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

Ez is a nyáron történt
Motoros találkozó
Az Aratóünnep után sem maradt rendezvény
nélkül falunk. Július 14-én pénteken délután már
több motoros érkezett a strandra a szokásos éves
hétvégi motoros találkozóra.
Szombaton nagy forgalom volt a máskor
csöndes utcákon. Az évek óta rendszeres felvonulás
idén sem maradt el, ahol nyolcvannál is több csodálatos
motorban gyönyörködhettek a nézelődők.
Este zenés rendezvényen bulizhattak,
szórakozhattak a résztvevők.
A szervezők hűségesek a kisszékelyi
helyszínhez, az idén immár huszadik alkalommal
tartották nálunk a fesztivált.

Aratás Szakályban
A mi Aratóünnepünkön Szakályból két csapat vett részt. Nekik is van aratónapi rendezvényük,
amire meghívták a kisszékelyieket is. Július 22-én
8-an képviselték falunkat. Reggel aratópálinkával
és sült hurkával fogadtak bennünket, majd a csapatok alkotta menet elindult az aratás helyszínére.
A munka végeztével beszélgetésekre volt
lehetőség. Az ebéd elfogyasztása után kulturális
műsort nézhettünk meg. A helyi és környéki amatőr
szereplők műsorát követően, az eredményhirdetés
után Kacor Feri szórakoztatta a nézőket.
Jókedvűen érkeztünk haza. A következő évi
rendezvényükre is várják a kisszékelyieket.

Az aratóünnep további támogatói voltak:
Borbás Sándor
Manzinger József, aki minden évben elvállalja a
rendezvényen a hangosítást.
Köszönjük!

Gólyahír
2017. július 30-án
megszületett ifjú Császár
Attila és Kövér Korinna
kislánya, Kövér Georgina.
Jó egészséget és
sok boldogságot kívánunk!
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A Zetelaki gyermek néptánccsoport fellépése
Augusztus 13-án látta vendégül a zetelaki fiatalokat az önkormányzat. Étkezést és szállást biztosítottunk
nekik. Érkezésük után a konyhán finom ebéddel várták őket. Délután strandoltak, majd este teltházas műsort
adtak a Művelődési házban. Hallhattunk verseket, énekeket és láthattunk táncokat. A közönség vastapssal jutalmazta a fellépőket. Az esti vacsora és a hétfői reggeli után mentek tovább a következő településre.

Májfa kitáncolás

Kiállítás a könyvtárban

Augusztus 19-én tartottuk nyárbúcsúztató
rendezvényünket. 17 órától érkeztek az érdeklődők.
Az időt beszélgetéssel és a hozott sütemények, italok elfogyasztásával töltöttük. Sötédtedés előtt kört
alkottunk a fa körül és énekelve körbetáncoltuk.
Előkerült a kétszemélyes kézifűrész, mellyel többen
is próbálkoztak kivágni a fát. Időbe tellett, de sikerült. Addigra megfött a halászlé is, melynek elkészítését Mezősi Ferencnek köszönhettük. Aki nem
szereti a halat, szalonnát süthetett. A vacsora után
többen énekelgettek, és folytatták a megkezdett beszélgetést, borozgatást, melyet egy közeledő eső
miatt kellett félbehagyni.

Könyvtári meghívó
A Könyvtármozi keretében pénteken, szeptember 29-én délután 17 órai kezdettel kerül sor az
Állami áruház című film vetítésére, melynek szereplői Latabár Kálmán, Gábor Miklós, Feleki Kamill, Turay Ida és az ötvenes évek ismert
színészei.
Augusztus 27-től szeptember 7-ig volt megtekinthető a könyvtárban a Szent László emlékezete
című kiállítás képanyaga, amely az Európai Utas
jóvoltából, Módos Péter szervezésében érkezett
Kisszékelybe.

Az Országos Könyvtári Napok alkalmából október 7-én, szombaton délelőtt 10 órától a könyvtár vendége lesz Törő György fafaragó, népi iparművész, aki
könyvbemutatóval és kiállítással egybekötött fafaragó
kézműves foglalkozást tart kezdőknek és haladóknak.
Mindenkit szeretettel várunk!

A könyvtárosok
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Tájékoztató a képviselő-testületi ülésről
Kisszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. augusztus 31-én 15 órakor tartotta a Közösségi házban.
Jelen volt a Képviselő-testület 4 tagja és a lakosság
részéről 1 fő.
Az első napirendi pontban a testületet Martina
Zoltán egyesületi elnökhelyettes tájékoztatta a Kisszékelyi Kulturális Egyesület tevékenységéről és terveiről.
A beszámolót minden képviselő írásban megkapta, a
testület 4 igen szavazattal elfogadta.
A második napirendi pont alatt Pajor Ágnes
polgármester elmondta, lejárt határidejű határozat nem
volt. Ismertette a két ülés között történt eseményeket:
- Közmunkával kapcsolatban elmondta, a júliusi
nagy esőzés sok munkát adott a közmunkásoknak, a
kritikus pontokon megkezdték a sár letakarítását.
- A Szabadság utca 186. számú ház melletti árok
kialakításához még tavasszal kimérették a
közterületet. A Kapos-Koppányvölgyi Vízi Társulat
szakemberével megnézték a helyszínt. A munka
biztonságos végzéséhez a közművek helyét is ki
kell méretni.
- Térfigyelő kamera villanyoszlopra helyezésére az
E.ON miatt még várni kell.
- A Járási Hivatal Munkaügyi Osztálya felé történő
közmunka elszámolás miatt intézték a még visszalévő beszerzéseket, rendeléseket. Átcsoportosítottak
pénzt kútfúrásra, a kutat önkormányzati területre lehet tervezni, ezért esett a választás az óvoda hátsó
udvarára. Az így nyert vizzel olcsobban lehet öntözni a növényeket.
- Az önkormányzat júliusban három diákmunkást
foglalkoztatott, egy hónapig a strandon dolgoztak.
- A kulturális egyesület kulturális közfoglalkoztatásából Deissinger Ákos elmegy, helyét pótolják.
- Viharkár miatt a polgármester asszony bejelentést
tett a Petőfi utcára és a volt Dick ház felé vezető útszakaszra, valamint a Kossuth utca végére és a
Honvéd közi átjáróra. Olyan útra lehet támogatást
kérni, amely lakóépülethez vezet.
- Szociális tűzifa támogatásra beadták a kérelmet az
Államkincstárhoz.
- Kisszékely település ivóvíz minőség javító program pályázata folyamatban van, most készítik elő a
konzorciumi megállapodást.
- Lakossági víz- és csatornamű támogatás pályázati
kérelmet júniusban adták be az Államkincstárhoz.
Az önkormányzat 1.145.200 Ft támogatásban részesült, amit tovább kellett utalni a szolgáltató, DRV

Zrt. számlájára.
- A pályázatokról elmondta: beadásra kerültek a termékbolt és konyha pályázatok. Ravatalozó előtti
féltetős épület megépítéséhez építési engedély
szükséges, annak tervét is ki kell egészíteni. Külterületi utak pályázathoz két körben volt hiánypótlás,
ennek eleget tettek.
- Rendezvényekről elmondta: júliusi aratónapra
rendezvény sátrat vásároltak. Két komposzt WC is
megvásárlásra került, melyeket majd a tanösvény
útvonalára helyeznek. Augusztusban tartották a Lázár Ervin-Vathy Zsuzsa emléknapot. Augusztusban
volt a Zetelaki gyermek néptánccsoport fellépése a
kultúrházban. Jelenleg a könyvtárban Szent László
emlékezete kiállítás látható.
- Óvoda ügye: a júniusi testületi ülésen beszéltek
róla, hogy az önálló óvodanyitáshoz ki kell lépni a
Simontornyai Óvodatársulásból, de nem volt lehetséges, mert a társulási szerződésben foglaltak szerint már 6 hónappal előbb be kellett volna jelenteni
a kilépési szándékot. Egyesületi óvodát május 31-ig
lehetett volna kérelmezni. Tagintézmény óvoda létrehozására is ez a határidő vonatkozik. Szeptember
1-től a napközbeni gyermekfelügyelet folytatódik.
A harmadik napirendi pontban a 2017. évi
költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót tárgyalta meg a testület. A számszaki beszámolót Arnold Róbert gazdálkodási előadó
elkészítette, minden képviselő írásban megkapta.
A negyedik, egyebek napirendi pont alatt a
következők hangzottak el:
- Pajor Ágnes polgármester A Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt. a 2018-2032 időszakra vonatkozó Gördülési Fejlesztési tervének elfogadásáról képviselőtestületi határozatot kért. Megküldték a határozattervezetet és a tájékoztató anyagot, melyet minden
képviselő írásban megkapott.
- Ismertette a pályázatokkal kapcsolatos tudnivalókat: külterületi út pályázat ügyében útkarbantartó
gépre a feltételes beszerzési eljárásban három cégtől érkezett árajánlat. A kistelepülési önkormányzatoknak alacsony összegű fejlesztésre az
Államkincstárhoz lehet benyújtani pályázatot út,
járda felújításra, igazgatási, szociális, kulturális tevékenységhez kapcsolódó épület felújítására, korszerűsítésére vagy vásárlására.
Deissinger Ferenc Hajnalka
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A Mini-Tüzép hirdetése
Kaphatók:
- mécsesek, gyertyák TAVALYI áron
- alágyújtós szintén tavalyi áron 380 Ft/csomag
- koromtalanító, vízüveg, samotliszt 2 - 5 kg
- iskolai felszerelések
- e. ü. papírok, papírzsebkendők, papírtötlők
- folyékony mosószerek, mosóporok, mosókapszulák, öblítők, fehérítők,
fertőtlenítők (Domestos, Floraszept, Dymosept) mosogatószertek,
mosogatókapszulák. Hipo: 99.- izzók (E14; E27) (hagyományos és takarékos) 329,- forinttól
- szerszámnyelek (ásó, kapa, lapát, gereblye, hólapát, lombseprű-vékony)
- rágcsálóírtók, rovarirtó szerek
Orvosi rendelés
- rachel zsákok
- zománc festékek, ecsetek, higítók, metszőollók, madárkár elleni védőhálók
Pontos információt az or- - kesztyűk, védőszemüvegek
vos rendelési idejéről a falugond- További termékek az üzletben!
noktól kérhet.
FŰNYÍRÁST, TEMETŐ GONDOZÁST és egyéb munkálatokat vállalunk!
A falugondnok telefonszáma:
Nyitva: H-P: 8-12 óráig
0630/9041741
Érdeklődni:
Fehér Árpád - Mini Tüzép, Kisszékely Szabadság út 356.
Tel: Anikó: 30/335-0970, Árpád: 30/971-6425

Közhírré
tétetik...

Hulladékszállítás

A komposztálható anyagokat október 6-án szállítják.
Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy kihelyezni, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban
kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet!
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 gyümölcsös, Tetra-Pack) elszállítása
október 20-án történik a reggeli
órákban.
Az így elszállított, Önök által előválogatott anyagokat munkatársaink telephelyünkön tovább
szelektálják.
A szolgáltatótól egy évben
egyszeringyenes lomtalanítás kérhető.
Vertikál Zrt.

Miserend

Elhunyt

A szentmise október
hónap első vasárnapján 15:00
órakor kezdődik a templomban.

Marancsik Imréné
78 éves
volt kisszékelyi lakos

Ebédrendelés

Barka József
84 éves
és
Timár Istvánné
Bérdi Erzsébet
87 éves
kisszékelyi lakosok

A konyhán ebéd rendelésére az adott nap reggelén 8 óráig
van lehetőség. Ebéd rendelését a
06-30/652-9652 telefonszámon
adhatja le. A szociális étkezés
ára: 550 Ft/fő/adag, mindenki
másnak 750 Ft/fő/adag.

Nyugodjanak békében!
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