
A természet és az időjárás
gyakran megtréfál bennünket. Így
történt ez január 27-én is. A tavaszi-
as időjárás előcsalogatta a földből a
virágokat, a madarak vidáman csi-
cseregtek, a gyerekek pedig a sza-
badba vágytak, ezért kirándulást
szerveztünk a Kilátóhoz. Reggeli
után indultunk. Először a madár-
füttytől hangos erdőben bandukol-
tunk, majd felmásztunk a
szőlőhegyre. Útközben csodálkozva
nézegettük az ibolyától kéklő dom-
bokat, és érdeklődve hallgattuk Bo-
dó Marika néni emlékezéseit a
szőlőhegy múltjáról és a vidám szü-
retekről.

A Kilátóhoz felérve az egyre
erősödő szél zúgásától kísérve fel-
másztunk a Kilátóba, hogy gyö-
nyörködhessünk a táj szépségében. Lenézve a tájra
eszembe jutottak a költő szavai:

„Oh természet, oh dicső természet!
Mely nyelv merne versenyezni véled?

Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz,
Annál többet, annál szebbet mondasz.”

Fentről a gyerekek örömmel fedezték fel az óvodát
és a templomot. Előkerültek a hátizsákból a gondo-
san csomagolt szendvicsek, innivalók is. Miután fa-

latoztunk, körülnéztünk a hegyen megbúvó állatok
lakhelyein, majd benéztünk a méltóságteljesen fel-
felé ívelő fenyőfák közé, ahol éppen a cinkék kon-
certeztek. Még egyszer megcsodáltuk a hegyet
körülvevő lankás domboldalakat, a Kerekerdőt, és
egy kacskaringós ösvényen elindultunk hazafelé.

A konyhás nénik finom ebéddel vártak ben-
nünket, a gyerekek pedig egymást túlharsogva me-
sélték nekik élményeiket.

Németh Györgyné Gizike óvónő
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A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A
KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

SzTéli kirándulás

Kisszékelyben már régóta igény mutatkozik
egy játszótér kiépítésére, mely a helyi óvodásokon
kívül minden helyi gyermeket, kirándulót, nyaralót,
táborozót is szolgálna. A játszótér a könyvtár udva-
rában kapna helyet. Eddig 600 000 Ft áll rendelke-
zésre, a szükséges pénzösszeg legalább 1 millió
forint.

Aki további pénzösszeggel szeretne hozzájárulni
a játszótér kialakításához, megteheti ezt pénzátutalással
az önkormányzat településfejlesztési támogatás számla-
számára: 11746098-15417701-10030008. Átutalás ese-
tén kérjük a közleményrovatba írni, hogy: játszótér. A
hivatalban kérhető készpénzátutalási megbízással (csek-
ken) is befizethető az adomány.

Adománygyűjtés



„A fotó akkor hat rám, ha elvonatkoztatok a
vele kapcsolatos szokásos blablától:
"Technika", "Valóság", "Riport", "Művészet"
stb.;
ha nem mondok semmit, lehunyom a szemem,
és hagyom, hogy a részlet magától eljusson az
érzelmi tudatomig.”

Roland Barthes

Klár Máté a simontornyai Vak Bottyán
Általános Iskola és Gimnázium végzős tanuló-
ja. A következőket írta a kisszékelyi kiállítás-
hoz írt bemutatkozásában: 7-8 éve kezdett
fényképezni, először a kirándulásokat, családi
nyaralásokat dokumentálta. Tudatosan 2013
óta fotóz. Autodidakta módon próbálta fejleszteni
magát, könyveket, cikkeket olvasott, filmeket né-
zett, fórumokra regisztrált. Nem esett nehezére akár
hajnalban ébredni, hogy a megfelelő fényviszonyok
között fotózhasson. Volt, hogy reggeltől estig túrá-
zott egy-egy jó fényképért. Törekszik a naturális,
természetes megjelenésre, ezért nem is használ Pho-
toshophoz hasonló retusprogramokat. Az alapvető
finomhangolásokon túl minden olyan, ahogy a
fényképezőgép és ő meglátta.

A megnyitón Máté szívesen mesélt fotóiról,
melyeket tematikusan rendezett el a Sislay József

Községi Könyvtár nagytermének falain. A kisszé-
kelyi pók, egy napfelkelte megörökítése, a medve-
hagyma mező, de a többi kép is sorra több kérdést
kap, fény derül néhány műhelytitokra. Van, aki a
konyhájában szívesen látná a fiatal fotós munkáját,
fényképet rendel. Felmerül az igény, hogy Máté fo-
tós szakkört indítson.

Máté hivatásos fotós szeretne lenni, nemso-
kára felvételizik a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai
Művészeti Kar fotográfia szakára. Kitartást, sikert
kívánunk neki!

Deissinger Ferenc Hajnalka

SZJA
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Klár Máté kisszékelyi fotókiállításáról

Kérjük, ajánlja fel adójának 1%-át
a Kisszékelyi Kulturális Egyesület

javára!
A kedvezményezett adószáma:

18859074-1-17

Könyvtárunkban nemcsak könyveket, hanem
újságokat, folyóiratokat is lehet olvasni, kölcsönöz-
ni. Sajnos idén kisebb összeg állt rendelkezésünkre,
mint korábban. Igyekeztünk minden korosztály ré-
szére választani. A gyerekek a Buci macit és a Dör-
mi rejtvényt, a fiatalok a Glamourt, az idősebbek
a Nők lapját olvashatják. Főzéshez, sütéshez új öt-

letekért a Nők lapja konyháját, kertészkedőknek,
barkácsolóknak az Otthonok és Kerteket, az Ötlet
Mozaikot és a Praktika magazint ajánljuk. Rejt-
vénykedvelők a Fülesben találhatnak megfejte-
nivalót.

Könyvtári hírek

Borbás Istvánné Marcsinál
gyöngyből készült ékszerek kap-
hatók nagy választékban!
Március 15-re kokárda, kisebb:
200 Ft/db, nagyobb: 250 Ft/db.

Elérhetőég: 06-30-442-8051 .
Facebook: MarcsiDivatGyöngyei
oldal.

Hirdetés
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Tájékoztató a képviselő-testületi ülésről

Kisszékely Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete soron következő ülését 2018. február 1 -
jén 15.00 órakor tartotta a Közösségi Házban. Az 5
tagú Képviselő-testületből mindenki jelen volt.

Az első napirendi pont alatt Pajor Ágnes pol-
gármester elmondta, lejárt határidejű határozat nem
volt. A továbbiakban a polgármester ismertette a két
ülés között történt eseményeket:
- Közmunkában kihordták a szociális tűzifát. Jelen-
leg fát fűrészelnek a hivatal fűtéséhez, a táborépület
tetejét fóliázzák és újrafedik.
- A 2018. évi közmunka programokat egyeztették a
Tamási Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával.
Kevesebb dologi kiadást engedélyeztek, mint az
előző évben. A buszgarázs külső nyílászárói és az
önkormányzat tanácstermének - mint közfoglalkoz-
tatási karbantartó helyiségnek - ajtó, ablak cseréjét
is elfogadták.
- A Szabadság utca 258. számú lakóház vétele megtör-
tént 1 millió forint elnyert pályázati támogatásból és
400 ezer forint hozzátett önrészből.
- A napközbeni gyermekfelügyeletben megbeszélést
tartottak az óvodanyitással kapcsolatban. A szülők
szándéknyilatkozatot írtak alá, hogy ide járatják
óvodába a gyerekeiket.
- Tamásiban tájékoztatást tartottak a Paksi Atomerő-
mű építkezésével kapcsolatban. A tájékoztatást Süli
János, a két új blokk tervezéséért, megépítéséért és
üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter
tartotta, aki Tamási és Paks járás országgyűlési kép-
viselőjelöltjeként fog indulni az áprilisi választáso-
kon. Ismertették, hogy megkezdődik a felvonulási
épületek kialakítása. A reaktorok kivitelezése 2019
végén kezdődhet. Az építkezéshez szükség lesz
szakmunkásokra, a munkába járáshoz autóbuszjára-
tokat indítanak.
- Elkészült a mázsaház faépítménye.
- Az ivóvízminőség javító beruházás megvalósításá-
hoz szükséges a településrendezési terv módosítása.
Ezekben mielőbb intézkedni szükséges.
- Január 1-től új pénzügyes dolgozónk van Beidekné
Szabó Mariann simontornyai lakos személyében.
- A pályázatokról elmondta: testvértelepülési kap-
csolattartásra benyújtott pályázatot forráshiány mi-
att elutasították. Az önkormányzat tavaly július
végén a leesett nagy mennyiségű csapadék által az
utakban keletkezett károk helyreállítására nyújtott
be vis maior pályázatot. Az önkormányzat kérelmét
támogatták. A 13 millió 854 ezer forint támogatás-
ból és 1 ,5 millió forint önrészből a Petőfi utca ele-
jén 300 m, a Kossuth utca végén 100 m és még két
helyen egy rövid (50 + 80 m) köves-földes útsza-

kasz kerül helyreállításra augusztus végéig.
Második napirendi pont a településfejlesztési

koncepció megvalósításának helyzete, megújítása
volt. A polgármester elmondta, hogy az előző évben
mi valósult meg, és melyek a lehetséges idei teen-
dők. Megkezdődött az óvoda visszaállításának folya-
mata. Folytatják a kamerarendszer kiépítését, mely
az E.on engedélyeztetés és a villanyszerelőhiány mi-
att elakadt. (A központi egység kiépítésre került, az
Egyházzal megkötötték a megállapodást a jelátadó
antenna templomtoronyban történő elhelyezésére.)
Létrehozták az első helyi természetvédelmi területet,
melynek megjelölésére táblát helyeznek ki. A Kálvá-
ria dombról levezető gyalogösvényt alakítanak ki a
Temető utca felé, a domb tetején pedig egy pihenő-
helyet létesítenek. A mérlegház újjáépült. A turiszti-
kában, a vízelvezetésben, óvodaépület felújításában
nagyobb lenne az előrehaladás, ha a terület- és tele-
pülésfejlesztési operatív programba beadott három
pályázat támogatást nyert volna. A szennyvíztisztí-
tásban és a külterületi utak felújításában még biza-
kodnak. A Lázár Ervin – Vathy Zsuzsa emlékház
kialakítása és fenntartása új feladatként került be a
koncepcióba.

Harmadik napirendi pont alatt a Település
gazdasági állapotának alakulása szerepelt. Májer
József elkészítette 2017. évre vonatkozóan a szöve-
ges tájékoztatást és táblázatot, amit a képviselők
írásban megkaptak.

Negyedik, egyebek napirendi pont alatt a
következők hangzottak el:
- Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
Ez tartalmaz olyan statisztikai adatokat, amelyek
változnak, ezért kétévente felül kell vizsgálni.
- Általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezé-
se. A jegyzőnő elmondta, hogy nem változott semmi, de
minden évben el kell fogadni.
- A DRV Zrt. közületi szennyvízszállításra vonatkozó
díj javaslata nagyon magas, ezért nem fogadták el.
- A Sóstói tábor bérbeadásával kapcsolatban a testület
azt a döntést, hozta, hogy Kisszékely a tulajdonrészét
felajánlja a Tamási Önkormányzatnak az értékbecslés
szerinti áron.
- Megjelentek a Leader pályázati felhívások alacsony ke-
retösszegekkel, 3-5 milliós támogatásokra. A polgármes-
ter ismertette a javaslatait. Az önkormányzati hivatal
épület külső homlokzatának felújítására és a horgásztó és
strand közötti területre pergolás kemence építésére pá-
lyázna.
- A volt vágóhídnál tárolt felesleges tárgyakat lom-
talanítás keretében elszállíttatják.

Martina Zoltán
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Közhírré
tétetik...

Orvosi rendelés

Pontos információt az orvos
rendelési idejéről a falugondnoktól
kérhet.
A falugondnok telefonszáma:

0630/9041741

Miserend

Március hónap első vasárnap-
ján elmarad a szentmise a templom-
ban.

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
- szerszámnyelek (hólapát, ásó, kapa, lapát, gereblye, lombseprű-vékony)
- rágcsálóírtók, rovarirtó szerek
- rachel zsákok (krumplis)
- kesztyűk, védőszemüvegek
További termékek az üzletben!

Nyitva: H-P: 8-12 óráig

Hóeltakarítást, TEMETŐ GONDOZÁST és egyéb munkálatokat vállalunk!
Érdeklődni: Fehér Árpád - Mini Tüzép, Kisszékely Szabadság út 356.
Tel: Anikó: 30/335-0970, Árpád: 30/971 -6425

Hulladékszállítás

Mini-Tüzép hirdetés

Elhunyt

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!):
március 6, 20; április 3, 1 7.

Üveget a hulladékszigeten kihelyezett csak erre a célra
rendszeresített nagy konténerbe tegyenek!

A komposztálható hulladékok elszállítására március hónapban
nincs lehetőség.

Egyéb hulladék elszállítása továbbra is csütörtökönként
történik.

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

Borbás Sándorné
74 éves

volt kisszékelyi lakos

Nyugodjon békében!




