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Megkérdeztük a civil
szervezetek vezetőit ...

Milyen az egyesületi élet?
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Anyák Napja
alkalmából
köszöntjük

az édesanyákat,
nagymamákat!

Barka József, a Nyug-
díjas Egyesület elnö-
ke: Egyesületünk a
Tolna megyei Nyug-
díjas Érdekszövet-
séghez tartozik, aho-
va a nyugdíjasok ér-
dekeit, felvetéseit tol-
mácsoljuk. Jelenleg

65 tagunk van. Ez évben két kirándulást
szerveztünk, meglátogattuk Gunarast és
Lengyelt, és láttuk Hőgyészen a szüreti
felvonulást is. Mindenki meg volt elé-
gedve és a hangulat is jó volt. Őszönként
akciós termékekkel látjuk el a falu nyug-
díjasait. Terveink közt szerepel a főleg
nyugdíjasokból álló  Kisszékelyi Dalkör
támogatása. Ez évi kirándulásainkra vár-
juk a tagok szavazatát.  Részt kívánunk
venni Gunarasban a “Nyugdíjasok nap-
ja” kulturális rendezvényen, valamint a
simontornyai “Nyári Színházi Napok” ke-
retén belül megtartandó “Operettkirály”
című előadáson, amely Kálmán Imre éle-
téről szól. Ismét lesz őszi akciós zöld-
ségvásár. Évente négy-öt összejövetelt
tervezünk, ahol megbeszéljük a nyugdí-
jasokat érintő szociális problémákat is. A
vezetőség tagjai szükség szerint tartják
megbeszéléseiket.
Martina Zoltán, a Kis-
székelyi Kulturális Egye-
sület elnöke: Egyesüle-
tünk 1999-ben alakult.
Fő céljaink: a község
fejlesztése, szépítése,
közösségi rendezvé-

nyek szervezése, civil kezdeményezések
felkarolása, a község jó hírének öregbíté-
se, a kulturális örökség megóvása, kultu-
rális tevékenység valamint az egészséges
életmódra nevelés.
Szokásos rendezvényeink: húsvéti, búcsúi
bál, gyermeknap, majális, Mikulás ünnep-
ség, szilveszteri bál. Az utóbbi rendez-
vényen éjfélkor tűzijátékkal köszöntöttük
az új évet. Segítettünk az önkormányzati
rendezvények lebonyolításában is. Eddigi
programjaink újakkal is bővültek. Ilyen az
Anyák napja, az Apák napja és a Májfa
bál.
Tavaly egy hifi tornyot vásároltunk, hogy
rendezvényeinken tudjunk zenét szol-
gáltatni, ha szükséges. Bevételeink túl-
nyomó része magánszemélyek adomá-
nyaiból és az adók 1 százalékából gyűlik
össze. Bármilyen kis összegnek is örülünk
és megköszönjük.
Ezúton köszönjük a tavalyi összeget
felajánlóknak segítségüket.
Sislay József elszármazottunktól kaptunk
2 160 ezer forint összegű támogatást a
Könyvtár és Teleház bútorzatára.
A Civil Szervezetek Dél-Dunántúli Kollé-
giumának pályázatán 360 ezer forintot
nyertünk. A pályázati feltételeknek meg-
felelően ezen számítógépet, programokat
vehetünk. Ezt a gépet az egyesület tagjai
és a falu lakói is használhatják majd.
Idén is megtartjuk szokásos rendezvénye-
inket, melyek közül a közeljövő programjai
itt az újságban is megtalálhatók. Rendez-
vényeinkre mindenkit szeretettel várunk!

Mezősi István, a
Kisszékelyi Községi
Horgász Egyesület
elnöke: A tavalyi,
2004-es évünk na-
gyon sikeres volt.
Több rendezvényt is
lebonyolítottunk.

Ilyen volt a horgászbál, a 24 órás hor-
gásznap, vagy a “Médiakukac” horgász-
verseny, ahol Tolna megye újságírói
vettek részt. Ezenkívül elvégeztük évi
rendes telepítéseinket, amivel Tolna
megye 4. legjobb telepített vizévé lép-
tünk elő. Pályázatot nyújtottunk be
gátépítésre, ennek elbírálása jelenleg is
folyik. Az idei rendezvények közül
megtartottuk a horgászbált, május vé-
gére tervezzük saját horgászversenyün-
ket, június 25-re egyéni nyílt nevezéses
horgászversenyt, július 23-ra a “Média-
kukac” horgászversenyt. Ezen kívül ápri-
lisban volt két társadalmi munkánk is,
elvégeztük a tavaszi munkálatokat, el-
kezdtük a gát felújítását, az erdő felől
kiirtottuk a horgászhelyek körüli bok-
rokat. Tervezzük a rossz állapotú hor-
gászhelyek rendbe tételét is. A tópart
körül megdupláztuk a szemeteskukák
számát. Egy gondunk van: még nem tud-
tunk megállapodásra jutni a fűnyírással
kapcsolatban, de már folynak a tárgya-
lások a polgármesteri hivatallal, mert –
mint tudjuk – a tópart nagyban hozzá-
járul a faluképhez.
Tervezzük még az 1985-ben elfogadott
alapszabály módosítását és a feltételek
megteremtését ahhoz, hogy fogadni tud-
juk a felajánlóktól az adó 1%-át.

-T-

Az interjúkat készítette:
Dick Ramóna(16)
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Közhírré
tétetik...

Könyvtári hírek

Aprilis 28-án LOMTALANÍTÁS lesz.
A háztartásokban feleslegessé vált (ve-
szélyes anyagokat NEM tartalmazó)
hulladékot reggel 7 óráig kell a ház elé
kitenni.

❊
A Képviselőtestület április 25-én 16 órakor
tartja soron következő testületi ülését.
A napirendi kérdések közt szerepel a
SIÓVÍZ Kft tájékoztatója a 2004. évi műkö-
désről és az ivóvíz szolgáltatásról, meg-
hallgatják a 2004. évi adókivetési és -be-
szedési feladatok végrehajtásáról, az adó-
zási fegyelemről szóló tájékoztatót, majd
megbeszélik a strand és ifjúsági tábor mű-
ködtetését és ennek anyagi hátterét.
A Testület megvitatja, hogy a termálvíz
felszínre hozása érdekében  részt vegyenek
egy 38,5 millió forintos TRFC pályázaton.

KISSZÉKELYI BÚCSÚ

A kisszékelyi ka-
tolikus templom
védőszentje Szent
György, ezért
tartjuk a  búcsút
április 24-én, ami
idén vasárnapra
esik. Az ünnepi
szentmise vasár-
nap fél 12 órakor
kezdődik.
A Kulturális Egye-

sület április 23-án 20 órai kezdettel Búcsú-
bált rendez a Kultúrházban. A belépőjegy
ára felnőtteknek 350 Ft, egyesületi tagok-
nak és 16 éven aluliaknak 250 Ft.

MÁJUSI
RENDEZVÉNYEK

Április 30-án a Kulturá-
lis Egyesület idén is fő-
zéssel egybekötött májfa-
állítást rendez a kisszé-
kelyi strandon. A rész-
vétel ingyenes, de ka-
nalat, tányért mindenki
hozzon magának.

Már 14 órától lesznek programok, úgy
tudjuk, focimeccset is szerveznek.

Május 1-én 13 órakor a Kultúrházban
Anyák Napját tartunk. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk, a belépés in-
gyenes.

Az óvodában idén nem lesz ballagás,
mert idén senki sem lesz még iskolás, de
úgy tudjuk, az Anyák Napját ott is meg-
ünneplik.

Kisszékely futballcsapata is részt kíván
venni a Nagyszékelyben pünkösdkor
rendezendő futballgálán.
Reméljük megnyerik a fődíjat, az egy
láda sört.

 Idén is megrendezzük a Férfinapot ter-
veink szerint május 21-én 16 órai kez-
dettel a Kultúrházban. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk, a belépés in-
gyenes.

A Kulturális Egyesület május 29-én
Gyemreknapot rendez a strand terü-
letén. A programok, játékok 14 órakor
kezdődnek. A résztvevők ajándékot és
fagyijegyet kapnak.

Örömmel tudatjuk,
hogy közös szándé-
kaink szerint a jövő-
ben még szorosabb
lesz együttműködé-
sünk a Kisszékelyi
Kulturális Egyesü-
lettel. Rövidesen egyeztetünk a részletek-
ről. A fejleményekről lapunkban is beszá-
molunk.

Vendégeket vár a könyvtár! Megtisz-
teltetés számunkra, hogy a Tolna megyei
könyvtárosok májusban nálunk rendezik
meg következő továbbképzésüket. Öröm-
mel jönnek, mert sokat hallottak gyönyö-
rű falunkról és megyeszerte híres könyv-
tári bútorainkról. Szeretettel várjuk őket!
A regionális és a kistérségi Ifjúsági
Szolgáltató Iroda is érdeklődik irántunk!
Szabó Péter kistérségi koordinátor
(Tamási) elismeréssel szólt szép Közös-
ségi Házunkról, a “Kicsi Falunk”-ról és
rólunk, az ifjú szerkesztőségről, a
KREFIKÁ-ról. Egy-két héten belül újra
meglátogatnak bennünket, felmérni lehe-
tőségeinket és azt, hogy miben tudnak
segíteni.

Fantasztikus értékek gyűlnek a
LÁDAFIÁ-ban! Hálásan köszönjük
Simon Istvánnénak és Bodó Gábornénak
a régi fényképeket. Külön köszönjük
Timár Józsefnénak és Blum Andrásnénak
a csodás vőfélyverseket! Kérjük, akinek
még van ilyen otthon, adja kölcsön, hogy
lemásolhassuk. Mindent visszaadunk!

A búcsú utáni héten várjuk a kézimun-
kákat az új kiállításra, amelyet május else-
jén, Anyák (és Nagymamák) Napján dél-
előtt 11-kor szeretnénk megnyitni. Termé-
szetesen a kiállítás után a kézimunkákat,
szőtteseket sértetlenül visszaadjuk.

Megváltozott a Sislay József  Községi
Könyvtár és az eMagyarország pont
nyitvatartási ideje:
Hétfő-Kedd: zárva
Szerda: 18-20 óra
Csütörtök: 17-20 óra
Péntek: 16-20 óra
Szombat: 15-20 óra
Vasárnap: 9-12 óra, 16-17 óra
A könyvtár ingyenes, az internetezés ára
100 Ft/óra.
A többi szolgáltatásról a könyvtárban
kaphat felvilágosítást.
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LÁDAFIA

A VERS ÜNNEPE
Április 9-én, szombaton emlékeztünk meg
a Költészet Napjáról, amely az idén külö-
nös hangsúlyt kapott, mivel József Attila
születésének századik évfordulóját ünne-
peltük. Hogy kis falunkban mennyire ele-

ven a vers szerete-
te, azt mi sem bizo-
nyítja jobban, mint
az érdeklődők és
résztvevők nagy
száma: tizenhat
v e r s m o n d ó n k
volt. Kevésbé volt
népszerű a versen-
gés ötlete, ezért az
eredetileg meghir-
detett szavalóver-
seny helyett úgy

gondoltuk, kedvesebb, bensőségesebb
lesz az ünnep, ha egyszerűen csak el-
mondjuk kedves verseinket.
A Kisszékelyi Kulturális Egyesület min-
den szereplőnek csokoládéval kedves-
kedett, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár
jóvoltából könyveket és mappákat ad-
hattunk a nagyobbaknak, Dick Józsefné
Hilda néni pedig színesceruza-kész-
letekkel ajándékozta meg a legkiseb-
beket. Minden résztvevő emléklapot is
kapott. Külön elismerés illeti Závodi
Lászlóné óvónénit és az óvodások szü-
leit, akik a piciknek hibátlanul meg-
tanították a verseket. József Attila volt az
első számú kedvenc, de hallhattuk még
többek között Arany János, Áprily
Lajos, Móricz Zsigmond, Oravecz Imre,
Radnóti Miklós, Weöres Sándor verseit
is. Végül álljon itt azoknak a névsora
(életkor szerint), akiknek ezt a szép
délutánt köszönhettük: Fehér Klaudia,
Fehér Nóra, Fehér Timea, Sasvári Mi-
rella, Bodó Bence, Szi-Benedek Tamás,

Sasvári Márk, Fehér Richárd, Fehér Sán-
dor, Sasvári Sándor, Sasvári Anita, Fehér
Sándorné, Borbás Istvánné, Miskolczi Fe-
rencné, Torma Imre, Lelkes Györgyné. A
vers ünnepét jövőre is megtartjuk!

Fehér Sándorné nemcsak három gyermekét
egyengette a szép versmondás útján, hanem
maga is elmondott egy szép tavaszi verset.

Fehér Klaudia még három éves sincs, mégis ő
volt a versmondó gála egyik fénypontja. Fotók: Győrfi Szilvia

IFJÚ TEHETSÉGEK

Mostani számunkban Simon Istvánné
régi képeiből válogattunk.

Köszönet értük!

Bizony, bizony! Már a múltkori táncruhá-
kat is sóvárogva néztük, most kiderült,
hogy más szép ruhái is voltak a kisszé-
kelyi tánccsoportnak az 1950-es évek-
ben. Vajon hol lehetnek?

“Ez a falu mindig dalos kedvű volt - mesélik
az idősebbek. - Ha végigmentél rajta,
minden házból szólt a nóta.” Lám,  ilyen
volt az énekkar 1968 körül.
Középen Czinkon Gyuri bácsi, az énekkar
vezetője.

Tessék megkapaszkodni! Ennyien voltak
a kisszékelyi iskolások az 1950-es évek-
ben.

Kicsi falum, Kisszékely

Tolna megye híressége,
dombokkal van körül véve.
Kisszékely a falu neve,
erdők mellett van a helye.
Madaraknak csicsergése
a falunknak díszessége.

Innen járok iskolába
a közeli Stornyára.
Szüleimnek örömére
jó jegyekkel térek oda, ahol
szeretnek.
A falunknak ékessége,
díszes könyvtár fényessége.
Van ebben a faluban
minden szép és jó,
minden ember kedves és jószívű;
És talán ez Kisszékely legszebb
csodája!

Borbás Angéla (11)

Az eleje rímes, a vége meg rémes!
(a szerző megjegyzése)
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KICSI FALUNK
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Lapunk a Kisszékelyi
Kulturális Egyesület
Támogatásával készül

A Kisszékelyi Borbarátok Találkozójára
igyekvőket április másodikán szép tavaszi
idő fogadta. A rendezvény ugyan négy
órára volt meghirdetve, de erre az idő-
pontra a rendezőkön kívül nem sokan
érkeztek a helyszínre.

A lezárt különteremben sorakoztak a jel-
igével ellátott palackok, a Kultúrház kert-
jében készült a hagyományos szarvaspör-
költ.

Lassan megtelt a terem, és  Keresztes
László polgármester köszöntötte a vendé-
geket, bemutatta a zsűrit.

Elmondta, hogy idén különösen nagy volt
a nevezési kedv, mivel a meghirdetett há-
rom kategóriában (fehér, rozé és vörös

bor) összesen 58 minta érkezett, így a
pontozási szempontok ismertetése után
rögtön nekiláttak az érdemi munkának.

A jó szervezés ellenére eléggé elhúzódott
a minták ízlelése, elbírálása, pontozása, a
pontok összesítése, így már nyolc óra is
elmúlt, amikor Cserháti Péter, a zsűri el-
nöke röviden összegezte a várható ered-
ményeket.

Leszögezte, hogy a 2004. évi termés jó
borokat eredményezett. Kiemelte, a kós-
tolásra behozott borok kellő hőmérséklete
a szervezők munkáját dícséri. Nem történt
kizárás. Összességében a fehér borok job-
ban sikerültek, a minták nagyon tiszták
voltak, érződött rajtuk a bő termés és
hogy a gazdák nem sok cukrot adtak
hozzá. A vörös boroknál a bő termés miatt
“színproblémák” voltak, pár esetben
érződött a nem tökéletes tárolás vagy
kezelés. Előzetesen csak annyit jelentett
be, hogy ha a rozé kategóriában nem is
lesz aranyérmes, viszont a fehér és vörös
borok közül várhatóan több is aranyér-
mes oklevelet kap.

Bejelentették, hogy most tálalják a
vacsorát és eredményhirdetésre csak ez
után kerül sor.

Míg a vendégsereg és a zsűri elfogyasz-
totta a vacsorát, a szervezők összesítet-
ték a pontokat, a jeligék alapján beazo-
nosították a gazdákat, elkészítették az
okleveleket.

A türelmetlen közönség az ízletes
szarvaspörkölt elfogyasztása után nótá-
ra fakadt, előkerültek a tangóharmoni-
kák, szólt az ének. Keresztes László pol-
gármesternek nem volt könnyű dolga,
hogy bejelentse: eredményhirdetés kö-
vetkezik.

A következő gazdák kaptak oklevelet:

Fehér borok kategóriában

aranyérmes oklevelet kapott: Grausza
János, Borbás Sándor, Horváth  Péter-
né;

ezüstérmes oklevelet kapott: Tóth
György, Oláh László, Kovács János,
Mónos János, Bodó István,Borbás Im-
re, Horváth Péterné, Arnold Lőrinc,
Sárdi József, Botos Imre, Martina Ist-
ván, Schill József;

bronzérmes oklevelet kapott: Győrfi
János, Péti Vendel, Timár István, Nádori
József, Horváth Péterné, Bodó Béla,
Csepregi György, Győri István, Gulyás
Józsefné.

Rozé borok kategóriában

aranyérmes oklevelet nem adtak ki.
ezüstérmes oklevelet kapott: Borbás

Imre, Májer József, Závodi László;
bronzérmes oklevelet kapott: Botos

Imre, Vódli József, Timár István.

Vörös borok kategóriában

aranyérmes oklevelet kapott: Grausza
János, Uszterhel György, Arnold Lőrinc,
Pribelszki József;

ezüstérmes oklevelet kapott: Nádori
József, Borbás Imre;

bronzérmes oklevelet kapott: Závodi
László, Vódli József, Bodó István, Bodó
Béla, Martina Zoltán.

A legjobb borok gazdái tárgyjutalomban
is részesültek.

Elég későre járt, mire az utolsó oklevelet
is átadták, így a többség mindjárt indult
is hazafelé. De voltak azért, akik ezt a jó
hangulatú rendezvényt tovább folytatták
és kora hajnalig mulattak.

A tavalyi szőlőtermés a fehér
boroknak kedvezett...

Fotók: Manzinger Henrietta


