
  

Fedezze fel Kisszékelyt a tanösvény segítségével!  

Négyszögletű Kerek Erdő tanösvény 

A tanösvény bejárása során ízelítőt kaphat a falu, és egyben a 
Tolnai-Hegyhát természeti és kulturális kincseiből. A jelzett út 
körüljárja a falut, érinti a környék nagy erdőtömbjeit, áthalad a 
legszebb kilátópontokon. Az út mentén 22 állomás ismertető 
táblái segítik a tájékozódást, egyes állomásokon pihenőhely 
fogadja (padok, asztalok). A tanösvény négy szakaszból, azaz 
négy kisebb körútból áll. A 11 km hosszú út az állomások 
egymás utáni felkeresése során egyvégtében bejárható, de a 
négy kisebb körúton külön-külön is végigsétálhat. A négy 
körút találkozási pontja az iskola épülete mellett található. A 
tanösvényhez túravezető füzet és munkafüzet is rendelkezésre 
áll (további információk: 74/403-144, 30/432-8244). 

körút neve Kökény Berkenye Galagonya Vadkörte 

körút jelzése 
    

körút hossza 3,6 km 3,2 km 2,7 km 4,4 km 

Iskolatörténeti Kiállítás és Helytörténeti Gyűjtemény  

Az iskolaépületben található a két kiállítás: a korabeli hangu-
latot idéző tanterem, illetve a helyi használati tárgyakból, 
szerszámokból összeállított gyűjte-
mény. Belépődíj: 300 Ft, diákoknak 
200 Ft (10 fő fölött 200/100 Ft/fő). 
Nyitva tartás előzetes egyeztetéssel: 
74/403-144, 30/243-2146. 

Strand és kemping 

20x10 méteres hideg vizes fürdőmedence szép környezetben. 
Nyitva: június elejétől augusztus 31-ig, jó idő esetén 11-19 óra 
között. Belépődíj: felnőtt: 700 Ft/nap (17 óra után 400 Ft), 
gyermek: 500 Ft/nap (17 óra után 300 Ft), 6 év alatt ingyenes. 
A strand elkerített, parkosított területén kemping. Sátorozás 
strandbelépővel egy napra: felnőtt: 1400 Ft/fő, gyermek: 1200 
Ft/fő. Helyfoglalás: 74/403-144. 

Nyári tábor 
A templomhegy oldalában, szép 
kilátású helyen öt nagy sátor 7-7 
vasággyal, matraccal, ágyneművel; 
összesen 35 férőhellyel. Étkező, 
zuhanyzó a tábor különálló épületében. Ár: 900 Ft/fő/éj. 
Helyfoglalás: 74/403-144. Étkezési lehetőség helyben, az 
önkormányzat konyháján. Reggeli 400 Ft/fő, ebéd 750 Ft/fő, 
vacsora 450 Ft/fő. Rendelés: 30/652-9652. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kisszékely Önkormányzata:  
Pajor Ágnes (polgármester)  
Tel./Fax: 74/403-650 
kisszekely.kozseg.onkormanyzata 

Kisszékelyi Kulturális Egyesület: 
Horváth András (szervezett programok, túravezetés)  
Tel.: 30/432-8244 
www.kke-kisszekely.hu 

kisszekely.programok@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kisszékely 
  
 Programok – 2018 
  
  
 Harmóniában a természettel 
 
 

Kisszékely a Tolnai-dombvidék legészakibb települése, két 
nagy természetes erdőtömb közötti csendes völgyben fekszik. 
A település közvetlen környékének változatos élővilága, szép 
táji környezete kiemelkedő lehetőséget kínál nyári táborok, ki-
rándulások, tanulmányi séták, családi üdülések szervezésére. 
A falu harmonikusan illeszkedik a táj természeti adottságai-
hoz, gazdag természeti és kulturális örökséggel rendelkezik, 
ennek köszönhetően kikapcsolódásra, aktív pihenésre, isme-
retszerzésre egyaránt számos lehetőséget nyújt. 
 
Legyen Ön is a vendégünk! Több szálláshely közül választhat, 
nagyokat túrázhat, nyáron strandolhat, részt vehet pincesze-
ren, horgászhat a tavakban, vadászhat az erdőkben, megte-
kintheti a falu számos nemzeti értékét, a szervezett progra-
mok révén pedig sokféle további élménnyel gazdagodhat. 
Bármikor is érkezik, Kisszékely és környéke mindig kellemes 
kikapcsolódást kínál. 
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Rendezvénynaptár 
Április 7. Fotókiállítás. 
Április 14. Borbarátok találkozója. 
Április 30. Májusfa állítás. 
Július 14. Aratóünnep. Délelőtt az 

aratócsapatok bemutatója, dél-
után néptánc és népdal csopor-
tok műsora, egész nap: kézműves foglalkozások és vásár, 
helyi termékek bemutatója, hagyományos gyermekjáté-
kok, ingyenes strandolási lehetőség. 

Augusztus 19. Májusfa kitáncolás. 
Augusztus 25-26. Lázár Ervin- és Vathy Zsuzsa-emléknapok.  

Szervezett programok 
A különböző programok családok, baráti társaságok, munka-
helyi közösségek, iskolai osztályok, üdülővendégek, és a nyári 
táborokba érkező csoportok számára változatos ittlétet biztosí-
tanak. A foglalkozásokból több napos erdei iskolai programok 
is összeállíthatók. A programvezetés díja óránként 1000 Ft/fő. 
Csoportoknak kedvezmény! Egyes 
programokban egyéb költség is fel-
merülhet (pl. belépődíj, munkafü-
zet, nyersanyagok). A programok 
előzetes egyeztetéssel vehetők 
igénybe. Tel.: 30/432-8244, e-mail: 
kisszekely.programok@gmail.com.  

Választható programok: kirándulás a látnivalók bemutatásával, 
kerékpártúra, gyógynövénytúra, madárgyűrűzés, hagyomány-
őrző íjászat, kenyér- vagy lángos sütés, lovaskocsizás (tel.: 
30/458-4779), pinceszer (tel.: 30/570-7262). Gyermekeknek: 
természetismereti foglalkozás, iskola- és helytörténeti foglal-
kozás, személyiségfejlesztő foglalkozás, diavetítéses előadás a 
környék természeti és kulturális értékeiről, kalandtúra. 

Előre meghirdetett kirándulások Kisszékely környékére: 
(indulás 9:00-kor az iskola épületétől) 
Február 24. Tavaszváró természetvédelmi túra. 
Március 31. Tavaszi erdei kirándulás. 
Április 22. Föld Napja gyalogtúra és szomszédolás.  
Május 19. A Kálvária-domb helyi védett terület bejárása. 
Június 16. Gyógynövénytúra. 
Július 14. Határjárás (ind.: 15:00). 
Szeptember 22. Kerékpártúra. 
December 28. Téli erdei gyalog-
túra (indulás a Simontornyai Vár 

elől 8:30-kor, érkezés Kisszékelyre 

12 óra körül). 

 

 
 

 

 

= 20/526-8910 
Tóparti Vendégház 
  

l 30/595-9572 
Barátok tava  
 

l 20/457-5450 
Csádés-tó 
 

= 30/452-5221 
Teleki BioApartman 
  

= 30/239-1813 
Sasfészek Apartman 
  

= 30/202-3577 
Vadvirág Panzió 
  

= 30/937-2918 
Vadkerti Vadászház 
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Strand és Kemping 
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Nyári sátortábor 
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