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A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A
KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

Az Országgyűlés 2012 áprilisában fogadta el a
magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szó-
ló törvényt. A törvény kimondja, hogy az összetar-
tozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése
érdekében nemzetünk értékeit össze kell gyűjteni,
dokumentálni kell, az értékeket pedig ápolni, védel-
mezni és támogatni kell. Ezt a feladatot volt hivatott
elősegíteni a Földművelésügyi Minisztérium 2014
év elején kiírt pályázata. A pályázatra a Kisszékelyi
Kulturális Egyesület is beadta munkatervét, amely-
ben vállaltuk, hogy összegyűjtjük, rendszerezzük,
és megfelelő módon dokumentáljuk településünk
nemzeti értékeit. Tavaly nyár elején tudtuk meg,
hogy pályázatunk sikeres volt, így megkezdődhetett
a munka.

A tervezéskor is tudtuk, hogy nem nulláról kel-
lett kezdeni a munkát, hiszen már a korábbi évek-
ben, évtizedekben világossá vált, hogy Kisszékely
számos olyan természeti és kulturális értékkel ren-
delkezik, amelyek méltóak a megbecsülésre, a meg-
őrzésre és a bemutatásra. Ezek köré épültek
Egyesületünk főbb tevékenységei, programjai. Így
többek között az Ótemető és a Kálvária rendbetéte-
le, a helytörténeti gyűjtemény létrehozása, a régi
tanterem visszaállítása. Kulturális értékeinket őrzi,
hagyományainkat ápolja az évente megrendezésre

kerülő Aratónap, míg a település környékének ter-
mészeti értékeket ismerteti meg az ide látogatókkal
a tanösvény.

Miután számba vettük legfontosabb értékeinket,
kiválasztottuk azokat, amelyeket a törvény alapján
javasolunk felvenni a nemzeti értékek tárába. Nyolc
ilyen értékre készítettük el javaslatainkat, amelyek-
ben szakmailag megalapozottan bemutattuk, illetve
fényképekkel, térképekkel, videofilmmel doku-
mentáltuk az értékeket. Az egyesület által javasolt
nyolc nemzeti érték az alábbi:
• Kisszékelyi Barátok tava és környéke,
• Kisszékelyi Kálvária-domb és környéke, közép-
kori lelőhelykomplexum,
• Kisszékely környéki erdők,
• Kisszékelyi mozaikos táj ,
• Középkori utak és mélyutak a Kisszékelyi-domb-
ságon,
• Kisszékely, Helytörténeti Gyűjtemény,
• Kisszékelyi épített örökség,
• Kisszékelyi csádékötél készítés.

A dokumentációk elkészítésében K. Németh
András régész, Kováts László a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park munkatársa és Meilinger Gyula építész, az
egyesület részéről pedig Pajor Ágnes, Kélinger
Krisztián és Horváth András működött közre. Az
egyes értékekről még írunk az újság hasábjain, a
dokumentációk pedig hamarosan felkerülnek az
egyesület honlapjára. A csádékötél készítésről ké-
szült kisfilm már most is megtekinthető az alábbi
internet címen: http://youtu. be/zidwl9oWaZU.

Kisszékely bővelkedik nemzeti értékekben,
amelyekre mindannyian büszkék lehetünk. De tenni
is kell mindannyiunknak azért, hogy értékeink
megmaradhassanak.

Horváth András

Kisszékely nemzeti értékei

http://youtu.be/zidwl9oWaZU


Mostanra már több, mint egy éve dolgozom a Sis-
lay József Könyvtárban. Örömmel tapasztalom, hogy
mindig több és több arccal találkozom munkám során.
Már nem csak heti 1 -2 ember tér be a könyvtár épüle-
tébe, hanem naponta is rendszeresen vannak látogatók.
Sok tapasztalatot gyűjtöttem itt, minden téren.

Régóta szerettem volna egy kis ismertetőt, tárgyi-
as, összegszerű részletekkel, hogy a még nem rendsze-
res könyvtár-látogatókat is becsalogathassam, kedvet
csinálhassak nekik, most nyílt erre lehetőség.

A tavalyi, 2014-es évben több rendezvényt is volt
alkalmam rendezni. 12 saját rendezvénye volt a
könyvtárnak. Az évet a Március 15-i megemlékezéssel
nyitottuk, melyen megidéztük a Pilvax kávéház han-
gulatát, és filmet néztünk. A megemlékezés kiállítás
jellegű volt, melyet még az esemény után egy héttel is
látogathattak az érdeklődők, később több rendezvény-
nél is alkalmaztam ezt a berendezési típust.

Ezt követte az Internet Fiesta, mely egy könyvtá-
rak közötti rendezvénysorozat. E köré 3 eseményt
szerveztem. A következő alkalmak kisebb-nagyobb
ünnepek köré szerveződtek. Így került megrendezésre
a Költészet Napja, a Húsvéti Tojásvadászat, a Húsvéti
Mozizás, az Anyák Napja, a Szentivánéj, a Haloween,
a Könyvtár 10 éves fennállása alkalmából szervezett
író-olvasó találkozó, és a Mikulás napi ünnepség. Ezen
rendezvények egész pontosan 290 látogatót csaltak a
Teleházba.

Rendszeres, részletes jegyzeteket vezetek a könyv-
tár látogatottságáról, így kiolvasható belőle, hogy az
elmúlt évben összesen (a rendezvények látogatottsága
ebben a számban nem szerepel! ) 511 látogatója volt a
könyvtárnak. Óriási szám. Az 511 látogató között van-
nak rendszeres olvasók, látogatók, helyiek, vidékiek,
olyanok is, akik csak a számítógép nyújtotta lehetősé-
gekkel kívántak élni.

A tavalyi év folyamán berendeztem egy Gyerek-
sarkot, melybe több kisszékelyi családtól is kaptam já-
tékokat, amiket ismét hálásan köszönök!A Gyerek-sa-
rok berendezéséhez a Tolna Megyei Illyés Gyula

Könyvtár is hozzájárul berendezési tárgyakkal, plüs-
sökkel, játékokkal is. Csak a plüssjátékok értéke, me-
lyet a könyvtárunk kapott közel 70.000 Forint. A helyi,
és vidéki adományok összege nyilván nem mérhető,
eszmei értékük azonban bőven meghaladja a már em-
lített számot.

Június hónaptól több folyóirat is érkezik heti/havi
rendszerességgel. A lapok kölcsönözhetők! Ezek töb-
bek között Ifjúsági Magazin, Praktika, Ötletmozaik,
Csodakert, Csodaceruza, és Nők Lapja. Itt szeretném
megjegyezni, hogy a Nők Lapja magazin 36. heti lap-
számában van egy kis cikk a Könyvtárunkról!

Adományokat nem csak a Gyerek-sarok kapott.
Rengeteg virágot, kaktuszt is kapott a Teleház, és
rendszeresen hoznak folyóiratokat, könyveket is a tá-
mogatók.

Állományunk óriási. Több ezer könyvet birtokol a
könyvtár, melyek között szinte minden műfaj képvi-
selteti magát néhány példánnyal. Magyar nyelvű
könyvek mellett találkozhatunk német regényekkel is.

Különös figyelmet fordítok arra, hogy az olvasókat ki-
szolgáljam. Ezt segíti az ODR rendszer, mely a
könyvtárak közötti kölcsönzést teszi lehetővé. Így ha
az olvasó keres egy kötetet, mely nálunk nincs meg,
azonban a megyében bármely más könyvtár rendelke-
zik vele, úgy akár napokon belül be tudom szerezni,
természetesen térítés-mentesen. Ez azonban ideiglenes
megoldást kínál. Az állomány gyarapodása, mint em-
lítettem, szívügyem. Az elmúlt évben, 509.060 Forint
értékben szereztem be könyveket. Ezek között vannak
különböző szakirodalmi alkotások, gyermekkönyvek,
szakácskönyvek, nyelvi könyvek, utazási könyvek, a
szépirodalmon belül pedig bestsellerek, újdonságok,
klasszikusok, minden műfajban.

Nagyon szeretném, ha a 2015-ös év alatt mind a
látogatók, mint a beszerzések összege a sokszorosára
gyarapodna. Igyekszem ezért mindent megtenni. Ké-
rek mindenkit, hogy keressen bátran kérésekkel,
kérdésekkel, javaslatokkal, megpróbálok minden
igényt kielégíteni. Ezekkel a kérésekkel, kérdésekkel,
javaslatokkal személyesen is kereshetnek, kereshettek,
azonban a Könyvtár rendelkezik Facebook adatlappal

Visszatekintő
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Az utóbbi időben többször tapasztaltam,
hogy ami szabadon hozzáférhető, onnan
előbb utóbb valami hiányzik. Néhány
eset: A Művelődési Ház előtti adventi
koszorúról a négy nagy gyertyát minden
évben valaki elviszi. A iskolai helytörté-
neti gyűjtemény kiállítási tárgyaiból a
legutóbbi visszarakodáskor valaki hazavitte a por-
celán fűszertartókat (amelyeket valaki jószívvel
adott oda, és ha eljön, nem láthatja viszont, de ko-
rábban is már eltűnt néhány apróbb tárgy). A Kará-
csonyi ünnepség alkalmával a távolmaradt
gyerekeknek félrerakott mikuláscsomagok mind el-
tűntek a színpadon lévő dobozból. Előfordult az is,
hogy a közterületekre ültetett virágokból hiányzott,
és sorolhatnám . . .
Vannak, akik úgy értelmezik a közöst, hogy onnan
bármit el lehet vinni. Ez az egész odavezet, hogy
amit közpénzből megvásárolunk, vagy sok ember
fáradozásával létrehozunk, az első gondolatként
sajnos az merül fel, hogy vajon nem fog-e kárt

Az elmúlt évben derült ki hogy a régi temető terület-
ből közel 0,3 ha a szomszédos erdőterület részeként
nyilvántartott. A jelenlegi tulajdonoshoz a 90-es
években került a tsz résztulajdon kiadás során. Mivel
a temetőterület az egyházé, első körben szerettük
volna, ha ők rendezik a terület visszacsatolását, de ez
nem járt sikerrel, megkeresésünkre a tulajdonos sem
volt hajlandó az Önkormányzat részére térítésmente-
sen átadni. A Földhivatal a 70-es évekbeni felméré-
sek során mérte hozzá az erdőhöz a temetőrészt. Az
adminisztrációs hibát már nem rendezik, mert ezt
csak az akkori kifüggesztett felmérésre tett jelzéskor
tették volna meg. Az önkormányzat a további viták
elkerülése, az ügy mihamarabbi rendezése, valamint
a közösség kegyeleti jogának biztosítása érdekében
250 ezer forintért megvásárolja a területet. Az
önkormányzat csak így tudja elérni, hogy a
kisszékelyiek a továbbiakban is zavartalanul
látogathassák a sírokat, nyugodtan gondozhassák a
temetőt. Többen jelezték felém, hogy a vásárlást tá-
mogatni fogják pénzbeli hozzájárulásukkal. Annak
érdekében, hogy az önkormányzat költségvetését a
vétel ne terhelje, kérem a Kisszékelyiek, az Elszár-
mazottak és minden kisszékelyhez kötődő jó szándé-
kú ember erkölcsi és anyagi támogatását, annak
érdekében, hogy a TEMETŐ újra a kisszékelyiek
közösségi tulajdonába kerüljön.
A támogatást az alábbi elkülönített számlaszámon
tehetik meg: 11746098-15417701 -10030008
Amennyiben csekken szeretné a támogatását befizet-
ni az Önkormányzatnál biztosított annak átvétele. A
beérkezet támogatásokról és a felhasználásáról a ké-
sőbbiekben tájékoztatást adunk.
Előre is köszönetet mondok mindazoknak, akik er-
kölcsileg és anyagilag támogatják a temető ügyének
rendezését.

Pajor Ágnes

Az önkormányzat dolgozói ismét összeszedték a
bekötőút mellett eldobált szemetet. Nyolc zsák telt
meg. Elgondolkodtató, hogy az autóból ennyit ki-
dobálnak?
De a falun belül is össze kellett szedni több részen.
Érthetetlen miért kell eldobni a szemetet az utcán,
hiszen nem nagy fáradtság akár hazáig elvinni és a
kukába dobni? Miért kell a horgosokba, az erdőbe
elvinni szemetet, ha otthon üres a kukánk? Miért
kell a rágót eldobni, hogy más cipője talpára ragad-
jon, vagy olyan helyre felragasztani, hogy más be-
lenyúljon? Miért kell a csikket eldobálni, főleg
kidobni az autóból?
Ami nem kell, azt ne hajítsuk el ott ahol éppen ked-
vünk van. Ne okozzunk vele másnak munkát és
bosszúságot. A szemetelés rossz szokás. A rendes
ember nem teszi.

Pajor Ágnes

Szemetelési szokások

Karácsony után

szenvedni. Legyen fontos mindenki számára a köz-
vagyon védelme. A helytelenül viselkedőket bün-
tessük közmegvetéssel.

Pajor Ágnes

Az öreg temető egy része magántulajdon

is, melyen szintén elérhető vagyok, munkaidőn túl is.
Érdemes az adatlapot követni, „lájkolni”, hiszen

gyakran frissülő kulturális tartalommal töltöm meg,
továbbá minden rendezvényről, eseményről azonnali
tájékoztatást teszek fel, csakúgy, mint a legújabb
könyvekről, újságokról például, továbbá rengeteg kép

tekinthető meg.
Bízom abban, hogy az írásommal, tájékoztatóm-

mal több olvasót is arra buzdítottam, hogy néha betér-
jen a Könyvtárba, hiszen tényleg szeretettel várok
mindenkit!

Dick Ramóna



A testületi ülések tervezett időpontja, és napirendje
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5. 2015. március 5. 16 óra
1 ./ Közmeghallgatás
2./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2014. évi
munkájáról és a 2015. évi terveiről.

6. 2015. március 26. 15 óra
2./ Kisszékelyi Horgász Egyesület tájékoztatója a
végzett tevékenységükről és terveikről.
3 ./ DRV Zrt tájékoztatója a 2014. évi működéséről,
az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásról.
4./ A település közfoglalkoztatási helyzetéről
valamint a foglalkoztatási
lehetőségekrőltájékoztató.
5./ Az önkormányzat közművelődési
tevékenységének munkaterve.
6./ Temető rendelet áttekintése, az egyházzal való
megállapodás feltételeinek kidolgozása.

7. 2015. április 9. 17 óra
2./ Közös hivatal 2014. évi zárszámadásának
elfogadása.
3 ./ Tájékoztató a közös hivatal 2014. évi tevékeny-
ségéről.

8. 2015. április 30. 15 óra
2./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési
zárszámadásának tárgyalása és elfogadása.
3 ./ Tájékoztató a 2014. évi adó kivetési és
beszedési feladatok végrehajtásáról és az
adózásifegyelemről.
4./ Arató ünnep és iskola átadó ünnepség
előkészítése.
5./ Testvér települési kapcsolt kialakításának
lehetőségei.
6./ Vízelvezetési, út, híd karbantartási és
településtisztasági tevékenységről tájékoztató.

9. 2015. május 28. 15 óra
2./ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

ellátásának 2014. évi értékelése.
3 ./ Tájékoztató az "Öszikék" Szociális Szolgáltatási
Központ tevékenységéről.
4./ Családi napközi újra indításának lehetőségei.

10. 2015. június 25. 15 óra
2./ Helyi védett területek kialakítása.
3 ./ A falu arculatának alakítása, fej lesztése.

11. 2015. augusztus 27. 15 óra
2./ Kulturális Egyesület tájékoztatója
tevékenységükről és terveikről.
3 ./ A 2015. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
beszámoló.
4./Paksi atomerőmű jövőjéről, az együttműködés
lehetőségeiről tájékoztató.

12. 2015. szeptember 24. 15 óra
2./ Falugondnoki szolgálat tájékoztatója a végzett
munkájáról és jövőbeni terveiről.
3 ./ Alapfoku oktatás helyzetéről tájékoztató.
4./ Vállalkozók fóruma.

13. 2015. október 29. 15 óra
2./ Tájékoztatás az ifjúsági tábor és a strand
működésének tapasztalatairól.
3 ./ Tájékoztató Kisszékely közbiztonsági
helyzetéről.

14. 2015. november 26. 15 óra
2./ A 2015. évi költségvetés I-III. negyedévi
végrehajtásáról beszámoló.
3 ./Mezőgazdasági termelés eredményeiről
tájékoztató.
4./ Karácsonyi ünnepség megszervezése.

15./ 2015. december 17. 15 óra
2./ A 2015. évi testületi munka értékelése.
3 ./ A2016. évi munkaterv megállapítása.

Kisszékely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete üléseinek helye a Közösségi Ház (könyvtár).
Az ülések állandó napirendi pontjai:
1 .a./ Jelentés a Képviselőtestület lejárt határidejű határozatai végrehajtásáról.
1 .b./ Tájékoztató a Képviselőtestület két ülése között történt - fontosabb - helyi,
közérdekű eseményekről, polgármesteri intézkedésekről.
Utolsó:
Egyebek (pályázati, fej lesztési lehetőségekről tájékoztató).
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A képviselőtestület (KT) január
29-én tartotta soros ülését. A
megbeszélésen a képviselőtestü-
let tagjain és a hivatalos résztve-
vőkön kívül négy fő vett részt. A
három napirendi pontban az aláb-
biak kerültek megbeszélésre.

1 . A polgármester tájékoztatója az
előző KT ülés óta történt fonto-
sabb helyi, közérdekű esemé-
nyekről, polgármesteri
intézkedésekről:

•A falukarácsony ünnepség
jól sikerült, sok résztvevő volt.

•A Kicsi falunk helyi újság és
az önkormányzati honlap meg-
újul, szerkesztésüket Kélinger
Krisztián vállalta.

•A Szabadság u. 39. számú
ház mögött a Templomhegy felé
vezető útszakasz a partfal lehet-
séges leomlása miatt balesetve-
szélyessé vált.

•A közmunka programban
dolgozók március 4-től új szerző-
déssel dolgoznak tovább. Az idei
évben is indul mezőgazdasági
program, lesz helyi sajátosságok-
ra épülő program, a belvíz elve-
zetési program pedig való-
színűleg később indul. A mező-
gazdasági programban az idén
3,7 hektárt terveztek megművel-
ni. A konyha és a könyvtár feletti
területet gyümölcsfákkal ültetik

be. A helyi sajátosságok program-
ban kerül sor a nyári tábor és a
strand üzemeltetésére, a kálváriá-
ra vezető feljáró lépcsőjének és
korlátjának elkészítésére, a Kiss
utca és a Kossuth utca közötti át-
járó felújítására, a két tavat
összekötő út kialakítására, a mű-
velődési ház kerítésének megépí-
tésére.

•A polgármester a Petőfi utcai
felújított út garanciális javítása
ügyében levelet írt az útépítő cég-
nek, várja a visszajelzést.

•A Vertikál Zrt. a hulladékszi-
getről elvitte a szelektív konténe-
reket, csak üveggyűjtő konténert
helyezett oda, mert a háznál törté-
nő szelektív gyűjtést fogja beve-
zetni. Július 1 -től lesz lehetőség
60 vagy 80 literes edényzetet
használni.

•A könyvtár pályázat útján új
számítógéppel gazdagodott.

•Az önkormányzat az OTP
Banknál "Településfejlesztési tá-
mogatási számla" megnevezéssel
alszámlát nyitott, melyre a teme-
tőterület megvételét támogatók is
fizethetnek.

2. A 2015. évi munkaterv elfoga-
dása. A munkaterv előterjesztését
a képviselők írásban korábban
megkapták, a javaslatot részlete-
sen megtárgyalták, majd az újabb

javaslatokkal és módosításokkal
együtt elfogadták. (A munkater-
vet a Kicsi falunk jelen száma
tartalmazza.)

3 . Az "Egyebek" napirendi pont-
ban került szóba az Ótemető ma-
gántulajdonú részének sorsa. A
jelenlegi tulajdonosok elindítják
a terület erdő művelési ágból
való kivonását az erdőfelügyelő-
ségnél, és 250 eFt-ért adnák el a
területet az önkormányzatnak.

Bár az összeg létjogosultságával
nem minden képviselő értett
egyet (utalva arra, hogy a hatósá-
gok hibáztak, amikor a területet
temető helyett erdőként vették
nyilvántartásba, valamint arra,
hogy mivel a tulajdonosok is mu-
lasztottak, amikor a vásárlásnál
nem tájékozódtak és nem kérték
a hatóságoktól a javítást, ezért
most a területet kegyeleti célra, a

Február 26-án 15 órakor lesz a soron következő testületi ülés, a nap-
rendi pontok várhatóan az alábbiak szerint fognak alakulni:
1 .a. Jelentés a KT lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
1 .b. Tájékoztató a KT két ülése között történt közérdekű
eseményekről, polgármesteri intézkedésekről.
2. Településfejlesztési tervhez cselekvési terv kidolgozása.
3 . 2015. évi költségvetés megállapítása.
4. Szociális rendelet módosítása.
5. Helyi adó rendelet módosítása. / 6. Egyéb aktuális témák.

Meghívó a februári képviselőtestületi ülésre

Tájékoztató a januári képviselőtestületi ülésről

falu javára jelképes összegért
kellene átadniuk), a polgármester
a tulajdonosokkal folytatott to-
vábbi viták elkerülése érdekében
azt szorgalmazta, hogy a felaján-
lott összegen vásárolja meg az
önkormányzat a területet. A KT a
javaslatot elfogadta.

A hivatalos jegyzőkönyv alapján
összeállította: HA
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2015. március 18-án szerdán 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 illet-
ve kombinált csomagolóanyagok
(tejes és üdítős dobozok)
A fent feltüntetett anyagok lehe-
tőleg lapjára hajtva vagy tapos-
va kerüljenek a gyűjtőzsákokba!
Üveg hulladékot a hulladék szi-
geten felállított gyűjtőedénybe
kéretik elhelyezni!

Forrás: Vertikál Zrt.

Háziorvos

SÉRELMEKAPSZICHIÁTRIÁN

Alapítványunk 20 éve biztosít
INGYENES jogsegélyszolgálatot
azok számára, akiket sérelem ért
a pszichiátriai kezelésük során.
Ha Ön vagy ismerőse ilyen hely-
zetben van, illetve tudomása van
ilyen esetről, kérjük jelezze az
alábbi elérhetőségeken:
Állampolgári Bizottság az Embe-
ri Jogokért Alapítvány
e-mail: panasz@cchr.hu

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VI-
SELKEDÉSI PROBLÉMÁK-
RA?
Ha gyermeke "tanulási problémá-
ra" vagy "viselkedési rendelle-
nesség" miatt pszichiátriai
szereket szed, és úgy érzi, hogy a
gyermek állapota semmit sem
változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Ingyenes tájékoztató
kiadvány is kérhető a hiperaktivi-
tás témájában.
e-mail: info@cchr.hu
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 1 82.
06 (1 ) 342-6355, 06-70-330-5384
Web: www.emberijogok. hu
Minden információt bizalmasan
kezelünk!

Közhasznú felhívás
Helyettesítő orvos:
Dr Abdul Wahab
Telefon: 06/30 555-0687

Helyettesítő asszisztens:
Szedrey Márta
Telefon: 06/30 993-4114

Hétfő
Tolnanémedi: 08:30 - 10:00
receptírás csak rendelés előtt

Kedd
Tolnanémedi: 1 2:30 -
rendelés amíg beteg van
Kisszékely: 1 5:30 -
receptírás, beutaló kérés, útikölt-
ségkérés.

Szerda
Tolnanémedi: nincs rendelés
Kisszékely: vérvétel havonta
egyszer

Csütörtök
Tolnanémedi 08:30 - 10:00
receptírás csak rendelés előtt
Kisszékely 10:30 -
rendelés, amíg beteg van

Péntek
Tolnanémedi 12:30 -
rendelés, amíg beteg van

Simontornya központi ügyelet:
Telefon: 06/74 318-104

A felajánlás többletköltséggel nem
jár, hisz ezt az összeget amúgy is
befizetjük az államkasszába, és ha
nem nyilatkozunk arról, hogy ki-
nek ajánljuk fel az 1%-ot, akkor ez
az összeg az államnál marad.
Tisztelt olvasó, ezúton szeretnénk
figyelmébe ajánlani a Kisszékelyi
Kulturális Egyesület munkáját! A
KKE maradandó értéket hoz létre
településünkön! Helytörténeti ki-
állítás, tanösvény, kilátó, iskola
felújítás, könyvkiadás, tájékoztató
kiadványok szerkesztése, program
szervezés, helyi értéktár program.
Egyesületünk 2014-ben megyei
szintű elismerésben is részesült
„Az Év Tolna Megyei Civil Szer-
vezete” különdíjat kaptunk mun-
kánk elismeréseként! Kérjük adója
egy százalékávál támogassa egye-
sületünk további sikeres munkáját!
Adószám: 18859074-1-17
Információ: kke-kisszekely. hu

1%

Március 7-én szombaton termé-
szetjáró gyalogtúrára hívjuk mind-
azokat, akik nem riadnak vissza
egy 10-12 km hosszú kellemes sé-
tától. Indulás a Könyvtár elől
11 :30-kor, visszaérkezés ugyanide
18:00 körül. (Szakadó eső esetén a
túrá március 14-ére halasszuk.)
Minden érdeklődőt szeretettel vár-
nak a szervezők: Horváth András
és Apró Etelka.
Telefon: 30-4328244.

Szelektív hulladék

Tavaszváró kirándulás!

http://www.kke-kisszekely.hu/kicsi-falunk/
http://www.emberijogok.hu
http://www.kke-kisszekely.hu



