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A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

III. évfolyam 3. szám

ÍRJÁK, SZERKESZTIK ÉS TERJESZTIK A KISSZÉKELYI FIATALOK

SÍROK A BOZÓTBAN
MEGKÉRDEZTÜK IFJ. CSEPREGI FERENC
ELSZÁRMAZOTTUNKAT...
Mi indította arra, hogy kezdeményezze a régi temető
kiszabadítását az erdővé vaduló bozótból?
- A mi családunkban napirenden volt az
ősök élete és története.
Gyermekkoromban is, meg azóta is, ha
összejövünk egy-egy családi vagy egyéb
ünnepen, mindig szóba kerül, hogy kik a
rokonok, hol vannak eltemetve. A mama
ismeri az egész család történetét. Tartottuk is a rokonságot, meg tartjuk is mindenkivel rendesen. Az utóbbi időben
egyre nehezebb volt megközelíteni a régi
sírokat. Másoknak is ugyanez a problémája, mert amikor kijöttünk Mindenszentek előtt vagy tavasszal rendbetenni a
sírokat, már keresni kellett az utakat.
Amikor tavaly a Kisszékelyi Kulturális
Egyesület újjáalakult, úgy gondoltam,
egyik célja lehetne, hogy a múlttal is foglalkozzunk. A múltunk meg itt van a
temetőben, ezt mindenki tudja.
- Szinte mindenkit ismer, aki ebben a
temetőben nyugszik. Pedig tíz éves kora
óta Tamásiban él.
- Elég sokat foglalkozom Kisszékely történetével meg a családoméval is, levéltárba
járok ezeket kutatni, és látszik, hogy
Kisszékely története a temetők története
is. A halotti és házassági anyakönyvi
kivonatokból meg adóívekből, amelyeket
kikértem a levéltárból, nagyjából kezd
kirajzolódni a falu története. A török után
Kisszékely azok közé a falvak közé tartozott, ahol megmaradt a magyarság egy
kisebb csoportja.Azok a családok a faluból, akik ezt az időszakot átvészelték, a

Péti, Timár, Bodó, Gyuricza, Varga, Botos,
Borbás – huszon-egynéhány család. Az
1780-as években van az első nem magyar
nevű család megjelölve a vagyonkimutatásokban, ez a Mittelholcz család volt
1780-ban. Utána jöttek a Szontheimerek, a
Schiszlerek, Isztlik, Vódlik. Nagy részük
mesterember volt, ácsok, bognárok, kőművesek.
- Hogyan került sor a bozótirtó akció
megszervezésére?
- Elég sok időt töltök itt Kisszékelyben, és
látom, hogy ez most már mindennek nevezhető, csak temetőnek nem. Ez már még
erdőnek is gondozatlan terület, ezért
kezdtem érdeklődni, hogy ki hogyan gondolja, lehet-e erre támogatókat találni,
akik úgy gondolkodnak, hogy fontos az
ősök tisztelete, mert úgy gondoljuk, hogy
ez a szülőföldünk, Kisszékely. Ez a föld,
ahol születtünk, ahol élünk, vagy ahova
az emlékeink kötnek bennünket. Vannak
olyan családok, akiknek kétszáz, ötszáz
vagy hatszáz éve itt vannak a felmenői.
Az irántuk való tisztelet megköveteli azt,
hogy ezzel kezdjünk valamit.
- Mit szól a múlt hétvégi közös munkához?
- Hálistennek egyre többen gondolták
azt, hogy ez követendő dolog. Nagyon
szép számmal összejöttünk. Majdnem
ötvenen
voltunk
a
szombati
munkanapon, és vasárnap is vagy
húszan.Ezt csak tovább kell folytatni, úgy

gondolom. Megtaláljuk a lehetőséget
arra, hogy a következő időszakban még
tudjunk ilyet szervezni. Ami nagyon
jóleső érzés, és úgy gondolom, hogy a
kisszékelyieknek tudniuk kell, az, hogy
nagyon sokan itt voltak azok közül is,
akiknek csak lakásuk vagy házuk van
Kisszékelyben, ideszármazottak. Nagy
tisztelet illeti őket, mert ha itt nincs is
ősük, de a falu gondolkodásmódját
átvéve itt tevékenykedtek az ideszármazottak, magyarok, németek, kivették a részüket a munkából, pedig nincs itt
a föld alatt egynek sem fölmenője.
- Lesz folytatása az akciónak?
- Akik nem jelentek meg, azokra a következő alkalommal, április 8-án számítunk.
Egy közösség addig él, amíg az őseit
tiszteletben tartja és amíg a hagyományait meg az emlékeit őrzi. Hallgassanak a
hívó szóra, jöjjenek, csináljuk együtt.

Fotó: Csepregi Péter
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NAPLÓ A NETEN

ÁPRILISI RENDEZVÉNYEK

Közhírré
tétetik...
Az országgyűlési képviselők 2006. évi
általános választása két fordulóban történik. Az első forduló április 9-én, a második 23-án lesz. Szavazni reggel 6 órától
este 7 óráig lehet, Kisszékelyben a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi
listára.

Az ovisok 14-án várják a nyuszit a kisszékelyi óvodában.
A Kisszékelyi Kultúrális Egyesület április 16-án este 8 órai kezdettel húsvéti
bált rendez.
A hagyományos májfaállítás és majális
ebben az évben április 30-án lesz. A
rendezvények már délután elkezdődnek,
este feldíszítjük és a strandon felállítjuk
a májusfát.
Az Anyák Napját május 8-án fogjuk
megünnepelni.
A rendezvények részleteit külön hirdetményen olvashatják.

A Kábel TV szerződéseket április 15-én
vagy április 22-én (szombaton) 10.30 és 12
óra között lehet megkötni a Polgármesteri
Hivatal Tanácstermében.

Örömmel értesítjük internetező olvasóinkat, hogy kisszékely.blogter.hu néven internetes naplót indítottunk, ahol egyrészt
folyamatosan, napról-napra figyelemmel
kísérhetik, mi történik nálunk, másrészt
hozzászólásaikkal, írásaikkal gazdagíthatják a napló tartalmát. A napló nyitvatartási
időben a Teleházban is olvasható, írható,
hozzáférhető.
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
Április 9-én, vasárnap - a virágvasárnapi
mise miatt - kivételesen zárva tartunk.

*
2006. április 20. és 25. között a rókák számára csalétkeket fognak repülőgépről kiszórni.
A veszettség elleni vakcinát tartalmazó
csalétkek kihelyezését követően 21 napig a
kutyákat megkötve vagy zárva kell tartani
(ebzárlat), és csak pórázon szabad közterületre vinni.

A Nyugdíjas Egyesület elnökének és
vezetőségének négyéves mandátuma
lejárt, ezért április 2-án zárszámadó
taggyűlést tartottak. Meghallgatták és
elfogadták a vezetőség beszámolóját a
2005-ben végzett munkáról, a tavalyi
költségvetés teljesítéséről.

EGYHÁZI HÍREK

Minden kedves olvasónknak
kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk!

Április 9-én a Virágvasárnapi szentmise
kivételesen 15 órakor kezdődik, a “templomi kórus” elénekli a virágvasárnapi passiót.
A kisszékelyi búcsúi szentmise az idén
április 23-án lesz. A búcsú világi részét
(vásárosok stb.) Húsvét vasárnapján tartjuk meg.
Megvitatták és elfogadták az egyesület
2006. évi költségvetését, és új vezetőséget választottak. Végül is egy személy kivételével maradt a régi vezetőség. Fábián Imréné helyett Nádori
Józsefnét választották meg.
Fotó: Dick Dávid

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

Igazi öröm a szívünknek (mármint a Kulturális Egyesület és a Baráti Kör szívének), hogy olyan sokan voltunk (majdnem ötvenen!), és igazán hasznos munkát
végeztünk. Az Ótemetőről kiderült, hogy
valójában már erdő. A természet visszakövetelte a magáét. Szívszorító látvány a
sűrű fák, bozót közt a sírkereszteket látni.
Volt szerencsére elegendő fűrész és egyéb
szerszám, így reggel kilenckor nekiláttunk
az irtásnak. Az eredmények a fényképeken is láthatók. Nyolcvanegytől tizenöt
évesig mindenki dolgozott, az idősek
irigylésre méltó energiával, és mindenki
egyforma derűvel. Jöttek újonnan betelepültek is, és nagy meglepetésünkre két

német helyi lakos is ott volt, kivette a részét a munkából. Nagy
elismerés illet mindenkit, aki megmozdult a faluért, de leginkább a Csepregi és Májer családot, akik az egészet kezdeményezték. Csepregiék kilencen voltak ott, három generációból!
Külön köszönet a fiataloknak, akik jó kedvvel és nagy lelkesedéssel fogták meg a munka végét. A takarítás április 8-án,
szombaton reggel 9-kor folytatódik. A jelenlevőkről minden
alkalommal névsort írunk, ezt a munkák befejeztével közzétesszük.

LEVÉL AMERIKÁBÓL

Fotó: Martina Zoltán, Csepregi Péter

SOKSZÍNŰ BOKRÉTA
Bokréta együttesünk, a Nyugdíjas Egyesület ének-, táncés színjátszó csoportja Baranya megyében, Egerágon
egy országos nyugdíjas színjátszó találkozón két bukovinai székely népmese dramatizált változatát adta elő
kirobbanó, zajos sikerrel. A szereplők, Bodó Gáborné,
Gyene Istvánné, Isztli Mártonné, Keresztes Lászlóné,
Lack Györgyné, Nádori Józsefné, Simon Istvánné, Vódli
Józsefné valódi színészi képességekről tettek bizonyságot, nemcsak női, hanem férfi szerepekben is. A sikerhez
nagyban hozzájárult Elek László is citerakíséretével.
Nélküle, az önkormányzat autója és Szamonek Gyula
nélkül el sem jutottunk volna oda... Köszönjük! Hát még,
ha fényképezőgépet is hozott volna valaki, hogy be
tudnánk mutatni, milyen szépek voltunk! Kárpótlásul
megmutatjuk, milyen szép díjat nyertünk.

Megszülettek a vadmalacok!
Múlt hét végén szenzációs látványosság
volt kicsi falunkban. Vadkertben, közvetlenül a Vadászházhoz vezető út melletti
vadkerítés tövében megszülettek a kis
vadmalacok. Több anyadisznó is úgy
döntött, ezen a helyen hozza világra kicsinyeit, nem zavartatva magát a forgalomtól
és az őket nézegető emberektől.Csodás
volt nézni a frissen született jövevényeket, amint próbálták kipihenni anyjukkal
együtt a születés megpróbáltatásait. Ez az
oldal déli fekvésű, könnyen felmelegszik,
oda süt a nap, tökéletes hely az aprósá-

goknak az első egy-két napra, amíg megerősödnek és anyjuk oldalán felfedezhetik majd a világot. A pihenő picinyek
nagyon aranyosak voltak, figyelembe
sem vették a körülöttük zajló eseményeket, a sok kiváncsi tekintetet. Misi bácsi,
a Barátok Tava halőre, a tóhoz közeli
vadkerítéshez édesgette a kandisznókat.
Egyik barátomnak még a szája is tátva
maradt a látványtól: két méterre öt
kifejlett, majd két mázsás vaddisznó, ami
nem fut el, csak néz rád szelíden.

Elek László

Sislay Józsi bácsi megkapta lapunk újabb
számait a messze Floridában. Nyomban
tollat ragadott, és a következőket írta:
“Örömmel vettem kézbe a kisszékelyi küldeményt, kis falunk újságját. Kétszer is
átolvastam, öröm rezdül át összes tagjaimban. Küldök 400 dollárt, mivel én is
támogatója kívánok lenni újságjuknak.
Tehát felét a lap javára küldöm, a másik
felét a keresztfa fölállítására. Arra a kőkeresztre emlékeztetett, amely a tó előtt állt
az én időmben.”
Józsi bácsi új verseket is küldött, az egyiket most közöljük:

DAL KIS FALUMNAK
Ma egy új dalt énekelek,
Kis falumnak, mindenkinek
USA-ból, örömhangokon:
Kisszékely, szeretlek nagyon.
Te függsz lelkem forróságán,
Mert te voltál játszó pályám,
Hol ifjú voltam egykoron,
S most is te vagy gondolatom.
Én reméltem képességed,
Ámbár órám sokat késett
Tengeren túl, magányságban,
Hogy nevedre öröm szálljon.
Áldja meg az ég híveket,
Kik meggyújtották szívemet,
Hogy búsan senki se lásson
Az öregség elmúláson.
Köszönjük a kedves szavakat, a támogatást, Józsi bácsinak jó egészséget és töretlen jó kedélyt kívánunk!
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A hordó a gazdával együtt
öregszik...
Március 25-én délelőtt szépen gyülekeztek a jeligés palackok a délutáni
borversenyre. A Művelődési Ház kertjében Varga János és Péti Vendel már
készítette a hagyományos szarvaspörköltet.

A minták ízlelése, elbírálása, pontozása
után a zsűri összegezte a várható eredményeket. Elhangzott, hogy aggodalomra nincs ok, országosan rosszabbak idén
az eredmények a tavalyi időjárás miatt.
Felhívták a figyelmet arra, hogy sok a
hordóhibás bor, mert talán a gazdával
együtt öregszik a hordó is és nem
figyelnek eléggé oda. Nagyon sok bor
van, amelyet szellőztetéssel, utánkénezéssel meg lehet menteni.
Míg a pontokat összesítették, kiállították
az okleveleket, a vendégsereg és a zsűri
jóízűen és jó hangulatban elfogyasztotta
a vacsorát.

A borbarátok Kisszékelyben 19. alkalommal megrendezett találkozóját Keresztes
László polgármester nyitotta meg: köszöntötte a vendégeket, bemutatta a
zsűrit.
Elmondta, hogy idén betegségek és
lemondások miatt a zsűri csak öttagú lesz,
de a hagyományokhoz híven a közönség
bírálata is beleszámít a végeredmény kialakulásába. Felkérte Cserháti Pétert a
zsűri elnökének.
A zsűri elnöke elmondta, hogy azon
kevesek közé tartozik, aki 1987-ben is itt
volt az első találkozón, és azóta csupán 4
alkalommal nem tudott jelen lenni.
Idén is nagy volt a nevezési kedv, mivel a
meghirdetett három kategóriában (fehér,
rozé és vörös bor) összesen 49 minta
érkezett, így a pontozási szempontok
ismertetése után rögtön nekiláttak az
érdemi munkának.
A 25 féle fehér
bor elbírálása
után rövid szünet következett,
majd folytatták
a 6 rozé és 18
vörös bor kóstolgatását.

tódott, melyhez Sárdi József harmonikán
és Elek László citerán adta meg az alaphangot.
Végül egy idézet az internetes vitafórumról: “Borból volt elegendő, már a vacsoránál sem volt mindenki szomjas, többek
közt Varga Jani barátom sem. Jókedve felhőtlen volt. Azután még próbáltunk megelőzni akár több napi kiszáradást is, sikerült. Volt aki az asztal mellett maradt célszerűségből, sőt egy kicsikét meg is pihentette szemeit. Egyszóval jó volt, és elmaradt a másnapi macskajaj, legalábbis nekem. Az igazi bor nem okoz ilyet”.

Ezután került sor az eredményhirdetésre.
A következő gazdák kaptak oklevelet:
Fehér borok kategóriában
aranyérmes oklevelet kapott: Horváth
Péterné, Bognár László, ifjú Vódli József,
Mónos János;
ezüstérmes oklevelet kapott: Kiss
Mihály, ifjú Bodó Béla, Oláh László,
Borbás Imre, Hegedűs János;
bronzérmes oklevelet kapott: Tóth
György, Csepreginé Sebestyén Erzsébet,
idős Vódli József, Sárdi József, Kovács
János, Csepregi György, Grausza János.
Rozé borok kategóriában
aranyérmes oklevelet nem adtak ki.
ezüstérmes oklevelet kapott: Májer
József, Botos Imre;
bronzérmes oklevelet kapott: Závodi
László, Horváth Péterné, Tímár István.
Vörös borok kategóriában
aranyérmes oklevelet kapott: Péti
Vendel, Závodi László, Borbás Imre;
ezüstérmes oklevelet kapott: Gulyás
Józsefné, Nádori József;
bronzérmes oklevelet kapott: Kovács
János, Kiss Mihály, Bodó István,
Porkoláb István, Csepregi György.
A legjobb borok gazdái tárgyjutalomban
is részesültek.
Az eredményhirdetés után többen indultak is hazafelé, de a jó hangulat folyta-

Fotók:

Fotó: Borbás Gabriella, Fehér Árpádné
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