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AKISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A
KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

Az Egyesület a templomkert nö-
vényültetését követően újra cse-
rélte a templom bejárattal
szemközti partvonalon a kerítést.
A fenyő zöld 22 méter hosszú fa-
kerítés védelmül szolgál a nézelő-
dőknek és a környezetet is szépíti.

Nem fogyunk ki a pályázatok
adta feladatokból. Tavaly év vé-
gén, a régi iskola felújítására be-
nyújtott pályázatunkról nyáron
kaptuk meg a hírt, hogy jóvá-
hagyták kérelmünket. Mivel hat
hónapon belül meg kell kezdeni a
megvalósítást – bár közel a tél –
elkezdtük a beltéri munkákat. A
most készülő belső munkálatok: a
helytörténeti gyűjtemény padlóza-
tának cseréje, a főutca felőli kes-
keny helyiségek járófelületének

padlóburkolása, a
mosdó-WC-k felújítá-
sa. A konyhának hasz-
nált helyiség
egybenyitásra kerül az
irodával, előtérrel, így
egy új kiállítás-helyi-
séghez jutunk. Ha
ezek a munkák elké-
szülnek, a folytatás-
ban a régi varroda
nagytermének padló-
zata is kicserélésre ke-

rül. A külső munkák között lesz a
tetőcserépcsere, az udvari fatároló
felújítása és a kerítés.

Sok kéz hamar kész

A munkák megkezdése előtt
szükséges volt a helytörténeti ki-
állítás és az utca felőli kisebb he-
lyiségek kirakodására. Tartottam
tőle. Megkértem a Simon Mariska
nénit, jöj jenek el néhányan a dal-
körbe járó asszonyokkal. Próbál-
tam rajtuk kívül is minél több
segítséget hívni. Az a kellemes
meglepetés ért, hogy mindenki
eljött, akit megkértem. Így aztán
összejöttünk tizenhárman. Olyan
szorgos-ügyes csapat jött össze,
hogy rekord gyorsasággal készen
voltunk. Így aztán aki csak egy
órával később tudott jönni, már
csak a zárkózásra érkezett.
Akiknek köszönöm a jóindulatú

segítségét: Breznyánszkyné Mari-
kának, Gyene Pityunak és felesé-
gének Ibolyának, Győrfi
Szilvinek, Isztli Marci bácsinak,
Kiss Melindának, Lack Mariska
néninek, Simon Mariska néninek,
Szűcsné Katinkának, Magyar
Sándornak és feleségének Zsu-
zsának. A később érkezőknek is
köszönöm szándékukat, Fehér
Árpádné Timinek és Péti Mariká-
nak.

Pajor Ágnes

AKulturális Egyesület újabb pályázati eredményei

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden
kisszékelyi lakosnak, községünk minden barátjának
és támogatójának!

Keresztes László Pajor Ágnes
polgármester KKE elnök



A képviselőtestület (KT) leg-
utóbbi ülésére november 28.-án
került sor. Az ülésen egy képvise-
lő nem volt jelen, a hivatalos
résztvevőkön kívül hatan vettek
részt.

Az ülés elején a polgármester
beszámolt az előző ülés óta tör-
tént eseményekről. A Start mun-
kaprogram keretében a földeket
felszántották, az eszközbeszerzé-
seket elszámolták. A termések kö-
zött 30 kg őrölt paprika lett,
amelyből 1 5 kg a konyhára kerül,
a többit pedig értékesítik.
A KT megvitatta a III. negyed-

évi költségvetés beszámolóját. A
negyedév végéig a bevételek
73%-a, a kiadások 76%-a telje-
sült. A földbérleti díjak beszedése
még hátravan. A 2014. évi költ-

ségvetési koncepciót áprilisban
elkészítette a testület, de az új
központi rendelkezések értelmé-
ben felül kellett vizsgálni. Az ere-
deti koncepciót a KT módosítás
nélkül fogadta el.
A KT a szilárdhulladék gazdál-

kodásról új rendeletet alkotott. A
rendelet szerint tilos a hulladékok
égetése, kivéve a száraz avart, a
fanyesedéket és a kerti hulladé-
kot. A polgármester levélben for-
dult a Vertikál Kft-hez, a 2014-től
esedékes díj méltányosabb megál-
lapítása érdekében. Ehhez kap-
csolódik, hogy az ülésen jelen
lévő lakosok elmondták, hogy 70
helyi lakos nevében kérvényt ír-
tak a Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatalba,
melyben kérték a Vertikál Kft. ál-
tal 2013-ban alkalmazott, indoko-

latlanul magas szemétszállítási díj
felülvizsgálatát.
Martina Zoltán felvetette a Pe-

tőfi utca temetőig tartó szakaszá-
nak rossz állapotát. Pajor Ágnes
javasolta útalap létrehozását,
amely az utat intenzíven haszná-
lók befizetései révén nyújthatna
segítséget az utak időnkénti fel-
újításához.
Az ülés végén a testület a Kará-

csonyi Ünnepség szervezési fel-
adatait tárgyalta meg, mely
december 21.-én szombaton 14

órakor kezdődik.

A képviselőtestület következő
ülésére december 19.-én 15:00
órától kerül sor a Könyvtárban.

Horváth András – Pajor Ágnes
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November 12-én, egy szép nap-
sütéses őszi napon (előtte is, utá-
na is esős idő volt) Gyula bácsi
elvitt bennünket a falu mikrobu-
szával Paksra, bábszínházba.
A kisszékelyi ovis gyerekeknek

igen nagy szükségük van arra,
hogy nagyobb „tömegbe” is men-
jenek, az itteni kis zárt közössé-
gükből. Ilyenkor először
megszeppennek, de aztán felsza-
badulnak, és élvezik a programot!

Így volt ez a paksi Művelődési
Házban is.

A Miskolci „Csodamalom”
Bábegyüttes előadásában láthat-
tuk Csipkerózsika történetét. A
gyerekek nagyon élvezték az elő-
adást, ami nem véletlen. A jól vá-
lasztott zenei aláfestés, az igényes
,mesés díszlet, és nem utolsó sor-
ban az előadók magas szintű szí-
nészi teljesítménye, igazi élményt
nyújtott. Sajnos a mai modern fel-
dolgozásokban hajlamosak a szép
klasszikus történetek átírására. Itt
is ez történt. Mivel előzőleg elol-
vastam nekik többször is az ere-
deti mesét, így ezt a kis „zavart”
tisztázni kellett, megbeszéltük mi-
ért volt más a történet a bábszín-
házban. Ennek ellenére szép

napunk volt, és egy élménnyel
gazdagabbak lettünk.

Ha lehetőség adódik, igyekszem
minél többször kimozdítani a
gyerekeket a megszokottságból!
Köszönjük ,hogy most is segít-

séget kaptunk az Önkormányzat-
tól!

Angéla óvó néni,
a gyerekek nevében is.



A kávé szubtrópusi örökzöld.
Finom, jázminillatú virágokat
bont, a gondoskodást igénylő ká-

vé cseresznyéjé-
ben érlelőd
kávébabból pedig
gazdag zamatú fe-
ketekávé készül. A
kávékülönlegessé-
gek az összetevőik
és a koffeintarta-
lom miatt külön-
böznek.
Köztudott, hogy

az egyszeri, de
hirtelen nagyobb
adagban elfo-
gyasztott kávé
megemeli a koffe-

inszintet, majd ezután folyamatos
csökkenés következik be. Éppen
ezért hatásosabb az óránkénti, kis
mennyiségű koffeinfogyasztás.

Ezáltal nem jelentkeznek olyan
mellékhatások, mint például a re-
megés vagy a hirtelen idegesség.
A kávéfogyasztás normális eset-
ben “egészséges” mértékben nö-
veli a vérnyomást, rendszeres,
mértéktartó fogyasztása ellensú-
lyozhatja az étkezés utáni vérnyo-
más-esést, amely főleg idősebb
korban jelentkezik nagyobb gya-
korisággal.
A kávé élénkítő hatása miatt ör-

vend óriási népszerűségnek, mi-
vel a koffein stimulálja központi
idegrendszerünket, és emeli a
pulzusszámot. Mindenki máskép-
pen reagál a koffeinre, ám magas
vérnyomás mellett sem kell min-
den esetben teljesen száműzni a
kávé fogyasztását.
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Bokréta Népdalkör új műsorral
kedveskedett a VII. alkalommal
megrendezett Mikrotérségi Nyug-
díjas Találkozón résztvevő hét te-
lepülés szépkorúinak. 2013.
október 12-én Nagyszékelybe
megrendezett találkozón szép
számmal jelentek meg Regöly,
Belecska, Simontornya, Nagykó-
nyi, Tolnanémedi, Pincehely, Kis-
székely település nyugdíjasai. Az
új műsor egy kocsmajelenet,
amelyben a nagymama okítja kis
unokáját, hogy is mulattak, udva-
roltak a régi szép időkben, mind-
ezt természetesen dalolgatás és
finom bor kóstolgatása közben. A
szekszárdi Nyugdíjas Egyesület

egy tagja is megjelent a
rendezvényen, aki okle-
véllel jutalmazta Barka
Józsefet és Lelkes
Györgynét, Lenke nénit
az eddigi munkásságu-
kért. A kulturális műso-
rok mellett, vetélkedővel
és finom ebéddel vártak
bennünket. Pár napra rá,
ezt a kis műsort Regöly-
ben is elő adhattuk. Ott
Belecska, Kisszékely, és
a házigazda Regöly dalköre lépett
színpadra. A kevés fellépő csapa-
tok ellenére nagyon jó hangulatot
tudtunk varázsolni. A műsorok
után finom vacsorával vendégel-

tek meg bennünket, azután meg
dalolgatásba fogtak, többnyire
Kisszékely dalkörösei.

Cseke Veronika

Nagy sikere volt az új műsornak!

Karácsony környékén nincs taní-
tás az iskolában. Nem kell korán
kelni.
Ha esik a hó lehet szánkózni,
vagy hógolyózni. Esetleg a jól be-
fagyott tavon korcsolyázni.
Ám mi van ha nem lesz fehér az
ünnep?

Otthoni lehetséges proigram a te-
levizió nézése, számítógépezés is
Amikor még én voltam gyerek,
nem volt számítógép, külön gye-
rekcsatorna a tévében. Ilyenkor
összejöttünk valakinél és kártyáz-
tunk, malmoztunk, társasjátékok-
kal játszottunk.

Próbáljátok ki milyen lehetett!
A könyvtárban december 23.-án
hétfőn 14 órátol 16 óráig lehető-
ségetek lesz rá.
Ha van, hozzátok el kedvenc játé-
kotokat!

T é l i s z ü n e t
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Elhunyt

Tóth Jánosné
81 éves

simontornyai lakos

Nyugodjon békében!

O r v o s

Az ünnepek miatt december
23.-án és december 30.-án lesz
csak rendelés Tolnanémediben.
Egyéb időpontban az ügyeleten

Simontornyán lesz orvos.
Telefon: 06/74-318-104

F a l u k a r á c s o n y

Idén is lesz a Művelődési Ház-
ban Karácsonyi ünnep.
December 21 .-én 14 órától min-
den érdeklődőt szeretettel várunk
műsorral és vacsorával!
A falugondnoki autó igényelhető!

Gyerekek!
A műsor után karácsonyi ajándék
készítésére lesz lehetőség
Várunk benneteket!

A Kicsi Falunk újság eddig megjelent összes kiadása, és az aktuális szám is
letölthető a Kisszékelyi Kulturális Egyesület honlapjáról, az alábbi címen:
http://www.kke-kisszekely.hu/kicsi-falunk/
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Keresünk régi társasjátékokat,
diafilmeket.
Kérjük, akinek tulajdonában van
használható állapotban, és ha nem
akarja megőrizni, jelezze a
könyvtárban munkaidőben.
Ha csak kölcsön tudja adni az is
megfelel.

F e l h í v á s

Hívogató fonóba

Október hónaptól kezdődően
kézműves foglalkozásokat szer-
vezünk. Legközelebb december
19-én, csütörtökön, délután 17
órakor találkozunk a könyvtárban,
ahol Paddi Józsefné Kati néni ta-
nít bennünket kötni, horgolni. Aki
szeretné tudását gyarapítani, csa-
ládtagjainak saját készítésű aján-
dékkal kedveskedni, vagy csak a
közös tevékenység örömét megél-
ni, jöj jön el.
Mindenkit szeretettel várunk!

Apró Etelka
30-320-8324

S z e m é t s z á l l í t á s

A karácsonyi ünnep idején ese-
dékes kukaürítést a Vertikál 29.-
én vasárnap végzi.

Megszületett

Ifjú Bodó Béla kislánya
Bodó Barbara Bianka

Gratulálunk és jó egészséget
kívánunk!

J á r á s i ü g y s e g é d

Sztojka János járási ügysegéd
ügyfélfogadása Kisszékelyben:
Szerdán 12.1 0 - 1 3.1 0 óráig




