
A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA
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Békés, boldog Újévet kívánunk minden kedves olvasónknak,
községünk minden lakosának, barátjának és támogatójának!

a Szerkesztõbizottság

Hetek óta nagy készülõdés folyt a
Kerekerdõ Családi Napköziben, az
óvodások lelkesen készültek a
Mikulás fogadására. December 6-án
délelõtt szép piros ruhában, nagy
zsákkal a hátán meg is érkezett
hozzánk. A mindig játékos, jóindu-
latú krampusz idén nem kis riadalmat

okozott a lányok között (kivéve a
legkisebb Timikét), így szegény
krampuszt a sarokba kellett kergetni.
Miután megnyugodtak a kedélyek,
kezdõdhetett a mûsor. A gyerekeken
kívül sok felnõtt is ellátogatott a
családi napközibe, ajándékokat, fi-
nom süteményeket hoztak. Nagy örö-

münkre ezen a délelõttön megtelt vi-
dám emberekkel a csoportszoba. Az
óvodások szép dalocskákkal, ver-
sekkel és gyönyörû rajzokkal kö-
szöntötték a Mikulás bácsit, aki
cserébe hatalmas zsákjából csoma-
gokat húzott elõ, és megajándékozta
a gyerekeket. Közben meg is dicsérte
õket, amiért egész évben jók és
ügyesek voltak. Az óvodások: Petra,
Alexa, Timike, Józsika és Gergõ
nagyon komolyan megígérték, hogy
jövõre is nagyon jó gyerekek lesznek.
A Mikulás bácsi pedig azt ígérte,
hogy jövõre ismét eljön hozzánk,
reméli akkor nagy hó lesz és
szarvasok húzta szánkóval érkezhet.
Szerencsére jó egészségnek örvend,
ami abból is látszott, hogy beállt a
gyerekek közé táncolni.
Minden ajándékozónak, lelki és
anyagi támogatónknak köszönjük
szépen, hogy segítik a kisszékelyi
óvodásainkat!

Apró Etelka
és

Taróczy Tamásné

KISSZÉKELYBEN JÁRT A MIKULÁS
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Közhírré
tétetik...

2012. december

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕTESTÜLETI ÜLÉSRÕL

A képviselõtestület (KT) legutóbbi
ülésére december 21-én került sor. Az
ülésen a hivatalos résztvevõkön kívül
még hárman voltak jelen.

A polgármester beszámolt a köz-
igazgatás átszervezésének újabb állo-
másairól. A közös hivatal a négy
társult település közigazgatási ügyeit
intézi majd, míg a helyi képviselõ-
testületek jogköre változatlanul meg-
marad.

2013-tól a közoktatás rendszere is
átalakul: az iskolák fenntartását az
állam veszi át. Az óvodai ellátás
azonban továbbra is az önkormányza-
tok feladata marad, ezért a KT döntése
értelmében Kisszékely benne marad a

simontornyai óvodát mûködtetõ
társulásban. Hozzájárulást viszont
addig nem kell fizetni, amíg az
óvodás korúak ellátását
településünk maga oldja meg
(jelenleg a családi napközi keretén
belül).

Mostanra rendezõdött az önkor-
mányzat költségvetése. Egyrészt
megszûnt az eddig fennálló fo-
lyószámla adósság, a kormány által
végrehajtott konszolidáció eredmé-
nyeképp. Másrészt a napokban de-
rült ki, hogy településünk megnyert
egy korábban beadott ÖNHIKI
pályázatot, ami 6,5 millió forint
bevételt jelent. Mindehhez jön még
hozzá az értékesítésre kijelölt

önkormányzati zártkerti ingatlanok
eladási ára, több mint 3,5 millió
forint. Az októberi testületi ülésen
megszavazott 40 ingatlan közül végül
34 került eladásra, összesen 130 AK
értékben, helyi családokat képviselõ
fiatalok részére. Érkezett egy újabb
ajánlat is önkormányzati belterületi
ingatlan megvásárlására, de ezt a KT
nem szavazta meg.

A képviselõtestület következõ ülésére
január 31-én csütörtökön 15:00 órától
kerül sor a Könyvtárban, melyre
minden érdeklõdõt várnak.

Horváth András – Pajor Ágnes

Elhunyt

Varga Józsefné
sz. Botos Mária

66 éves
gyáli lakos

Béke poraira!

A KÖZÉV KFT. (Sárbogárd) tájé-
koztatja a lakosságot, hogy 2013.
január 1-tõl a hulladékszállítást he-
tente végzik, csütörtöki napokon.

Kérik, hogy a hulladékgyûjtõ edény-
zetet reggel 7 óráig helyezzék ki az
ingatlan elé, mert ellenkezõ esetben
az elszállítást nem tudják biz-
tosítani.

A jegyzõ fogadóórája Kisszékely-
ben: csütörtökön 8-tól 13 óráig.

Az állandó lakosok számának
változása 2012. évben

2012. január 1.  -  341 fõ

Halálozás 8 fõ
Kijelentkezés 6 fõ
Csökkenés összesen: 14 fõ

Születés 1 fõ
Bejelentkezés 10 fõ
Növekedés összesen: 11 fõ

2012. december 31. -  338 fõ

A Járási Hivatali ügysegéd ügyfél-
fogadása: minden héten szerdán
délután 13.00 - 15.00 óra között.  A
következõ ügyekben lehet felkeres-
ni:

-közgyógyellátás megállapítása
(alanyi jogon vagy normatív
alapon, a méltányossági nem);
-ápolási díj megállapítása (az
önkormányzat helyi rendeletében,
méltányosságból megállapított
nem az ügysegédhez tartozik);
-egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság kérése;
-idõskorúak járadéka

Szerkesztõségünk
tájékoztatja olvasóit,
hogy az újság számait

e-mail címre kézbesíteni tudja.
Kérjük, hogy igényét a

kicsifalunk@freemail.hu
e-mail címen jelezze.
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A Kulturális Egyesület folytatja a
Kilátóhoz kötõdõ tanösvény
megvalósítását. Akik a faluban és
környékén járnak, útirányjelzõ és
más földbe ásott fatáblákkal
találkozhatnak, melyek kiegészül-
nek hulladékgyûjtõ edényekkel,
padokkal, asztalokkal. A pályázat
megvalósítását több ütemre osz-
tottuk.

Elsõ ütemben tavaly elkészült a
Kilátó. Az idei évre a kültéri
faberendezések kihelyezését ter-
veztük, mely az aratóünnep meg-
rendezése miatt a koratéli
idõszakra tolódott. A kivitelezéssel
szerettünk volna helyi vállalkozást
támogatni, ezért Hegedûs Jánost
bíztuk meg. Igyekeztünk, hogy a
sok ötletbõl sok egyeztetéssel
minél szemrevalóbb tárgyak ké-
szüljenek. Azt hiszem, ez sikerült.
Reméljük, mind a falu lakóinak,
mind a sétaútra kirándulóknak is
elnyeri tetszését. A táblák most
még feliratok nélkül láthatók.
Folyamatban van a rájuk kerülõ
tájékoztató szövegek, képes
illusztrációs anyagok összeállítása.

Tavaszra készülnek el a nyomdai
munkák. Kialakításra kerülnek
újabb erdei állomások, ahová
késõbb tervezzük - a Madártani
Egyesület közremûködésével -
egy madárodútelep létrehozását.

A tárgyak helyszíni telepítésében
Hegedûs Jánosnak többen
segítettünk. Akik már sokadszor
áldozták fel hétvégéjüket, hogy
segítsenek: a Horváth család:
András, Etelka, Anna és Gyuszkó;
jómagam, és velünk tartott
Kélinger Krisztián is (aki kis
családjával nemrég költözött a
Kiss utcába, új házat építettek,
mely elkészült és itt laknak).

A tanösvény kialakítása, karban-
tartása során a jövõben is szükség

LÁTVÁNYOSAN HALAD
A KIRÁNDULÓ ÚTVONAL KIALAKÍTÁSA

lesz még segítõ kezekre. Igyek-
szünk hírt adni a munkák idõ-
pontjáról, hogy csatlakozni tudja-
nak hozzánk. Várunk ötletet arra,
mi legyen a tanösvény neve, akár
e-mailben is küldhetnek javaslatot
(e-mail: kke@kisszekely.hu).

A jövõben gondolnunk kell arra,
hogy nem elég egy területet fej-
leszteni, azt mûködtetni, megõriz-
ni is kell. Szeretnénk, ha a falu
lakói a sétautat magukénak érez-
nék, vigyáznának rá. Az anyagi
értékek megóvása mindannyiunk
közös érdeke.

Pajor Ágnes
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KICSI FALUNK

Felelõs kiadó:
Keresztes László és
Pajor Ágnes

Szerkesztõ:
Lelkes Györgyné
Lelkes György

Elérhetõségünk:
7082 Kisszékely,
Szabadság  u. 2.
kicsifalunk@freemail.hu
(06-74)-403-144

E havi számunkba a fényképeket
Horváth András és Lelkes György
készítette.

A Falukarácsonyok mûsorának
már kialakult hagyományai van-
nak, mégis mindig szolgálnak
meglepetésekkel. Emlékszem „ver-
ses” karácsonyokra, amikor a falu
minden gyermeke elmondta a
maga versikéjét. Voltak „színdara-
bos” karácsonyok, Lázár Ervin-
mesefeldolgozással, simontornyai
iskolásokkal, Wass Albert-jelenet-
tel. Voltak „énekes-zenés” kará-
csonyok, szóló- és kóruséneklés-
sel, hangszeres produkciókkal. A
2012-es kimondottan „táncosra”
sikerült.
A karácsonyi hangulatot óvo-
dásaink szívmelengetõ betlehemes
játéka alapozta meg. Köszönet érte
Taróczy Tamásné Angéla óvó-
néninek és a lámpalázat szünte-
lenül csillapító anyukáknak. Ezt
követõen kezdetét vette a tánc,
egymást váltották a csoportok a
színpadon. Ez némi tumultust oko-

zott az öltözõben, de a közönség
türelmes és megértõ volt.
Dunaföldvári barátaink, Telekiné
Rábai Melinda és Teleki Károly
két csoporttal érkeztek, a már
korábbról ismert „nagyok” mel-
lett a Zsigec musical-együttes
utánpótlás-csapata is bemutatko-
zott, zajos sikerrel. Szálka La-
josné Márti néni is elhozta
Simontornyáról modern táncosait
(köztük 6 kisszékelyi lányunkat).
Saját produkcióval is felléptek a
kisszékelyi lányok, minden idõk
legifjabb koreográfusának, Fehér
Klaudiának tánckompozícióját
adták elõ. A Fehér család megint
kitett magáért: az édesapa, Fehér
Árpád szintetizátoron, Klaudia
furulyán játszott, a „nagy” és
„kis” Timea pedig énekelt a csa-
ládi produkcióban. A Zsigec
együttes „nagycsoportja” több
szólóénekkel és tánccal örven-
deztetett meg bennünket. Ezután
a kisszékelyi lányok és anyukáik

léptek színpadra, nagy sikerrel
adták elõ néptánc-produkciójukat.
A táncot Horváthné Apró Etelka
tanította be. A Bokréta és még
sokan mások karácsonyi dalokat
énekeltek, majd színre léptek
kedvenceink, a simontornyai cite-
rások, akik az estebédig fárad-
hatatlanul muzsikáltak. Finom volt
a vadpörkölt, köszönet érte a
Hegyhát Vadásztársaságnak és
szakácsoknak!
Jól sikerült a Falukarácsony, aki
nem hiszi, nézze meg a Koppány
tévében!

Lelkes Györgyné

FALUKARÁCSONY 2012.


