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

Fotókiállítás Kisszékely természeti értékeiről
Október 24-én 10 órakor került sor egy különleges fotókiállítás megnyitójára a kisszékelyi Sislay József
Könyvtárban. A kiállításra bárki benevezhette a saját
maga által készített fényképeit, amelyek Kisszékelyben
vagy a falu határában készültek, és a tájat, az itt élő állatokat, növényeket, gombákat, az erdőket, tavakat, réteket, horhosokat, a tanösvény mentén látottakat, vagyis a
település természeti értékeit ábrázolják. Minden jelentkező legfeljebb 15 digitális fotót küldhetett be.
A kiállításra tizenhatan jelentkeztek szebbnél
szebb képeikkel. A beérkezett összesen 175 fényképet a felkért zsűritagok egymástól függetlenül, a
fénykép készítőjének ismerete nélkül pontozták. A
független értékelések összegzéseként kialakult a képek sorrendje. A fényképek közül végül 82 került kiállításra, amelyek arany, ezüst, vagy bronz fokozatot
kaptak, illetve ezek között vannak azok a fotók is,
amelyeket a készítőjük emelt ki (szerzőnként legfeljebb 2-2 db). A fényképeket beküldők a képeik minősítése, illetve minősített képeik száma alapján
díjazásban részesültek: egy első, két megosztott második, két megosztott harmadik díj, illetve egy különdíj került átadásra.
A kiállítás díjazottjai:
- Isztl János (Veszprém): 1. helyezett,
- Klár Máté (Simontornya): 2. helyezett,
- Oláh Róbert (Simontornya): 2. helyezett,
- Gárdonyi Róbert (Simontornya): 3. helyezett,
- Dick Ramóna (Kisszékely): 3. helyezett,
- Kelemen Bettina (Kisszékely): különdíjas,
A kiállítás további résztvevői (abc sorrendben):
- Berndorfer Marta és Josef (Németország),
- Fekete Krisztián (Kisszékely),
- Horváth Anna (Kisszékely),
- Horváth Gyula (Kisszékely),
- Kélinger Krisztián (Kisszékely),
- Kélinger Lídia (Kisszékely),
- Kőrösi Gyula (Budapest),
- Magyar Tímea és Illés Tibor (Kisszékely),
- Molnár Péter Gergő (Simontornya),
- Szentandrási Erzsébet (Budapest).

A zsűri tagjai voltak: Kovács Sándor (a zsűri elnöke, természetfotós, a Mezőföld Természetfotós Egyesület tagja, Harta), Csepregi Ferenc (Tamási), Dolores
Puscas (Kisszékely), Závodi Lászlóné (Kisszékely). Nekik is, és a kiállítás lebonyolításában segédkező valamennyi kisszékelyinek köszönjük a feszített tempójú
munkát.

A kiállítás fényképei a Kulturális Egyesület
honlapján megtekinthetők
(http://www.kke-kisszekely.hu).
A képek láttán nem kétséges, hogy Kisszékely bővelkedik természeti értékekben, legyen szó akár a tájról,
akár a növény- és állatfajokról, akár a parányi élőlényekről.
A csillagos égboltról készült fényképeket pedig csak ott
lehet elkészíteni, ahol nincs fényszennyezés; Kisszékely
ezen ritka helyek közé tartozik. A változatos élővilág és
a gyönyörű táji környezet csak úgy tud fennmaradni, ha
a természeti forrásokat (erdőket, réteket, szántókat, gyümölcsösöket, felszíni vizeket, talajtakarót) kíméletes,
fenntartható módon használjuk. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a falu gazdag természeti öröksége (és egyben jövőnk záloga) ne csak e
fényképeken őrződjön meg!
folytatás a következő oldalon
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folytatás az előző oldalról kívül a falu kulturális örökségéről, a falut, a falu határát, és megörökíteni
házakról és a hétköznapokról készült az értékeket!
A fotókiállítás jövőre folyta- fényképpekkel is lehet majd jelentHorváth András
tódik, a tervek szerint a kisszékely kezni. Érdemes hát nyitott szemmel,
Kélinger Krisztián
környékén készült természetfotókon fényképezőgéppel a kézben járni a

Megérkezett az új falugondnoki autó
Augusztusban adtuk hírül, hogy Kisszékely telepü- noki szolgálat, melyhez hozzátartozik a feladatot segítő jó
lés falugondnoki kisbusz pályázatát a Mezőgazdasági és állapotú jármű. Reméljük az új gépjármű sok százezer kiloVidékfejlesztési Hivatal támogatásban részesítette. Hosszas méteren fogja szolgálni a falu lakosságát.
adminisztrációs folyamatot követően, november 3-án került
Pajor Ágnes
sor az autó átvételére. Az Opel győri telephelyén vettük át
polgármester
az Opel Vivaro típusú mikrobusz iratait, kulcsait. Az új falugondnoki autó ugyanolyan márkájú, mint a korábbi, de
kicsit modernebb, kényelmesebb, szebb. Az autó vételára
10 millió 124 ezer forint volt, mely összeg a pályázaton elnyert 7 millió 990 ezer forint támogatásból és a korábbi autó 2 millió 134 ezer forint eladási árából adódott össze. Két
és fél hónapig nagyon hiányzott az autó. Az ilyen kistelepülésen élők részére nagy segítség egy jól működő falugond-

Az Önkormányzat tulajdonába került a korábban
magántulajdonban lévő régi temetőrész
Örömmel és megnyugvással tájékoztatom a kisszékelyeket, elszármazottakat és minden kisszékelyhez
kötődőt, arról hogy az Önkormányzat tulajdonába került a korábban
magántulajdonban lévő régi temető
rész.
A Pécsi Püspökség és a Tamási
Járási hivatal jó szándékú közreműködése és többszöri tárgyalás sem
biztosította a térítésmentes átadást. A
földkiadás során létrejött hibát az érdekeltek már nem tudták korrigálni.
A képviselő testület az előzmények figyelembe vétele és a kegyeleti jogok gyakorlásának biztosítása
érdekében az ingatlanrész megvásárlása mellett döntött, bízva abban,
hogy a közösség minden tagjának érdeke és erkölcsi kötelezettsége múltunk ezen nagyon fontos részének
végérvényes rendezése.
A Tolna Megyei Kormányhivatal
Tamási Járási Hivatalától megérkezett
a határozat, miszerint a 2 137 m2 (ki-

vett) temető és a határán húzódó 539 m2
önkormányzati magánút, összesen 2 676
m2 nagyságú ingatlanra a tulajdonjogot
egészben adásvétel jogcímén a Kisszékely Község Önkormányzata javára bejegyezték.
2015. június 11-én Nagy János
eladó és a Kisszékelyi Önkormányzat, mint vevő között létrejött adásvételi szerződést követően a régi
temetővel szomszédos külterületi erdőterület megosztásra került, a terület több mint száz éve temetőként
használt része a hivatalos nyilvántartásokba is az régi temető részévé
vált. Így a régi temető egy része a
Római Katolikus Egyház tulajdona, a
most megvásárolt rész pedig az Önkormányzat tulajdona lett.
Az Önkormányzat az ez évben
nyitott településfejlesztési számlán támogatásokat gyűjtött a vételhez. A
számlára erre a célra 98 800 forint érkezett, mely egy további felajánlással
fedezi a vételárat.

Támogatók: Beke Géza, Póka Péter, Diel János, Bognár László, Poldauf
Éva, Nagy Erikné, Dick Erzsébet, Török
Antal, Gazdag Anikó, Májer József,
Meier József, Bujdos Miklósné, Hegyi
Mátyás, Venczel Ilona, Szilágyiné Erdei
Mária, Gyuricza Lászlóné, Búró Mariann, SIÓMENTI COOP
A támogatok szélesebb körét reméltük.
Köszönjük támogatásukat, mellyel
elősegítették az öreg temető további zavartalan gondozását, a szabad kegyeletgyakorlást, az ott nyugvó halottaink
emlékének méltó megőrzését.
A településfejlesztési számlát továbbra is fenn tartjuk, abból a célból,
hogy a Kálvária hegyen lévő régi
templom és földsánc régészeti feltárásához támogatásokat gyűjtsünk.
Aki ezzel a céllal egyetért, az
alábbi számlaszámon támogathatja a
régészeti feltárások előkészítését:
11746098-15417701-10030008
A támogatásokat előre is köszönjük.
Pajor Ágnes
polgármester
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Tájékoztató a képviselő-testület üléséről
A képviselőtestület (KT). ▪ A régi temető terület vételéről
október 29-én tartotta soros ülé- megküldte a Földhivatal a besét, melyen a hivatalos résztvevő- jegyző határozatot.
kön kívül 3 fő vett részt.
▪ Dick Ramóna könyvtárossal
papír és PET palack gyűjtési akAz első napirendi pontban ciót szerveztek.
a polgármester tájékoztatta az egy▪ A szociális célú tüzelőanyag
begyűlteket az előző (szeptemberi) vásárlására beadott pályázatra
KT ülés óta történt fontosabb he- megérkezett a Belügyminisztérilyi, közérdekű eseményekről, pol- umtól a 977 ezer Ft támogatás, 55
gármesteri intézkedésekről:
m3 tűzifa megvásárlására. A kö▪ Szeptember 30-án a Tamási In- vetkező ülésen kerül megalkotásra
novációs Központ szervezésében a rendeletet a szociális tűzifa táegészségügyi vizsgálatot tartottak mogatás helyi szabályozásáról.
a kultúrházban, melyen nagyrészt
▪ A falugondnoki autó átadását
az önkormányzat dolgozói vettek először október 16-ára ígérték,
részt.
majd október 30-ára. Sok admi▪ A családi napközi újra műkö- nisztráció és utánajárást követően
dik a maximális 7 gyermeklét- november első napjaiban mehetünk
számmal. Két nyugdíjas óvónő az autóért. A kifizetési kérelem elkerült megbízási szerződéssel al- számolási határidejét november 6kalmazásra, heti váltásban végzik ára hosszabbították.
a munkát. Egyikük most vesz ▪ A könyvtárban több rendezvényt
részt a feladat ellátásához szüksé- tartottak: Író-olvasó találkozót, okges tanfolyamon. Egy törvényja- tóber 23-a alkalmából filmvetítést,
vaslat szerint a családi Természetfotó kiállítást.
napköziket 2017-től megszüntet- ▪ A Tolna Megyei Területfejlesznék, helyette a bölcsődei ellátást tési Osztály együttműködési megáltámogatnák.
lapodást küldött a TOP-projektek
▪ Tamásiban a Munkaügyi Köz- előkészítésével és megvalósításával
pont szervezésében terménybörzét összefüggő feladatok ellátásával
tartottak.
kapcsolatban. Érdeklődött a pályá▪ Az ÁNTSZ ellenőrzést tartott a zatok beadásával kapcsolatban. A
konyhán. Az ételekkel és a szüksé- kiírások megjelenése november
ges kimutatásokkal kapcsolatos közepén várhatók. A településeket
megállapításokat tettek, melyek külön összehívják a pályázati elmegszüntetésére 21 napot írtak képzeléseikkel kapcsolatban.
elő. A jelenlegi élelmezésvezető ▪ A temető rendbetétele Halottak
betegsége miatt jelezte, hogy nem napjára fontos feladat. A közmunkátudja tovább vállalni a feladatot. A sok a temetőt lekaszálták, a sírokat
polgármester felvette a kapcsolatot lesöpörték. A közmunkaprogramban
egy környékbeli élelmezésvezető- a Kálváriára lépcsőt és korlátot kével, akivel még egyeztet.
szítenek, ami a temetőrészben már
▪ A Munkaügyi Központ szá- elkészült. A Kulturális Egyesület lemos képzési lehetőséget ajánlott. kaszáltatta a régi temetőrészt.
Mivel csak a közmunka progra▪ A jövő évi adóváltozással kapmon kívüli személyek vehetnek csolatos javaslat a novemberi ülésre
részt benne, ezért nem tudunk kerül előkészítésre.
senkit képzésre küldeni.
▪ A nyugdíjasok részére az ön2. napirendi pontban az ifkormányzat hagymát értékesít.
júsági tábor és a strand működésé-

nek tapasztalatairól tájékoztatás
hangzott el. Számszaki kimutatás
készült, melyet szóbeli értékelés
egészített ki. A tábor kihasználtságában nem történt előrehaladás az
előző évekhez képest. A táborozásra kiküldendő felhíváshoz
szükséges a díjakról mielőbb dönteni. Ez a következő ülésen kerül
tárgyalásra.
3. napirendi pont Kisszékely közbiztonsági helyzete. Németh József körzeti megbízott
elmondta, hogy a 2014. évben 11
bűncselekmény történt. 2015-ben a
tavalyi évhez képest csökkenés
mutatható ki, eddig 5 eset volt. A
nyári időszakban nagyszámú turista érkezik a településre, főként a
strand miatt. Ennek ellenére Kisszékely problémamentes település.
Mikoly Tibor őrsparancsnok javasolta Polgárőrség szervezését.
4. napirendi pont az egyebek. A családsegítés és gyermekvédelmi központja átszervezés
során a Tamási Járáshoz kerül. A
közös hivatalhoz tartozó településeken - ugyanúgy, mint eddig a Simontornyai szolgálat látja el
a feladatokat.
A háziorvos kérelmezte,
hogy a kisszékelyi rendelőben külön
nyomtatója legyen. Az általa kiválasztott nyomtató ára 31 ezer forintba kerül. A KT a kérést támogatta.
A hivatali számítógépek
13 évesek, szükségessé vált legalább egy új gép vásárlása, melyet a KT támogatott.
Amennyiben az új jogszabályozás alapján a családi
napközik 2016 év végéig működhetnek, utána kell járni, hogy milyen lehetőségek lesznek a
további működtetésre.
Martina Zoltán
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Őszi kavalkád
Az október hónap eseményei
Könyvtárunkban nem értek véget
az Országos Könyvtári Napok
rendezvényeivel.
Egy családias hangulatú mozizással emlékeztünk meg október
23-án az 1956-os forradalomról. A
vetített film azt hiszem, bártan kijelenthetem, hogy hatással volt
minden nézőre, kisebbekre, nagyobbakra egyaránt. Egészen különleges hangulat telepedett ránk,
és az egész Könyvtár épületére,
légkörére. Örülök, hogy ennek részesei lehettünk!
A megemlékezést egy kiállítás követte, melyről az újság előző hasábjain részletesebb
tájékoztatás olvasható, valamint a
Kulturális Egyesület honlapján
bővebben is olvashatnak.
Annak érdekében, hogy a
kiállítás fotói minél tovább megtekinthetőek legyenek, kérdéses
volt a Halloween megünneplése
ebben az évben. Azonban útonútfélen megkérdeztek gyerekek
is, szülők is, hogy mikor lesz az
ünneplés, ugye idén sem marad el
a bohókás, rémisztgetéssel összekapcsolt esemény. Így jött az
Utó-Halloween ötlete.
Az idei Utó-Halloweenre, november 6-án ismét szép számban
gyülekeztek a vendégek, voltak,
akik ijesztő jelmezbe bújtak, a
frászt hozva másokra! Nagyon
ötletes, kreatív fiataljaink vannak
szerencsére!
A tavalyi ünnepség mintájára
ebben az évben is építettem alagutat, eggyel növelve annak számát. A legnagyobb sikere ismét
ennek a „játéknak” volt. Persze
lehetett színezni kifestőket, vagy
labirintusból kivezetni a pókokat,
esetleg tökökkel tekézni, vagy
vicces fotókat készíteni papírkellékek segítségével. Az este forgatókönyve a már megszokott
sémához igazodott. Kis játék, és

evés-ivás után helyet foglaltunk, hogy verseket zenésítenek meg,
és kezdetét vette a filmezés. Ezt dolgoznak fel, így igazán illettek
követően még maradtunk kicsit az alkalomhoz.

beszélgetni, játszani, majd lassanlassan mindenki hazaindult a csípős novemberi éjszakában.
A tavalyi november más alkalomtól is hangos volt. Akkor emlékeztünk meg ugyanis a Sislay
József Könyvtár fennállásának
10. évfordulójáról. Idén sem volt
ez másként, november 13-án,
pénteken gyűltünk össze, hogy
megünnepeljük a Könyvtár 11.
születésnapját. Ezen jeles alkalomra régóta készültünk már.
Március hónapban kerestem meg
a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár munkatársát egy kósza
ötletemmel. Akkor még nem is
számítottam arra, hogy ez az ötlet
megvalósulhat. Félve kérdeztem,
hogy nem lehetne-e a Kávészünet
együttest meghívni hozzánk. Szerencsére a választ hamar megkaptam, így már akkor biztos volt,
hogy bizony, jönnek hozzánk a fiúk. Megkaptam a menedzserük
elérhetőségét, és felvettük a kapcsolatot, hogy egyeztethessünk
dátumot, időpontot. Róluk annyit
mindenképpen érdemes tudni,

Hozzánk egy kisebb műsorral
jöttek, megmozgatták az agytekervényeinket, és még meg is
énekeltettek minket. A koncert
után lehetett közös fényképet készíteni a fiúkkal, valamint autogramot is szívesen osztogattak.
Aki lemaradt, bánhatja! Nagyon jól éreztük magunkat! Persze az együttes néhány
feldolgozása megtalálható a Youtube csatornájukon, érdemes belehallgatni!
A rendezvényekről készült
fényképeket minden érdeklődő
megtekintheti a könyvtár Facebook
adatlapján:
facebook.com/sislay.konyvtar
Köszönöm, hogy minden rendezvény alkalmával számíthatok a
falu közösségére, közönségére!
Emellett ne feledkezzünk meg arról sem, hogy továbbra is ingyenes
internet elérhetőséggel (wifin keresztül is!), könyvekkel, magazinokkal is várok mindenkit!
Találkozzunk!
Dick Ramóna
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Meghívó a novemberi képviselőtestületi ülésre
Ideje: 2015. november 26. 15 óra
Témái:

ELADÓ

2./ A 2015. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról beszámoló.
3./ Mezőgazdasági termelés eredményeiről tájékoztató.
4./ Karácsonyi ünnepség megszervezése.

Az önkormányzat régi falugondnoki
autója eladó. Működőképes.
Típusa: MITSUBISHI L 300
Felhívás
Évjárat: 1997
Szín: fehér
Hengerűrtartalom: 1997 ccm
Kérték a polgármestereket,
A DÁM Önkormányzati
Forgalmi engedély lejárt.
Társulási ülésen elhangzott alábbi hogy a településeken segítsék elő a
két tájékoztatóra hívom fel a la- családok tájékoztatását.
Az önkormányzatnál
A szocpol feltételei, felkosság figyelmét:
Sütőtök 100 Ft/kg
használása:
áron vásárolható.
Fordítható használt laA InterPlus Kft. műanyag

Helyreigazítás
Az újság előző számában az
idősek világnapja című cikkből kimaradt idős Nádori Józsefné neve.
A hibáért elnézést kérünk.
Závodi Lászlóné

Mindenszentek után Fábián
Lajosné Budapestről telefonált és köszönetét fejezte ki, hogy a régi temető
is nagyon szépen rendben van. Minden
évben eljön és örült, hogy fel tudott
jutni, könnyen megközelíthető volt.
Látta a temető mellett elhaladó tanösvényt. Szép a falu és bíztat bennünket,
hogy törődjünk vele. Sok sikert kívánt
a további munkánkhoz.

és gumi alkatrészek manuális és
félautomata szerelése, anyaggazdálkodás, raktározás tevékenységgel megnyitja tamási telephelyét.
Tervezett indulás, 2016
február betanítás, folyamatos
termelés napi 8 óra, egy műszakos,
heti 5 napos munkarendben 2016
márciustól. Jelenleg megkezdték a
telephelyi környezet kialakítását és
a munkaerő toborzást. Az alábbi
létszámban vonnak be munkaerőt
Tamásiból és környékéről: 35-45 fő
operátor (betanított munkás) és kb.
5 fő vezető beosztású munkatárs.
Az alkalmazás minimálbéren történik, a 2 hónapos próbaidőt követően nettó 10 ezer forinttal emelik a
bért, határozatlan idejű munkaszerződéssel történő alkalmazással.
Jelentkezés: Tel: 361/2201613, 361/220-4704
Sulyok Gábor Ügyvezető igazgató,
InterPlus Kft.
A Tamási OTP Fiók vezetői
megjelentek a társulási ülésen és
elmondták, hogy a Családi Otthonteremtési
Kedvezmény
(CSOK), közismert nevén Szocpol igénybevétele a térségben nagyon alacsony.

kásvásárlásra, új lakásvásárlásra,
építésre, bővítésre, felújításra, korszerűsítésre. A szocpol mértéke
függ a vásárolt ingatlan energia besorolásától, a gyermekek számától
és az ingatlan alapterületétől. Az
igénybevehető összeg 500 ezer forinttól kezdődik (alapösszeg, ez 1
gyermek és 40-55 m2 lakás esetén)
és 1-2 millió forintnál több is lehet.
Azoknak a házaspároknak is
jár a támogatás, akik vállalják, hogy
4 éven belül egy, 8 éven belül 2
gyermekük fog születni. 1 gyerekes
családok által is felhasználható.
Nem kötelező mellé lakáshitelt
felvenni, tehát önmagában is jár.
Feltétele továbbá, hogy az igénylőnek ne legyen köztartozása.
40-60 ezer forint hitelköltséggel
kell számolni.
A Tamási OTP Fiókban
szívesen adnak mindenkinek személyre szabott tanácsot.
Ha tapasztaljuk, hogy nagy
az érdeklődés, akkor az önkormányzati hivatal megszervezi, hogy az
OTP fióktól eljöjjenek a településre,
egy tájékoztató megtartására.
Pajor Ágnes
polgármester
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Méz eladó

Hasított tűzifa

AKÁC

Cser 2 400 Ft/q
0,25 kg 600 Ft 0,50 kg 1 200 Ft Kőris 2 400 Ft/q
1,00 kg 2 200 Ft
Akác 2 900 Ft/q
HÁRS JELLEGŰ VEGYES Vékony ágfa 1 900 Ft/q
rendelhető: Nádori Antalnál
0,25 kg 500 Ft
Szabadság u. 366.
0,50 kg 1 000 Ft
Telefon: 06-20/293-2252,
1,00 kg 1 800 Ft
06-74/673-615,
Rendelhető: Csirke Ferencnél
06-20/297-7500
06-30/486-9801 telefonszámon.

Hirdetés
Ariel 1,3 liter: 1 636.Bonux 1,3 liter: 1 187.Bonux 2,7 liter: 2 586.Persil 1,5 liter: 1 730.Brill Star mosogatószer 1 l: 210.- Persil 2,9 liter: 2 376.Jar mosogatószer 0,5 liter: 334.- Tomi 1,3 liter: 176.Tomi 2,6 liter: 2 376.Just mosópor 600 gr: 216.Univerzális 1,5 liter : 462.Just mosópor 3 kg: 690.Aro mosogatószer 1 liter: 290.Just mosópor 6 kg: 1iter 199.Jar mosogatószer 1 liter: 576.Quanto öblítő 5 liter: 1 140.Pur utántöltő 450 ml: 290.Ultra mosogatópor 0,5 kg: 504.Kapható még:
Hypo 1 liter: 83.Coccolino öblítő 1 liter: 588.Coccolino öblítő 2 liter: 1 080.- Hypo por: 144.Ht, Sósav 1 liter: 315.- és 360.Lenor öblítő 1 liter: 684.Vízkőoldó 1 liter: 405.Lorin öblítő 1 liter: 348.Flóraszept 1 liter: 518.Lorin öblítő 2 liter: 590.Domestos 1 liter: 575.Silan öblítő 1 liter: 546.Clorox fehérítő 1 liter: 403.Ariel mosópor 1,4 kg: 1 635.Vanish folt tisztító 1 liter: 920.Ariel mosópor 2,8 kg: 2 580.(fehér,rózsaszin)
Bonux mosópor 280 gr: 260.Vanish szappan: 559.Bonux mosópor 1,4 kg: 1 087.Oxi-Max folt eltávolító por
Dosia mosópor 9 kg: 3 393.600 gr,: 559.Tide mosópor 1,4 kg: 1 420.Calgon vízlágyító 500 gr: 870.Tomi mosópor 1,4 kg: 1 130.Csillag-vízlágyító 400 gr: 655.Tomi mosópor 2,8 kg: 2 243.Csillag-vízlágyító 1,2kg: 1335.MINI TÜZÉP
Szabadság u. 356.
AKCIÓS ajánlata:

2015. november

Szelektív hulladék
2015. november 26-án csütörtökön az alábbi hulladékokat helyezhetjük ki elszállításra:
Ásványvizes, üdítős, PET és
egyéb flakonok, tiszta csomagoló
fóliák, fém- és aludobozok (sörös,
üdítős, konzerves), újság és kartonpapírok 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. december 9-én
szerdán, a komposztálható hulladékot fogják elszállítani!
Forrás: Vertikál Zrt
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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: http://www.kke-kisszekely.hu/kicsi-falunk/

