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Ady Endre

Karácsony
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba’
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna,
szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Karácsonyi köszöntõ

Hosszú idõ után köszöntjük újra
Olvasóinkat, és bizonyára nem ha-
szontalan, ha néhány mondatban meg-
magyarázzuk hallgatásunk okát.

Az ok – a közhiedelemmel ellentétben –
nem anyagi természetû, mivel a lap
kezdettõl fogva társadalmi munkában
készül, elõállítási költsége csak a papíré
és a nyomdafestéké, amit az Önkor-
mányzat bocsát rendelkezésünkre. Ez
sem kevés persze, de ahhoz, hogy való-
ban jó, vagy legalább elfogadható újsá-
got tudjunk szerkeszteni, másra is szük-
ség van.

Elsõsorban elkötelezett, lelkes
szerkesztõgárdára. 2007 elejére már
csak két Lelkes munkatárs maradt, a
többiek elõbb az újságírástól, majd a
fotózástól is elzárkóztak, a terjesztés
sem volt zökkenõmentes. Mivel más el-
foglaltságunk is van, a faluban zajló
eseményekrõl, rendezvényekrõl sokszor
késõn, vagy egyáltalán nem értesültünk,
fotókat késõn, használhatatlan minõség-
ben vagy egyáltalán nem kaptunk, és
senki nem volt hajlandó cikket írni ne-
künk. Ráadásul egyre-másra kaptuk a
kritikákat, sokszor olyasmiért, amirõl
nem tehettünk. Mi tagadás, a felsorolt
nehézségek kedvünket szegték.

A közelgõ Karácsony azonban arra indí-
tott bennünket, hogy tegyünk egy kísér-
letet a lap feltámasztására. Vagy ha ez

nem megy, legalább köszöntsük minden
kedves Olvasónkat falun belül és kívül,
határokon innen és túl.

És megkérjük õket: ha szerették-szeret-
nék a Kicsi Falunkat olvasni, segítsenek!
Jelentkezzenek olyan témákkal, amirõl
szívesen írnának a lapba. Hozzanak vagy
küldjenek fényképeket, minden papír-
képet sértetlenül visszaadunk! Hibáinkat
pedig jóindulattal nézzék el – magunk is
tudjuk, hogy van mit fejlõdnünk.

Reménykedve abban, hogy kis közös-
ségünk összefogása átlendíti a Kicsi Fa-
lunkat a nehézségeken, minden kedves
Olvasónkat szeretettel köszöntjük a
közelgõ ünnepek alkalmából, az új évre
jó egészséget, boldogságot, békességet -
és rendszeresen megjelenõ, színvonalas
újságot kívánunk mindannyiuknak!

Lelkes György
Lelkes Györgyné
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Közhírré
tétetik...

Könyvtári hírek

Könyvtárunk 2007-
tõl átkerült a tamási
kistérségi mozgó-
könyvtári ellátó
rendszerhez. Ennek
eddig csak elõnyeit
tapasztaltuk - mi-
közben megmaradt
jó kapcsolatunk a szekszárdi Illyés
Gyula Megyei Könyvtárral is. Az új
együttmûködés nagyobb lehetõségeket
ad a könyvvásárlásra, kaptunk egy
számítógépet és egy DVD-lejátszót, és
mostantól filmek (DVD-k) kölcsönzésé-
re is van lehetõségünk. Az új rendszer
támogatást az önkormányzatnak is a
közösségi ház fenntartásához.
Falunk két német lakója, Gerhard Geis-
ler és Jan Seel több száz német nyelvû
könyvet és folyóiratot adományozott a
könyvtárnak. Danke schön, köszönjük!
(Gerhard Geisler gyermekruha-ado-
mányt is hozott a tavasszal az óvodások-
nak). Köszönjük a könyvadományt
Vathy Zsuzsának, Bodó Marikának, a
gyönyörû virágokat és képeket a Boruzs
családnak!
A Kultúraközvetítõk Társasága szep-
tember 28-án Fehér Rózsa díjjal tüntette
ki a könyvtáros-teleházas Lelkes házas-
párt közösségépítõ munkájáért.

Decemberben ingyenes gyermekmûsort
rendezünk a könyvtárban óvodásoknak
és kisiskolásoknak, Figura Ede közre-
mûködésével. Az elõadás idõpontját ké-
sõbb közöljük a gyerekekkel.

A Bokréta Hagyományõrzõ Együttes
fellépett Igarban és a miszlai szüreti
mulatságon, valamint a Cinegemadár
Megyei Népdaléneklési Verseny két
fordulójában, kórus, szóló hangszer és
szóló ének kategóriában, szép sikerrel.

Az önkormányzat kéri az ingatlantulaj-
donosokat, hogy a közterületen lévõ járdák
fölé nyúló és a közlekedést akadályozó ágak
lemetszésérõl maguk gondoskodjanak.

Figyelem!
December 5-én, szerdán délután 1-tõl 3
óráig ingyenes használtruha börze lesz a
Kultúrházban!

Áramszünet!
Karbantartás miatt december 11-én reggel
8-tól délután 2-ig áramszünet lesz Kis-
székely egész területén!

Falukarácsony!
December 21-én, pénteken délután 2-kor
lesz az idei falukarácsony, szép mûsorral,
vadpörkölttel.
Mindenkit szeretettel várunk!

Karácsonyi miserend:
december 24-én délután 3 órakor lesz az
éjféli mise, 25-én 3 órakor pedig a kará-
csonyi nagymise.

Dióhéjban
2007-ben történt
Márciusban lezajlott a borbarátok ha-
gyományos évi találkozója és verse-
nye.
Májusban elkészült a templomlépcsõ
alsó része is, Csepregi Ferenc elszár-
mazottunk jelentõs anyagi támoga-
tásával. Ezúton is köszönjük!
2007. május 31-ével megszûnt a kis-
székelyi óvoda. A falu egyetlen köz-
intézménye a közösségi ház maradt.
Júliusban egymást érték az események:
off-road találkozó, Médi@ horgászver-
seny, motoros találkozó, fúvóstábor.
Augusztusban a rendõrmotoros-talál-
kozónak adtunk otthont.
Ugyancsak augusztusban sikerült pá-
lyázati pénzbõl a Kultúrház tetõfelújí-
tását elvégezni.
Szeptemberben házi horgászverseny
volt.

2007-ben 19-en jelentkeztek be Kis-
székelybe, és csak 4-en jelentkeztek ki.
Ez jó hír!

Új arcok
A falubeliek mind ismerik egymást. Is-
merik az elszármazottakat is. De az
utóbbi években egyre több új arc tûnik
fel a faluban - õk az ideszármazottak.
Sok közöttük az érdekes ember. És a jó
ember. Közéjük tartozik Spannberger
Éva, aki 1998 óta él Kisszékelyben, a
Zrínyi utcában. Szabad idejében gyer-
mekeket korrepetál, és Torma Imrével
együtt minden évben  õk szervezik az
ingyenes ruhabörzét.
Spannberger Éva tõsgyökeres buda-
pesti, és nem akármilyen karriert tud-
hat maga mögött. 31 éven át dolgozott
a Magyar Televízióban, vágói, 1979-

tõl vezetõ vágói munkakörben. Közel
600 filmben dolgozott, közben a fia-
talokat is tanította a vágás mûvészetére.
Munkája során olyan hírességekkel
találkozott személyesen, mint Pablo
Casals gordonkamûvész, Thor Heyer-
dahl világutazó, Károlyiné Andrássy
Katinka grófnõ, Keresztury Dezsõ költõ,
Kodály Zoltán zeneszerzõ, Melocco
Miklós szobrászmûvész, Nagy László
költõ, Weöres Sándor költõ és sokan
mások. A közmûvelõdésben végzett
munkájáért több kitüntetést kapott.
Nyugdíjba vonulása után Kisszékelyben
találta meg azt a csendet, nyugalmat és
természetközeli életet, amelyre annyira
vágyott. Bár visszavonultan él, rendsze-
resen - és a legnagyobb csendben - végez
jótékonysági munkát.
Köszönjük, Éva!

Végsõ búcsú

Tizenegy falunkbélitõl kellett
búcsút vennünk 2007-ben.

Timár István, Magyar László,
Fábián Imre, Csóka József, Fehér
Sándorné, Maróti Jánosné,
Kovács János, Cseh György,
Bayer Ferencné, Schill József és
Neumann Józsefné
nincs már közöttünk.

Nyugodjanak békében!
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Kiss József

Piszker Adorján

Fehér Petra

Bodó Bálint Payer Zita Horog Gergõ

Szabó András
Borbás Anikó

Kopacz Zsolt
Keresztes Viktória

Két esküvõ, hat születés,
három aranylakodalom

Ezek a fényképek (és események)
olyan örömteliek, hogy nem igé-
nyelnek semmiféle kommentárt,
önmagukért beszélnek.Ezért csak
a puszta tényekre szorítkozunk.

Egyébként pedig

GRATULÁLUNK
KISSZÉKELY

KISPOLGÁRAINAK, AZ
IFJÚ ÉS AZ ÖRÖKIFJÚ

HÁZASOKNAK!

Az aranylakodalmasok:
Schill Imre és felesége Erzsike
Lack György és felesége Mariska
Glück Ferenc és felesége Jucika
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KICSI FALUNK

Felelõs kiadó:
Keresztes László

Szerkesztõ:
Lelkes György

Elérhetõségünk:
7082 Kisszékely,
Szabadság  u. 2.
kicsifalunk@freemail.hu
(06-74)-403-144

Lapunk a Kisszékelyi
Kulturális Egyesület
támogatásával készül

Szupernagyik a neten

Az  eMagyarország Program országjá-
rásra indult, hogy a hátrányos helyzetû
kistelepüléseken hívja fel az emberek
figyelmét a számítógépes szolgáltatá-
sokra és az interneten elérhetõ lehetõ-
ségekre.
Megtiszteltetésnek tartjuk, hogy a
roadshow (országjárás) elsõ állomásá-
nak a mi közösségi házunkat válasz-
tották. Azt a feladatot kaptuk, hogy mi-
nél több idõs embert hívjunk meg a
bemutatóra, a környezõ településekrõl is.
Így aztán a Kisszékelyi Nyugdíjas Egye-
sülettel együtt gondoltunk egy merészet
és nagyot, és egész napos programra
csábítottuk ide a miszlai, nagyszékelyi és

tolnanémedi nyugdíjas klubok tagjait.
Kezdetét vette a nagy készülõdés -
sütés-fõzés, nagytakarítás -, amelybõl
az egész dalárda kivette a részét. Isztli
Mártonné Juliska fõzte a finom gulyást,
a többiek pedig a keze alá dolgoztak.
Eközben rendbe tették a közösségi
házat és a kultúrházat, maradék szabad
idejükben otthon készítették a sütemé-
nyeket. Meg persze próbákra is jártak.
Tudtuk, hogy a miszlaiak szép mûsorral
érkeznek, mi sem akartunk szégyenben
maradni.
Délelõtt tíz órakor egymás után futottak
be a vendégek, iskolabusszal, mikro-
buszokkal, személyautókkal. Régi is-
merõsök találtak egymásra, új barát-
ságok születtek. Majdnem hetvenen
voltunk. Az óvodában gyülekeztünk,
jóízû beszélgetésrõl szólította át kisebb
csoportokban a számítógépes gárda az
idõseket a közösségi házba egy kis
internetezésre.
Tíz hordozható számítógépet hoztak,
mndenki érdeklõdésének megfelelõen
keresgélhetett a világhálón.Az eMa-
gyarország Program fiatal munkatársai
(akik utóbb elmondták, hogy nagyon
izgultak), maguk is meglepõdtek, hogy
milyen sikeres volt a bemutató.

Mi pedig elégedettek voltunk, hogy
unokáink, dédunokáink nem pipálnak le
bennünket.
A bemutató végeztével átsétáltunk a
kultúrházba és asztalhoz ültünk. Ebéd
után került sor a mûsorra, amelyben
megcsodálhattuk a miszlaiak sokoldalú-
ságát és az egész társaság friss jókedvét.
(Szerényen megjegyzem, hogy a sikerbõl
a házigazdák is kivették a részüket).
Minden vendégünknek egy dalosfüzettel
kedveskedtünk, amely a dalárda 32 leg-
kedvesebb nótájának szövegét tartalmaz-
ta. A mûsor után mindenki kedvet kapott
a közös nótázáshoz, amelynek az sem
vetett véget, hogy a némediekért és a
nagyszékelyiekért jöttek a buszok, így
tõlük el kellett búcsúznunk. Miszla és
Kisszékely állta tovább a sarat, sõt a
miszlaiak távozása után is folytatódott a
mulatság. Még rendrakás közben is éne-
keltünk.
Mindenkinek az volt a véleménye, hogy
a hasonló találkozókat rendszeressé kell
tenni. Kaptunk is meghívást Nagyszé-
kelybe és Némedibe, a miszlaiakról pedig
már tudjuk, hogy rendezvényeiken szá-
mítanak ránk.
Mit mondjak, szuper volt!

Lelkes Györgyné


