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A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A
KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

Veteményezés, virágosítás a közmunkaprogramban

A tavasszal indult közmunkaprogramban három csoportban kezdődtek meg a munkák:
- A mezőgazdasági programban a megmunkált földterületekbe a veteményezés megtörtént, fokhagyma
lett ősszel és tavasszal is ültetve, vöröshagyma, burgonya, mák, zöldség, sárgarépa, uborka, bab, saláta. A fóliába nevelt palánták kiültetésre kerültek, paprika,
paradicsom, káposztafélék, egy kis része van még hátra. A fóliába szintén paradicsom és paprika palántákat
ültettek, innen szoktunk a táborosoknak adni a korai
termésből.
A gazzal fertőzöttebb területekbe takarmányrépa került. És van egy nagyobb búzaterület.
A gyümölcsösben megtörtént a tavaszi metszés, permetezés.
- A helyi sajátosságokra épülő programban befejeződött a sátortábor vaságyainak a megtisztítása a régi
lepergő festéktől, majd újrafestésre kerültek. Néhány
ágy elszakadt sodronyát ki kellett cserélni. A sátrakat
elvittük megjavíttatni.
A Kossuth utca végén a fordulónál, az útjavításból ottmaradt martaszfaltot elhasználtuk a falu végi buszmegálló és a Kiss utcában egy helyen kialakult
mélyedés betöltésére. Sajnos kevés volt az anyag, de
tervezzük még kőzúzalék vásárlását, hogy még néhány helyen betöltsük a gödröket.
Megkezdődött a közterületek kaszálása. A fűnyíró kistraktor a múlt évben már olyan rossz állapotba került, hogy el kellett gondolkodni, vagy újat
vásárolunk, vagy nagyjavítást kell rajta végrehajtani.
Egy hasonló gépnek az új ára 1,2 millió forint lett volna, a felújításra pedig 500 ezer forint anyagköltséget
számoltak ki. Mivel a közmunkaprogramba be tudtuk
építeni az alkatrészvásárlást, ezért az utóbbi változat
mellett döntöttünk. Nemrég készült el a szerelés, mostmár tudjuk használni.
A programban dolgozók a fűnyíró kistraktorhoz egy
kis utánfutót készítettek, mely alkalmas szerszámok,
kisebb mennyiségű anyagok szállítására.
Az asszonyok rendbe tették a rózsakertet, parkot, virágládákat. Az erdőből öt pótkocsi feketeföldet hozhattunk – köszönjük az erdészetnek! -, mely
megrostálásra került és minden ágyásba az új ültetésekhez ebből használtak.
A faiskolából hoztunk különböző fákat, cserjéket (közmunkaprogramban elszámolható kiadás). AMűvelődési Ház udvarára három különböző fenyőt ültettünk, és

két rózsaszínvirágú déli mirtuszt. A parkba a kiszáradt-kidőlt fa helyére két tölgyet ültettünk, hat bangitát, három cserszömörcét, három mézbogyó bokrot,
egy berkenyét és két szép fenyőfát.
Az iskolaépület elé két babérmeggyet, az udvar folytatásába egy kacurafát és egy mézeskalácsfát, a vágóhíd mellé két különböző színben virágzó berkenyét.
A Könyvtár udvarába öt tuja került, elé az utcára pedig két nyári orgona.
A virágládákba 22 db muskátli és 3 db dália került, és
még 70 db több fajta egynyári virág.
A Hivatallal szemközti parkolóba az idén is felajánlásból lettek futómuskátlik. Köszönjük Nemesné Marikának és Hegedűs Gabriellának a virágokat!
A Művelődési Házhoz és a parkba, a volt gázcseretelep helyére saját virághagymákból virágágyások kerültek kialakítára. Saját vetésből vasrózsát,
bársonyvirágot, őszirózsát ültetnek a ládákba és a virágágyásokba.
Fűszerkertet alakítottunk ki az óvoda virágoskertjéből. Ültettünk lestányt, mentát, bazsalikomot, izsópot,
fodros és sima metélőpetrezselymet, kakukkfüvet,
snidlinget, oreganót, tárkonyt, boriskafüvet, rozmaringot. A növények mellé jelölő táblákat teszünk,
hogy aki ismerkedik velük, tudjon tájékozódni. A kiskert bemutató jellegű, de egyben szolgálja a konyhát
is, ha éppen egy kis különleges fűszerre lenne szükség valamelyik ételbe.
Mivel ÁNTSZ ellenőrzés várható az orvosi rendelőbe, ezért a helyiségeket soron kívül ki kellett festeni.
A szobákban a falak alja végig foltos volt, lepergett a
meszelés. A dolgozók kirakodtak, és a festőnk a kőművesünk segítségével kifestették az orvosi szobát és
a várótermet, lemázolták az ajtókat, ablakokat. Kitakarításra és minden a helyére került.
Megkezdődött strand nyitás előtti karbantartási munkák elvégzése, a kiszolgáló épületek helyiségeinek
festése, ajtótokcsere, a medence csiszolása.
- A harmadik hosszú távú programba az előző két
programból kimaradó személyek kerülhettek. Végül
csak egy főt tudtunk alkalmazni. Őt elsősorban a közterületek rendben tartására foglalkoztathatjuk. A fűnyíró kistraktor szerelését is ő végezte.
A programokban dolgozók végzik el a hivatalsegéd, a
családi napközi gyermekfelügyelő, a konyhai kisegítő
feladatokat is.

Pajor Ágnes
polgármester
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Május a könyvtárban

Májusban van az év egyik legfontosabb ünnepe,
amelyen az Édesanyákat éltetjük. Hálát adunk,
amiért felnevelnek minket, a mosolyokért, amiket
akkor kapunk, mikor talán meg sem érdemeljük
őket, a boldog percekért, a tanításukért, és
egyáltalán: az életünkért.

Az idei évben két nagy vászonra festettünk
üzeneteket Anyukáinknak, Nagymamáinkat. Ki
hosszabbat, ki rövidebbet, de mindannyian szívből
gondoltuk, amit írtunk. A visszajelzésekből tudom,
hogy bizony sok boldog könnyet okoztunk ezzel a

kis akcióval.
Köszönöm ezúton is a résztvevőknek a lelkességet,
a vidámságot, a részvételt! No és persze az újság
hasábjain keresztül is köszöntjük a számunka
legfontosabbakat: az Édesanyákat és a
Nagymamákat!
A következő májusi rendezvényünk Lázár Ervinhez
kapcsolódik. Talán nem mindenki tudja, hogy
bizony nem kevés időt töltött nálunk a Művész Úr a
Kiss utcai házában. Születésnapjának évfordulója
alkalmából tisztelegtünk Lázár Ervin emléke előtt
egy általa írt mesejátékkal, és megnéztük a Szegény
Dzsoni és Árnika című filmet. Nagyszerű, és vidám
társaság jött össze ezen alkalomból, így jól
szórakoztunk. Örülök, hogy eljöttetek! (Egy kis
érdekesség: Lázár Ervin Napló című könyve
megtalálható, és kölcsönözhető a könyvtárunkból,
melyben külön fejezet jut Kisszékelynek, és sokszor
megható, sokszor megmosolyogtató részleteket
ismerhetünk fel a sorok között, faluban élő
társainkról. Érdekes olvasmány!)

Pajtaszínház előadás

Dick Ramóna

A Nemzeti Művelődési Intézet (NMI), a Magyar ünnepire való cserélésével szaladnak bele mókás
Teátrumi Társaság (MTT) és az Emberi Erőforrások eseményekbe.
Minisztériuma (Emmi) támogatásával 2015 októberé- Nagyszékely Hargitai Péterné vezetésével Baben indult a Pajtaszínház mintaprogram, melynek cher Iván Az elhagyott falu című kötetére utalva
célja elsősorban a vidéki amatőr színjátszás hagyo- kapta A megtalált falu címet. Ez a színdarab is mományainak felélesztése, és helyi közösségek építése, solyra derítette a nézőket, mivel vicces keretben muformálása . A projekt keretein belül hat megye 24 te- tatta be a nagyvárosból falura költöző házaspár
lepülésének színjátszó csoportja léphetett a világot beilleszkedését.
jelentő deszkákra január 23-24-én a Nemzeti Színházban a Magyar Kultúra napja előtt tisztelegve. A
felkészülés során a csoportok munkáját mentorok felügyelték, akik tanácsaikkal segítették az ifjú színészek és vezetőik munkáját . A résztvevő társaságokat
egyaránt képviselték általános iskolás, középiskolás
gyerekek, és már dolgozó felnőttek.
Április 23-án 17:00 órakor a kisszékelyi művelődési házban volt szerencsénk megnézni a regölyi és
nagyszékelyi színjátszó csapatot. Mind a két telepü- Ebben a 2 órás műsorban sokat nevettünk és
lés a saját falujára jellemezte át saját darabját.
egyeseknek talán még a könnye is kicsordult a taRegöly Dávid Antalné vezetésével Lázár Ervin- nulságos jelenetek közben.
től a Csillagmajor novellából a Grófnő című darabot Köszönjük mindkét társulatnak, hogy eljöttek
adták elő. Ebben a darabban egy történelmi paródiát hozzánk és színesítették a falu lakóinak kulturális
láthattunk, amiben a szereplők a hétköznapi viselet életét.
Turula Ilona
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Májusfa állítás

Április utolsó hétvégéjén a strandon ismét megrendezésre került a már hagyományos Májusfa állító ünnepség. Az eseményre közel 50 fő tette tiszteletét,
vegyesen helybeli lakosok és hétvégi házzal rendelkezők. Az ünnepség alatt megtörtént a résztvevők segítségével a májusfa feldíszítése, felállítása. A fa
mérete azonban megtréfálta az állítókat, csak másodszori próbálkozásra sikerült a helyére tenni. Ezután
egy rövid nótát és táncot követően zenés, beszélgetős estébe kezdtünk, amit megszínesített a finom bog- magát és egy nagyon jó szombati hangulat kerekerácsban főtt vacsora. Az ételt Kiss Melinda és dett, amihez elmaradhatatlanul előkerültek a házi
Császár Zoltánné készítette a jelenlévők segítésével. borok és pálinkák.
A visszhang alapján mindenki jól érezte
Turula Ilona

Nyílt nap az erdő mélyén

Az elmúlt hetek gyakori esőzéseit végre felváltotta a
napsütés. Nem is jöhetett volna ez jobbkor, hiszen
már kora reggel gyülekeztünk az iskola előtt, hogy
-ki gyalog, ki pedig autóval- kijussunk a Jáger réti
vendégház megnyitó ünnepségére. Mikor elérkezett
az idő, és látszólag senki sem hiányzott, útnak indultunk. Végigsétáltunk a Kiss utcán, majd áttértünk a

Volt, aki neki is látott a késői reggelinek, volt, aki
viszont a felújított épületre volt kíváncsibb. Kívül
szinte teljes egészében megőrizték a ház kinézetét,
belül pedig emeletes ágyak, konyha, fürdő, és egy
hangulatos társalgó várja a megpihenni vágyókat.
A vendégház szerencsés helyen van, minden szempontból, hiszen -bár az erdő mélyén található-, érinti
a Kerekerdő Tanösvény útvonalát is, valamint több
erdei út központja is, így szinte minden kirándulás
alkalmával bele-belebotlik az ember.
10 órakor kezdetét vette a hivatalos megnyitó, melyen Gőbölös Péter a Gyulaj Zrt. vezérigazgatója,
Pajor Ágnes polgármester és Szi Benedek Sándor
erdészetvezető mondott pár szót az épületről, annak
történelméről, tervekről, álmokról. A Kisszékelyi
Kerekerdő Családi Napközi gyermekei előadtak egy
aranyos verset, őket leváltva pedig a helyi Bokréta
Népdalkör énekelt el egy ide illő dalcsokrot.

földes-útra, és meg sem álltunk a kulcsosházig.
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem hangzott el
gyakran a „Messze van még?”, „Sokat kell még menni?”, és a „Mikor érünk már oda?” kérdés, de derekasan álltuk a túrát, hamar elérve célunkat.
Itt már vártak minket az erdészet dolgozói, akik különböző szemet gyönyörködtető szendvicsekkel és teával készültek a megérkezésünkre.

Ezt követően mindenki szabadon körbejárhatta a területet, a házat kívül-belül megszemlélhettük, ki-ki
kedve szerint falatozhatott még a finom szendvicsekből, valamint részt vehettünk rövidebbhosszabb kirándulásokon is.

„ Az erdő a határtalan kedvesség és jóakarat sajátos
szervezete, amely semmit sem igényel a létezéséhez,
de védelmet ad minden lény számára. Árnyat kínál
még a favágónak is, aki elpusztítja. ”

Buddha

Dick Ramóna
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Kisszékely nemzeti értékei V., kisszékelyi épített örökség

A településnek igen kevés műemléke, tekintélyes, ódon épülete van. A falu sajátos arculatát a még
meglévő, 20. század elején épült, hagyományos, falusias parasztházak határozzák meg. A házakat fésűs
módon építették be a szalagszemen kialakított telkeken. A népi jellegű épületek jellemzően hosszú, egytraktusú házak, amelyek az utcafrontra merőlegesen
állnak, oromfalas, nyeregtetős kialakítással. A tömésfalú házak ollóágasos, szelemenes tetőszékkel épültek, amelynek héjazata nád, a század közepén már
jellemzően pala vagy cserép. A födém viklis, szalmapólyás. Az épület padlózata egy helyiség kivételével
döngölt föld volt. Az eredeti háromosztatú (szobakonyha-szoba) házakhoz kamra - benne padlásfeljáróval -, istálló, pajta csatlakoznak. Az udvaron ólak,
góré, füstölő, nyári konyha. A házak utcai homlokzata kétablakos. Érdemes megfigyelni a hosszú folyosónak, a „gangnak” az ajtaját, amihez nem
kapcsolódik lépcső, tehát nem mindennapi használatra készültek. Ezeket az ajtókat csak abban az esetben
nyitották ki, amikor a házban halott volt, és ezen az
ajtón keresztül adták ki a koporsót. Amelyik háznál
az udvar végénél hirtelen emelkedő löszpart található, ott abban alakítottak ki üregeket a tyúkólnak, pincének, nyári konyhának. Másrészt a házakhoz
közeleső mélyutakban is találhatók löszpincék, ahol
a boroshordókat tárolták.
Régen minden család a faluhoz közel eső területeken szőlőt művelt. A szőlőhegyek jellegzetes gazdasági építményei a présházas pincék. A présházak
téglából épültek. A kisablakos helyiségből nyílik a
földbe ásott, téglával kiboltozott pince. Kisszékelyben megmaradt néhány hagyományos építésű présház, melyet érdemes megőrizni az utókor számára.
Sok helyen sajnos már csak nyomokban lelhető

fel az eredeti ház, mert hozzáépítettek, a régi ablakokat újakra, nagyobbakra cserélték, vagy befalazták a tornácot, így megváltozott a házak formája,
megváltoztak az arányaik. A cél az épületek megmentése. Kedvezményeket kínálva az önkormányzat
szeretné támogatni a tulajdonosokat a stílushoz illő
felújításban. Ehhez az adatgyűjtés, a régi, eredeti fotók felkutatása folyik. Remélhetőleg egyre több ház

nyeri vissza régi formáját.
Hosszú távú cél Kisszékely sajátos építészeti arculatát megőrizni, a lehető legtöbb értékes régi épületet megmenteni, helyreállítani. Ha ezek a régi
házak eredeti szépségükben mutatják magukat, az
nemcsak a háztulajdonosok, hanem az egész falu
számára büszkeség lesz.
A javaslatot Pajor Ágnes késztettte, teljes tartalma a
KKE honlapján (kke-kisszekely.hu) érhető el.

Újabb közterületi rongálások!

Sajnos újabb rongálások történtek. A Művelődési
Házzal szemben az egyik beültetett virágládát bedöntötték
az elfolyó árokba. A Kiss utca folytatásában a horgosból
elvitték a korlátot és a lábat, továbbá az áprilisi újságban
említett tanösvény táblát negyedszerre is megrongálták.
A rongálás szándékos magatartás. Aki idegen vagyontárgy megrongálásával kárt okoz bűncselekményt követ
el. Minden további esetet jelezni fogunk a rendőrségnek.
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Beszámoló az áprilisi képviselőtestületi ülésről

A Képviselő testület soron következő ülését április 28-án tartotta. Az 5 fős testületből 4-en vettek
részt az ülésen, 2 fő meghívott vendég mellett a lakosság részéről 5 fő jelent meg.
Pajor Ágnes polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd miután megállapította, hogy az ülés határozatképes, megnyitotta azt.
Az első napirendi pontban a polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy nem volt lejárt határidejű határozat. Ezt követően ismertette a két ülés
közötti legfontosabb eseményeket.
* Április 18-án pályázati tájékoztatón vett részt,
20-án pedig a LEADER Egyesület tartott taggyűlést,
melyen elsősorban polgármesterek vettek részt. A tájékoztatón elmondták, hogy várhatóan őszi határidővel pályázatok jelennek meg, melyeket
rendezvényekre, eszközbeszerzésre, helyi termékek
előállítására, és forgalmazására lehet beadni. A pályázatokra kevés pénz áll rendelkezésre, ezért elsősorban a kisebb igényléseket fogják támogatni.
* A templom felújításával kapcsolatban felkereste Dohóczki Péter Urat (Pécsi Püspökség gazdasági
igazgatója), valamint a Megyés Püspök Urat. A Püspök Úr válaszlevelében leírta, hogy nem áll módjukban a kisszékelyi templomot elindítani a pályázaton.
Dohóczki Péter Úr a gyűlés napján telefonált, jelezte
hogy módosították a pályázati kiírást, javasolta,
hogy az önkormányzat pályázzon az egyház tulajdonosi hozzájárulásával. Dohóczki Úr továbbá felajánlotta, hogy amennyiben az önkormányzat
megtervezteti a pályázatot, ők annak megírását elvállalják, valamint a finanszírozást is.
* A vízelvezető árkok pályázatának beadási határideje a hónap közepén lejárt, ezt határidőre sikerült beadni. Elnyert pályázat esetén el kell készíteni
a konkrét terveket, közbeszerzési eljárást kell kiírni.
* A turisztikai pályázat beadási határideje a testületi ülést megelőző nap volt. Az összeállított pályázat 118 millió Ft feletti. Vannak pályázati feltételek,
amelyeket 5 évre vállalni kell. Feltétel, hogy a megvalósítás alatt, és még további 3 évig az önkormányzatnak közgazdász végzettségű, turisztikai
szakembert kell alkalmazni.
* A polgármester felsorolta az áprilisi rendezvényeket (Borverseny, Költészet napi megemlékezés).
* A mezőgazdasági közfoglalkoztatásban dolgozók elvégezték a veteményezést. A kultúrház udvarát
füvesítették, valamint virágágyásokat alakítottak ki.
Folytatódik a közterületek virágosítása.
* Simontornyán több társulási ülésen is részt
vett: Köznevelési Társulás, Sürgősségi Betegellátás

Társulás, Szociális Szolgáltatás Társulás.
* Martina Zoltán kulturális közfoglalkoztatott
összeírta az egyedi szennyvíztisztítással kapcsolatos
igényeket, pályázati lehetőség miatt.
A második napirendi pontban az önkormányzat
2015. évi költségvetési zárszámadását tárgyalták,
valamint fogadták el. Ehhez az anyagot Arnold Róbert gazdálkodási előadó készítette el.
A harmadik napirendi pontban a testület a 2015.
évi adó-kivetési és beszedési feladatok végrehajtásáról és az adózási fegyelemről tárgyalt. A beszámolót
Péti Mária adóügyi előadó készítette. Májer József
megállapította, hogy a befolyt bevétel jelentősen eltér a tervezettől, a következő tervezésnél erre ügyelni kell. A különbözet a nagyobb iparűzési adó
befizetéséből keletkezett.
Negyedik napirendi pontként vette górcső alá a
testület az idei Aratóünneppel kapcsolatos tennivalókat. Az idei Aratóünnep július 16-án kerül megrendezésre. Az aratás helyszíne a Templomhegyen
lesz, az önkormányzati búzaföldön. A rendezvénnyel kapcsolatos kiadások - az előző évek tapasztalatai alapján- a támogatások összegéből
visszatérül.
A lakosság részéről megjelent hölgy jelezte,
hogy a tavalyi kulturális műsor túl hosszú volt, így
megegyeztek, hogy idén némileg rövidebb lesz.
Májer József képviselő kültéri misét javasolt.
A Vadvirág Vendégházhoz terveznek különböző
programokat, kaszakalapálást, csádé-kötél fonást,
kenyérdagasztást.
Ötödik napirendi pontban a vízelvezetési, út- és
hídkarbantartási munkálatokról esett szó. Pályázatot
nyújtottak be több szakasz burkolására, kiárkolására
is. A polgármester elmondta, hogy árok, út és járda
pályázatok nagyon ritkán jelennek meg, és ezen ritka alkalmakkor nagyon sokan jelentkeznek, a keret
pedig alacsony. Keresni fogja azonban a javításhoz
szükséges forrásokat.
Hatodik napirendi pontban az „egyebek”-ről
esett szó. A polgármester ismertette, hogy nagyon
sok munka van a pályázatokkal, képviselő társai segítségét kérte. Májer József képviselő javasolta,
hogy szakembert bízzanak meg ezen feladatok
komplett ellátására. A templom ügyének intézését
elvállalta. Az óvoda ügyében Horváthné Apró Etelkát kérik fel menedzselésre. A polgármester elmondta, hogy a már beadott turisztikai pályázathoz
szükséges üzleti tervet készíteni. Ezek átbeszélése
után az ülést bezárta.
Dick Ramóna
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Meghívó

Bevásárló út

Lehetőség van havi egy alkalommal
bevásárló útra menni a falugondnoki
autóval, Tamási vagy Sárbogárd
üzleteibe. A járat időpontja minden
hónapban az első péntek, 13:00 órai
indulással.
Jelentkezni
lehet
telefonon, vagy személyesen
Szamonek Gyulánál (telefon:
30/904-1741). Az autó legalább 4 fő
jelentkezése esetén fog közlekedni,
maximálisan 8 fő utazhat. Az út díja
500 Ft/fő.

Hirdetés

Kínálatunkból:
Müller-kamillás toalett papír 24tek3rét: 1265.Coala toalett papír 10tek-3rét: 520.Aloe Vera toalett papír 8tek-3rét:
470.Papírzsebkendő-kamillás: 100db-os :
120.Papírzsebkendő-gyerekmintás: 60.Hypo: 90.Sósav: 220.Sósav 30%: 365.Domestos: 460.Flóraszept: 460.Pur mosogatószer 900ml: 435.Lorin folyékony szappan 1l: 350.Lorin habfürdő 1l: 415.Max légfrissítő: 290.Rovarírtó szerek kaphatók!
További termékek az üzletben!
Fűnyírást, temető gondozást és
egyéb munkálatokat vállalunk.
Érdeklődni:
Fehér Árpád -Mini Tüzép
Kisszékely
Szabadság út 356.
tel: 30/335-0970
30/971-6425

Újra Szentivánéj!

Idén nyáron ismét megünnepeljük
a varázslatos Szentivánéjt a
könyvtárban!
Mágia, jóslások, tűzugrás, minden
lesz, amivel szerelmet, szerencsét
és egészséget tudunk varázsolni
magunknak, és szeretteinknek.
Meghívott vendégünk Kovács
Gábor Hangvarázsló lesz, aki akár
a Fábry Showból is ismerős lehet
több olvasónak is.
Találkozzunk a könyvtárban!

Meghívó

Június 24-én, 17 órától a könyvtár épületében az aratóünnepről
tartanak megbeszélést. Mindenkit
szeretettel várnak!

www.kisszékely.hu

Aktuális információk, közérdekű
adatok, turisztikai programok, érdekességek.

2016 május

Szelektív

2016 június 22-én, csütörtökön az
alábbi hulladékokat helyezhetjük
ki elszállításra: Ásványvizes, üdítős, PET és egyéb flakonok, tiszta
csomagoló fóliák, fém- és aludobozok (sörös, üdítős, konzerves),
újság- és karton papírok, illetve
kombinált csomagolóanyagok (tejes és üdítős dobozok).
A fent feltüntetett anyagok lehetőleg lapjára hajtva vagy taposva
kerüljenek a gyűjtőzsákokba!
Üveg hulladékot a hulladék szigeten felallított gyűjtőedénybe kéretik elhelyezni!
2016 június 9-én a komposztálható hulladékokat helyezhetjük ki
elszállításra.
Forrás: Vertikál Zrt.

Ebédrendelés

A konyhán ebéd rendelésre, adott
nap reggelén 8 óráig van lehetőség! Ebéd rendelését a 06/30 6529652 telefonszámon adhatja le! A
szociális étkezés ára: 550 forint/fő/adag, mindenki másnak:
750 forint/fő/adag.

Orvosi rendelés

Pontos információt az orvos rendelési idejéről, a falugondnoktól
Miserend
A szentmise minden hónap első kérhet!
telefonszáma:
vasárnapján 16:00 órakor kezdő- A falugondnok
06-30/904-1741
dik
.

Elhunytak

Csibrik József
72 éves
volt kisszékelyi lakos
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