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Az óvoda hírei

Az iskolások 
őszi kirándulása

Szeptember elején újra meg-
telt az óvoda élettel. A nagyob-
bak már várták, hogy újra
játszhassanak társaikkal. Az új
gyerekek kicsit sírósan ismer-
kedtek mind a társaikkal,
mind pedig a felnõttekkel. Az
egységes óvoda bölcsõdei cso-
portban még a beszoktatás fo-
lyamatát éljük. Ismerkedünk a
szokásokkal, szabályokkal. A
nagycsoportban viszont már
megkezdõdtek a foglalkozá-
sok, melyek nagyon sokszínû-
ek. Elindult a néptánc tanfo-
lyam is, és a gyerekekkel a Szü-
reti felvonuláson már részt is
vettünk. 

A nagyok Györgyi óvó néni
vezetésével elsétáltak Gyön-
gyi dadus nénihez, és ott ku-
koricát törtek. Ez a régi mun-
ka szinte minden kisgyermek
számára ismeretlen volt. Ké-
szítettek kukoricababát is.
Majd a „fárasztó” munka után
finom falatokat kóstoltak. Ki-
csit fáradtan,de élményekkel
telve tértek vissza az óvodába.
Folyamatosan vannak olyan
foglalkozások is, melyek nem
minden gyermeket érinte-

nek, ilyen például a gyó-
gytestnevelés és a logopédia. 

Októberben is tervezünk
színes programokat. Meghív-
tuk Figura Ede drámapedagó-
gust, aki egy gyermekmûsor-
ral ajándékoz meg minket. A
Faluházba filmvetítésre kap-
tunk meghívót, ahol az álta-

luk választott mesét nézhetik
meg a gyerekek. Majd komo-
lyabb tevékenységek is lesz-
nek. Például a Nevelési Ta-
nácsadó felmérése. 

Novemberben tervezzük,
hogy a nagyok Szekszárdra
mennek színházba. Egy új
programunk, az Egészség hét

megrendezése, melynek ke-
retében Kölesdre is kaptunk
meghívást. A Márton napot a
Faluházzal közösen tervezzük
megrendezni.

Ezen programok sikeressé-
gérõl a következõ számban
tudósítunk. 

Szakálosné Marosi Ildikó

Napok óta figyeltük az elõrejelzést,
milyen idõjárás várható. Egy szerdai
napra jó idõt jósoltak, így akkorra
idõzítettük a már nagyon várt túrát.

Busszal utaztunk Szekszárdra, onnan a sötét-
völgyi elágazóig, majd gyalogosan mentünk
be az erdei tisztásig. Letelepedés után regge-
liztünk, s hamarosan kezdõdött a SZÁMHÁ-
BORÚ! A védõk felvitték a zászlót, majd a jel-
adás után rohamra indultak a támadók. Na-
gyon megközelítették az egyik bokor tetejé-
re tûzött lobogót, de az ügyes védõk sorra
„lelõtték” számaikat. Így diadalmámorban a
csata helyszínérõl a védõk rohantak lefelé.
De a többiek sem szomorkodtak.

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalról)

A részversenyeken az alábbi eredmé-
nyek születtek:

Halfogásban Pack József (Paks) 3410
grammal gyõzött

Célbadobásban Molnár József (Bony-
hád) volt a legjobb

A tudáspróbát Fotyék János (Paks)
nyerte 

Halászléfõzésben Fazekas Péter (Zom-
ba) diadalmaskodott

A II. „Szabó László”emlékverseny dobo-
gós csapatai:

1. Bonyhádi Dolgozók HE csapata
10 pont

2. Paksi Sport HE csapata
11 pont

3. Zombai Hal-Ászok csapata 
11 pont 

(kevesebbet fogott hal)

Kellemes idõben, jól elõkészített
helyszínen, jó versenyt tudtunk ren-
dezni, ahol mindenki jól érezte magát
és tartalmas programmal ünnepelte
augusztus 20-át.

Pár gondolat még az Egyesületünk
életébõl.

– A Faluház átalakításával meg-
szûnt eddigi székhelyünk, így
azt a Szekszárd, Béri B. Á. u. 53.
szám alá helyeztük át.

– A horgászversenyen pár jelent-
kezõt el kellett utasítanunk, mi-
vel nem volt érvényes engedé-
lye, és a kiírás szerint, csak en-
nek birtokában lehetett verse-
nyezni. A szabály az szabály,
egyszer rendet kell tenni, enge-
délyt kell váltani. 

– A Siót ért cukorgyári szennye-
zés miatt a Megyei Kormányhi-
vatal szeptember 30-tól tilalmat

rendelt el meghatározatlan ide-
ig. A tilalom feloldásáról a hirde-
tõtáblákon értesítjük a tagságot.

– A fogási naplók leadási határide-
je 2014. január 10. Aki eddig az
ideig nem adja le naplóját, az
2014-ben nem válthat enge-
délyt.

Jó egészséget és görbüljön a bot!

Bálint Károly (HE. elnök)

❖❖❖❖

Harci Nyugdíjasok
A Harci Nyugdíjasok Érdekszövetség-
ének 20 tagja augusztus 28-án ellátoga-
tott a Bonyhádra, színházba, ahol a Lili
bárónõ címû 3 felvonásos operett elõ-
adást nézték meg saját költségükön. 

Nyugdíjasaink számos rendezvény-
re hivatalosak. Így a meghívásoknak
eleget téve október 11-én Zombára,
12-én pedig Bogyiszlóra látogatnak el.
Valamint szintén 12-én az Idõsek világ-
napja alkalmából meghívást kaptak a
Garay János Gimnázium dísztermé-
ben megrendezésre kerülõ nagyszabá-
sú rendezvényre.

❖❖❖❖

Jótékonysági bál
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2013. október 12–én, szombaton 21
órai kezdettel jótékonysági bált szervez
a, a harci gyerekek javára a Faluházban,
melyre szeretettel meghívják Önt és
családját. A belépõ 500 Ft (14 éven alu-
liaknak ingyenes), tombola 100 Ft 

A bál bevételébõl szeretnék elvinni
a harci gyerekeket karácsony alkalmá-
ból a nagykarácsonyi Mikulásházba.

❖❖❖❖

Katalin és 
Erzsébet bál

Az Értékõrzõ Egyesület november 23-
án hagyományos Katalin és Erzsébet

bált szervez. A részletekrõl késõbb a fa-
lu hirdetõtábláin olvashatnak.

❖❖❖❖

Színjátszó szakkör
Szeretnénk egy amatõr színjátszó szak-
kört indítani a helyi gyerekek és felnõt-
tek részére. Aki ki szeretné magát pró-
bálni amatõr színészként, díszlet – és
jelmeztervezõként, dramaturgként, a
falu illetve más települések rendezvé-
nyein megmutatná tehetségét. Elsõ ter-
vezett bemutatkozásra karácsonykor
kerülne sor.

Jelentkezési határidõ 2013. október
18. péntek. A jelentkezéseket a Falu-
házban személyesen, vagy a 06-20-
945-29-86 illetve 06-74-407-266-os te-
lefonszámok egyikén várjuk!

Hírek, események



Szüreti nap
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(Folytatás az 1. oldalról)
Visszafelé tûzrakáshoz apróbb ágakat, gallya-
kat vittünk az erdõbõl. Hamarosan ott ült min-
denki a parázs körül, s a nyársra tûzött szalon-
nát, virslit, sonkát, hamuba rakott krumplit,
batyut sütögette. A jó levegõ és a sok mozgás
után farkaséhesen ettük meg a finomságokat.
Ugyan fülig zsírosak lettünk, de legalább job-
ban csúszott a kenyér! No meg mi is, mert
utána az erdõbõl gatyaféken csúszkáltunk és
rengeteget nevettünk. 

Eléggé elfáradtunk, így a Haramia-forrásig
már nem volt kedvünk elgyalogolni. Néhány
sportos csaj a visszaúton is sétált, a többie-
ket Pali bácsi autóval szállította a tó melletti
megállóig. 

A buszról visszapillantva még megcsodál-
tuk az õszi természetet, s megfogadtuk,
hogy minden évszakban meglátogatjuk az
erdõt!

A beszámolót írták: a 4. osztályosok 
Buzás Andrea tanító néni segítségével

Az iskolások őszi kirándulása Hírek, események

Szeptember 7-én került megren-
dezésre az évtizedek óta tartó ha-
gyományos szüreti napunk. Dél-
után 1 órától kezdõdött a csõszle-
gényeknek a gyülekezõ a faluház
elõtt. Amíg a hintósok sorba szed-
ték össze a csõszlányokat és a pá-
rokat, addig a várakozókat pogá-
csával, kaláccsal és innivalóval kí-
náltuk. A legutolsó a bírói és a jegy-
zõi páros volt, akiket nagy fütty-
szóval köszöntöttek a beöltözött
lányok és fiúk, majd indulhatott a
menet. Idén a Fõ utcát, a Kossuth
utcát, a Kölesdi utat, az Alkotmány
utcát végül pedig a Petõfi utcát is
megjárva érkeztünk vissza a Falu-
házba, ahol a vacsora elõtt még
táncoltak a fáradhatatlan kicsik és
nagyok egyaránt.

A bál este 20 órakor kezdõdött.
A fergeteges hangulatot az elma-
radhatatlan tombolasorsolás sza-
kította félbe. Közel 200 tombola-
tárgy került kisorsolásra, melyek
között volt számos értékes nyere-
mény is. A sorsolást pedig regge-
lig tartó bál követette. Külön
öröm volt számunkra hogy nem
csak helyiek, de a vidékiek is ellá-
togattak hozzánk és nagyon jól
érezték magukat.

Szeretnénk megköszönni min-
denkinek a segítséget és támoga-
tást, mert nélkülük nem sikerült
volna egy ilyen színvonalas szüre-
ti napot megrendezni Külön
megköszönjük mindazoknak,
akik az értékes ruháikat kölcsön-
adták, illetve segítettek a lányok
és fiúk felöltöztetésében.

Társastánc
Szeretnénk ismét elindítani õsszel a 10
alkalomból álló kezdõ társastánc tanfo-
lyamot, elsõsorban a felnõttek részére.
A tanfolyamon résztvevõk a társasági
összejövetelek (bálok) alapvetõ táncait
és a táncokhoz tartozó tánctartásokat,
alaplépéseket, formációkat sajátíthat-
ják el. 

Jelentkezési határidõ: 2013. október
25 (péntek). Jelentkezni a Faluházban
személyesen, vagy a 06-20-945-29-86
illetve 06-74-407-266-os telefonszám-
ok egyikén lehet.

❖❖❖❖

Baba-mama klub
Novemberben újra indul a Baba-Mama
Klub a Faluház könyvtárában, amelyet
a szekszárdi Humánszolgáltató Köz-
pont munkatársai tartanak. 

Minden anyukát szeretettel várnak,
akinek gyermeke már betöltötte a 6
hónapos kort, de még nincs 3 éves.
Ezek a találkozások alkalmat adnak
arra, hogy az anyukák tapasztalatokat
cseréljenek, és a gyerekek megismer-
jék egymást. A foglalkozásokra havi
rendszerességgel kerül sor, ahol más-
más témákat, felmerülõ problémákat
beszélnek át. Tervben van baba-ma-
ma masszás, igény esetén szakember
meghívása. Az elsõ találkozó novem-
ber 12-én (kedden) lesz 10 órától a
könyvtárban, melyre minden érdek-
lõdõ anyukát és kisgyermeket szere-
tettel várnak.

❖❖❖❖

Állás keresõ klub
Novembertõl, havonta egyszer álláske-
resõk részére önismereti klub indul,
szintén a Humánszolgáltató központ
munkatársainak szervezésében. Az ál-
láskeresési tanácsadást azoknak cél-
szerû igénybe vennie, akik munkát
akarnak vállalni, van álláscéljuk, de
nem rendelkeznek megfelelõ álláske-
resési gyakorlattal. Ezen alkalmak so-
rán fejleszthetõ az önismeret, megis-
merkedhetnek az önéletrajzírás, a mo-
tivációs- és kísérõlevél szabályaival, tí-
pusaival, és különbözõ álláskeresési

technikákkal. Az elsõ találkozóra no-
vember 19-én, kedden 10 órától kerül
sor a könyvtárban.

❖❖❖❖

Országos 
könyvtári napok

Idén október 7-13 között kerülnek meg-
rendezésre az ORSZÁGOS KÖNYVTÁ-
RI NAPOK, melynek fõ témája a könyv-
tárak összefogása az emberi kapcsola-
tokért. Ez évben a harci könyvtár is
csatlakozik a könyvtári napokhoz, és
színes programokkal várja a látogató-
kat.

A könyvtár pénteken 16:30-tól me-
sedélutánnal várja a gyerekeket. Ezt
követi október 12–én, szombaton 14-
18 óráig a kézmûves délután, ahol az
összegyûjtött kupakokat felhasználva
mutathatják meg kreativitásukat, vala-
mint mindenki egyedi névre szóló kar-
kötõt is készíthet magának. 

A nap zárásaként 18 órától pe-
dig Orbán György Mesék a sze-
relemrõl címû prózai és verses
összeállítására várunk sok sze-

retettel mindenkit. 

Vasárnap rendkívüli nyitva tartással
várjuk a látogatókat a könyvtárba 10-
12 óráig.

❖❖❖❖

Falugazdász 
Gerhát Renáta falugazdász ügyfélfoga-
dási ideje megváltozott. Csütörtökön-
ként várja az ügyfeleket 14:30-15:30-ig
a Faluház irodahelységében.

Civil hírek
Horgászverseny

Horgászegyesültünk hagyományosan
augusztus 20-án rendezte meg horgász-
versenyét a Sión egyesületi tagjaink, il-
letve a meghívott csapatok részvételé-
vel.

A nap meglepetéssel kezdõdött,
mivel Szigeti Zoltán és Szendi Tamás
jóvoltából friss, meleg lángost kapott
mindenki a kihúzott rajtszáma mellé.

A Mester József és Nagy István által
elõkészített versenypályán nehezen
indult a halfogás, de aztán a halak is
megemberelték magukat, és itt is ott
is hajlottak a pecák a zsákmány súlya
alatt. Termetes halat sajnos senki
sem tudott fogni, de aki elég gyorsan
tudta szedegetni az apróságokat, az
jelentõs fogást ért el és várhatta a
mérlegelést.

Az idén sajnos csak négy ifjúsági
horgászunk nevezett, akik az egyesü-
let által biztosított díjazáson felül a
MAROS-MIX etetõanyag gyártó cég
ajándékait is átvehették. Fogásaik a
következõképpen alakultak:

1. helyezett Orsós Szabolcs
3210 gramm hallal

2. helyezett Domokos Gergõ
770 gramm hallal

3. helyezett Szabó Martin
360 gramm hallal

4. helyezett Mester Gergõ
210 gramm hallal

A felnõttek 28 fõs mezõnyében a kö-
vetkezõ sporttársak végeztek az élen a
szoros versenyben.

1. helyezett Szép János
3080 gramm hallal

2. helyezett Fodor István
2970 gramm hallal

3. helyezett Tóth József
2710 gramm hallal

4. helyezett Jókai Zoltán
2660 gramm hallal

5. helyezett Nagy István
2560 gramm hallal

6. helyezett Nagy Tibor
2420 gramm hallal

Az eredményhirdetés után kezdõ-
dött a csapatok halászléfõzõ, célba do-
bó és elméleti versenye, amelyen a
résztvevõk a horgászattal kapcsolatos,
felsorolt versenyszámokban is össze-
mérték tudásukat. 

(Folytatás a 4. oldalon)


