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A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A
KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

Esős időben tartottuk a hatodik Aratóünnepet

Már egész héten jósolták az időjárás jelentésekben, hogy a szombati Aratónapra jelentős csapadék várható. Pénteken még a Katasztrófavédelmi
szervektől is jelezték az Önkormányzatnak, hogy
készüljünk fel a szombati rendkívüli időjárásra,
másodfokú figyelmeztetés van érvényben, jelentős
csapadék és 70 km/h-t is meghaladó erős szél várható.
Péntek este még hihetetlennek tűnt, hogy mindez bekövetkezik. De aztán alig hajnalodott bebizonyosodott, hogy ezúttal nem tévedtek. Hónapok
óta nem volt ilyen esős nap, mint a rendezvény
napján.
A reggel próbára tette a szervezőket. Égtek a telefonvonalak. Vidékről érdeklődtek, hogy mi tévők legyenek, elinduljanak-e. Akik korábban már
nálunk jártak, számukra nem volt kérdés, hogy eljöjjenek.
Akülső helyszínekről, amit lehetett beköltöztettük a Művelődési Házba. A nyitott pincékhez tervezett bor, pálinka, sajt kóstolására az előtérben volt
lehetőség. Nemess Viktor, Kistamás Gábor és Varga Sándorné már kora reggeltől helyt álltak ennek
átszervezésében. Az önkormányzat dolgozói kenték a zsíros kenyereket a vendégek kiszolgálására.
Májer József aratópálinkával várta az érkezőket.
Martina Zoltán a helyi és a vidéki csapatokat
kérte, hogy az eső ellenére korhű öltözetben, eszközökkel érkezzenek. Turula Ilona körbetelefonálta a
kulturális műsorban fellépőket annak érdekében,
hogy a délutáni műsort korábban kezdhessük. Megbeszéltem a Plébános úrral, hogy a búzaföld szélére tervezett aratóeszközök és gabona megáldása
helyett délelőtt tartson szentmisét. Hogy a délelőtti
várakozás ne teljen unalmasan, Csepregi Ferenc
hozott magával a korábbi Aratóünnepeken készült
fotókat, melyek kivetítésre kerültek a színpad mö-

götti falfelületre. Az ott várakozók érdeklődéssel
nézegették a képeket.
A vendégek közül sokan fittyet hányva az időjárásra, magához véve esernyőjüket elsétáltak a

templomba. A szertartás után volt, aki vállalkozott
és lement a Vadvirág panzióhoz, ahol a kenyérsütés bemutatása zajlott. Szigetvári Katalin több segítővel – Paddi Józsefné, Varga István - egész
héten készült a faluvégi programra. Oda terveztük
a kézi cséplés, lovas nyomtatás, rostálás, őrlés, kenyértészta dagasztás bemutatását, a kenyérsütést a
kemencében és a frissen sült kenyér kóstolását. A
kenyérsütés így is megtekinthető volt.
A szabadtéri programokat elmosta a nagy
mennyiségű csapadék. Elmaradt a parkban a cséplőgép üzemeltetésének a bemutatása. Ságvári József már pénteken áthozta lovait. Májer Józseffel
megszervezték, hogy Neumann László régi traktorjával fogják meghajtani a cséplőgépet. Ságvári
Józsi készíttetett hajtószíjat a géphez.
A strandon közben készült az ebéd. A sárbogárdi szakácsok, Nagy Dezső és Tarr János főzték
a sátor alatt a vadpörköltet, a marhapörköltet és
halászlevet. Tölgyesi Gabriella a tárcsán sült tarja
elkészítését vállalta. Az önkormányzat konyháján
is készítették a hozzávalókat.
A szentmise után a vendégek visszatértek a
Művelődési Házba, ahol Csepregi Ferenc beszélt
az aratóünnep jelentőségéről és felkérte az aratócsapatokat, mutatkozzanak be a színpadon. Elmondták, hogy hogyan készültek az eseményre,

folytatás a következő oldalon
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számukra mit jelent a hagyományok felelevenítése, bemutatták a magukkal hozott eszközöket, ételeket. Az idei eseményre rekordszámú aratócsapat
regisztrált. A korábbi években tíz alatt volt a jelentkezők száma, az idei évben már tizenhat, melyből
tizenkettő el is jött nem törődve a mostoha időjárással. Nagyszékelyből, Pincehelyről, Ozoráról kettő-kettő, Tolnanémediről,
Simontornyáról
egy-egy, Kisszékelyből pedig mint mindig négy
aratócsapat vett részt a rendezvényünkön.
(Az előzetesen jelentkezők közül a sárszentlőrinci, a szakályi és a szárazdi csapat nem érkezett
meg). Ismét készültek fényképek (Dick Ramóna
volt a nap fotósa), és a vendégeket megajándékoz-
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tuk egy kis csomaggal. Szigetvári Katalin jóvoltából mindenki kapott emlékbe egy kis cipót,
nemzeti szalaggal átkötve és „Aratóünnep Kisszékely 2016” feliratú kenyeres címkével.
Az ismerkedés után mindenkit várt a finom
ebéd.
Sajnos a vendéglátó egységnek sem kedvezett az
időjárás okozta helyzet, egyrészt az elmaradt vendégszám miatt, másrészt a lecsökkent hőmérsékletben nem fogyasztottak annyi italt a vendégek.
Délután sorban érkeztek a fellépő szereplők.
Közel három óra felé elkezdődött a kulturális
program.
Az estét egy nagyon jól sikerült, vidám bál
zárta. A Vaskúti Bohémek garantáltan jó szórakozást nyújtottak a táncos lábú közönségnek.
Az idei évi aratóünnep is kiváló lehetőséget
teremtett, hogy széles körben felelevenítsük a régi
szokásokat, emlékeket, összehozza a környező településekről is az embereket és együtt éljük át az
Pajor Ágnes
ünneplés örömének érzését.
polgármester

Aratóünnepi előkészületek

A hatodik Aratóünnep előkészületei is már a több
év alatt kialakult és megszokott rendszerben történt.
Több megbeszélést tartottunk, annak érdekében,
hogy összeálljon a program és a feladatok vállalása megtörténjen.
A meghívók, plakátok időben elkészültek és terjesztésre kerültek. Ezt Martina Zoltán vállalta, segítségül voltak az Önkormányzatnál iskolai
közösségi szolgálatot teljesítő diákok, Bodó Bence, Szamonek Martin, Wágensommer Klaudia.
Felkértük a sárbogárdi szakácsokat, hogy vállalják
el az étkek elkészítését, megbeszéltük a menüt és
az alapanyag-szükségletet. Minden beszerzésre került.
A rendezvény hetére jut mindig a legtöbb intéznivaló.
Hétfőn az Önkormányzati dolgozók elhozták a
színpadot traktorral Gyönkről, majd összeszerelték
a parkban.
Kedden reggel a csádévágás volt a következő feladat. Borbás Sándor, Magyar Sándor, Gyene István, Hegedűs Róbert kaszált. Csibrik Margit,

Turula Ilona, Wágensommer Erika kévékbe gyűjtötte, amit a könyvtár udvarára beszállításra került.
Szerda délutáni program volt a próbavágás. Borbás Sándor, Gyene István, Hegedűs Róbert kaszált. Három bekezdés készült, hogy a 16
csapatnak ne kelljen majd egymásra várni. A
Csepregi Ferenc által készített karókkal minden
csapatnak kijelöltük a levágandó területet. A próbavágásra eljött az egyik pincehelyi csapat több
tagja és Kóbor József, hogy betanulják a munkafolyamat feladatait. Köztük is volt kötélterítő és
marokszedő is. Józsi bácsi a kévék összeállítását
magyarázta és segédkezett is. Pajor Ágnes, Isztli
Mártonné, Csibrik Margit, Turula Ilona, Magyar
Sándorné marokszedőként összeszedte a levágott
gabonát, amihez Fehér Petra terítette a kötelet. Az
összekötött kévéket fedett helyre hozták, hogy ne
ázzon meg.
Csütörtökön a csádéból megfonták a köteleket. A
Bokréta dalkör tagjaira ismét számíthattunk, néhányan csatlakoztak hozzájuk. Borbás Sándor, Isztli
Mártonné, Bodó Gáborné, Lack Györgyné, Vódli
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Józsefné, Csibrik Margit, Magyar Sándor, Magyar
Sándorné és fiuk vettek részt a munkában Nagyon
sok kötelet kellett készíteni, mert 16 csapatot vártunk a rendezvényre. Több, mint 300 darab készült.
A Vadvirág vendégháznál Szigetvári Katalin, Paddi Józsefné, Turula Ilona és Hegedűs Róbert a kenyérsütéshez és a kapcsolódó programokhoz egész
héten készítették elő a kellékeket. Varga István
pékmester is besegített a kenyerek, cipók sütésébe.
Uszterhel Györgyné kölcsönadta a terményrostát,
melyet Májer József a helyszínre szállíttatott.
A Templomhegyi pincékhez Nemess Viktor szervezésében odakerültek a kóstolnivalók.
Pénteken az önkormányzati dolgozók a helyszínre
szállították a cséplőgépet, a tűzoltókocsit, az asztalokat, padokat, felállították a sátrakat. A színpadot
és a Művelődési Ház helyiségeit Dick Ramóna szé-
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pen feldíszítette.
Ságvári József a lovait már pénteken áthozta Simontornyáról, hogy másnap a szekérbe fogja őket.
A lovas nyomtatás és a lovaskocsizás is rájuk várt.
A vendéglátással helyi vállalkozót bíztunk meg.
Nádori Antal és Hegedűs Gabriella nagy gondossággal készültek a vendégek ellátására.
Minden készen állt a szombati program lebonyolíMartina Zoltán – Pajor Ágnes
tásához.

Aratóünnep - Kulturális műsor

Idős vagy fiatal, felnőtt vagy gyermek, mindannyi- Budapesti Törekvés Hagyományőrző Néptáncegyütunknak vannak emlékeink, megélt pillanataink, me- tes, akiktől láthattunk Kapuvári táncot, Szóló táncot
lyeket emlékeinkben őrzünk. Persze szokták - Vízi Tibor: Kalotaszegi pár -, és még Kalocsai tánmondani: „már öreg vagyok, sokra emlékszem”. Va- cokat is. A Pálfai Rokolya Egyesület Sárközi táncolóban azt gondolom, hogy a régi emlékek azok, me- kat mutatott be. Majd ismét Ács Luca lépett fel egy
lyek igazán értékesek és méltók arra, hogy a aranyos verssel, Heltai Jenő Ballada a három patjelenben is megemlékezzünk róluk. ”Egy pillanatnyi kányról című versével nevettet meg minket. Bemuboldogság, a távolból felderengő, szívünket még tatkozott nálunk a Pálfai Hagyományőrző
most is melengető életérzés.” Ezt próbáltuk mi is át- Néptánccsoport, Moldvai táncokkal és ruháikkal
érezni, ezt kívántuk Önök felé is sugározni. Egy ki- kápráztatták el a közönséget. A Margaréta Néptánccsit felidézni a régmúltat.
csoport székely tánccal zárta a műsort, amit a nézőKulturális programra a Művelődési házban került közönség vastapssal köszönt meg.
sor, ahol hallhattak éneket, citerát, láthattak táncot,
különböző népviseleteket.
Először Ács Lucától hallhattunk egy szép verset, Pataki Edit Áldott kenyér című versét mondta el. Ezután a Pincehelyi Eszterlánc Citeracsoport
következett, Ormánsági és Somogyi népdalcsokrot
hoztak. Majd a Magyarkeszi Hagyományőrző Népdalkör az ország tájegységeinek dalanyagából készült népdalcsokrával szórakoztatta a hallgatóságot.
A következő fellépő a kisszékelyi Margaréta Néptánccsoport volt, akik ismét nagy sikert arattak. A
Bokréta Népdalkör a szokásoshoz híven most is jól
mulattatta a jelenlévőket. Először járt nálunk a Varsádi Remény Tánccsoport, sváb és magyar táncokat Az előadók bezengték az egész termet és felverték a
mutattak be. Ismét eljött hozzánk a Simontornyai port a színpadon, meghozva a jó hangulatot az esti
Fried Művelődési Ház Énekkara, Tolna megyei csok- mulatságra.
rot hoztak, amit citerán kísért Szabó Róbert. Berczel- Minden fellépőnek köszönjük az együttműködést, a
liné Bátori Gyöngyi jóvoltából ismét fellépett a kiváló szereplést.
Turula Ilona
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Aratóünnep - Támogatások elszámolása

Az Aratóünnepre 427.000 forint összegű támogatás érkezett. 702.395 forint a kiadás keletkezett.
Köszönjük a rendezvényre fizetett összegeket
mindazoknak, akik támogatni szándékoztak a program színvonalas lebonyolítását. Hálásak vagyunk
azoknak, akik nehéz anyagi körülményeik ellenére
is küldtek támogatást.

Csepregi Ferenc a vendégek részére vásárolt üdítőitalokat állta.
Májer József biztosította az aratópálinkát.
Kovács János és Závodi László bort adott a vendéglátáshoz.
A cséplőgép beüzemeléséhez Neumann László
traktorral járult hozzá, Kiss Ferenc a traktor kezelésével. Ságvári József pótolta az elszakadt szíjat,
melyhez Péti Ferenctől kapott segítséget.
A szakácsok, Nagy Dezső és Tarr János térítés
nélkül vállalták a főzést,
Manzinger József a hangosítást.
Závodi Lászlóné kenyérsütéshez kis tálakat, terítőket, szakajtókat, kosarat, lisztes zsákokat,
Paddi Józsefné kenyeres kosarakat és egyéb tárgyakat,
Simon Istvánné kosarakat,
Timár Istvánné szakajtókat,
Turula Ilona fateknőket, kenyeres kosarakat, stb.,
Győri Istvánné Ilonka néni konyharuhákat, kosarakat,
Molnár Tiborék kosarat, terítőt, teknőt, szőttest
adtak.
Sárosi Szilárd a kemence felfűtésében segédkezett.

Támogatók névsora:
Törő Péter, Arnold Lőrinc, Balogh László és neje,
Barka Győző, ifjú Barka József, Beke Géza, Bereczki Imre és neje, Birghan Theresa, Blum Andrásné, Blum Imre, Bodó Béla, Bodó Gáborné,
Borbás Imre, Borbás József, Borbély Péter, Breznyánszky István, Buró Mariann, Bükkösi Andrásné; Czinkon László, Cseh Lászlóné, Dancz
Tiborné, Diel Jánosné, Duska Ferencné, Duska Valéria, Eisele Achim, Erdős Gabriella, Erdős József,
Fábián Imre, Farkas József, Farkasné Schmidt Erzsébet, Fenyvesi Péter, Ferencz Istvánné, Fodor
Kázmérné, Gall Tibor, Garamvölgyi Györgyné,
Gulyás József, Gyene László, Haumann Antal,
Iffland Éva, Iván Lajosné, Jakabné Fehér Anna,
Jambrik Julianna, Jozanné Lack Márta, Kiss Józsefné, Konrád Györgyné, Kovács Károly, Lack
Györgyné, Magyar Sándor és felesége, Maron Jánosné, Májer József, Máté Rozália, Mező Ernő, Az Önkormányzat biztosította a helyszínt, a techMező József, idős Mező Józsefné, Nagyné Bodó nikai és egyéb eszközöket.
Mária, Naszvadi Vilmosné, idős Nádori Józsefné, Az önkormányzati dolgozóknak: Arnold Róbert,
Németh István és felesége, Nyirati Józsefné, Orosz Balogh Sándorné, Bodó Béláné, Breznyánszky
Tiborné, Pál Józsefné, Piszker András, dr. Póka Pé- István, Breznyánszky Istvánné, Császár Zoltánné,
ter, Poldauf Éva, Reidl Henrikné, Reményi Tibor- Csibrik Margit, Erdei Zoltán, Gyenéné Győrfi
né, Romsits Sándor, Ságvári József Szilvia, Iván József, Kiss Melinda, Ladányi Lász(Simontornya), Schlégel Józsefné, Simon István- ló, Mezősi István Ferenc, Nagy János, Péti Mária,
né, Soós Józsefné, Sudár Mátyásné, Szalma Lász- Pomázi Izabella, Szamonek Gyula, Szűcs Istvánló, Szilágyi Dénesné, Szilágyiné Erdei Mária, né, Wágensommer Erika, köszönjük az előkészítő
Tamási Éva, Timár Piroska és Timár Csaba, Uszter- és a rendezvény napján végzett munkájukat, az
hel Györgyné, Vathy Zsuzsa, Vásári Csaba, Vódli esőben szükségessé vált gyors átrendezési feladaJózsef, C Vódli Józsefné, Zsombori Mártonné.
tok elvégzését.
Fehér Árpádnak, Máté Rozáliának és az ÖnkorNemcsak pénzbeli támogatást, hanem természetbe- mányzat és a Kulturális Egyesület kulturális alkalni segítségeket is kaptunk: Nekik is köszönettel tar- mazottainak, Dick Ramónának, Martina
tozunk:
Zoltánnak, Hegedűs Róbertnek, Turula Ilonának a
Nemess Viktor bort, pálinkát, sajtokat hozott a ven- rendezvény szervezésében és lebonyolításában
dégek részére a kóstoláshoz.
végzett elkötelezett munkáját.
Martina Zoltán
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Köszönet
A Kisszékely Községi Önkormányzat és a Kisszékelyi Kulturális Egyesület nevében szeretném megköszönni mindenkinek a 2016. július 16-án hatodik
alkalommal tartott Aratóünnep megrendezésében
nyújtott támogató munkáját és a sok segítséget.
Az időjárás nem kedvezett a külső helyszínekre tervezett programoknak, de az elkötelezett szervező
csapattal sikerült áthidalnunk az eső okozta nehezítő körülményeket. A rendezvényt követő visszajel-

zések alapján az összejövetelt sikeresnek
értékelhetjük, a vendégeink jól érezték magukat
nálunk. Az elismerés mindenkinek szól, aki részt
vett az előkészületekben, a rendezvény napján közreműködött a lebonyolításban és azoknak is, akik
támogatóink voltak.
Örülnék, ha jövőre is hasonló összefogással készülhetnénk a következő Aratóünnepre.

Köztisztasági rend

Kisszékely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2008.(V.30.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról
A község tiszta, esztétikus képének kialakítása
és megóvása, a községben élők egészsége és a
környezet védelme érdekében alkotott rendeletről összefoglalt rövidített tájékoztató:
1. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója illetőleg haszonélvezője köteles gondoskodni
a.) az ingatlan előtti járdaszakasz, illetve
amennyiben az ingatlan és a közút között zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, legfeljebb
azonban az ingatlan 10 méteres körzetén belüli
terület (az ingatlan előtti járdaszakasz, zöldsáv,
nyílt árok és azok műtárgyai), továbbá
b.) a telekingatlanról a járda és az úttest fölé
nyúl ágak és bokrok biztonságos gyalogos és
gépjármű közlekedést biztosító nyeséséről,
c.) az ingatlan megműveléséről, illetve rendben
tartásáról, gyomtól (különösen a parlagfűtől és
más, allergiát okozó gyomnövénytől), gaztól,
szeméttől, vadon élő bokortól való megtisztításáról.
2. A község területén működő kereskedelmi
egységek, vendéglátóipari és szolgáltató létesítmények külső és belső nagytakarítását (a környezet rendezését) az üzemeltetők kötelesek minden
év április 30-ig elvégezni, rendben tartásukról
pedig folyamatosan gondoskodni. Kötelesek továbbá a homlokzat, az épület szerkezeti egységeinek (előtető, ernyőszerkezet cégtábla, stb.)
karbantartására. A kirakatokat az üzlet profiljá-

Pajor Ágnes
polgármester

nak, jellegének megfelelően árubemutatásra
használni és ízlésesen berendezni.
3. A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok
tisztítását, kaszálását az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa terhére elvégeztetheti.
4. A közterületre vagy annak létesítményeire
kifüggesztett, aktualitásukat vesztett hirdetmények eltávolításáról a hirdetés kihelyezője köteles gondoskodni.
5. Az úttesten, járdákon az építőanyagot úgy
kell tárolni, hogy ne szennyezze a közterületet.
6. A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése végett a közterületeken szemetet, hulladékot, cigarettacsikket, szennyező vagy
egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni,
kiengedni vagy eldobni nem szabad.
7. Az utcai vagy egyéb közterületen működő
árusok köteles az árusítóhely környékét állandóan tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és annak elszállításáról,
vagy kihelyezett tartályba való elhelyezéséről
saját költségén gondoskodni.
8. Tilos a közhasználatú parkban – a gyomnövények kivételével – a növények, a növényi részek (virágok, levél, termés stb.) szedése a fák
megcsonkítása, a fákra plakátok ragasztása és
kiszegezése.
9. Tilos a hasznos állatok, védett madarak bármely eszközzel történő zavarása, a fészkek rongálása, a tojások és fiókák kiszedése és irtása.
10. A közhasználatú zöldterületen járművet
mosni, állatot legeltetni és itatni tilos.
A kötelezettségek be nem tartása szabálysértésnek minősül.
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Szentivánéj a Könyvtárban

Tűzforró nyári délután volt június 25-én. Ennek ellenére kicsi, ám lelkes csapat gyülekezett a könyvtár
hűs termében, hogy megtartsuk ezt a hagyományos
ünnepet.
Kézműveskedtünk, készítettünk tündéreket, és a hozzájuk elmaradhatatlanul kötődő varázspálcákat is, valamint fogyasztottunk friss gyümölcsöket,
limonádét, rágcsálnivalókat, és megnéztünk egy varázslatos filmet is.

A fő műsorszám Kovás Gábor személyében érkezett, aki varázsló. Hangvarázsló. Mindenféle hétköznapi használati tárgyból képes előcsalogatni
szebbnél szebb hangokat, dallamokat, ritmusokat.
Elmesélte, mi minden lapul a tarisznyájában. Volt
benne zene, vers, mese, érdekes hangszerek, melyeket mi magunk is könnyűszerrel elkészíthetünk.
Énekeltetett, tanított bennünket, valamint elérte,
hogy tátott szájjal figyeljük, ahogyan egy portörlőből, seprűből, vagy papírgurigából csodás hangszereket kreál.

Útravalóul szívmelengető tanulságot is kaptunk, miszerint nem az a fontos, hogy tárgyak, értékek, esetleg pénz legyen a mi saját tarisznyánkban, hanem
hogy mindig legyen benne pár kedves történet, élmény, ami mindig velünk marad, és ha továbbadjuk
is csak több lesz belőle nekünk, többek leszünk mi
Dick Ramóna
magunk. Fogadjuk meg.

Motoros találkozó

Az 2016-os nyár sem múlt el szerencsére a -már
hagyományos- motoros baráti összejövetel nélkül.
Ez alkalommal július elején került sor a találkozóra,
melynek 19. alkalommal adott otthont a kisszékelyi
strand.
Az időjárás kegyes volt, így napsütéses, kellemes időben telt a hétvége. Már pénteken gyülekeztek a vendégek, azonban a többség szombaton
érkezett. Több száz látogatója volt a motoros találkozónak, kicsik, s nagyok egyaránt tiszteletüket tették.
Mi sem bizonyítja jobban az esemény nagyszerűségét, mint az, hogy az egészen kicsi babáktól kezdve,
az igazán idősekig minden korosztálynak akadt bőven képviselője. Nagy baráti társaságok, csoportok
is jöttek, akikkel évről évre találkozhatunk akár a sörsátor, akár a fák árnyéka, akár a medence hűs vize
alatt.
A látogatók a helyszínen is megtekinthették a
szebbnél szebb járműveket, aki azonban nem vállalkozott sétára, hogy személyesen tegye azt meg, az az
otthonából is gyönyörködhetett a gépekben, ugyanis

idén -hála a körülményeknek- nem maradt el a felvonulás sem, amely során a motorosok végigvonultak a Szabadság utca egészén.

Míg a pénteki, első este a barátságok felfrissítésé, a
beszélgetésé, a viszontlátás öröméé volt, úgy a
szombati már a zenétől volt hangos. A koncertre kisebb tömeg gyűlt össze, akik hajnalig mulattak.
Harmadnap, vasárnap aztán lassan mindenki
útra kelt sátorbontás után. Mindenkit visszavárunk
jövő nyáron is!
Dick Ramóna
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Gyermeknap

A Gyermeknap a világ sok országában ünnep- pot. A rendezvényre sok gyerek és néhány felnőtt is
nap. Magyarországon 1931-től ünneplik (akkor még érkezett, a fiatalok 1-1 lufival voltak köszöntve. Az
gyermekhétnek hívták), 1950 óta már csak egy napig esemény sorversenyekkel indult, amin kicsik és nagyok is részt vettek. Akik nem akartak részt venni a
versenyben ők egyénileg is szórakozhattak. Fekete
Krisztiánék meglepték a gyerekeket egy kis kecskével, akit bárki megsimogathatott. Délben zsíros kenyér és bodza szörp várta a kimerült játékosokat,
majd a fagylaltos autó is megérkezett, akinél minden
18 év alatti gyermek ingyen fagyit kapott a Kisszékelyi Kulturális Egyesület jóvoltából. Közben sültek
a finom palacsinták, amit Hegedűs Gabriella készített. Előkerült a finom eper is, amit Hegedűs Róbert
hozott. A gyermeknap végére kiosztásra került a chips és üdítő a gyerekek nagy örömére, ezt köszönjük
Hegedűs Gabriellának és Nádori Antalnak. A visszajelzés alapján mindenki jól érezte magát.
tart és május utolsó vasárnapján tartják.
Köszönjük a résztvevőknek a kellemes napot.
Turula Ilona
Mi is megszerveztük május 29-re a Gyermekna-

Nyugdíjas kirándulás
A Megyei Nyugdíjas Érdekszövetség és a
Lengyeli Nyugdíjasok Érdekszövetsége 2016. július
7-én kirándulásra hívta Lengyelbe a Nyugdíjas
klubunk tagjait a Lengyeli Nyugdíjas Megyenapra.
19 személyes busszal indultunk a kirándulásra, de a
klubtagok közül kevesen jelentkeztek, így
kívülállókkal töltöttük meg a buszt.
10:30-kor gyülekeztünk az Apponyi kastély
előtt, körülbelül 150 ember társaságában. A kastélyt
gróf Apponyi József 1824-1829 között építtette.
Lőrincz Andrea polgármester köszöntött bennünket,
majd idegenvezetők kíséretében megnéztük a
Kastélyt, és történelmi visszatekintéssel hallgattuk a
tájékoztatókat. Végigsétáltunk a kastély parkjában,
amit Apponyi József 1829-ben alakíttatott ki egy
bécsi kertésszel, ahol különleges fákban, cserjékben
gyönyörködhettünk, mint például a mamut fenyő.
Délben a kastély ebédlőjében finom ebédet
fogyasztottunk, de előtte székely ruhába felöltözött
székely „atyafi” székely viccekkel és történetekkel
szórakoztatott bennünket és megkaptuk kedves
ajándékainkat.
Ebéd után az Apponyi pincébe látogattunk, aki

akart nagyon finom borokat kóstolhatott és akár
vásárolhatott is.
A faluban még látnivaló: a kiskastély, templom,
melynek környékét gondozott kert övezi, ahol az
Apponyiak családi sírboltja található meg. Gróf
Apponyi József 1863-ban Bécsben halt meg, ott is
temették el, de a lengyeli nép a szívét hálából haza
hozatta és a templom falában helyeztette el. Helyét a
templom belsejében fekete márványtábla jelzi.
Továbbá megtekintésre méltó még Sveicerej
Apponyiék 1810-ben épült tehénistállója (40 tehén
tartására alkalmas ma is, műemlék épület. A tejet is
itt dolgozták fel és a pincében sajtot érleltek, a
padláson terménytároló van és lakosztály két
szobával.) és a lengyeli Óvodai és Néprajzi Múzeum
is.
A sok érdekes és szép látnivaló után elmentünk
a Lengyeli Annafürdőhöz, körbe sétáltuk a tavat,
megnéztük a kilátót, a vadasparkot és azt a
gyönyörű környezetet, ahol mindez fekszik.
Délután 4 óra körül indultunk haza fáradtan, de
élményekben gazdagon és nyugtázva, hogy jó volt
együtt lenni, máskor is menjünk kirándulni.
Závodi Lászlóné
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Aratónap Szakályban

Szakály polgármestere többször volt a mi Aratóünnep rendezvényeinken, talán ezért gondolták tavaly,
hogy ők is szerveznek hasonló programot. Biztos sikeres volt, hisz idén újra meghirdették. Egy héttel a
mi rendezvényünk utáni időpontra. Kisszékelyből is
vártak csapatot, sőt ha lehet többel menjünk, mert településünkre kiemelt vendégként számítottak.
Náluk egy csapatot egy kaszás, egy marokszedő, egy
kötöző és egy vízhordó alkot. Így sikerült három csapatot is összeállítanunk:
Borbás Sándor, Vódli Józsefné, Fekete Krisztián, Fekete Dóra
Hegedűs Róbert, Pajor Ágnes, Turula Ilona
Magyar Sándor, Magyar Sándorné, Csibrik Margit,
Fehér Petra
23-án reggel itthon nagy esőre ébredtünk, de a telefonos beszélgetés során kiderült, hogy Szakályban híre
sincs esőnek, nyugodtan mehetünk.
Nyolc órai kezdésre megérkeztünk, ahol pálinkával

kat is kóstolni.
Miután mindenki jól lakott indult a menet az aratás
helyszínére, ahol kisorsolták a 14 csapat helyét. Az
aratni valót a szél kicsit megkeverte, ezért kisebb
vita után átrendeződött a felállás, de mindenki nekikezdett a kaszálásnak. A kijelölt szakaszt hamar lekaszálták, összerakták a csapatok, így a jól végzett
munka után lehetet pihenni a felállított nagy sátor
alatt. A nagy meleg miatt jó forgalma volt a büfésnek.
Időközben megérkeztek a fellépőink is, így a kulturális műsorral folytatódott a program, ahol a Bokréta
dalkör énekelt, a Margaréta csapat három táncot
adott elő. Rajtuk kívül egy Tamási nyugdíjas egyesületből egy hölgy énekelt szintetizátor kísérettel.
Kisszékely kapott bemutatkozási lehetőséget. Egy
kiállító „bodénál” helyeztünk el régebbi kiadványainkból példányokat és programismertető füzetet osztogattunk az érdeklődőknek. Én beszélgettem velük.
Többen megígérték, hogy felkeresik falunkat és horgászni is eljönnek. Reméljük így is lesz.
Időközben megérkezett az ebéd. Káposzta levélben
gombóc. A finom falatok után újra a sátor alatt beszélgettünk, iszogattunk. Zene szólt, amire többen
táncoltak. Vártuk a délután fellépő sztárvendéget a
Muzsika tévé sztárját, Magyar Rózsa énekesnőt. Ismert slágereit énekelte, a ráadásban a táncoló nézők
közé is lejött a színpadról és Törő Péter polgármesterrel is „táncolt”, akitől szép csokor virágot kapott.
Nagy sikere volt. Rövid szünet után a Tamási amatőr
színjátszó csapat tagjai léptek fel ismert operett slágerekkel. Februárban az ő előadásukban néztük meg
többen a Csárdáskirálynő című operettet is. Ők is siés zenével vártak bennünket, az utóbbit a három keresek voltak.
tagú medinai népi zenekar szolgáltatta. Törő Péter Az előadás után a még ott lévő Kisszékelyiek is hapolgármester köszöntője után felszolgálták a regge- zaindultak, pedig este bál is szerepelt a programban.
lit, sült hurkát lilahagymával. Közben lehetett boroMartina Zoltán

Pingpongozási lehetőség

A Művelődési Ház előtermében elhelyezésre került az Önkormányzat által vásárolt pingpongasztal,
mely bárki számára lehetőséget biztosít a szabadidő
sportos eltöltésére.
A terem kulcsa elkérhető a település két vendéglátó egységében:
- Zserbó Presszó, Szabadság u. 174.
- Vadász Presszó és Nemzeti Dohánybolt, Szabadság u. 366.
A terem a méreteket tekintve elég a négy szemé-

lyes játékhoz és rendelkezik mellékhelyiségekkel.
Az Önkormányzat bizalmi rendszerben nyújtja
ezt a szolgáltatást, amihez elengedhetetlen a terem
falán olvasható házirend betartása és a jelenlét vezetése.
Jó szórakozást kívánunk!
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Beszámoló a júniusi képviselőtestületi ülésről

A Képviselő testület soron következő ülését
június 30-án tartotta, melyen a hivatalos résztvevőkön kívül a lakosság részéről 1 fő jelent meg.
Az első napirendi pontban a Polgármester ismertette a két ülés közötti fontosabb eseményeket, intézkedéseket, melyek a következők voltak:
- Az óvoda pályázat május hónapban beadásra került, a hiánypótlások után (energetikai
tanúsítvány, megalapozó dokumentum) a pályázatot befogadták.
- A Magyar Államkincstárhoz 15 millió Ft
támogatásra nyújtottak be pályázatot járdafelújításra. (Az elmúlt évben is volt ugyanilyen lehetőség, sajnos akkor Tolna megyében 61
pályázatból négy településnek jutott a keretből.)
Az idén a Szabadság utca központi részének, a
Kiss utca egészének és a Kossuth utca majdnem
teljes részének járdafelújítása került bele.
- A strand és a tábor megnyílt a tervezett
időpontban. A sátortáborba egy hűtőszekrényt,
20 db új matracot és lepedőket vásároltak. Az
ÁNTSZ ellenőrzést tartott a strandon, a táborban
és a családi napköziben. Kisebb észrevételeket
téve mindent rendben találtak.
- A nyári táborba a rendszeresen visszatérő
csoportok idén is eljönnek, és a strand területén
is lesznek sátorozók.
- Június 24-én aratónapi megbeszélést tartottak a könyvtárban, megbeszélték a konkrét feladatokat, az ezekhez szükséges eszközök,
kellékek beszerzésének módját. A meghívók folyamatosan érkeznek a címzettekhez.
- A közfoglalkoztatással kapcsolatban megjegyezte, hogy a művelt kertek területéhez képest
kevés a foglalkoztatott. A strand és a tábor nyitás
előtti munkálatokat sikeresen elvégezték.
A második napirendi pontban a testület a helyi védett területek kialakítását vitatta meg. Az alpolgármester ismertette a helyi védett területek
kialakításával kapcsolatos fejleményeket. Elsődleges feladat az érintett ingatlanok kigyűjtése, és
a tulajdonosokkal történő egyeztetés. Ismertette
a védetté nyilvánítás célját, és határait. Véleménye szerint például az erdőgazdálkodás átalakulása
szemléletváltást
igényel,
szálas
fakitermeléssel. Meglátása szerint a területek helyi védetté nyilvánítása nem korlátozást jelent,

hanem az eredeti értékek megőrzését és fenntartását szolgálja közös kezelési megoldásokkal.
Javasolta, hogy egy őszi időpontban a tulajdonosok részvételével tartsanak egyeztető fórumot. A
jegyzőnő hozzáfűzte, hogy a tulajdoni lapokról a
tulajdonosi lista időközben elkészült.
A harmadik napirendi pont a falu arculatának
alakítását, fejlesztését taglalta. A Polgármester
elmondta, hogy a beadott a pályázatok elnyerésével lehetne a legnagyobb mértékben alakítani
a falu arculatát. A közmunkaprogramban szeretné a temetőt szebbé tenni, a temető melletti területet ősszel megtisztítják a felhalmozódott
szeméttől. Fontosnak tartja az árkok rendbetételét, a járdák felújítását. Tervei között szerepel a
faluvégi gémeskút kitisztítása, továbbá helyreállítása.
A hulladékszigetre hoztak üveggyűjtő konténert, fontos, hogy ebbe másfajta szemét ne kerüljön!
Az egyik képviselő megjegyezte, hogy az ide
érkező emberek legelőször a falu rendezettségét
látják, ezért szükséges volna a felhívni a gazos
ingatlanok tulajdonosainak figyelmét a rendbetételre. Fontosnak tartja továbbá az önkormányzat
épületének külső felújítását, a bolt előtti közterület, valamint a buszgarázs rendbetételét.
A Polgármester egyetért az önkormányzat
épületének felújításával, valamint elmondta,
hogy a buszmegállókat illetően konzultált tervezőkkel. Javasolták még, hogy a tejcsarnok és a
vágóhíd épületét alakítsák ki turista szálláshelyként. (A gondozatlan porták tulajdonosait minden évben kétszer fel szokták szólítani a
rendbetételre.)
A KT döntött három buszmegálló felújításának előkészítéséről.
A negyedik napirendi pontban az „egyebek”
szerepeltek. A Polgármester tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a tervezők ismertették az egyedi
szennyvízkezelésre vonatkozó ajánlatukat. A pályázatot az első ütemben (augusztus 15-ig) lenne
jó beadni.
Több kérdés, valamint hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.
Dick Ramóna
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Felhívás

Az Önkormányzat mammográfiás szűrővizsgálatot szervez, elsősorban a 45-65 év közötti nők
részére.
Jelentkezni lehet a Falugondnoknál személyesen, vagy a 30/9041741-as telefonszámon.

Hirdetés

Coala papírtörlő 2tek/2rét: 200.Violeta papìrtörlő 1tek/3 rét:395.Aloe Vera toalett papír 8tek/3rét: 510.Cloudy Soft tolalett papir: 24 tek/3rét:
800.Papírzsebkendő-kamillás: 100db-os :
120.Papírzsebkendő-gyerekmintás:
60.(Hello Kitty, Hupikék T, Tom & Jerry)
Coccolino öblítő 1l: 580.Coccolino öblìtö 2l : 1110.Boux foly.mosógél 42 mosás/2,7l :
2586.Ariel foly.mosógél 20 mosás /1,3 l:
1635.Brait bútorápoló spray: 565.Accord nedvesitett törlőkendő : 250.Amodent fogkrém : 260.Bref wc golyók: 375.Hipo : 100.-/ü
Lorin habfürdő 1l: 415.Rovarírtó szerek kaphatók!
További termékek az üzletben!
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Meghívó

Ebédrendelés

A hónap első csütörtökén, azaz
szeptember 1-én, 15 órától tartja
a Képviselő Testület a soron következő ülését, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak a
Könyvtárba.

A konyhán ebéd rendelésére, adott
nap reggelén 8 óráig van lehetőség! Ebéd rendelését a 06/30 6529652 telefonszámon adhatja le! A
szociális étkezés ára: 550 forint/fő/adag, mindenki másnak:
750 forint/fő/adag.

2016 szeptember 14-én, csütörtökön az alábbi hulladékokat helyezhetjük
ki
elszállításra:
Ásványvizes, üdítős, PET és egyéb
flakonok, tiszta csomagoló fóliák,
fém- és aludobozok (sörös, üdítős,
konzerves), újság- és karton papírok, illetve kombinált csomagolóanyagok (tejes és üdítős dobozok).
A fent feltüntetett anyagok lehetőleg lapjára hajtva vagy taposva kerüljenek a gyűjtőzsákokba! Üveg
hulladékot a hulladék szigeten felallított gyűjtőedénybe kéretik elhelyezni!
2016 szeptember 8-án a komposztálható hulladékokat helyezhetjük
ki elszállításra.
Forrás: Vertikál Zrt.

Orvosi rendelés

Szelektív

www.kisszékely.hu

Aktuális információk, közérdekű adatok, turisztikai programok, érdekességek.

Pontos információt az orvos rendelési idejéről, a falugondnoktól
kérhet!
A falugondnok telefonszáma:

06-30/904-1741
Elhunytak

Szepesi Józsefné Pintér Jolán
84 éves
kisszékelyi születésű dunakeszi
lakos
Béndek Istvánné Várteleki Teréz
82 éves
kisszékelyi születésű pincehelyi
lakos

Berg Péterné Szabó Julianna
A szentmise minden hónap első kisszékelyi születésű döbröközi
lakos
vasárnapján 16:00 órakor kezdődik

Miserend

.

Fűnyírást, temető gondozást és egyéb
munkálatokat vállalunk. (Fehér Árpád+36-30-971-6425)
Érdeklődni:
Fehér Árpád -Mini Tüzép
Kisszékely
Szabadság út 356.
tel: 30/335-0970, 30/971-6425

Gyene József
41 éves
kisszékelyi lakos
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