
Hetedik alkalommal tar-
tották a Civilek Napját Szekszár-
don a Vármegyeháza
dísztermében. Az ünnepségen
minden évben díjakkal ismerik el
a megyében kimagasló teljesít-
ményt nyújtó civil szervezetek
munkáját.

Dr. Puskás Imre a megyei
közgyűlés elnöke köszöntője
után, L. Simon László az Ország-
gyűlés Kulturális és Sajtóbizottsá-
gának elnöke mondott beszédet.
Ezután Dr. Say István, a szakmai
bíráló bizottság elnöke értékelte a
közel ötven beérkezet pályamun-
kát. A korábbi évekhez hasonlóan
három civil szervezetet, és egy
mecénást választottak az elisme-
résekre. Az elsőként elhangzó dí-
jazotti jellemzést hallgatva
egymásra néztünk, hamar felis-
mertük, hogy a mi egyesületünk-
ről van szó. A Kisszékelyi
Kulturális Egyesületnek ítélt „Az
Év Tolna Megyei Civil Szerveze-
te” különdíjat Dr. Puskás Imrétől,
az elismerés alapítójától és L. Si
mon László államtitkártól vehet-
tem át.

A díjátadóra Csepregi Fe-
renccel és Csepregi Antalnéval
mentünk. Az átadást követően sok
gratulációt kaptunk. Meglepődve
tapasztaltam, hogy távolabbról is
felfigyeltek egyesületünkre. Hor-
váth Endréné, a Tolna Megyei
Honismereti Egyesület titkára az
átadást követően megszólított, és
a következő jóleső szavakat
mondta: „Már régóta figyelem a
tevékenységüket, és nagyon örü-

lök, hogy Önök kapták meg a dí-
jat.”

Elismerés illeti az egyesü-
let vezetőségi tagjait, minden ta-
gunkat, segítőnket és
támogatónkat. Ugyanakkor a díj
megtiszteltetés az egész falunak.

Büszkék lehetünk, hogy
egy ilyen kis település civil szer-
vezetének eredményeit megyei
szinten is elismerésre méltónak
találták.

Az eseményt követően, a
Tolna Megyei Kormányhivatalból
az alábbi levél érkezett:

Gratuláció az Év Tolna
Megyei Civil Szervezete különdíj
elnyeréséhez

Nagy örömmel értesültem
arról, hogy a Civilek Napja alkal
mából rendezett ünnepségen az
Év Tolna Megyei Civil szervezete
különdíjat vehette át. A megye
egyik legnívósabb díja az egyesü
let hosszú éves munkáját ismerte
el, mely által környezetük kulturá
lis élete gyarapodott, valamint a

település épületeinek megóvására
és a helyi értékek megőrzésére

került sor.
Az egyesület kö
zösségépítésben
kifejtett munkássá
ga példaértékű,
fontos építőköve
az nemzeti egység
megteremtésének,
ami a kormányzat
egyik alapvető
célja.

Tevékeny
ségükhöz további
sok sikert és ha

sonló szép eredményeket kívánok.
Tisztelettel:
Tóth Ferenc
Kormánymegbízott

A Bonyhád Város Polgár-
mesterétől:
Tisztelt Egyesületi Tagok!

Sok szeretettel gratulálok
a 2014es Év Tolna Megyei Civil
Szervezete különdíjhoz!
Bonyhád Város Önkormányzata
nevében fogadják őszinte jókíván
ságaimat.
További sok sikert és jó egészsé
get kívánok a szervezet működé
séhez!
Üdvözlettel:
Potápi Árpád János
Bonyhád Város polgármestere,
országgyűlési képviselő

Pajor Ágnes
az egyesület elnöke
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AKISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A
KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete különdíjasa
a Kisszékelyi Kulturális Egyesület
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A képviselőtestület (KT)
2014. évi első ülésére január 30.-
án került sor. Az ülésen a hivata-
los résztvevőkön kívül hatan vet-
tek részt.

A Polgármester az ülés
elején beszámolt az előző év vé-
gének eseményeiről (elsősorban a
Falukarácsonyról), valamint az
idei év eddigi önkormányzati in-
tézkedéseiről. Elmondta, hogy
március végéig az önkormányzat
által foglalkoztatott két fő rész
veszt egy alapkompetencia képzé-
sen. Értékelte a január utolsó hét-
végéjére leesett hó eltakarításának
munkálatait.

Ezt követően a testület
megvitatta 2014. évi munkatervét.
Az év során sorra kerülő témaként
többek között az alábbiak merül-
tek fel:
– A település foglalkoztatási és
közfoglalkoztatási helyzete és jö-
vője
– A Petőfi Sándor út (Temető út)

javítása, a Kisszékelyi árok gya-
loghídjának sorsa
– A vízellátás biztosításának szer-
vezeti keretei a jövőben
– A település csapadékvíz-elveze-
tő árkainak karbantartása
– A Családi Napközi jövője
– A könyvtár működtetésének le-
hetőségei és feladatai

Az ülésen szóba került a
szemétszállítás jelenlegi, igen ma-
gas díjának lehetséges rendezése.
Az Önkormányzat írásbeli meg-
keresésére a Vertikál Zrt. még
2013. decemberében válaszolt, de
a probléma még nem rendeződött.
Mint kiderült, korábban a Vertikál
Zrt. a két heti szemétszállításra
kalkulálta ki a költségeit, és a sze-
métszállítás díját, amely így fajla-
gosan magasabb volt, mint ha heti
szállítást alkalmazott volna.
Ugyanakkor 2013-tól, amikor heti
rendszerességűvé vált a szemét-
szállítás, továbbra is a korábbi
kalkuláció egységárait alkalmaz-

ta.
Az ülés végén a Polgár-

mester ismertette egy helyi lakos
hozzá írt levelét, aki ebben felve-
tette, hogy önkormányzati földe-
ket szeretne megvásárolni. A KT
a kérdést részben megvitatta, de
döntést egyelőre nem hozott.

Március 6-án 16:00 órá-
tól Közmeghallgatás (falugyű-
lés) lesz, a képviselőtestület azt
követő ülésére pedig március 27-
én 13:00 órakor kerül sor a
Könyvtárban. A Közmeghallga-
tásra és a testületi ülésre is min-
den érdeklődőt várnak.

A Közmeghallgatás terve-
zett témái:
– az önkormányzat pályázati le-
hetőségei és szándékai
– fejlesztési lehetőségek 2014-
ben
– a tanösvény fenntartása és mű-
ködtetése
– helyi értékmegőrzés

Horváth András

T á j é ko z t a t ó a j a n u á r i k é p v i s e l ő - t e s t ü l e t i ü l é s r ő l

Itt a farsang, áll a bál!

Az idei farsangi rendezvé-
nyünk február 1 3-án volt, rendha-
gyó módon, mert csak a „saját
örömünkre” buliztunk. Viszont
annál jobb egy mulatság, ha minél
többen vagyunk! Ezért meghívtuk
a Tolnanémedi ovi nagycsoporto-
sait vendégségbe, akik szívesen
jöttek Vera óvó néni kíséretével.
Az összes gyerek és természete-
sen az óvó nénik is jelmezben pa-
rádéztak, mindenki örömére.

A kisszékelyi gyerekek a
Tigris, Tündér, Minnie, Elefáni és
a Pókember bőrébe-ruhájába búj-
hattak. Felvonultak a tisztelt pub-
likum előtt, és mindegyik gyerek
elmondta egy rövidke rigmusban,

hogy mivé változott. Pl. „Tigris
vagyok, csíkos, félelmetes har-
cos! ” A vendégeink is szavaltak
közösen egy farsanghoz illő ver-
set, mi pedig még ráadásként el-
énekeltük a „Házasodik a
motolla” c. tréfás dalt. A helyi
szülők süteménnyel, pogácsával,
üdítővel gondoskodtak arról,
hogy ne korgó gyomorral teljen a
házibuli, ami aztán igen meghitt,
családias hangulatban zajlott. Volt
ott zene, tánc, tombola, zsákba-
macska, lufis és seprűtánc, sok
móka és kacagás! Szóval igen jól
telt a délelőtt.

A következő kis versiké-
vel búcsúztattuk el a tolnanémedi-
eket: „Megadtuk a jó mulatást,
köszönjük a látogatást! ”
Köszönet az Önkormányzatnak,

hogy a vendégek ide és hazaszál-
lítását megoldották a mikro-
busszal. Mindannyian úgy
gondoltuk,
„A Telet nagyon meguntuk! Et-
tünk, ittunk, mulatoztunk, most
már a Tavaszt várjuk!”

Taróczy Tamásné,
Angéla óvó néni
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T é r í t é s i d í j a k

A képviselőtestület úgy
döntött, hogy nem változtatja
meg az előző évi térítési díjakat.
Igénybe vevő fizetendő/adag
Szociális étkezők: 550 Ft
A vendégétkezők: 750 Ft
A nyári táborozók:
reggeli: 400 Ft
ebéd: 750 Ft
vacsora: 450 Ft
Összes: 1 600 Ft
Szállás egy napra: 800 Ft/fő
Saját sátorhelyfoglalási díj
egy napra: 900 Ft/fő
STRAND
napi belépőjegyek ára
Felnőtt: 650 Ft
Gyermek
(6 év alatt ingyenes) 450 Ft
17 óra után
Felnőtt: 350 Ft
Gyermek 250 Ft

Helyi s égb ér le t i
d íj ak

Művelődési Ház
közterülethasználati díj udvaron
alkalmanként 2 600 Ft
rendezvényekre
fűtés nélkül: 1 5 000 Ft
fűtéssel: 25 000 Ft
Közösségi Ház
nagyterem: 5 000 Ft
Hivatal
tanácsterem, védőnői szoba
alkalmanként: 2 600 Ft

S z o l g á l t a t á s i d í j a k

Falugondnoki autó
személy- és áruszállítás estén
I. kategória
Akit háziorvos vérvételre, vizsgá-
latra küld, havi egy alkalommal
Kisszékely - Tamási útviszony-
latban,
csoportos munkaviszony megszű-
nése esetén Munkaügyre,
csecsemők, kismamák szakvizs-
gálatára Tolnanémedibe,
gyógyszer kiváltásért és
kihordásáért.
II. kategória
Szociális rászorultság esetén be-
teg(ek) szállítása,
közeli hozzátartozó kórházi láto-
gatására szállítása,
közeli hozzátartozó temetésére
szállítása
50 Ft kilométerenként +
állásidőre 300 Ft óránként
III. kategória
Egyéb szociális esetekben
100 Ft kilométerenként +
állásidőre 300 Ft óránként
utánfútóval + 30 Ft/km
A gépkocsi hivatalos ügyben
történő közlekedésével egyidejű
igénybevétele esetén a megfelelő
kategória szerinti díj 50 %
kedvezménnyel vehető igénybe.
Traktor

fuvar pótkocsival óránként
3 000 Ft

Tolólappal földmunkára óránként
4 000 Ft

Könyvajánló

Gordon Reece: Megtorlás
Ez az ausztrál író első könyve,
ami ebben a stílusban megjelent,
korábban ifjúsági és gyerekköny-
veket írt. A fogalmazásán ez nem
mutatkozik, a történet folyamán
végig érdekesen fogalmaz, szinte
ragad az ember keze a könyvhöz.
Élethűen írja le egy anya és lánya
félelmét, miután egy járt utaktól
messze lévő házba költöznek,
hogy a régi emlékeiket elfejtsék
és új életet kezdhessenek. De egy
éj jel egy betörő ébreszti őket, és
azután a két nő ismét megpróbál
új életet kezdeni, több-kevesebb
sikerrel. A múltjuk elől nem sza-
badulhatnak, tetteik kísérik őket
még jó ideig…
Elsősorban azoknak ajánlom ezt a
könyvet, akik szeretik a borzon-
gást, az izgalmas történeteket, és a
megunhatatlan könyveket.

Kelemen Bettina

Felhívás

A Tolna Megyei Gyermekvédel-
mi Igazgatóság Nevelőszülői Há-
lózata jelentkezőket vár
nevelőszülőknek.
Feladatuk a rájuk bízott gyermek
védelme, gondozása. A jeletke-
zőnek sok feltételnek kell megfe-
lelni, 500 órás OKJ-s képzésen is

részt kell venni, azt sikeresen el-
végezni. A nevelőszülő munkájá-
ért díjazásban részesül.
Az érdeklődőknek felvilágosítást
74/510-707 telefonszámon adnak,
vagy a
SZEKSZÁRD
Széchenyi u. 48 – 52.
7100
címre elküldött levélre válaszol-
nak a feltett kérdésekre.

Kicsi-kertész

Márciusban esedékes a kert trá-
gyázása, hogy pótoljuk növénye-
ink számára a hiányzó
tápanyagokat. A szerves trágyát
mielőbb forgassuk bele a talajba,
ne túl mélyen, nehogy ne tudja
kifejteni hatását. A télre betakart
növények tövét nyissuk ki.
Nem kell évente a talajt felásni,
elég ha fellazítjuk. Cél, hogy a
vízáteresztő képességet javítsuk.
Vetés előtt egyengessük el a talaj
felszínét.
Elvethetjük a kertünkben a mago-
kat, palántázhatunk. A zöldségek,
fűszernövények igénylik a fényt,
ezért gondosan válasszuk ki a he-
lyüket. Agyagos talajba, a baráz-
dákba komposztot kell tenni, a
magokat pedig homokkal fedjük
be.
Csírázás ideje alatt ügyeljünk ar-
ra, hogy a talaj még rövid időre se
száradjon ki. Gyümölcsfáinkat vi-
rágzás után permetezzük meg.
Ebben a hónapban telepíthetjük a
bogyós termésű bokrokat. A sza-
móca ágyásait lazítsuk fel, öntöz-
zük. Szobanövényeink átültetése
is időszerű. Kezdjünk hozzá a ró-
zsák metszéséhez. (Dick Ramóna)
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Májer József
68 éves

Kisszékelyi (tóparti)
lakos

Schlégel Imréné
Barkóczi Ilona
75 éves

Simontornyai lakos

Borbás Imre
86 éves

Kisszékelyi lakos

Breznyánszky Ferenc
58 éves

Kisszékelyi lakos

Nyugodjanak békében!

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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Bötkös Balázs és Bodó Mariann
kisfia,
Benett

Gratulálunk és jó egészséget
kívánunk!

M e g s z ü l e t e t t

V Á L T O Z Á S

Kérjük, ajánlja fel
jövedelem adójának 1%-át a

K i s s z é k e l y i K u l t u r á l i s
E g y e s ü l e t
javára!

A kedvezményezett adószáma:
18859074-1-17

Előre is köszönjük támogatásukat.

Sztojka János járási ügysegéd
ügyfélfogadása Kisszékelyben:
Szerdán 9 órától - 9 óra 45
percig tart.

S Z J A 1 %

Ingyenes készpénzfelvétel

A fogyasztók számára az ingyenes
készpénzfelvételre 2014. februárjától
van lehetőség.
A díjtól és költségtől mentes készpénz-
felvétel
• egyetlen számla vonatkozásában,
• havonta legfeljebb két alkalommal

(magyarországi ATM-ből vagy bizo-
nyos feltétellel a számlavezető bank
pénztárából),
• összesen maximum 150 ezer forin-

tig vehető igénybe,
• 1 6 éven felüli, Magyarországon la-

kóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező fogyasztók számára,
• akik az előírt formában nyilatkoza-

tot tesznek bankjuknál
A nyilatkozatot a bankfiókban, vagy az
internetbankon keresztül lehet megten-
ni. Amennyiben a nyilatkozatot adott
hónap 20-áig megteszi, a kedvezmény a
következő hónaptól igénybe vehető.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kész-
pénzfelvétel ingyenessége csak a bank-
automatából történő készpénzfelvételre
vonatkozik, a faluba érkező postakocsi-
nál történő pénzfelvételre nem!

Simontornyai
Okmányiroda

n y i t v a t a r t á s

Személyi igazolvány, lakcím-
változás bejelentés, vezetői en-
gedély, mozgássérült parkolási
igazolván, útlevél
Ügyintéző: Bodor Lászlóné,
Szabó Anna
Tel/fax: 74/586-931

Hétfő: 8 - 1 7:30
Kedd: 8 - 16
Szerda: 8 - 16
Csütörtök: 8 - 16
Péntek: 8 - 11 :30
(Csekk befizetés postán 15:45-ig)
Vállalkozás ügyintézés
Ügyfélkapu
Ügyintéző: Pusztai Beáta
Tel. : 74/586-932
Hétfő - Csütörtök: 8 - 16
Péntek: 8 - 11 :30
Gépjármű ügyintézés
Ügyintéző: Szemeti Melinda
Tel. : 74/586-932
Hétfő, Szerda: 8 - 9:30
Kedd, Csütörtök: 8 - 16
Péntek: 8 - 11 :30

Közmeghallgatás

a könyvtárban 2014. március
6.-án 16 órakor.
Várjuk az érdeklődő lakosságot!




