
Az idei falukarácsonyon, Mindenki karácso-
nyán ezzel a mondattal kezdődött a Ghymes együt-
tes dala, ennek a dalnak a ritmusára lépegettek,
forogtak nagy figyelemmel a kisszékelyi gyerekek,
óvodások és iskolások, akik megmutatták, nem csak
táncolni tudnak szépen, hanem verset mondani és
énekelni is. Fehér Petra, Szabó Norinna Anett, Sza-
bó Anett Alexa, Leks Eszter, Lakatos Lacika, Nagy
Panna, Tóth Csenge, Deissinger Márton, Deissinger
Boldizsár, Herczeg Róbert, Horváth Gyula, Horváth
Anna, Bodó Bence vállalták a szereplést. A felnőt-
tek is igyekeztek nyomdokaikba lépni, így a Bokréta
dalkör, a Tolnanémedi kórus, a Margaréta néptánccso-
port, Deissinger Ferenc Hajnalka, Schlégel Anita,
Meister Ibolya és Deissinger Ákos.

Amikor összesereglik a falu apraja-nagyja egy
ilyen fontos ünnepen, percekre valódi közösség, szere-
tetközösség születik, megfeledkezünk a hétköznapok
bajairól, az egymástól elválasztó haragról, sértődésről,
neheztelésről, irigységről, nézet- és véleménykülönb-
ségről. A találkozás, az együttlét, a dalok, versek, tán-
cok szépsége, a finom étel, a gyertyafény örömöt hoz,
az öröm pedig békét a szívekbe.

Deissinger F. Hajnalka

Juhász Gyula:

Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.

A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,

Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,

S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,

Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,

A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,

S ne csak így decemberben.
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„Szép jel, szép csillag, szép napunk támad.. ."



Négy héttel karácsony előtt Pajor Ágnes pol-
gármester a Művelődési házzal szemközti téren a
nagy adventi térkoszorún meggyújtotta az első ad-
venti gyertyát. Advent nemcsak a várakozás, hanem
a böjt és a bűnbánat időszaka is, amit a katolikus li-
turgiában lila színnel jelölnek. A kisszékelyi térko-
szorúra is ennek megfelelően három lila és egy
rózsaszínű gyertya került. A gyertyagyújtás sorrend-
jében a harmadik gyertya színe rózsaszínű, mivel a
(bűn)bánatba már egy kis öröm is keveredik, ahogy
egyre közeledik a karácsony. Szép jelkép, hogy a
rózsaszínű gyertyát akkor gyújtottuk meg, amikor a
Mindenki karácsonyára, a falukarácsonyra össze-
gyűlt a falu apraja-nagyja. A négy gyertya közül az
első a békét, a második a hitet, a harmadik a szere-
tetet, a negyedik a reményt jelképezi.

Az első gyertyagyújtás alkalmát Szabó Anett
Alexa, Fehér Petra és Horváth Gyula szavalata tette
még ünnepélyesebbé.

A második gyertyagyújtáskor Horváth Anna,
Horváth András és Deissinger Ákos mondott az al-
kalomhoz illő verset, prózát, Schlegel Anita pedig
gyönyörű hangjával melengette a didergőket.

Harmadjára a Bokréta dalkör és a Tolnané-
medi kórus énekelt karácsonyi dalokat.

A negyedik gyertya meggyújtására december
24-én 17 órakor kerül sor.

D.F.H.

Mécs László:

Csendes az Advent

Csendes az Advent, várakozunk,
Csendes az Advent, vágyakozunk,

Kicsit elmerülünk, kicsit belülről nézzük magunk,
Kik is vagyunkmi, lényünkből másnakmit adhatunk,

Mert bizony adni kell, adni folyton,
Minden jótett csillaggá válik az égbolton,

Aztán este gyönyörködni bennük,
Emlékezni, elmélkedni, jótettünk ragyog bennük,
Csendes azAdvent, gyülekeznek az égen a csillagok,

Így szép az Advent:
Te adhatsz,
Ő adhat,

Mi adhatunk,
Mindannyian, bizony mindannyian:

Valakinek Angyala Vagyunk.
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„Csendes az Advent, gyülekeznek az égen a csillagok.. .”
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Nálunk is járt a Mikulás!

December 6-án csengőszóval érkezett a
Mikulás a Kerekerdő napközbeni gyermekfel-
ügyelet kis lakóihoz. Napok óta nagy izgalommal
várták a „nagyszakállút”. Vidám nótával fogadták,
majd leültették, hogy kipihenje a hosszú út fára-
dalmait. Miután a gyerekek is letelepedtek, elővett
egy könyvet a zsákjából, és egyenként beszélge-
tett a gyerekekkel, akik megígérték, hogy változ-
tatnak a hibáikon. Ezután ajándékot kaptak,
aminek nagyon örültek, majd verssel és dalokkal
köszönték meg a Mikulás jóságát. Végül „Vi-
szontlátásra! ” köszöntéssel búcsúztak a piros ru-
hás Mikulástól.

Németh Györgyné Gizike óvónő

Köszönetünket fejezzük ki azoknak a
kisszékelyi személyeknek és családoknak, akik
adományaikkal segítették, illetve segítik a munkánkat:
Dobrádi Péternek és a Csengőtejnek, Horváth
Andrásnak és családjának, Hegedűs Gabriellának és
családjának, Dick Györgynek és Varga Józsefnek.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
A Kerekerdő napközbeni gyermekfelügyelet lakói és dolgozói

Az adventi időben a könyvtár is lehetőséget kínált a
készülődésre, ajándékkészítésre. Tatainé Berta Zsu-
zsa szekszárdi könyvtáros volt a vendége a decem-
beri KönyvtárMozinak, aki amellett, hogy a
gyerekeket Lázár Ervin Négyszögletű kerek erdő
meséinek világába kalauzolta, könnyen elkészíthető
ajándéktárgyakat is hozott tarsolyában. Lázár Ervin
Vacskamati virágja című elbeszélésének rajzfilm
feldolgozását nézték meg a gyerekek, miután meg-
ismerkedtek a szereplőkkel, választhattak maguk-
nak mesefigurát, és fejükön a mesehőst jelképező
sapkával a történetből megtanulhatták, a ránk bízott

dolgokat, főleg, ha egy virágról van szó, nem sza-
bad elhanyagolnunk, mert az tönkremegy, elhervad.

Mi, könyvtárosok, igyekszünk az ünnepek és
az év vége alkalmából nem elhanyagolni, hanem ki-
emelni és megjutalmazni leglelkesebb, legszorgo-
sabb olvasóinkat, így a felnőtt olvasók közül Tóth
Krisztiánt, a gyerekek közül pedig Farkas Borbálát.

Minden könyv- és újságolvasónak kellemes
ünnepeket kívánunk!

A könyvtárosok

December a könyvtárban
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Tájékoztató a képviselő-testületi ülésről

Kisszékely Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének soron következő ülését 2017. november
30-án 15 órakor tartotta a Közösségi házban.

Az első napirendi pont alatt Pajor Ágnes pol-
gármester elmondta, hogy lejárt határidejű határozat
egy volt, a DRV Zrt. folyékony hulladék elszállítás
díjmegállapító határozat, melyről a Jegyző értesítet-
te a szolgáltatót. Ezután ismertette a két ülés között
történt eseményeket.
-A közmunkáról elmondta: a földek elmunkálásra
kerültek, 3 területet búzával vetettek be, vetemé-
nyeskertet 2 területre terveznek. A komposztálót és
a környékét rendbe tették. Tűzifát fűrészeltek a hi-
vatal fűtésére. A buszmegállók faszerkezete elké-
szült, az egyedi fém kötőelemek legyártását csak
januárra vállalták, emiatt addig nem tudják lefedni.

A kultúrház előtti hídon és a strand bejárata felé a
térköves burkolat elkészült. A Tamási Járási Hivatal
Munkaügyi Osztálya a 25 év alatti közfoglalkozta-
tottak szakmai képzésére tanfolyamokat indít.
- Szociális tűzifát a Gyulaj Zrt.-től vásárolták. Ere-
detileg 87.630 Ft önrészt terveztek, de megemelke-
dett a tűzifa ára, ezért a vásárlásnál 306.705 Ft-ra
növekedett az önrész. A szállítási költség 119.004
Ft-ba kerül, és a házhoz kiszállítás is az önkor-
mányzat költsége lesz.
- A polgármester részt vett az Önkormányzatok
Szövetségének őszi közgyűlésén, ahol többek kö-
zött az ASP rendszerről, közmunkáról, a megjelent
pályázatokról tartottak tájékoztatókat.
- A helyi könyvtárban tartották a Duna-Dráva Nem-
zeti Park Igazgatóság tájékoztatóját november 14-
én. November 18-án, szombaton rendezték a vállal-
kozók fórumát, 20 fő volt jelen.
- Pályázni lehet kulturális alapellátás támogatására
1000 fő alatti kistelepülések számára. Ezen belül
testvér települési kapcsolat támogatásra pályáztak.

A pályázat felső határa 500 ezer Ft, mely május-jú-
nius hónapban a testvértelepülésre tett kulturális cé-
lú látogatásra fordítható. A pályázathoz csatolni
kellett a testvér települési együttműködési megálla-
podást. Az Erdélyben lévő Kányád község polgár-
mesterével ez aláírásra került.
- Az ivóvízminőség javító programmal kapcsolat-
ban adat egyezetésen vett részt.
- A kistelepülési önkormányzatok fejlesztési támo-
gatása pályázaton Kisszékely elnyerte az 1 millió
forint támogatást.
- A polgármester asszony megrendelte a gazdálko-
dási feladatok pénzügyi ellenőrzését. Az ellenőrzés-
ből egy nap már lezajlott.

A második napirendi pont tárgya a 2017. évi
költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló
beszámoló volt. A gazdálkodási előadó elkészítette
az I-III. negyedéves számszaki beszámolót, melyet
minden képviselő írásban megkapott.

Harmadik napirendi pontként a polgármester
asszony tájékoztatója hangzott el a mezőgazdasági
termelés eredményeiről. Pajor Ágnes polgármester
elmondta, hogy 6 fő dolgozik a mezőgazdasági
munkában ebből 1 fő adminisztrátor és 1 fő kony-
hai kisegítő. 2 nő és 2 férfi dolgozott a kertekben.
Nagy Dezső 3 hónapig működött közre tanácsadó-
ként, segített az öntözési rendszer kialakításában.

A negyedik napirend tárgya a karácsonyi ün-
nepség megszervezése. A falukarácsonyt december
17-én 14 órai kezdettel tervezték a kultúrházban.
Az ünnepi műsor és az estebéd után, az utolsó ad-
venti gyertyagyújtással zárul. A kulturális közfog-
lalkoztatottak már megkezdték az rendezvény
szervezését.

Az ötödik, Egyebek napirend alatt módosí-
tották a szociális tűzifa kiosztására vonatkozó ren-
deletet és a DÁM Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodást. A Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodása is módosításra került, me-
lyet a testület elfogadott.

Takács Erzsébet jegyző elmondta, hogy az
Arculati Kézikönyv elkészítéséhez még nem érke-
zett meg az Örökségvédelmi Hivatal véleményezé-
se, addig nem tudják tárgyalni.

Martina Zoltán



A tavaszi-nyári teendők (nyári tábor és a
strand felkészítése a nyitásra, a zöldterületek keze-
lése és egyéb munkák) miatt az őszre húzódott több,

az idénre tervezett
közterület rende-
zési munka.
A felső faluré-
szen lévő vízelfo-
lyó árok
kialakítása elő-
késztést igényelt.
Mivel az árok a ré-
gi helyén nem ma-
radhatott meg,
ezért az út melletti
közterület határá-
nak kiméretését az
önkormányzat
földmérővel kitű-
zette. Ősszel a

közmunkaprogramban dolgozók a területeket ki-
bokrolták, az ágakat elégették. Az árkolás megren-
delése során a gépi munkát vállaló cég kérte az út
melletti közművezetékek (gáz- és telefonvezeték)
nyomvonalának, mélységének meghatározását, ne-
hogy a vezetékek megsérüljenek, mert akkor hely-
reállításuk, kijavításuk sokba kerülhet. Ezt is
megrendeltük és kijelölték. A gépi munkákat vállaló
cég átalakult, ezért végül másik cég vállalta a mun-
ka elvégzését. A több mint 160 méter hosszan kiala-
kított árok kanyarulatánál egy nyolc méteres
szakasz betonlapokkal burkolásra került, hogy a víz
ne mossa ki az oldalát. A legközelebbi nagyobb csa-
padék idején kiderül, hogy az új árok kellően elve-
zeti-e az ott jelentkező vízmennyiséget, továbbra is
kifolyik-e az útra. Bízunk benne, hogy megoldódik
a főútra áradó víz problémája.

A helyi sajátosságok közmunkaprogramban el-
kezdődött két buszmegálló épület felújítása. A tóparti és
a templom alatti két lemezbódé elbontásra került és he-
lyette új épül. Egy alacsony zsaluköves falra fog kerülni
egy faszerkezet, melynek mezőibe biztonsági üvegme-

zők kerülnek és polikarbonát teteje lesz. A falazatot és
aljzatot a közmunkában dolgozók készítették, a faszer-
kezet is kész van, lefestették, de egyelőre nem szerelhe-
tő fel, mert az összeszereléshez egyedi fém rögzítő
elemeket kell legyártatni. A szerelvények legyártását a
sok munkájuk miatt csak januárra vállalta el egy ezzel
foglalkozó cég. Az összeszerelésben vannak ragasztá-
sok is, amelyeket fagyban nem lehet végezni, a szere-
lésnek nem kedvez a téli időszak. Ezért az időjárástól is
függ majd, hogy a buszvárók mikor tudnak teljesen el-
készülni. Addig is kérjük a autóbusszal utazók türelmét.

A Művelődési Háznál lévő híd állapota rossz
volt, ezért szétszedték a dolgozók, és újat betonoz-
tak, a teteje térkő burkolatot kapott. A híd melletti
árkot kiásták az elfolyó árok irányába.

Az önkormányzat és a templom alatti busz-
megálló közötti árokszakaszon is kiszedésre került
a föld, két híd alja tisztításra került. A falu végén lé-
vő két átfolyót nem sikerült kitisztítani az árokban
álló víz miatt.

A strand felé vezető szórtköves gyalogút felbon-
tásra került. A köves föld olyan útszakaszokra került el-
hordásra, ahol a víz kimosta a földes utakat. Így került a
Honvéd köz – Kossuth utcai lejáróba, a Kiss utca végén
az út folytatásába, a Temető utcából nyíló rövid útsza-
kaszra. A park gyalogútja térkövezésre került. A járda
mellé elhelyeztünk műanyag csövet, melybe térvilágítás
esetén kábel húzható. Romsits Sándortól 30 tő levendu-
lapalántát kaptunk, melyeket a bejáró mellé ültettünk.
Köszönjük a virágokat!

A Kiss utcában a Honvéd köz találkozásánál lévő
hídnál a járda széttört, ezért a közmunkában dolgozók
újrabetonozták.

Amit már nem sikerült az idén elvégezni, de ter-
vezzük még akár a téli időszakban, ha az időjárás engedi,
az utak felületén lévő nagyobb gödröket és az utak szélén
kijárt mélyedéseket kővel telítjük. A szociális tűzifa kihor-
dása, a téli tüzelő betermelése és egyéb munkák mellett ezt
szeretnénk még elvégezni a február végén lejáró közmun-
kaprogamban.

Pajor Ágnes
polgármester
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A falu köztereinek rendezése
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Közhírré
tétetik...

Orvosi rendelés

Pontos információt az orvos
rendelési idejéről a falugondnoktól
kérhet.
A falugondnok telefonszáma:

0630/9041741

Miserend

Karácsonyi szentmise 25-én
délután 14 órakor lesz. Január hónap
első vasárnapján 15:00 órakor kezdő-
dik a templomban.

Kaphatók:

- kályhafénypor, koromtalanító, vízüveg, samotliszt 2 - 5 kg
- iskolai felszerelések
- csillagszóró 70 cm-es (3db-os): 499.-
- e. ü. papírok, papírzsebkendők, papírtötlők
- műanyag eldobható poharak, tányérok, evőszközök
- folyékony mosószerek, mosóporok, mosókapszulák, öblítők, fehérítők,
- fertőtlenítők (Domestos, Floraszept, pumpás) mosogatószerek,
- hipo: 99.-
- izzók (E14; E27) (hagyományos és takarékos) 329,- forinttól
- hólapátok, lombseprűk
- szerszámnyelek (ásó, kapa, lapát, gereblye, hólapát, lombseprű-vékony)
- rágcsálóírtók, rovarirtó szerek
- rachel zsákok (krumplis)
- kesztyűk, védőszemüvegek
További termékek az üzletben!

Hó eltakarítást, TEMETŐ GONDOZÁST és egyéb munkálatokat vállalunk!

Nyitva: H-P: 8-12 óráig
Érdeklődni:

Fehér Árpád - Mini Tüzép, Kisszékely Szabadság út 356.
Tel: Anikó: 30/335-0970, Árpád: 30/971 -6425

Mini-Tüzép hirdetés

Felhívás

Boldog karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag új esztendőt kíván az

Önkormányzat és a Kisszékelyi Kulturális Egyesület!

A televíziós Ízőrzők című
műsor adta az ötletet, hogy meg-
szervezzük a régi hagyományos
kisszékelyi ételek receptjeinek
gyűjtését.

Várunk minden receptet,
amely alapján főztek, sütöttek ré-
gen a családok!




