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Köszöntjük az édesanyákat,
nagymamákat Anyák Napja

alkalmából!

Április 21-én szép számú horgász gyülekezett a tó partján.
Az egyesület minden évben rendez egy évadnyitó és egy
évzáró összejövetelt a tónál. Az idõjárás kegyeibe fogadta a
résztvevõket, mert kellemes, napsütéses idõ volt. Az idén a
horgászegyesület tagjain és családtagjain, barátain kívül a
NAV és a rendõrség is meghívást kapott. A hölgyek finom
süteményeket hoztak, Szuhai Endre pedig egy nagyon
finom szarvaspörköltet fõzött. Az, hogy még halat is fogtak
néhányan, csak hab volt a tortán. Késõ délután jó han-
gulatban fejezõdött be az esemény.

A hagyományokhoz híven április 30-án ismét májusfát állítottunk a
strandon. Délelõtt kivágtuk az elõre kiválasztott fát és a strandra vittük.
Az esti világítást, padokat, asztalokat az önkormányzat dolgozói a
délután folyamán rendezték el. Két óra körül megérkeztek a hölgyek,
akik a vacsora fõzést készítették elõ és kezdték el. 17 órától már
szállingóztak az emberek, a vacsora pedig – egy finom vaddisznó
pörkölt – szép lassan fõtt a bográcsban a tûz fölött. Fél nyolckor a
lányok feldíszítették a fát és közös erõvel a helyére állítottuk. Ezután
következett a vacsora, majd kötetlen beszélgetés késõ estig. Köszönjük
mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a rendezvény sikeréhez!
Remélhetõleg egész nyáron állva marad a fa, majd augusztus 20-án
ismét kitáncoljuk!

Keresztes László

ÁPRILISI ESEMÉNYEK A FALUBAN
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Közhírré
tétetik...

2012. április

Tájékoztató
a képviselõtestületi ülésrõl

Elhunytak

Borbás István
71 éves

 szekszárdi lakos

Duska László
79 éves

 tatai lakos

Sasvári István
71 éves

kisszékelyi lakos

Béke poraikra!
Sírkeresztek

A július 7-i aratóünnep délutánján az
„öreg temetõben” nyugvó szorgos életû
kisszékelyi emberekre emlékezünk a
tiszteletükre elhelyezett új fejfák megál-
dásával.
A régi temetõ sírjaira az elpusztult sírjelek
helyett korlátozott számban új fejfák ké-
szülnek, melyek a rendezvényt megelõzõ-
en, június 9-ére és 23-ára szervezett ön-
kéntes munka alkalmával kerülnek elhe-
lyezésre. Aki szeretne hozzátartozójának
nyughelyére elhelyeztetni egy keresztet,
az kérheti a fejfára halottja nevének fel-
írását és a kért helyre kerülését. A kereszt
ára 4.500 Ft. Akinek ilyen kérése van,
igényét jelezze a hivatalban.

M e g h í v ó

A július 7-i aratóünnep szervezésének
következõ megbeszélését 2012. június
8. péntek délután 16.00 órakor tartjuk
a Könyvtárban. Mindenkit szeretettel
várunk.

1 %

Kisszékelyi Kulturális Egyesület
Adószám: 18859074-1-17

G y e r m e k n a p

Szeretettel várjuk a gyermekeket, szülõ-
ket és minden érdeklõdõt a Kulturális
Egyesület gyermeknapjára 2012. május
26-án szombaton, 13.00 órai kezdettel.
Helyszín a strand.

Nagy János és felesége májusban
ünneplik 50. házassági évfordulóju-
kat.
Ez alkalomból sok boldogságot, jó
egészséget és hosszú életet kíván Pin-
cehelyrõl lányuk, vejük és unokájuk.
Ezen a különlegesen szép napon lapunk
munkatársai is köszöntik õket!

A képviselõtestület (KT) legutóbbi ülé-
sére április 26-án került sor. Az ülésen a
hivatalos résztvevõkön kívül egy fõ vett
részt.

A polgármester tájékoztatót tartott a KT
két ülése között történt helyi események-
rõl. A Start közmunkaprogram keretében
zajlanak a gazdasági munkák: elvégezték
a földek elõkészítését és a veteményezést.
Sor került a program központi elle-
nõrzésére. A strand mellett kivágott fûzfák
egy része a könyvtár udvarára került, tû-
zifa lesz belõle. Felmerült, hogy a to-
vábbi, kb. 30 köbméternyi méterfát

értékesíteni lehetne. Terv szerint a ki-
vágott fák helyére fõként égerfák ke-
rülnek.

A KT tárgyalta és elfogadta a 2011. évi
költségvetési zárszámadást. Az eredeti
költségvetésben tervezett nagy összegû
hiányt sikerült mûködési támogatás
elnyerésével csökkenteni. Így év végén
a folyószámlahitel állománya 1 millió
568 ezer forint, a fejlesztési hitel
állománya pedig 1 millió 263 ezer
forint volt.

A helyi adók a 2011. évi költségvetés

10 %-át tették ki, összesen 5 millió 734
ezer forintot. Az adózási morál jó, a
kivetett adókhoz képest kb. 85%-os a
befizetés. A korábbi évekrõl 671 ezer
forint adóhátralék halmozódott fel, az
idei évibõl pedig 339 ezer forint ese-
dékes adótartozás mutatkozik.

A KT röviden megvitatta az Aratóünnep
elõkészületeit. Az Ótemetõben felállí-
tandó emlékkeresztekhez Májer József
akác faanyagot ajánlott fel. A fa kiter-
melésének megszervezését a Polgármes-
ter vállalta magára, míg a keresztek el-
készíttetésérõl a Kulturális Egyesület
gondoskodik.

A képviselõtestület következõ ülésére
május 31-én 14:00 órától kerül sor a
Könyvtárban, melyre minden érdeklõdõt
várnak.

Horváth András – Pajor Ágnes
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Csepregi Ferenc „A társadalom életében

a ma nem érthetõ meg
a tegnap nélkül.”

Mályusz ElemérMúltidézõ
Az ígéret földje - Amerika   2.

Magyarországról és így Kisszékelybõl
is, a lakosság különbözõ rétegei általá-
ban nem a végleges letelepedés szándé-
kával indultak el Amerikába. Az ottani
tartózkodásukat átmenetinek tervezték,
leginkább pénzszerzési lehetõségnek,
hogy az otthoni gondjaikat enyhítsék,
jövõbeni életlehetõségeiket jobbítsák. A
fiatal házasok saját házat szerettek volna
építeni és néhány hold földet vásárolni,
hogy ne a máséban, hanem a sajátjukban
dolgozhassanak. Egy kis pénzt akartak
gyûjteni, hogy adósságaikat kifizessék.
Ilyen és ehhez hasonló célok kitûzésével
kelt útra sok fiatal pár az esküvõje után.
Legtöbbjük csak egy-két évi távolléttel
számolt, s arra nem is gondoltak, hogy
soha többé nem térnek vissza szülõ-
földjükre.  A katonaköteles férfiak több-
sége a kivándorlással akart megszaba-
dulni a több éves katonai szolgálattól.
Azonban ha áttekintjük a Kisszékelybõl
kivándorlók listáját, sok férfit találunk,
akik 30-as, 40-es éveiket tapossák. Õket
sem a kalandvágy hajtotta, hanem az a
szándék, hogy  itthoni kilátástalannak
ítélt helyzetükön javítsanak. Volt, aki tél-
víz idején 3 éves gyermekével kelt útra.
A kivándorlás fõ haszonélvezõi a hajós-
társaságok voltak. A korabeli sajtóhír-
adások szerint a tömeges méretû kiván-
dorlás nagy hasznot hozó üzletággá fej-
lesztette a tengeri hajózást. A múlt
század végén a kivándorlókat német
hajózási vállalatok szállították. Késõbb –
1904-tõl – a magyar kormány a kiván-
dorlókat Fiume felé irányította, de ezt
követõen is  voltak, akik Antwerpenben
szálltak hajóra. Az alábbi lista a  az  USA

Bevándorlási Hivatala által, a  bevándorlókról a partraszálláskor felvett adatok
alapján készült. Tartalmazza a bevándorló nevét, lakhelyét, a bevándorlás évét, az
utas életkorát, valamint azt, hogy hol szállt hajóra és melyik hajóval érkezett.
Josef Schill Kis-Szekely 1903 24 Antwerpen  Zeeland    1905.03.05
Jozsef Schill Kisszekely, Hungary 1913  16 Fiume   Carpathia
Peter Schill   Kisszekely, Hungary 1912  24 Fiume   Pannonia
Josef Schiszler Kisszekely, Hungary 1912  37 Fiume -26 Pannonia   1912.04.26
Jozsef Schiszler Kisszekely, Hungary 1908   3  Fiume  Slavonia         1908.11.08
Jozsef Fulop Kis Szekelf 1903 34  Antwerpen Kroonland 1903.02.25
Lajos Schiszler Kisszekely 1907 16 
Gyorgy Schiszler Kissekely, Hungary   1913 16
Janos Schiszler K. Szekely 1906 18  
Janos Schiszler   Kisszekely   1907 17
Mana Schiszler Kisszekely, Hungary 1908   6   
Maria Schiszler Kisszekely, Hungary 1909 15 
Maria Schiszler Kisszekely, Hungary 1908 23 
Peter Schiszler   Kisszekely   1907 15 
Peter Schiszler Kisszekely 1907 44 
Janos Ferencz   Kisszekely, Hungary 1921 45   
Marton Ferencz Vis Szekely   1906 24 
Peter Ferencz   Kiosszekeby, Hungary 1912 29 
Peter Ferencz   Kiszekety, Hungary   1909 30 
Soos Ferencz   Kis Szekely   1905 29 
Peter Soos   Kiczehely, Hungary 1914 24 
Terez Soos   Kiczehely, Hungary 1914 19 
Antal Schill   Kis Szekely   1903 48 
Borbala Schill Kisszekely, Hungary 1911 18 
Erzsebet Fulop Kisszekely   1913 43 
Jozsef Fulop   Kisszekely   1913 12 
Peter Fulop Kisszekely 1913 15 
Janos Fulop  Kiszsekely, Hungary 1909 38 
Janos Fulop   Kussekely, Hungary 1907 15 
Jozsef Fulop  Kiszsekely, Hungary 1909 23 
Imre Haumann K. Szekely   1906  18
Peter Haumann His Szekely          1903 20 
Victor Haumann His Szekely   1903 25 
Eczsebet Hauman Kissnekely, Hungary 1914 11 
Katicza Hauman Kissnekely, Hungary 1914 31 
Jozsef Hauman   Kissrekely, Hungary 1909 27   
Gyozo Hauman Kissnekely, Hungary 1914 35 

Természetesen ez a lista sem lehet teljes, mert  csak  Magyarországról több mint 1,5
millió ember vándorolt ki. Az adatokat kézzel naphosszat jegyezték a könyvekbe. A
digitalizáláskor a nehezen olvasható neveket csak hibásan tudták feljegyezni. A
listából látható, hogy a Kisszékely név is milyen sok változatban szerepel. A fenti
naplókban még nem  találtam meg  az alábbi neveket, de õk is a  kivándorlók sorát
gyarapították: Fetzer Örzse, Bernát Antal, Varga György, Dick Éva, Dick Mária,
Schiszler Borbála (1912). Tudjuk, hogy  Haumann (Falatén) Antal is megjárta
Amerikát és az ott keresett pénzbõl építette a halastavakat és a méhészetet.

Ahány ember, annyi sors, és tanulságként, vagy okulásként annyi lap lehetne a
Múltidézõ hasábjain. Ha valakinek a kivándorlással kapcsolatban vannak családi
emlékei, ossza meg velünk, én szívesen közre adom, hátha hasznát veszik azok a
fiatalok, akik most is, a nagy kivándorlás után száz évvel idegen  országban vélik
megtalálni a boldogulásukat.

Cunard Line – a kivándorlók szava-
járásával „Gúnár Lina” – flottájá-
ban a Carpathia nevû gõzös a ma-
gyar kivándorlóknak épült. A Titanic
szerencsés túlélõit ez a hajó mentette
meg. A fedélközben egy magyar or-
vos, dr. Lengyel Árpád várta õket
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E havi számunkba a fényképeket
Keresztes László, Lelkes György,
Fehér Tímea, Taróczy Tamásné
készítette.

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

A hagyományápolás jegyében április
hatodikán Dick Ramóna (Fehér Árpádné
közremûködésével) húsvéti tojásfestést
tartott a gyerekeknek a Közösségi Ház-
ban. Nagy volt a lelkesedés, szemkáp-
ráztató húsvéti tojások születtek az
ügyes kezek alatt. Köszönjük, Ramóna,
tartsd meg a jó szokásodat, foglalkozz
minél többet a kicsikkel!

Április 21-én a pincehelyi Vörösmarty
Nyugdíjas Klub rendezte a soron kö-
vetkezõ mikrotérségi nyugdíjas talál-
kozót. Nagyon jól éreztük magunkat,
és hálásak voltunk a lehetõségért, hogy
a Bokréta Hagyományõrzõ Csoport
„élesben” tarthatott fõpróbát a Nyug-
díjas Ki Mit Tud hévízi középdöntõje
elõtt. A pincehelyi szereplésre vadonat-
új szoknyákat vettünk fel, amelyeket a
belecskai Schäfer Ágitól kaptunk aján-
dékba. Ezúton is köszönjük! Nagy si-
kerünk volt, a megyei nyugdíjas szö-
vetség képviselõi is felfigyeltek ránk.
Április 28-án  végre eljött a várva várt
középdöntõ! Nagyon erõs mezõnyben,
nagy színpadi rutinnal rendelkezõ
együttesek között kellett helyt állnunk,
és úgy érezzük, ez sikerült is. Produk-
cióink nem voltak hibátlanok, de a

közönség vastapssal jutalmazta mindkét
szereplésünket, a Csongrád megyei sán-
dorfalviak és a Vas megyei náraiak külön
is odajöttek gratulálni. A pontszámokat
tekintve a középmezõnyben végeztünk, a
zsûri sok hasznos és jóindulatú tanáccsal
látott el bennünket. Értékes tapasztalato-
kat szereztünk, ezeket a jövõben haszno-
sítani fogjuk!

Lelkes Györgyné

ÁPRILISI BOKRÉTA

Az õsszel alakult Egészségklub foglalko-
zásai immár rendszeresen nagy érdeklõ-
dés mellett zajlanak két-három heten-
ként, vasárnap délután. Sok mindenrõl
beszélgetünk, elsõsorban nem a betegsé-
gekrõl, hanem azokról a mindennapi for-
télyokról, amelyek segítségével egészsé-
gesek maradhatunk, visszanyerhetjük
fiatalos jó kedélyünket. A jó közérzet
alapja a helyes táplálkozás. Eköré szer-
veztük elsõ Egészségnapunkat, amelyre
május 19-én, szombaton délelõtt 10
órától kerül sor a Mûvelõdési Házban.
Szeretettel várunk mindenkit, akit érde-

kelnek a reform-ételek (nem a levegõbe
beszélünk, mindent meg is lehet kós-
tolni!), a gyógynövények (dr. Horváth
András gyógynövény-túrát vezet az er-
dõbe 11 órától), aki pedig nem bírja a
sétát, helyben ismerkedhet meg a kert-
ben termeszthetõ gyógynövényekkel,
sõt, ha elhozza otthoni feleslegét, csere-
berélhet is. Izgalmas programpontnak
ígérkezik a Nagy Fasírtverseny, de be-
mutatkozik a helyi termékek asztala is,
és a bemutatott reform- élelmiszerek
alapanyagai is megvásárolhatók lesz-
nek. Délután 4-re várjuk a kitûnõ Bo-
gyiszlói Zenekart, akik népzenei mû-
sort adnak, utána pedig vadpörkölt
(növényevõknek vegán-étrend) és némi
reform-desszert elfogyasztása koronáz-
za meg a napot. Vendégeink lesznek
Simontornya, Tolnanémedi, Belecska,
Pincehely és Nagykónyi nyugdíjas
klubjai és más érdeklõdõk is.
Mindenkit szeretettel várunk!

Lelkes Györgyné

ELÕTTÜNK AZ EGÉSZSÉGNAP!

Lapzártakor kaptuk az értesítést, hogy mind a színjátszás, mind a nemzetiségi
tánc kategóriában a II. országos nyugdíjas KI MIT TUD döntõjébe jutottunk!


