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AKISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A
KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

Idén az Aratóünnep reggelén kellemes időre
ébredtünk. Reggel a program kezdete előtt még helyé-
re kerültek az utolsó kellékek, asztalok, székek, kiad-
ványok. Az aratócsapatokról érkezésükkor regisztrálás
után fénykép készült, mely az emléklapra került. 13
csapat érkezett. Ebben az évben Délvidékről is kö-
szönthettünk résztvevőket a Valkai sorról. A Kisszé-
kellyel szomszédos Tolnanémediből az Arany alkony,
Nagyszékelyből a Mákvirág, Sárszentlőrincből Arany
kévét kötők, Simontornyáról a Fény-erő nevű csapat
érkezett. Kicsit távolabbról Pincehelyről a Rezeda cso-
kor, Ozoráról két csapat a „Főszeg” és az „Aszeg”,
Szakályból az I. és a II. érkeztek. A helyiek három csa-
patot tudtak indítani. Akik még 2011-ben első alka-
lommal részt vettek az aratócsapatokban, közülük
többen a koruk, egészségi állapotuk miatt mára már
kimaradtak. Igaz, ezt a vidéki csapatok is megemlítet-
ték. Pipacs és a Kisszékelyi fiatalok csapat mellett a
harmadik csapat csak az utolsó napokban állt össze.
Ők a Hegyhát nevet választották, mert a többségük ott
dolgozik.

A hivatalos megnyitó után a csapatok elindul-
tak a helyszínre, a Templomhegyre. Ott Zab András
plébános meg-
áldotta a ter-
mést, majd a
csapatok az
előre kijelölt
helyen munká-
hoz láttak. A
kaszálás befe-
jeztével előke-
rültek a hozott
ételek, melynek
a kiírás szerint
szintén a régi
korra jellemző-
nek és házi ké-
szítésűnek
kellett lenni.
Közben a csapa-
tok is bemutat-

koztak. A zsűri tagjai mindent
figyeltek és értékeltek is. A néze-
lődők egy nyitott pincénél kós-
tolhattak helyi borokat, ehettek
zsíros kenyeret, házi készítésű
sajtot. Indulás előtt megraktak
egy kocsit gabonával, melyet ké-
sőbb kicsépeltek. A Szent
György templomban szentmisén
az új kenyeret is megáldották. A
strand területén felállított sátor
alatt elkészült az ebéd. A krump-
lis gulyás és a bab gulyás közül
lehetett választani. A kijelölt terü-
leten érdeklődők megtekinthették
a cséplést, mely a régi időkben
eleinte cséphadaró segítségével
kézzel történt,
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majd későbbiekben már a lovakat is befogták. Ők
egy kijelölt területre kitett gabonát járták körbe-kör-
be, kitaposva a búzaszemeket. Ezt a módszert vál-
totta a cséplőgéppel történő cséplés, melyet már egy
traktor hajtott meg. A gabonát még kézzel rakták be
a gépbe.

Egész nap lehetőség volt kézműveseknél vá-
sárolni és a szakma egy-egy lépését kipróbálni gye-
reknek és felnőttnek is. A jurtánál népi játékokkal
lehetett játszani. Kocsikázásra is volt mód, illetve
az iskola épületében a kiállításokat megtekinteni.

A nagy sátornál ülve lehetett beszélgetni, il-
letve a büfében vásárolt termékeket elfogyasztani.
Onnan lehetett látni a délutáni kulturális műsort is,
melynek pont a végén egy kisebb eső okozott ria-
dalmat a közönség körében.

Este a Művelődési Házban a bálon a vaskúti
Bohémek zenekar szolgáltatta a zenét hajnali három
óráig a bálon a táncolni vágyóknak.

Martina Zoltán

A kenyér útja bemutatón látható volt a ké-
zi-és gépi cséplés Ságvári Józsefnek, Magyar Sán-
dornak és Neumann Lászlónak köszönhetően.
Szigetvári Katalin és Paddi Katica néni révén kipró-
bálhatták a rostálást, dagasztást a vendégek. A ke-
nyér sütését pedig Pálfi Attila pékmester révén volt
látható és végül kóstolható.

Kirakodók, kézművesek és foglalkozások.
Az arató nap alkalmával az érdeklődők a kirakodó vá-
sárosoknál Szajkó István révén tarsolyokat, késeket,
Huszár Károlynál népi hangszereket, Boldizsár Tíme-
ánál szalmából hajtogatott díszeket kaphattak. Foglal-
kozásokat tartott a vendégeknek Zacskár András,
akinél a korongozást próbálhatták ki. Nagy Sándorné
segítségével koszorút készíthettek, gyöngyöt fűzhet-
tek. Fülöpné Veres Mária pedig rongybabát készített a
gyerekekkel. Huszár Károly bemutatta a népi nádsíp
elkészítési módját, amit persze haza is vihettek ma-

gukkal a gyerekek. Gyenis György a szalmahajtogatás
technikáját mutatta be a közönségnek. Kovács Péter-
nél a kovácsolás csínját-bínját láthatták, próbálhatták
ki az érdeklődők. Az idei évben is jelen volt Érdről
Venczel Ilona és csapata a népi játékokkal. Papp Ist-

ván Gergelynek köszönhetően lehetőség volt az íjász-
kodásra is. Ozvaldikné Ágnesnek és családjának
köszönhetően pedig lovagolhattak a kedves vendégek.

Arató napi kulturális műsor szereplői az
idén is elsősorban a környékbeli néptánc csoportok
és népzenészek, népdalénekesek voltak, de képvi-
seltette magát a Délvidék is. A műsorban szerepelt a
Bokréta dalkör (Kisszékely), Eszter lánc néptánc-
és citeracsoport (Pincehely), Vörösmarty Mihály
Nyugdíjas Klub (Pincehely), Margaréta néptánc
csoport (Kisszékely), Simontonyai Fried Művelő-
dési Ház énekkara, Valkai sori népdalosok (Vajda-
ság), Tolnanémedi énekkar, Nebojsza néptánc
csoport (Tolnanémedi), Izsákné Klára és Soós Jó-
zsef operett, Kutasi Dániel és Cseh Dávid hangsze-
res előadása és Ács Luca mesemondó. A műsor a
kisszékelyi táncokkal záródott, amelyet a Margaréta
néptánc csoport indított és a helyiekkel kiegészülve
mutattak be. E táncot egyedisége miatt szeretnék a
helyi értéktárba felvenni és megőrizni.

Deissinger Ákos
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Az aratásra készülve a kisszékelyi asszo-
nyok a hagyományokhoz híven az idén is kötöttek
csádéból kötelet. Délvidéki gyerekként arató ünnep-
ségeken láttam már, hogy szalmával miként kötik
össze a kévét, de csádékötél kötést ezidáig nem lát-
tam, nem próbáltam még. A helyiek elmondása sze-
rint ez is egy egyedi kisszékelyi hagyomány.
Azonban Miszlán járva, ottani helyiekkel beszélget-
ve kiderült, hogy bizony ők is kötötték egykor csá-
déból a kötelet.

Idén is az egykori plébánia udvarában a gan-
gon fonnyadt az előző napokban Borbás Sanyi bácsi,
Magyar Sándor, Gyene István és Ságvári
József által kaszált csádé. Isztli Márton-
nétól, Nádori Józsefnétől, Bodó Gábor-
nétól, Vódli Józsefnétől, Magyar
Sándornétól, Lack Györgynétől munka
közben megtudtam, azért kell hogy áll-
jon egy-két napot a növény, hogy egy
kicsit fonnyadjon, hiszen így könnyebb,
jobb a kötelet kötni. Schlégel József azt
mesélte, hogy valamikor teljesen kiszá-
rították, és a kötés előtt áztatták csak be
újra a növényt. A száradás után igen erős
kötelet kaptak, amellyel a kévéket fogták
egybe egykor a marokszedők. Az asszo-
nyok nagyon szívesen megmutatták, át-
adták a kötés csínját-bínját.

Elmondásuk szerint félő, hogy ez a tudás
velük együtt elvész, hiszen a fiatalabb generáció
már nem mutat semmiféle érdeklődést a hagyo-
mány iránt. Felmerült munka közben az is, hogy jö-
vőre az arató csapatok maguk köthetnék meg a
csádékötelet, így a hagyomány is átadódna, kötél is
lenne. Vajon mi lesz jövőre arató ünnepkor, ha ők
nem vállalják már? Csádé kötél helyett marad a bá-
lamadzag? Hová tartasz kisszékelyi hagyomány?

Deissinger Ákos

Csádékötél vagy bálamadzag?

Adorján Lajos, Arnold Lőrinc, Barka Győ-
ző, ifjú Barka József, Beke Géza, Bereczki Imréné,
Bodó Gáborné, Boirbás Imre, Borbás Istvánné, Bor-
bás József, Borbély Péter, Brand Vilhem, Búró Ma-
riann, Czinkon László, Cseh Lászlóné, Csepregi
Ferenc, Diel János, Diel Jánosné, Duska Ferencné,
Duska Valéria, Erdős Gabriella, Erdős János, Erdős
Józsefné, Fábián Imre, Farkas József, Farkas Lász-
lóné (Székesfehérvár), Fehér Lajos, Fekete Sándor-
né, Ferencz Istvánné, Gaál Tibor, Garamvölgyi
Györgyné, Gárdonyiné Horváth Veronika, Glück
_Ferenc, Glück Péter, Gyene László, Gyíőri István,
Haumann Antal, Hettenkofer Elisabeth, Hosnyánsz-
ki László, Isztli Márton, Isztli Tibor, Isztli Zoltán,
dr. Jakabházi Ildikó, Jambrik Julianna, Kékesi Já-
nosné, Kiss Józsefné, Kompanyik Istvánné, Kovács
Károly, Kövecses Imre, Kövér János, Lack György-

né, Lack Mária, Magyar Sándor, Magyar Sándorné,
Maron Jánosné, Mező Ernő, Mező József, Mittel-
holcz Istvánné, Mónos Jánosné, idős Nádori József-
né, Nagy Erikné, Nagyné Bodó Mária, Németh
István, Nyirati József, Nyirati Józsefné, Orosz Ti-
borné, Pál Józsefné, Péti Imréné, dr. Póka Péter,
Poldauf Éva, Reidl Henrikné, Romsits Sándor, Sas-
vári Istvánné, Schlégel Józsefné, Schmidt Ferencné,
Schmidt Gizella, Simon Istvánné, Somogyi Ferenc-
né, Soós Józsefné, Sudár Mátyásné, Szabó Mártáék,
Szabóné Horváth Mária, Szilágyiné Erdei Mária,
Uszterhel Györgyné, Vódli Józsefné, Zsoldos Jó-
zsefné.

Köszönjük, hogy 509 545 forinttal
hozzájárultak a rendezvény költségeihez.

Támogatók
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Augusztus 5-én és 6-án emlékeztünk vissza
az írópárra, hiszen tudja mindenki, hogy milyen
szorosan kapcsolódtak Kisszékelyhez azon túl,
hogy alkotóházuk volt a Kiss utcában, amelyet Er-
vin Kukszlinak nevezett.

2016 őszén, egy helyi vállalkozói fórumon
Frideczky Gyula és Tamási Éva vetette fel, hogy a
falunak van egy Lázár Ervine, akiről mindenképp
meg kellene emlékeznie Kisszékelynek is. Fontos
ez egyrészt az író felé tett tiszteletadás miatt, más-
részt a falunak is látnia kell, tudnia kell számon tar-
tani, megbecsülni a saját értékeit. Ezen a fórumon
még Vathy Zsuzsa is jelen volt, aki támogatta az öt-
letet. Sajnos 2017. január 7-én érkezett a rossz hír,
hogy Vathy Zsuzsa tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Az emléknapokon róla is, az ő munkásságáról is
már csak visszaemlékezve kellett hogy szó essen.

A rendezvény központi célja a megemléke-
zésen túl az volt, hogy bemutassa az írói munkássá-
gukban közvetlenül vagy közvetetten megjelenő
Kisszékelyt. A résztvevők számára igyekeztünk ér-
zékelhető valósággá tenni azt az épített, táj i és em-
beri örökséget, környezetet, ami miatt ők
ragaszkodtak ehhez a faluhoz és a „béke szigeté-
nek” tartották minden nehézségével együtt.

A megemlékezés fő szervező elve Lázár Ervin
Naplója, azon belül pedig a Kisszékelyi füzet volt. Igye-
keztünk megszólítani és teret adni azoknak a helyi em-
bereknek, családoknak, akik kapcsolatban voltak az
írópárral. Így vettük fel a kapcsolatot Erdős Gabriellá-
val, Meier Józseffel és Dóra nénivel, Kovács Jánossal
és Ibolyával, Závodi Lászlóval és Margittal, akik nagy
örömmel osztották meg emlékeiket az érdeklődőkkel.
Továbbá sokat segített a szervezésben kapcsolatai révén
dr. Sándor Pál, a simontornyai gyógy-
szerész, aki igen jó baráti kapcsolatban
volt az író párral.

A szombati nap a Művelődési
Házban a köszöntő után a szakmai és
irodalmi előadásokkal indult. Ekler
Andrea irodalomtörténészt, Komáromi
Gabriella irodalomtörténészt, Lázár Ba-
lázs és Tallián Mariann színművészeket,
valamint Ács Luca előadását hallgathat-
ta a nagyérdemű, akiket Dési János új-
ságíró moderált. A gyermekeknek Lázár
Ervin meséiből volt diavetítés Frideczky
Gyula jóvoltából a Művelődési Házban,
valamint lovaskocsikázás Ságvári Jó-
zsefnek köszönhetően a környéken. A
megemlékezés folytatódott a Kukszlinál,
majd fel a Babaszó-hegyre, ahol a si-
montornyai Kovács Dominik és Viktor

adtak elő Lázár Ervin Kisszékelyi füzetéből részleteket.
A lépteik nyomán séta pinceszerrel zárult a Závodi pin-
cénél, akik pedig nem vállalták a sétát, azok a Kovács
pincénél borozgathattak vacsoráig. A napot Máté Klára
vezetésével a simontornyai fiatal gitárosok előadásával,
anekdotázással és vacsorával zártuk a strandon. A va-
csorát Nagy Dezső és Tar János készítette, nekik pedig
Breznyánszkyné Marika, Szűcs Istvánné Katinka és
CsibrikMargit segédkezett.

A vasárnapi nap az írópárnak ajánlott szent-
misével indult, majd folytatódott a Művelődési
Házban Módos Péter író, valamint Urbán László és
Bíró Erzsébet előadásával. Délután a strandon Ur-
bán László a gyerekeknek egy kis ajándékozással,
tanulással egybekötött interaktív játékot tartott.
Mindkét napon az érdeklődő vendégeknek kirándu-
lásokon mutatta be a környéket Horváth András.

A szervezők, Tamási Éva, Frideczky Gyula,
Horváth András, Martina Zoltán nevében szeretném
minden kedves segítő szándékú falubelinek és a
rendezvény vendégeinek megköszönni, hogy hoz-
zájárultak ahhoz, hogy méltóképpen emlékezhet-
tünk meg Lázár Ervinről és Vathy Zsuzsáról.

A rendezvény támogatói: Magyar Művészeti Aka-
démia, Magyar Írószövetség, Kisszékely Község
Önkormányzata, Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár, Varga Pincészet, Teleki Bio Apartman,
Fit Balance, Diafilmgyártó Kft. és forgalmazó, Kis-
székely Vendégház, Tóparti Vendégház, Vadvirág
Panzió, Vadász Presszó, Nívó Kisáruház.

Deissinger Ákos

Lázár Ervin- és Vathy Zsuzsa- emléknapok
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Hogy hol van Kisszékely? A világ végén.
Egészen pontosan a Dombóvárról Dunaföldvárra
vezető úton, Tolnanémedi és Simontornya között
kell jobbra fordulni. Nagy erdők, szőlőhegyek kö-
zött vezet az út a gyönyörű tavakig. Ahogy régen
mondták volna, kies hely Kisszékely. A legközeleb-
bi kisváros Tamási – 27 km-re innen. Két napig
mindennek ellenére úgy éreztem, nem a világ vé-
gén, a világ közepén vagyok a kisszékelyi Lázár Er-
vin- és Vathy Zsuzsa-emléknapokon.

A rendezvény támogatói a Magyar Művé-
szeti Akadémia, a Magyar Írószövetség, Kisszékely
Önkormányzata, a szekszárdi Illyés Gyula Könyv-
tár és még néhányan: például Závodi László és Ko-
vács János pincészete. A meghívott előadók: Ekler
Andrea irodalomtörténész, aki csaknem vadonatúj
kismonográfiát tett a konferencia asztalára Vathy
Zsuzsáról, akit még gyászolunk. A könyv kiadója az
MMÁ. A konferencián Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa
kapcsolatát mutatta be a szerző – érdekesen, igé-
nyesen - novellaszövegek tükrében. Jómagam a Lá-
zár-monográfia szerzőjeként kaptam meghívást
(Lázár Ervin élete és munkássága, Osiris Kiadó,
2011 ) Lázár Ervin és a szülőföld címmel tartottam
előadást, amit mellékelek ehhez a tudósításhoz. Ur-
bán László irodalomtörténész A valóság íze c. kötet
szerkesztőjeként mutatkozott be, amit a szekszárdi
megyei könyvtár adott ki. Szenvedélyesen keresi a
kötetben meg nem jelent, lappangó írásokat. Nem
tévedések nélkül. A Csillagmajor egyik emblemati-
kus írása, Az asszony kötetben meg nem jelent írás-
ként szerepel. Igaz, hogy először a Tolnai
Népújságban látott napvilágot, de aztán… S ha va-
lakiről már monográfia szól, a sajtóban megjelenő
írásai se lappanganak. A monográfia bibliográfiai-
lag feltárta, a monográfus végigolvasta és feldol-
gozta őket. Módos Péter az Európai Utas

főszerkesztőjeként kiadta, sőt: megbízásaival életre
hívta Lázár szépséges tárcanovelláit. Ezek tényleg
arra várnak, hogy fotóanyagukkal együtt megjelen-
jenek egy külön kötetben. Volt is ilyen ígéret.

A rendezvény szellemes moderátora Dési
János rádiós újságíró volt reggeltől estig. Lázár Ba-
lázs és Tallián Mariann színművészek mesék, no-
vellák felolvasásával tették emlékezetessé az
emléknapokat. Egy kisiskolás, Ács Luca profi mó-
don adta elő A lyukas zokni. c. Lázár-mesét. Lázár
Naplójából a simontornyai Kovács-ikrek, Dominik
és Viktor olvastak fel. Ez a két kamasz mindenhol
feltűnik, ahol Lázár Ervinről hallhat. Hozzá tartoz-
nak a rendezvényekhez.

Igazi nyári esemény volt a kisszékelyi. Ga-
bika kilépett a kisszékelyi naplóból, körülültük,
mesélt a Lázár-porta udvarán, a kukszliban. Az idős
hölgy, évtizedek óta Kisszékelyen él. Lázárék ún.
szembeszomszédja volt. Élhetett volna akár Párizs-
ban is. Ritka, felejthetetlen, sugárzó személyiség.
Mintha Lázár Ervin mesélt volna a madarakról. Ne-
kem a kukszliból Béni szomszéd hiányzott, meg-
halt. Ő már a kisszékelyi napló halhatatlan
szereplője. Kocsikáztunk a szőlőhegyre, volt pince-
szer, a gyerekeknek programok a strandon, vacsora
és gyertyagyújtás a tóparton. És másnap reggel
szentmise Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa emlékére a
Szent György Templomban.

A 38-40 fokos melegben tele volt a konferen-
ciaterem. Kell ennél több? Elhinni is nehéz. Sokak
igyekezete volt ebben. Az események mögött állt Pa-
jor Ágnes polgármester asszony. A rendezvény házi-
gazdája Tamási Éva volt szervező munkatársaival
Frideczky Gyulával, Horváth Andrással és Deissinger
Ákossal. Ez a fajta lelkesedés hegyeket tud mozgatni,
gondoltam, és két napon át csodáltam.

Komáromi Gabriella tudósítása az eseményről a Napút Online oldalon

A Kisszékely Községi Önkormányzat és a
Kisszékelyi Kulturális Egyesület nevében szeret-
ném megköszönni a nyári rendezvényeink szerve-
zőinek, közreműködőinek a munkáját, segítségét.

A hetedik alkalommal rendezett Aratóünnep
ismét jól sikerült. Szeretném megköszönni a csádé-
kötél készítőknek és az aratócsapatok tagjainak, a
kulturális műsorban fellépőknek a közreműködést.
Csepregi Ferencnek és Májer Józsefnek a lebonyo-
lításban nyújtott segítségét. Köszönet a látogatók-
nak nyújtott programok megszervezéséért:
- Nemess Viktornak és Kistamás Gábornak a Var-

ga pincénél szervezett bor és sajt kóstolást,
- Ozvaldik-Török Ágnesnek a festménykiállítást

és lovagoltatást,

- Szigetvári Katalinnak és segítőinek a kenyérsü-
tés szervezését
- Ságvári Józsefnek és segítőinek a cséplési be-

mutató szervezését és a lovaskocsizási programot
- Horváth Andásnak a kirándulási lehetőséget
- a kézműveseknek, a lovasoknak, a mesterségeket

bemutatóknak, a gyermekprogramok szervezőinek.
Köszönöm továbbá a szakácsoknak, Nagy

Dezsőnek és Tarr Jánosnak a vendéglátásban nyúj-
tott segítségét.

Az önkormányzati dolgozók sokat tettek azért,
hogy szép környezettel fogadjuk az ideérkezőket, sok
feladat hárult rájuk az előkészítésben és a zökkenő-
mentes lebonyolításban.

Ugyanígy az egyesületi és az önkormányzati

Köszönet
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Másztatok már több méter magas torony-
ra teljes biztonságban? Ugráltatok hatalmas
úszógumin keresztül medencébe? A kihívások
teljesítése közben az ókori görög világ csodáit fe-
dezhették fel az ócsai lakóparkban élő gyerekek-
nek a IV. Máltai Fiatalok Táborban,
Kisszékelyben.

A Budapesti Máltai Fiatalok 2014 nyara óta
végeznek segítő munkát az ócsai lakóparkban:
rendszeresen tartanak gyerekfoglalkozásokat és
korrepetálást, kirándulni, színházba, táborozni vi-
szik a gyerekeket. Az ócsai szociális lakóparkba
összetett pályáztatási rendszer alapján azok a csalá-
dok költözhettek be, akik hiteltartozásuk miatt elve-
szítették otthonukat. A lakóparkban jelenleg 150
gyermek él. A fiatal önkéntesek elsődleges célja a
gyerekek készségeinek fejlesztése, a közösségépítés
elősegítése, önbizalmuk erősítése, hogy jobb esé-
lyekkel és pozitív jövőképpel indulhassanak el az
életükben.

Idén 28 gyerek vehetett részt a Budapesti
Máltai Fiatalok szervezésében a július 7. és 11 . közt
Kisszékelyben tartott nyári táborban. A korábbi

évekhez hasonlóan a szerve-
zők most is egy témára fűz-
ték fel a tábor programjait. A
gyerekek az ötnapos tábor
alatt az ókori Görögországba
repülhettek vissza az időben.
Miután mindenki elhelyezte
magát időben, a helyszín fel-
fedezése és a katonai sátrak
elfoglalása következett.
A második napon, reggeli
után az egyik kisszékelyi
tanösvényen kirándulni in-
dult a csapat. A túra közben
szénaboglyára másztak, és
napraforgókkal fényképez-
kedtek.
Szombaton aratóünnepet tar-
tottak Kisszékelyben, aminek
keretében a szomszédban lé-

vő templomban Szentmisén vettünk részt a gyere-
kekkel.

A tábor során kétszer is járt a kisszékelyi
strandon a csapat, ahol többek közt vízi olimpiát is
rendeztek.

Az utolsó nap délelőttjén az öt csapatnak a
falu különböző pontjaira elhelyezett állomásokat
kellett végigjárnia. A buszmegállóban a görög ábé-
cével ismerkedhettek meg: egy görögre átírt dal-
részletet kellett megfejteniük és magyarra
„fordítaniuk”. A falu szélén a Minótaurosszal kellett
megküzdeniük a labirintusban.

Az akadályverseny után a Ki mit tud?-ra is
sor kerülhetett. A pakolást követően pedig a tábor-
záráson kiosztásra kerültek a kitüntetések: minden
gyerek megkapta méltó jutalmát, aki egy „polisz
polgáraként hősiesen helyt állt a Perzsa Birodalom
elleni nagy háborúban, megvédve ezzel Görögor-
szágot és az Olümposzt a hódítóktól. Mondák zen-
gik majd tetteit, neve örökké fennmarada héroszok
közt.”

Szakszon Réka

Ebben a táborban a tóga a divat

kulturális munkatársakra is sok szervezőmunka hárult.

A rendezvény költségeinek viselésében mindig
nagy segítség az emberektől kapott jelentős anyagi tá-
mogatás, melyért nagyon hálásak vagyunk.

A Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa emléknapok fő
szervezői, Tamási Éva, Deissinger Ákos, Horváth
András és Martina Zoltán voltak. A rendezvény részt-
vevőitől utólag sok gratuláció érkezett, elismerésül a
bensőséges hangulatú megemlékezés szervezéséért.

Köszönet illeti a szervezőket, a programok közremű-
ködőit, az esemény támogatóit. A szervezők tervezik a
folytatást.

Az igazi elismerés számunkra, ha a rendezvé-
nyeinken résztvevők jól érzik magukat és kellemes
maradandó élményt nyújthatunk. Bízunk benne, ben-
ne, hogy ez ezen a nyáron is így történt.

Pajor Ágnes
polgármester
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Média@kukac horgászverseny, Kisszékely, Csádés-tó

Immáron 13. alkalommal volt házigazdája a
Községi Horgász Egyesület és a Tolna Megyei Hor-
gászegyesületek Szövetsége (TOHOSZ) által meg-
hirdetett Média@kukac horgászversenynek,
amelyet július 23-án, vasárnap délelőtt rendeztek
meg a Csádés-tónál. Gecse Lajos, a TOHOSZ ügy-
vezető elnöke elmondta, hogy 2003-ban, amikor
először meghirdették ezt a versenyt, akkor elsősor-
ban a médiából érkeztek a három fős csapatok. Ek-
kor még a nevezés 10 db a médiával vagy a
horgászattal kapcsolatos vicc volt. Az évek során a
média részéről sajnos egyre csökkent az érdeklődés,
olyannyira, hogy az idei versenyre már senki sem
nevezett csapattal. Persze szomorkodásra semmi ok,
hiszen az újságírók, televíziósok helyét átvették a
horgászatot kedvelő civilek. Így a reggeli sorsolás-
kor 39 horgászhely közül tudtak a versenyzők egyet
húzni. Igen sokfelől jöttek a horgászok, hiszen vol-
tak Bonyhádról, Udvariból, Szekszárdról, Érdről,
Százhalombattáról, Hódmezővásárhelyről, Nagydo-
rogról, de még Németországban és Angliában élők

is megjelentek a színvonalas rendezvényen. A ne-
vezési díj 2000 Ft/fő volt, amely tartalmazta az
ebédet, a díjazást, illetve a verseny utáni horgásza-
tot. Az ottmaradók a napijegynek megfelelő hal-
mennyiséget a nap végén elvihették haza. Gecse
Lajos elmondta, hogy ez nem egy megyei bajnok-
ság volt, ahol az egyéni- és csapatversenyzők szel-
lemében zajlik a verseny. Itt nem a versenyzés volt
előtérben, hanem a barátkozás, a szabadidő kultu-
rált eltöltésének egyik módjára volt lehetőség.

Mezősi István Ferenc, a Községi Horgász
Egyesület elnöke, a házigazdák nevében elmondta,
hogy valamikor a Média@kukac horgászverseny
Kisszékely hírnevét volt hivatott emelni. Az első
verseny rendezésekor sokkal nagyobb múlttal ren-
delkező egyesületek szerették volna a magukénak
tudni a média felkapottsága miatt. Feladtak egy
Kisszékely kupát emiatt a verseny miatt, mert rend-
kívül sűrű volt a megyei versenynaptár. Azonban
megtartották ezt a rendezvényt, amely a falu szem-
pontjából is reklám értékű. Az évek során baráti
összejövetelekké alakult az esemény, de így is viszi
bőséggel a falu hírnevét, ahová szeretnek a ver-
senyzők visszajárni. Mezősi István Ferenc továbbá
kihangsúlyozta, hogy a nevezők díjazását a szövet-
ség (TOHOSZ) biztosította, a nevezési díjat pedig
halasítás céljából támogatásként az egyesületnek
adták. A rendezvény további támogatója a Hegyhát
Vadásztársaság, akik a szarvaspörkölthöz a hozzá-
valót biztosították, amiért természetesen cserébe
tiszteletdíjként éves területi jegyet kapnak az egye-
sülettől.

Mindkét elnök megköszönte, hogy sikerült
1 3. alkalommal is megszervezni a Média@kukac
horgászversenyt. Fontos mindenki számra, hogy ez
a rendezvény igen komoly együttműködéssé ala-
kult, amelyet nem szabad elhanyagolni.
Eredmények:
Hölgyek:
1 . Pelgner Andrea (3,7 kg)
2. Paddiné Hável Rózsa (1 ,8 kg)
3. Szél Vanessza (-)
Férfiak:
1 . Csikós Zsolt (11 ,2 kg)
2. Ignác Ferenc (10,2 kg)
3. Varga István (7,2 kg)

Deissinger Ákos
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Kisszékely Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete soron következő ülését 2017. június
29-én 15 órakor tartotta a Közösségi Házban. Jelen
volt a testület 5 tagja és a lakosság részéről 4 fő.

Az első napirendi pontban Pajor Ágnes pol-
gármester elmondta, hogy 4 lejárt határidejű határo-
zat volt, majd beszámolt a két ülés között
történtekről.
- A Simontornyai Központi Orvosi Ügyelettel kap-

csolatban társulási ülésen döntöttek, hogy közbeszer-
zési eljárással a bajai SPED-MED Egészségügyi
Kereskedelmi és szolgáltató Kft.-t bízzák meg a házi-
orvosi ügyelet ellátásával szeptember elsejétől.
- A Simontornyai Köznevelési Társulás Ülésén tár-
gyalták Kisszékely kilépési szándékát a társulásból.
Simontornya polgármestere javasolta, hogy ne fo-
gadják el a kilépési szándékot, mert 6 hónappal
előtte kellett volna bejelenteni. Az ügyben a Kor-
mányhivatal állásfoglalását is kikérik.
- Strandnyitás előkészületei megtörténtek. Az el-

romlott szivattyút elvitték javítani. 240 ezer forintba
került. Az ÁNTSZ előírta a medence alján lévő be-
folyó nyílások lefedését, az anyagok beszerzése és a
munka elvégzése miatt egy hetet csúszott a nyitás.
Úszómesteri bódét újra cseréltük.
- A tábor sátrait megjavították. Az első csoport ér-
kezése napján a nagy vihar az egyik sátrat megron-
gálta, melyet soron kívül megjavíttattak.
- A Munkaügyi Központtól három diák foglalkoz-
tatását kérte egy hónapos időtartamra.
- Pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy a

konyhafelújítás és a helyi termékbolt kialakítására a
pályázatot az építési munkák költségvetés-készíté-
sének elhúzódása miatt még nem lett beadva. Külte-
rületi utak felújítására a pályázat hiánypótlása
megtörtént.
- Részt vettek a Tolna Megyei Önkormányzat ren-
dezvényén Györkönyben, a Tolna Megyei Értékek
napján.
- A könyvtárban előadást szerveztek az egészsé-

ges étkezésről és Szent Iván éji tűzugrást tartottak
- Az Aratóünnepet a kulturális közfoglalkoztatot-

tak szervezik. A tavalyi esős napra gondolva, meg-
vásárlásra került egy nagyobb rendezvénysátor.
- A Nemzeti Fejlesztési Programirodához az Ivóvíz-
minőség-javító program támogatási szerződéséhez
megküldte a szükséges nyilatkozatokat. A támogatási
kérelem tartalma: tartalékkút, új tisztítási technológia,
ammónium-mentesítés, fertőtlenítés, magaslati tározó

kiváltása egy új tárolóra, a csőhálózat tisztítása, rész-
leges rekonstrukció, a termelőkút felújítása, a 100 AC
vezeték hálózat cseréje. A kivitelező-tervező kialakítja
a műszaki tartalmat, elkészülnek a pontos tervek. 120
millió forint a támogatás. A közbeszerzési és tervezői
feladatok lebonyolítása után a jövő nyáron kezdődhet-
nek a munkálatok.

Második napirend a falu arculatának alakí-
tása, fej lesztése. Pajor Ágnes polgármester elmond-
ta, hogy a településeknek törvényi kötelezettség írja
elő Településképi arculati Kézikönyv elkészítését.
Elkészült a rendelet tervezete, melyet az egyebek
pontban kerül tárgyalásra. Két buszmegálló felújí-
tását tervezzük. A járdák az egész faluban rossz ál-
lapotúak. A tavaly beadott pályázatot forráshiány
miatt nem támogatták, mint a két éve az utakra be-
adottat sem. A hulladékszigeten a kihelyezett táb-
láknak köszönhetően egy ideig rend volt, de ez
nyáron megváltozott. A jelzések szerint a temetői
konténerekbe a házaktól építési anyagokat és kido-
bott tárgyakat visznek, a hulladéksziget üveggyűjtő
konténert pedig a hétvégi visszautazáskor teledo-
bálják szemeteszsákokkal. A szolgáltató ezeket nem
szállítja el és ezzel az Önkormányzatra hárul, hogy
oldja meg azok eltüntetését.
Felvetődött egy zárt konténer kihelyezésének lehe-
tősége, amit kamerával lehetne figyelni. Az önkor-
mányzat keresi a lehetőséget az évek óta el nem
érhető háztulajdonosok felkutatására. ra.
Javaslat hangzott el a központi rész szebbé tételére, az
önkormányzat épületének a felújítására, a bolt előtt
parkoló kialakítására.

Harmadik egyebek napirendi pont keretében
a már említett partnerségi rendeletet alkotta meg a
testület. Döntöttek még a konyha pályázat és a helyi
termékbolt pályázat beadásáról.
Téma volt még a Szekérállásból lefolyó víz elveze-
tése. Mivel a régi árok nem kiárkolható, ezért ta-
vasszal kimérésre került az út melletti közterület és
ezen, valamint az egyik önkormányzati telken kerül
kialakításra az új árok. A munkákat még száraz idő-
ben elvégeztetik.
Tárgyalta még a testület az óvodanyitás helyzetét. z
eljárási határidők miatt az Önkormányzat márcsak
jövő ősztől tud óvodát nyitni és tagintézmény nyi-
tásra sincs már lehetőség. Megoldásként felmerült
az egyesületi magánóvoda nyitása.
A testület következő ülése augusztus 31 -én lesz

Martina Zoltán

Tájékoztató a képviselő-testületi ülésről



A nyarat a könyvtárban a játszóházas
foglalkozások tették mozgalmassá, sok gyerek
megfordult, kézműveskedett, játszott. Több
Kisszékelyben nyaraló család is felfedezte magának
a könyvtárat mint olyan helyet, ahol jó, mert van
wi-fi (aminek a táborozók is mindig örülnek) és sok
új , érdekes könyv.

Kovács Gábor muzsikus koncertjén
másodjára mutatta be a faluban érdekes hangszereit,
énekelt és beszélgetett is a gyerekekkel sokat, majd
fúvós, ütős hangszereket készített.

A Könyvtármozi keretében magyar
népmeséket nézhettek az érdeklődők.

A nyitvatartási idő sokszor változott a
rendezvények, szabadságok miatt, de ősztől
visszaáll a megszokott rend.
Augusztus 24-től szeptember 7-ig megtekinthető a
könyvtárban a Szent László emlékezete kiállítás
képanyaga, amely az EurópaiUtas Alapítvány jó-
voltából, Módos Péter szervezésében érkezett
Kisszékelybe.

könyvtárosok

Elérkezett az az idő,
amikor a munkánk ered-
ményeként a növények
bizonyítják, hogy jól
gondoztuk vagy nem.
Ha mindent megtettünk
a növények érdekében,
akkor az eredmények is
fogják mutatni a termés
mennyiséget.
Egy-két növényt sze-
retnék kiemelni beta-
karítás szempontjából.
A burgonyáról le kell
takarítani a szármarad-
ványokat és a gyom-
növényeket. Meg kell
kezdeni a korai burgo-
nya felszedését, teljes
mértékben. A későbbi

fajtáknál próbaszedést kell elvégezni, hogy a burgo-
nya be legyen parázsosodva, mert ebben az évben
nagyobb hő érte a növényeket, előbb betakarítha-
tók. A burgonya eső hatására a földben újra elkezd

csírásosodni, ami a kárára lesz.
A másik növény a hagyma. A hagymáról is

le kell takarítani a gyomnövényeket, hogy szedése
látható legyen. Felszedés után pár napig a föld tete-
jén kell hagyni, hogy száradjon. A talajról behordva
is kiterítve kell hagyni, hogy tárolásra alkalmas le-
gyen.

Mivel részt vettem Kisszékelyben egy bor-
versenyen és nagyon meg voltam elégedve a borok
minőségével, ez jelzi, hogy a gazdák nagyon jó tu-
dásuak a szőlő művelésével kapcsolatban. Felhív-
nám figyelmüket az idei év szárazsága és az
elmaradt csapadék hiánya miatt ha nagyobb csapa-
dékot kapnak, melynek hatására a bogyók megre-
pednek és ez magával hozza a szőlő rothadását,
botritisz betegséget. Ez nagy károkat okoz a szőlő-
ben. Ajánlanám azt, amelynek érés állapota eléri a
16-17 cukorfokot, kezdjék meg a szüretelését, hogy
az eső ne tegyen kárt. Azokon a területeken ahol a
betakarítás megtörtént, kezdjük meg a gyomnövé-
nyek, kultúrnövények szármaradványának letakarí-
tását. Készítsük elő az őszi munkákra a talajt.

Nagy Dezső kertész
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Őszi betakarítás

Tanácsok kertészkedőknek

Hírek a könyvtárból
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Közhírré
tétetik...

A komposztálható anyago-
kat szeptember 8-án szállítják.
Kérjük, a komposztálható hulladé-
kot úgy kihelyezni, hogy az a köz-
területet ne szennyezze! A zsákban
kihelyezett zöldhulladék közé kom-
munális hulladék NEM kerülhet!

Az újrahasznosítható hulla-
dékok: ásványvizes, üdítős, PET,
egyéb flakonok, tiszta csomagoló
fóliák, fém- és aludobozok (sörös,
üdítő, konzerves, papír (újság és
karton), illetve a kombinált csoma-
golóanyagok (pl. tejes és gyümöl-
csös, Tetra-Pack) elszállítása
szeptember 22-én történik a reggeli
órákban.

Az így elszállított, Önök ál-
tal előválogatott anyagokat munka-
társaink telephelyünkön tovább
szelektálják.

A szolgáltatótól egy évben
egyszer ingyenes lomtalanítás kérhető.

Vertikál Zrt.

Orvosi rendelés

Pontos információt az or-
vos rendelési idejéről a falugond-
noktól kérhet.
A falugondnok telefonszáma:

0630/9041741

Miserend

A szentmise szeptember
hónap első vasárnapján 15:00
órakor kezdődik a templomban.

A konyhán ebéd rendelé-
sére az adott nap reggelén 8 óráig
van lehetőség. Ebéd rendelését a
06-30/652-9652 telefonszámon
adhatja le. A szociális étkezés
ára: 550 Ft/fő/adag, mindenki
másnak 750 Ft/fő/adag.

Iskolai termékek, tolltartók.
WC papírok, papírzsebkendők, papírtötlők
Folyékony mosószerek, mosóporok, mosókapszulák, öblítők, fehérítők, fer-
tőtlenítők (Domestos, Floraszept, Dymosept) mosogatószertek,
mosogatókapszulák. Hipo: 99.-
Izzók (E14; E27) kaphatók (hagyományos és takarékos) 329,- forinttól

Szerszámnyelek (ásó, kapa, lapát, gereblye, hólapát, lombseprű-vékony)
Rágcsálóírtók, rovarirtó szerek
Vödrös termékek (mészfestékek, diszperziós festékek, beltéri és kültéri fes-
tékek)
Zsákos termékek (Rigips, Sakret, Poli Farbe, Piramis)
Zománc festékek, ecsetek, higítók, metszőollók, madárkár elleni védőhálók

Kerti, szerelő kesztyűk, munkavédelmi kesztyűk, védőszemüvegek kaphatók!
További termékek az üzletben!

FŰNYÍRÁST, TEMETŐ GONDOZÁST és egyéb munkálatokat vállalunk!
Nyitva: H-P: 8-12 óráig

Érdeklődni:
Fehér Árpád - Mini Tüzép, Kisszékely Szabadság út 356.
Tel: Anikó: 30/335-0970, Árpád: 30/971 -6425

AMini-Tüzép hirdetése

Farkas Jánosné
született Botos Erzsébet

92 éves
kisszékelyi lakos.

Nyugodjék békében!
Ebédrendelés

Hulladékszállítás

Elhunyt




