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K I C S I FA L U N K
A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A
KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

Ismét eltelt egy nyár
Gyorsan elszaladt a nyár. újra cseréléséről. A megbeszéltek
Az idei évben is sok helyről jár- szerint a szükséges matractak nálunk.
mennyiség egyik felét az idei évben vásároljuk meg, a másik felét
A sátortáborban csupa pedig a jövő évben. A 15 darab
visszatérő vendégeink voltak. Is- matrac megrendelésre került. A
mét eljöttek edzőtáborozni a ka- fejpárnák beszerzésére Kélinger
ratésok Simontornyáról, Torma Krisztián tett felajánlást. A 37 daGábor vezetésével. Június végén rab párnát már megkaptuk. Kö– július elején Tamásiból, a Vály szönjük az adományt!
Péter Iskolából Bartha Éva szervezett játékos kalandpedagógiai
A strandon a szokásos
tábort a középiskolát kezdő gye- nyári rendezvények zajlottak. Júrekeknek. Őket követték a tolnai- niusban a Hegyhát Vadásztársaak. Kollerné Illés Gabriella - ság tartotta családi napját,
kevés kivétellel - másfél évtizede júliusban a motoros találkozó
hozza el a Szent Mór Katolikus volt, augusztusban pedig a májusÁltalános Iskola kiscserkészeit fa kitáncolása. A media@horKisszékelybe. Az idei évben ép- gaszverseny elmaradt a horgásztó
pen az Aratóünnep idején jártak nem megfelelő állapota miatt.
nálunk és tíz népviseletbe öltözött gyerek vonult fel velünk a
reggeli menetben. Horváthné
Nyulász Anikó kíséretében egy
sárbogárdi gyerekcsapat járt nálunk egy kétnapos kiránduláson.
A mezőszilasi iskolából Müllerné
Papp Aranka vezetésével érkeztek hozzánk nyaraló diákok. A
Szigetszentmiklósi Fúvószenekar
július végén sátorozott egy hétig
a strandon. Augusztus elején a
Szekszárdi Szabadidős KerékpáA strand nyárzáró rendezros Egyesület versenyzői táboroz- vényét, a májusfa kitáncolást autak nálunk. Schneider Gábor gusztus 21.-én rendeztük. Miután
minden nap edzéseket tartott a összejött a társaság, kitáncoltuk a
kerékpározóknak.
májusfát. Ezután a fa kidöntése
következett. A kézi fűrésszel való
A táborozási feltételek ja- vágást a Polgármester Asszony
vítása érdekében a Képviselőtes- kezdte egy segítővel, majd több
tület döntött a tábor matracainak férfipáros küzdött a régi fű-

résszel. Igen életlennek bizonyult, ezért lecserélésre került
egy fejszére, mellyel a Borbás
Sanyi bácsi szakszerű ütésekkel
kicsapta a fát.

Ezután következhetett a
vacsora. A választék birkapörkölt
volt alföldiesen elkészítve és lecsó. A birkahús és a szakácsok
170 km-ről érkeztek. Felajánlásukat köszönjük! Az ételek mindenkinek nagyon ízlettek. Már
vacsora közben is és utána Schlégel Anita és Fehér Attila adott elő
örökzöld slágereket. Örültünk,
hogy hallhattuk az Anitát énekelni és egyben köszönjük is a fellépését. A jó zenére sokan táncra
perdültek. A hangulatos este éjfél
előtt ért véget.
A strandszezon látogatottságának alakulása az elmúlt
években:
2013. 3.560 fő
2014. 1.907 fő
2015. 2.814 fő
Pajor Ágnes
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Tájékoztató a képviselő-testület üléséről
A képviselőtestület (KT)
augusztus 27-én tartotta soros
ülését. Az ülésen a hivatalos
résztvevőkön kívül heten vettek
részt.
Az első napirendi pontban a polgármester tájékoztatta az egybegyűlteket az előző
(júniusi) KT ülés óta történt
fontosabb helyi, közérdekű
eseményekről, polgármesteri
intézkedésekről:
• A strand forgalma jó volt, a
sátortábor viszont nem volt jobban kihasználva, mint az előző
években. A tábor ágyait elkezdték
átfesteni, a konyhaépületben javítani kellett a vakolatot és az ajtók-ablakok festésére volt
szükség. A matracok cseréje folyamatban van.
• A nyár folyamán lezajlott az
Aratóünnep, a motoros találkozó,
a májfa kitáncolás.
• A falugondnoki autó pályázat
nyert, a régi autó beszámításra
került, október közepén lesz meg
az új.
• Az árkok tisztítására az Alszeg és a Kossuth utca egy-egy
szakaszán került sor.

• Mezősi Ferenc, a horgászegyesület elnöke elmondta, hogy
a Csádés-tóban július végén algatúlszaporodás miatt halpusztulás
következett be. Klórmeszezéssel
és vízcserével sikerült az algát
visszaszorítani. (Az ilyen és hasonló problémák megelőzése érdekében a tó mellett új kút lett
létesítve, amelyhez a testület hozzájárulását adta.)
A következő napirendi
pontban Martina Zoltán, a Kisszékelyi Kulturális Egyesület elnök helyettese számolt be az
egyesület elmúlt egy éves időszakának tevékenységéről és eredményeiről, illetve a jövőbeni
tervekről. A beszámolót lásd külön cikkben.
Sor került az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról készült beszámoló megvitatására, majd elfogadására. A június végi adatok
eltérnek az időarányos teljesítéstől a nyáron jelentkező bevételek,
kiadások miatt, illetve a közmunkaprogram dologi költségeinek
második félévre áthuzodó felhasználása miatt.

Meghívó a szeptemberi képviselőtestületi ülésre
Szeptember 24-én 15
órakor lesz a soron következő
testületi ülés, a naprendi pontok várhatóan az alábbiak szerint fognak alakulni:
1.a. Jelentés a KT lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
1.b. Tájékoztató a KT
két ülése között történt közérdekű eseményekről, polgár-

mesteri intézkedésekről.
2. Falugondnoki szolgálat tájékoztatója a végzett
munkájáról és jövőbeni terveiről.
3. Alapfokú oktatás
helyzetéről tájékoztató.
4. Vállalkozók Fóruma.
5. Egyebek
Minden érdeklődőt várunk!

Az utolsó napirendi pontban többek között az alábbi témák kerültek sorra:
• A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásban a KT elé bocsátotta az elkövetkező rövid és
hosszú távú időszakok fejlesztési
tervét. A társaság ugyanakkor
nem teljesítette a KT egy korábbi
kérését: a vízminőségre vonatkozó tájékoztatást, és a fejlesztési
tervet is meglehetősen hiányosan
készítette el. A KT a tervet nem
fogadta el.
• Az érintettek körében tartott
szülői értekezleten bizonyossá
vált, hogy van igény a helyi kisgyerekek napközbeni óvodai jellegű ellátására. A KT ezért
megerősítette a családi napközi
újraindítását október 1-től. Előre
láthatólag 7 kisgyermek fog beiratkozni a családi napközibe.
• Lakossági kérés hangzott el a
heves esőzések miatt tönkrement
települési földutak helyreállítására.
• A KT néhány javaslattal jóváhagyta az új utcanévtáblák terveit.
Horváth András
Változás
A Tolna Megyei Kormányhivatal
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztályán (7100
Szekszárd, Széchenyi u. 48-52.
földszint) október elsejétől az
ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8 – 17 óra
Kedd – csütörtök 8 – 12 óra
Péntek: 8 – 12 óra közt
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Egyesületi beszámoló
Az Egyesület tagsága:

Az egyesület 2014-ben is
foglalkoztatott két dolgozót. Jú2014 végén 75 fő az egye- nius-júliusban egy főt a munkasület tagjainak száma, melyből I nélküli központon keresztül,
jogi személy. A tagok száma az majd szepternbertől a kulturális
előző évihez képest emelkedett. közfoglalkoztatás keretében kerültek alkalmazásra.
Az Egyesület 2014. évi
munkája:
Rendben tartottuk a régi
temetőt, a gyümölcsfa gyűjte2014. január 30.-án Szek- ményt, az iskolaépületet és gonszárdon a Vármegyeházán tartott doztuk a tanösvényt.
Civilek Napjának ünnepségén a
Kisszékelyi Kulturális Egyesület
Az önkormányzattal kökimagasló teljesítményét „Az Év zösen szerveztük a július eleji
Tolna Civil Szervezete" külön- aratóünnepet.
díjával ismerték el. A díjat Dr.
Puskás Imre, a megyei közgyűlés
Az iskola történeti és
elnöke és L. Simon László, az Or- helytörténeti kiállítások látogatszággyűlés Kulturális és Sajtóbi- hatóságát folyamatosan biztosízottságának elnöke adta át.
tottuk.
2014.május 24.-én tartottuk a Négyszögletű Kerek Erdő
Tanösvény megnyitóját. A falu
körül kialakított tanösvény megnyitóját meghirdettük a környező
települések, iskolák, természetbarát szervezetek és tagjaink számára. A megnyitóra közel száz
vendég érkezett.
A tanösvény megnyitónak
délutánján tartottuk meg a gyermeknapot játékos vetélkedővel.
Horváth András és Apró
Etelka természetjáró kirándulásokat szervezett, februárban a
Kisszékely környéki erdőkbe, augusztus elején nyári természetjáró
és gyógynövénygyűjtő kirándulást
Vencel Ilona közreműködéséve1.

Pályázatok megvalósítása:
1. Tanösvény hátralévő
két kiadványa elkészült. A pályázathoz kötődő utolsó, záró pénzügyi elszámolás benyújtásra
került. Az utolsó támogatási részlet kifizetése előtt ellenőrzést tartottak és minden tételt rendben
találtak és jóváhagytak.
2. Az iskolaépület felújítása folyamatosan készült, néhány kisebb munka áttolódott
20I5-re., így a végső pénzügyi
elszámolás is. A belső munkálatok között elkészültek az aljazatok felújítása, a villanyszerelési
rnunkák, a vizesblokk felújítása,
a festési munkálatok, cserépkályhák építése, a külső munkák között a tetőfelújítás, a fatároló
újjáépítése, a kerítés, az udvar
parkosítása.

3. A 2014-ben elnyert
hungarikum pályázatban tett
vállalásaink a második félévben
elkészültek, a rnegküldendő
anyag teljes összeállítására 2015.
januárjában került sor és a pályázat elszámolása is ekkor történt
meg.
A Kicsi falunk újság cikkeinek írását, szerkesztését az
egyesület öt tagja segíti. A lap
terjesztésében is közreműködünk.
Elmondhatjuk, hogy a
20I4-es céljaink a terveknek
megfelelően megvalósultak.
Az egyesület gazdálkodása:
A működési kiadásainkat
a tagdíjból, a SZJA 1% támogatásból, önkormányzati támogatásból fedezzük. A nagyobb
kiadást igénylő céljaink megvalósítására támogatásokat gyűjtünk.
Az iskola felújításának
előfinanszírozásához segítséget
nyújtott a Sislay József adománya, és szükséges volt 8 millió
forint hitelre, melyet az MVH támogatás megérkezéséből fizetünk vissza, a kamat az
egyesületet terheli.
2015. évi terveink:
A régi temető, a gyümölcsfa gyűjtemény, az iskolaépület, a tanösvény gondozása.
Az iskolatörténeti és helytörténeti kiállítások üzemeltetése,
a látogathatóság biztosítása.
Természetjáró kirándulások szervezése.
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Közreműködünk az aratóünnep szervezésében.
Egyesületi rendezvény
tartása.
A Kisszékelybe érkező kirándulók számára szervezett
programok biztosítása.

2015. szeptember

Szeretnénk, ha az egyesü- közössége is a falu javára értélet tovább erősödne.
kesnek ítélik munkánkat.

Megköszönjük az Önkormányzat éves támogatását és azt
a segítséget, amelyet az iskola
felújítás után az udvar rendbetételéhez nyújtott.
Pályázatok megvalósítása:
Az Egyesület a jövőben is töre1. Az iskolaépület felújí- kedni fog arra, hogy segítse az
tásának befejezése és a záró önkormányzat munkáját.
pénzügyi elszámolás megküldése.
2. A 20I4-ben elnyert hunBízunk abban, hogya fagarikum pályázat anyagának meg- luban élő és a távolabbra került
küldése, pénzügyi elszámolása.
kisszékelyhez kötődő emberek

Az Egyesület nevében
szeretnénk megköszönni minden
segítő magánszemélyeknek, vállalkozásnak, az önkormányzatnak
az egyesület számára nyújtott
anyagi és erkölcsi segítségüket,
munkájukat, valamint mindazoknak a támogatását, akik az adójuk
1 %-ának felajánlásával segítették az egyesület működését.
Kisszékely, 2015. augusztus

TŰZIFA

Szelektív hulladék

Rendelhető: Nádori Antalnál
Telefon: 06-20/293-2252

2015. október 29-én szerdán
az alábbi hulladékokat helyezhetjük
ki elszállításra:
Ásványvizes, üdítős, PET és
egyéb flakonok, tiszta csomagoló
fóliák, fém- és aludobozok (sörös,
üdítős, konzerves), újság és karton
papírok illetve kombinált csomagolóanyagok (tejes és üdítős dobozok).
A fent feltüntetett anyagok

lehetőleg lapjára hajtva vagy taposva
kerüljenek a gyűjtőzsákokba!
Üveg hulladékot a hulladék
szigeten felállított gyűjtőedénybe
kéretik elhelyezni!
2015. október 7-én csütörtökön, a komposztálható hulladékot
fogják elszállítani!

FIGYELEM!

AKÁC MÉZ

Forrás: Vertikál Zrt

0,25 kg 600 Ft
0,50 kg 1 200 Ft
Ágnyesedék és komposz- 1,00 kg 2 200 Ft
tálható anyagok a kisszékelyi
HÁRS JELLEGŰ
TÜZÉP-en ingyenesen elhelyezVEGYES MÉZ
hető külön-külön szelektálva.
Fűnyírást, temetőben sí- 0,25 kg 500 Ft
rok gondozását, valamint télen hó 0,50 kg 1 000 Ft
1,00 kg 1 800 Ft
eltakarítást is vállalunk.
Igényeket bejelenteni a
TÜZÉP-en lehet, illetve telefo- Rendelhető: Csirke Ferencnél
06-30/486-9801 telefonszámon.
non a 06-30/971-6425 számon.
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A Kicsi Falunk újság eddig megjelent összes kiadása, és az aktuális szám is letölthető a Kisszékelyi Kulturális
Egyesület honlapjáról, az alábbi címen:
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