Aratóünnepi program
Kisszékely 2012. július 7.

Az elmúlt évhez hasonlóan az
idén is megünnepeljük az aratás
kezdetét a hagyományos kézi aratás bemutatásával. Reggel 8 óra
után gyülekezünk a strand melletti
parkban. 9 órakor indulunk az aratás helyszínére korhû öltözetben,
eszközökkel, lovaskocsikkal. A
helyszín a Szállás lesz (temetõvel

szomszédos búzatábla). Az aratás, kötélfonás, aratóeszközök bemutatását követõ értékelés délig
tart. Ekkor kerül sor a régi
temetõben az új sírkeresztek
megáldására, majd a szabadtéri
misére. Egy óra után elõadást tart
K. Németh András régész, a
simontornyai vármúzeum igazgatója a kisszékelyi középkori
templomról, egykori faluról. Délután a strandnál lehet ebédelni. 16
órakor népzenei és néptánc
mûsort adnak elõ a helyi és
vendég fellépõk. A napot aratóbál
zárja.
Egész napos programok: helyi
termékek bemutatója, kézmûves
foglalkozások és vásár, gyerme-

keknek lovaglás pónilovon, lovaskocsi túra.
Nagyon örülnénk, ha a rendezvény napján a faluban lakók közül
néhányan régi viselethez hasonlóba öltöznének (pl. nõk: bõ szoknya, kötény, férfiak: sötét nadrág,
fehér paraszting, mellény, kalap)
és abban jönnének az eseményre.
A programok iránt érdeklõdõ,
mozgásukban korlátozott személyek számára az Önkormányzat a
falugondnoki autóval biztosítja a
helyszínre szállítást.
Elõzetes jelentkezés: Falugondnoknál (telefon: 30/904-1741)
vagy a hivatalban (telefon: 74/
403-650).

A július 7-i aratóünnep sikeres lebonyolítása érdekében az alábbiakra hívjuk fel a
figyelmet:
Önkéntes munka

Felhívás

Június 23-ára önkéntes munkát
szervezünk. Ekkor kerül sor a régi
temetõben az új fejfák sírokra helyezésére, a szabadtéri mise helyszínének további alakítására, a
Kálvária hegyen található kereszt
talapzatának felújítására. Kérjük,
hogy aki teheti, segítse munkájával, de akár csak jelenlétével, tanácsával a megvalósítást.

Tisztelettel kérjük a falu lakosságát, hogy a 2012. július 7-én
megrendezésre kerülõ nyári rendezvény idejére, a község tiszta,
esztétikus képének kialakítása, jó
hírnevének megõrzése érdekében
mindenki gondoskodjon lakóingatlana és az elõtte lévõ utcaszakasz gyommentesítésérõl, tisztántartásáról.

Találkozó: 23-án szombaton reggel 8.30 órakor a Ravatalozónál

Aki szeretne hozzátartozójának
nyughelyére elhelyeztetni egy keresztet, az kérheti a fejfára halottja nevének felírását és a kért
helyre kerülését. A kereszt ára
4.500 Ft. Akinek ilyen kérése van,
igényét jelezze a hivatalban.

A fényképek a 2011. évi aratónapon készültek

