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A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

III. évfolyam 1.szám

ÍRJÁK, SZERKESZTIK ÉS TERJESZTIK A KISSZÉKELYI FIATALOK

Megkérdeztük a
pályaválasztókat...
HOVA TOVÁBB?
Nagy izgalmat hozott a január azokban a családokban, ahol továbbtanuló fiatal van.
Most kellett beadni a jelentkezési lapokat. A felvételi rendszer bonyolult, sok helyre lehet
jelentkezni, mindenütt mások a követelmények, mások az esélyek, és az sem mindegy,
hogy az újabb négy-öt évi kemény tanulás után el tud-e majd helyezkedni a végzett
fiatal. Olvasóink bizonyára megbocsátják, hogy most magunkkal vagyunk elfoglalva
(többek között ezért is késett a januári lapszám, elnézést kérünk érte, ígérjük, hogy
behozzuk a lemaradást).
Dick Ramóna:

Főfai Tamás:

Eddig azt hittem, könnyű helyzetben
vagyok, mert tudom, mi szeretnék lenni, s
így egy gonddal kevesebb nyomja a
vállam. Tévedtem.

Idén fogok érettségizni a Bonyhádi Petőfi
Sándor Evangélikus Gimnázium tanulójaként. Érettségi tantárgyaim között szerepel a kötelező matematika és a fizika mint
választott tantárgyam.

Sajnos nem bízom abban, hogy felvesznek az áhított szakra. Persze próbálkozom, de ez kevés. De biztos vagyok
abban, hogy pszichológus leszek. Előbb
vagy utóbb, de tudom, hogy sikerül
ledoktorálnom is, és majd mint dr. Dick
Ramóna nyújthatok kezet segítségre
szoruló pácienseimnek.
Jelentkezési lapomat elsősorban Budapestre adom be, de egy pécsi egyetemet
is megjelölök. Ha nem sikerül, próbálok
nem lelombozódni, és mindent megtenni
a következő jelentkezés sikeréért.

Ugyanis építészmérnöki pályán szeretnék
tovább haladni. Jelentkezési lapjaimat
több helyre is beadom hogy biztosra menjek. A mostani érettségi rendszerben
mindenben biztosra kell menni, hiszen
még azok sem ismerik teljesen, akik
kitalálták. Tehát építészmérnökire és
építőmérnökire adom be a lapokat.
Építőmérnökire azért van szükségem, mert
ha esetleg nem sikerül az alkalmasságim,
akkor oda a pontjaim alapján még felvehetnek. Jelentkezek többek között Győrbe, Debrecenbe, Pécsre és Pestre!

Remélem az Isten is úgy akarja a dolgok
jövőbeli történését ahogy én, és nem kell
csalódjak eddigi erőfeszítéseimben.

Borbás János:
Simontornyán idén fejezem be a nyolcadik általánost. A továbbtanuláshoz több
helyre is beadtam jelentkezésemet. Első
helyen a Szekszárd-Palánk Csapó Dániel
Mezőgazdasági Szakközépiskola négy
évfolyamos gimnáziumának szakirányú
képzésére, ahol belügyi rendészetből
lehet érettségizni. Ugyanilyen képzés
van Győrben is, ahová szintén jelentkeztem. Jelentkeztem Barcsra is erdésznek vagy környezetvédőnek. Korábban
erdész szerettem volna lenni, amit még
most is szeretnék, de most inkább rendőr
lennék, hogy segíthessek biztonságot
teremteni az embereknek az utcákon.
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Könyvtári hírek

Közhírré
tétetik...
2006-ban a helyi adók összege nem
változott, vagyis:
- a hétvégi házak után fizetendő adó
mértéke 200Ft/m2/év;
- a helyi lakosok kommunális
adójának éves díja 50 m2 alatti lakóház
esetén 1500 Ft, 50m2 feletti lakóház esetén
2000 Ft;
- a vállalkozók kommunális adója
2000 Ft/fő/év;
- a vállalkozók iparűzési adója 1,5%.

❄
A Kisszékelyi Kulturális 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 31-én
megtartotta. Itt határozták el, hogy a
hagyományos Horgászbált március 11-én
fogják megrendezni, amelyen nem csak
egyesületi tagok vehetnek részt.
Munkatervükben elfogadták a gát további
megerősítését és olyan rendezvények megszervezését, mint például a hagyományos
médi@ horgászverseny.

Szerkesztőségünk
tájékoztatja olvasóit,
hogy az újság számait
e-mail címre kézbesíteni tudja.
Kérjük, hogy igényét a
kicsifalunk@freemail.hu
e-mail címen jelezze.

Könyvtárunk részt
vett a Nagy Könyv
olvasás-népszerűsítő akcióban, ezért
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
értékes
könyvcsomaggal
jutalmaz meg bennünket. A könyveket
magunk választhatjuk ki, így beszerezhetünk több olyan könyvet, amelyet már
kerestek olvasóink, de sajnos nem találtak. Érdemes volt szavazni, olvasni, tévét
nézni!
Csatlakoztunk a kistérségi könyvtárellátó rendszerhez, ez azt jelenti, hogy a
jövőben a Tamási Könnyű László Városi
Könyvtár időről-időre a legfrissebb kiadványokból készült összeállítást helyez ki
hozzánk néhány hónapra. Ugyanakkor természetesen a szekszárdi Megyei Könyvtárral is fenntartjuk jó kapcsolatainkat.
Több olvasónk érdeklődött kedvezményes könyvvásárlási akciónkról. Az 50
Ft-os könyvek listája még készül, a vásár
pontos időpontját februári számunkban
közöljük.
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ISTEN ÉLTESSE!
A Kisszékelyi Dalkör Nyolcvanasok
Klubja ismét egy taggal bővült! Gyenei
Ernőné Meggi néni és Fábián Jánosné
Rózsika néni után Borbás Jánosné Mariska néni is átlépte a bűvös nyolcvanadik évet. A Dalkör minden tagja nagynagy szeretettel köszönti, jó egészséget,
jó kedélyt, dalos kedvet kíván mindhármuknak!
Lapunk állandó munkatársa, Nádori
Krisztina az alábbi verssel köszönti az
egész család szeretett Mamáját, a Dalkör
és a Bokréta oszlopos tagját, Nádori Józsefnét:
Kis falunkban köszöntünk ma Téged,
Kérjük a jó Istent, adjon erőt néked!
Ez idő alatt örömet és bánatot
megéltél,
Szeretettel óvtál bennünket és védtél.
Megköszönjük a fáradságos munkát,
Szeretetet, gondoskodást.
S ha az élet tova is szalad,
A legdrágább édesanya, nagymama
Mindig Te maradsz!
Boldog születésnapot!
Marikát a Dalkör és a Bokréta is szeretettel köszönti, örülünk, hogy felépültél a balesetből!

NAGY TERVEK

Köszönet!
Szép könyvtárunk félreeső helyiségeiből
többen hiányolták a tükröket. Nos, örömmel jelenthetjük, hogy mostantól gyönyörű, az épület stílusához illő tükrökben
csodálhatjuk önmagunkat. Köszönet
illeti érte Selmeci Sándorné jegyzőasszonyt, az adományozót!
Köszönjük a könyvadományokat Kovács Józsefnek és kedves feleségének,
valamint Timár Józsefnek és családjának!

❄
A Sislay József Községi Könyvtár és az
eMagyarország pont nyitvatartási ideje:
Hétfő-Kedd: zárva
Szerda: 14-20 óra
Csütörtök: zárva
Péntek: 16-20 óra
Szombat: 10-12 óra, 17-20 óra
Vasárnap: 15-17 óra

A Kisszékelyi Kulturális Egyesület több
nagy rendezvényre készül az idén. Hagyományteremtőnek szánja a Pünkösdkor megrendezésre kerülő Falunapot,
amelyre sok vendéget vár. Ekkor ünnepeljük meg a Szentháromság-szobor századik születésnapját is. Július utolsó hetében ismét várjuk Emiléket, akik ezúttal
vendégeket is hoznak: saját zenekarukon
és mazsorett-csoportjukon kívül egy vajdasági és egy felvidéki magyar fúvószenekart. Egy teljes héten át gyönyörködhetünk muzsikájukban! Augusztus
20-án újra megrendezzük a hálaadást és
arató-felvonulást, és - talán, talán - a
szüreti felvonulás szép hagyományát is
újra tudjuk éleszteni. Mindenesetre pályázott az egyesület, hátha ezúttal szerencsével járunk.

❄
A Kisszékelyi Nyugdíjas Egyesület február 26-án, vasárnap délután 2 órakor
rendezi húshagyói mulatságát. Az összejövetelről következő számunkban tudósítunk.
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VOLT - NINCS...
A kisszékelyi iskola története
I. rész.

Egy település arcát, történetét semmi sem
jellemzi jobban, mint iskolájának külleme,
története. Elvégre ez az a fészek, amelyben
nevelkednek, amelyből később kiröppennek - olykor magasra, olykor messzire - a
falu gyermekei. Itt nyílik szemük a világra, a
környező táj szépségére, az emberek jóságára. Itt épül a település jövője, itt alakul
ki az eltéphetetlen kötődés a „kicsi hazá”hoz, a szülőhelyhez. „Az ember azért születik a világra, hogy valahol otthon legyen
benne” - mondja Tamási Áron. Hol van
otthon az, aki születési helyeként nem írhatja be Kisszékelyt, eszmélkedésének első, meghatározó éveit javarészt falujától
távoli iskolában, vagy buszon való zötykölődéssel tölti? Miközben a romló iskolaépületnek már a nevét is elfelejtik, ÖNOnak, szőrmeüzemnek, varrodának, miegyébnek hívják...
Kisszékely lakóit soha nem vetette fel a
gazdagság, de ameddig a dokumentumokban visszakövethető, a község mindig
erején felül tett iskolája fenntartásáért. Az
iskola ügyeiben a község megbecsült
polgáraiból választott iskolaszék döntött,
élén a mindenkori plébánossal. Ők választották a tanítókat, - a jelentkezőket komoly
vizsgálatnak vetették alá -, s ha elégedetlenek voltak velük, ők mondtak fel nekik.
Ők szervezték meg az iskolaépület tatarozását, bővítését, ők rótták meg azokat a
szülőket, akik nem járatták rendszeresen
iskolába a gyermekeiket. Beleszólásuk volt
abba, mit, hogyan és milyen sikerrel oktatnak a tanítók, szépen bánnak-e a gyerekekkel. Felügyelték az iskola pénzügyeit,
kezelték a tandíjból befolyt összegeket,
kilincseltek az uradalomnál tűzifáért, pénzés természetbeni segítségért, rábeszélték a
helybeli iparosokat, hogy a kezük munkájával javítsanak a tanítás körülményein. A
falu fontosnak tartotta az iskoláját, odafigyelt rá. Ismerte az ifjú nemzedéket, látta

felnőni napról-napra, tudta, kiben
milyen tehetség szunnyad, kire lesz
büszke, kiből lesz becsületes, jó
ember. Szép, emberi világ volt...
Lapunk kötelességének érzi, hogy emléket állítson a több évszázadon át
működött, majd harmincegy évvel ezelőtt megszüntetett kisszékelyi iskolának.
Kisszékelynek 1776-ban, amikor önálló káplánsággá vált, már volt iskolája.
Az első anyakönyvek tanúsága szerint az 1776-1790 közötti években a
faluban évente 26-62 között volt a
születések, 3-23 között az esküvők és
31-76 között a temetések száma. (Erről
jut eszünkbe, hány születés és esküvő
is volt például az utóbbi két évben?)
Ezek az adatok azt valószínűsítik, hogy
a falu lakossága 1500 fő körül lehetett.
Az ekkori iskoláról nincsenek adataink, de azt tudjuk, hogy 1817-ben már
folyamatban volt egy új iskola építése.
Az Egyházlátogatási Okmányban Király József pécsi püspök a
következőket rögzíti: „Az újonnan
felépítendő iskolaház, amihez
a magas uradalom az épületfát
már kiszolgáltatta, munkában
van.”
Ez az új iskola bizony nem volt
luxus-intézmény. Egyetlen
tanteremből állt,
amely
összeépült a kántortanítói lakással.
Az összes gyer-

meket a legkisebbektől a legnagyobbakig
(minden bizonnyal többen voltak száznál),
egyetlen tanító oktatta, aki ezen kívül még a
kántori szolgálatot is ellátta nap mint nap.
1828-ban a következő egyházlátogatási
jegyzőkönyv a következőképpen írja le az
épületet: „A kántortanítói lakás ...töméssel
körülbelül 14 évvel ezelőtt a község költségén épült és náddal van fedve. A kántortanító részére van benne 2 szoba és egy
iskolaterem, konyha, éléskamra, istálló,
fészer, ól és baromfiól... A kántortanítói
valamint az iskolai épületet a tartozékait
képező melléképületekkel és kerítéseivel
együtt a község jó karban fenntartani
köteles.”
Ilyen volt az iskola egészen 1873-ig. Az
1500 lelkes nagyközség élt, virult, gyarapodott a maga szerény módján. Egyremásra születtek a gyerekek, és néhány
évtized alatt végképp kinőtték az iskolát.

(Folytatjuk)
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szakképesítés megszerzését. Az elhelyezkedési lehetőséget növelő, ingyenes
képzésben részt vehet aki:
- ugyan nem rendelkezik általános iskolai
végzettséggel, de szeretne szakképzésben részesülni,
A Tolna Megyei Munkaügyi Központtól
az alábbi levelet kaptuk:
„Tájékoztatom Önöket, hogy a Minisztérium egy új programot indított el „Lépj
egyet előre” elnevezéssel. A program kormányzati és Európai Unió által kezdeményezett és támogatott program, melynek célja a magyar felnőtt lakosság képzettségi színvonalának növelése érdekében olyan képzések indítása, amelynek
során a végzettek a korábbi képzettségi,
tudásszintjüktől egy szinttel magasabb
szintre kerülnek. A rendelkezésre álló
keretösszeg: 3. 937. 000. 000 Ft, melynek
75%-az Európai Unió Szociális Alapjából
származó forrás. A programban való részvétel saját erőt nem igényel. A program
2006. február 1-től 2008. április 30-ig tart.
A programba való jelentkezés 2007. március 31-ig, illetve visszavonásig tart. A
programmal tízezrek számára teszik lehetővé a gazdasági igényekhez igazodó

- rendelkezik általános iskolai végzettséggel, de nincs szakképesítése,
- szakképesítéssel rendelkezik, de szakmája elavult és új, piacképesebb szakmát
szeretne tanulni,
- érettségizett, de szakmát akar elsajátítani.
Az állam a teljes képzési költséget állja, és
ezen túlmenően utólagos, egyszeri, a minimálbér egyhavi összegének megfelelő
támogatásban részesülnek majd azok,
akik sikeresen befejezik a tanulást, szakképzettséget szereznek.”
Érdeklődni a Sislay József Községi
Könyvtárban lehet, nyitvatartási időben.
Ugyanitt megtekinthetők a legújabb
állásajánlatok, amit Tamásiból rendszeresen megkapunk.
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IFJÚ TEHETSÉGEK
Egy perc
Egy perc, egyetlen perc az élet.
Ebbõl
csak egyhatvanad részedet éled.
Egy másodperc a fogamzás,
egy a születés,
egy az öröm, egy a temetés,
egy a vidámság, egy a jó lét,
egy a boldogság,
csak várd ki a végét.
A többi másodperc mind a rosszé,
a bánaté, a szenvedésé, a harcé,
a kudarcé, a véré, a betegségé,
a csalódottságé,
a háborúé, a bosszúé.
A gonosz diadaláé,
a megbántottságé,
a szomorúságé,
a szerencsétlenségé,
a nyomoré, a dühé, a bánaté,
mind-mind a rosszé, a rosszé!
De egy másodperc, ami
csak a tied,
nem más mint a hited.
Ez tart csak életben, irányítja sorsod,
Segít megpróbálni
megoldani minden gondod.

Főfai Tamás (18)

BÉKE PORAIRA!
KICSI FALUNK
Nagy megdöbbenéssel értesültünk róla, hogy elszármazottunk,
DR. GARAMVÖLGYI GYÖRGY állatorvos, a Kisszékelyiek
Baráti Körének alapító tagja, Püspökladány volt alpolgármestere 59
éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Felelős kiadó:
Keresztes László

Őszintén együtt érzünk a faluban és a távolban élő rokonaival,
emlékét megőrizzük!

Segédszerkesztő:
Nádori Krisztina

Szerkesztő:
Lelkes György

Elérhetőségünk:
7082 Kisszékely,
Szabadság u. 2.
kicsifalunk@freemail.hu
(06-74)-403-144
Lapunk a Kisszékelyi
Kulturális Egyesület
támogatásával készül

