
A bolondos áprilisi hónapot
két nagyobb esemény keretezte
Könyvtárunkban. Az első, egy a
kultúránkhoz szorosan kötődő
megemlékezés volt, a Költészet
Napja. Mint tudjuk, április 11 -én
született hazánk egyik legjelentő-
sebb irodalmi személyisége, Jó-
zsef Attila. Ilyenkor adják át a
József Attila-díjakat is, valamint
országszerte rengeteg kulturális
program kötődik ehhez a naphoz.

A könyvtárban ezt egy ki-
sebb születésnapi bulival ünnepel-
tük meg, tortával, gyertyákkal,
lufikkal, ahogy illik, valamint
megnéztünk egy színdarabot,
mely József Attila életét mutatta
be. A teremben írásos anyagok
voltak kihelyezve, melyekből töb-
bet megtudhattunk a nagy művek
kialakulásának körülményeiről,
költőink életpályájáról, s néhány
vers dekoráció segítségével is
életre lett keltve.

Másik jelentős nap a Húsvét
Hétfő volt. Délelőtt rendeztünk
tojás-vadászatot, melyre csokito-
jással, festett tojással, és további
édességekkel vártuk a gyerekeket,

akik a könyvtár udvarában keres-
gélhették az elrejtett ajándékokat.
Nem várt gyerek-sereg érkezett,
aminek igazán örültünk, és ezúton
is köszönjük a szülők közreműkö-
dését, akik besegítettek a Nyuszi-
nak.

Az esti órákban is kedves-
kedtünk a gyerekeknek, így meg-
rendezésre került az első mozis
este. Egy animációs filmet néz-
hettek meg az érdeklődők, és mint
minden valamirevaló moziban, itt
is volt pattogatott kukorica, üdítő,
és más, húsvéti díszbe öltözött
édességek, mint például répa ala-
kú chips, vagy „nyúlbogyó”. A
mozi dátumáról, és egyéb tudni-
valóiról plakáton, valamint inter-
neten értesülhetett a falu
lakossága. Szerencsére nagy tár-
saság gyűlt össze, annak ellenére
sok felnőttel, hogy a film a gyere-
keket célozta meg inkább. Ennek
sikerén felbuzdulva biztos, hogy
lesz még mozis este, melyre film-

javaslatokat szívesen fogadok!
Az április hónap egy kis lak-

berendezéssel is tarkítva lett. A
könyvtár egyik terme át lett ala-
kítva gyerek-sarokká, így ezután
még nagyobb szeretettel, és még
tágasabb hellyel várjuk a gyere-
keket, anyukástól, apukástól,
vagy akár egyedül. Lehet színez-
ni, rajzolni, játszani társasokkal,
óriás-legóval, vagy csak a sző-
nyegen csücsülve könyveket ol-
vasgatni, lapozgatni.

A gyerek-sarok játékainak
bővítéséhez szívesen fogadunk
társasokat, játékokat, plüssöket,
mesekönyveket, és egyéb dekorá-
ciós eszközöket. A tapasztalat azt
bizonyítja, hogy a legapróbb, pár
hónapos babák is nagyon élvezik
az új szobát, úgyhogy bátran lehet
hozni őket is, hogy már most
megbarátkozhassanak a könyvtár-
ral!

Dick Ramóna
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A képviselőtestület (KT)
március 27-én tartotta soros ülé-
sét.

A Polgármester az ülés elején
beszámolt az elmúlt egy hónapos
időszak önkormányzati esemé-
nyeiről. A Start közmunkaprog-
ram keretében az időszerű
veteményezéseket elvégezték,
zajlik a talajművelő eszközök ja-
vítása. A virágosládák közül 26
tönkrement, helyettük 20 újonnan
elkészült. A sürgősségi betegellá-
tásról tartottak megbeszélést Si-
montornyán, ahol kiderült, hogy
az orvosok létszáma drasztikusan
lecsökkent, az ügyelet jelenlegi
formájában nem látható el, ezért
egy külsős céget bíznak meg, új
orvosok lesznek majd ügyeletben.

A következő napirendi pont-
ban Mezősi Ferenc számolt be a
Horgászegyesület egy éves tevé-
kenységéről. Elmondta többek
között, hogy a vízmegtartás prob-

lémás volt, támfal kiépítésére volt
szükség. A partot helyenként (fő-
ként a horgászhelyek között) alá-
mosta a víz, ott fűzfavesszőkkel,
akácoszlopokkal kell megerősíte-
ni.

Herczeg Lajos tájékoztatatta
a testületet A SióVíz Kft. 2013.
évi működéséről. A társaság az el-
múlt évben 28000 m3 vizet szol-
gáltatott Kisszékelyben, végig a
2. számú kút volt használatban.
Az év során 2 utcai csőtörést, 5
házi csőtörést és 1 5 aknás szivár-
gást kellett javítani. Kétszer volt
minőségi kifogás a vízzel szem-
ben: egyszer a baktériumok
mennyisége, egyszer pedig az
ólomkoncentráció volt határérték
felett. A 2012. évi vízügyi törvény
új helyzetet teremtett a vízszol-
gáltatásban, melynek értelmében
2014. februártól a Sióvíz Kft. tu-
lajdonosai 20 évre a DRV ZRt.-
hez társultak. 2014. június 1 .-től a

DRV végzi a vízszolgáltatást.
A jegyzőnő felhívta a testület

figyelmét, hogy a közelgő parla-
menti választás lebonyolítása ér-
dekében a helyi választási
bizottságot ki kell egészíteni. A
jegyzőnő javaslatot is tett az
egyes tagokra, amelyet a KT
megszavazott. Ennek értelmében
a helyi választási bizottság új el-
nöke Dick Ramóna, elnökhelyet-
tese: Fehér Árpádné, új tag
(póttagból) Varga Jánosné lett, új
póttagnak pedig Pomázi Izabellát
kérték fel.

A képviselőtestület követke-
ző ülésére április 24-én, az azt
követőre május 29-én 13:00 órá-
tól kerül sor a Könyvtárban,
melyre minden érdeklődőt vár-
nak.

Horváth András – Pajor Ágnes
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Március események

Március hónapban Tolna-
némedire és Simontornyára is hi-
vatalos volt a Bokréta.

Először Tolnanémedi volt
a házigazda. Március 8.-án került
megrendezésre a hagyományos
farsangi mulatságuk. Rajtunk kí-
vül a simontornyai barátainkat
látták vendégül. Mindenki készült
egy ki műsorral: Mi erre az alka-
lomra, egy vidám, mulatságos nó-
tacsokorral szórakoztattuk a
nagyszerű közönséget. A műsorok
után finom vacsorát, és házilag
készült süteményeket fogyaszt-
hattunk. Ezt követte a tombola,
ahol a kisszékelyiek taroltak. Az
est további részében a mulatozásé
és a táncé volt a főszerep. Egy

kétfős zenekar húzta talpalávalót,
kifulladásig.

Március 21 .-én pedig Si-
montornya volt a házigazda Volt
illetve jelenlegi Simovill dolgo-
zók által létrehozott Fény-Erő
Egyesület látott vendégül, akik
nemrég alakultak. Nagyjából két
hónappal ezelőtt látogattak el mi-
hozzánk, az egyesület 5 tagja,
hogy szeretnének egy barátkozós,
beszélgetős délutánt eltöltetni ve-
lünk. Szívesen fogadtuk a meghí-
vásukat és lelkesen készültünk
egy kis műsorral. Egy új , dalos
kocsmajelentet adtunk elő, ami-
nek nagy sikere volt. Simontor-
nyai barátaink versekkel, és egy
vicces kis színdarabbal szórakoz-
tattak bennünket. A műsorok után
finom, svédasztalos vacsorával és

finomabbnál finomabb sütemé-
nyekkel kedveskedtek. A vacsorát
tánccal és sok-sok nótázással dol-
goztuk le, melyet harmonikaszó
kísért.

Mindkét helyen nagysze-
rűen éreztük magunk, és remél-
jük, mihamarabb találkozunk! !

Cseke Veronika

Figyelem! AKicsi Falunk keres-kínál hirdetés rovattal bővül! Várjuk a
hirdetéseiket a 30/2432-146 telefonszámon.



Az idei évben április 5-én
került megrendezésre a hagyomá-
nyos borverseny. A lebonyolítás
rendszere évek óta változatlan.
Délután 5 óra kőrül gyülekeznek a
részt vevők, elfoglalják az aszta-
loknál a helyűket. A zsűri is felké-
szül a kóstolásra. Most csak 4 fő
pontozott. Erdős József elnök mel-
lett, Isztl János. A helyi termelőket
Nádori József és az „új” szakértő
Borbás Sándor képviselte.

A polgármester köszöntője
után megkezdődik a komoly mun-
ka. 1 5 fehér, 7 rosé, és 25 vörös
bor várt a bírálatra. Az értékelt bo-
rok pontjait folyamatosan összesí-
tettem, így hamar kiderült, hogy
melyik bort hogyan pontozta a
zsűri és a közönség. Most is ta-
pasztalható volt, hogy az asztalok-
nál kóstolgatók, szigorúbbak
voltak, mint a zsűri tagjai.

A rosé borok után kis szü-
net volt, mely idő alatt a már
törzsvendég citerazenekar Simon-
tornyáról játszott. Majd folytató-
dott a legtöbb minta, a vörösbor
bírálata. Közben a jeligés boríté-
kokból megállapítottuk a már érté-
kelt minták tulajdonosait. Az
oklevelek nyomtatása igen sok
időt igényel, hisz minden bor ka-
pott oklevelet a minősítés szerint
arany, ezüst, bronz, illetve emlék-
lap kategóriában. Utóbbiakat a
bronz díjat el nem érő termelők
kapták. A vörösborok értékelése
után a helyi Bokréta hagyomány-
őrző csoport is énekelt az alka-
lomhoz illő mulatós nótákat. A
szokásos vadpörkölt elfogyasztása
után megtörtént az értékelés a zsű-
ri elnöke által, majd az oklevelek
átadása történt. Szokás szerint a
három legjobb helyezett tárgyju-
talmat is kapott. Idén Grausza Já-
nosnak köszönhetően az

emléklapot kapó termelők egy
zacskó kénport is kaptak, hogy jö-
vőre jobb borokat tudjanak készí-
teni.

Az eredmények ismerteté-
se után sokan hazamentek, de pá-
ran azért maradtak és sokáig
énekelgettek.

Az eredmények közt nem
szerepelnek a nem Kisszékelyben
termett szőlőből készült borok,
mivel a rendezvény mindig a kis-
székelyi borok bírálatáról szólt.
1 9,51 pont felett arany, 1 8,01
ponttól ezüst és 16,51 ponttól
bronz oklevél jár. Termelők által
adott pont zárójelben a név után
került feltüntetésre.

FEHÉR BOROK
ARANY: 4. számú 20,05 pont Bo-
tos Imre. (1 8,83 pont); 1 . sz.
20,00 p. Horváth Péterné. (1 5,75
p.); 1 6. sz. 1 9,90 p. Isztl János
(14,5 p.)
EZÜST: 14. sz. Eisele Monika
(18,92 p. KÖZÖNSÉG DÍJAS);
1 3. sz. 1 9,2 p. Vódli József (1 8,5
p.); 1 2. sz. 1 8,65 p. Kovács János
(16,5 p.)
BRONZ: 6. sz. 1 7,63 p. Ifjú János
(16,58 p.); 1 0. sz. 1 7,58 p. Borbás
Sándor (1 5,25 p.); 9. sz. 1 6,88 p.
Tóth György (17,1 7 p.); 11 . sz.
1 6,78 p. Bereczki Imre (18 p.); 5.
sz. 1 6,75 p. Barka Győző (14,0 p)
EGYÉB: 7. sz. Ifjú Barka József
(14,1 7 p.)

ROSÉ BOROK
ARANY: nem lett.
EZÜST: 6. sz. 1 9,1 p. Eisele
Achim Josef (19,33 p. KÖZÖN-
SÉGDÍJAS); 8. sz. 1 8,93 p. Závo-
di László (16,42 p.); 3 . sz. 1 8,63 p
Ifjú János (1 8,67 p.)
BRONZ: 5. sz. 1 7,9 p. Borbás
Sándor (14,0 p.); 2. sz. 1 7,6 p.
Isztl János (17,33 p.)
EGYÉB: 4. sz. 1 5,98 p. Bereczki
Imre (1 3,67 p.)

VÖRÖS BOROK
ARANY: 22. sz. 20,25 p Nádori
József (1 8,1 7 p.); 24. sz. 1 9,85 p.
Závodi László (16,64 p.); 23. sz.
1 9,83 p. Grausza János (14,83 p)
EZÜST: 7. sz. 1 9,23 p. Isztl János
(1 5,67 p.); 21 . sz. 1 9,2 p. Gyuri-
cza Anikó (17,67 p.); 1 . sz. 1 8,85
p. Holló István (15,1 7 p.); 1 7. sz.
1 8,83 p Manzinger József (17,08
p.); 1 6. sz. 1 8,1 p. Vódli József
(1 5,0 p.)
BRONZ: 20. sz. 1 7,9 p. Péti Ven-
delné (1 3,75 p.); 6. sz. 1 7,1 8 p.
Botos Imre (16,0 p.); 5. sz. 1 6,98
p. Horváth Péterné (1 5,92 p); 8.
sz. 1 6,8 p. Eisele Achim Josef
(17,5 p.); 1 5. sz. 1 6,68 p. Tóth
György (1 3,0 p.); 11 . sz. 1 6,65 p.
Bereczki Imre 18,33 p. KÖZÖN-
SÉG DÍJAS); 1 3. sz. 1 6,53 p. Ifjú
János (16,08 p.)
EGYÉB: 18. sz. 1 6,48 p. Hegedűs
János (1 3,0 p); 4. sz. 1 6,35 p. Ná-
dori Tamás (16,67 p.) 1 2. sz. 1 6,2
p. Tóth György (15,0 p.)

Martina Zoltán
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Borverseny

P IAC

Május végétől szombatonként újra lesz piac az iskol udvarán. Várjuk a vásárlókat és főleg az eladókat, ha
van felesleges portékája. Legyen az zöldség, tojás, eper, cseresznye, vagy befőtt, savanyúság, lekvár.
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KÖSZÖNET

Mindazon Kisszékelyhez kö-
tődő személyeknek, akik örömmel
fogadták és anyagiakkal is támo-
gatták Garamvölgyi Gyuri bará-
tunk emléktáblájának
elhelyezését, név szerint szeret-
nénk köszönetet mondani:

Kerner Józsefné(Kövér Ma-
rika), Nyúl Józsefné (Borbély Ró-
zsika), Kékesi Jánosné (Glück
Ilike), Erdős Józsefné (Fülöp Ve-
ronika), Erdős Jánosné (Schiszler
Marika), Mező József, Szabó
László, Romsits Sándor, Csepregi
Ferenc, Glück Péter.

Rácz Béla, Farkas József

Szépeket alkottunk a
fonóban

A téli hónapok hideg estéin
sok szép dolog készült a fonóba
járó asszonyok, lányok keze nyo-
mán. Paddiné Kati nénitől megta-
nultunk öt tűvel zoknit kötni,
nagyon szépen köszönjük fárado-
zásait.

A meleg kötött zoknik, kesz-
tyűk, sapkák ideje lejárt, szólíta-
nak bennünket a kerti munkák,
így a közös kézimunkázást egy
időre berekesztjük. Az őszi beta-
karítások után ismét várunk min-
den kézimunkázni szerető
kisszékelyit közénk, a fonóba.

Apró Etelka

Lencs Edit
ügysegéd

Tolna Megyei Kormányhivatal
Tamási Járási Hivatal
Szerda 9 - 9 45 közt

Ügyfélfogadás
Fűrész Nóra Falugazdász

Kisszékelyben
Hétfő 15 - 16 óra közt.

GYEREKNAP

Idei évben is lesz gyereknap.
Várjuk a gyerekeket tréfás játé-
kokkal, csoportos és egyéni fel-
adatokkal. Időpont 2014. május
24. 1 5 óra.

Helyszín az iskola udvar és a
könyvtár udvara. Kérjük a szülők
segítségét a lebonyolításban.

TANÖSVÉNY
MEGNYITÓ

A Kulturális Egyesület má-
jus 24-én tartja az elmúlt években
kialakított Négyszögletű Kerek
Erdő tanösvény hivatalos meg-
nyitóját. A program 9 órakor kez-
dődik, várhatóan háromnegyed
10-től pedig körbejárjuk a tanös-
vény Berkenye Körútját (erdőn
keresztül a kilátóhoz). Minden
érdeklődőt szeretettel várunk
2014. május 24-én 9 órakor az
Iskola épületénél.

ELADÓ

Új görkorcsolya tartozékaival
lányoknak (rózsaszín) eladó.
Érdeklődni telefonon a 74/403-

290 számon lehet.




