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A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA2005. október II. évfolyam 10.szám

Megkérdeztük a könyvtárosokat,
polgármestereket:

Milyennek találják Kisszékelyt?
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Fotó: Győrfi Szilvia

A könyvtáros-továbbképzésen részt ve-
vő könyvtárosok és polgármesterek
egymás kezéből kapkodták ki a “Kicsi
Falunk” példányait. Amikor (az idő
rövidsége miatt) arra kértük őket, hogy
szóbeli interjúk helyett vendégköny-
vünkben rögzítsék benyomásaikat a
Kisszékelyben tapasztaltakról, öröm-
mel tettek eleget kívánságunknak.
Íme:

Köszöntelek Kisszékely! Amit tapasz-
taltam, elvarázsolt! Segítségül veszem az
alábbi idézetet:

“Ez a könyvtár itt ezen a helyen
éppen jó helyen van, de itt éppen
jó helyen van”
(Kormos István)

További jó munkát kívánok:
Krászné Ági (Kakasd)

A kibontakozó együttműködés remé-
nyében gratulálok a könyvtár és közös-
ségi ház működtetőinek.
Miskolczi Zoltánné (Tamási)

Gratulálok a Lelkes házaspárnak a tele-
pülés közösségi színterének kialakítá-
sában és tartalommal való megtöltésé-
ben végzett példaadó tevékenységéért.
További “lelkes” munkát kívánok!
Wilhelm János (Gyönk – Diósberény)

Jó emberek, jó helyen, jó ide jönni.
Csankó Mária (Szekszárd)

Továbbra is ilyen eredményeket és si-
kereket kívánok ezen a gyönyörű helyen.
Újhelyi Mónika (Dombóvár)

További jó munkát, az eredményekhez
gratulálok!
Csillag Pálné (Kalaznó)

A szép körülményekhez gratulálok, továb-
bi munkátokhoz sok sikert és jó egészsé-
get kívánok!
Vácziné Horváth Anikó
(Simontornya, Városi Könyvtár)

Első falubeli látogatásom alkalmából na-
gyon jó benyomást keltett a település.
Ignácz István (Dúzs polgármestere)

Ahhoz, hogy kistelepülés, a mai nap sok
és “nagy” benyomást keltett. Gratulálok!
Niklai János
(Koppányszántó polgármestere)

Számomra nagy élmény volt, hogy itt le-
hettem ebben a színvonalassá tett közös-
ségi házban. Gratulálok!
Ruzsa László (Ozora)

Jó látni, hogy egy falu életre kel. Külön
öröm, hogy mindez a könyvtárnak is kö-
szönhető.

Csak köszönet illetheti a könyvtárost, a
hely jó tündérét.
Liebhauser János (Szekszárd)

Köszönöm, hogy itt lehettem. Ez a ház
ismét hitet adott, megerősített abban,
hogy elhivatottsággal, jó értelemben vett
lokálpatriotizmussal csodákat lehet
művelni.
Antal Mária (Bonyhád)

Gratulálok és további jó munkát, sok
sikert kívánok!
Mauter Éva (Hőgyész)

Eddig is tudtam, hogy a dolgok nagyon
sokszor egy emberen múlnak… Gratulá-
lok a sok fantasztikus eredményhez, erőt,
ötletet kaptam a saját munkámhoz is.
Rillné Csapó Etelka (Hőgyész)

Családi okok miatt is régóta vágytam
Kisszékelybe. Nagyon örülök, hogy vég-
re eljuthattam erre a szép kis településre,
amelyről évtizedekkel ezelőtt édesanyám,
utóbbi időben pedig Lelkes Györgyné
Lenke sokat mesélt. Nem csalódtam.
Szebb a falu, mint amilyennek elképzel-
tem. A könyvtár programjai, munkája pél-
damutató. Nagyon szívélyes a vendég-
látás.
KÖSZÖNÖM.
Barteczka Mária (Szedres)
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Közhírré
tétetik...

Könyvtári hírek

Megváltozott 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

Szerkesztőségünk
tájékoztatja olvasóit,
hogy az újság számait

e-mail címre kézbesíteni tudja.
Kérjük, hogy igényét a

kicsifalunk@freemail.hu
e-mail címen jelezze.

A Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Rt. a
december 11-én életbe lépő menetrendben
módosítást tervez. Ennek értelmében a
szabad- és munkaszüneti napokon Pince-
helyről Kisszékelyen át Simontornyára köz-
lekedő járat 5 perccel később indulna.
A járat  így csatlakozást vesz a Budapestről
17.17-kor érkező vonattól. A járat 18.21-kor
érkezik Simontornyára.

November 7-én ülést tartott a Kisszékely
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete.

A Testület megtárgyalta az utolsó ülés óta
történt fontosabb helyi, közéleti esemé-
nyeket.

Megvitatta a 2005. évi költségvetés I-III.
negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót.

Ezután rendelettervezeteket vitatott meg és
fogadott el. Majd zárt ülésen hozott döntést
hatósági ügyekben.

Az első szó me-
gint legyen a kö-
szöneté: köszön-
jük Nagypál Teréz
és Dr. Lovró Ist-
ván könyvadomá-
nyát, Elek László-
nak pedig a ren-
delkezésünkre bocsátott fénymásolót,
amely megkönnyíti lapunk életét!

Ünnepel a Közösségi Ház: november
13-án leszünk egy évesek. A nagy ese-
ményt szeretnénk méltóképpen meg-
ünnepelni, de a Bokréta Együttes sik-
lósi vendégszereplése miatt ezt egy ké-
sőbbi időpontra tervezzük.

Író-olvasó találkozót tervezünk Lázár
Ervinnel, “Csillagmajor” című könyve
kapcsán, amely a közeli puszta életét
ábrázolja, és minden bizonnyal számot
tarthat olvasóink érdeklődésére. A me-
gyei könyvtártól megkértük az elbeszé-
lés-kötetet, és november 16-ától min-
den szerdán 5 órakor elolvasunk né-
hány novellát, hogy felkészüljünk a
találkozóra, és színesítsük a késő őszi
esték egyhangúságát. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk!

Szabó Márta elszármazottunkat, Josef
Berndorfert és Závodi Lászlót nagy-
nagy köszönet illeti a Közösségi Ház
szép új korlátjáért!

Reményik Sándor

A kereszt fogantatása

A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben
A Libanonra szállott.
A Libanon csúcsán egy cédrus állott.
Törzse obeliszk, feje korona.
A Szentlélek ráharsogott: Te fa!
Máriától, a Szűztől most jövök,
Csirázik immár az Isten fia,
És áldott ő az asszonyok között.
Most rajtad a sor: im, vihar-kezemmel
Megáldalak: légy terhes a kereszttel!
Légy te is áldott minden fák között,
Érezd, hogy nő benned a feszület,

Éveid: a Megváltó évei,
Míg utatok egykor összevezet.
Rajtad csorogjon végig Krisztus vére,
Kidöntve majd magányod vadonából
Állítsanak a világ közepébe.
Ott állj majd minden árva faluvégen,
Ott függj a cellák kietlen falán,
Ős-fádnak ezer apró másaképen.
Forgácsolódj szét millió darabra,
A Szabadító tekintsen le rólad
Millió megbilincselt életrabra,

A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben
Tovazúgott a Libanon felett,
Zúgásában ezer fa reszketett,
Ordító erdőn ment harsogva át,
Csak egy fa értette meg a szavát, -
Lehajlott óriási koronája:
Kereszt-sorsának megadta magát.

Kolozsvár, 1928 március 1.

Fotó: Csepregi Ferenc

Fiatalok! Aki a Falukarácsonyon énekelni,
táncolni, színdarabot játszani, vagy az al-
kalomhoz illő műsorszámmal szerepelni
szeretne, jelentkezzen a könyvtárban!
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VIRULJON A “BOKRÉTA”!

JÓ IDE JÖNNI...

Fotó: Győrfi Szilvia

Fotó: Keresztes László

Az újonnan alakult Kisszékelyi Bokréta Tánc- és Énekegyüttes (Bodó Gáborné, Fehér
Árpádné, Isztli Mártonné, Keresztes Lászlóné, Lack Györgyné, Nádori Józsefné,
Simon Istvánné, Vódli Józsefné) az augusztus 20-ai itthoni bemutatkozás után
Komlón, az Idősek Napján is fellépett. Nagy szeretettel fogadtak bennünket.
Gyönyörű ruháink már a műsor előtt feltűnést keltettek. Előadtuk a kisszékelyi
táncokat, a műsor második részében pedig egy népdalcsokrot Isztli Mártonné
szólójával és Elek László ideszármazottunk citerakíséretével. A közönség velünk
énekelt. A siker minden várakozást felülmúlt: vastapsot, meleg gratulációkat és több

meghívást kaptunk. Nem akarták elhinni,
hogy ez az első fellépésünk. Legközelebb
Siklósra megyünk, de Egerágra és So-
mogyszilbe is várnak bennünket. A szín-
vonalas műsort vacsora, tánc és tombola
követte. Nagyszerűen éreztük magunkat.
Köszönjük az önkormányzat és Elek
László, valamint kedves Zsókánk, Zima
Ferencné támogatását!

Amint címlapunkon is olvasható, október
18-án nagy érdeklődés mellett zajlott le
Közösségi Házunkban az Illyés Gyula
Megyei Könyvtár soron következő to-
vábbképzési napja.  A jelenlévőket Elekes
Eduárdné, a megyei könyvtár igazgatója
köszöntötte, majd Lelkes Györgyné is-
mertette a Közösségi Ház szerepét a falu
életében. Általános elismerést keltett a
könyvtár szépsége és az itt folyó munka

sokszínűsége. Márk László, a Tolna Me-
gyei Munkaügyi Központ osztály-
vezetője a nálunk is hamarosan megnyíló
Foglalkoztatási Információs Pontról tar-
tott tájékoztatót, majd Antal Mária bony-
hádi (akinek ezúton is gratulálunk, mert
Bonyhád nyerte el az idén “Az Év
Könyvtára” címet) és Dr. Balipap Ferenc-
né dombóvári könyvtáros számolt be a
náluk már jól működő, nálunk remél-

hetőleg hamarosan megalakuló kistérségi
mozgókönyvtári együttműködésről.
Ebéd után a vendégek megnézték az idei
vadászszezon trófeáit, gyönyörködtek
templomunk és az előle nyíló kilátás, a tó
szépségében.
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KICSI FALUNK

Felelős kiadó:
Keresztes László

Szerkesztő:
Lelkes György

Segédszerkesztő:
Nádori Krisztina

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

Lapunk a Kisszékelyi
Kulturális Egyesület
támogatásával készül

REMÉNYSÉGÜNK
OSZLOPA

Fotó: Csepregi Ferenc

A kisszékelyi plébánia története feljegyez-
te, hogy 1828-ban hat kereszt állt a falu
különböző pontjain, amelyeket a község
tartott fenn. Ezek egyike volt a falu akkori
felső végén, a Tóparton álló fakereszt.
1894-ben Hoffbauer György engedélyt ka-
pott arra, hogy a fakereszt helyébe kőke-
resztet állíttasson. E célból már korábban
120 forintot kamatozás céljából elhe-
lyezett. Ez az összeg addig kamatozott,
míg egy kereszt felállítási költségeit nem
fedezte. A kereszt felállítására 1894. június
30-án került sor. A megmaradt 21 forintot a
kereszt fenntartására helyezte letétbe. A
kereszt az 1950-es évek végén dőlt le, egy
máig vitatott “baleset” következtében.
Most az adakozó hívek és a községi
önkormányzat összefogásával került
méltó - ha nem is a régi, de ahhoz közeli -
helyére Nagy József (Odus) fafaragó
művész alkotása. Október 31-én a benső-
séges hangulatú kereszt-avatáson szép
számmal voltak jelen a falu lakói, az el- és
ideszármazottak. Keresztes László polgár-
mester köszöntötte őket. Wass Albert és
Reményik Sándor versét Sasvári Sándor
és Dick Ramóna adta elő, a Kisszékelyi
Dalkör énekelt. A keresztet Bodor Kornél
plébános úr áldotta meg.

Utána ifjabb Májer József és ifjabb
Csepregi Ferenc átadta a községnek az
újabb adományt: a szép és hasznos in-
formációs falutáblát a strand bejáratánál.
Az egybegyűltek fáklyákkal, gyertyákkal
vonultak a templomhoz, hogy a Hősök
Táblájánál leróják kegyeletüket. Itt újabb
meglepetés várta a falut: idősebb és
ifjabb Csepregi Ferenc két szép tölgyfát

ajándékozott az eljövendő nemzedékek-
nek, amelyek a falu ősi székely címerét
hivatottak jelképezni. A tölgyek és a falu
történetét Dr. Barocsai György elevení-
tette fel, Kozma László versét Schlégel
Anita mondta el, végül a jelenlévők
elénekelték a Szózatot, és jelképesen be-
fejezték a fák elültetését. Felemelő érzés
volt, hogy szemtanúi, részesei lehettünk
a falu gyarapodásának, a hagyományok
életre kelésének. A Kisszékelyi Kultu-
rális Egyesület ezóton is köszöni az ada-
kozók  és az önkormányzat segítőkész-
ségét.

Wass Albert

KERESZT A FALUVÉGEN

Krisztusát leverték  vad szelek
csak a kereszt maradt meg
sírva-fájva:
belecsikordult mégis az
éjszakába.

Csak a kereszt maradt meg,
a Falu keresztje,
a Mi keresztünk: a régi kereszt...
fekete felhők bomlottak felette.

És a kereszt állt.
Hördült. Kiabált.
Rája,
mint ódon templom régi
muzsikája,
a Falu szíve vissza-orgonált.

Emlékszem még a szörnyű
látomásra...
viharok jártak a falu felett...
a Falu nyögve megindult az
úton...
görnyedt háttal... és hátán a
kereszt.


