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Megkérdeztük Lenke nénit ...
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Névjegy: Lelkes Györgyné dr. Csíkhelyi Lenke 1944-ben született Újvidéken.
Iskoláit Békéscsabán, Kaposváron és Pécsett végezte, a pécsi Művészeti
Gimnáziumban érettségizett, zongora szakon. 1963-1968 között az Eötvös
Loránd Tudományegyetem magyar-bolgár szakos hallgatója volt. A diploma
megszerzése után a Móra Ferenc Könyvkiadónál szerkesztőként dolgozott,
majd visszakerült az ELTE-re, egyetemi oktatónak. Itt tanított 27 éven át.
Közben 5 évet Bulgáriában töltött, a Szófiai Egyetemen magyar nyelvet
oktatott. Bölcsészdoktor, a történelemtudomány kandidátusa, két gyermek
anyja és három unoka boldog nagymamája. 1999 óta kisszékelyi lakos, 2004.
szeptembere óta könyvtáros.

Kicsi Falunk (KF): Hogy került a
faluba?

Talán véletlenül, de inkább a sors akara-
tából. Vidéken nőttem fel, negyven év
éppen elég volt Budapestből. Mindig úgy
terveztük, hogy nyugdíjas éveinket vidé-
ken, szép környezetben, csendben, nyu-
galomban töltjük majd. Sokfelé jártunk az
országban, házat keresve, nagyon szép fal-
vakat láttunk, de a szívünk csak akkor szó-
lalt meg, amikor megláttuk a kisszékelyi
volt Mittelholcz-kocsma óriás diófáját. “Ez
az!” – mondtuk férjemmel. Ez egy szerdai
nap volt, pénteken megvettük a házat.

KF: Mi a véleménye a faluról?

Nem csalódtam. A környezet csodaszép,
az emberek jók, bár kissé zárkózottak voltak
eleinte. Megdöbbentett, hogy mennyivel
nehezebb dolga van egy itteni kisdiáknak,
mint akár egy vidéki városban élőnek –
budapestiekről nem is beszélve.
Esélyegyenlőség? Írott malaszt… Mégis,
ebből a faluból nagyon sokan lettek tanult

emberek, jutottak magas pozícióba. Mint
tanárnak elképzelnem is borzasztó, hogy
már harminc éve nincs a faluban iskola!
Könyvtárosként elsőrendű feladatomnak
tartom, hogy megpróbáljam pótolni mind-
azt, amit egy falunak az iskola jelent. Sze-
rencsére szinte mindenki partner ebben. Le-
nyűgöz az a segítőkészség, amellyel nap
mint nap találkozom. Az a jó, hogy mindenki
azzal segít, amivel tud. Könyvtárunk név-
adójának, Sislay Józsefnek a nagyvonalú-
sága egyenesen mesébe illő. De aki olvassa
a Kicsi Falunk-at, tudja, hogy minden hó-
napban van mit megköszönnünk. Számomra
ez azt is jelenti, hogy a falu népe értelmét
látja a munkánknak. Igyekszünk rászolgálni
a bizalomra.

KF: Mit terveznek még a könyv-
tárral kapcsolatban?

Szeretnénk, ha az egész falu népe itthon
érezné magát nálunk. Igyekszünk minden
korosztálynak programokat, hasznos idő-
töltést, tanulási lehetőséget biztosítani.
Minden javaslatot meghallgatunk, keressük

az együttműködő társakat, pályázunk.
Régi  álmom, hogy a Közösségi Ház
melléképületében faluházat, helytörténeti
gyűjteményt alakítsunk ki, és hogy
felélesszük, továbbadjuk a régi kézműves
mesterségeket. Most a nyáron vessző-,
csuhé- és szalmafonást tervezünk, őszre
talán elindíthatjuk a szövést is. Hosszabb
távon ez munkát biztosíthatna a
helyieknek.

KF: Úgy hallottam, több számító-
gép lesz. Mikorra  várható ez?

Heteken belül. A jelenlegi két internetes
számítógép nagyon népszerű, szinte állan-
dóan foglalt. További gépeket kaptunk
ajándékba, ezek installálása most folyik.
Sajnos, monitoroknak szűkében vagyunk,
anélkül pedig a gépek nem használhatók…

Az interjút készítette:
 Timár Fabiána (13)
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Közhírré
tétetik...

Könyvtári hírek

GRATULÁLUNK

A Községi Önkormányzat felhívást tett
közzé a parlagfű elleni védekezésre. Ebben
felhívják a lakosság figyelmét, hogy lakó-
házuk környékén és földtulajdonaikon
végezzék el a gyomtalanítást, különös te-
kintettel a parlagfű irtására, az allergiás
megbetegedések visszaszorítása és az
egészséges környezet kialakítása érdeké-
ben.

E feladat elvégzését törvény írja elő. Aki e
feladatot nem tudja maga megoldani, a ka-
szálás (fűnyírás) az önkormányzatnál meg-
rendelhető. Ennek díjszabása 2005-ben
1600 Ft/óra, de minden megkezdett ne-
gyedóra számlázásra kerül.

✺
A simontornyai lőtéren június 27.-28-án,
július 4.-5.-6.-7.-8.-án és 11.-12.-13.-14.-15.-
én, valamint 27.-én gyalogsági lövészetet
hajtanak végre. A megjelölt napokon a
lőtér biztonsági sávját 06-17 óráig lezárják.
A Magyar Honvédség kéri, hogy a lőtér
körüli biztonsági sávban ebben az időben
ne tartózkodjanak, munkálatokat ott ne vé-
gezzenek és az esetleges kellemetlenségek
miatt szíves megértésüket kérik.

Megkezdődött Kisszékely belterületének
és zártkertjének részletes felmérése. Az
arcképes földmérő igazolvánnyal és meg-
bízólevéllel rendelkező szakembereknek az
ingatlanokon belül is méreseket kell vé-
gezniük. Kérjük, segítsék munkájukat!

A NYUGDÍJAS EGYESÜLET
HÍREI

Június 16-án, vasárnap jókedvű társaság
indult Dombóvárra, a Pál-napi Vigasságok-
ra. Meghívóink, a Kisszékelyből elszárma-

KEDVES
GYEREKEK!

Bizonyára észrevet-
tétek, hogy itt a va-
káció meg a strand-
idő. Élvezzétek ki a
nyár minden percét! A bizonyítvá-
nyokhoz gratulálunk annak, aki meg-
érdemli… A többieknek hagytunk  két
hét pihenőt, de a jövő héten már elkez-
dődik a korrepetálás. Jelentkezzetek a
könyvtárban, hogy mindenkivel idő-
pontot egyeztessünk (egyéni foglal-
kozásokat tartunk, amelyek ingyenesek).
Aki jól halad, annak nem kell egész
nyáron tankönyvekkel keserítenie az
életét! Mindenkivel külön megbeszéljük,
hová kellene eljutnia, és ahhoz hány óra
korrepetálás szükséges.
Mihelyt elkészül a hirdetőtáblánk, ki-
tesszük a könyvtár kapujára. Figyeljétek
rendszeresen, mert változatos progra-
mokra várunk benneteket!  Amit már
most biztosan tudunk: július 13-án,
szerdán vendégül látjuk a simontornyai
iskolatársakat, akik gyalog jönnek át
strandolni, az erdőn át. Főzzünk nekik
valamit, ahogy az jó házigazdákhoz illik!
Strandnyitáskor várunk benneteket a
tűzrakónál. Együtt esszük meg, amit ki-
főztünk. Ha esetleg rossz idő lenne, és
más napra teszik át a kirándulást, időben
tájékoztatunk. Figyeljétek a (leendő) hir-
detőtáblát a Ház kerítésén!

zott Zima Ferenc és felesége, Zsóka
nagy szeretettel fogadtak bennünket, az
első sorokban biztosítottak számunkra
helyet, így “páholyból” nézhettük végig
a Dombóvár kistérségi nyugdíjas egye-
sületek nagyszerű műsorát. Vörösre
tapsoltuk a tenyerünket, különösen
Döbrököz,  Nak és Dalmand nyugdíjasa-
inak produkcióján. A Zima házaspár
ezután nagyon-nagyon kedves megle-
petéssel rukkolt ki: hat teljes női fellé-
pőruhát ajándékoznak a Kisszékelyi
Dalkörnek! Köszönjük, Feri bácsi, kö-
szönjük, Zsóka!
Hazafelé a tamási gyógyfürdőben hű-
söltünk, majd a buszban fergetegeset
nótáztunk. Sajnálhatja, aki itthon ma-
radt!

Hogy a tervezett operett-előadásért kár-
pótoljuk magunkat, július 3-án, vasár-
nap délután 4-kor megnézünk egy szép
operett-filmet a Közösségi Házban.
Mindenkit szeretettel várunk!

FÉRFIAK, FIGYELEM!

Aki vasárnap hallotta a döbröközi
férfikórus katonanótáit, annak nem két-
séges, hogy nincsen párja a vidám, fel-
szabadult együttes éneklésnek, a régi,
már-már feledésbe merülő ifjúkori nóták
felidézésének. Tudjuk, hogy remek férfi-
hangok lappanganak a mi kis falunkban.
Nem is vitás: meg kell alakítani a
Kisszékelyi Férfikart! Szeretettel várunk
minden dalos kedvű férfit (ifjút és örök-
ifjút) július 8-án, pénteken este 7 órára a
Közösségi Házba. Ugye nem hiába vár-
juk őket?

HEGYHÁTI VÁNDOROK!

A hét végén elkezdjük, és egész nyáron
(amíg mind a 32 kilométerrel el nem ké-
szülünk) folytatjuk a túrista jelzések
festését az erdőben. Várunk mindenkit,
aki szeretne tenni valamit gyönyörű er-
deink vonzóbbá és ismertebbé tételéért.
Festéket és ecsetet a Tolna Megyei Ter-
mészetbarát Szövetség biztosít – kö-
szönjük! Az időpontokról és egyéb rész-
letekről a Közösségi Ház hamarosan
elkészülő hirdetőtábláján adunk hírt.
Kérünk mindenkit, hogy folyamatosan
figyelje közleményeinket!

Neuholdné Erzsike (néni)

KÖSZÖNET!
A Kisszékelyi Kulturális Egyesület ezú-
ton köszöni Grofcsik György nagylelkű
adományát az orgona felújítására!

Idei első táborozóink a tolnai cserkészek
voltak, akik tábortüzükhöz közös éneklésre
hívták meg a Kisszékelyi Dalkört.

Lapunk munkatársa Dick Ramóna a Hajdú-
Bihar megyei TIT tehetséggondozó orszá-
gos levelező tanulmányi versenyén bioló-
giából a 11. osztályosok között a 148 induló
közül országosan a harmadik helyen vég-
zett. Eredményéhez gratulálunk!
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LÁDAFIA

IFJÚ TEHETSÉGEK

Néha elkap a gépszíj

Néha elkap a gépszíj,
és csak gyűlölök és tépek,
csak kínlódok és félek.
De miért? Miért nekem kell,
miért nekem tették fel
ezt a lemezt, ezt a játékot?
Miért én mentsem meg a világot?

Néha elkap a gépszíj,
és csak gyűlölök és tépek,
csak kínlódok és félek.
De a világ miért nem ért meg?
Miért kell a méreg?
A düh, a nyomor, a harc, a vétek.
Ezen tovább mikor léptek?

Mit kell ahhoz tennem, hogy
boldogan éljek?
Mikor lesz már vidám a lélek?
Mikor ül ki mosoly az orcádra?
Mikor találok rá végre a boldogságra?

Főfai Tamás (18)

ÁTALAKULT
A

KULTURÁLIS
EGYESÜLET

Június 12-én ifj. Májer József szervezé-
sében nagy érdeklődés mellett zajlott le a
Kisszékelyi Kulturális Egyesület alap-
szabály-módosító közgyűlése. A helyi-
eken kívül elszármazottak, ideszármazot-
tak, üdülőtulajdonosok is eljöttek, külö-
nösen kellemes meglepetés volt a Kis-
székelyben lakó németek nagy érdeklő-
dése és aktivitása. A vezetőség létszáma
öt fővel bővült, a különféle feladatoknak
külön felelősük van.

A közgyűlés végül közfelkiáltással tisz-
teletbeli tagjává választotta Sislay Józsi
bácsit, könyvtárunk névadóját – éppen
kilencvennegyedik születésnapján.
Ezúton is minden jót kívánunk neki,
várjuk haza a nyáron!
Nagy volt a beiratkozási kedv, a korábbi
27 fős tagsághoz még 26-an csatla-
koztak. Jelentkezni továbbra is lehet,
egyéni, pártoló és jogi személy tagnak.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezési lap
a Közösségi Házban. Mindenkit várunk
tagjaink sorába, aki tenni szeretne
valamit a faluért!

Az 1930-as évekből származik ez e
felvétel. A “Piros bugyelláris” című
zenés népszínmű előadása alkalmá-
ból készült.

A Ludas Matyi színdarab szereplői
1947 februárjában. Középen a két cím-
szereplő: Matyi és a liba.

Láthattunk már felvételeket a hajdani
tánccsoportról, az énekkarról. Mostani
számunkba régi színielőadások képeiből
válogattunk. A köszönet ezúttal Fábiánné
Schiszler Júliát és Fülöpné Schiszler Er-
zsébetet illeti!

No itt a bökkenő! Erről a képről csak azt tudjuk,
hogy az 1940-es években készült, de a darab
címére már senki sem emlékszik.
Akinek eszébe jut, szóljon!
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KICSI FALUNK

Felelős kiadó:
Keresztes László

Szerkesztő:
Lelkes György

Segédszerkesztő:
Nádori Krisztina

Elérhetőségünk:
7082 Kisszékely,
Szabadság  u. 2
kisszekely@emagyarorszag.hu
(06-74)-403-144

Lapunk a Kisszékelyi
Kulturális Egyesület
támogatásával készül

(Fotó: Dick Ramóna)

GYERMEKNAP A STRANDON

Május utolsó szombatján vidám gyerek-
sereg népesítette be a kisszékelyi stran-
dot. A Kisszékelyi Kulturális Egyesület itt
rendezte meg a gyereknapi rendezvényeit.
Míg a kicsik aszfaltrajzot készíthettek,
rajzolhattak, színezhettek, vagy ügyessé-
gi játékokkal próbálhattak szerencsét,
addig a nagyobbak egyénileg vagy cso-
portosan a strand területén felállított állo-
másokon tehették próbára tudásukat,
ügyességüket, memóriájukat, türelmüket,
leleményességüket.
Ezután – most már a felnőttekkel együtt –
5 csapatot alakítottak, és jött az újabb

vetélkedő Szi Benedek Sándorné irányí-
tásával.
Az eredményhirdetés, és a helyi vállal-
kozók által felajánlott nyeremények ki-
osztása után egy kis pihenés követke-
zett. Mindegyik gyerek kapott  fagy-
laltot, lufit. Aztán meggyújtották a tá-
bortüzet és az eseménydús gyereknap
hangulatos szalonnasütéssel ért véget.

2005 június 11-én rendezte meg a
Kisszékelyi Községi Horgász Egyesület
évközi egyesületi versenyét. Bár az idő-
járás szerdától rátette a kezét a szombati
versenyre (rettenetesen hideg volt), azért
számos lelkes horgász vetette be készsé-
gét a rajt után.

A 4 órás horgászat alatt az eredmények a
következőképpen alakultak:

1. Schill Imre
2. Szajkó László
3. Kling István.

HÁZI VERSENY
A CSÁDÉS TAVON

Az eredményhir-
detés után egy fi-
nom ebéddel zár-
ták a versenyzők a
napot.
A győztesnek gra-
tulálunk és kívá-
nunk neki még sok
ilyen szép ered-
ményt!

(Fotó: Decsi Györgyné )
-T-

42 KILÓS
HARCSA

Bodó Gábor halőr júnus 17-én késő este
egy 42 kilós harcsát fogott a kisszékelyi
Csádés tóban.
A rendkívüli fogást 40 perc fárasztás után
sikerült kiemelni.
A hal teljes hossza 209 cm volt.
Gratulálunk a sikeres fogáshoz!

(Fotó:  Bischof Attila)


