KICSI FALUNK
2010. szeptember

VI. évfolyam 9. szám
A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

SORSFORDÍTÓ – SORSFORMÁLÓ PROGRAM!

2010. szeptember 17-én Kisszékely,
ezen belül a strand területe adott ismét
otthont egy nagyszabású kistérségi rendezvénynek. Ebben az évben mi is részt
veszünk három fõvel ebben a programban. Április végén indult és január végén vizsgával zárul a képzés, majd 2012
január végéig a Munkaügyi Központ
támogatásával továbbfoglalkoztatás keretében az önkormányzatnál dolgozik
ez a három fõ: Bodó Béláné Marika,
Fehér Sándorné Erzsike és Cseke Veronika. Zöldségféléket termesztenek, elsõsorban a konyhánk részére, a munkában segítenek a közcélú munkásaink is.
Külön öröm számunkra, hogy az elsõ
alkalommal megrendezett terménybörzét a mi településünk rendezhette. Ki-

lenc falu – Belecska, Szakadát, Kisszékely, Regöly, Nagykónyi, Udvari, Varsád, Kalaznó és Szárazd mutatta be az
általuk termelt zöldségféléket, valamint
fõztek az általuk termelt növényekbõl.
A mi lányaink krumplis pacsát sütöttek,
melyhez töklekvárt kínáltak, ezt követte
a lecsós szelet petrezselymes sült krumplival, desszertként tökbõl készült ananászt kínáltak, valamint nagyon finom
bableves készült. Az ízletes menüt a
kiállítók bemutatkozását követõen megkóstolhatták a rendezvényre látogatók.
A vendégek gyümölcslevest, sárgarépatortát, rántott töltött paprikát, lecsót és
még sok-sok finomságot ízlelhettek meg.
A jó hangulathoz – a folyton eleredõ esõ
mellett – nem csak az ízek sokasága, de

a szépen feldíszített sátrak is hozzájárultak. A rendezvény zárásaként a
Diófa Konzorcium munkatársai több
kategóriában is jutalmazták a kiállítókat,
akik emlékplakettet és oklevelet vehettek át. A rendezvény végén a termelõk
nem csomagolták el portékáikat, hanem
felajánlották a résztvevõknek.
Nagyon jól sikerült a nap, közel 140 fõ
vett részt rajta. Reméljük, lesz folytatása, hiszen bebizonyították a résztvevõk,
hogy ennek a kezdeményezésnek van
jövõje.

Keresztes László
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Elhunyt

Közhírré
tétetik...

Kazinczy Jánosné
született Dóczi Mária
62 éves
dunaújvárosi lakos

Fogadóórák
Körjegyzõ: csütörtök 8-tól - 16 óráig
Körzeti megbízott: minden hónap elsõ
hetében 11-tõl - 12 óráig a Hivatalban

Béke poraira!

Felhívás
A vadon élõ húsevõk veszettségének õszi
megelõzése és a betegség leküzdése érdekében a rókák veszettség elleni ellenállóképességét szájon át történõ vakcinázással
biztosítják. A csalétek vakcina kihelyezését repülõgépes kiszórással hajtják végre. Kisszékely község közigazgatási területére 2010. október 16-ig ebzárlatot és
legeltetési tilalmat rendeltek el. Az ebeket
kötve kell tartani és közterületre csak pórázon szabad vezetni.

Közérdekû telefonszámok:
Simontornyai Központi Orvosi Ügyelet:
74/318-104
Dr. Nagy Péter Kristóf állatorvos:
Mobil: 06-30-499-38-06

Sislay József

ÕSZI SZÉL
Itt van, itt van ismét az õszi szél,
A tölgyfa közt síró nótát zenél.
Lantjáról mintha az a dal szólna,
Beteg a föld az elmúlt nyár óta.

Lapzártáig megtörténtek a helyhatósági
választások.
Kisszékelyben a következõ eredmény
született:
Polgármester - Keresztes László
A négytagú képviselõ testület tagjai:
Gyene Józsefné
Martina Zoltán
Májer József
Szamonek Gyula
Az új testület alakuló ülésén alpolgármesternek Gyene Józsefnét választotta meg.

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

Dr. BEKÕ IRÉN kedden és csütörtökön
8 órától 11 óráig tartja rendelését.
A doktornõ munkanapokon reggel 8 óra
és délután 16 óra között készenléti
ügyeletet tart.
Sürgõs esetben hívható a 06/74/403896-os telefonszámon.
Könyvtári nyitvatartás:
szerda: 15-20, péntek: 16-20, szombat:
10-12 és 16-20, vasárnap: 15-17 óra.

Beteg a föld, beteg lett minden fa,
Levele, mint jégesõ hull róla.
A fû is haldoklik, már sárga lett,
Tücsök nem zeng benne víg éneket.
Kopasz lett a tölgyfa ajtóm elõtt,
Mint kopasz ember homloka fölött.
Nincs már zöld levél, nincsen az ágán,
Mintha éltem elmúlását látnám.

Októberi miserend:

2000. Oakton, Virginia

A szentmisék minden vasárnap 11.30kor kezdõdnek.

Nyugdíjasaink Simontornyán
Simontornyán elõször rendezték meg a
mikrotérségi nyugdíjas találkozót hét
település: Belecska, Kisszékely, Nagykónyi, Nagyszékely, Pincehely, Tolnanémedi és a házigazdák részvételével. A délelõttre tervezett gulyásfõzõ verseny elmaradt az ígérkezõ esõ miatt, helyette a
mûvelõdési házban gondoskodtak szórakoztatásunkról a simontornyaiak. A finom
ebéd után szekszárdi dalosok léptek fel.

Lelkes Györgyné
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„A társadalom életében
a ma nem érthetõ meg
a tegnap nélkül.”
Mályusz Elemér

Múltidézõ
Szemelvények a kisszékelyi iskola történetébõl
Az 1800-as évek közepétõl a község
lélekszáma gyorsan gyarapodott. Az
1840-es évekig a faluba betelepedõ német és az õslakos magyar családok nem
házasodtak egymással. Az anyakönyvek
adatai szerint vegyes házasságok csak az
ezt követõ idõszakban köttettek. A tanköteles gyermekek száma is folyamatosan növekedett.
Egy 1857 október 10-én kelt jegyzõkönyv szerint ez évben már 138 gyermeket tanítottak az iskolában. Ekkor
Czingrer Antal volt a tanító és Garai
Lajos plébános volt az iskolai elöljáró.
A tanító munkáját egy altanító segítette.
A kisszékelyi iskolaközséget Botos
Imre, Haumann Péter és Mónus Márton
esküdtek képviselték.
A pécsi püspöki hivatal 1879 május 30.án kelt okiratában Svarda István 22 éves
dombóvári születésû fiatalembert nevezi
ki kántortanítónak. Idézet az oklevélbõl:
„Svarda István tanítónak Kis Székely.
Tekintve okmányokkal kimutatott, a legfelsõbb rendeletek által elõírt tanképességét, önt a kerületi tanfelügyelõség
elõterjesztése folytán a kis székelyi kántortanítói állomásra három év próba
évre kinevezendõnek határoztam s jelen
okmány erejével valósággal ki is nevezem, azon biztos reményben, miszerint
Ön felfogva a tanítói hivatalának
magasztosságát és népnevelõi tisztének
nemes feladatát, teljes buzgalom és minden szorgalommal oda fog törekedni,
hogy megfeleljen azon várakozásnak
melyet az egyház szintúgy mint a haza
a vallás erkölcsös nevelés és közmûvelõdés elõmozdítása érdekében egy tanítóba helyez, szem elõtt tartva továbbá
azt: „hogy a szavak indítanak, a példák
vonzanak”: példás életmód úgy szinte
egyházi s világi elöljárói iránt tanúsítandó köteles engedelmesség által mind
önmagának mind tanítói hitvallásának
tiszteletet és tekintélyt fog szerezni és

kiérdemelni. Jelen okmány révén tartozik Ön plébánosa kezébe az apostoli
hitvallást és a köteles hûségi esküt
letenni.
Kelt Pécsett 1879 május 30.-án
Holzer Antal püspöki titkár
Az apostoli hitvallást és hivatalos esküt
letette 1879 július 20-án a nyilvános
istentisztelet alatt.
Molnár János plébános.
Az iskola a századforduló éveire már
ismét túlzsúfolt lett. A királyi tanfelügyelõ 1899 novemberi látogatása
után a vármegye közigazgatási bizottsága elõírja, hogy a közösség építse meg
a harmadik tantermet és szervezze meg
hozzá a tanítói állást. A két tantermes
iskola 9/10 részben a katolikus közösség
tulajdona, de felekezetre tekintet nélkül
minden tanköteles ebbe az iskolába jár.
Az 1899 és 1905 között készült jegyzõkönyvek tanúsága szerint a bõvítést a
megye írta elõ, de anyagi támogatást
nem biztosított az építkezéshez. Nagyon
sok gyermek járt az uradalmi majorokból az iskolába, de a Wimpfen Simonféle magas uradalom képviselõje nem
járult hozzá anyagi javakkal az építéshez. Az egyházközösség az évek során
beadványokkal fordult a megyéhez, a
püspökséghez, és Õ Felsége kabinetirodájához. Mindenhol elutasították a
kérelmet, de kötelezték a közösséget,
hogy építse meg a harmadik tantermet.
Egyedül a pécsi püspökség támogatta
1000 koronával az iskola közösséget. A
falu elöljárósága 1905-ben áldását adta
arra, hogy az egyházközösség végezze
el a bõvítést. Ezzel egyidõben kérvényt
nyújtottak be a megyei hatósághoz,
hogy vonja vissza a határozatot, melyben a községet kötelezte a bõvítés elvégzésére.
A Fõtisztelendõ Egyházmegyei Tanfelügyelõség 877/1905 sz. leirata értel-

mében újabb 1000 korona segélyben részesíti a közösséget. Az így rendelkezésre álló 2000 koronából Pándli Jakab
tervei alapján 1905. szeptember 1-re
megépül a harmadik tanterem, és létrehozzák a harmadik tanítói állást. Ez az
iskola a mai iskola helyén volt. Az új,
harmadik tanterem a nagykaputól jobbra, a Temetõ utcával párhuzamosan épült
fel. Ebben az iskolában 1901 március 7tõl volt okleveles kántortanító Kurucz
József, aki a jegyzõkönyvek tanúsága
szerint aktív közremûködõje volt a több
mint öt évig elhúzódó iskola-bõvítésnek.
A három osztályos régi iskola már nem
felelt meg a kor igényeinek, így 1938.
évben Szent István királyunk halálának
900 éves évfordulójára elkészült a ma
ismert iskolaépület. Az új iskola építését
részben az állam támogatta, a költségekhez a Wimpfen uradalom is hozzájárult. A falu közössége is gyûjtést szervezett, és a kimutatások szerint minden
ház, minden család vagy pénzadománnyal, vagy természetben, munkájával járult hozzá az új iskola felépítéséhez.
Az iskolában 1972. évben volt az utolsó
ballagás. Közel háromszáz évig tudta ez
a közösség fenntartani az iskolát. A
megyében az elsõk között volt, amely
iskolát alapított. Elöljárói, választott
tisztségviselõi - a jegyzõkönyvek tanúsága alapján - mindig a közjót tartották
szem elõtt. Büszkék lehetnek rájuk unokáik.
A Kisszékelyi Kulturális Egyesület célul
tûzte ki, hogy a faluban fellelhetõ régi
tárgyi emlékeket és dokumentumokat
összegyûjti és közreadja. Ez a munka
elkezdõdött, és az iskola épületében szeretnénk ezt a kiállítást berendezni. Ezzel
szeretnénk az iskola épületének is hozzá
méltó funkciót adni. Ehhez kérjük mindenki egyetértõ támogatását.
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Olvasóink írták...
Kisszékelyi nosztalgiám
részlet
Hajnal reccsen, fény dereng,
Ébredés ásít odakint,
Sötétség tûnõn feszeng
Pacsirtadal alvókat int.
Rákel a Nap Kisszékelyre
Mint mindig pontosan,
Homlokcsókot rálehelve
Jó lelkekre fontosan.
Lágyan ébred minden élõ,
Lelki tornát végezve.
Jön egy új nap, kell az erõ
Istent kérve, kérdezve.
Dolgos nap oly hamar múlik,
Szívdobbantó harangszó.
Ebédidõ sosem nyúlik,
Egy órakor induló.
Törökfecske gyurran az égen
Alkonyt rikkantva kedvesen,
Múlik a nap, esteledik
Sötét és fény keveredik.
Nap leszáll, csendnek zaja ébred,
Csillag dereng, fényesedve éled.
Róka oson szag után, élni, maradni,
Gazdasszonyok tyúkjaival messze
messze szaladni!
Béka rettyen párt keresve,
Tücsökszerenáddal,
Fülemüle még elhaló
Utolsó dalával.
Bagoly huhhan át a légen,
Sötét lomha éjen.
Mondván:- Este van, imádkozz!
Pihenj meg csendesen, a holnapra
várakozz.
Majd álomba szenderülve,
Anyaölû álombölcsõn szépen,
Átringatózik az álmok mezejére,
Lélek tisztán mint csillagok az égen.

Hatvan. 2010. augusztus 20.
Antalik Tímea

Levél Kicsi Falunknak
Üdvözöllek Kicsi Falunk!
Amikor a sors elhívott Kisszékelybõl, a
szívem is könnyezett. Tudtam, hogy
soha nem fogom feledni az ott töltött
éveket, s a mai napig álmaimban ott
járom az utcákat, a kis piros kemping
biciklimmel. Elérzékenyülve emlékezem az iskolabuszban elhangzott szavakra, iskolatársaim zsibongó, életvidám csevelyére, és szegény Timár Pityu
bácsi szeretetteljes humorára, kinek
minden gyerekhez volt néhány kedves
szava. Gyakran eszembe jut a falubeli
Emberek mindennapi szorgalmas tettrekészsége, mely a napi kenyeret jelentette számukra. Mindig hallom az
idõsebb nénik-bácsik jó tanácsait, jó
szándékú kérdéseit, s elõttem lebeg
õszinte, napbarnított mosolyuk. Szívemhez nõtt ez a páratlanul szép, kellemes Kisszékely, a Göbecs, ahol mindig történik valami, a tópart, az erdõk,
hegyek, s az a finom, egészséges, oxigéndús, tiszta levegõ!
Most egy Heves megyei városban élek,
egy lakótelepi lakásban, nagyon boldog
párkapcsolatban, a Jóisten három áldott
angyali ajándékával, a három egypetéjû
iker kisleányaimmal, kik augusztus 12én múltak 10 hónaposak.
Gyönyörû, egészséges kislányok, akik
nekem és a páromnak most már a Világot jelentik.
Igaz, hogy rengeteg fáradsággal jár a
mindennapi 24 órás éber rájuk figyelés,
de ki törõdik vele, ha három csodálatos,
vidám, nevetõs, kis angyalkáról kell
gondoskodnunk. Az EVELIN, DORINA, és VIVIEN nevet kapták tõlünk
legelsõ ajándékul. Bizony az elsõ idõkben igen nehéz volt megkülönböztetni
õket, mivelhogy teljesen egyformák.
Késõbb különbözõ színû fülbevalót

kaptak a kislányok, így már a vizuális
megismerés könnyebbé vált. Párom szülei és az én szüleim, ismerõseink, barátaink azért még mindig bajban vannak e
téren, de szerintem ez így is fog maradni
még jó darabig! De így jó ez. Bízom
benne, hogy a közeljövõben büszkén
végig sétálhatunk Kisszékely utcáin, s
láthatják a kislányokat azok a kedves
emberek és barátaim, kikre mindig igen
nagy szeretettel gondolok!
Mindenek felett nekem Kisszékely marad a lelki otthonom, hiszen ott van a
göbecsi családi házunk és édesapám,
akihez ha megyek, mindig hazamegyek.
Hatvan, 2010. augusztus 17.
Szeretettel:

Antalik Tímea (Hugi)
KICSI FALUNK
Felelõs kiadó:
Keresztes László és
Pajor Ágnes
Szerkesztõ:
Lelkes Györgyné
Lelkes György
Elérhetõségünk:
7082 Kisszékely,
Szabadság u. 2.
kicsifalunk@freemail.hu
(06-74)-403-144

E havi számunkba a fényképeket
Lelkes György és Keresztes Lászlóné készítette.

