
Mikulás nap a Könyvtárban

December ötödik napjának estéjén gyűltünk
össze a Könyvtárban, hogy megünnepeljük a Miku-
lás napot, és kicsit készüljünk - lélekben, hangulat-
ban- a közelgő Karácsonyra.

A rendezvényről helyben kihelyezett plakátokról
és interneten közzétett meghívón keresztül értesül-
hettek a helyiek. Szerencsére a filmezni vágyó gye-
rekek és szülők ismételten megtöltötték a
Könyvtárat.

A mozizás előtt közösen kiszíneztük a Könyvtár
karácsonyfáját, mely egy sok-sok, közel húsz lapból
álló képmozaik. Később a papír-karácsonyfánk
megtekinthető volt a Falukarácsony alkalmával, a
Művelődési Ház termének falán is. A közös színezés
eredménye egy szép, tarka, színes, és igen sokféle
stílusú papírfa lett.

Aki kevésbé
érzett affinitást ka-
rácsonyfa színezést
illetően, az színez-
hetett hóemberes,
karácsonyfás, fa-
gyöngyös, Télapós
ajándék-kísérő
kártyát, melyet ter-
mészetesen haza is
lehetett vinni, de
öltöztethetett pa-
pírruhába papír-
Télapót és papír-
Télanyót is.

Filmnézés közben ettünk Hóemberes pattoga-
tott kukoricát (sós vagy csokis ízesítéssel), kekszet,
szaloncukrot, ittunk Olvadt Hóembert, vagy Miku-

lás-Szörpöt.
A vetítés végére megfogyatkoztunk kicsit,

de bízom abban, hogy ez senki kedvét nem
szegte, és a jó szájízzel való távozás nem csak
a szaloncukornak volt köszönhető.

Az esemény közben, és a papírfáról ké-
szült képek megtekinthetők a Könyvtár Face-
book adatlapján, az előző rendezvényekhez, és
aktuális információkhoz hasonlóan: www.fa-
cebook.com/sislay.konyvtar

Dick Ramóna
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AKISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A
KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

Békés, boldog Újévet kívánunk minden kedves olvasónknak,
községünk minden lakosának, barátjának és támogatójának!

Szerkesztõbizottság
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A képviselőtestület (KT) no-
vember 27-én tartotta soros ülé-
sét. A megbeszélésen a
képviselőtestület tagjain és a hi-
vatalos résztvevőkön kívül ketten
vettek részt. A négy napirendi
pontban az alábbiak kerültek
megbeszélésre.

1 . A polgármester tájékoztatta
a képviselőtestületet a két ülés kö-
zött történt fontosabb helyi, köz-
érdekű eseményekről, polgármes-
teri intézkedésekről, melyek kö-
zül a fontosabbak az alábbiak vol-
tak.

A mezőgazdasági közmunka
program eddigi vezetője felmon-
dott, a nyilvántartásokat a továb-
biakban Máté Rozália vezeti. A
tervek szerint 2015-ben a közfog-
lalkoztatási programok között a
mezőgazdasági program mellett
további két program indul: a bel-
víz elvezetés program és a helyi
sajátosságok program. A mező-
gazdasági programban megtörtén-
tek a betakarítások, elvégezték a
földek felszántását. A burgonyá-
ból árusítás volt a falubeliek ré-
szére, ebből 1 50 ezer Ft bevétele
lett az önkormányzatnak.

A három kisszékelyi óvodás
után szeptembertől havi 17 ezer
forint hozzájárulást kell fizetni Si-
montornya Önkormányzatának. A
lakosság részéről többen kértek
tűzifát, néhány rászoruló család
az önkormányzat saját tűzifa
készletéből kapott. (A szociális
tűzifa programban való részvételt
az önkormányzatnak még az elő-
ző ciklusban, október 6-ig lehetett
volna igényelni, de ez nem történt
meg.) A közvilágításban összesen
kb. 20 égőt cserélni kellett.

2. A polgármester beszámolt a
2014. évi költségvetés I-III. ne-
gyedévi végrehajtásáról. A terve-
zetthez képest a negatív eltérések
az alábbiakból adódnak: a volt
polgármester végkielégítése, az
óvodások utáni hozzájárulás, az

adóbevételek csökkenése az épít-
ményadó II. félévtől történt meg-
szüntetése miatt. Megtakarítás-
ként jelentkezik viszont a könyv-
táros 4 órás tervezett bére, mert
kulturális közfoglalkoztatásban
látja el a munkát. A mezőgazdasá-
gi munkából származó bevételt a
jövő évi mezőgazdasági munkába
vissza kell majd forgatni. A pol-
gármester reméli, hogy a költség-
vetés egyensúlyban lesz év végén.

3 . A KT megvitatta a faluka-
rácsony megszervezésének főbb
szempontjait. Az ünnepség de-
cember 19.-én pénteken 14 órakor
kezdődik a Művelődési Házban.
Az ünnepség megszervezésére
Dick Ramónát kérték fel, aki vál-
lalta a feladatot.

4. Az utolsó napirendi pont-
ban sok téma merült fel. A KT az
eddigi gyakorlatnak megfelelően
a polgármestert delegálta az ön-
kormányzati társulások tanácsába
a település képviselőjének. (Ön-
kormányzati társulások keretében
szervezik pl. a sürgősségi betegel-
látást, a szociális alapszolgáltatá-
sokat, az alapfokú oktatást és a
hulladékgazdálkodást.)

Elő kell készíteni a 2015. évi
helyi adórendeletet. Mivel épít-
ményadó 2014. júliusa óta nincs,
az önkormányzati bevételekből
2014-ben kb. 500 000 Ft kiesés,
2015-ben pedig 1 000 000 Ft ki-
esés adódik. Ennek ellenére a KT
úgy döntött, hogy a helyi adókat
2015. évre vonatkozóan most nem
emeli. Ugyanakkor a KT külön al-
számla nyitását határozta el a tele-
pülést anyagilag támogatni
kívánók részére (gondolván pl.
azokra, akik korábban építmény-
adó fizetésére voltak kötelezettek,
de most a jóval kedvezményesebb
kommunális adó miatti megtaka-
rításaikat a település fejlesztésére
ajánlják fel). A KT a tervek sze-
rint 2015 júliusáig tárgyalja meg a
települési adó esetleges bevezeté-

sét. A KT teljes egyetértésben
döntött arról is, hogy az alpolgár-
mester és a képviselők részére
tiszteletdíjat nem állapít meg.

A testület megvitatta, majd
egy tartózkodás mellett döntött
arról, hogy a 2015. évben is a je-
lenlegi közös önkormányzati hi-
vatalban kíván részt venni, vagyis
a Tolnanémedi Közös Önkor-
mányzati Hivatalt továbbra is
fenn kívánja tartani Tolnanémedi,
Nagyszékely és Belecska Közsé-
gek Önkormányzataival együtt-
működésben.

Az elmúlt ülésen a Kossuth
utcai feljárónál lévő rácsozat bal-
esetveszélyességére tett lakossági
panasz ügyében a polgármester
felvette a kapcsolatot a Közútke-
zelővel. A KT is megvitatta a kér-
dést, de a Közútkezelővel még
mindenképpen egyeztetni kell. A
KT tárgyalta a régi temetővel
kapcsolatban kialakult problémát,
miszerint annak területére benyú-
lik egy magántulajdonban levő,
0,3 hektár kiterjedésű, erdő mű-
velési ágú parcella. Az ügy rende-
zéséhez még további egyeztetések
szükségesek a földhivatal bevo-
násával. Szóba került a régi falu-
gondnoki gépkocsi eladása,
döntés egyelőre nem született.
Felmerült az építési törmelékek
elhelyezésének kérdése. Mivel az
építési törmelék többnyire veszé-
lyes hulladéknak minősül, ezért
annak elhelyezését az önkor-
mányzat nem vállalja magára.
Gondot okoz, hogy a régi sport-
pálya szélén az önkormányzat ál-
tal kialakított komposzttelepre az
emberek már mindenféle hulladé-
kot odahordanak, így félő, hogy
hamarosan szemétteleppé válik. A
megoldást egy másik helyen léte-
sített, elkerített komposzttelep ki-
alakítása jelentené.

Horváth András – Martina Zoltán
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Novermber 1 3. Nem jelöli pi-
rossal egyik naptár sem, nincs
nemzeti megemlékezés, nem lo-
bogtatnak bőszen zászlót a Parla-
ment előtt. November 1 3 egy kis
falu olvasóinak ünnep csupán.
November 1 3, amikor is 10 éves
lett a Sislay JózsefKönyvtár.

1 0 éve, hogy a sokáig hánya-
tott sorsú, dobozokban ide-oda ra-
kosgatott - jelentős -
könyvállomány a könyvtár polcai-
ra költözhetett, méltó helyet kap-
va szakácskönyv, szépirodalom,
gyermekkönyv, és minden egyéb
alkotás. Az épületben olvasáson
kívül természetesen sok egyéb
dolgot is lehet csinálni. Játszha-
tunk, filmet nézhetünk, színezhe-
tünk, rajzolhatunk, internetezhe-
tünk, számítógépezhetünk, kutat-
hatunk, feltárhatunk, érdeklődhe-
tünk, kérhetünk segítséget,

beszélgethetünk,
vagy csak beülhe-
tünk pihenni kicsit.

Nagyon fontos-
nak tartottam meg-
emlékezni egy ilyen
eseményről, így a
sok, főként gyerme-
keket megcélozó
rendezvény után el-
jött az ideje egy ko-
molyabb hangvételű
estének.

Komoly, több
hetes szervezés, ké-
szülődés után állt
össze a program.
Egy csütörtöki na-
pon gyűltünk össze
az erre az alkalomra
átrendezett, feldíszí-
tett teleházi terem-

ben. Elsőként Pajor Ágnes
polgármester köszöntötte a jelen-
lévőket, röviden elmondta könyv-
tárunk történetét, őt a Kisszékelyi
Bokréta Dalkör követte egy dal-
csokorral, majd jött az este fősze-
replője, Ékes László, író.

Ékes László bemutatta eddig
megjelent könyveit, mesélt ne-
künk, hol a szívünkhöz, lelkünk-
höz szólt, hol a humorunkhoz,
színes, roppant érdekes, és vá-
lasztékos előadást hallhattunk tő-
le. Bátran jelentem ki a
visszajelzések alapján, hogy min-
denkiben nyomot hagyott az író
elragadó személyisége, stílusa.

Ezután beszélgettünk, ettünk-
ittunk, történeteket osztottunk
meg egymással. Erre az alkalom-
ra berendezésre került Sislay Jó-
zsef képeivel, fotóival dekorált
emlékszoba. Itt jegyezném meg,
hogy kötetei megvásárolhatók a
könyvtárban, nyitvatartási időben.
A rendezvény ideje alatt pedig vi-
deómontázson vetítettem képeit,
emlékeit, hogy velünk lehessen
ezen az ünnepen.

A rendezvény létrejöttét segí-
tette a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár, valamint Kisszékely
Község Önkormányzata, melyért
hálával tartozom!

A rendezvényről, rendezvé-
nyen készült képek megtekinthe-

tők a könyvtár facebook
oldalán, melyen miden
aktuális információ is
megtalálható.

A résztvevőknek is-
mét köszönöm a jelenlé-
tet, bízom benne, hogy
legalább annyira jól
érezték magukat, mint
én, és kellemes emlékek-
kel tértek haza!

Dick Ramóna
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Tájékoztatás a jövedéki adóval összefüggő desztilálóberendezés
tulajdonjogának megszerzéséről és a magánfőzött párlat utáni

adóbevallásról

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy január 1 -től változik a jövedéki adó
törvény. Adóköteles lesz a magánfőzés. A magánfőző a
desztilálóberendezés tulajdonszerzést 1 5 napon belül köteles beje-
lenteni az önkormányzat adóhatóságához. A már meglévő
berendezést 2015. 01 . 1 5.-ig. kell bejelenteni. A nyomtatvány az ön-
kormányzatnál átvehető. Az előállított párlat után a tárgyévet követő
évben (2016. január 15-ig) kell adóbevallást beadni, és befizetni az
adót. Mértéke 1000 forint évente.
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E l h u n y t

Haumann Jánosné
Mittelholcz Mária

96 éves
volt kiszékelyi
sárkeszi lakos

Glück Imréné
Bognár Katalin

83 éves
kisszékelyi lakos.

Nyugodjanak békében!

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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VENDÉGLÁTÁS

A Bokréta hagyományőrző csoport meghívásának eleget téve a
regőlyi és a simontornyai nyugdíjasok is eljöttek a november 22-i
rendezvényére. Az idei évben a mieink már voltak náluk, ezért most
mi lettünk a vendéglátók.

A kulturális műsort a
Margaréta tánccsoport kezdte
tánccal. Őket a Regölyiek
követték népdalokkal. A
FÉNY-ERŐ egyesület nyugdí-
jasai Simontornyáról tréfás
jeleneteket adott elő és még
énekeltek is egy átköltött nó-
tát. Egy verset is meghallgat-
hattunk a regölyi csapat
egyik tagjának köszönhetően.

A házigazdák szintén népdalokat énekeltek. A jó hangulatot a si-
montornyai citerások fokozták, akik régóta állandó fellépői a kisszé-
kelyi rendezvényeken. A közönség is táncra perdült a színpad előtt.

A finom vacsora elfogyasztása után még sokáig énekeltek a meg-
jelentek.

Martina Zoltán

Közhí rré té te t i k . . .




