
A 2014. évi aratónap szerve-
zése is a szokásos forgatókönyv
szerint történt. Több megbeszélés
után összeállt a program, elké-
szült a meghívó szövege, a fel-
adatok meghatározása is megtör-
tént. A meghívók postázása után
az utolsó napokban a helyi kaszá-
sok is felkészültek a csádé vágás-
ra. Ám az időjárás megnehezítette
a munka elvégzését. Szinte egész
héten esett. A csapadékmentes idő
határozta meg, hogy mikor mit le-
hetett elvégezni a feladatok közül.
Szerencsére minden időben elké-
szült. A csádéból lett kötél. A
színpad is a helyére került. A csa-
patoknak a helyszínen úgy lett ki-
alakítva az aratandó terület, hogy
ne zavarják egymást a nagy mun-
kában. Sajnos a sok eső miatt
több már bejelentkezett csapat is
visszalépett. A többség bizakodva
várta a szombatot. Nekik lett iga-
zuk. Napsütéses reggelre ébred-
tünk.

A rendezőség tagjai is végez-
ték meghatározott feladataikat, a
fogadóbizottság is várta az érkező
csapatokat, érdeklődőket. Az ara-
tópálinkát is lelkesen osztotta
Májer József. Közben elkészültek
a csoportokról a képek, megkez-
dődhetett a program. A köszöntő
után a himnusz elhangzása alatt a
zászló felvonás is megtörtént.

Így már indulhatott a menet a
helyszínre. Idén nagyobb távol-
ságra kellett gyalogolni a főutcán
egész a buszgarázsig a valamikori
tanítók földjének nevezett terület-

re. Régen az iskolában tanítók
kaptak megmunkálásra földet is,
ahol megtermelhették a háznál
tartott állatoknak az eledelt. Ezzel
egészíthették ki a tanításért kapott
fizetésüket.

A három vidéki és a négy he-
lyi csapat munkának látott.
Nagyszékelyből:

MÁKVIRÁG
Tagjai: Turula Sándor, Roboz

Viktor, Turula Sándorné, Vaszari
Enikő, Fodor Ottília, Hermann
Mária, Kántás Nóra.
Simontornyáról:

FÉNY-ERŐ
Tagjai: Barkóczi János, Hor-

váth László, Barkóczi Jánosné,
Barkóczi Márta, Érsek György,
Kiss F István, Kiss Istvánné, Pata-
ki Lászlóné, Szabó Jánosné.
Tolnanémediről:

NEBOJSZA
Tagjai: Fábián István, Hor-

váth Imre, Bujtás Istvánné, Kö-
kény Istvánné, Kertész Józsefné,

Nyirati Józsefné, Fercsák Mihály-
né.

Helyiek:
BÚZAVIRÁG

Tagjai: Borbás Sándor, Iszli
Márton, Csibrik Józsefné, Isztli
Mártonné, Lack Györgyné, Si-
mon Istvánné

+-ESEK
Tagjai: Keresztes Attila, Ke-

resztes László, Keresztesné Iste-
nes Zsuzsanna, Cseke Veronika,
Cseke Lajos, Istenes Ferenc
KISSZÉKELYI FIATALOK
Tagjai: Horváth András, Ság-

vári József, Horváth Anna, Pajor
Ágnes, Horváthné Apró Etelka,
Kélinger Krisztián és a vízhordó
Horváth Gyula.

PIPACS
Tagjai: Gyene István, Soós

József, Csibrik Margit, Magyar
Sándorné, Vódli Józsefné, Fehér
Petra.

Folytatás a következő oldalon
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A zsűri (Májer József, Kó-
tai János) közben mindenre fi-
gyelve nézte a teljesítményt.

A nézelődők közben fi-
nom lilahagymás zsíros kenyérrel
olthatták éhségüket és ásványvíz-
zel szomjúságukat.

A csapatok tagjai is elfo-
gyasztották a magukkal hozott
élelmet a jól végzett munka után.
A zsűri itt is figyelt és jegyzetelt.

Szinte mindenki elvonult
árnyékos helyre, de közben lehe-
tett nézelődni, fényképeket készí-
teni a területen. Megtanulhatták a
kasza kalapálást is. Az értékelés
előtt minden csapatból mesélt va-
laki a régi időkről, (ha volt idő-
sebb a csapatban) amikor
ténylegesen kellett aratni napokon
keresztül reggeltől estig, A fiata-
labbak a mostani élményeiket
mondták el. valamint hogy

mennyit fejlődtek
az első aratónap
óta. A zsűri is el-
mondta a látottak-
ról a véleményét,
majd minden csa-
patnak emléklapot
adott át és egy kis
batyut az új ke-
nyérrel.
Az itteni program
befejezése után
mindenki visszain-
dult a kiindulási
helyre.
Útközben az ér-
deklődők megte-
kinthették az iskola
épületében a Kultu-
rális Egyesület
helytörténeti kiállí-
tásait.
Az ebéd elfogyasz-
tása után a délutáni

program a misével folytatódott,
majd a templom falán lévő emlék-
tábla megkoszorúzása után a kop-
jafa is megkapta 2014. évi
"boradagját", hogy tovább nőhes-
sen.

Támogatók

Köszönjük a rendezvény
lebonyolításához pénzbeli, vagy
természetbeli hozzájárulásokat.
Az egyesület munkáját folyama-
tosan támogatóknak is köszönjük
segítségüket.

Beke Gézáné, Borbás
József (Simontornya), Borbély
Péter, Botos Imre, Czinkon Lász-
ló, Csillagné Bereczki Katalin,
Diel Jánosné, Gyene László, Ha-
umann Antal, Holló István és Si-
mon Edit, Kiss Ferencné
(Budapest), Kövér János, Lack
Mária, dr. Lovró István, Májer
József, Nádori József, Németh
Istvánné, Nyirati Józsefné (Tol-
nanémedi), Pajor Ágnes, Papp
család (Nagydorog), Piszker And-
rás, Romsits Sándor, Schlégel Jó-
zsef, Szabó Márta, Szalma
László, Theresa és Klaus Birghan,
Uszterhel Györgyné, Vati István-
né, Zsitvay Attila, Varga István
(Simontornya).

Martina Zoltán
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Folytatás az előző oldalról
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Az idei évben, immár negye-
dik alkalommal megrendezett Ara-
tóünnep kisebb fejfájást okozott
nekünk, szerevezőknek. A szélső-
séges időjárás, csaknem keresztül
húzta számításainkat, de aztán a
fentiek kegyesek voltak hozzánk,
és július 12.-én szép, napsütéses
időben megrendezhettük hagyo-
mányőrző ünnepségünket. Bár a
tavalyi évhez képest kevesebb volt
az ide ellátogató érdeklődők szá-
ma, de a visszajelzések szerint az
idei volt a legjobb. Családias han-
gulatban zajlott. Ez a nap, éppúgy,
mint az előző három alkalommal a
szokásos sorrendben kezdődött, a
gyülekezéssel, majd a helyszínre
való kivonulással. Az aratás alatt
is kegyes volt az időjárás, aratás-
hoz való idő volt.

Délután aztán a kulturális
műsoré volt a színpad. Őszintén
szólva, nem gondoltam, hogy
ennyi munkával fog járni, mikor
elvállaltam a szervezést. Azt hit-
tem pár telefon, és már kész is.
Hát nagyot tévedtem. Az idei év-
ben kevesebb fellépő csapat volt,
de így is három órás műsor került
összeállításra. A fellépők között
voltak már visszajáró csapatok,
legfőképp a környező települések-

ről, Tolnanémedi Nebojsza Tánc-
együttes, Igari Népdalkör illetve
kicsit messzebbről Budapestről a
Törekvés Hagyományőrző Cso-
port, Cikóról a Bukovinai Székely
Hagyományőrző Csoport, és Du-
naföldvárról a Zsigec Musical
Csapat. Kisszékelyből Fehér Nóra
gyönyörű verssel, a Bokréta Nép-

dalkör pedig arató énekekkel ké-
szült. Viszont voltak, akik először
álltak Kisszékely színpadán, és
mutathatták be produkciójukat. El-
sőként a Simontornyáról érkező
Vándorok csapatát láthattuk. Ők
fiatal lányokból, és fiúkból álló
csoport. Nagyjából 20 fős csapa-
tuk csak egy része volt itt, mivel
aznap is, mint szinte minden hét-
végén fellépések sorozata várta

ezeket a táncos lábú fiatalokat. Ők
egy 30 perces műsorral kedves-
kedtek nekünk. Előadásuk címe
Világok Tánca, melyben több or-
szág tánckultúráját mutatták be.
Érintették Magyarországot, Fran-
ciaországot, Brazíliát, Bajororszá-
got, Írországot. Nagy sikerrel
távoztak a színpadról. Újdonság
volt Fodor Otília előadóművész,
aki a fiatal és idős korosztálynak
egyaránt kedveskedett hangjával.
Operett, musical, és mulatós ének-
kel szórakoztatta a közönséget,
akik láthatóan élvezték az elő-
adást, mivel többen táncra is per-
dűltek ez alatt. Egy újonnan
alakult csoportot is üdvözölhet-
tünk, a helyi Margaréta Tánccso-
port, melyet Kisszékelyben élő
hölgyek alkották. Nagyon nagy
örömmel figyeltük táncukat, me-
lyet aránylag rövid időn belül ta-
nultak be. Reméljük máskor is
szórakoztatnak bennünket.

A nap bejezéseként a tánc és
mulatozás vette helyét, amely haj-
nalig tartott.

Ezúton szeretném megkö-
szönni Mindenkinek aki, bármi-
lyen formában elősegített, hogy ez
a nap ilyen nagyszerűen és zökke-
nőmentesen lezajlódjon.

Cseke Veronika

Aratóünnep délutánja a kulturális műsortól volt hangos



2014. július 19-én tartotta a
Hegyhát Vadásztársaság a nyolca-
dik családi vadásznapját a stran-
don és a Göbecs végében lévő
tereplőtéren.

A vadásznap tulajdonképpen
már előző délután megkezdődik,
hiszen a lőteret fel kell építeni,
beüzemelni, valamint a pörkölt
alapanyagot elő kell készíteni. Er-
re az alkalomra az idén mintegy
tíz vadásztársunk jött el, sötéte-
désre elvégeztük a feladatokat.

A megérkező vadászokat,
családjukat, barátaikat frissen sü-
tött lángos várta reggelire. 9 óra-
kor Soós Józsi kürtjelével
kezdődött a nap. A vadásztársaság
elnökének köszöntője után Szabó
Imre lövészetvezető vadásztár-

sunk tartott a résztvevőknek tájé-
koztatót a lövészettel kapcsolatos
tudnivalókról. Fél tízkor autókba
ültünk és kimentünk a lőtérre. Hét
különböző versenyszámban mér-
ték össze tudásukat a vadászok,
nem vadászok, gyerekek és nők.
A délutáni értékelésnél is ebben a
négy kategóriában osztottunk ok-
levelet és érmet. Koronglövés,
kisöbű sportpisztoly, kisöbű
sportpuska, légpuska, íjászat, tró-
fea bírálat és szellemi totó ver-
senyszámok voltak. Menet
közben egy hölgyekből álló stáb
folyamatosan csinálta a lőlapok
értékelését, így gyorsítva a délutá-
ni értékelés menetét.

Az időjárás kegyeibe foga-
dott bennünket, a hőség ellen a

helyszínen
működő hűtő-
szekrény szol-
gáltatta a hideg
frissítőket. A
vadászok köré-
ben mindig a
koronglövés a
legnépszerűbb,
míg a gyerme-
kek és hölgyek
között a lég-
puska lövészet

és az íjászkodás. Az íjászatot
minden alkalommal Nagy József
alias „Odús” pálfai barátom ren-
dezi, melyet ezúton is szeretnék
neki megköszönni.

A koronglövést Lacza Ferenc
vadászmesterünk, a többi lövés-
számot pedig Szabó Imre és Mol-
nár Tibor vezényelte. Aki menet
közben megunta a meleget, vagy
befejezte a versengést, az vissza-
mehetett a strandra csobbanni
egyet a hűs habokban. Délután
négy órára mindenki befejezte a
szereplését, lebontottuk a lőteret
és visszaértünk a strandra. Itt a
közel száz résztvevő jóízűen elfo-
gyasztotta a kisszékelyi konyhás
lányok és Brezi Marika által fő-
zött finom szarvas pörköltet.

A délután legjobban várt ese-
ménye mindig az értékelés, díjki-
osztás. Mindenki nagy
izgalommal várta és minden díja-
zott nagy tapsot kapott a lelkes
résztvevőktől.

Ismét szép és sikeres napot
zártunk, várjuk a jövő évi családi
vadásznapot!

Keresztes László
Vadásztársaság elnöke
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Családi vadásznap

Göbecsben



A sikeres tavaszi kirándulás
alkalmával született meg az ötlet,
hogy kellene egy gyógynövé-
nyekkel kapcsolatos programot is
szervezni Kisszékely határában.
A kirándulás augusztus első
szombatjára lett meghirdetve.

A reggeli gyülekezőre 20-25
lelkes, tanulni vágyó ember érke-
zett. Voltak közöttünk nyaraló
vendégek, Nagyszékelyiek, itt
élő német anyanyelvűek és ter-
mészetesen a helyi “erő” is kép-
viseltette magát. A rövid
bemutatkozást követően a tanös-
vény központjától az iskolától in-
dultunk a Berkenye tanösvényen.

A túrát Venczel Ilona kisszé-
kelyi nyaralótulajdonos és Hor-
váth András vezette. Szükségünk
is volt a szakértelemre, mert ami-
re lekanyarodtunk a betonútról,
több mint húszféle gyógynö-
vénnyel ismerkedhettünk meg!
Ilyenkor eszmél rá az egyszerű
ember, hogy szinte egy patikányi
természetes gyógyszer hever
árokpartjainkon, rétjeinken. Ér-
demes lenne ezekre az “aprósá-
gokra” komolyabb figyelmet
fordítani, ha már a természet, így
tálcán elénk teszi azokat!

A nagy melegben komótos
tempóban, szinte néhány méte-
renként megállva egy-egy újabb
növénynél, értük el a kilátót.
Megszámlálhatatlanul sok infor-
máció hangzott el út közben, leg-
közelebb papírt és ceruzát, is
vinnem kell a kirándulásra.

A Dukai-hegy tetején, a kilá-
tó mellett kialakított pihenőhe-
lyen szusszant egyet a csapat,
gyönyörködtünk a kisszékelyi táj
nyugalmában, és szépségében.

Innen a Vadkerti-patak felé vet-
tük az irányt, természetesen itt is
méterről-méterre gyarapodott a
tudásunk. A tanösvény egyik
csendes pihenőjében aztán egyik

furfangos túravezetőnk úgy har-
minc növénykét vett elő a zsák-
jából, sorban kitette őket az
asztalra és indulhatott a memória
játék! Közös erővel szinte min-

den növényt sikerült
azonosítanunk.

A gyógynövény
túra nagyon hasznosnak
bizonyult. Rengeteget
tanultunk a közvetlen
környezetünkben megta-
lálható gyógyító hatású
növényekről. Megdöb-
bentő, hogy méterről-
méterre más és más
gyógynövény tarkítja a
tájat, lényegében csak le
kell hajolni értük.

Jó volna, ha maj-
dan unokáink is megta-
pasztalhatnák eme
természeti gazdagságot!

kk
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Gyógynövény túra

Figyelem! AKicsi Falunk keres-kínál hirdetés rovattal bővül! Várjuk a
hirdetéseiket a 30/2432-146 telefonszámon.
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E l h u n y t

A nem helyi lakós, de kis-
székelyi születésű elhunytak
nevét a továbbiakban csak ak-
kor tudjuk az újságban közzé
tenni, ha a hozzátartozó közli
velünk.

Megértésüket köszönjük.

A Kicsi Falunk újság eddig megjelent összes kiadása, és az aktuális szám is
letölthető a Kisszékelyi Kulturális Egyesület honlapjáról, az alábbi címen:
http://www.kke-kisszekely.hu/kicsi-falunk/
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A képviselőtestület (KT) au-
gusztus 28-án tartotta soros ülé-
sét.

A Polgármester beszámolt az
elmúlt két hónap önkormányzati
eseményeiről (júliusban nem volt
testületi ülés). Megállapította,
hogy az Aratóünnep sikeres volt,
sokan működtek közre, és jó
visszajelzések érkezek. Az Arató-
ünnep költsége kb. 1 50 000 Ft, a
bevétel kb. 40 000 Ft volt. Az el-
múlt időszak eseménye volt a
motoros találkozó, a 11 . Média@
horgászverseny, a Hegyhát Va-
dásztársaság vadásznapja, a „Má-
jusfa kitáncolás”. A csapadékos
időjárás miatt sem a strand, sem a
nyári tábor kihasználtsága nem
volt jó.

A Polgármester beszámolt a
Petőfi Sándor utca temetőig tartó
szakaszának felújításáról. Az utat
a megbízott cég felmart aszfaltból
készítette, vékony felületi bevo-
nattal látta el. Építés előtt a padka
és az árok rendezését az önkor-
mányzat végezte el, és szintén az
önkormányzat vállalta a padka
murvázását. Nem önkormányzati
költségvetésből, de ugyanazon
cég ugyanolyan módszerrel épí-
tett egy-egy útszakaszt az Alszeg
végén és a Telek végén is.

A következő napirendi pont-
ban Pajor Ágnes számolt be a
Kisszékelyi Kulturális Egyesület
egy éves tevékenységéről. Az el-
végzett munkák köréből kiemelte
a Tanösvény létrehozását, amely
idén ért véget. Jelenleg két pro-

jekt van folyamatban: az iskola-
épület felújítása és a helyi
értékleltár elkészítése.

Ezt követően került sor a
2014 évi költségvetés I. féléves
jelentésének megvitatására és el-
fogadására, majd a Jegyző javas-
lata alapján a KT megválasztotta
Helyi Választási Bizottság tagjait.

A Polgármester tájékoztatta a
testületet a Növény- és Talajvé-
delmi Igazgatóság leveléről,
melyben a 2014. június 14.-i légi
permetszer szétszóródására tett
panaszt jogosnak találták, de mi-
vel úgy ítélték meg, hogy hatása
csekély mértékű volt, labormérés
nem történt, az eljárást leállítot-
ták, bírságot nem szabtak ki. (A
környező falvakban másutt is elő-
fordult, hogy gyomirtó növény-
védő szer jutott ki a légi
permetezést követően olyan he-
lyekre is, ahová nem lett volna
szabad.)

A Kerekerdő Családi Napkö-
zi szeptembertől szünetel, a há-
rom óvodás korú kisgyermek
Simontornyára fog járni. Az óvo-
dások utaztatásáról a szülők gon-
doskodnak, az önkormányzat
hozzájárulásának módjáról a KT
nem hozott döntést.

A képviselőtestület követke-
ző ülésére szeptember 25-én
13:00 órától kerül sor a Könyv-
tárban, melyre minden érdeklődőt
várnak.

Horváth András – Pajor Ágnes

Lencse Edit
ügysegéd

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

Ügyfélfogadás
Fűrész Nóra Falugazdász

Kisszékelyben
Hétfő 15 - 16 óra közt.
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