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

Kisszékely ékessége a Kálvária-domb Természetvédelmi Terület
fajgazdag sztyepprétek képviselik. A terület kiemelt jelentőségét az adja, hogy gazdag kulturális öröksége és
természeti értékei együttesen egyedülálló és szép tájképi
egységet alkotnak. A védett terület igen közel van a település központjához, a tanösvény Galagonya körútja is
keresztülhalad rajta, így látnivalói könnyen megközelíthetők. Értékeinek megismerését a tanösvény mentén elhelyezett két információs tábla segíti (16. és 17.
állomás). Az érdeklődők a terület védelmét megalapozó
teljes dokumentációt a település honlapjáról tudják letölteni.
A Képviselő-testület 2017. március 30-i ülésén
hozott rendeletet településünk első helyi jelentőségű védett természeti területének kialakításáról. A döntést közel két éves szakmai előkészítés előzte meg. A helyi
védett területek kialakítására tett javaslat 2015 nyarán
került a Képviselő-testület elé, amely összesen öt területi
egység természeti és kulturális értékeit veszi számba, illetve számos adattal indokolja védelmük fontosságát. A
jegyző ezt a javaslatot véleményezésre elküldte a DunaDráva Nemzeti Park Igazgatósághoz, majd megkezdődött a kezelési tervek kialakítása. Az öt javasolt egység
közül eddig a kiterjedésben legkisebb, de értékeit tekintve a legváltozatosabb terület kezelési terve készült el,
amely a Kálvária-dombot és környékét, a falu egykori
szakrális központját foglalja magába. Februárban került
sor az érintett tulajdonosokkal való egyeztetésre (a földterületek a kisszékelyi Önkormányzaton kívül nagyrészt
a Római Katolikus Egyház tulajdonában vannak), és ezt
követően a végleges rendelet elkészítésére.
A Kisszékelyi Kálvária-domb Természetvédelmi
Terület 7,44 hektár kiterjedésű, nagyrészt fás növényzettel borított, természeti és kultúrtörténeti értékekben egyaránt gazdag. A mai temetőn kívül hozzá tartozik az
Ótemető, a középkori templom és a középkori település
helyszínei, a kálvária a keresztekkel, a papi sírkert, valamint az őskori földvár maradványai. A természeti értékeket a Kálvária-dombon élő ritka és védett növényfajok, a
területen fészkelő madárfajok, az előforduló védett hüllők és kétéltűek, az egykori sztyepperdőt képviselő tölgyes állomány, illetve a Szarka-hegy végében élő

Bár az új védett terület a jog szerint „helyi jelentőségű”, természeti és kulturális örökségének jelentős
része megyei és országos szinten is kiemelkedő értéket
képvisel, sőt, az élőhelyek és fajok egy része európai
uniós elismerést is élvez. Mindezt a helyi közösség már
évekkel ezelőtt is felismerte, amit az újabb kutatások
megerősítettek. Ugyanakkor mindezek megőrzése felelősséggel is jár, az ebből fakadó egyik feladat éppen a
helyi természetvédelmi területek létrehozása. A Kálvária-domb Természetvédelmi Terület határát hamarosan
táblák jelzik majd, amelyek felhívják a figyelmet a terület jelentőségére és egyúttal arra is, hogy óvjuk meg értékeinket.
Horváth András
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Kisszékelyi borok versenye

A Kisszékelyi Önkormányzat
április 1-jén a kisszékelyi borok minősítésére hívta az érdeklődőket, amely
rendezvényen nemcsak a borukat
benevezők, hanem minden borszerető, barátokkal, ismerősökkel beszélgetni vágyó részt vehetett.
Kis utánajárással kiderült,
hogy rendezvényeink közül a borverseny tekinthet vissza a legrégebbi
múltra. Meier Józsefés felesége, Dóra
néni a szépen megtakarított oklevelek
előkeresésével segített pontosítani az
első borverseny megrendezésének
idejét. A kisszékelyi borok, boros gazdák részére 1987-ben február végén
rendeztek első alkalommal, majd azután minden évben borversenyt. Ha
kiszámoljuk, éppen harminc éves hagyománya van a rendezvénynek.
Az idők folyamán a kisszékelyi
szőlőterületek nagyban csökkentek, a
boros gazdák sokkal kevesebben vannak, a bírálatra leadott minták mennyisége is kevesebb. Az eseményt
Borbarátok Találkozójának is nevezzük,
utalva arra, hogy a rendezvény nyitott,
nem csak a termelők, hanem minden
borkedvelő találkozási lehetősége ez
egyestére.
Az idei esemény szokás szerint a zsűri bemutatásával indult. A
zsűri tagjai: Herczeg Gyöngyi hegybíró; Pálinkás László, a szekszárdi borvidék borásza; Isztl János, veszprémi
történelemtanár, helyi szőlősgazda;
Grausza János kiskőrösi szőlősgazda,
méhész és Nádori József helyi szőlősgazda voltak.

Megkértem Grausza Jánost,
hogy a borbírálat elkezdése előtt tartson egy rövid ismertetőt – elsősorban
a kezdő borkóstolóknak – a helyes
kóstolás folyamatáról. Tanácsként elhangzott, sok bort kell kóstolni, mert
előfordulhat, hogy ha esetleg mindig
csak egy kevésbé jó minőségű bort
kóstolgatunk, azt is egészen jónak ítéljük.
Aborversenyre 9 fehér, 4 rosé
és 17 vörösbor érkezett.
Az értékelésben nemcsak a
zsűri, a közönség is részt vett. Az
eredmények a zsűri pontjai alapján
kerültek meghatározásra. A közönség
által választott legjobb borokat közönségdíjjal jutalmaztuk.
A borok mellé kísérőként sajt,
dió, saját sütésből pogácsa, sajtostallér
került. Az eredmények összesítéséig feltálalták a finom vacsorát, vegyespörkölt
volt választhatóan nokedlivel vagy burgonyával, helyi eltevésű savanyúsággal,
majdrétes.
Amíg készültek az
oklevelek, gitárzenét hallgattunk a simontornyai
Lelkes-Cserfes gitárcsapattól.
Ezt követően kiderült, kinek milyen lett a
bora. Nádori Józsefátadta
az okleveleket és ajándékokat, majd a zsűri röviden értékelt.
Pálinkás László a
kisszékelyi borokat 80
százalékban jó minősé-

gűnek tartotta, ugyanakkor 80 százalékuknak hordóbaja van. Jellemző,
hogy ragaszkodunk a régi hordókhoz
– mondta - pedig nem lenne szabad.
Ő is bármennyire kötődött érzelmileg a megörökölt hordókhoz, most
már egy kivételével kidobta őket.
Azt az egyet sikerült rendbehozni, de
lehet, hogy nemsokára attól is meg
kell válnia.
Az esten résztvevők élvezhették a borkóstolás élményét. A jókedvű asztaltársaságok vidám
hangulatú beszélgetős estét tölthettek
együtt.
Megköszönöm a zsűritagoknak, hogy ismét elfogadták a felkérést a bírálatra, a szőlősgazdáknak,
hogy elhozták bormintáikat a megmérettetésre; Máté Imréné Klárinak,
hogy eljöttek a szórakoztató gitár
fellépésükkel; Nádori Józsefnek a
vendégfogadásban, díjátadásban való közreműködését és a vendégek
részére hozott bort.
Köszönöm az önkormányzati dolgozók munkáját, mellyel
nagyban hozzájárultak a rendezvény
sikeres lebonyolításához, előkészítették a helyszínt, elkészítették az
ételeket, kiszolgálták a vendégeket,
elvégezték az adminisztrációs feladatokat.
A sokéves hagyományt jövőre folytatjuk.
Pajor Ágnes
polgármester
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Borverseny eredmények
Fehér bor
Arany minősítés:
Bereczki Imre 19,82 pont
Arnold Lőrinc 19,64 pont

Rosé bor
Arany minősítés:
Závodi László 20,42 pont

Ezüst minősítés:
Mezősi István Ferenc 19,14 pont
Nemess Viktor 18,04 pont
Achim Eisele 18,04 pont
Bronz minősítés:
Borbás Sándor17,02 pont
Hegedűs János 16,98 pont
Emléklapot kaptak:
Tóth György
Martina Zoltán

Ezüst minősítés:
Borbás Sándor 18,12 pont
Bronz minősítés:
Achim Eisele 17,98 pont
Nemess Viktor 17,80 pont
Vörös bor
Arany minősítés:
Nádori Tamás 20,4 pont
Vódli József 20,08 pont
Nádori József 19,48 pont
Ezüst minősítés:
Oláh László 18,98 pont
Török Antalné 18,78 pont

Szilágyiné Erdei Mária 17,04
pont
Nádori Antal 16,8 pont
Bereczki Imre 16,66 pont
Závodi László 16,60 pont
Tóth György 16,60 pont
Emléklapot kaptak:
Nemess Viktor
Mónika Eisele
Závodi László
Manzinger József
Barka József
Közönség díjasok:
Fehér bor: Bereczki Imre
Rosé bor: Nemess Viktor
Vörös bor: Nádori Tamás

Bronz minősítés
Arnold Lőrinc 17,30 pont
Hegedűs János 17,06 pont

Tavaszi társadalmi munka a Csádés-tónál
Április 8-án, szombaton a Községi
Horgász Egyesület Csádés-tó szervezésében került sor a szokásos tavaszi környezetvédelmi napra.
A szervező egyesület nevében az elnök, Mezősi Ferenc elmondta, hogy elvégezték a tó körüli fűnyírást, a virágoskertek
tisztítását, a cserkész út rendbetételét, valamint a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság által előírt gát védett oldalának
takarítását. A társadalmi munkán 28 ember
jelent meg reggel 8 órára, és 13 órára már végeztek is. Az egyesület a jó hangulatban eltöltött munkanapot egy finom halászlével
köszönte meg a jelenlévőknek. Az elnök azt
is elmondta, hogy tavasszal 1080 kg pontyot telepítettek a tóba. A napijegy ára 2 700 Ft, és ezzel a napijeggyel 3 db nemes hal fogható, ebből 2 db
azonos fajút és 5 kg egyéb halat lehet elvinni. További tájékozódási lehetőségeket az érdeklődők a
2017-es egyesületi versenynaptárról a MOHOSZ

honlapján találnak, illetve a hamarosan elkészülő
facebookos profilon.
A beszélgetés végén Mezősi Ferenc megköszönte a Kisszékelyi Önkormányzatnak, hogy a környezetvédelmi napot 2 fűkaszával segítette.
Deissinger Ákos
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Tájékoztató a márciusi képviselő-testületi ülésről
Kisszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. március 30-án
tartotta a Közösségi Házban. Jelen
volt a Képviselő-testület 5 tagja, meghívott vendégként a DRV Zrt. képviselői, Szabó Éva önkormányzati
referens, Pelcz Róbert Tamási üzemvezető, valamint a Kisszékelyi Horgász Egyesület elnöke, Mezősi István
Ferenc, és a lakosság részéről 1 fő.
Az első napirendi pontban Pajor Ágnes polgármester elmondta, hogy
lejárt határidejű határozat egy volt: a
Gördülő fejlesztési terv elkészítésének
elfogadásáról szóló határozat. A polgármester beszámolt a két ülés között történt eseményekről:
- Az idei közmunka program tervezése
már decemberben elkezdődött. Március
1-jén indultak a programok összesen 20
fővel. Szigetvári Katalin visszaadta a
panziója mögött bérelt önkormányzati
területet, ott lesz a fóliasátor. A fűzfást
levágták, felhasználót keresnek a
vesszőkre. A Petőfi és a Kossuth utcában az árok gyűrűjéből kiszedték a földet. A savanyúság készítő helyiséget
ellenőrizték, néhány dolgot pótolni
szükséges, például be kell vizsgáltatni a
savanyúságban a tartósítószer tartalmat.
Nagy Dezső sárbogárdi kertész vállalt
tanácsadói munkát a mezőgazdasági
programban.
- A Kálvária-domb kutatására vonatkozó Együttműködési megállapodást K.
Németh András régész megküldte, aláírásra került és visszaküldték a Megyei
Múzeumba.
- Térfigyelő kamerák ügyében felvették a kapcsolatot az E.on területgazdával, de az oszlopra szerelések miatt
szükséges lehet a Magyar Telekom
hozzájárulása is.
- A Sió-Víz Kft. felszámolásával kapcsolatban a Szekszárdi Törvényszék megküldte a hitelezői kielégítésről szóló
végzést. Kisszékelynek 4,35 % tulajdonrésze van, így 42 324 Ft-ban részesedik.
- A ravatalozó épület felújítására Meilinger Gyula tervező elkészítette a rajzokat,
a polgármester papíron kiosztotta a képviselőknek, meghallgatta a hozzászólásokat.
- Zetelaka település 20 fős tánccsoportja augusztus 13-án érkezik a faluba
fellépni, vendégeskedni.

- Az idei évben 3 személy rendkívüli
települési támogatás kérelemére kifizetés történt összesen 50 000 Ft összegben.
A második napirendi pont a
Kisszékelyi Horgász Egyesület tájékoztatója volt. Mezősi István Ferenc, az
egyesület elnöke elmondta, örvendetesen megemelkedett a napijegy eladás,
próbálják bővíteni a lehetőségeket. A
létszám még bővíthető, az alapító levélben 55-60 személyre adtak engedélyt.
A jelenlegi létszám 50 fő körül mozog,
ezt próbálják fenntartani. A haltelepítéseket be kell jelenteni elektronikusan és
papír alapon is. A horgászvizsgát megszigorították, gyerekeknek is horgászvizsgát kell tenni. A horgászoknak
kötelező fogási naplót vezetni, ez az
idősebb tagoknak gondot okoz. A Vasúti Szakszervezet horgásznapja alkalmával kéri a Polgármester asszonytól,
hogy tisztálkodás céljából igénybe vehessék a strandot és a kultúrházat. Hal
élettani problémák megelőzése érdekében a vízelfolyást igyekeznek megakadályozni. A Gyulaj Erdészeti Zrt.
biztosít faanyagot az árapasztónál egy
kis átjáró készítésére. A halállományt
igyekeznek megvédeni az orvhorgászoktól, ezért tervezik éjszakára a tó
megvilágítását. A tagsági arányra vonatkozóan az elnök elmondta, az egyesületben kb. 30 százalék a kisszékelyi
és a Kisszékelyhez kötődő tagok száma. Legvégül megköszönte az Önkormányzat támogatását.
Harmadik napirendi pont a
DRV Zrt. tájékoztatója volt a 2016. évi
működésről, az ivóvíz és szennyvíz
szolgáltatásról. A DRV Zrt. képviselői
elmondták, hogy 2016-ban átszervezésre került a DRV, az üzemvezetőségek a termelési mérnökséghez
tartoznak. Kisszékely a Tamási Üzemvezetőséghez tartozik az ívóvíz szolgáltatással és a szállított szennyvíz
szolgáltatással. Kisszékelyben egy
üzemelő és egy tartalék kút van, az
üzemelő kúttal el tudják látni a szolgáltatást. Az ivóvíz minőséget pozitívan befolyásolja, hogy kevesebb
vegyszert használnak. Régebben a
DRV végezte a csőtörések hibaelhárítását, most a helyreállítást is a DRV
végzi. Beszéltek a vezetékek és vízmérők cseréjének lehetőségeiről, a

vízminőség fenntartásának fontosságáról negyedévente beküldött minta
alapján.
A lakatlan házak tulajdonosait megpróbálják elérni, ha ez többszöri megkeresésre sem sikerül, megszüntetik a
szolgáltatást a vízelfolyások miatti kár
megakadályozása miatt. Ha az új lakó
kéri, a szolgáltató saját költségén
visszaállítja a bekötést.
A negyedik napirendi pontban
a Polgármester tájékoztatója hangzott
el a település közfoglalkoztatási helyzetéről és a foglalkoztatási lehetőségekről. A jövőben a kormány részéről a
25 év alattiak foglalkoztatásában kikötések lesznek. A tervek szerint háromévenként csak 12 hónapot dolgozhat
egy személy a közfoglalkoztatásban. A
szigorítások bevezetése jövő nyártól
várható. Főként a szakképzett embereket szeretnék a munkaerőpiacon elhelyezni. Az önkormányzatok is ezekre
az emberekre számíthatnak feladataik
elvégzésében. Javaslatként felmerült,
ha az önkormányzatok több támogatást
kapnának, lehetőségük lenne a szükséges emberek munkatörvénykönyves
foglalkoztatására, ez a dolgozóknak
húzóerőt jelentene. Az idei minibálbér
emelés keretében a közfoglalkoztatási
bérek kisebb arányban emelkedtek. A
jövő évig a témában még biztosan lesz
egyeztetés a kormány és a munkaügyi
szervek között.
Az ötödik napirendi pontban a
polgármester ismertette az Önkormányzat közművelődési tevékenységének munkatervét. A Polgármester
készített írásos munkatervet, melyet
minden képviselő megkapott, az érintett személyek dr. Horváth András alpolgármester javaslatára április 7-én 9
órakor megbeszélik a munkaterv tartalmát.
Az utolsó, Egyebek napirendi
pontban az önkormányzat stratégiai terve szerepelt. Az önkormányzat 20172020 időszakra vonatkozó stratégiai tervét minden képviselő megkapta.
Az ülésen a testület megvitatta, majd
rendeletet alkotott a település első
helyi jelentőségű védett területének
kialakításáról Kisszékelyi Kálváriadomb Természetvédelmi Terület
néven.
Deissinger Ferenc Hajnalka
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Tavaszi munkák az önkormányzati kertekben, közterületeken
A tavasz megérkezésével sorakoznak a zöldterü- sedéket, gallyakat, leveleket, fűnyiradékot, melyeket a
leteken a teendők.
komposztáláshoz gyűjtünk össze.
A helyi sajátosság programban dolgozók elvégezték a metszéseket a közterületeken: a templomkertben megmetszették a virágbokrokat, a rózsákat, a
gyümölcsösben a fákat, a levendulát, megkapálták a virágok, fák tövét, és megkezdődött a füves területeken a
fűnyírás. A közterületek karbantartásához 1 millió 270
ezer forintért új fűnyíró traktor és 432 ezer forintért kettő darab új fűkasza került beszerzésre.

A könyvtár férfimosdójában levált a csempe,
egy részt újra kellett burkolni, ez elkészült.
A Petőfi utca
folytatásában lévő,
mély vízmosásoktól
járhatatlanná vált
földút állapotát az
Önkormányzat helyreállíttatta.
A mezőgazdasági
programban dolgozók a
Templomhegyen megkapálták az ősszel vetett
növényeket, és új zöldségféléket is veteményeztek. A Vilma kertbe
márciusban ültetett gyümölcsbokrok mellett
még maradt hely, oda
még ültetésre került fekete berkenye, mézbogyó és mogyoró. Egy
másik területre burgonyát vetettek. Felállításra került egy 4x10 méteres fóliasátor, melybeuborkaés paradicsompalántákatültettek.
A mostani rendkívüli idő, a fagy és a viharok országszerte komoly károkat okozhattak. A fóliában is védekeznünk kellett a fagy ellen. A Vízmű melletti út
szomszédságában, a tanítóföld sarkánál tereprendezés
után kialakításra és bekerítésre került egy 40 x 11 méteres komposztáló terület. A jövőben ezen a zárt területen
helyezzük el az Önkormányzat területein levágott fanye-

Az Önkormányzatnál a márciusban induló mezőgazdasági program kidolgozásához tanácsadóra volt
szükségünk. Nagy Dezsőre esett a választásunk, akit
évek óta ismerünk. Az Aratóünnepen ő szokta elvállalni
barátjával a főzést a vendégeink részére. A közeljövőben
többször fog jönni hozzánk és segít bennünket tanácsaival a kertjeinkben. Május 5-én délután 15. 00 órakor
Nagy Dezső kertészeti előadást tart, amelyen bárki részt
vehet a faluból, és beszélgetés keretében kérdezhetnek
tőle. Választ kaphatunk olyan fortélyokra, hogy miért
kell balra tekerni a zsinórt a paradicsomra. A helyi újságunkban pedig havonta aktuális tanácsokkal lát el bennünket.
Pajor Ágnes

Nagy Dezső bemutatkozása
Sárbogárdon lakom, 1969 óta kertészettel foglalkozom. 1970-től 1980-ig a cecei tsz.-ben ágazatvezető voltam.
Ott szereztem gyakorlatot a kertészkedésben. Amikor megszűnt, akkor nyitottunk a feleségemmel egy gazdaboltot.
Amikor bejöttek a külföldi áruházláncok, abbahagytuk. 14 éve
nyugdíjas vagyok. 26 éve fóliakertészetet alakítottunk ki saját
területen.
Foglalkozom palántaneveléssel, paprikát, paradicsomot és minden más növényt
nevelünk, amire szükség van.
15 fajta egynyári virágpalántánk is van. De foglalkozom
öntözőrendszerek
kiépítésével is.
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(folytatás az előző oldalról)
A mostani időjárási körülmények között - a négy
évszak szinte lecsökkent kettőre, a tél enyhébb, a nyár
nagyon meleg, a csapadék elég silány - öntözés nélkül
majdnem nem is lehet kertészeti növényeket termeszteni. 8 éve - amikor elkezdődtek a közmunkaprogramok több önkormányzatnál szaktanácsadó lettem, elsőként
Udvariban. A mezőgazdasági programokba belépő önkormányzatok közül tíz keresett meg, ahol segítettem fóliaházak építésében, én irányítottam a fóliahúzást, azok
betelepítését. Négy éve a közmunkások részére szervezett oktatásokban is közreműködöm a növénytermesztés
és a mezőgazdasági gépek használatának gyakorlati oktatójaként.

Időszerű tanácsok
A házi kertekben most a zöldséget, sárgarépát
már feltétlenül el kell vetni.
Most a hidegtűrő növények ültethetők, a zellert,
a dughagymát lehet elrakni.
Az időjárás nem kedvez a kertészeknek. Sok növény van, amit nem szabad elvetni. Amit most elvetettek, benne lesz a vizes talajban, nem lesz meg a kelési
hőmérséklet, nem tud kikelni. Fontos, hogy a talajhőmérsékletet figyeljük, hiszen onnan kel ki a növény. Ne
azt nézzük, hogy 25 fok van. Nagy az ingadozás a nappal és az éjszaka között, az átlaghőmérsékletet kell nézni, 16 fok alatt például már nem jól kel az uborka. A
termésben is jelentkezik a csökkenés.
Az időjárás függvényében kell a többi melegtűrő növényt elültetni.
A borsónál figyelni kell, melyik fajtát vetjük. A
velőborsó felülete ráncos, több vizet vesz fel, ha nincs
meg a kellő hőmérséklet, benne marad a földbe, megnyálkásodik, ezért később vessük, mint a kifejtőborsót,
amelynek felülete sima, az a hidegebb talajban is ki fog
kelni.
A még melegigényesebb növényeket, babot, tököt, uborkát, május első napjaiban vessük el, ha nagyon
jó idő van, csak akkor április végén. A talajhőmérséklet
16 fok felett legyen, a levegő hőmérséklet 25 fok fölött.
Ha az időjárás nem ad esőt, öntözni is kell. Most

2017. április
ugyan volt csapadék, de ha szél lesz, meg is szűnik.
Próbáljon mindenki öntözési lehetőséget kialakítani, ha kertet akar művelni, anélkül már nehéz kertészkedni. Ebben tudok sok tanácsot adni, milyen
öntözést használjon, melyik a legolcsóbb, leghasznosabb, hogyan kell kiépíteni.
Egyelőre meg kell várni, míg az időjárás megváltozik. Ha szépen megedződött, szoktattuk a külső hőmérséklethez, akkor a fagyok elmúlásával ki lehet
ültetni szabadfdöldbe a paradicsomot, paprikát, káposzta
palántát. A káposztát lehet a helyére is vetni. A melegigényes paprikát, paradicsomot nem ajánlom május 10
előtt elültetni.
A májusi fagyosszentek napján (Pongrác, Szervác, Bonifác - május 12, 13, 14) előfordulhat, hogy lehűlés jön hideg széllel, amely a gyenge növényeket
megtépázza, megkínozza és terméskiesés lesz belőle.
Legyünk merészek, az időjárás előrejelzést figyelve elültethető a palánta. Hideg idő esetén meg lehet
védeni fátyolfóliával.
Oda kell figyelni a növényvédelemre, a gombabetegségek nagyon elterjednek. A gombabetegségek ellen réztartalmú növényvédő szerekkel lehet védekezni.
30 évvel ezelőtt nem kellett a paprikát védeni, az utóbbi
10 évben már kell. Gyorsan levetkőzteti a paprika levelét a baktérium, de ha időben észrevesszük, meg lehet
állítani. A földtől kezdődik a betegség, mikor a csúcsán
már csak 3 levél van, akkor már nem lehet rajta segíteni.
Aki a virágot szereti, és széppé akarja tenni a
portáját, annak ajánlom az egynyári virágokat. Nem kell
elkapkodni. A március nagyon meleg volt, ezért sokan
korán megvették a virágokat, most lehet hogy megfáztak, de ha nem fagytak meg, helyrejöhetnek. Ha melegszik az idő, akkor szerezzük be őket.
A Vinca a legszárazságtűrőbb virág, akkor ültethető ki, amikor a temetőből az árvácskák kijönnek. Ha
valaki két hétig üdül, azt is kibírja. A 30 fokos meleget
szereti a legjobban. Csak május 25-e, Orbán után lehet
kiültetetni, őszig hozza a virágokat.

Májfa állítás
Hagyományosan 2017. április 30-án
(vasárnap) májusfát állítunk a strandon.
Az összejövetel 17.00 órakor kezdődik.
Mindenkit szeretettel várunk!
Önkormányzat

Nagy Dezső
Telefonszám: 20/2505137

Kertészeti előadás
Tanuljunk együtt kertészkedni!
Időpont: 2017. május 5-én pénteken, 15.00 órakor
Helyszín: Könyvtár
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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A Simontornyai Római Katolikus Plébánia hírei
Körzet: Simontornya, Kisszékely, Pálfa, Tolnanémedi, Ozora, Igar-Vám-Szőlőhegy.
Drága jó kisszékelyi katolikus hívek!
Nagy szeretettel köszöntöm mindnyájukat! Szeretnék tájékoztatatást adni a helyi egyházi
történésekről.
A Püspökség elfogadta a
Plébánia 2016. évi zárszámadását
és 2017. évi költségvetését.
Bevételek Kisszékelyben
2016-ban: egyházi hozzájárulás
106 000 Ft, persely: 33 540 Ft =
összesen 139 540 Ft.
Kiadások: A Kisszékelyi
Önkormányzat évi 120 000 Ft-ért
vállalta a katolikus temető karbantartását, amit két részletben ki
is fizettem.
A maradék 19 540
forintból kellett fedeznem a
templom villanyszámláját, a
templom takarítását, a plébánosi
fizetést, a szolgálati autó fenntartását, a fogyóeszközök vásárlását.
Köszönöm mindenkinek a segítő
jószándékát, akik anyagilag vagy
kétkezi munkájukkal hozzájárultak a Plébánia működéséhez. Továbbra is számítok a kisszékelyi
katolikus hívek adományaira és
az eltervezett feladatok elvégzéséhez a segítőkészségükre.
Örömmel számolhatok be
arról, hogy amikor ezt a levelet
olvassák, addigra már elkészült a
templomban két pad fűtése. A
munka 140 000 forintba került.

Terveink 2017-ben:
Kélinger Krisztián úr elkezdte a templomtorony lépcsőjének javítását, befedte a leomlott
párkány nyílását, a nagyharang
javítását is felvállalta. Hálásan
köszönöm az eddigi önzetlen
munkáját!
Az idei tervek között szerepel a templom elektromos rendszerének felújítása, a sekrestye
tetőjének és boltozatának javítása. A padlástérben felgyülemlett
nagy mennyiségű galambürüléket
is valahogy el kell tüntetni.
Köszönöm Horváth András úrnak a jóságát, aki a Plébánia
testületi ülésén képviselte a kisszékelyi híveket és támogatásáról biztosította a plébánost a helyi ügyek
intézésében!
A kisszékelyi temető egyházi tulajdonban van. A temető gondnoki feladataival megbíztam
Deissinger Ákos urat, aki vállalta a
temető nyilvántartásának elkészítését, a sírhelyek megváltásának végzését.
Kérem, hogy a sírokkal
kapcsolatos adatszolgáltatásban
szíveskedjenek őt segíteni! A sírhelyeket 25 évenként újra meg
kell váltani!
A temető szabályzatát kifüggesztettük a ravatalozónál.
Nagyon fontos szabály: A
temetőben temetést végezni, akár
egyházi temetésről legyen szó,
akár polgáriról, csak a Plébánia
előzetes írásbeli engedélyével le-

het! Ez nem csak egyházi rendelkezés, hanem a polgári törvények
is ezt írják elő! Ezért kérem,
hogy a temetések előtt az adatszolgáltatás és a sírhelymegváltás
végett szíveskedjenek felkeresni
Deissinger Ákos urat!
Tel.: 06 20/ 3791612/
Szentmisék Kisszékelyben: minden hónap 1. vasárnapján délután 3 órakor.
Nagyon köszönöm annak
a néhány buzgó hívőnek az
imádságát, akik a szentmisékre
rendszeresen eljönnek.
Május 7-én vasárnap 3
órakor lesz szentmise és az édesanyák köszöntése!
Egyházi hozzájárulás:
2017-ben 3 500 Ft személyenként.
Ha valaki nehéz élethelyzete miatt
ezt nem tudja fizetni, kevesebb adományt is felajánlhat.
Ha valaki nagyobb összegű
adományt szeretne juttatni a templom részére, kérem keresse a plébánost a szentmisék alkalmával!
Amennyiben valaki szeretne az idei évre vonatkozó
templom körüli tervek megvalósításban segítkezni, akkor kérem
keressen meg személyesen, vagy
jelezze Deissinger Ákosnak.
A feltámadt Krisztus örömét és békéjét kívánom minden
katolikus hívőnek!

Szomszédoló gyalogtúra a Föld napján
Közös tavaszi kirándulást
szerveztek a kisszékelyi és nagyszékelyi természetszeretők április 22én, szombaton, a Föld napján. A
gyalogtúra Nagyszékelyből és Kisszékelyből indult, a két túrázó csapat a két falu határánál találkozott. A
falu határa mentén kb. 3 km-es szakaszon együtt vándoroltunk, közben

beszélgettünk, uzsonnáztunk, majd
visszatérünk a kiindulás helyszínére.
Mindeközben megfigyeltük
az erdő életét, a növényeket és az
állatokat, összeszedtük a szemetet,
megvitattuk a tervezett Natúrparkot
és Zöldutat.
D. F. H.

Tisztelettel és szeretettel:
Zab András plébános
Tel. 30/ 254 9126
email:zabandras@gmail.com
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Amikor a belső szép kivetül a tájba
Hazafelé karikáztam a
Szabadság utcán, amikor a pálya
melletti parkban megláttam a Závodi házaspárt, miközben a húsvéti
ünnepekre
való
készülődésben tojásfát díszítettek
közterületen. Beszélgetés közben
kiderült, hogy Margitka negyvenévnyi munkaideje alatt sokat kézimunkázott a gyerekekkel, így
mélyen beléivódott a kézműveskedés. Azt is megtudtam, hogy a
Kultúrház előtti közös adventi
koszorú készítésekor is jelen volt,
karácsonyfát is díszített már, és
szívesen segédkezik minden jószándékú, a falu környezetét és
közösségét építő kezdeményezésben. Ötleteit utazások során gyűjti össze, és igyekszik ezeket saját

kertjében is ízlésesen megvalósítani. Amikor közvetlen környezetünket ünneplővé varázsoljuk,
az jó érzéssel tölti el az embert,
tudom meg tőle. Miért ne tenné
ezt meg a tágabb környezetében
is? Margitka azért díszít már második évben húsvét alkalmából
tojásfát közterületen, hogy másnak is jusson ebből a jó érzésből,
ha pedig valaki ehhez kedvet kap,
akkor csatlakozzon hozzá.
Gondolom, nem veszi zokon egy kisszékelyi sem tőlem,
ha a falu nevében megköszönöm,
és azt kívánom nekik: Isten tartsa
meg szép szokásukat erőben és
egészségben!
Deissinger Ákos

Az ovisokkal történt
Sok-sok kiscsibét keltet
Lakatos Lacika Mamája minden
évben. Ez év tavaszán is menetrend
szerint bújtak elő a tojásból a sárga
pelyhes kis jószágok, és mi elmehettünk megnézni őket! Egy karkosárba előkészítve várták a csipogó,
izgő-mozgó sárga gombolyagok,
hogy a gyerekek megsimogathassák, tenyerükbe foghassák őket... Az
egynapos élő kis állatok minden
gyerekben a gyengédség érzését
váltották ki! Szeretettel, óvatosan
nyúltak hozzájuk. Ezután átsétáltunk a kőhajításnyira lévő Csádés-tó
partjára, ahol egy asztal mellé telepedtünk. Megettük a szokásos tízórainkat, ami gyümölcsből áll,
leginkább almából. A gyerekek már
jól ismerik a mondást, hogy: "Minden nap egy alma az orvost távol
tartja!" Közben a tavaszt köszöntő
madarak víg nótáját hallgattuk és
néztük a szél-fodrozta vizet. Épp
megszólalt a déli harangszó, amikor
a hét, szaladgálástól, élményektől
kifáradt gyerek visszaért az oviba
ebédelni. Ez a délelőtt is jól telt!
Angéla óvó néni

Könyvtári hírek

A kisszékelyi óvodások április 11-én Simontornyán jártak a
Művelődési házban. A Szegedi Miniszínház előadásában a Vigyázat
vadnyugat! című zenés darabot tekinthették meg a gyerekek. Az
örömteli színházlátogatás a lelkes
szülők, az óvónő és az Önkormányzat összefogásával valósulhatott
meg.
D. Á.

Április 8-án délelőtt húsvéti
kézműves foglalkozáson kezdtük
meg a készülődést az ünnepekre. A
hagyományos hagymahéjas berzselés
mellett bolti festékben is festettünk
tojást, majd szalvétából nyuszit hajtogattunk. Köszönjük az Önkormányzatnak és a Schlégel családnak, hogy
minden eszközt biztosítottak!
Április 14-én húsvét előtti
pénteken a könyvtárba vártuk a gyerekeket és minden érdeklődőt, akik
bepillantást nyerhettek a rajzfilmkészítés titkaiba. Kipróbálhatták, hogyan színezték, festették ki a régi
magyar rajzfilmek képkockáit készítőik. A jelenlévő felnőttek is belemerültek a színezésbe. A gyerekek
mesekönyveket is nézegethettek a
játszószobában, melyekben a megismert szereplők és társaik történetét is
elolvashatták.
Április 22-én rövid verseszenés műsorral emlékeztünk meg a
magyar költészet és a Föld napjáról.
Arendezvényeken készült
fényképeket a Kisszékely Község
Önkormányzata nevű Facebook-oldalon láthatják.
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folytatás az előző oldalról

PÉNTEK 8:00 - 18:00
SZOMBAT 10:00 - 12:00
A könyvtárban lehetőség van fénymásolásra és Elérhetőségek:
nyomtatásra, melynek ára fekete-fehér nyomtatás, máso- Könyvtár: 74/403-144,
lás esetében 20 Ft, színes oldalak esetében a színek Martina Zoltán: 06-30/243-21-46.
mennyiségétől függően oldalanként 50 - 200 Ft.
E-mail cím: kisszekely.konyvtar@gmail.com
A könyvtár új nyitvatartási ideje a következő:
A kölcsönzött könyvek kölcsönzési határideje
HÉTFŐ 8:00 - 16.00
egy hónap, a határidőn túl otthon tartott könyveket
KEDD 8:00 - 16:00
várjuk vissza a könyvtárba.
SZERDA 8:00 - 21:00
A könyvtárosok
CSÜTÖRTÖK 8:00 - 16:00

Meghívó
A képviselő-testület április 27-én csütörtöTájékoztató a 2016. évi adókivetési és -beszedékön 15 órakor tartja soron kövertkeztő ülését, mely- 2./
feladatok végrehajtásáról és az adózási fegyere minden érdeklődőt szeretettel várnak a silemről.
Könyvtárba.
Előadó: Péti Mária adóügyi előadó
A tervezett napirendi pontok:

3./ Aratóünnep előkészítése.
Előadó: Pajor Ágnes polgármester
1./ a./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról.
Vízelvezetési út, híd karbantartási és településb./ Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között 4./
tevékenységről tájékoztató.
történt - fontosabb - helyi, közérdekű esemé- tisztaságiElőadó:
Pajor Ágnes polgármester
nyekről, polgármesteri intézkedésekről.
Előadó: Pajor Ágnes polgármester
5./ Egyebek.

A Mini-Tüzép hirdetése
Alágyújtós TAVALYI áron! 380.- (PEPO)
Papírzsebkendő: 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 PERFEX: 899.Papírtötlő 1 tekercs VIOLETA: 414.Papírtörlő 2 tekercs VIOLETA citrom illattal: 689,-

továbbá: - zománc festékek,
- ecsetek, higítók
- metszőollók
- madárkár elleni védőhálók
Damilok 1,3 mm-től 3 mm-ig
LED takarékos izzók: E14; E27 kaphatók 689,-forinttól
Kerti kesztyűk, szerelő kesztyűk, munkavédelmi kesztyűk, védőszemüvegek!

Folyékony mosószerek, mosóporok, mosókapszulák, öblítők, fehérítők, fertőtlenítők (Domestos, Floraszept, Dy- További termékek az üzletben!
mosept,)
Hipo: 99.-, Sósav: 220.-tól)
VÁLTOZÁS:
2017.április 3-tól
Szerszámnyelek (ásó, kapa, lapát, gereblye, hólapát, H-P: 8-12 óráig vagyunk nyitva!
lombseprű-vékony)
FŰNYÍRÁST, TEMETŐ GONDOZÁST és egyéb munRágcsálóírtók, rovarirtó szerek kaphatók!
kálatokat vállalunk!
Vödrös termékek (mészfestékek, diszperziós festékek,
Érdeklődni:
beltéri és kültéri festékek)
Fehér Árpád - Mini Tüzép
Zsákos teremékek (mészfestékek, diszperziós festékek,
Kisszékely Szabadság út 356.
beltéri és kültéri festékek)
Tel: Anikó: 30/335-0970
Árpád: 30/971-6425
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Elhunytak

Közhírré
tétetik...
FELHÍVÁS

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

18859074-1-17

Előre is köszönjük
támogatásukat!

Orvosi rendelés
Orvos rendelési ideje: csütörtök 8 órától, amíg beteg van.
Receptírás kedden 13 órától,
csütörtökön az orvosi rendelés után.
Pontos információt a falugondnoktól kérhet a
06-30/904-1741 telefonszámon.

Miserend

Hirdetés
Az Önkormányzat a lakosság részére veteményezéshez
ingyen dughagymát ajánl fel személyenként maximum fél kilogramm mennyiségben.

Schiszler Imre
80 éves
volt kisszékelyi lakos,
Bagoly Pál
70 éves
volt kisszékelyi lakos.
Nyugodjanak békében!

Hulladékszállítás
A komposztálható anyagokat május 5-én szállítják.
Az újrahasznosítható hulladékok: ásványvizes, üdítős, PET,
egyéb flakonok, tiszta csomagoló
fóliák, fém- és aludobozok (sörös,
üdítő, konzerves), papír (újság és
karton), illetve a kombinált csomagolóanyagok (pl. tejes és gyümöl-

csös, Tetra-Pack) elszállítása április
28-án történik a reggeli órákban.
Az így elszállított, Önök
által előválogatott anyagokat munkatársaink telephelyünkön tovább
szelektálják.
Vertikál Zrt.

Ügysegéd ügyfélfogadási idejének változása

A TAMÁSI JÁRÁSI HIVATAL
ÜGYSEGÉDI ÜGYFÉLFOGADÁSA AZ ALÁBBIAK SZERINT
MÓDOSULT ÁPRILIS 01. NAPJÁTÓL:
PÁROS HÉT HÉTFŐ 11:00 - 11:30

Ebédrendelés

A konyhán ebéd rendelé- adhatja le. A szociális étkezés
A szentmise május hónap
első vasárnapján 15:00 órakor sére az 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
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