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AKISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A
KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

Kisszékelyben 2010. őszén az óvoda kivál-
tására alakult a Négyszögletű kerek erdő Családi
napközi. Tavaly ősszel három óvodáskorú kisgyer-
mek maradt. Az alacsony létszám miatt a napközi
működése szüneteltetésre került. A gyermekek Si-
montornyai intézménybe kerültek. A bejutást két
kisgyermek esetében a szülők személygépkocsival
oldották meg reggel és délután oda-vissza, egy kis-
gyermek pedig az iskolabusszal közlekedett testvéri
kísérettel.

Azt gondoljuk, hogy egy helyben, az óvoda
helyett működő családi napközi meghatározza egy
kisgyermek közösségi életének indulását, értékítéle-
tét, fegyelmének, szülőfaluja iránti kötődésének
megalapozását, ezért fontosnak tartottuk, hogy az
intézmény ismét működjön. A legfontosabb feltéte-
lek a gyermeklétszám, az óvónő személye, a napkö-
zi tárgyi körülményei és az anyagi háttér.

Először májusban mértük fel az igényeket.
Akkor négy fő gyermeklétszámot számoltunk, ez a
szám szeptemberre emelkedett. A Képviselő-testület
júniusi ülésén döntést hozott a napközi újraindulá-
sáról. Két nyugdíjas óvónőt sikerült találni, akik el-
vállalták a gyermekek nevelését, ezt heti váltásban
fogják végezni. A nyáron további kisgyermekes
szülők költöztek a faluba, így jelenleg öt-hét gyer-
mekre jeleztek igényt. A családi napközibe 20 hetes
kortól várják a gyermekeket (egyszerre legfeljebb
7-et). Ha nem telített a létszám, akkor akár a kör-
nyező településekről is érkezhetnek jelentkezők.

A két óvónő Taróczy Tamásné, Angéla Tol-
nanémediről és Fehérvári Andrásné, Erzsébet Si-
montornyáról. Korábban Angéla volt a napközi
nevelője, most Erzsébettel közösen vállalták a fel-
adatot. A dolgozóknak családi napközis tanúsít-
vánnyal kell rendelkezniük, Erzsébet ennek

megszerzése érdekében most elvégzi a tanfolyamot.
Az október elsejei nyitást megelőzően az

önkormányzat a gyermek-foglalkoztató termeket
kifestette, kitakaríttatta, a játékkészlet, egyéb fel-
szereltség megvolt.

A működés finanszírozása több részből te-
vődik össze, egy része állami támogatásból, egy ré-
sze a szülők által fizetett térítési díjból, mindezek
feletti részt pedig az önkormányzat támogatja. A
szolgáltatásért megállapított térítési díj 600 Ft/nap,
ugyanakkor a családok terheinek enyhítésére a gye-
rekek családi napközibe járását az önkormányzat
havi 5 ezer forinttal támogatja, mely beépítésre ke-
rült a szociális rendeletbe. Így a szülők egy gyer-
mek után, teljes hónap esetén közel 7 ezer forint
térítési díjat fizetnek.

Megköszönöm Apró Etelka segítségét az új-
raindítás feltételeinek megteremtésében.

A Családi napközinek kívánok sok vidám
kisgyermeket, együttműködő anyukákat, apukákat,
anyagi és cselekvő támogatást.

Pajor Ágnes
polgármester

Újrainduló Családi napközi



Meghívó az októberi képviselőtestületi ülésre
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A képviselőtestület (KT)
szeptember 24-én tartotta soros
ülését. Az ülésen a hivatalos
résztvevőkön kívül öten vettek
részt.

Az első napirendi pontban
a polgármester tájékoztatta az
egybegyűlteket az augusztusi KT
ülés óta történt fontosabb helyi,
közérdekű eseményekről, polgár-
mesteri intézkedésekről:
• A kisszékelyi bekötőúton a

közútkezelő engedélyével vágták
ki a méretesebb akácfákat. A köz-
útkezelő szerint száradékfák vol-
tak.
• Október 1 -től újra indul a

családi napközi. A napközi he-
lyiségét kifestették, kitakarítot-
ták, a nyílászárók egy részét
lefestették.
• Szeptember 1 -én megbeszé-

lésre került sor a Gyulaj Zrt. , il-
letve az önkormányzat és a
Kulturális Egyesület képviselői
között az együttműködés lehető-
ségeiről és a tervezett helyi védett
területekről.
• A Sislay család 5000 dolláros

adományban részesítette a telepü-
lést, elsősorban (de nem kizáróla-
gosan) a könyvtár fejlesztésére.

• Szeptember 5-én tartotta
összejövetelét a Kisszékelyi Kul-
turális Egyesület.

Csóka Anita, az óvoda ve-
zetője tájékoztatta a képviselő
testületet az óvoda és az óvodai
nevelés jelenlegi helyzetéről. A
simontornyai óvodába jelenleg
három kisszékelyi gyermek jár.
Bár idén újra nyit a családi nap-
közi, a gyermekek már megszok-
ták az óvodát, így a hátralevő
időben továbbra is Simontornyára
fognak járni.

A falugondnoki szolgálat
keretében végzett munkájáról és
jövőbeni terveiről Szamonek
Gyula számolt be a KT részére. A
polgármester kérte a szolgálat te-
vékenységének bővítését, pl. or-
vosi szűrések szervezését, illetve
kirándulásokra és a környező te-
lepülések rendezvényeire történő
csoportos utazás lebonyolítását.

A testületi ülés keretében
vállalkozói fórumra is sor került.
A polgármester és a jegyző el-
mondta, hogy jelenleg 40 vállal-
kozás fizet iparűzési adót,
közülük 16 helyi székhelyű. Az
iparűzési adóból származó önkor-
mányzati bevétel az utóbbi évek-

ben csökkent. 2013-ban 3,2
millió Ft, 2014-ben 2,7 millió Ft,
2015-ben pedig 2,5 millió Ft volt
a vállalkozók által befizetett
összeg. A polgármester elmondta,
hogy hamarosan pályázatokat ír-
nak ki önkormányzatok részére,
melyek elsősorban a gazdaság-
fejlesztést szolgálják.

Az utolsó napirendi pont-
ban többek között az alábbi té-
mák kerültek sorra:
• A Dunántúli Regionális Víz-

mű Zrt. által összeállított, az elő-
ző ülésen elutasított fej lesztési
tervet a KT a mostani ülésen el-
fogadta. Mint időközben kiderült:
fej lesztési terv nélkül az energia-
hivatal részéről büntetésre lehet-
ne számítani, míg egy új terv
elkészíttetése jelentős kiadás len-
ne.
• A KT meghatározta a családi

napközi térítési díját (étkezéssel
együtt: 600 Ft/nap), majd a csalá-
di napközibe járó gyerekek támo-
gatását (5 000 Ft/hó) beépítette a
Szociális rendeletbe.
• A KT megszavazta a szociális

tűzifa program pályázatában való
részvételt.

Horváth András

Tájékoztató a képviselő-testület üléséről

Október 29-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, polgármester

intézkedéseiről.
2. Tájékoztatás az ifjúsági tábor és a strand működésének tapasztalatairól.
3 . Tájékoztató Kisszékely közbiztonsági helyzetéről.
4. Egyebek

Minden érdeklődőt várunk!
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Idén 10. alkalommal ke-
rült megrendezésre az Országos
Könyvtári Napok eseménysoro-
zat hazánkban. Az Informatikai
és Könyvtári Szövetség 2006 óta
igyekszik a lakosság figyelmét
felhívni a Könyvtárakra, azok
sokoldalú funkcióira, felhasznál-
hatóságára. A jelszó: Könyvtárba
mentem! Gyere utánam!

2014-ben az ország 1251
települése vett részt valamilyen
programmal, programokkal az
összefogás hetében. Több, mint
230 ezer fő látogatott el ezekre a
rendezvényekre, melyek száma
meghaladta az ötezret is.

Az idei évben az adatok
még jelentősebbek. 2015-ben már
1816 település készült (7042
programmal! ) az Országos
Könyvtári Napokra. Településünk
Könyvtára 3 rendezvénnyel várta
a különböző korosztályok képvi-
selőit.

Míg a „Dió-Dekor” névre
hallgató, szerdai napon megren-
dezésre kerülő kézműves foglal-
kozás a kicsiket tekintette fő
célcsoportjának, addig a pénteki
Ausztrália-Óceánia kontinens-be-
mutató sorozat a már kicsit idő-
sebb korosztályt célozta. A
vasárnapi könyvbemutató komo-
lyabb program lévén a felnőttek-
nek szólt.

A szerdai foglalkozáson
dióhéjból készítettünk hajókat,
egereket, és különböző szebbnél
szebb díszeket a gyerkőcökkel.

Péntekre sokat készül-
tünk, víz alatti világot hivatott
megjeleníteni a dekoráció is, és a
készített finomságok is. Ausztrá-
lia élővilágát a könyves szobában
ismerhettük meg, a kreatívabbak
színeztek, tengeralattjárót, bume-
rángot készítettek, az információ-

ra éhezők pedig
tájékozódhattak
Ausztrália különböző
érdekességeit bemu-
tató írásos anyagok-
ból. Kis maketten
megnézhettük Sydney
város részleteit, szim-
bolikus építményeit.
A legnagyobb sikert
azonban az E-Ma-
gyarország Pont ott-

honául szolgáló számítógépes
teremben berendezett tó aratta. A
tóból pecabottal halászhattak a
lelkes kis horgászok halakat, kro-
kodilokat, és egyéb vízi, víz kö-
zeli élőlényeket, melyeknek
Ausztrália, Ausztráliához tartozó
szigetek, illetve a Nagy-Korallzá-
tony ad otthont.

A vasárnapi bemutató csa-
ládiasabb körben telt. A zord idő-

járás, az akkor már 24 órája tartó
esőzés, és a csípős hideg bizony
megnyirbálta a máskor sokkal
népesebb látogató tábort. Ékes

László már har-
madszor vendé-
geskedik nálunk,
így ismerősként
köszöntött min-
ket. Új , Kocsi-
úton címet
viselő könyvét
mutatta be,
melynek illuszt-
rációi között
még egy kisszé-
kelyi ház is ta-

lálható. A történetei hol
szomorúbbak, hol vidámabbak,
hol tanulságosak voltak. László
nagyszerűen bánik a szavakkal.
Írásai dallamosak, nem csak a lé-
leknek kellemesek, hanem a fü-
lünket is simogatják a leíró,
szemléltető, színes-szagos, mes-
terien formázott, precízen sorba
állított szavak. Előbbi művei is
megtalálhatók a könyvtári állo-
mányunkban, a Kocsiúton-nal
együtt természetesen kölcsönöz-
hetők is.

A könyvtári összefogás
hetén készült fotók a könyvtár
Facebook oldalán tekinthetők
meg!
(www.facebook.com/sislay.konyvtar)

Ezúton is szeretném meg-
köszönni a résztvevők jelenlétét,
jókedvét, érdeklődését!

A könyvtár természetesen
a hétköznapokban is vár minden-
kit szeretettel, új könyvekkel, ré-
gi könyvekkel, hangoskönyvek-
kel, kölcsönözhető DVD-kel, va-
lamint (sokkal gyorsabb! ) ingye-
nes internettel, játszó-szobával,
és bármilyen kívánsággal.

Dick Ramóna

Országos Könyvtári Napok Kisszékelyben
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Koncert a könyvtárban

„Buliztál már valaha ver-
sekre? A Kávészünet koncertjén
megteheted. Az együttes megze-
nésítései fiatalos, modern stílus-
jegyeket hordoznak, táncolható
számok formájában, létrehozva a
kapcsolatot a mai ifjúság és az
irodalom között. Emellett minden
korosztály megtalálja a Kávészü-
net zenéjében a hozzá közel álló
műfajt, mivel a zenekar műsorát

sokszínűség jellemzi. (…)A Ma-
gyar Versmondók Egyesülete
2010 óta a Kultúra Fiatal Nagy-
követeiként aposztrofálja őket.” -
írja a kaveszunet.info honlap.

Jobban be sem lehetne
mutatni a srácokat! Szeretnéd
élőben is meghallgatni, mit hoz-
nak ki egy-egy költő verseiből?
Gyere el a Sislay JózsefKönyvtár
11 . születésnapjára, melyen fellép
a Kávészünet együttes! Hogy mi-
kor? November 1 3-án, pénteken.

Programajánló
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Természetfotó kiállítás
a könyvtárban

„Kisszékely természeti ér-
tékei” címmel október 24-én
(szombaton) 10 órakor került sor
egy különleges fotókiállítás meg-
nyitójára a kisszékelyi Sislay Jó-
zsef Könyvtárban. A kiállításon

közel 100 szebbnél szebb fény-
kép tekinthető meg november
negyedikéig, melyek helyi lako-
sok, környékbeliek, elszármazot-
tak, illetve Kisszékelyt kedvelő
kirándulók alkotásai. Minden ér-
deklődőt szeretettel vár a Kisszé-
kelyi Kulturális Egyesület.

A Kisszékelyi Kulturális Egyesület szeptem-
ber 5-én délutánra a tagjai, támogatói részére ren-
dezvényt szervezett. A tervezett programokon kicsit
változtatott az időjárás. Egész délelőtt esett az eső,
és bár délutánra már kicsit felszakadozott a felhő-
zet, a kültéri programok (lovaskocsizás, kirándulás)
elmaradtak.

Az egyesület két kulturális közfoglalkozta-
tott alkalmazottja Hegedűs Róbert és Turula Ilona
már a vendégek megérkezése előtt elkezdték az
ebédfőzés előkészítését.

Az iskolai osztályteremben rendezkedtünk
be. Közel negyvenen gyűltünk össze. A vendégeink
körbenézhettek a felújított épületben. Megtekinthe-
tő volt a helytörténeti gyűjteményben nemrég elhe-
lyezett kovácsfelszerelés, mely Horváth Jani bácsi
műhelyéből került megvételre. Megtekinthető volt
az a kisfilm, mely az elmúlt évi csádévágást és kö-

télfonást örökítette meg helybéli szereplőkkel. Ez-
után Horváth András beszélt Kisszékely környékének
természeti értékeiről, miközben szép fotóiból vetített.
Az ebédig maradt időben Csepregi Ferenc tartott
előadást a családfakutató munkájáról.

Elfogyasztottuk a finom ebédet. A kellemes
délutánról mindenki elégedetten sétált haza.

Pajor Ágnes

Egyesületi rendezvény
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Október első vasárnapjának reggelén csodá-
latos időben gyülekeztünk a tanösvény központi ál-
lomás pontjánál, az iskolánál. Rövid, beszélgetős,
gyűjtögetős természetjáró túra volt tervben, célja a
környezetünkben megtalálható őszi vadgyümölcsök
bemutatása, a felhasználásukkal kapcsolatos ismeret
megosztása. Szaktudásban nem volt hiány, a túrát
Horváth András és Vencel Ilona vezette. A szüreti
időszak ellenére, hozzávetőleg harmincan jöttek el a
könnyed délelőtti programra.

A tanösvény berkenye körútján indulva vág-
tunk neki a távnak. A Petőfi utca betonjáról letérve,
szinte métereken belül belebotlottunk az első vad-
gyümölcsöt termő bokorba, és innentől kezdve egy-
mást érték a különböző színű és méretű termések.
Az ehető termések közül a som, a kökény, a vadró-
zsa, a galagonya nagy számban található meg a tan-
ösvény mentén, főleg az erdő és a művelt területek
határán. A fák, bokrok, cserjék roskadoztak a sok
termés alatt. Voltak ehető illetve mérgező (egyszer
ehető) kísértetiesen hasonlító termések is a termé-
szet adta gyümölcsök között. Megtudhattuk melyik
növény melyiknek a rokona, mit miből nemesítettek
ősapáink kitartó áldozatos munkával az évszázadok
alatt.

Lassan haladtunk a kilátó irányába, mivel
bokorról-bokorra dőlt az információ a túravezető-
inkből. A Dukai-hegyre felérve rövid pihenés követ-
kezett, és az addig összegyűjtött termésekből
rögtönzött bemutatót tartottak vezetőink.

Ezt követően a tanösvényről letérve gatyafé-
ken ereszkedtünk be a Nagyszékelyi-erdőbe, ahol

további hasznos információk hangoztak el, és érde-
kes növények lettek bemutatva. Fokozatosan
visszatértünk a tanösvényre, ahonnan a Szekérállás
foltos dombjai látszottak a távolban. Tovább eresz-
kedtünk lefelé a Vadkerti-patak irányába, leérve
már a kiindulópontunk, az iskola lett becélozva,
amit hamarosan elértünk.

Újfent megállapítottuk, hogy milyen csodá-
latos, egészséges és gazdag környezetet kaptunk
örökségül. Láttuk, hogy a természet évezredes
munkáját helyenként, hogy teszi tönkre néhány év
alatt a tudatos (tudatlan) mesterséges beavatkozás.
Jó volna változatlan vagy jobb állapotban tovább
adni ezt a csodát, amelynek védelme jelenleg ránk,
a ma élő generációkra van bízva!

A vadgyümölcs túráról további képek az
alábbi címen tekinthetők meg:
www.facebook.com/eek.kisszekely.hu

-kk-

Vadgyümölcs túra

M E G H Í V Ó

Október 31 -én (szombaton) Kisszé-
kely környéki természetfotós kirándulásra
hívjuk nemcsak a fotósokat, hanem a termé-
szetkedvelő felnőtteket és fiatalokat egyaránt.

Találkozó: 11 :30-kor a tanösvény
központjában (az iskola épülete mellett). A
túra 5 óráig tart, utána pedig 6 óráig diavetí-
tés a könyvtárban.

Kisszékelyi Kulturális Egyesület

Könyvtárnál papír
és pet palack gyűjtés indul.
A VERTIKÁL cég a be-
gyűjtött hulladékok után át-
vételi árat fizet, mellyel a
Könyvtár tevékenységét tá-
mogatjuk. A konténert no-
vember 10-én hozzák ki. A

fenti időpontig lehet a hul-
ladékot a helyszínre hozni.

Kérjük támogassa
az akciót a feleslegessé vált
papírok, palackok össze-
gyűjtésével.

Köszönjük.

F E L H Í V Á S



Az elmúlt évben Tamási-
ban a Tolna Megyei Kormányhi-
vatal Munkaügyi Központja és a
Tamási Járási Hivatal szervezésé-
ben, Tamási Város önkormányza-
ta közreműködésével került
megrendezésre a Közfoglalkozta-
tási Kiállítás és konferencia. A
rendezvényen a járás majd min-
den önkormányzata képviseltette
magát.

Ezen rendezvény sikerére
tekintettel hagyományteremtő
szándékkal döntött úgy Tamási
város önkormányzata, hogy az
idei évben saját szervezésében a
tavalyihoz hasonló Termékbörzét
kíván megrendezni, melynek ke-
retén belül lehetőség nyílik a
résztvevő önkormányzatoknak a
közfoglalkoztatási program során
elért eredményeik, terményeik il-
letve termékeik bemutatására,
népszerűsítésére. Az esős időjárás
miatt a Tamási Művelődési Ház aulá-
jában kerültmegrendezésre a börze.

Hoffmann Imre közfog-
lalkoztatási és vízügyi helyettes
államtitkár és Porga Ferenc Ta-
mási város polgármestere nyitó-
beszédét követően a jó hangulatot
két kisóvodás csoport énekes-tán-
cos produkciója alapozta meg.

Idén 24 település önkor-
mányzata vett részt különféle he-

lyi termékekkel, közmunkások
által termelt, előállított termé-
nyekkel.

Polgármester Asszonyunk
vezetésével a mi közmunka prog-
ramunk is jelen volt. 7 fővel kép-
viseltettük magunkat: Balogh
Sándorné, Breznyánszky István-
né, Fehér Sándorné, Máté Rozá-
lia, Pomázi Izabella, Szűcs
Istvánné, Wágensommer Erika.

Bemutattuk terményein-
ket, eredményeinket.

Lehetőség volt a kiállítá-
son felül termékek kóstoltatására,
értékesítésére is. Nagy sikere volt
a savanyúságainknak, amiből vit-
tünk csemegét és csípőset. A kós-
toltatáshoz előző nap krumplis
pacsát sütöttek a lányok, amivel a
szilvalekvárunkat (a szilvát Ho-
rogné Anditól kaptuk, amit ez-
úton is nagyon köszönünk) és a
savanyúságot is kóstolhatták az
érdeklődők. Zsíros kenyeret ken-
tünk, volt lilahagymánk, ami
szintén kelendő volt. Csodálták
hatalmas méretű takarmányrépáin-
kat. Hosszasan időztek a mi stan-
dunknál Béndek József altábornagy
úr, a Belügyminisztérium Közfog-
lalkoztatási Helyettes Államtitkár-
ság Szakmai Főtanácsadója, a Tolna
megyei Közmunka programok
szakmai koordinátora és kollégái.
Lenyűgözte őket a savanyúságunk.

Náluk a csípős vitte a pálmát. Ta-
valy vittek egy 5 literes üveggel,
idén egy kis üveggel a díszítésnek

szánt gránátalmás
savanyúságot vá-
lasztották.
A saját termékek
népszerűsítése
mellett fontos sze-
repe volt a tapasz-
talatszerzésnek is.
Az egyik község
közmunkás asszo-
nyai kézműves
szappanjukat, míg a

férfiak madáretetőiket, odúikat mu-
tatták be, meglepően tapasztaltuk,
hogy egyre több településen tarta-
nak állatokat, sertést, nyulat, kecs-
két, juhot.

Legjobban Szakály bizo-
nyult önellátónak. Saját nevelésű
mangalica disznót sütöttek nyár-
son a részt vevőknek saját készí-
tésű sütő berendezéssel. Saját
készítésű savanyúsággal, borral,
pálinkával, üdítővel (szörppel),
lekvárokkal népszerűsítették a
közmunka programjukat.

Kóstolhattunk különleges
lekvárokat, szörpöket. Voltak le-
vendulás finomságok, szörpök,
dzsemek, de volt levendulás sü-
temény is.
Több helyről hoztak paprikalek-
várt édeset, csípőset. Különleges
ízélményt adott.
A rendezvény színvonalát a Si-
montornyai Hagyományőrző ci-
terazenekar emelte.
A szervezők jólétünkről babgu-
lyással gondoskodtak. Köszönjük
nekik!
Tanulságos volt ez a nap szá-
munkra.
Már most gondolkozunk, mivel
rukkolunk elő jövőre.

Máté Rozália

Termékbörze Tamásiban
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AKÁC MÉZ

0,25 kg 600 Ft
0,50 kg 1 200 Ft
1 ,00 kg 2 200 Ft

HÁRS JELLEGŰ
VEGYES MÉZ
0,25 kg 500 Ft
0,50 kg 1 000 Ft
1 ,00 kg 1 800 Ft
Rendelhető: Csirke Ferencnél
06-30/486-9801 telefonszámon.

A Tolna Megyei Nyugdí-
jas Szervezetek Érdekszövetsége
2015. Október 10-én tartotta az
Idősek Világnapja ünnepségét
Szekszárdon a Garay Gimnázium
dísztermében.

A Kisszékelyi Nyugdíjas
Klub tagjai is hivatalosak voltak
az ünnepségre és felkérést kap-
tunk, hogy készüljünk valamilyen
műsorszámmal.

A Bokréta dalkör tagjai
vállalták, hogy énekelnek 2 – 3
dalt, de az utazás probléma volt,
mivel még nem érkezet meg az új
falugondnoki autó. Szerencsére
Magyar Sándor és Fekete Kriszti-
án segítségével megoldódott ez a
probléma is.

A vendéglátók finom po-
gácsával és kávéval vártak ben-
nünket. 9 órakor elkezdődött az
ünnepség, ahova nagyon szép
számmal összegyűltünk.

Dr. Horváth Marcell kö-
szöntője után Csillagné Szántó
Polixénia ünnepi köszöntője
hangzott el, amit egy vers köve-
tett, majd elismerő okleveleket
adtak át.

Ezek után kezdetét vette a
települések előadásai: Belecska,
Öcsény, Tamási, Szedres, Szek-
szárd, Harc, Fadd, Simontornya,
Dombóvár, Medina, Tolnanéme-
di, Zomba, Tolna és Kisszékely
nyugdíjasai léptek fel. Volt sírás,
kacagás. Láthattunk jeleneteket,

vidám táncokat, hallgathattunk
verseket, népdalokat, operettből
éneket nyugdíjas módra. 23 mű-
sorszámot néztünk meg, de a jó
szórakozás közben észre sem
vettük, hogy milyen gyorsan re-
pül az idő. Délután 1 órakor in-
dultunk haza gazdag élménnyel.

Köszönjük szépen a két
sofőrnek: Magyar Sándornak és
Fekete Krisztiánnak a fuvart. Kö-
szönöm a Bokréta dalkör tagjai-
nak: – Isztli Mártonné, Bodó
Gáborné, Lack Györgyné, Ma-
gyar Sándorné, Simon István-
né,Vődli Józsefné –, hogy
előadásukkal képviselték a Kis-
székelyi Nyugdíjas Klubot.

Závodi Lászlóné

Idősek világnapja
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GRATULÁLUNK
AZ IFJÚ PÁRNAK!

Október 10-én esküdött örök hű-
séget egymásnak Kiss Zsolt és
Ifjú Viktória a tolnanémedi hiva-
talban. A szertartás utáni vacsorát
már Kisszékelyben a Művelődési
Házban, családi és baráti körben
költötték el. A mulatság éj jelig
tartott. Az ifjú párnak sok
boldogságot, egymás iránti örökké
tartó tiszteletet, megbecsülést
kívánunk!

ÚJ MUNKATÁRS
Az önkormányzat új pénzügyes
dolgozója

ARNOLD RÓBERT
simontornyai lakos.
Önkormányzati ügyekben
forduljanak hozzá bizalommal.

ELADÓ

Az önkormányzat régi falugond-
noki autója eladó. Működőképes.
Típusa:MITSUBISHI L 300
Évjárat: 1 997
Szín: fehér
Hengerűrtartalom: 1997 ccm
Forgalmi engedély lejárt.



KICSI FALUNK

Felelős kiadó:

Pajor Ágnes

Szerkesztő:
Martina Zoltán

Fényképek:
Dick Ramóna
Martina Zoltán
Pajor Ágnes

Elérhetőség:
7082 Kisszékely,
Szabadság u. 2.
e-mail:
kicsi falunk@kisszekely.hu
(06) 74/403-144
(06) 30/2432-146

Készült:
Scribus alkalmazással

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/

Kicsi Falunk 8 2015. október

2015. október 29-én csütör-
tökön az alábbi hulladékokat helyez-
hetjük ki elszállításra:

Ásványvizes, üdítős, PET és
egyéb flakonok, tiszta csomagoló
fóliák, fém- és aludobozok (sörös,
üdítős, konzerves), újság és karton
papírok illetve kombinált csomago-
lóanyagok (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. november 4-én
szerdán, a komposztálható hulladé-
kot fogják elszállítani!

Forrás: Vertikál Zrt

Szelektív hulladék

Hasított tűzifa

Cser 2 400 Ft/q
Kőris 2 400 Ft/q
Akác 2 900 Ft/q
Vékony ágfa 1 900 Ft/q
rendelhető: Nádori Antalnál
Szabadság u. 366.
Telefon: 06-20/293-2252,

06-74/673-615,
06-20/297-7500

A fenti címen több fajta
ALMA is vásárolható 150 Ft/kg

- MOSÓSZEREK, FEHÉRÍTŐK
- FERTŐTLENÍTŐ SZEREK
- TISZTÁLKODÁSI SZEREK
- PAPÍR-ÍRÓSZER
- E.Ü. PAPÍROK,
- PAPÍR ZSEBKENDŐ
- ALÁGYÚJTÓS
- MÉCSESEK, màr 20ft-tól meg-
vásárolhatók:

MINI TŰZÉP
Kisszékely
SzabadsÁg út 356.

Tel: 30/335-0970, 30/971 -6425

Ágnyesedék és komposztálható
anyagok a kisszékelyi TÜZÉP-en
ingyenesen elhelyezhető külön-
külön szelektálva.

Fűnyírást, temetőben sí-
rok gondozását, valamint télen hó
eltakarítást is vállalunk.

Igényeket bejelenteni a
TÜZÉP-en lehet, illetve telefo-
non.

FIGYELEM!

Közhírré
tétetik...

Elhunyt

Kovács Józsefné
69 éves

volt Szabadság utca 108. lakos

Molnár Ferencné
Pál Irma
69 éves

kisszékelyi születésű lakos

Nyugodjanak békében!




