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Megkérdeztük a falu népét...
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A Nagy Könyv keresésének lázában él
az ország. Márciusi körkérdésünkkel
azokat szólaltattuk meg, akik jó szívvel
emlékeznek egy-egy (vagy több) könyv-
re, íróra, az olvasás semmi máshoz nem
hasonlítható élményére.

Főfai Tamás (17): Az az én bajom, hogy
nem olvasok elég könyvet. Ezért is nehéz
a kedvenc könyvemről írnom. Eddig nem
sok könyv kötötte le a figyelmemet.
Persze az iskolai kötelezőket elolvastam.

Talán nincs is kedvenc könyvem
igazán, inkább csak jobban kötődök egy-
egy darabhoz. Néha szoros kapcsolat
alakul ki a főhős és köztem. Ezért is
szeretem Móricz Zsigmond: Légy jó
mindhalálig című művét.

Nyilas Misi felkerült Debrecenbe s ott
próbál boldogulni. Megtetszik neki egy
könyv a kirakatban, de mivel nincs elég
pénze, nem tudja megvenni. Viszont van-
nak céljai, melyekért érdemes küzdeni.
Ezért korrepetálást vállal. Ám belekeve-
redik az élet kusza dolgaiba.

Engem végül is Misi alakja fogott meg
leginkább, mert sok hasonlóságot véltem
felfedezni magamban és közte.

A mű olvasása közben sok életigaz-
ságot olvastam és tanultam meg. Az
egyik ilyen igazság nagyon fontos az
ember életében. “Légy jó mindhalálig”.
Jónak lenni amíg élünk, és elérni céljain-
kat. Nekem is ez a fontos.

Schlégel Anita (17): Nem mondhatnám,
hogy valami sokat olvastam eddig. Egyik
legutóbbi olvasmányom Szabó Magda:
Abigél című regénye volt. Most először
éreztem, hogy igazán tetszik egy könyv.
Ez az a hang,  amely szerintem megszólítja
a mai fiatalokat, és hitelesen ábrázol egy
olyan kort, amelyben mi még nem éltünk.

Nagy hatást tett rám az a borzasztóan
szigorú kollégiumi élet. Azt hiszem,
nagyon jó és izgalmas lehetett. Magam is
kollégista vagyok, de persze most minden
egészen más.

Szabó Magda többi regényére is kíván-
csi vagyok. Most az Álarcosbál követke-
zik, aztán majd a felnőtt regényei.

Ódor József (63): Világéletemben renge-
teget olvastam. Most is “elfogyasztok”
hetenként három-négy könyvet. Mindig a
legújabbak a legkedvesebbek. Van azért
néhány állócsillag: Jókai regényei közül a
Kőszívű ember fiai és Az aranyember. És
persze Gárdonyi Egri Csillagok-ja. A kül-
földiek közül Charlotte Brontë: Jane Eyre
című regénye maradandó élmény volt.
Most olvastam újra, a címét “A lowoodi
árvá”-ra változtatták.

Gyene Istvánné (46): Vidámság, kaland,
szerelem… Ezeket a témákat kerestem a
regényekben kislány koromban, amikor
még több időm volt olvasni. Nagyon
szerettem Erich Kästner: A két Lotti című
regényét. Sokat nevettem rajta, de volt
benne egy kis szomorúság is. Emlékszem
még egy salátává olvasott ponyvare-
gényre is, Genovéva volt a címe, roman-
tikus szerelmi történet volt. Az is nagyon
tetszett. Na és a Fej nélküli lovas! Valódi
vérfagyasztó történet, de a végén minden
jóra fordult.

Fehér Sándorné (33): Nagy kedvencem az
Egri csillagok. Annyira élethűen írja le
Gárdonyi a csata minden napját, hogy az
olvasó valósággal ott érzi magát a hely-
színen, mintha ő is együtt küzdene az egri
védőkkel. Mondhatom, a regény sokkal
filmszerűbb, mint a belőle készült film. A
világirodalomból Charlotte Brontë köny-

vét, a Jane Eyre-t emelném ki. A történet
izgalmas és megható, mély benyomást tett
rám.

Lelkes Györgyné (61): Bevallom, olvasás
terén “mindenevő” vagyok. Nincs olyan
műfaj, amit ne olvasnék szívesen. Vegyük
sorra a kedvenceket: a gyermekiroda-
lomból toronymagas első nálam a Pál ut-
cai fiúk. A tisztességről, az adott szó
betartásáról, a közösség iránti elkötele-
zettségről szól. Talán kár, hogy kötelező
olvasmány lett (az én időmben még nem
volt az), a kötelezők engem mindig
elrettentettek. Szeretem még Móra gyer-
mekkönyveit (Dióbél királyfi, Kincskereső
kisködmön), a Kis herceget (Saint-Exupé-
ry), és Travers Mary Poppins-regényeit.
Kalandregények: gyermekkorom nagy
élményei Cooper és Karl May indián-
történetei. Olvastam őket óra alatt, vil-
lanyoltás után a paplan alatt, úton-
útfélen. Magyar klasszikusok: Jókai min-
den mennyiségben (Mire megvénülünk,
Kedves atyafiak), Mikszáth szintén (Szent
Péter esernyője, A fekete város), a kor-
társak közül Szabó Magda (Az őz, Katalin
utca). A külföldi irodalomból különös
vonzalmat érzek az angolok, kivált a klasz-
szikus angol nőírók: Emily Brontë (Üvöltő
szelek), Charlotte Brontë (Jane Eyre), Jane
Austin (A mansfieldi kastély), Catherine
Mansfield (Egy csésze tea) iránt. Bár még
sohasem jártam Angliában, közel áll hoz-
zám az angol vidéki táj és életforma. Így a
krimiszerzők közül is egy angol hölgy a
kedvencem: Agatha Christie, különösen a
Miss Marple-történetek. Vannak aztán a
meglepetés erejével ható olvasmányélmé-
nyek. Olyan regények, amelyeket szó sze-
rint egy ültőhelyemben olvasok ki. Ilyen
volt Alekszej Tolsztoj Golgotá-ja, García
Marquez Száz év magány-a, legutóbb
pedig Kertész Imre Sorstalanság-a. A sors
fintora, hogy mióta könyvtáros vagyok,
kevés időm jut az olvasásra…
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Közhírré
tétetik... Könyvtári hírek

2005. április 13. és 18. között a rókák szá-
mára csalétkeket fognak repülőgépről ki-
szórni.
A veszettség elleni vakcinát tartalmazó
csalétkek kihelyezését követően 21 napig
a kutyákat megkötve vagy zárva kell tarta-
ni (ebzárlat), és csak pórázon szabad köz-
területre vinni. Ezen időszakban a kezelt
területen TILOS A LEGELTETÉS!
A kihelyezett vakcinához nem szabad hoz-
zányúlni. Aki az érintett területen elhullott
vadon élő vagy háziállatot talál, a tetemet
hagyja érintetlenül és haladéktalanul ér-
tesítse a legközelebbi állatorvost, az ön-
kormányzatot vagy a vadásztársaságot.

Minden olyan ebtulajdonos/ebtartó, aki 3
hónaposnál idősebb kutyáját évente egy-
szeri alkalommal nem oltatja be veszettség
ellen, 5000 Ft. szabálysértési bírsággal
sújtható és az oltás alól kivont ebeket
kiirtják.
Az ebek veszettség elleni kötelező oltását
2005. április 4-én hétfőn 9-12 óráig tartjuk a
községi mérlegháznál.
Az oltási könyvet mindenki hozza magá-
val. Az oltás  (és a kötelező féregtelenítés)
költsége ebenként 1500 Ft, amit a helyszí-
nen az állatorvosnak kell kifizetni.
Aki háznál kéri az oltást, annak az oltás
napjáig kérését jelezni kell a Polgármesteri
Hivatalnál. Ez esetben az oltás ebenként
2000 Ft.
Ha valakinél a tavalyi oltás óta az ebek
számában változás történt (a kutyája el-
hullott, vagy új kutyája lett), akkor erről a
tulajdonos köteles bejelentést tenni a
Polgármesteri Hivatalnál.

A Kisszékely Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete 2005. április 2-án 16
órai kezdettel a kisszékelyi Művelődési
Házban rendezi meg a Kisszékelyi
Borbarátok Találkozóját.
A borversenyre kizárólag kisszékelyi
termelésű borral lehet nevezni fehérbor,
rosé és vörösbor kategóriákban.
Az indítani kívánt bort 1 literes, jeligé-
vel ellátott üvegekben április 2-án 8 és
12 óra között kell leadni a Művelődési
Házban. Az üvegekhez jeligével ellá-
tott, lezárt borítékban kell a nevet és
címet mellékelni.
Nevezési díj személyenként 600 Ft, füg-
getlenül a borok számától. A nevezési
díj a vacsorán való részvételre is jogo-
sít.
Hozzátartozók, barátok, szimpatizánsok
részére a vacsora díja szintén 600 Ft/fő.

A Kisszékelyi Községi Horgász Egye-
sület az országos környezetvédelmi
nap keretében 2005. április 2-ra a sport-
társak részére társadalmi munkát hirde-
tett meg. Gyülekezés 8 órakor a
BEÍRÓNÁL. Szükséges kéziszerszá-
mok: gereblye, villa, balta, metszőolló.

A Kisszékelyi Nyugdíjas Egyesület
március  20-án tartotta meg zárszámadó
taggyűlését. Meghallgatták és elfogad-
ták a vezetőség beszámolóját a 2004-
ben végzett munkáról, a tavalyi költ-
ségvetés teljesítéséről. Megvitatták és
elfogadták az egyesület 2005. évi költ-
ségvetését.

A Nagy Könyv akció
szervezői elfogadták
je lentkezésünket ,
megkaptuk a szava-
zóurnát és a szavazó-
lapokat. Nem mind-
egy, milyen könyvek
jutnak be a legjobb száz közé. Aki szeretné
bejuttatni szavazatával kedvenc könyvét,
jelentkezzen a könyvtárban! Szavazatát
idejében továbbítjuk.

Nagy örömünkre szolgál, hogy idősebbek
is szép számmal érdeklődnek kezdő német
nyelvtanfolyamunk iránt. A jó hangulatú
nyugdíjas nyelvórák csütörtök esténként
fél hétkor kezdődnek. Még be lehet kap-
csolódni!

A Kisszékelyi Dalkör foglalkozásai a nyári
időszakban este 7 órakor kezdődnek.

MEGALAKULTUNK!

Mi fiatalok, a “Kicsi Falunk” írói, szer-
kesztői és terjesztői ezúton jelentjük be,
hogy KREFIKA néven (Kreatív Fiatalok
Kisszékelyért Alkotócsoport) nem formá-
lis csoportként működünk tovább. Célunk
az, hogy a falu felemelkedését a tájékoz-
tatás, kultúra, hagyományőrzés, ismeret-
terjesztés eszközeivel segítsük. Ha fiatal
vagy és egyetértesz kezdeményezésünk-
kel, csatlakozz hozzánk! Tagsági díj nincs,
egyetlen kötelezettség, hogy a  feladatot,
amit vállalsz, teljesítsd.

Kovács János (19)
Főfai Tamás (17)
Schlégel Anita (17)
Dick Ramóna (16)
Sasvári Sándor (14)
Timár Máté (18)
Sasvári Anita (17)

Fotó:Lelkes György
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LÁDAFIA

ÜNNEPI
MEGEMLÉKEZÉS

Mostani számunktól új rovatot indítunk,
amelyben községünk értékeit, múltjának
emlékezetes pillanatait szeretnénk fel-
idézni, féltve őrzött régi fényképek segít-
ségével. Az alábbi képeket Fábián János-
né Rózsika néni volt szíves rendelkezé-
sünkre bocsátani. Köszönjük! Egyben
kérjük, hogy akinek a rovatba illő fény-
képe van otthon, adja át nekünk néhány
órára, hogy számítógépen rögzíthessük.
A képeket sértetlenül visszaadjuk!

Két képeslap a huszadik század elejéről. Ilyen volt akkor a tó és a templom környéke. A
képeslapokat a helybeli Hangya Szövetkezet készíttette és árusította.

A téesz tánccsoportjáról készült ez a
felvétel az 1960-as években. Mi fiatalok,
akik szintén szeretnénk táncolni, csak
vágyakozva nézzük a szép táncruhákat…

Ez a kép 1958-ban készült a tónál. A
kender termesztése és fonallá való
feldolgozása régen sok családnak adott
megélhetést Kisszékelyben. A háttérben
a beáztatott kenderkötegeket látjuk.

Március 15-ei megemlékezésünk szépen
sikerült, bár sajnálatosan kevesen voltak
kíváncsiak produkciónkra. A műsorban
Dick Ramóna, Főfai Tamás,Fehér Sándor,
Fehér Richárd, Sasvári Sándor és Dick
Dávid mondott verset, Manzinger Hen-
rietta pedig két szép dalt énekelt, édesapja
kíséretével.

Ünnepi gondolataink a haza fogalmára,
együvé tartozásunkra emlékeztettek ben-
nünket. Kár volna, ha márciusnak ez az
üzenete beleveszne a fásultságba, kö-
zönybe.

Fotók:Lelkes György, Dick Ramóna



2005. március 12-én rendezték meg idén is nagy sikerrel a horgászbált. Bár a vendégek
csak lassan érkeztek, de a hangulatfelelő-
sök (a Manzinger-Leimszider-Nádori trió)
tették a dolgukat és fergeteges hangulatot
teremtettek. Éjfél után került sor a tom-
bolahúzásra. Itt értékes ajándékokat sor-
soltak ki közel 35000 Ft értékben.
Mindenki jól érezte magát, mint minden
horgászegyesületi rendezvényen.
Kíváncsian várjuk a folytatást!

-T-
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KICSI FALUNK
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Ilyen volt a Húsvét
Kisszékelyben

Nagy sikere volt a horgászbálnak

Megjött a Nyuszi az óvodába! Még
annál is szebb volt, mint amilyennek az
óvodások már előre megrajzolták. Sze-
rencsére az idő megjavult egy kicsit,
nem áztatta el Nyuszi Koma piros
masniját. A gyerekek énekkel köszön-
tötték az udvaron, meg is simogatták,
majd megkeresték a bokrok közé eldu-
gott kosárkáikat.

Neuholdné Solymosi Erzsike néni kezdeményezésére közös tojásfestést rendeztünk,
ahol tág teret engedtünk alkotó fantáziánknak. 82 tojás kapott színes köntöst, mi pedig
napokig súroltuk utána a kezünkről a festéket.

Húsvéthétfőn még mindig sokan tartják a
kedves népszokást, most sem maradtak
locsolatlanul a kisszékelyi lányok, asszo-
nyok. Bár a locsolóversek az idén mind
számban, mind minőségben alatta marad-
tak a tavalyiaknak, volt azért köztük egy-
két gyöngyszem.

Fotók: Győrfi Szilvia, Lelkes György


