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XIV. évfolyam 1. szám

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

Karácsony a Kerekerdő napközbeni
gyermekfelügyeletben
Sz
A Mennyből az angyal című
karácsonyi dalra kézen fogva érkeztek meg a gyerekek a karácsonyi
hangulatot idéző csoportszobában
lévő karácsonyfához. A dal hallatán
a szülők arcán meghatottság látszott, szemükben könny csillogott.
Természetesen a gyerekek is megilletődtek egy kicsit, de a dal végére
megnyugodva álltak a karácsonyfa
alá, és gyönyörűen elszavalták kis
verseiket. Néhány karácsonyi dal
elhangzása után az ünnephez kapcsolódó dalosjátékok következtek.
Különösen a Komatálat hoztam című dalosjátékot élvezték a gyerekek és a szülők is. Ez a dal a disznóölés utáni kóstoló ajándékozását idézte. Közös vers és hangszerrel kísért karácsonyi dal zárta a műsort. Ezután következett a vendégek és a
szülők részére az általunk készített ajándékok átadása. Mindenki kapott egy ajtódíszt és egy szépen becsomagolt Luca-napon vetett búzát, kettő karácsonyi mézes sütit, amelyet a szülők és a gyerekek az előző napon együtt díszítettek. És akkor jött a meglepetés a gyerekeknek! Nagyméretű papírházikót lepleztünk le,
amely tele volt játékokkal. Alig bírtunk a gyerekekkel, míg Ibolya néni a játékok beüzemelésével foglalkozott. Én igyekeztem a vendégek kedvébe járni, kínálgattam az általunk és a gyerekek által készített sütiket, melyeknek óriási sikere lett. Mindenki jól érezte magát, sikerült igazi karácsonyi hangulatot teremteni,
megalapozva az otthoni karácsony hangulatát.

Németh Györgyné Gizike óvónéni

Fotókiállítás
Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt a simontornyai
Vak Bottyán Általános Iskola,
Gimnázium tanulójának, Klár
Máténak fotókiállítására. A
megnyitót február 3-án 17 órai
kezdettel tartjuk a Sislay József
Községi Könyvtárban.

Demográfiai adatok
Lakosságszám 2017 január 1.-jén:
létszám növekedés:
- Bejelentkezés
- Születés
Növekedés összesen:
létszám csökkenés:
- Kijelentkezés
- Halálozás:
Csökkenés összesen:

323 fő

Lakosságszám 2017. december 31-én:

315 fő

12 fő
–
12 fő
12 fő
8 fő
20 fő
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Kisszékely település ivóvízminőség-javító program
A DRV Zrt. 2016. évben kezdeményezte az
Országos Közegészségügyi Intézetnél, hogy Kisszékely település kerüljön be az országos vízminőség
javítási programba, tekintettel arra, hogy Kisszékely
településen a szolgáltatott vízben az ammónium-ion
tartalom határérték közeli értéket mutat a II. sz. kút
üzemeltetése esetén. Az I. sz. kút üzeme esetén a
szolgáltatott víz minősége több paraméter tekintetében meghaladná a határértékeket, üzemeltetésére
jellemzően nem kerül sor, így csak tartalék szerepet
tölt be. Az I. sz. kút használatához vízkezelő berendezés kiépítése szükséges, a megfelelő vízminőség
elérése, illetve a lakosság biztonságos ellátása érdekében.

kapacitású tisztítási technológia kiépítését, új vízkezelő épület létesítésével. A jelenlegi vízmű telepen a tervezett létesítmények már nem férnek el,
így a terület bővítése is szükséges, mely ingatlan
vásárlással és rendezési tervmódosítással is jár.

Az Országos Közegészségügyi Intézet 2017.
január 31-én kiadott szakvéleményében támogatta,
hogy Kisszékely település belekerüljön az országos
programba, a határértéket meghaladó ammónia tartalom miatt. A program KEHOP konstrukció keretében valósulhat meg.

A meglévő üzemelő kútban szivattyú csere is
szükséges megfelelő védelemmel és korszerű szabályzással. Az új vízkezelő épületben kerül elhelyezésre egy 4 m3-es puffer tároló és a hálózati
nyomásfokozó szivattyúk.

Kisszékely település ivóvízminőség-javító
program megvalósítására a NFP Nemzeti Fejlesztése Programiroda Nonprofit Kft. Támogatási szerződést
és
Konzorciumi
Együttműködési
Megállapodást kötött Kisszékely Község Önkormányzatával.
A projekt összes elszámolható nettó költsége: 138 millió Ft, a projekt teljes körű költségtámogatásból valósul meg.
A KEHOP pályázathoz szükséges Megvalósíthatósági Tanulmányt, illetve a szükséges
terveket a NFP Nemzeti Fejlesztése Programiroda Nonprofit Kft. megbízásából a REMI
Plan Kft. készíti.
A tanulmány és az előzetes tervek elkészültek, és jóváhagyásra beadásra kerültek a
KEHOP programokat jóváhagyó szervezethez.
Mit is tartalmaz a projekt?
A tanulmány tartalmazza 1 db mélyfúrású kút létesítését 142 m talpmélységgel, a
meglévő II. sz. kúttal azonos mélységgel, 6 m3/h

A jelenlegi vízmű telepen kerülhet elhelyezésre egy vasiszap ülepítő, a meglévő villamos
csatlakozás fejlesztése is szükséges. A projekt része
6300 m hosszúságú ivóvíz hálózat mechanikai tisztítása, a 2x 50 m3-es hálózati ellennyomó tározó
felújítása, korszerű vezérlési és üzemfelügyeleti
rendszer kialakítása is. A kezelt víz fertőtlenítésére
klórdioxid fertőtlenítő szer előirányzott.

A tanulmány jóváhagyása után elkészülhetnek a vízjogi létesítési és építési engedélyezési tervek és elindulhat az engedélyezési eljárás.
Az engedélyek rendelkezésre állását követően közbeszerzési eljárással történik a kivitelező kiválasztása, és ez után kezdődhet meg a kivitelezés.
Összeállította: Májer József
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Ízőrző műsor kisszékelyi receptek 1.

Farsang a könyvtárban

Kisszékelyi reggeliző krémek
Hozzávalók:
Körözött: 50 dkg tehéntúró, 3 dl tejföl, 3 evőkanál őrölt paprika, kis
fej lilahagyma, 1 kávéskanál őrölt kömény, só, csipetnyi őrölt feketebors, 3 szál újhagyma.
Tojáskrém: 8 tojás, 3 dkg vaj, 1 gerezd fokhagyma, 1 kis csokor petrezselyemzöld, 3 evőkanál majonéz, só, 1 teáskanál őrölt fehérbors, 1
kicsi lilahagyma.
Töpörtyűkrém: 50 dkg töpörtyű, 3 dkg vaj, 2 tojás, 3 gerezd fokhagyma,
1 nagyobb vöröshagyma, másfél evőkanál őrölt paprika, só, 2 teáskanál
őrölt bors, 1 evőkanál mustár, 1 kis csokor petrezselyemzöld.
A körözötthöz a túrót összetörjük, beletesszük a tejfölt. A
lilahagymát és az újhagymát megtisztítjuk, és apróra vágva hozzáadjuk.
Őrölt paprikával, ízlés
szerint sóval, őrölt borssal
és köménnyel ízesítve
összekeverjük.
A tojáskrémhez a
tojásokat keményre főzzük, megtisztítjuk, apróra vágjuk. Kis kockákra szelve beletesszük a
fokhagymát, a lilahagymát, és az összedarabolt petrezselymet is. Puha
vajat, majonézt, fehérborsot, sót keverünk hozzá.
A töpörtyűkrémhez két tojást keményre főzünk, megtisztítunk.
A hagymákat is előkészítjük. A töpörtyűt, a tojásokat és a hagymákat
egymás után húsdarálón ledaráljuk. Keverünk hozzá kevés vajat, felaprított petrezselymet, végül mustárral, őrölt paprikával, őrölt borssal
ízesítjük.
Kenyérre kenve, paprikával, paradicsommal nagyon finom.

Új fedést kapott a mázsaház
A Temető utca elején az
1960-as évek végén épülhetett a
mázsaház, mely régen a háztáji állattenyésztésben hizlalt sertések
felvásárlásának, elszállításának
helyszíne volt. A faluban a családok számára a jövedelem kiegészítés egyik lehetősége volt leginkább az 1970-es években, de
még az 1980-as években is - a sertéstartás. A rendszerváltozást követően a piac beszűkülése
következtében csökkent a felvásárlás, a jelentősen emelkedő takarmányárak miatt abbamaradt a
tenyésztési kedv. Mára már majd-

nem teljesen felhagytak a sertéstartással, csak néhány helyen
vágnak saját fogyasztásra állatot.
Sokan már csak emlékként őrzik a
téli disznótorok élményét.
A mázsaház körüli fakerítés
és felhajtó már korábban elbontásra
került. A mázsa feletti lábakon álló
tetőszerkezet is kezdett eldőlni,
ezért elbontottuk. Helyette most egy
szép új építmény készült, mely az
utca dísze lett. Tavasszal a mázsa
még kitisztításra, festésre kerül.

Pajor Ágnes

Február 9-én, pénteken délután 16 órától farsangi játszóházba
várjuk a könyvtárba a jelmezbe öltözött gyerekeket, kicsiket és nagyokat és a velük együtt nevetni,
szórakozni vágyó felnőtteket. Aki
nem húz jelmezt, a könyvtárban álarcot készíthet magának.

Felhívás
A televíziós Ízőrzők című
műsor adta az ötletet, hogy megszervezzük a régi hagyományos
kisszékelyi ételek receptjeinek
gyűjtését.
Várunk minden receptet,
amely alapján főztek, sütöttek régen a családok!

SzJA 1 % felajánlás
Kérjük, ajánlja fel adójának 1%-át
a Kisszékelyi Kulturális Egyesület
javára!
A kedvezményezett adószáma:
18859074-1-17
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Tájékoztató a képviselő-testületi ülésről
Kisszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. december
14-én 13.00 órakor tartotta a Közösségi Házban. Az
5 tagú Képviselő-testületből 4 fő jelent meg.
Az első napirendi pont alatt Pajor Ágnes polgármester elmondta, lejárt határidejű határozat 2
volt: a DÁM Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodás módosításának elfogadásáról szóló,
valamint a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításának elfogadásáról szóló határozat. A jegyző
mindkét helyre megküldte a határozatot. A továbbiakban a polgármester ismertette a két ülés között
történt eseményeket:
- Közmunkában a férfiak és a nők téli munkákat végeznek.
- A polgármester asszony részt vett a Vertikál Zrt.
év végi közgyűlésén, ahol beszámoltak éves munkájukról, járt a Tamási Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán a 2018. évi közmunka tervezéssel
kapcsolatos egyeztetésen.
- A Sóstói táborral kapcsolatban a Tamási Közös
Önkormányzat megbeszélést tartott a résztulajdonnal rendelkező önkormányzatok polgármestereivel.
Elmondták, hogy a táborépület leromlott állapotban
van, a felújításra pályázati lehetőség nem volt. Szeretnék hasznosításra bérbe adni. Elhangzott, hogy a
kistelepülések önkormányzatai a tulajdoni részüket
szeretnék eladni a nagyobb önkormányzatoknak.
- Helyi termékbolt engedélyezési eljárásához meg
kell kérni a közútkezelő hozzájárulását a parkolóra.
A kérelmet a polgármester asszony elküldte.
- A polgármester asszony jelezte Lázár Zsigmond
örökösnek, az önkormányzat megvenné a Lázár Ervin-házat. Az örökösökkel januárban egyeztetnek.
- A pályázatokról elmondta: az egyedi szennyvízkezelés pályázatot átdolgozás után a pályázatírók december 7-én beadták. Januárban indulnak a
Leader-pályázatok. Pályázni lehet településképet
meghatározó épületek felújítására, ebben gondolt a
hivatalépület homlokzatának felújítására. Az épület
szerepel a helyi védett épületek listájában, ezért jellegében nem változhat a felújítás során. A pályázható összeg 3 millió forint. A turisztikai pályázatról
nincs hír, valószínűleg nem támogatják, része volt a

kemenceépítés a strand melletti területen, ezt lehetőség szerint Leader-pályázatból próbálná megvalósítani.
Második napirendi pont alatt a testület 2017.
évi munkájának értékelésére került sor. A polgármester asszony a képviselők munkájában kiemelkedőnek tartja Horváth András a helyi védett területek
kialakításában készített anyagát. Mindenkinek
megköszönte az egész évi munkáját.
Harmadik napirendi pont alatt a 2018. évi
munkaterv megállapítása szerepelt, melynek anyagát a jegyző előkészítette, a képviselők írásban
megkapták.
Negyedik, egyebek napirendi pont alatt a
következők hangzottak el:
- A jegyző elkészítette és ismertette a 2018. évi belső ellenőrzési tervet.
- Az ülésen részt vett Farkas István főépítész a
Konszenzus Pannónia Zrt.-től, aki tájékoztatta a
Képviselő-testületet a Települési Arculati Kézikönyv tartalmáról. Felolvasta a rendelet tervezetet,
kérte az elfogadását.
- A Sóstói tábor bérbeadásával kapcsolatban a polgármester asszony elmondta, a tulajdonrész eladása
lenne az önkormányzat érdeke.
- Májer József képviselő kérte, a létrehozandó kisszékelyi szociális szövetkezetbe belépés ügyében
döntsenek. A szövetkezet pályázati esélyei magasabbak, ha önkormányzat is tagja a szövetkezetnek.
A képviselők döntésük előtt áttanulmányozzák az
alapító okiratot.
Takács Erzsébet jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a szociális tűzifa kérelmek elbírálása
zárt ülésen történik.
Deissinger F. Hajnalka

A 2018. február 1-én 15 órakor a könyvtárban képviselő-testületi ülés lesz.
Napirendje: Tájékoztató a két ülés között
történtekről. Településfejlesztési koncepció megvalósításának helyzete, megújítása. Település gazdasági állapotának alakulása. Egyebek, melyen belül
téma a HEP felülvizsgálata és az általános iskolai
felvételi körzetének véleményezése.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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Pályázati felhívások
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
5-8. osztályos diákok számára pályázatot hirdet
az alábbi témákban:

II. témában találkozhattok bloggerekkel, írókkal, szerkesztőkkel stb.
A pályaműveket 2018. május 15-ig kell leadni a helyi könyvtárba.

I. GYERE VELEM A KÖNYVTÁRBA! címmel készíts maximum 2 perces reklámfilmet a falutokban műA kistelepüléseken élő alsó tagozatos diákok
ködő könyvtárról. – Mutasd be, hogy mit lehet ott számára pályázatot hírdet az alábbi témákban:
csinálni, miért jó odajárni!
I. Olvasd el te is! - Készíts könyvajánlót három kedVAGY
venc könyvedről írásban (összesen maximum 2 oldal)!
II. OLVASTAD MÁR? Készíts könyvajánlót 4 db a helyi könyvtárból kölcsönzött, általad érdekesnek talált
könyvhöz (maximum 1 gépelt oldal könyvenként)!

VAGY
II. Készíts könyvborítót kedvenc könyveidhez (legalább hármat)!

Mindkét témában a legjobb tíz beküldő jutalma
egyhetes táborozás a pörbölyi Ökoturisztikai KözpontBEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2018. MÁJUS 15.
ban, ahol a program a következő lesz:
I. témában a fotózás, filmkészítés rejtelmeivel ismerkedMindkét témában a legjobb tíz pályázó jutalma
hettek szakemberek és lelkes „félprofi” amatőrök segít- egy egynapos kirándulás a bikali Élménybirtokra.
ségével.

Kisszékely öröksége – fotópályázat
A Kisszékelyi Kulturális Egyesület fotópályázatot hirdet Kisszékely Öröksége címmel. A pályázaton bárki részt vehet a saját maga által készített
digitális fényképekkel, amelyek Kisszékely természeti
értékeit (tájak, erdők, tavak, élőlények stb.), épített
környezetét (utcák, épületek, házak, homlokzatok, pincék stb.), vagy kulturális örökségét (eszközök, tárgyak, hagyományok, viselet stb.) mutatja be.
A részvétel feltételei:
• A kép Kisszékelyben vagy a falu határában készült, a település természeti, épített, vagy kulturális
örökségét mutatja be.
• A fénykép 8 évnél nem régebbi.
• A kép felbontása legalább 8-10 megapixel.
• A beküldhető fényképek száma legfeljebb 15, melyekből zsűri választja ki a kiállításon szereplő fotókat.
• Minden résztvevő a saját elküldött képei közül kettőt
kiemelhet, amelyeket a legjobbnak tart; ezek a képek a
zsűrizéstől függetlenül kiállításra kerülnek.
• A fényképek beküldési határideje 2017. március 1.
A jelentkezés módja:
• A fényképeket fájlküldő szolgáltatással (pl. Dropbox, Toldacuccot, stb.) kell eljuttatni a kisszekely.programok@gmail.com e-mail címre.
• Ugyanerre a címre egy e-mailben kell elküldeni a
jelentkező a nevét, lakcímét, a fájlnevekhez rendelve
az egyes képek címeit (ha van), valamint annak a két
fényképnek a fájlnevét, amelyeket a legjobbnak tart,
és szeretné, ha megjelennének a kiállításon.
• A jelentkezés ifjúsági (10-18 éves kor között) vagy
felnőtt kategóriában történhet, ezt kérjük megjelölni.

• A kiállításra történő jelentkezéssel a résztvevő elfogadja a kiállítás és a zsűrizés itt meghatározott szabályait, egyúttal hallgatólagos nyilatkozatot tesz arról,
hogy a fényképeket saját maga készítette, a képek
szerzői jogával maga rendelkezik.
A fényképek kiállítása:
• A beérkező képeket zsűri értékeli. Az értékelés anonim, a zsűri tagjai csak a képek sorszámát ismerik, készítőjük nevét az értékelés végéig nem ismerik.
• A zsűri tagjai egymástól függetlenül pontozzák a
képeket. A legtöbb pontszámot elérő fényképek, valamint a pályázók által kiválasztott 2-2 kép kerül kiállításra.
• A kiválasztott fényképeket a szervezők papírképpé
kidolgoztatják.
• A papírképek a kisszékelyi Sislay József Könyvtárban lesznek láthatók. A kiállítás megnyitójára április 7-én, 10 órakor kerül sor.
• A kiállított képek a megnyitót követően egy hónapig lesznek megtekinthetők.
• A kiállított képeket a Kisszékelyi Kulturális Egyesület megőrzi, a későbbiekben a település közintézményeiben vagy rendezvényein ismét bemutathatja.
Támogatókat keresünk!
A kiállításra történő jelentkezés ingyenes. A
képek kidolgozásának költségeihez hozzájárulást bárkitől szívesen fogadunk. A támogatásra lehetőség lesz
a kiállítás helyszínén, valamint a Kisszékelyi Kulturális Egyesület számlájára történő átutalással. Számlaszám: 71800336-10513314 (Hungária Takarék
Tamási). Átutalás esetén kérjük a közlemény rovatba
írni, hogy „fotókiállítás”.
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Mini-Tüzép hirdetés
Kaphatók:
- alágyújtós (zacskós) 379,--/ csomag
- kályhafénypor, koromtalanító, vízüveg, samottliszt 2 - 5 kg, samott tégla
- balta, fejsze
- iskolai felszerelések
- e.ü. papírok, papírzsebkendők, papírtötlők
- műanyag eldobható poharak, tányérok, evőeszközök
- folyékony mosószerek, mosóporok, mosókapszulák, öblítők, fehérítők
- fertőtlenítők (Domestos, Floraszept, pumpás) mosogatószerek,
- hipo: 99.- izzók (E14; E27) (hagyományos és takarékos) 329,- forinttól
- hólapátok, lombseprűk
Orvosi rendelés
- szerszámnyelek (ásó, kapa, lapát, gereblye, hólapát, lombseprű-vékony)
- rágcsálóírtók, rovarirtó szerek
Pontos információt az orvos - rachel zsákok (krumplis)
rendelési idejéről a falugondnoktól - kesztyűk, védőszemüvegek
kérhet.
További termékek az üzletben!
A falugondnok telefonszáma: Hóeltakarítást, TEMETŐ GONDOZÁST és egyéb munkálatokat vállalunk!
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
Miserend

Közhírré
tétetik...

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

Elhunyt
Jambrik Julianna
91 éves
volt kisszékelyi lakos
Nyugodjon békében!

Hulladékszállítás
Remélhetőleg minden háztartás megkapta a Vertikál cég levelét
benne a 2018. évi matricával (amit fel kell ragasztani a gyűjtőedényre)
és a hulladékszállításról szóló tájékoztatással. Őrizzék meg az egész
évre hasznos információkat.
A tájékoztatóból a Kisszékelyre vonatkozó adatok szerint
minden páros héten kedden viszik el az újrahasznosítható hulladékot
(papír, műanyag flakonok, dobozok, ÜVEGET NEM!):
január 9, 23; február 6, 20; március 6, 20; április 3, 17; május elsejei
ünnep helyett 5 szombat és 22 kedd; június 12, 26; július 10, 24;
augusztus 7, 21; szeptember 4, 18; október 2, 16, 30; november 13,
27; december 11 és karácsony helyett 29 szombat.
Üveget a hulladékszigeten kihelyezett csak erre a célra
rendszeresített nagy konténerbe tegyenek!
A komposztálható hulladékok elszállítása a fenti dátumok első
időpontja. Kivétel január 9 és 23, amikor csak a karácsonyfát viszik el
és február, március, december hónap, amikor nincs elszállítás.
Egyéb hulladék elszállítása továbbra is csütörtökönként
történik.
VERTIKÁL Nonprofit Zrt
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