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

Elindultak az önkormányzatnál a 2017-re
tervezett közmunkaprogramok
A Kormány év elején napirendre vette a közfoglalkoztatás
rendszerének megreformálását.
Olyan intézkedéseket terveztek,
amelyek elősegítik az emberek
közfoglalkoztatásból történő kivezetését a versenyszférába. Terveztek olyan változásokat, mely
szerint három év alatt legfeljebb 12
hónapig lehetne valaki a közfoglalkoztatásban; a szakképzettek csak
akkor léphetnek be a programba,
ha az állami foglalkoztatási szolgálat három hónapon belül nem tud
számukra a képzettségüknek megfelelő munkahelyet biztosítani,
vagy három munkaadó visszautasítja őket; szeretnék kivezetni a 25
év alatti fiatalokat is a közfoglalkoztatásból. A közmunkavállalás
feltételeinek szigorítása jövő nyártól várható.
Az önkormányzatnál az idei
közfoglalkoztatási programok tervezése már decembertől hosszú egyeztetésen ment keresztül a Munkaügyi
Központtal. Három 25 év alatti fiatal
alkalmazására is lett lehetőség, nyilatkozatot kellett csatolni, hogy miért
nem tudtak elhelyezkedni a nyílt
munkaerőpiacon.
Az önkormányzat a foglalkoztatási
szerződések keretében ismét egy
éven át 20 kisszékelyinek biztosít
munkát. Az idén is négy program
indul:
Mezőgazdasági program
6 fővel, tervezett tevékenységek:
konyhakerti zöldségtermesztés elsődlegesen a helyi konyhára, tartó-

sítás, a gyümölcsös gondozása, a
téli időszakban tésztakészítés, süteménysütés, gyümölcsfeldolgozás,
parlagfű mentesítés. A komposztáló kialakítása most fejeződik be a
tavalyi programban beszerzett
anyagokból. A tavaly vásárolt új
fóliasátor is most kerül felállításra.
A programba tervezett kevesebb
létszámhoz kisebb területre terveztünk veteményest, a többi földterületen gabonát termesztünk. A
programban nagyértékű tárgyi eszközként beszerzésre kerül egy fűnyíró kistraktor, villanypásztor,
bogyós gyümölcsök (ribizli, egres),
ültetünk eperpalántákat, vásárolunk
különböző szükséges anyagokat,
eszközöket.
Helyi sajátosságokra épülő program 10 fővel, tervezett tevékenységek: fűnyírások, a temető
környezetének rendben tartása, a
közterületek virágosítása, buszmegállók felújítása, a strandra vezető
gyalogút burkolása, a strand, tábor
nyári indulásának előkészítése, a
működtetésükhöz szükséges személyzet biztosítása, ebbe a programba került a konyhai kisegítő, a
családi napköziben dolgozó dada,
ide tervezett az önkormányzati épületek takarítása, fűtése, szemétgyűjtés. A programban beszerzésre kerül
a szükséges anyag a két buszmegálló felújításához, 20 új virágláda, egy
varrógép, a táborba új lepedők, plédek, nagyértékű tárgyi eszközbeszerzésként a táborba egy
mosó-szárítógép, az elhasználódott

eszközök pótlására a munkákhoz
szükséges új szerszámok.
Mindkét program március 1-jétől
indult és 2018. február 20-ig fog
tartani.
Áprilistól jövő év február
végéig a hosszú távú közfoglalkoztatásban egy fő kerül bevonásra, aki a zöldterületek rendben
tartását végzi (virágosítás, öntözés), közreműködik a rendezvények szervezésében.
A közművelődésben márciustól jövő év február végéig hárman fognak dolgozni, ebből ketten
a Könyvtárban, egy pedig a Kulturális Egyesület tevékenységét segíti. A korábban foglalkoztatott négy
fő kulturális alkalmazott közül három fiatal magasabb jövedelmet
biztosító állásban helyezkedett el.
Így a négyről három főre csökkent
létszámba két új dolgozó került.
A programokban dolgozók
irányítását Fehér Árpád végzi, az
adminisztrációs feladatokat Máté
Rozália látja el.
Az önkormányzati traktort
továbbra is igénybe veheti a lakosság a háztáji kertek műveléséhez, a
földmunkák díja 4 ezer Ft/óra, a
fuvardíj 3 ezer Ft/óra. A szolgáltatásoknál minimálisan egy óra fizetendő. Tolólapozást egyelőre nem
tudunk vállalni. Fűkaszálást az önkormányzat nem tud vállalni.
Pajor Ágnes
polgármester

Kicsi Falunk

A könyvtárról
Március elsejétől Deissinger Ferenc Hajnalka és Martina
Zoltán könyvtárosok várják az olvasni, internetezni vágyókat a
könyvtárban.
Lehetőség van még
fénymásolásra, nyomtatásra.
Fekete-fehér nyomtatás, másolás
esetében 20 Ft
Színes oldalak esetében a színek
mennyiségétől függően oldalanként 50 - 200 Ft
A könyvtár nyitvatartási
ideje a következő:
HÉTFŐ 8:00 - 16.00
KEDD 8:00 - 16:00
SZERDA 8:00 - 21:00
CSÜTÖRTÖK 8:00 - 16:00
PÉNTEK 8:00 - 16:00
Elérhetőségek:
Künyvtár: 74/403-144,
Martina Zoltán: 06-30/243-21-46.
Új e-mail cím:
kisszekely.konyvtar@gmail.com
A kölcsönzött könyvek
kölcsönzési határideje egy hónap, a
határidőn túl otthon tartott könyveket várjuk vissza a könyvtárba.
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Húsvéti kézműves foglalkozás
Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt, gyerekeket,
felnőtteket egyaránt a könyvtárban április 8-án délelőtt 10 órától
12 óráig húsvéti kézműves foglalkozásra.
Az ünnepi asztalra papírszalvétából nyuszit készítünk, tojást
festünk hagymahéjban (hagyományos berzselés), a legkisebbek színezhetnek, só-liszt gyurmázhatnak.
A foglalkozáshoz a könyvtárban minden eszközt biztosítunk.

Kirándulás helyben
A Kerekerdő Családi
Megyünk máskor is, akár
Napközi gyerekeit a tavasz bekö- gyalogosan a rövidebb földúton!
szöntével – és Breznyánszky Balázs erdész autójával – kirándulni
Fehérvári Andrásné,
vittük a Vilma-tanyához.
Erzsi óvó néni
Természetesen elemózsiával felpakolva mentünk,
amit ott a sok szaladgálás,
nyargalászás után a gyerekek jó étvággyal el is" tüntettek". Közben virágot
szedtek, és kis csokrokat
készítettek anyának, mamának, melyeket Balázs
szép akkurátusan össze is
kötözött! Közben a gyerekek előadták tudományukat, versekből-dalokból ők
is csokrot kötöttek…
Nagyon jól éreztük
magunkat, éhesen, jól kifáradva érkeztünk vissza a finom ebédre.

Borverseny meghívó
Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő Testülete tisztelettel meghívja Önt a Kisszékelyi
Borbarátok Találkozójára, és az azt követő vacsorával egybekötött baráti beszélgetésre.
A találkozó időpontja:
2017. április 01. (szombat) 16 óra

A találkozó helye: Művelődési Ház, Kisszékely
Nevezési díj személyenként 1 000 Ft.
A nevezési díj a vacsorán történő részvételre
is jogosít.
Hozzátartozók, barátok, bor szimpatizánsok
vacsora díja szintén 1 000 Ft/fő.
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Magyar rajzfilmekről
Rövid történelmi visszaemlékezéssel kezdem. A
második világháború előtt hazánkban is sok film készült.
Eleinte néma filmek, majd hangosak. A filmeket feketefehér verzióban vetítették a mozikban. A háború után a
győztesek felosztották Európát. A nyugati rész angol,
amerikai befolyás alá került, a keleti rész Szovjetunió
érdekeltségi körébe. A két oldal érdekei ellentétesek voltak. Meg akarták mutatni a másiknak, hogy boldogulnak
így is. Ha feltaláltak valamit az egyik oldalon, azt nagyon titokban tartották a másik oldal előtt. A nyugati fél
külön listát állított össze, mit nem lehet eladni keletre.
Ezért mindenkinek abból kellett gazdálkodni, amihez
hozzájutottak a saját oldal országaiból, így a filmek
alapanyagai is változatos minőségűek voltak. Több film
tartalma a vetítések során eltűnt, lekopott. A hatvanas
években a televízió elterjedésekor is még sokáig nem
készültek színes filmek. Rajzfilmek is csak ritkán.
Amerikában a gyerekek a Hófehérkét, Hamupipőkét nézhették egész estés meseként (egy óránál is
hosszabb), itthon alig készült mesefilm. A politika nem
nagyon támogatta a rajzfilmek gyártását.
Híres magyarok, akik külföldön lettek sikeresek,
mint Vásárhelyi Viktor, aki 1930 után Victor Vasarelyként lett világhírű, vagy Halász János 1936 után Londonban feleségével megalapítják a világhírű „Halas and
Batchelor” rajzfilmvállalatot. Hajdú Jenő Jean Image
néven a francia rajzfilmgyártást lendítette fel, valamint
Pál György George Pal-ként megalapította a holland animációs filmet. Az itthonmaradtak reklámfilmek készítéséből éltek.
Egy lelkes csapatnak - Macskássy
Gyula
veztésével - köszönhető, hogy
1951-ben elkészült
az első színes nagy
mesefilm, ami moziban is látható
volt. „A kiskakas
gyémánt félkrajcárja” címmel, 16
perces filmként.
Általában évente
készült egy film. Akkor még nem volt a mai modern technika,
így a filmnek minden kockáját lerajzolták, festették és így vették fel. Sok ember dolgozott vele, mire elkészült. Ezek-

ből én csak diafilmeken láttam néhányat a 60-as évek
közepétől. Amikor már volt televíziónk, örömmel fedeztem fel az eredeti filmeket. Nem színesben, de mégis
nagy élmény volt számomra.
Macskássy több mint száz éve 1912-ben született, az említett filmeknek ő volt a rendezője. Következő
évben készült az „Erdei sportverseny” című. Ennek 13
perc a játékideje. Két évre rá láthatták a nézők a 26 perces „Két bors ökröcske” címűt. Nemzetközi díjakat is
kapott a Pannónia filmstúdió több alkotásáért. Az akkori
kulturális irányítás túl drágának találta az előállítás költségeit, így leépítették a rajzfilmgyártást. Ekkor mondta
Macskássy, hogy reklámfilmekkel fogjuk megkeresni a
filmek előállításához a pénzt. Az „Okos lány” 10 perces
mesét 1955-ben játszották a mozik. Ezt követte két év
múlva elkészült „Egér és oroszlán” 11 percben. Újabb
egy év elteltével készült el „A telhetetlen méhecske” játékideje 16 perc. 1960-ban két rajzfilm készült: „A ceruza és a radír”, valamint a „Párbaj”. 9 és 10 perces
rövidfilmek voltak, de nem kimondottan mesék. A későbbi években is inkább egyedi témájú rajzfilmeket készített Macskássy Gyula.
1, 2, 3…. A számok története 11 perc 1962
Romantikus történet 6 perc 1964
Ez nálunk lehetetlen 11 perc 1965
Tíz deka halhatatlanság 9 perc 1966
Kis ember, nagy város 10 perc 1967
Öreg és fiatal 5 perc 1969 és egy mese „Uhuka, aki
egész nap a tévét nézte 7 perc
Készített még egyperces rajzfilmeket is:
Az öngyilkos; A jó ember; A segítség; Siker; Kíváncsiság; A rács 1970
Fegyver; Szobor; Az öreg 1971
Mostanában került elő az 1953-as évből a „Kutyakötelesség” című film egyetlen kópiája.
A filmes stáblistában – főleg a rajzolók közt –
több későbbi rajzfilmes neve is megtalálható, mint Dargay Attila, Jankovics Marcell.
A cikk forrása az internet és a Macskássy Gyula
születésének századik évfordulója alkalmából kiadott
DVD lemezek.
Szeretettel várjuk április 14-én, pénteken 17
órára a könyvtárba a gyerekeket, akik szeretnék kipróbálni a rajzfilm készítés egyik fontos lépését, a felsorolt
mesefilmek egy-egy eredeti filmkockájának kiszínezését, majd a filmek megtekintését.
Martina Zoltán

ÚJ KÖNYVEK ÉRKEZTEK A KÖNYVTÁRBA
gyerekeknek:
Anna Milbourne: Nézd meg az állatkertet
Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék

felnőtteknek: Böszörményi Gyula: A Rudnay
gyilkosságok – kortárs krimi
Megyeri Szabolcs-Liptai Zoltán: Zöldfűszerek a
kertben és a konyhában
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Tájékoztató a márciusi közmeghallgatásról
Kisszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közmeghallgatást 2017. március 9-én 16
órai kezdettel tartotta a Közösségi
Házban. Jelen volt a Képviselő-testület 5 tagja, valamint a lakosság részéről 2 fő.
Az első napirendi pontban
Pajor Ágnes polgármester ismertette, hogy lejárt határidejű határozat
nem volt, majd beszámolt a két ülés
között történt eseményekről:
- A ravatalozó épület előtt
féltetős nyitott rész kialakításának
tervezése ügyében megtekintették a
helyszínt Meilinger Gyula tervezővel, aki elkészíti a rajzokat.
- A Kálvária domb feltárásának ügyében Csepregi Ferenccel
Szekszárdon jártak a múzeumigazgatónál. Ígérték, hogy az idei ásatásokba
betervezik a kisszékelyi Kálvária
dombot.
- A Duna TV Ízőrzők címmel főzőműsort forgat, melyben a
helyszínt adó településeket is bemutatják. Kisszékelyt is megkeresték
forgatási ajánlattal. A forgatás időpontja szeptember 4-5 -én lesz, másfél napig tart.Máshol még nem
készített tíz ételajánlatot kértek, melyből 6 kerül kiválasztásra,
elkészítésre.
- A Natúrpark területének
kialakításával kapcsolatos együttműködésre az önkormányzat Belecskától kapott ígéretet, a többi
megkeresett település még nem nyilatkozott.
- A közfoglalkoztatással
kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy március 1-től indultak
a közmunka programok, majd részletesen ismertette a beosztást és a
változásokat.
- Újabb pályázati lehetőség
nyílt. A „Jó kis hely” pályázat az
1000 fő alatti szolgáltatáshiányos
falvakban élő hátrányos helyzetű
családok számára foglalkoztató szoba kialakítását teszi lehetővé, ahol
részükre gyermekprogramokat, foglalkozásokat tarthatnak. Lehetőséget
ad 2 fő dolgozó alkalmazására 4
évig. Tartalmazza a bért, az épület

rezsiköltségét és eszközök vásárlását. A szolgáltatás helyszíneként az iskolaépület lett megjelölve. Sikeres pályázat
esetén már a nyáron indulhat a program.
- Egyedi szennyvíz kezelési
pályázat hiánypótlásához a pályázatíró felé elküldték a kért dokumentumokat.
- Madárodúk kerültek kihelyezésre a tanösvény mentén és a falu több pontján, a témával
kapcsolatban szakember tartott előadást.
A második napirendi pont
tárgyalásának megkezdésekor Pajor
Ágnes polgármester köszöntötte Zab
András plébános urat, akivel az ülésen a temető, a templom és a parókia
épület ügyéről tárgyaltak a jelenlévők. A plébános úr azt is elmondta,
temetés alkalmával a hozzátartozók
felveszik vele a kapcsolatot az engedély ügyében, de ha nem katolikus
vallású temetés történik, azt nem jelentik be. A plébános kéri a helyi újságban közzétenni, hogy ha nem
egyházi vagy nem katolikus szertartású temetés történik, arról is értesítsék őt, mert ez törvényi előírás.
Harmadik napirendi pontként a Kálvária domb helyi védett
terület kialakítása szerepelt. Dr. Horváth András alpolgármester összeállította a védett területek anyagának
összefoglalását. Ha a dokumentumot
minden képviselő áttanulmányozza,
a következő ülésen elfogadhatják a
rendeletet.
A negyedik napirendi pontban a jelenlévők a testvértelepülési
kapcsolatok kialakításának lehetőségeit taglalták.
Az ötödik napirendi pont
tárgyalásakor Pajor Ágnes polgármester ismertette a 2016. évben elvégzett feladatokat és a benyújtott
pályázatokat. Beszámolt a helyi önkormányzati feladatok ellátásáról,
valamint a 2017. évi terveket is ismertette:
- A kötelező feladatok ellátása mellett cél a saját bevételek növelése, az önként vállalt feladatok
folytatása (strand, nyári tábor működtetése).

- Az önkormányzat közreműködik a Vállalkozói fórum ötleteinek megvalósításában. Jelenlegi
témák: Natúrpark kialakítása, helyi
termék, helyi védjegy kialakítása, a
Kálvária domb feltárása, turisztikai
szolgáltatások bővítése, Lázár Ervin
emléknap szervezése, a hagyományos aratóünnep megtartása.
- A tavaly beadott pályázatok megvalósítása adhat feladatot.
Cél az új pályázatok figyelése, benyújtása.
- Családi napközi helyett jelenleg napközbeni gyermekfelügyelet működik augusztus 31-ig, de
ezen túl is tervezik az óvoda továbbműködtetését.
- Folyamatban van a térfigyelő kamerákkal kapcsdolatos tárgyalás, a mérlegház tetőszerkezetének
elkészítése, a ravatalozó épület elé
nyitott féltető rész kialakításának tervezése.
- A közmunka programban
tervezett főbb feladatok: buszmegállók felújítása, a strand és a kultúrház
bejáratának megújítása, virágosítás,
új virágládák kihelyezése.
Az egyebek napirendi pontban a Gördülő fejlesztési tervről,
valamint egy erdélyi néptánccsoport
nyári fellépésének feltételeiről esett
szó.

MEGHÍVÓ

a Képviselő-testület 2017. március
30-án 15 órakor tatrandó ülésére.
Tervezett napirend:
1. a./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
b./ Tájékoztató a Képviselő-testület
két ülése között történt - fontosabb helyi, közérdekű eseményekről, polgármesteri intézkedésekről.
2. Horgászegyesület beszámolója.
3. DRV ZRT tájékoztatója 2016. évi
működéséről.
4. Tájékoztató a település közfoglalkoztatási helyzetéről és a foglalkoztatási lehetőségekről.
5. Az önkormányzat közművelődési
tevékenységének munkaterve.
6. Egyebek.
Deissinger Hajnalka
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Víz világnapja

Március 22. a víz világnapja. A témával foglalkoztak az újságok, televíziók és a neten is sok információt lehet találni. Ezekből gyűjtöttem össze
néhány fontosat.
Az emberek többségének természetes, hogy
víz van a környezetében. Tud inni, főzni, tisztálkodni. Mondják, hogy a víz örök körforgásban van. Leesik a csapadék, elpárolog, majd újra leesik. De
vannak a földnek olyan részei, ahol a "pocsolya" is
nagy kincs. Hónapokig nem esik eső.
A föld
vízkészletének 97 százaléka sós. Tehát 3 százalék
fogyasztható. Ezzel a kevés vízzel nem jól gazdálkodunk. Közismert tény, hogy egy embernek naponta 2 liter folyadékot kell elfogyasztani. A szinte
mindenhol elérhető egészséges, és ellenőrzött csapvíz helyett ásványvizet iszunk. Pedig jóval drágább.
Egy fő egy hónap alatt 60 liter ásványvizet vásárol,
ha 50 Ft egy liter, akkor havi háromezer, évente 36
ezer forintot költ rá. 700 liter csapvíz ára nincs 500
Ft. A palackos vízért el kell menni a boltba, amit
nem könnyű hazavinni. Számoljuk a költségekhez a
gyárból kiszállítás költségét, a sok feleslegesen el-

használt üzemanyagot. A sok műanyag palack előállítása is pénzbe kerül, melynek töredéke lesz újra
felhasználva. Hazánkban évente 80 millió palack
kerül a szemétbe. Egy eldobott palack akár ezer év
alatt semmisül meg. Egy liter palackos víz előállításához akár 5 liter másik vizet is elhasználnak. 1 liter csapvízhez egy liter vizet kell kiengedni!
Szénsavas víz előállítása is olcsón megoldható házilag. Szódás szifon és egy patron, máris
iható. Nem kerül 10 forintnál többe, amit a boltban
60 forintért veszünk meg.
Az emberi test 70 százaléka víz.
Beszélhetünk még a modern vécékben elhasznált víz mennyiségéről is. Egy tartály víz 6 liter. Napi 4 wc használat már 24 liter. Ez 720 liter
egy hónapban. 10 ezer liter egy évben.
Ezt a rövid cikket csak figyelemfelkeltésnek
szántam. Mindenki gondolkodjon maga és számoljon.
Forrás: internet
Martina Zoltán

HIRDETÉS
Alágyújtós TAVALYI áron! 380.- (PEPO)
Papír zsebkendő: 119.Papírzsebkendő-gyerek mintás: 69.-tól
Wc papír 4 tekercs 3réteg PERFEX: 219.Wc papír 8 tekercs 3réteg MÜLLER: 479.Wc papír 24 tekercs 3réteg STAR: 1 249.Wc papír 48 tekercs 3réteg FOREST: 2 999.-

- madárkár elleni védőhálók
LED takarékos izzók: E14; E27 kaphatók
Vetőmagok:69.-tól
Borsó: 250g.: 209.- 500g.: 349.Kerti kesztyűk, szerelő kesztyűk, munkavédelmi kesztyűk, védőszemüvegek!
További termékek az üzletben!

Papírtötlő 1 tekercs VIOLETA: 414.Folyékony mosószerek, mosóporok, mosókapszulák, öbVÁLTOZÁS:
lítők fehérítők, fertőtlenítők (Domestos, Floraszept, Dy- 2017.április 3-tól
mosept, Hipo: 99.-, Sósav:220.-tól)
H-P: 8-12 óráig vagyunk nyitva!
Szerszám nyelek (ásó, kapa, lapát, gereblye, hólapát,
lombseprű-vékony)
FŰNYÍRÁST, TEMETŐ GONDOZÁST és egyéb munkálatokat vállalunk!
Rágcsálóírtók, rovarirtó szerek kaphatók!
Érdeklődni:
Vödrös termékek (mészfestékek, diszperziós festékek, Fehér Árpád - Mini Tüzép
beltéri és kültéri festékek)
Kisszékely Szabadság út 356.
- ecsetek, higítók
tel: Anikó: 30/335-0970
Árpád: 30/971-6425
- metszőollók
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ÉRTESÍTÉS EBOLTÁSRÓL

Közhírré
tétetik...
FELHÍVÁS

SZJA 1 %
Kérjük ajánlja fel adója 1
százalékát a Kisszékelyi
Kulturális Egyesület részére!
A kedvezményezett
adószáma:

Értesítjük a lakosságot,
hogy az ebek veszettség elleni
kötelező oltására
2017. ÁPRILIS 3.-án
(hétfőn) 9 – 11 óráig kerül sor.
Helyszín: Községi Mázsaház
Minden 3 hónaposnál idősebb ebet kötelező beoltatni. Az
oltás elmulasztása miatt állategészségügyi bírság szabható ki.
Az oltás költsége: 4 000
Ft ebenként, melyet az oltás helyszínén az oltást végző állatorvosnak kell fizetni. Az oltás díja
magába foglalja a kötelező féregtelenítés díját is.
Háznál az oltás költsége

5 000 Ft ebenként. Aki háznál
kéri az eboltást, az önkormányzatnál az oltás napjáig jelezze!
Az oltási könyvet mindenki hozza magával!
Új könyv kiállításának, pótlásának díja 300 Ft.
Oltani csak microchippel
ellátott ebet lehet. A microchippel
még nem rendelkező ebek microchippel ellátását az oltással egyidőben kötelező elvégeztetni,
ennek díja ebenként 3 500 Ft.
A 164/2008 FVM rendelet
3. §. szabálya szerint az eb tartója
köteles a szolgáltató állatorvosnak bejelenteni, ha állata a három
hónapos kort elérte, elhullott, elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz
került.

18859074-1-17

Előre is köszönjük
támogatásukat!

Orvosi rendelés
Pontos információt az orvos rendelési idejéről a falugondnoktól kérhet.
A falugondnok telefonszáma:
0630/9041741

Miserend

Hulladékszállítás
Komposztálható anyagok
elszállítása április 7-én.
Az újrahasznosítható hulladékok:
ásványvizes, üdítős, PET, egyéb
flakonok, tiszta csomagoló fóliák,
fém- és aludobozok (sörös, üdítő,
konzerves, papír (újság és karton), illetve a kombinált csoma-

golóanyagok (pl. tejes és
gyümölcsös, Tetra-Pack) elszállítása április 28-án történik a reggeli órákban.
Az így elszállított, Önök
által előválogatott anyagokat
munkatársaink telephelyünkön
tovább szelektálják.

Ebédrendelés

A konyhán ebéd rendelé- adhatja le. A szociális étkezés
A szentmise április hónap
első vasárnapján 15:00 órakor sére, adott nap reggelén 8 óráig ára: 550 Ft/fő/adag, mindenki
van lehetőség. Ebéd rendelését a másnak 750 Ft/fő/adag.
kezdődik a Templomban.
06-30/652-9652 telefonszámon
KICSI FALUNK Felelős kiadó: Pajor Ágnes Szerkesztők: Deissinger Ferenc Hajnalka, Martina Zoltán
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