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A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A
KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

Nyugdíjas találkozó

Június 11-én fontos esemény történt a Kisszékelyi Nyugdíjas Klub tagjainak életében.
Kisszékelyben került megrendezésre a Simontornyai Mikrotérség Nyugdíjas Egyesülés XII. találkozója.
Simontornya Bőrgyári Nyugdíjasai, Tolnanémedi,
Pincehely, Belecska, Nagyszékely és Kisszékely
Nyugdíjas Klub tagjai 99-en ültek össze, hogy megünnepeljük összetartozásunkat, és most került sor a
Kisszékelyi Nyugdíjas Klub fennállásának 20. évfordulójának az ünneplésére is.

10 órakor gyülekeztünk a Művelődési Házban,
az ünnepséget a Szekszárdról érkező Botos Jánosné
a Simontornyai Mikrotérség elnöke nyitotta meg,
szavai után szót kaptam, és egy pár gondolattal emlékeztem Klubunk megalakulására, és az eddigi életére. Martina István és Barka József két régi
elnökünknek emléklapot és kerámia plakettet adtam
át emlékül munkájuk elismeréseként (Martina István
nevében fia, Zoltán vette át az elismeréseket).
A nyugdíjas klubok vezetői is kaptak egy-egy
emléklapot, hogy ne merüljön feledésbe ez a szép
együtt töltött nap. Gondolataim után Pajor Ágnes
polgármesterünk ismertette és méltatta a falunkban
működő egyesületek, szervezetek munkáját, majd
Dr Horváth Marcell a Tolna Megyei Nyugdíjas
Szervezetek Érdekszövetségének elnöke kért szót,
akitől 20 éves évfordulónk alkalmából emléklapot
kapott a Nyugdíjas Klubunk.
A beszédek és megemlékezések után elsétáltunk
a felújított iskola és az értéktár megtekintésére.

1 órakor került sor az ebéd elfogyasztására, és ekkor
már 130-ra rúgott a létszámunk, mert az ezután következő szórakoztató műsor szereplői is megérkeztek.
14 óra 30 perckor konferanszié vezetésével szépen sorban jöttek a fellépések. Volt a repertoárban
dalcsokor, néptánc, szóló ének, vers, jelenet, country-tánc, és citerazene.

Mindenki nagyon jól szórakozott, de a java ez
után következett. A citerazenekar tagjai lecserélték
hangszereiket és harmonikával, dobbal és szintetizátorral húzták a talpalávalót. A jó hangulat nem is
maradt el, csak a tombolasorsolás szakította meg kis
időre a táncot.
Lassan esteledett és 7 óra után vége szakadt a
mulatságnak. Mindenki jó kedvvel, vidáman búcsúzott, emlegetve a következő találkozót, amely
Nagyszékelyben lesz.
Itt kívánom megjegyezni, hogy ahhoz, hogy ez a
nagyszabású rendezvény ilyen sikeres legyen, soksok dolgozó kézre és összefogásra volt szükség,
amit mindenkinek nagyon köszönök!
Végül, de nem utolsó sorban megemlíteném
azoknak a helyi vállalkozóknak a nevét, akik kérésemre anyagilag is támogatták a rendezvényünk sikerét!
Hálás köszönetemet fejezem ki: Dick Józsefné, Dr
Horváth András, Fekete Krisztián, Mini Coop Ságvári Józsefné, Polgármesteri Hivatal, Kulturális
Egyesület, Májer József, Vadvirág Panzió, Teleki
Károly Panzió, és Varga István pékségnek! Köszönjük szépen!
Závodi Lászlóné,
a Kisszékelyi Nyugdíjas Klub elnöke
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Esküvők

Gyene Anita és Hegedűs Tamás
május 3 - án kötötte össze életét.
Sok boldogságot kívánunk!

Magyar Tímea és Illés Tibor
június 18 - án kötötte össze életét.
Sok boldogságot kívánunk!

Évzáró a Kerekerdő Családi Napköziben
Ismét eltelt egy foglalkozási év a családi napköziben, aminek ünnepélyes lezárását június 15-ére
szervezték az óvónők. Ilyenkor mutatják be a gyerekek az év során tanultakat, a sok verset, mondókát,
éneket, táncot stb. Ilyenkor (is) beleláthatunk az
óvónők munkájába, az éves eseményekbe, kóstolót
kapunk a lezajlott ünnepekből. Mi szülők, felnőttek,
pedig büszkén, könnyeinkkel küszködve ülünk
ilyenkor a kispadon, és arra gondolunk milyen sokat
nőttek, milyen okosak és szépek a gyerekeink. Ez
alkalommal is ezt éreztük. Köszönjük az óvónők
egész éves munkáját, az önkormányzat támogatását A másnap is izgalmas nap volt a gyerekeknek,
és mindenki segítségét, aki valamilyen formában felnőtteknek egyaránt: a veszprémi állatkertbe kihozzájárult, hogy ebben az évben is itt Kisszékely- rándult a kis csapat. Nagy lelkesedéssel készültek,
ben valósult meg ez az esemény.
és szép élményekkel tértek haza.

Apró Etelka

Könyvtármozi
Egy meleg május végi napon gyűltünk össze,
hogy ismét KönyvtárMozizzunk egyet. A filmet
gondosan választottam, már készülve a nyári szünetre, és annak felszabadult kedvűségére.
Az Indul a bakterház című örökbecsűt néztük
meg hát, nagyokat kacagva Bendegúz kalandos nyá-

ri munkáján, vívódásain a „Banyával”, vagy a Bakterral. Fantasztikusan szórakoztunk!
Sokan gyűltünk össze, volt, aki még cseresznyét
is hozott csemegézni. A többieknek maradt a popcorn és a szörp. Mindenkinek köszönöm a részvételt, biztosan megismételjük!
Dick Ramóna
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Kihívás Napja

A Kihívás Napja 1982-ben indult Kanadából, ahol
két szomszédos város vezetői elhatározták, hogy egy
egész napos verseny keretében döntik el, melyikük városa a sportosabb. A verseny eldöntéséhez 0 órától este 9-ig
folyamatosan számolták, hányan végeznek aktív testmozgást legalább 15 percen keresztül.
A Kihívás Napja hamar meghonosodott szerte Európában és a nagyvilágban. 1991-ben Magyarországra is
megérkezett. Hazánkban eddig összesen 1596 település
vett részt a vetélkedésben. A Kihívás Napjának célja az,
hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz - ezért támogatják olimpikonjaink, sportkiválóságaink is személyes részvételükkel ezt az országos
eseményt.
A vetélkedésben, valamint a későbbi díjazásban való
részvétel egyik feltétele az előzetes programfeltöltés
volt. Ezzel elkezdődött a szervezői munka. A programot
igyekeztünk úgy összeállítani, hogy idősek, fiatalok egyaránt találjanak benne számukra érdemeset a részvételre.
A versenyprogram 2016. május 24-én éjfélkor hangulatos bátorság próbával és egy negyedórás fáklyás sétával kezdődött. Reggel folytatódott a lépésszámlálós
sétával. A nap végére 34 350 lépéssel 28,7 km-távolságot
tettünk meg. A legkisebbek a családi napköziben már
reggeltől bekapcsolódtak. 9 órától a védőnői rendelőben
a Tamási Egészségfejlesztő Iroda két munkatársa ingyenes szűrővizsgálatokkal várta az érdeklődőket. Mértek
vérnyomást, koleszterin- és vércukor szintet. Számoltak
testtömeg indexet, amiből kiderült, mennyi súlyfelesleggel rendelkezünk. Sajnálatos tény, jó sok zsírt felhalmoztunk, ami sajnos kihatással van az egészségünkre. De itt
volt a lehetőség, hogy tegyünk ellene magunkért, kedvet
csináljunk a felesleg ledolgozására.
Délelőtt még lázasan folyt a készülődés a délutáni
programsorra. Helyére került a ping-pong asztal, a röplabda és focikapu háló, kosár palánk, nehezék a sörösdobozokba, hogy stabilan álljanak a célbadobásnál. 15
órára minden készen állt, mire az iskolások hazaérve rástartoltak a változatos mozgásformákra. A különféle labdajátékok közben akadtak mókás megmozdulások is
jócskán: gumicsizma hajítás a férfiaknak, sodrófahajítás
a hölgyeknek, uniszex a zsákbafutás. A többség alulról
bújt a zsákba, volt, aki csavart vitt a játékba, felülről húzta magára. Volt móka, kacagás bőven. Volt különböző
erőpróba, szkander, fűrészelés, súlyzózás. Sajnálatunkra,
rajtunk kívül álló okok miatt a tervezett küzdősport bemutató elmaradt, amiért ezúttal elnézést kérünk. Ettől
függetlenül, aki részt vett a rendezvényen, garantáltan jól

érezte magát. Gondoskodtunk némi harapnivalóról is,
hogy bárki csökkenthesse a nap során elvesztett kalória
mennyiséget. Számos fotó készült, ami feltétele volt a
versenyben maradásnak. A www.kihivasnapja.hu oldalon
megtekinthetők. A napi aktivitásnak volt egy titkos
összetevője, ami nem szerepelt külön a programban, a
gyalogosan, kerékpárral boltba jövés-menés. Ők a tudtukon kívül járultak hozzá a végső eredményünkhöz. 3
óránként jelenteni kellett az aktuális résztvevői létszámot. Így nem csak a saját, hanem a többi település eredményét követni tudtuk.
Az ország legnagyobb szabadidősportos eseményén
a legkisebb falvaktól kezdve, a nagyobb városokig, a
megyeszékhelyektől a fővárosig tömegek vettek részt. A
benevezettek lélekszáma több mint 1,5 millió, a ténylegesen sportolók száma 920 376 fő volt. Tavaly több mint
70 millió percet, 2016-ban 71 098 995 percet sportoltak
Magyarországon május 25-én. A Magyar Rádió 16 alkalommal jelentkezett be, hogy tudósítson e rangos eseményről.
Magyarország Legsportosabb Települése címért ez
évben Önkormányzatunk is
ringbe szállt.
A települések között
zajló versenyre a lakosság
számának megfelelően 8 kategóriában lehetett nevezni.
Tolna megyéből 5, országosan 122 település vett részt a
rendezvényen.
A végső eredményhirdetésre másnap délben került
sor.
Első nekifutásra szép eredményt értünk el, hasonlóan Tolna megye többi településéhez.
Községünk a legkisebb, a 700 fő alatti települések
kategóriájában 102 fő résztvevővel, összesen 314 negyedórás aktivitással a 12. helyezést érte el.
Örüljünk a sikerünknek!
* Kisszékely I. kategória összesen: 22 település 12.
helyezett
* Sárpilis II. kategória összesen: 26 település 15. helyezett
* Ozora III. kategória összesen: 25 település 6. helyezett
* Dombóvár V. kategória összesen: 13 település 8.
helyezett
* Szekszárd VI. kategória összesen: 10 település 5.
helyezett
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A korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban a nemzetközi Challenge Day versenyben is részt vettünk, ahol Szeged, Székesfehérvár és Újpest képviselte hazánkat.
* Újpest a 3. kategóriában a portugál Guimaraes és
az ománi Al Batinah városokkal kerültek párosításba.
Aktivitásuk és a lakossági részvételi számok alapján Újpest nyerte a megmérettetést.
* Székesfehérvár a 2. kategóriában a spanyol Las
Rozas de Madrid és a puerto rico-i Yauco városokkal kerültek párosításba. Székesfehérvár nyerte a versenyt.
* Szeged a 3. kategóriában az izraeli Ashkelon és az
ukrán Rivne városokkal kerültek párosításba. Szeged a
második helyezést érte el.
2016-ban a rendezvény fő támogatója a Coca-Cola

2016 június

Testébresztő programja volt. Az ő jóvoltukból a nap során nyereményjátékra is lehetőség volt. Egy ötjegyű településkód mobil feltöltésével sportfelszerelést lehetett
nyerni. A versenykiíró Szabadidősport Szövetség nyereményjátékának díja szintén sportfelszerelés. A rendezvény másnapján minden résztvevő számára sorsolási
lapot töltöttünk ki és eljuttattuk a versenyközpontba.
Várjuk a visszajelzést, ha nyert valaki, együtt örülhessünk a sikerének.
Nagyon szépen köszönöm szervezőtársaim: Dick
Ramóna, Hegedűs Róbert, Martina Zoltán, Pajor Ágnes,
Turula Ilona nevében minden kedves résztvevőnek az
egész napos aktivitást!
Máté Rozália

Virágosítás

Az önkormányzat 150 rózsát ültetett a közte- kerültek a rózsakertben, ágyásokat ültettünk a
rületekre, hogy egész nyáron színes virágok dí- parkba, a Kultúrház mellé, a templomhoz és a
szítsék az utcákat. A rózsasorok pótlásra hozzá vezető lépcső mellé, rózsaszigeteket alakítottunk ki terméskő szegéllyel a Kossuth utcában és a faluvégi buszmegállónál.
Az új ültetésű növények öntözése fontos,
hogy megeredjenek, fejlődjenek. Kérjük a lakosság segítségét, hogy a központi részektől távolabb eső helyeken (Kossuth utca, faluvég)
vállalják a környezetükbe került növények öntözését.
Pajor Ágnes
polgármester
Előre is köszönjük!

Meghívó a kisszékelyi Aratóünnepre
2016 július 16.

A Kisszékely Községi Önkormányzat és a Kisszékelyi Kulturális Egyesület szeretettel meghívja Önt és
kedves családját, barátait nyári rendezvényére.
Program:

7.30 Gyülekezés a strand melletti parkban: Aratócsapatok regisztrációja, aratópálinka elfogyasztása,
köszöntő, zászlófelvonás
8.30 Indulás az aratás helyszínére: korhű öltözetben,
eszközökkel, lovas kocsikkal, lovas kísérettel
9.15 Aratók és a gabona megáldása: Értékelési
szempontok ismertetése, aratócsapatok reggelije,
kézi aratás, aratóeszközök bemutatása, learatott gabona beszállítása szérűskertbe
A gabona útja a kenyérig: kézi cséplés, lovas nyomtatás, rostálás
A Vadvirág Vendégháznál: őrlés, kenyértészta dagasztás, kenyérsütés kemencében, frissen sült kenyér kóstolása

13.30 Cséplőgép üzemeltetése: Parkban régi traktorok és tűzoltókocsi bemutatása, értékelés
14.00: Ebéd a strandnál: ebédjegy vásárolható a fogadósátornál
16.30 Kulturális műsor a rendezvény központi helyszínén: helyi és vendég fellépők előadásában.
20.00 Aratóbál (svábbál) az élőzenét játszó hattagú
Vaskúti bohémek zenekarral
Egész nap látogatható programok: ingyenes strandolási lehetőség; 15 órától az iskolatörténeti kiállítás és a helytörténeti gyűjtemény megtekinthető a
régi iskolában; séta a tanösvényeken és a kilátóhoz;
lovas kocsi túra (jelentkezés az információs sátornál)
A rendezvény központi helyszínén: népi játékok,
jurta; helyi termékek bemutatója; kézműves foglalkozások és vásár; kulturális egyesületi kiadványok
vásárlása.
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Beszámoló a májusi képviselőtestületi ülésről

A képviselőtestület a soron következő ülését hogy ősznél előbb az óvoda-pályázat kapcsán
május 26-án tartotta a Könyvtárban. A testület nem születik eredmény.
tagjain kívül, a lakosság részéről 3 fő jelent A közfoglalkoztatásról elmondta, hogy a
dolgozók a kertben palántáznak. A fűnyíró kimeg.
Pajor Ágnes polgármester köszöntötte a je- straktor javítása miatt a fűnyírással elmaradtak.
lenlevőket, az ülést határozatképesnek nyilvání- Az önkormányzat épületében levő orvosi szobát
és várótermet kifestették, mázolták. A tábor sáttotta, majd megnyitotta.
Első napirendi pontban tárgyalták a gyer- rait elvitték javításra, mely el is készült az első
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásá- csoport megérkezéséig.
nak 2015 évi értékelését. Szijjártó Renáta Röviden felsorolta a két ülés között megrenelmondta, hogy jövőbeni céljuk a települési civil dezett rendezvényeket: TeSzedd országos szeszervezetekkel való megismerkedés, és közös métgyűjtési akció, Májusfaállítás, könyvtári
programok szervezése. A faluból 12 gyermek Anyák napi ünnepség, Pajtaszínház, Jäger réti
érintett tevékenységeikben, ez a szám a többi te- kulcsosház átadóünnepsége, Kihívás Napja
sportnap.
lepüléshez mérten hasonlóan alakult.
Második napirendi pontban tárgyalták a tes- 4. napirendi pontban a Családi Napközi műtület tagjai az Őszikék Szociális Szolgáltatási ködéséről tárgyaltak. Taróczy Tamásné nem tuKözpont tevékenységét. Petrovics Péterné veze- dott részt venni az ülésen, így beszámolója
tő beszámolt arról, hogy a házi segítségnyújtást alapján a polgármester ismertette a tudnivalókat.
Kisszékelyben 9 fő veszi igénybe. Az idei évtől Ebben az óvónő leírta a problémákat, melyek
külön vált a szociális segítés (4 fővel) és a házi teljesítésének nincs akadálya. A mozgáskorlátoszemélyi gondozás (5 fővel). A kisszékelyi házi zott feljáróhoz elkészült a korlát. Az étrend az
gondozó munkájával nagyon meg vannak elé- élelmezésvezető alkalmazásával javult, a törekgedve. A tavalyi évben minden gondozottról vés megvan a további javulás felé. Az új étrend
adatlapot kellett kitölteni, ez alapján ítélték meg bevezetése remélik, hogy a szociális étkezők
ki kap személyi gondozást és ki házi segítést. A számát is növelni fogja.
Polgármester szeretné a településen felméretni a Az 5., „Egyebek” napirendi pontban a KT
megszavazta a simontornyai köznevelési
további gondozási igényeket.
3. napirendi pontban a polgármester ismer- társulási megállapodás módosítását, majd azt,
tette a két ülés között történt főbb eseményeket. hogy a Szekszárdi Kerékpáros Egyesülethez
A templom-pályázat ügyében a tervezővel, Máj- kötődő szociális szövetkezet székhelyét
er Józseffel és Martina Zoltánnal megnézték a bejelentse az önkormányzat címére. A testület
templomot. A tervező július végéig elkészíti a ezt megszavazta.
tervet. A tervező megszervezi, hogy a Műemlék- A polgármester ismertette, hogy az egyedi
védelmi hivataltól és az Egyháztól is eljöjjenek szennyvíz pályázathoz Martina Zoltán írta össze
megnézni az épületet. A tervben szerepel külső a lakossági igényeket (50 személy jelentkezett).
felújítás, a belső hibák kijavítása, a csapadékvíz Májer József elmondta, hogy első lépésként el
kell készíttetni a projektet egy céggel, aki megelvezetésének megoldása.
A turisztikai pályázat beadásra került. Az írja a pályázatot is. Horváth András szerint a laóvoda pályázat beadási határideje május 23 volt, kosság számára egy szakembernek kellene
mely határidőt sikerült is teljesíteni. Az anyagok tájékoztatást adni.
elkészítésében Horváthné apró Etelka is közre- Több kérdés, valamint hozzászólás nem
működött. Úgy tájékoztatták a polgármestert, hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.
Dick Ramóna
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Hirdetés

Kínálatunkból:
Toalettpapír
Müller-kamillás
24 tekercs - 3 rétegű: 1 265,- Ft
Coala
10 tekercs - 3 rétegű: 520,- Ft
Aloe Vera
8 tekercs - 3 rétegű: 470,- Ft
:

Papírzsebkendő:
- kamillás: 100 db-os : 120,- Ft
- gyerekmintás: 60,- Ft (Hello Kitty,
Hupikék Törpikék, Tom & Jerry,
Pókember)
Domestos: 450,- Ft
Papírtörlő 2 tek. - 2 rétegű: 200,- Ft
Coccolino öblítő 1liter: 580,- Ft
Silan öblítő 1liter: 507,- Ft (Csak
Jázmin illatban)
Silan öblítő 2liter: 1 050,- Ft
Lenor öblítő 1liter: 684,- Ft
Lorin habfürdő 1liter: 415,- Ft
Rovarirtó szerek kaphatók!
További termékek az üzletben!
- fűnyíró damil
- festékek, higítók, ecsetek
- madárkár elleni védőháló
- védőszemüveg
- vízüveg, samottpor, kályhafénypor
- vödrös mészfestékek, falfestékek
(Rigips, Széria, Zerge és Sakret zsákos anyagok)
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

Aratónapi előkészületek

Várjuk az aratócsapatok tagjait, a
segítőket és az érdeklődőket a következő időpontokban és helyszíneken:

2016 június

Meghívó

A Kisszékely Községi Önkormányzat és a Kisszékelyi Kulturális Egyesület szeretettel
Önt és kedves családA csádévágásra 07. 12-én, ked- meghívja
ját, barátait nyári rendezvényére.
den, 8 órakor kerül sor, a gyüle- A programokat és részletes inkező az iskola épületénél lesz.
formációt a 3. oldalon talál.
A próbaaratáshoz 07.13-án, szerdán, 17 órakor gyülekezünk a
Szelektív
Kiss utca sarkánál.
július 20-án, csütörtökön az
A kötélfonáshoz 07. 14-én, csü- 2016
hulladékokat helyezhetjük
törtökön, 17 órára várjuk a segítő- alábbi
ki
elszállításra:
Ásványvizes, üdíket a Könyvtár udvarára.
tős, PET és egyéb flakonok, tiszta
A népviseleti ruhák kiosztása a csomagoló fóliák, fém- és aludopróbaaratás után és a kötélfonás bozok (sörös, üdítős, konzerves),
alkalmával lesz.
újság- és karton papírok, illetve
Ha jó társaságban szeretne eltöl- kombinált
csomagolóanyagok
teni egy délutánt, várjuk szeretet- (tejes és üdítős dobozok).
A fent feltüntetett anyagok lehetel!
Kérjük az ingatlantulajdonosokat, tőleg lapjára hajtva vagy taposva
hogy a község tiszta, esztétikus kerüljenek a gyűjtőzsákokba!
képének kialakítása, jó hírnevének Üveg hulladékot a hulladék szimegőrzése érdekében, mindenki geten felallított gyűjtőedénybe
elhelyezni!
gondoskodjon a lakóingatlana, és kéretik
július 7-én a komposztálhaaz előtte lévő utcaszakasz gyom- 2016
tó
hulladékokat
helyezhetjük ki
mentesítéséről, tisztántartásáról. elszállításra.
Forrás: Vertikál Zrt.
www.kisszékely.hu
Aktuális információk, közérdekű
Ebédrendelés
adatok, turisztikai programok,
A konyhán ebéd rendelésre, adott
érdekességek.
nap reggelén 8 óráig van lehetőség! Ebéd rendelését a 06/30 652Miserend
telefonszámon adhatja le! A
A szentmise minden hónap első 9652
étkezés ára: 550 fovasárnapján 16:00 órakor kezdő- szociális
rint/fő/adag,
mindenki másnak:
dik
750 forint/fő/adag.
.

Orvosi rendelés

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

06-30/904-1741
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