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Megkérdeztük egymást ...
Milyen volt a ballagás, milyen az érettségi?
Főfai Tamás: Mi a közös 1990 és 2005
között? Nos oktatási szempontból elég
könnyű megválaszolni a kérdést. Hiszen
napjainkban hasonló érettségi botrány
történt mint a rendszerváltozás idején. Az
akkori problémát úgy oldották meg, hogy
a diákok megkapták az évvégi jegyeiket.
De idén hogy is volt?
Az írásbeli érettségi vizsgák kezdete május 9-re esett. Hétfői nap volt. Előző este
már diákok százai böngészhették a
leendő matematika és történelem
középszintű írásbeli tételeket az internet
különböző fórumain. Miután kiderült,
hogy a másnapi tételek kiszivárogtak, a
minisztérium úgy döntött, hogy aki matematikával tanul tovább, annak még
egyszer meg kell írnia a középszintű matematika érettségit, a többieknek az évvégi
jegyük lesz az érettségi eredménye, de ha
kívánják megismételhetik.
A történelem írásbeli tételeket visszavonták, új tételeket adtak ki. Nálunk
Bonyhádon az igazgató reggel hatkor,
rendőri kíséret mellett indult el Szekszárdra az új tételekért.A vizsga kezdete
egy órát késett. Hogy mit szólnak mind-

Sasvári Anita
(Szekszárd)

ehhez a negyedikesek? Volt, aki örült, hiszen az évvégi jegye jobban sikerült mint
amit az érettségitől várhatott. Akinek újra
meg kellett írnia, az bosszankodott.
Timár Máté: Mint a legtöbb középiskolában, nálunk is május 7-én volt a ballagási
ünnepély. Az idei ballagásban az volt a
különleges, hogy a szakiskolások is
együtt ballagtak velünk, gimnazistákkal.
Maga a ceremónia a simontornyai Szent
István téren zajlott, és – hála Istennek –
az idő is kegyes volt hozzánk. Az ünnepség után a polgármesterasszony invitált
bennünket közös pezsgőzésre. Így lett
vége ennek az emlékezetes napnak. Május 9-én, hétfőn megkezdődtek a középszintű írásbeli érettségi vizsgák. A kialakult érettségi botránnyal kapcsolatban
az a véleményem, hogy ilyen vidéki helyen, mint például a mi iskolánk is, kevesen vagy senki sem tudta az érettségi
feladatokat. Ennek ellenére a matek írásbeli érettségit újra kellett írnunk.
Wagensommer Anett: A 2005-ös év számunkra az az év, mikor lezárhatjuk gimnáziumi éveinket. Beléphetünk azon a kapun, amely mögött az élet vár ránk. Ám

Timár Máté
(Simontornya)

Schlégel Anita
(Székesfehérvár)

még van egy hatalmas feladatunk. Egy
feladat, melyre hat évet készültünk és
most bizonyítanunk kell, hogy nem volt
hiába. Ám ez sajnos nem megy zökkenőmentesen. Az idei érettségi nem a sikereitől, hanem a botrányaitól hangos. Kiszivárgott feladatsorok, elnapolt időpontok
és megismételt matematika írásbeli. Ezeket mind egy olyan új kétszintű érettségi
rendszer vonta maga után, melyet idén
először “próbáltak ki” és melyet öt év
múlva eltörölnek. Eleve hátránnyal indultunk a régi rendszer diákjaival szemben. Úgy mentünk vizsgázni, hogy nem
kaphattuk meg a kellő felkészítést tanárainktól, mert ők sem tudták, mire
számítsanak. Az Oktatási Minisztérium
most megpróbálja elsimítani a dolgot, és
menteni, ami menthető. A mi véleményünket nem kérdezi senki. Még hátra
van az érettségi szóbeli része, talán végre meg tudjuk mutatni, mire vagyunk
képesek. Én mégis úgy gondolom büszkék lehetünk magunkra és arra, amit
elértünk. Kezünkben az eszköz, mellyel
megváltoztathatjuk jövőnket, mi döntjük
el, élünk-e a lehetőséggel. Szeretnék
továbbtanulni és bebizonyítani saját
magamnak és másoknak, hogy képes
vagyok nagy dolgokat a saját erőmből is
elérni. Szeretnék olyan szakmát tanulni
mellyel nagyobb lehetőségem van elhelyezkedni akár itthon, akár külföldön.

Kiss Zsolt
(Tamási)

Végzősök, büszkék vagyunk rátok !

Wagensommer Anett
(Simontornya)
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Közhírré
tétetik...
A Községi Önkormányzat felhívást tett
közzé a parlagfű elleni védekezésre. Ebben
felhívják a lakosság figyelmét, hogy lakóházuk környékén és földtulajdonaikon
végezzék el a gyomtalanítást, különös tekintettel a parlagfű irtására, az allergiás
megbetegedések visszaszorítása és az
egészséges környezet kialakítása érdekében.
E feladat elvégzését törvény írja elő. Aki e
feladatot nem tudja maga megoldani, a kaszálás (fűnyírás) az önkormányzatnál megrendelhető. Ennek díjszabása 2005-ben
1600 Ft/óra, de minden megkezdett negyedóra számlázásra kerül.

✿

A strand június 18-tól fogadja látogatóit.
Nyitvatartási idő: 11-19 óráig, szombatonként éjszakai fürdőzés: 21-02 óráig.
A belépőjegyek ára: felnőtteknek - 300
Ft/nap, gyermekeknek - 200 Ft/nap. (6
év alatt a belépés ingyenes). 17 óra
után felnőtteknek - 140 Ft/nap, gyermekeknek - 100 Ft/nap.

Júniusi rendezvények
A Kisszékelyi Községi Horgász Egyesület 11-én a tagsággal és éves területi
jeggyel rendelkező sporttársak részére
házi horgászversenyt rendez.
Nevezési díj: 1500 Ft/fő, amely tartalmazza a nevezés díját, az ebédet és egy
üveg sört vagy üdítőt.

Olvasóink a Nagy
Könyv játék második fordulójában is
szép számmal adták
le szavazataikat. Ezeket továbbítottuk, izgatottan várjuk, melyik lesz a “legjobb”
tizenkét könyv, és milyen meglepetések
várnak bennünket a játék folytatása
során. Lesz még szavazás, a legszerencsésebbekre nagy nyeremények várnak!
Kedves Gyerekek!

TERMÉSZETBARÁTOK,
FIGYELEM!

Áraink: Szállás egy napra étkezés esetén
500 Ft, étkezés nélkül 600 Ft. (Étkezési árak:
reggeli - 220 Ft, ebéd - 450 Ft, vacsora - 270
Ft.) Saját sátrat használók helyfoglalási díja
(a tábor vagy a strand területén) - 600 Ft/
nap/fő.

A Kisszékelyi Kulturális Egyesület a kor
és az EU-pályázatok követelményeinek
megfelelően módosítja Alapszabályát,
hogy még többet tehessünk községünk
felvirágoztatásáért. A módosított Alapszabály elfogadásához minél több tag
részvétele szükséges. Közgyűlésünkre,
melyet június 11-én délután 4 órakor tartunk a Kultúrházban, szeretettel várunk
minden helyi lakost, el- és ideszármazottat, nyaralót, egyszóval mindenkit,
aki szeretne tenni valamit a faluért! Előzetes ismertetőt mindenkinek kiküldünk
illetve személyesen kézbesítünk.

Könyvtári hírek

Kisszékely csapata a 2005.-évi, Nagyszékelyben hagyományosan megrendezett
pünkösdi vándor focikupán az előkelő
ötödik helyezést érte el. Erről oklevelet is
kaptak.

Megnyílik a nyári ifjúsági tábor, első vendégeinket már június 10-re várjuk.
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Örömmel adjuk hírül, hogy Hegyháti
Vándorok néven csatlakozunk a Gemenc Egyesülethez, amely eddig már
több nagysikerű túrát szervezett Kisszékely környékén. Aki szeret gyalog,
kerékpáron (esetleg lovon!) túrázni, aki
szereti a falunkat körülvevő gyönyörű
természetet, csatlakozzon hozzánk! Folyamatosan megkapjuk az Egyesület
programajánlatait, de legfőbb vágyunk
az, hogy kicsi falunkat is vonzó turisztikai célponttá tegyük. Ennek első lépésére júniusban kerül sor, amikor felfestjük a környék erdei útjaira a túristajelzéseket. A munka mellett garantáltan
jól is fogunk szórakozni. Szeretettel
várjuk az önkéntes jelentkezőket a Közösségi Házban!
Neuholdné Solymosi Erzsébet
(“göbecsi Erzsike néni”),
a Vándorok elnöke

Tartsatok ki, még két hét, és itt a
VAKÁCIÓÓÓÓ!!!
Már most tervezzük nyári programjaitokat. Örülünk, hogy több időtök lesz a
könyvtárra, igyekszünk minél érdekesebbé, változatosabbá tenni szünidőtöket
(reméljük, nem kell senki hangulatát nyári
korrepetálással, pótvizsgára felkészítéssel rontanunk, de ha úgy hozza a szükség,
forduljatok hozzánk bizalommal, megbeszéljük, mit tehetünk). Igyekszünk minél
több szabadtéri programot szervezni,
hogy sokat legyetek az itthoni jó levegőn.
A könyvtár nyitvatartását is hozzátok
meg az időjáráshoz igazítjuk, hogy amikor
strandoltok, ne maradjatok le semmiről, ha
pedig borús az idő, ne unatkozzatok.
Várjuk ötleteiteket, elképzeléseiteket! A
nyári foglalkozásokról napról-napra tájékoztat majd hirdetőtáblánk. Folyamatosan
figyeljétek kínálatunkat!
Újabb kézimunka-kiállítás!
Már látható az a sok szebbnél szebb
hímzés, szőttes, csipke és más kézimunka,
amely otthonaink díszítésére készült.
Köszönet a résztvevőknek, szeretettel
várjuk a látogatókat! Véleményüket ne
felejtsék el beírni a vendégkönyvbe!
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IFJÚ TEHETSÉGEK
Kisszékelyhez!

Kisszékelyi búcsú

Íme, a ládafiából előkerült egy régi-régi
“búcsúfia”: hajdan vándor fényképészek
járták a búcsúkat, és kívánságra lefényképezték a felnőtteket, gyerekeket. Tessék kitalálni, kik láthatók az 1953-as búcsúkor készült képen! (Na jó, megmondjuk: Borbásné Porkoláb Márta - akinek
köszönjük az értékes képet -, és a durcás
Dr. Garamvölgyi György, aki Márta néni
emlékei szerint egyre csak azt hajtogatta:
“Lánnyal nem!” - mármint nem engedi
magát szégyenszemre lánnyal együtt
fényképezni).

KÖSZÖNET
Köszönjük az újabb adományokat,
amelyeket Közösségi Házunk kapott, és
főleg azt a sok szeretetet, jó szándékot,
amellyel a falu népe, az el- és ideszármazottak vesznek körül bennünket. Kaptunk
virágot, könyveket, kézimunkát, monitort,
irodaszereket, pénzt könyvvásárlásra.
Ígérjük, jól sáfárkodunk az adományokkal!
A függönyök hamarosan elkészülnek.

Az idei búcsú fénypontja a hajdani
kisszékelyi iskolások találkozója volt. A
jó hangulatú rendezvényen előkerültek a
régi osztályképek, meg persze az újabb
fotók a családról, gyermekekről, unokákról. Örültünk, hogy itt voltak, örültünk, hogy a múltba vesző kisszékelyi
iskolának még ma is ilyen megtartó ereje
van. Várjuk az elszármazottakat, minél
sűrűbben!

Tolna megye Kisszékelyét
virágok fedik, így nagyon szép!
Ha egy gyümölcsöt látok,
abban az én szép falumat találom.
Megéltem ismét egy évet,
Immár tizenegy éve élek.
Az erdő, a falu körüli vadon,
S vadkacsák mind a két tavon.
A falunak csodája,
A könyvtárunk pompája.
Minden ünnep békében zajlik,
Csak a víg nóta hallatszik.
Kisszékely egy csodás falu,
erre én vagyok az élő tanú.

Borbás Angéla (11)

Borbásné Porkoláb Márta bocsátotta rendelkezésünkre ezt a régi képet, ugyancsak az
50-es évekből, amelyen, lám, szinte el sem fér
a sok-sok gyerek.

Az “öreg diákok” többek közt ezt írták a Ház vendégkönyvébe:
“…Jó volt kicsit emlékezni boldog gyermekkorunkra, amikor még valamennyien együtt
voltunk. Természetesen nagyon sok örömünk van a jelenben is, de ezek az örömök
gyermekeinkhez kapcsolódnak. Nagyon tetszett az átalakított “régi Plébánia”,
reméljük, a jelenlegi kisszékelyiek is megelégedéssel használják. Szívből kívánok sok
sikert a falunak, vezetőinek, mindenkinek, aki Kisszékely csodálatos vidékén élhet,
nyaralhat.Köszönjük a fogadtatást.
2005. április 23.

Szeretettel
köszöntjük
Májer Józsefet,
volt polgármesterünket,
75. születésnapja
alkalmából.

Borbás Istvánné Porkoláb Márta
Szarvas László és Szarvas Lászlóné
Csepregi Ferenc
Lack Marika
Nagy Lajosné Bodó Mária
Varga József
Csepregi Antal

Dr. Garamvölgyi György
Kerner Józsefné
Nyúl Józsefné Borbély Rozália
Kékesiné Glück Ilona
Rácz Béla
Farkas József
Jankóné Telkesi Sára
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MÁJUSI RENDEZVÉNYEINK
Majális
Április 30-án este gyülekezett a falu népe a strandon.
Előkészítették a májfa helyét, kitették a padokat, asztalokat,
hozzákészültek a főzéshez. Míg a bográcsban főtt a
paprikáskrumpli, a férfiak Keresztes László polgármester
vezetésével elmentek kivágni és a helyszínre szállítani a
májfát. Az asszonyok feldíszítették, a férfiak felállították,
majd jó hangulatban fogyasztották el az elkészült vacsorát.

Óvodai Anyák Napja
Az Anyák Napja előtti utolsó munkanapon
az óvodások ünnepi műsorral köszöntötték
az édesanyákat. Kedves műsorukkal nagy
sikert arattak, az édesanyák, nagymamák
virágot virágot kaptak.

Anyák Napja
A Kisszékelyi Kulturális Egyesület idén is megszervezte
hagyományos Anyák Napi ünnepségét a falu valamennyi édesanyja, nagymamája részére. A Kultúrházban gyűltek össze, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig sok-sok szereplővel adtak elő verseket,
prózát az egybegyűltek köszöntésére.
De még a műsor megkezdése előtt mindenki egy-egy
szál mécsest gyújthatott azon hozzátartozója emlékére,
aki már nem lehetett jelen.

Több családban az édesanya és gyermeke közösen
köszöntötte fel a nagymamát.
A megható produkciók bizony könnyeket csaltak többek
szemébe. A műsorszámok után a szereplők virággal
kedveskedtek hozzátartozójuknak.

Férfinap
A Kisszékelyi
Kulturális Egyesület már hagyományt teremtett
azzal, hogy az
egyenjogúság jegyében megünnepli az apákat,
nagyapákat, férfiakat is. Előbb
rövid műsorral és virággal kedveskedtek a
megjelent férfivendégeknek, majd előkerült
a harapnivaló és az innivaló is.
Aztán beindult a nóta és olyan hangulat
kerekedett, hogy nem is akarták abbahagyni.

(Fotó: Dick Ramóna és Győrfi Szilvia)
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