méter széles
sáncárok. A három körkörös partot szálfákkal erősítették meg, a vízszintes peremeket földdel töltötték ki. A fák később
elkorhadtak, de a növényzet benőtte és
megtartotta a partokat.

A kisszékelyi földvár tojásdad alakú volt,
észak-déli hossztengellyel. Hosszúsága
110 méter, szélessége 30 méter. Déli oldalán egy húsz méter széles bevágás volt, az
úgynevezett Vaskapu, a vár bejárata.
Északi oldalán, a temetői részen később a
sírásók gyakran találtak urnákat, edénytöredékeket. A partok alkotta teraszokon
putrilakások nyomait fedezték fel, edényeket, csontokat, tűzhelyeket, vastárgyakat találtak. Tudomásunk szerint a
földvár és környéke alapos régészeti
feltárására eddig még nem került sor.

Az első templom
Kisszékely első templomát a honfoglalás
kori székely telepesek emelték ősi védőszentjük, Szent György vitéz tiszteletére.
A templom fából készült, a régi földvár
helyén, a Kálvária-domb tetején, és 1332ben még állt. Hosszanti tengelye keletnyugati irányú volt. Egyebet nemigen
tudunk róla: volt-e tornya, harangja;
mikor esett áldozatul a hódítók pusztításainak vagy a természetes enyészetnek
– nem tudni.

A második templom
Ez a templom a Nagyszékelybe vezető út
mentén, a Kálvária-domb oldalában
épült, ugyancsak Szent György vitéz
tiszteletére. Téglából készült, deszka
mennyezettel, tetejét tölgyfa zsindely
fedte. Oldalához sekrestye támaszkodott. Nagy, majdnem a templom feléig érő
kórusa volt fából. Az oltárhoz lépcsők
vezettek, és a tizenkét apostol vászonra
festett képe díszítette. Két szobor is állt
benne: Nepomuki Szent Jánosé és a
kereszten megtérő Dismas latoré. Volt
egy Szűz Mária kegyképe is, amelyet
később II. József eltávolíttatott, majd
ismét előkerült. A templom nem volt
nagy, de fenntartására, javítására a szűkölködő lakosság még a török időkben is
300 forintot adott össze. Így írta le a
templomot 1722-ben az ide látogató
egyházi hatóság. Saját papja nem volt a
falunak, a szolgálatot előbb világiak
(licenciátusok), később Pincehelyről,
majd Simontornyáról kijáró papok, illetve
ferences szerzetesek látták el.
Hét évvel később a templom mennyezete
már hiányos volt, tetőszerkezete is
romlásnak indult, de a kisszékelyi búcsú
még ekkor is nagy tömegeket vonzott a
környékről. 1733-ban még siralmasabb
volt a helyzet, a templomba már
becsorgott az eső, megérett az alapos
tatarozásra. Ez azonban valószínűleg
csak a XVIII. század második felében
következett be, amikor a lakosság lélekszámának növekedése folytán Kisszékely újra önálló plébánia lett. A 200 éves
öreg templom egészen 1823-ig, a mostani
templom felszenteléséig töltötte be
feladatát. Ezután lebontották, a huszadik
század elején még két hatalmas szilfa
őrizte a helyét.

A Kálvária
még hosszú ideig őrködött a múlt emlékei
felett. Ma már maga is csak emlék. Vagy
tán az sem. Évszázadok, évezredek öszszefogása, munkája, akarása, küszködése, bánata és öröme, hűsége alussza álmát az elvadult bozót alatt.
Ilyen gazdagok vagyunk?

Ilyen lehetett a földvár oldalról
nézve

Ez pedig a felülnézet képe

Lelkes Györgyné (60)

KICSI F
AL
UNK
FAL
ALUNK

4

Farsang a kisszékelyi óvodában

2005. február

IFJÚ TEHETSÉGEK

Kelemen Dániel (13) rajzai
KÖZEL A SZÍVHEZ
Közel a szívemhez nyugszik egy vidék,
Itt ér össze a föld és az ég.
S az erdő, a falu körüli vadon,
S a vadkacsák mind a két tavon.
Zene a fülnek a madársereg,
Ének a szívnek, ha épp egy csicsereg.
Körös-körül csak domb, amíg a szem
ellát.
Ezer tőke szőlő, ezer gyümölcsfa-ág.
Látod-e hát ezt, mit én is látok,
Gyönyörű, gyönyörű földi világot.

Az idei kurta farsangot Kisszékelyben
csak az óvodások ünnepelték meg, de ők
kitettek magukért!
Lerajzolták egymást jelmezben, majd következett a bemutató felvonulás, a fergeteges tánc és az ünnepi vendégség.
Mindenki nagyszerűen mulatott. Most
már jöhet a nyuszivárás.

Főfai Tamás (17)

MÁRCIUS 8.
Mindenki számára ismerős dátum a
március 8., ezen a napon ugyanis sok
országban a főszerep a hölgyeké, lányoké, édesanyáké és nagymamáké. A
Nemzetközi Nőnap immár majd egy évszázada ösztönzi megemlékezésre a fiúkat
és férfiakat.
Ilyenkor köszöntik hölgyismerőseiket a
férfiak, ki virággal, ki apróbb vagy nagyobb ajándékokkal, esetleg néhány kedves szóval.

Kiss Ferenc (16) grafikája

Ezen a napon a férfiak igyekeznek kivételes bánásmódban részesíteni barátnőjüket, feleségüket, hölgy rokonaikat.
S bár tudva lévő, hogy a női lélek érzékeny és szeretetre éhes, s nemcsak az
évnek ezen a napján kívánja a törődést,
mégis boldogsággal tölti el az a kényeztetés, melyet ezen a napon kap.
Sok férfi nyilatkozott már úgy, hogy a
nővel élni néha gyönyörű érzés, olykor
teher, néha felemelő, máskor nyűg, egy
mégis bizonyos. Nélkülük élni nem lehet!
Hiszen gondoskodóak, szeretnek, aggódnak, féltenek, ha kell, simogatnak, s ha
szükséges korholnak, vagy éppen hallgatnak. Mégis szeretnek, s ezért sokan
hálásak is nekik.
S elárulok így végezetül egy titkot is! A
nő is olyan, mint egy virág. Minél több
gondoskodást és törődést kap a párjától,
annál szebb és sugárzóbb!
Fiúk! Gondoskodjatok róluk, hogy még
nagyon sokáig szépek maradjanak!

Kelemen Dániel (13) rajza
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