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Július 8-9-10.: Az „Analfabeat” rock
együttes fennállásának 20. évfordulóját
méltóképpen szerette volna megün-
nepelni, így esett Kántor István zene-
karvezetõ választása a kisszékelyi strand
területére. A zenekarban a zenészek az
évek folyamán cserélõdtek, új zene-
karokat alapítottak, így természetes,
hogy az eredeti bandából mára több
jelenleg is élõ, illetve megszûnt zenekar
is képviseltette magát a szombat esti
megakoncerten. Ezt megelõzõen pénte-
ken a népi hangszereké volt a fõszerep.
Kántor Pista csapata örömzenét játszott.
Összességében 8 zenekar lépett fel,
valamint Kántor István kíséretében a
simontornyai Kammer Ferenc kórus.
Köszönjük, Pista! Jók voltatok!

Július 15-16-17.: Ismét feldübörögtek a
motorok. A simontornyai „Arany Horda”
szervezésében immáron 14. alkalommal
jöttek össze a kétkerekûek szerelmesei.
Minden eddigi részvételi csúcsot meg-
döntött az idei érdeklõdés. Közel 150
járgány dübörgött a strandon, amelybõl
100 végigvonult a fõutcán. Szombaton
14 órától játékos vetélkedõk és szakmai
megbeszélések voltak a sörsátor alatt,
amit Molnár Robi mûködtet – teljes
megelégedésre – immáron 10 éve.

Július 18.: Emilék érkeztek volna, de a
zeneiskola és a pályázati pénz hiánya
miatt az idén nélkülöznünk kellett a
szigetszentmiklósi fúvósokat. Emil
szájából idézem: „Az idén kimaradtunk,
de nem maradtunk le, jövõre veletek
ugyanitt.” Úgy legyen!

Július 23.: Média@ horgászverseny. Az
idén 8. alkalommal rendezte meg a Tolna
megyei Horgászszövetség az immár
hagyományossá vált horgászversenyét.

ISMÉT
RENDEZVÉNYEKBEN

BÕVELKEDETT A
NYÁR

Az idei évben az idõjárás nem kedvezett
– esett az esõ –, de a fogási eredmények
kiválóak voltak. Peszt Attilának, Udvari
polgármesterének és csapatának köszön-
hetõen reggel különbözõ ízesítésû lán-
gossal indított a csapat, majd délben
finom vadpörkölttel hûtöttük le horgász
indulatainkat. Köszönünk mindent a
szakácsoknak és a halaknak.

Július 30.: Második alkalommal ren-
dezte meg a helyi horgászegyesület a
„Kisszékelyi Horgásztó Családi Napját”.
Itt az idõjárás már egy kicsit közbeszólt,
mivel az ebédre bekényszerített ben-
nünket a kultúrházba. Itt is nagyon jó
volt a hangulat, ebéd után a trükkös
technikai számokon mindenki jól szó-
rakozott. Az ebéd utáni tortát nagyon
megköszöntük Mészáros Gábor mester-
cukrászunknak, aki mellesleg oszlopos
tagja horgászegyesületünknek.

Keresztes László
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Közhírré
tétetik...

2011. június-július

Szerkesztõségünk
tájékoztatja olvasóit,
hogy az újság számait

e-mail címre kézbesíteni tudja.
Kérjük, hogy igényét a
kicsifalunk@freemail.hu

e-mail címen jelezze.

Elhunyt

Hortobágyi Illésné
sz. Steigmann Erzsébet

89 éves
 kisszékelyi lakos

Varga Vilmos
56 éves

volt kisszékelyi lakos

Béke poraikra!

Érdekünk a piac

Szeretnénk, ha a faluban meghonosodna a
helyi piac, ezért július 23-án, és nyár végéig
minden ezt követõ szombat délelõttre piacot
szervezünk a régi iskola udvarán. Hogy
õsztõl milyen rendszerességgel mûködik,
az az érdeklõdéstõl függ. A piaci napokat
mindig közzétesszük.

A helyi piac alakításának kettõs a célja:
egyrészt hogy a gazdák a saját termelésû
árujukat eladhassák, így a termékek árának

felvásárlókhoz, kereskedõkhöz kerülõ
jelentõs része a gazdák bevétele maradna.
A vásárlók pedig jó minõségû, kedvezõ árú

helyi termékhez jutnának. Ezzel
mindenki jól járna.

Az elsõ piaci napot kísérleti jelleggel
tartjuk. Szeretnénk felmérni, hogy a
helyi termelõk és vásárlók mennyire
tartanak igényt erre az árusítási formára.
Kérjük ezért a falusi termelõket,
kiskertmûvelõket, vállalkozzanak
portékájuk árusítására (akármilyen kis
tételben is), a vásárlók és érdeklõdõk
pedig jöjjenek el. A résztvevõk osszák
meg velünk véleményüket errõl a
szervezõdésrõl.

Szeretnénk, ha a piac nemcsak a
vásárlásról szólna, hanem egyfajta
összetartozást, meghitt hangulatot
árasztana.

Örülnénk, ha a helyi lakosoknak és a
hétvégi házasoknak is vonzó lenne a
piac, és minél többen részesei lennének
egy közös piaci élménynek.

Kiállítás

Az Iskolatörténeti Kiállítás és a Hely-
történeti Gyûjtemény állandó kiállítás
elõzetes telefonos idõpont egyeztetés
után megtekinthetõ.
Telefonszám: 30/243-2146.
Az épület és a kiállítások fenntartása
érdekében belépõdíj került meghatáro-
zásra:
Jegyár: 300 Ft, diákoknak 200 Ft
Csoportjegyár (10 fõ felett): 200 Ft,
diákoknak 100 Ft
Akik bármely formában támogatták az
iskola felújítását, a kiállítások létre-
hozását, azok számára mindenkor
ingyenes látogathatóságot biztosítunk!

98 éves korában elhunyt dr. Habsburg
Ottó, a Páneurópai Unió volt elnöke,
az Európa Parlament volt alelnöke,  a
kelet-európai országok érdekeinek, a
kisebbségek jogainak védelmezõje,
Kisszékely díszpolgára.

Emlékét megõrizzük!

Júniusban lett volna 100 éves Sislay
József amerikai magyar költõ,
községünk díszpolgára. Születésének
centenáriumán megkoszorúztuk
kisszékelyi sírját, majd özvegyével,
rokonaival csendes beszélgetésen
idéztük fel alakját.

Június negyedikén Egerágon járt a
Bokréta Hagyományõrzõ Csoport, a
Nyugdíjasok Regionális Tánctalálko-
zóján mi képviseltük Tolna  megyét,
nagy sikerrel.
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Aratóünnepség Kisszékelyben

Egy kicsit hûvös, borongós július 2-i
reggelen került megrendezésre a kis-
székelyi hagyományõrzõ arató ün-
nepség.  Reggel 8 órakor volt a gyü-
lekezõ a Mûvelõdési Ház elõtt, ahol
szép számban sorakoztak fel az
aratásban résztvevõ csapatok és a
meghívott vendégek. A kezdeti rossz
idõ nem szegte kedvüket a jelen-
lévõknek. Voltak, akik pulóverrel me-
legítették fel magukat és akadtak
olyanok is, akik a különbözõ házi
pálinkák áldásos hatását élvezték.
Összesen hét csapat indult a ver-
senyen, akikrõl a regisztrációt köve-
tõen csoportkép készült. Ezt követõ-
en mindenki elindult a Templom-
hegyre. A menet dalolva sétált végig
a Kiss utcán. A jókedvû társaságot
lovas kocsik és a szomszédos
falvakból érkezõ lovasok kísérték az
aratás helyszínére. A Freimannék
fölötti árpatábla volt kitûzve az
esemény lebonyolítására.
Miután mindenki megérkezett, Ke-
resztes László polgármester elmondta
nyitóbeszédét, ezt követõen Csepregi
Ferenc ismertette az aratás menetét.
A lelkes társaság elfoglalta helyét. A
csapatokon belül mindenkinek meg-
volt a maga feladata: kaszálás, ma-
rokszedés, kévekötés, kepébe rakás
és vízhordás. Miközben a csoportok
igyekeztek szép sorba rendezni a ke-
péket, a bírálók megkezdték az érté-
kelést. A pontozás szempontjai a kö-
vetkezõk voltak: az öltözet, az arató
szerszámok, egyéb kiegészítõk (ebé-
des készlet, vizeskancsó) és az aratás
menete.
Az eredményhirdetés elõtt a zsûri
tagjai megkérték a csapatokat, hogy
mutatkozzanak be és meséljenek
gyermek- illetve felnõttkori aratással
kapcsolatos emlékeikrõl. Tudni kell,
hogy az induló csapatok között nem
csak az idõsebb korosztály képviselte

magát, hanem akadtak fiatalok is.
Utóbbiak az aratás napja elõtt már
egy héttel lázas elõkészületekbe
fogtak. A tanulságos, néha vicces
történetek után a bíráló bizottság
tagjai ismertették az eredményeket.
Csepregi Ferenc elmondta, hogy en-
nek az összejövetelnek nem a
gyõzelem vagy a versengés volt a
lényege, hanem az, hogy a régi
hagyományok ne vesszenek fele-
désbe. Nem voltak helyezettek, itt
mindenki nyertes volt és élmények-
kel gazdagodott.
Hogy a „versenyben” részt vett csa-
patok mégse térjenek haza üres
kézzel, a polgármester - Májer Jó-
zsef és Martina Zoltán közre-
mûködésével - átadott egy oklevelet
a csapatok „kapitányának”, valamint
minden tagnak egy üveg bort és egy
brosúrát, mely a Kisszékelyi Álta-
lános Iskola 310. évfordulójának
emlékére íródott.
Az oklevelek átvétele után meg-
indult a menet a kiinduló állomásra,
a Mûvelõdési Ház elé. Ugyanolyan
vidáman és dalolva hagyták el az
aratás helyszínét, mint ahogyan
megérkeztek oda kora délelõtt.

A Kisszékelyi Kulturális Egyesület
ezt a programot a 2011-es évben
rendezte meg elõször, de nem
utoljára. A nagy érdeklõdésre való
tekintettel a 2012-es évben is meg-
rendezzük a hagyományõrzõ aratást,
melyre folyamatosan várjuk a lelkes
csapatok jelentkezését. Ezzel a prog-
rammal szeretné a vezetõség az
aratás hagyományait, szerszámait
megõrizni, a korhû népviseletet
megismertetni a fiatalabb generáció-
val is.

Aratócsapatok:
Négy kisszékelyi csapat állt össze, és
három csapat jött vidékrõl: Pince-
helyrõl, Udvariból és Tolnanémedi-
bõl.
Kisszékelyi aratócsapatok résztve-
või:
-  Borbás Sándor, Isztli Márton,
    Isztli    Mártonné, Simon
     Istvánné, Lack Györgyné, Paddi
     Józsefné, Fehér Tímea
-   Glück Ferenc, Gyene István,
    Gyene Istvánné, Gyene László,
    Vódli Józsefné, Keresztesné
     Istenes Zsuzsa
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-  Bodó Béla, Bodó Gáborné,
    Csepregi Ferencné, Nádori
    Józsefné, Ságvári József, Magyar
    Sándorné
-  Horváth András, Apró Etelka,
   Horog István, Pajor Ágnes, Jank
   Benjamin, Horváth Anna, Császár
   Bettina
Az aratóünnep szervezéséért, támo-
gatásáért köszönetet mondunk a fel-
sorolt segítségekért:
Az aratócsapatok felsorolt tagjainak a
részvételért és az elõkészítõ munkák-
ban való közremûködésért (kötélfo-
nás, aratópróba, hozzáértõ tanácsok)
Borbás Sándor, Isztli Márton: csádé-
vágás, búzakéve vágás, elõkészítõ
munka
Keresztes László: a környezõ telepü-
lések polgármestereinek és arató-
csapatainak a meghívása, vendéglátó-
egység hívása, kézmûvesek, lovasok
felkérése
Májer József: lovaskocsi intézése,
aratópálinka, aratási helyszín elõké-
szítése, biztosítása
Apró Etelka, Pajor Ágnes: aratócsa-
pat nõi tagjainak szoknyák, kötények,
kendõk, férfi tagjainak egységes
kötény, kislányoknak blúz varra-
tásának intézése
A résztvevõk megvendégelésének
költségét, és a ruhák varratásának egy
részét az AGRÁR Kft. támogatta.
Grausza János: az aratócsapat jutal-
mához több mint 50 üveg szarkahegyi
bort ajánlott fel
Martina Zoltán, Borbás Istvánné, Fe-
hér Sándorné, Cseke Veronika: re-
gisztrációs munka
Martina Zoltán, Péti Mária: az okle-
velek elkészítése
Lelkes György: fotózás
Kézmûvesek: Megköszönjük a kézmû-
veseknek hogy jelenlétükkel hozzájá-
rultak a rendezvény sokszínûségéhez.
Átjött Simontornyáról Könyv István
János grafikus és felesége, Könyvné
Szabó Éva bõrdíszmûves, Bencze Já-
nosné keramikus, Pajor István szûcster-
mékekkel,   Király Józsefné kékfestõ,
Wilhelm Konrádné tutyi- és rongyszõ-
nyeg készítõ Gyönkrõl, Oroszi István
fazekas Cecérõl.
Az arató-bemutató költségei:
Kiadások: 243 ezer forint
Kiadások fedezete:
Rendezvényre befizetett támogatá-
sokból fizettünk117 ezer forintot
A különbözetet,  126 ezer forintot, a
Kulturális Egyesület finanszírozta.

kének felkért dr. Puskás Imrét, a
megyei közgyûlés elnökét, majd
szólt a kisszékelyi iskola megszû-
nésérõl, az oktatási intézmények mai
nehéz helyzetérõl.
Ezután Csepregi Ferenc ünnepi be-

szédében hangsúlyozta a kisszékelyi
emberek közösségének kivételes õsi
képességeit, a túlélõképességüket, az
alkalmazkodni tudásukat, embersé-
güket.
Kiemelte a Kulturális Egyesület
céljait, a múltunk és jelenünk meg-
ismeréséhez tartozó értékek védel-
mét, megõrzését és fenntartását,
valamint a nyilvánosság számára tör-
ténõ széleskörû hozzáférhetõvé téte-
lét.
Beszédet mondott id. Péti Imre, aki a
ma is használatos 1938-ban avatott
iskolaépület alapkõletételének része-
se volt. Iskoláskori emlékeinek fel-
idézése után leleplezte az iskola
védõszentjének, Szûz Máriának a
szobrát.
A Kulturális Egyesület ezen alka-
lomból márványtáblát helyezett el az
iskola falára. A táblát Pajor Ágnes az
egyesület elnöke és segítõje, Sasvári
Mirella leplezte le.
Az ünnepség meglepetése volt az
iskola becsengetõ harangjának meg-
szólaltatása. A harangot az iskola
megszûnése után elvitték Simon-
tornyára. A falu ragaszkodott hozzá,
hogy visszakerüljön, ennek köszön-
hetõ, hogy megleltük az Önkormány-
zat padlásán és újra szólhat.
Az iskolaudvaron folytatódott a
megemlékezés.
Dr. Puskás Imre köszöntötte az
egybegyûlteket. Beszédében kitért a
vidéki kistelepülések nehéz hely-
zetére, a lakosság számának csök-

Megemlékezés
az iskola alapításának

310. évfordulójáról

A délelõtti arató-bemutató után min-
denki sietett megebédelni és átöl-
tözni, hogy részt vegyen a hálaadó
misén. A mise kezdetén a Bokréta
Hagyományõrzõ Csoport ünnepi me-
netben vitte az aratókoszorút a
templomba.
A misét Szabó József, a tamási
esperesi kerület esperese celebrálta.
A délelõtt learatott termésbõl egy
kevés a szertartásra került, hogy a
pap megáldja.

A szentmisét követõen a hívek csatla-
koztak az iskolaépület elõtt gyüleke-
zõ nagyszámú ünneplõ közönséghez.
A rendezvény szervezése során több
mint 500 meghívó került elküldésre a
régi osztálynévsorok, tablók alapján
gyûjtött névsorok, fellelhetõ címek
alapján. A régi tanárok közül Czin-
kon Lászlóné, Miklós Eszter és
Gyimesi Jánosné Kozák Julianna,
valamint sok régi diák jött el.
A himnusz közös eléneklése után
Keresztes László polgármester nyi-
totta meg az iskolai megemlékezést.
Köszöntötte a rendezvény fõvédnö-
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kenésére. Elmondta, hogy az iskola
nem finanszírozási kérdés, gyermek
kell hozzá. Kiemelte a helyi össze-
fogást és jó kezdeményezésnek gon-
dolta a régi iskola ilyen jellegû hasz-
nosítását.

Esperes úr megáldotta a szobrot, az
emléktáblát és az új funkciókkal
mûködõ iskolaépületet.
Pajor Ágnes köszöntötte az ünneplõ
közönséget és elmondta, hogy a Kul-
turális Egyesület az iskola alapítá-
sának kerek évfordulóját a szobor-
szentelést és emléktábla avatást kö-
vetõen a felújított osztályteremben
berendezett iskolatörténeti kiállítás-
sal ünnepli. Csepregi Ferenc közre-
mûködõk segítségével iskolánk tör-
ténetéhez gyûjtött anyagot az alapí-
tástól kezdõdõen napjainkig.
Fotókat, tárgyi és írásos emlékeket.
Ugyanebben az épületben kapott
helyet a falu régi tárgyaiból össze-
állított helytörténeti kiállítás. A gyûj-
teménybõl megismerhetjük a falu
múltját, az itt élõ lakosság szokásait,
eszközeit, ruházatát, életmódját.
Mindkét kiállítás megtekintéséhez
kellemes idõutazást kívánt.

Helytörténeti Gyûjtemény

Két évi gyûjtõmunka eredménye a
kiállítás.
A gyûjtés kezdetén az alapkészletet,
szoba-konyha bútorokat és sok más
tárgyat – a volt Mittelholcz-ház be-
rendezését – a Lelkes házaspártól
kaptuk. A késõbbi gyûjtés lassan
haladt, kevesen adtak tárgyakat.
Különösen jó állapotú, szép tárgyat
adtak kevesen. Az átadás idejére
végül mégis egy komplett kiállítás
anyaga gyûlt össze. Még az ünnep-
séget megelõzõ napon is érkeztek
régiségek, így este kilenc órakor még
fúrtuk a falat, hogy elhelyezzük õket.
A gyûjteményt két helyiségben ren-

Az felújított iskolaépületet dr. Puskás
Imre, a megyei közgyûlés elnöke,
Keresztes László polgármester és
Pajor Ágnes, a Kulturális Egyesület
elnöke a nemzeti színû szalag átvágá-
sával avatta föl.

Az eredeti bútorokkal berendezett,
korabeli hangulatába visszaállított
tanterem átadását követõen került sor
a nosztalgia tanóra megtartására. A
tanórát Czinkon Lászlóné Erzsike
néni vezette úgy, ahogy egykor, év-
tizedekkel ezelõtt az osztatlan osz-
tályban, azok számára, akik azokban
az idõkben a padokban ültek. A jó-
kedvûen zajló, az egykori feladatokat
és helyzeteket felidézõ tanóra ko-
moly próbatételt jelentett a kis
padokból már kinõtt egykori nebulók
számára.

A nosztalgia tanórát követõen „Epi-
zódok a régi iskola életébõl” címmel
került sor egy félórás elõadásra a
helyi gyerekek közremûködésével, a
Horváth András és Apró Etelka tanár-
házaspár szervezésében. Az elõadás-
ban a szereplõk négy jelenetben ele-
venítették fel a kisszékelyi iskola
életét, az 1700-as évek elejétõl kezd-
ve a mai idõkig. A szereplõk: Császár
Bettina, Császár Cintia, Fehér
Klaudia, Fehér Nóra, Fehér Tímea,
Horváth Anna, Mezõsi Alexandra,
Sasvári Mirella, Wágensommer
Klaudia.

Csepregi Ferenc az osztályteremben
köszöntötte a legidõsebb volt diákot,
Horváth Jani bácsit, akinek tiszte-
letünk jeléül átadott egy kiadványt,
melyben az iskola története került
megörökítésre.

deztük be, az egyikben egy szoba és
egy konyha berendezései találhatók.
A másikban különbözõ háztartási,
mezõgazdasági, kádár és egyéb esz-
közök.
Ezek a tárgyak minden korosz-
tálynak mást jelentenek. Az idõsebb
korosztály még használta õket, a
középkorosztálynak a gyerekkorát
idézik, a szülõi házat vagy a nagy-
szülõknél töltött nyári szünidõt, ahol
a dunnás ágyban aludtak. A leg-
kisebbek pedig sok tárgyat nem is-
mernek, nem tudják, mire használ-
ták, így aztán néha vicces találga-
tások hallhatók.
Nekem, mint a tárgyak összegyûj-
tõjének is mást jelent a gyûjtemény.
Sokhoz kötõdik egy-egy történet,
amit az adományozó mondott el.
Tudom honnan milyen állapotban
hoztam el és mennyit kellett vele
foglalkozni, hogy kiállíthassam. De
én is átnéztem otthon a pincét-pad-
lást, hogy mit tudnék ide elhozni. És
találtam meg olyan tárgyakat, irato-
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sében közremûködés
Czinkon Lászlóné és ifj. Czinkon Lász-
ló: A régi osztály- és tanító-névsorok
összeállításánál mûködött közre.
Csepregi és Társa Kft Tamási: Régi
padok javítása
Csepregi Ferenc: Teremfestéshez
anyagok, a 36 oldalas iskolatörténeti
kiadvány megírása, nyomda intézése,
a kiállítás megszervezése, összeállí-
tása, Esperes úr, papok, egyéb meg-
hívások intézése, megemlékezéssel
kapcsolatos szervezés
Önkormányzat, Keresztes László: dr.
Puskás Imre meghívása, festõk meg-
vendégelése búcsúebéddel
Isztli Zoltán: Festõknek üdítõital vá-
sárlása
Pajor Ágnes: Meghívó, felkérés meg-
írása, szerkesztése, a szobor, már-
ványtábla megrendelésének intézése,
szervezési munkák
Szabó Márta: A meghívó, felkérés
németre fordítása
Csepregi Anikó: A szobor szállítása
Martina Zoltán: A meghívók nyom-
tatása, postázása, helyi terjesztése
Manzinger József: Hangosításhoz a
felszerelést adta
Gyene József: A hangosítást végezte
Takarítási munkákat végezték: Az
ablakok festés utáni megtisztításában
és az épület ablakainak, helyisé-
geinek takarításában közremûködtek:
Breznyánszky Istvánné, Gyene Jó-
zsefné, Gyene Istvánné, Gyõrfi Szil-
via, Isztli Mártonné (a szobor helyét
is õ készítette elõ), Nádori Józsefné,
Simon Istvánné, Pajor Ágnes, Vódli
Józsefné, Csepreginé Péti Erzsébet.
Iskolaudvar, utcafront takarítására, a
nagyterem feltakarítására a Bokréta
Hagyományõrzõ Csoport tagjai há-
rom alkalommal szerveztek közös-
ségi munkát, melyen résztvettek:
Bodó Gáborné, Isztli Mártonné, Lack
Györgyné, Magyar Sándorné, Nádori
Józsefné, Simon Istvánné, Vódli
Józsefné
Gyene Istvánné: Függönyvarrás
Breznyánszky Istvánné: Függönyök
felhelyezésében segítés

Az iskolai osztályterem felújításában
és a megemlékezés szervezésében
közremûködõknek ezúton mondunk
köszönetet a felsorolt segítségükért:
A vakolat lekaparási munkákat vé-
gezték két hétvégén: Rácz Béla, Far-

kat, amelyeket talán sosem kerestem
volna elõ.
A kiállítás több mint 200 kiállítási
tárgyból áll.
A gyûjteményt adományozóknak ez-
úton is megköszönöm hozzájárulásu-
kat, és mindazok segítségét, akik se-
gédkeztek a rendezésben.
A kiállítás szervezõje és összeállítója:
Pajor Ágnes
Akik tárgyaikkal gyarapították a
gyûjteményt: Barka József, Brez-
nyánszky István, Dick György, Dick
Józsefné, Erlich Dániel, Farkas Jó-
zsef, Glück Ferenc, Handa Istvánné,
Horváth Anna, Horváth Péterné, Isztli
Márton és felesége, Jambrik Julianna,
Keresztes László, Kovács Jánosné,
Lack Györgyné, Lelkes Györgyné és
Lelkes György, Martina Istvánné és
Martina Zoltán, Májer József, Meier
Józsefné, Májer Róbert György, Me-
zõsi István és felesége, Nagy János és
felesége, Nagy Józsefné (Kató néni),
Németh Irén Anna, Ódor József és
Ódorné Tóth Judit, Paddi Józsefné,
Pajor Ágnes, id. Péti Imre, Péti Má-
ria, Sasvári Györgyné, Schlégel Jó-
zsefné, Soós József, Szabó Márta,
Szûcs Istvánné, Tímár Istvánné,
Váczi János, Bajnok Ágnes.

kas József, Schill József, Martina
Zoltán, Májer József, dr. Horváth
András, Csepregi Attila, Csepregi
Anikó, Károly Bertalan és Csepregi
Ferenc
Farkas István: Külsõ vakolat javítás
Magyar Sándor: Belsõ vakolat javítás
Teljes festés-mázolás: Csepregi Fe-
renc felvette a kapcsolatot a Tamási
Vályi Péter Szakközépiskolával, az
oktatók a festõ tanulókkal két hétig
az útiköltség megtérítése fejében el-
végezték a terem teljes festés-má-
zolási munkáit.
Májer József: Villanyszerelési munka
költségei, udvarrendezés, fa és törme-
lék elszállítás, tanárok, diákok, köz-
remûködõk felkeresése, kapcsolat-
tartás, iskola-kiállítás rendezésében
közremûködés
Paddi József: Udvarrendezés, padló-
csiszolás, egyéb munkákban közre-
mûködés
Bodó Gábor: Udvarrendezésben rész-
vétel
Károly Bútor Kft Tamási: Dobogó
készítés, szekrényüvegezés
Iregszemcse Önkormányzat és Álta-
lános Iskola:  Régi oktatási segéd-
eszközök, táblák,  térképek, képek
Simontornyai Általános Iskola: Régi
naplók, anyakönyvek
Nagyszékelyi Általános Iskola: Ok-
tatási segédeszközök, képek
Gyulaji Erdõ És Vadgazdaság Tamá-
si: Mártogatós tollak megvásárlását
támogatta

Rácz Béla: Képkeretek
Májer Virág: Iskola-kiállítás rendezé-



Horváthné Apró Etelka tanította be, a
Bokréta Hagyományõrzõ Csoport
elõadását Lelkes Györgyné állította
össze, a fellépésüknél Lelkes György
mûködött közre.
A nap zárásaként aratóbál vette
kezdetét. A zenét Manzinger József
és zenekara szolgáltatta.

7KICSI FKICSI FKICSI FKICSI FKICSI FALALALALALUNKUNKUNKUNKUNK2011. június-július

Fotókiállítás

A Mûvelõdési Ház elõterében került
sor a Hegyhát-Sió Természetbarát
Fotóklub fényképeinek kiállítására,
„Kisszékely varázsa” címmel. A fotó-
klub a simontornyai iskola keretei
között indult útjára, 2010-ben Kis-
székelyben kezdte tevékenységét,
falubeliek is tagjai. A kiállított fény-
képek Kisszékely és környéke gaz-
dag és sokszínû természeti értékeire
és szépségére hívták fel a figyelmet.
A kiállítást dr. Horváth András szer-
vezte.

Kultúrmûsor
az aratóünnepen

Délután a Mûvelõdési házban szín-
vonalas kultúrprogramot láthattak az
érdeklõdõk. A mûsor Boros Tamás
János vidám jelenetével kezdõdött,
amelyet Keresztes László és Fehér
Tímea adtak elõ. Ezt követte a kis-
székelyi kislányok szép tánca, amely-
re több héten át nagy izgalommal
készültek, szorgalmasan próbáltak. A
Bokréta Hagyományõrzõ csoport
régi népdalokat énekelt és eljárták a
hagyományos kisszékelyi táncokat
is. A simontornyai citerazenekar jó
hangulatot teremtõ elõadása min-
denkinek nagyon tetszett. Ezután
következett a táncház, amelyhez a
zenét a Bényi Péter vezette nagy-
székelyi zenekar szolgáltatta. A tánc-
lépéseket Horváth Irénke tanítónõ
mutatta a táncolni vágyóknak.
A szereplõ kislányoknak a táncot

Támogatások
Az aratóünnepet, az iskola felújítását,
a kiállítások létrehozását nagyon so-
kan támogatták. Mindenki lehetõsé-
geitõl függõen, kisebb-nagyobb ösz-
szeggel járult hozzá.
Köszönjük mindenkinek, akár hely-
béli, nyaralótulajdonos, a faluból
elszármazott, vagy csak a progra-
mokra jött el, hogy támogatásra mél-
tónak érezték a programokat. Utólag
is érkeztek támogatások a szám-
lánkra. A mai napig 1.016 700 forint
gyûlt össze.
A rendezvény teljes költsége 1 421
117 forintot tett ki.
A bevétel nem fedezte minden kiadá-
sunkat. Így a támogatásokon túl az
egyesület 404 ezer forinttal egészí-
tette ki a rendezvény költségeinek
fedezését.
Támogatók neve abc sorrendben:
AGRÁR Kft., Antalik János, Arnold
Lõrinc, Barka Gyõzõ, idõs Barka
József, ifjú Barka József, dr. Barócsai
György, Beck Mártonné, Beke Géza,
Benczéné Soós Julianna, Bérdi Jó-
zsef, Bereczki Károlyné, Berg Péter,
Blum Andrásné, Blum Imre, Bodrogi
Tibor, idõs Borbás Imre, ifjú Borbás
Imre, Borbás Imréné, Borbás József,
Borbély Péter, Borda Károly, Botos
Ferenc, Botos Ferencné, ifjú Botos
Imre, Breznyányszky Ferenc, Brez-
nyánszky István, Bukovszki Miklós,
Búró Mariann, Bükkösi Andrásné,
Czinkon Lászlóné, Csepregi és Tsa
Kft., Csepregi Ferenc, Cserhalmi
Imre, Csillagné Bereczki Katalin,
Dancz Tiborné, Dick József, Diel
Jánosné, Drézer Lászlóné, Elek
László, Erdõs Gabriella, Erdõs János,
Farkas József, Farkas Lászlóné,
Fehér Lajos, Ferencz István, Ferencz
Tamás, Ferencz Istvánné, Ferencz
Katalin, Fodor Kázmérné, Gárdo-
nyiné Horváth Veronika, Glück
Imréné, Glück Tamás, Grausza Já-
nos, dr. György István, Gyurkó Gá-

bor, Handa Istvánné, Haumann An-
tal, Haumann József, Hopp Géza, dr.
Horváth András, Horváth János,
Horváth Nándorné, Horváthné Apró
Etelka, Ihász Józsefné, Isztli Márton,
Jambrik Julianna, Jankó Lászlóné,
Katona József, Kékesi Jánosné, Kiss
Anikó, Kiss Ferencné (Budapest),
Kristály Kft., Kupásné Timár Piros-
ka, Lack Mária, Lakatos Ábel, Leim-
szider József, dr. Lovró István, Mar-
tina Istvánné, Martina Zoltán, Májer
József, Marancsik Imréné, Margaret
Wochnik, Máté Lászlóné, Máté Ro-
zália, Meier József, Mezõ József,
Mezõsi István Ferencné, Mónus Já-
nosné, Nagy András, Nagy Józsefné,
Nagyné Bodó Mária, Nyári Mihály-
né, Nyirati Imréné, Nyirati Józsefné,
Nyúl Józsefné, Paddi Józsefné, Pajor
Ágnes, Pál Józsefné, Pencs János,
idõs Péti Imre, Péti Mária, Péti Ven-
del, Piszker András, dr. Póka Péter,
Priger Józsefné, Reidl Henrikné,
Romsits Sándor, Ságvári Józsefné,
Sajtos Mihályné, Schill Imre, Schill
József, Schmidt Ferencné, Schwarcz
Mária, Somogyi Ferenc, Somogyi
Ferencné, Soós József, Sudár Má-
tyásné, Szabó Erzsébet, Szabó Fe-
rencné, Szalma László, Szilágyiné
Erdei Mária, Takács Erzsébet, Timár
István Csaba, Tóth György, dr. Tóth
László, Usztelhel Györgyné, Vati Ist-
vánné, Vathy Zsuzsa, Vicai Ferenc,
Vódli József, Vódli Józsefné, Zsám-
bokiné Kelemen Mária, Zsitvay
Attila
A névsor családonként csak a be-
fizetõ nevét tartalmazza, de köszön-
jük a meg nem nevezett hozzátarto-
zóknak is. Azokat is felsoroltuk, akik
az iskolatörténeti kiadvány vásárlá-
sával támogatták a rendezvényt. Az
utólagos  támogatásoknak is nagyon
örülünk.

Az anyagi támogatók és munkájukkal
segítõk felsorolásánál törekedtünk a
teljességre. Ha mégis valakit véletle-
nül kihagytunk, utólag pótoljuk
nevének megemlítését.

Miklós Erika
Pajor Ágnes

Horváth András
Apró Etelka

Martina Zoltán

Iskolai megemlékezéshez köthetõ
kiadások összesen:   1.178 ezer forint
Kiadások fedezése:
Rendezvényre adott támogatásokból
fizettünk: 900 ezer forintot
A különbözetet, 278 ezer forintot, a
Kulturális Egyesület finanszírozta.
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E havi számunkba a fényképeket
Kiss Albert, Kántor István, Pajor
Ágnes, Martina Zoltán, Miklós
Erika, Horváth András, Lelkes
György 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

Évzáró
a Kerekerdõ Családi Napköziben

Június 7-én tartottuk évzárónkat a
családi napköziben, amelyre hivata-
los volt a szülõkön kívül a falu
apraja-nagyja. A gyerekek egész év-
ben szorgalmasan gyakorolták, tanul-
ták azokat a verseket, dalokat, kis
szerepeket, melyekkel a “publikum”
elé álltunk! A mindennapok része
egy-egy új vers, mondóka, ének meg-
tanulása, amelyek által észrevétlenül
nõ a gyerekek szókincse, tudása. A

„répa-mese” próbáit kimondottan
élvezték, és a mûsor után is próbálni
akarták, hiányzott nekik  a mese
eljátszása. Akik jelen voltak az év-
zárónkon, láthatták, hogy még ven-
dégmûvészt is foglalkoztattunk  (a
kis létszám miatt), Szilvi szakács-
nénink  személyében, tehát nem egy
akármilyen “együttesrõl” van szó...

A mûsor után a  vendégeket a gyere-

kek szülei süteménnyel, üdítõvel kí-
nálták.

Óvodásaink okos, szorgalmas, ügyes
gyerekek, és ráadásul nem félnek egy
kis szerepléstõl, bátran megmutatják
amit tudnak, a családon túl, a
kisszékelyi emberek örömére is.

Taróczy Tamásné és Apró Etelka

A képviselõtestület nyár eleji ülésére jú-
nius 30-án került sor. Az ülésen a hivata-
los résztvevõkön kívül egy fõ vett részt.
Meghívott elõadóként Torma József, a
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Tamási Kirendeltségének
vezetõje számolt be a polgári védelem
helyi feladatairól és szerepérõl.
Elmondta, hogy a Paksi Atomerõmû
védelmi intézkedéseihez tartozó
kimenekítési terv készül településünkre
is. A tûzoltóság átszervezése miatt
várható, hogy a tûzoltók a jövõben
Sárbogárdról indulnak, így legalább 40
perces kiérkezési idõre lehet számítani.
Ezért fontos, hogy saját, helyi véde-
kezésre is felkészüljünk.

Kisszékelyben két jelentõs veszély-
forrás a partfal leomlása és a hirtelen
lezúduló csapadékvíz.
A Polgármester beszámolt arról, hogy
településünk csatlakozási szándékát a
Simontornyai Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társuláshoz a társult önkor-
mányzatok elfogadták, így szeptem-
bertõl a kisszékelyi gyerekek szerzõdés
szerint is a simontornyai iskolába jár-
nak.
Szamonek Gyula falugondnok és kép-
viselõ tájékoztatót tartott a falugond-
noki szolgálat végzett munkájáról és
jövõbeni terveirõl.
Az önhibájukon kívül hátrányos hely-
zetben lévõ önkormányzatok támoga-

tására kiírt pályázaton településünk tá-
mogatást nyert, de az igényelt 4.2 millió
Ft összeghez képest mindössze 594 ezer
forintot.
Az elmúlt idõszakban településünkön sor
került a családi napközi és a tábor ha-
tósági ellenõrzésére. Az ellenõrök mind-
két intézményt rendben találták.
A képviselõtestület következõ ülésére
augusztus 25-én 15:00 órakor kerül sor a
Könyvtárban.

Horváth András – Pajor Ágnes

Tájékoztató a képviselõtestületi ülésrõl


