
Március elsejével elindultak a 2018-as köz-
foglalkoztatási programok, az Önkormányzat 12 fő
számára biztosít munkát március elsejétől.

Két programban, a mezőgazdasági és a helyi
sajátosságok programban vesznek részt a foglalkozta-
tottak.

Azzal hogy a közfoglalkoztatási bér nem növe-
kedett, valamint a térségben munkahelyek jöttek/jön-
nek létre, ösztönzik a munkanélkülieket, a
közfoglalkoztatásban lévőket, hogy kilépjenek az el-
sődleges munkaerőpiacra. Ezért a tervezés során is fi-
gyelemmel kellett lenni az óvatos létszám-bevonásra.

A programokban meghatározott feladatok:
Mezőgazdasági tevékenység keretében a mi-

nimális létszámot alkalmazzuk, 5 főt. A programban
megművelt területek egy részén gabonát termesz-
tünk, a korábbi években kialakított gyümölcsös és
gyümölcsbokrok gondozásán kívül a paplak felett
kerül megművelésre a kert. A területet öntözhetővé
alakítjuk, egy nagyobb és egy kisebb fóliasátorban

és a mellette lévő területen nevelünk konyhakerti
növényeket. A munkák elvégzéséhez megvásárlásra
kerülnek az öntözés kiépítéséhez szükséges anya-
gok, kerítéshez anyag, vetőmagok, palánták, műtrá-
gya, műtrágyaszóró, egyebek.

A helyi sajátosságok programban 7 főt fog-
lalkoztattunk. Beterveztük a tábor vizesblokkjának,
a hivatal tanácstermének felújítását, a buszgarázs
épület részleges felújítását, stand, tábor előkészítő
munkálatokat, működtetést, kaszálásokat, virágosí-
tást, savanyúságok eltevését. Mindehhez beszerzés-
re kerülnek a feladatokhoz szükséges anyagok.

A közfoglalkoztatási programok segítik az
önkormányzati feladatok végrehajtását, épületek
rendben tartását, karbantartását, a vállalt feladatok –
strand, tábor, konyha, óvoda, könyvtár működtetését.

A tervezéssel arra törekedtünk, hogy a köz-
foglalkoztatottak munkája által érték teremtődjön.

Pajor Ágnes
polgármester
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AKISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A
KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

Sz

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 udvarában kapna
helyet. Eddig 600 000 Ft áll rendelkezésre, 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 Gólyahír

2018. február 28-án
megszületett Horog Károly
és Fehér Tímea Klaudia kis-
fia, Horog Károly Milán.

Jó egészséget és sok
boldogságot kívánunk!

Márciusban ismét elindultak a közmunkaprogramok



Marhafartő leves

Hozzávalók: (20 főre) 2 kg marhafar-
tő, 3 velős csont, 1 kg oldalas, 1 kg
sárgarépa, 1 kg petrezselyem, 1 kara-
lábé, 1 zellergumó, 3 vöröshagyma, 1
fej fokhagyma, 1 csokor zeller és 1
csokor petrezselyemzöld, só, 2 evőka-
nál egész bors, 1 babérlevél, 2 paprika,
2 paradicsom. Májgaluska: 20 dkg
marha májkrém, 50 dkg búzadara, 7
tojás, 1 kávéskanál só, 1 teáskanál
őrölt feketebors, 1 gerezd fokhagyma,
1 csokor petrezselyemzöld, 1 apró vö-
röshagyma, 1 evőkanál sertészsír.)
Egy jó nagy fazékba beletesszük
alulra a velős csontokat, majd a far-
tőt és az oldalast. Forró vízzel fel-
öntjük, és elkezdjük főzni.
Közben a zöldségeket megtisztítjuk,
de nem vágjuk össze, egészben hagy-

juk. A paprikák magházát eltávolítjuk.
A felforrt leves habját leszedjük, bele-
tesszük a zöldségeket, az egész borsot,
a sót, a babérlevelet, az összekötött
zöldeket, és ezekkel együtt kb. három
órán át főzzük.
Közben elkészítjük a galuskát. Először
a petrezselymet felaprítjuk,
a vöröshagymát megpá-
roljuk. A búzadarát össze-
törjük a májkrémmel, a
zúzott fokhagymával, a
párolt vöröshagymával,
majd a petrezselyemmel
összeforgatjuk, őrölt bors-
sal, kevés sóval ízesítjük.
Beleütjük a tojásokat, és jó
alaposan kikeverjük.
Vizet forralunk, és nokedli
szaggatón át beleengedjük
a kicsit pihentetett galus-

kákat. Kifőzzük, majd átöblítve leve-
ses tál aljába szedjük.
A megfőtt levesből a zöldségeket és a
húsokat kiszedjük, a levest pedig át-
szűrve a májgaluskára tálaljuk.
Kisszékelyben a főtt húshoz paradicsom-
szósztvagy tormátkínálnak.
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Borverseny meghívó

Kisszékely Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete tisztelettel meghívja Önt a Kisszéke-
lyi Borbarátok Találkozójára és az azt követő
vacsorával egybekötött baráti beszélgetésre.

A találkozó időpontja: 2018. április 14.
(szombat) 16 óra.

A találkozó helye:Művelődési Ház, Kisszékely
Nevezési tudnivalók:

Kizárólag kisszékelyi termelésű borral
lehet nevezni a bírálatra. Fehérbor, rosé, és vörös-
bor kategóriákat bírál a zsűri.

A bírálaton indítani kívánt bort (egy-egy fe-
hér, rosé és vörös) 2018. április 1 4-én 9 és 12 óra
között lehet leadni a Művelődési Házban.

Csak 1 literes üvegeket fogadunk el.
Az üvegen a jeligét kell feltüntetni, és a jel-

igés lezárt borítékban a nevet, címet elhelyezni.
Nevezési díj személyenként 1 000 Ft, füg-

getlenül a hozott borok számától.
A nevezési díj a vacsorán történő részvételre

is jogosít.
A rendezvény nyitott minden borkedvelő

számára!
Hozzátartozók, barátok, borszimpatizánsok

vacsora díja szintén 1 000 Ft/fő.
Rendezvényünkön való részvételét előre is

köszönöm.
Pajor Ágnes

polgármester

Ízőrző műsor - kisszékelyi receptek 2.



Nagyszokoly Község Önkormányzata
júniusra négynapos erdélyi kirándulást szervez
autóbusszal. A négy nap kiegészül az oda és a
visszaút idejével. A Nagyszokolyi Polgármesterrel
azt egyeztettük, hogy az autóbusz kihasználtsága,
egyben az út gazdaságos tervezése érdekben az
lenne praktikus, ha a náluk jelentkező kb. 25 főhöz
Kisszékelyből is csatlakoznának kirándulók. Az
Erdélyi közös utazáshoz várunk jelentkezőket,
melynek programja a következő:

1 . nap 8 órakor indulunk: A Hargitán át - Ho-
moródfürdő (borvíz), Csíkszereda (városnézés, Mil-
lenniumi templom), Csíksomlyó (Kegytemplom,
Hármasoltár), Gyimesek, ezeréves határ, Rákóczi
vár, vasúti múzeum, néprajzi kiállítás), ha lesz idő,
a Szent Anna-tó, szállás Máréfalván.

2 nap 8 órakor indulunk: Farkaslaka (Tamási
Áron szülőháza, sírja, kirakodóvásár), Parajd (sóbá-
nya), Szováta, Korond (vásárlási lehetőség), Szej-
kefürdő (Orbán Balázs sírja), szállás Máréfalván.

3. nap 8 órakor indulunk Sikkasszó felé (hegyi
tanyavilág, víztározó) Gyergyószentmiklósra (város-
nézés), Örmény templom, Gyilkos tó-Békási szoros.

4. nap 8 órakor indulunk Székelyudvarhelyre
(városnézés, szoborpark, Benedek Elek Tanítóképző
Főiskola, Haáz Rezső Múzeum. Máréfalva (kapufa-
ragás megtekintése, tájház), esztena látogatás (sajt,
orda kóstolása, vásárlás, ismerkedés a pásztorélet-
tel), tejfölös lepény kóstolás, néptánc bemutató,
szállás Máréfalván.

A kirándulás ára 47 000 Ft/fő, ami tartalmazza az
útiköltséget, szállást, a reggelit és a vacsorát.

Indulás 2018. június 20. - reggeli órákban,
érkezés 2018. június 25. - késő esti órákban.

Jelentkezési határidő: 2018. május 15.

Jelentkezést csak a teljes összeg befizetésé-
vel tudunk regisztrálni. (Aki a befizetés-regisztrálás
után visszamondja, annak a pénz visszafizetését
csak egy maga helyett hozott személy befize-
tésével tudjuk garantálni.)

Jelentkezni a könyvtárban lehet. Telefon: 403-144

SZJA
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Erdélyi kirándulási lehetőség

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

A kedvezményezett adószáma:
18859074-1-17

A március a könyvtárban
is a megújulás hónapja, hiszen
újabb könyvek érkeztek. A teljes-
ség igénye nélkül pl. D. Tóth
Kriszta, Al Ghaoui Hesna, Böjte
Csaba, Herner Dorka közismert
magyar szerzők művei sorakoz-
nak a polcon, a fiatalabb korosz-
tályt, a gyerekeket Lázár Ervin,
Berg Judit, Bartos Erika történe-
tei várják.

Márciusban az Internet Fi-
esta országos könyvtári rendezvé-
nyének keretében az
E-gészség-túra, Barangolás az in-

terneten című ismeretterjesztő in-
teraktív előadáson vehettek részt a
kisszékelyi olvasók, melynek so-
rán az egészséges táplálkozás és
életmód, a gyógynövények, vala-
mint a vegyszermentes zöldség-
termesztés voltak a kulcsszavak.

Áprilisban vendég elő-
adónk lesz K. Németh András,
aki Tolna megye középkori
templomairól tart előadást, így
szó esik majd a kisszékelyi Kál-
vária-domb egykori körtemplo-
máról is.

Deissinger F. Hajnalka

Tavasz a könyvtárban
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Tájékoztató a képviselő-testületi ülésről

Kisszékely Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete soron következő ülését 2018. február
15-én 15.00 órakor tartotta a Közösségi Házban. Az
5 tagú Képviselő-testületből 4 fő volt jelen kezdet-
kor, az 5. képviselő később érkezett.

Az első napirendi pont alatt Pajor Ágnes pol-
gármester elmondta, 4 db lejárt határidejű határozat
volt. A határozatok továbbítva lettek az illetékesek-
nek. A továbbiakban a polgármester ismertette a két
ülés között történt eseményeket:
- Közmunkában befejezték a nyári tábor épületének
tetőjavítását. A Petőfi utcai útról letakarították a sa-
rat. A mázsaház lefestésre került.
- A 2018. évi közmunka programokat elfogadta a
Tamási Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya.
Most alakítják ki, kik kerüljenek a programokba.
Tájékoztatta a dolgozókat a betervezett feladatok-
ról, szigorúbb lesz a munkarend betartása.
- Közös hivatal költségvetés tervezetét előzetesen átbe-
szélték a négy település polgármesterei, és elfogadták.
- A Katasztrófavédelem ellenőrizte a tűzvédelmet,
érintésvédelmet, a tűzoltó készülék nyilvántartáso-
kat, elsősorban a hivatalépületnél. Hiánypótlásban
el kell készíttetni az érintésvédelmi felülvizsgálatot.
- A Polgármester elkészített és beadott két LE-
ADER pályázatot, egyiket a hivatal homlokzat fel-
újítására, a másikat a horgásztó melletti területen
megépítendő kemencére.

Második napirendi pont az önkormányzat
2018. évi költségvetésének megállapítása.

A képviselők írásban megkapták az előterjesz-
tést. A polgármester bemutatta Beidekné Szabó Mari-
ann új gazdálkodási előadót, aki elkészítette a 2018.
évi költségvetés tervezetét. Iparűzési adóban egy vál-
lalkozó helyben telephelyet létesített és 2017. év vé-
gén adóelőleg kiegészítésre befizetett 4,8 millió
forintot. A költségvetés előző évi pénzmaradványában
ezt az összeget hagyták. Az idei évi iparűzési adó be-
vétel tervezés ezen adózó várható befizetésének figye-
lembevételével készült. Az idei évre tervezett
költségvetési bevétel meghaladja az előző évet a vis
maior támogatással. Emelkedett a falugondnoki szol-
gálat támogatása és a kulturális célú támogatás is.

Hozzászólásként elhangzott, hogy az idegen-
forgalmi adó nagyon kevés, fel kell hívni az adóala-
nyokat az adókötelezettség teljesítésére. A jegyzőnő
válaszában elmondta, hogy a nyilvántartásunkban
engedéllyel rendelkező szállásadók fizetnek.

A polgármester ismertette a költségvetés be-

vételi és kiadási sorainak tartalmát.
Terveztek a pályázatok önrészére, ravatalozó

féltetőre.
Elmondta, hogy a kamerarendszert szeretné to-

vább fejleszteni, a vízműhöz felszereltetni, valamint a
Petőfi utca sarkához, melyről a hulladéksziget is lát-
ható lenne. Az erre betervezett összeg nem elegendő.

Javasolta, hogy a könyvtárhoz tervezett óvo-
dai játszóeszközök kiadását emeljék meg + 230
ezer forinttal, így 500 ezer Ft-ot szánnak rá a költ-
ségvetésből.

Javaslatként felmerült a könyvtárba egy lap-
top vásárlásra.

Tavaly döntöttek a Csepregi Ferenc által fel-
ajánlott faépítmény strandon történő megépítéséről,
melyhez az alapozás elkészítésére és az ácsmun-
kákra kellett volna tervezni, ez kimaradt.

A testület elfogadta az elhangzott változá-
sokkal a 2018. évi költségvetést.

Harmadik napirendi pont a strand és ifjúsági
tábor működtetésének és anyagi hátterének megbe-
szélése. A polgármester elmondta, hogy a strand
fenntartásához nagyban hozzájárul a közfoglalkoz-
tatásban végzett karbantartás és a kiszolgáló sze-
mélyzet biztosítása. A strandon étel-ital kiszolgálás
megoldását helyi vállalkozó nem vállalta. Étel-ital
automata működtetése lehetne a megoldás. Szóba
került a strand területén lévő veszélyes nyárfák ki-
vágása. A faluban több helyen lenne szükség nyil-
vános WC-re. Az aratóünnepre vásárolt két fa
WC-nek megfelelő helyet keresnek. A nyári tábor-
ban a sátrak idén is javításra, cserére szorulnak.
Minden sátrat egyszerre nem tudnak újra cserélni,
idén kettőt vásárolnának.

Egyéb javaslatként elhangzott, hogy az ön-
kormányzati hivatal épületét is fel kell új ítani, de
pályázati lehetőség sajnos nem várható, saját erőből
pedig nincs lehetőség.

Negyedik napirendi pont alatt a kulturális
közfoglalkoztatás keretében végzett tevékenységről
tájékoztattak az érintett dolgozók.

Ötödik napirendi pont volt az egyebek. A te-
lepülésrendezési terv módosítását, amelyik cég ko-
rábban készítette, nem vállalja, sok megbízásuk
van. A legfontosabb módosítások elvégeztetésére
másik céget kell keresni. A teljes felülvizsgálat, át-
dolgozás hosszú időt vesz igénybe, azt már csak jö-
vőre lehetne megrendelni.

Martina Zoltán
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Tájékoztató a közmeghallgatásról

Kisszékely Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a közmeghallgatást 2018. március 8-án
tartotta a Közösségi Házban.

Az első napirendi pont alatt Pajor Ágnes pol-
gármester ismertette a két ülés között történt esemé-
nyeket.
- Tamási Önkormányzatnál a Sóstói táborról meg-
beszélést tartottak. Elmondták, hogy egyenlőre nem
kerül bérbeadásra, két értékbecslést készíttetnek és
utána további egyeztetésre kerül sor.
- Tamási iparterületén két autóalkatrész-gyártó üze-
met adtak át. Az iparterületen működő üzemekben
lehetőség van munkavállalásra.
- Simontornyai orvosi ügyeleten új EKG készülék
ünnepélyes átadását tartották.
- Külterületi utak és hozzá kapcsolódó gépbeszerzés
pályázatot megnyertük, ebből épül a vízmű melletti
útszakasz, a Kossuth utcából a Babaszóba vezető út
része és a Sárszentlőrinc felé vezető út elején egy rö-
vid szakasza. A pályázatból lesznek földmunkagépek
is, egy traktorra szerelhető függesztett gréder és egy
árokásó. A pályázott összegből 11 millió forintot „le-
húztak”, a támogatás összege 98 millió forint, az ön-
rész 5 %, 5 millió forint.
- Az Önkormányzat Módos Péter közreműködésé-
vel a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz fordult a
Lázár Ervin emlékház kialakításának támogatása
ügyében. A Petőfi Irodalmi Múzeumtól érdeklődtek
az elképzelésről, mivel a minisztérium tőlük kért
szakmai véleményt. Az önkormányzati működtetést
javasolták. Hozzászólásban elhangzott, hogy ne
emlékház, hanem alkotóház legyen, de ehhez előbb
meg kell vásárolni az épületet, emléktáblát kihe-
lyezni. Szükség lenne egy Lázár Ervin szellemisé-
gét tükröző jól átgondolt koncepcióra.

Második napirendi pont az egyház és a tele-
pülés kapcsolata.

Pajor Ágnes polgármester elmondta, az egy-
ház a tulajdonában lévő temető karbantartására az
önkormányzattal két éve kötött megállapodást, eb-
ben került meghatározásra, hogy a munkák elvégzé-
séért az egyház évi 120 ezer forint hozzájárulást
fizet az önkormányzatnak. A Plébános úr a hozzájá-
rulás fizetését soknak tartja. Fontos előrelépés,
hogy a plébánia egyházközségi tanácsában Deissin-
ger Ákos képviseli falunkat az egyházi ügyekben.
Ákos az elmúlt évben feltérképezte a temetői sírhe-
lyeket és friss nyilvántartást készít. Ő segíti a plébá-
nos úr munkáját, lehet hozzá fordulni egyházi
ügyekkel, pl. miseiratással, harangozással, sírhely-
megváltással (telefonszáma: 20/379-1612).
Deissinger Ákos elmondta, hogy a községben 150
ezer forint bevétel keletkezik, a 120 ezer forint kifi-

zetése után maradó pénz kevés a működéshez. A ta-
valyi évben a padok fűtésére is költöttek.
Kisszékelyben a sírhely megváltás nem működik
megfelelően, a hozzátartozók részéről nagy elmara-
dások vannak. A templomban sok felújítási munkára
volna szükség, ez önkéntes munkákkal lenne meg-
oldható. Tavaly hirdettek a templomba önkéntes
munkát, de csak néhány ember vett részt.
A polgármester válaszában elmondta, 120 000 Ft-ért
az önkormányzat többféle munkát elvégez a temető-
nél, fűnyírást, útkarbantartást, ravatalozó épület
rendben tartását, a villany- és vízszolgáltatási díjakat
fizeti, de külön a templom környékét is gondozzák.
Ezeket a munkákat az önkormányzat évtizedek óta
elvégzi, ami az önkormányzatnak kiadás. A korábbi
években a Kisszékelyben keletkező egyházi bevétel
nem került helyben felhasználásra. Javaslatként el-
hangzott, a plébános úr kérje a megállapodás felbon-
tását. A temető-karbantartási munkákra
szervezhetnének önkéntes munkákat. Az önkor-
mányzat kezdeményezi a paplak szerződésének
meghosszabbítását a püspökségnél újabb 20 évre.

Harmadik napirendi pont: helyi természetvé-
delmi védett terület kialakítása.

Dr. Horváth András alpolgármester elmond-
ta, Hamarászó-völgy lehet a következő védett terü-
let, ha a kezelési terv alapadatai elkészülnek.
Hamarászó-völgy a környék egyedülálló 6 km
hosszú, karakteres völgye. Reméli, hogy a tulajdo-
nosokkal történő egyeztetés hamarosan befejeződik.

Negyedik napirendi pont: testvértelepülési
kapcsolat kialakításának lehetőségei.

A polgármester elmondta, a tavalyi évben el-
döntötték, hogy Ége és Székelydálya településekkel
alakítsanak ki testvér települési kapcsolatot. Ká-
nyád polgármesterével a szándéknyilatkozat már
aláírásra került.

Ötödik napirendi pont volt a tájékoztatás a
testület előző évi mukájáról és az idei tervekről.

A polgármester elmondta, hogy az előző évet
már többször megbeszélték, inkább az idei tervek-
ről beszélne. Két közmunkást elküldtek nehézgép-
kezelői tanfolyamra. A közmunkában tervezett
feladatok megvalósításával is sok lesz a szervezés.
A vis maior pályázaton nyert támogatásból a belte-
rületi utak helyreállítását elkezdik intézni. A külte-
rületi utak felújítása pályázat megvalósítását is meg
kell kezdeni. Idén esedékes az elszármazottak öt-
évenként megrendezésre kerülő találkozója. Javas-
latként elhangzott, hogy az elszármazottak
találkozóját nem az aratónappal, hanem a Lázár Er-
vin emléknappal lehetne összekapcsolni.

Martina Zoltán



Értesítjük a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni kötelező
oltására

2018. április 20.-án (pénteken) 9 – 11 óráig kerül sor.
Helyszín: Községi Mázsaház
Minden 3 hónaposnál idősebb ebet kötelező beoltatni. Az oltás elmu-
lasztása miatt állategészségügyi bírság szabható ki.
Az oltás költsége: 4.000 Ft ebenként, melyet az oltás helyszínén, az
oltást végző állatorvosnak kell fizetni. Az oltás díja magában foglalja
a kötelező féregtelenítés díját is.
Háznál az oltás költsége 5.000 Ft ebenként. Aki háznál kéri az ebol-
tást, az önkormányzatnál az oltás napjáig jelezze!
Az oltási könyvet mindenki hozza magával!
Új könyv kiállításának, pótlásának díja 300 Ft.
Oltani csak microchippel ellátott ebet lehet. A microchippel még nem
rendelkező ebek microchippel ellátását az oltással egyidőben kötelező
elvégeztetni, ennek díja ebenként 3.500 Ft.
A jogszabály szerint az eb tartója köteles a szolgáltató állatorvosnak
bejelenteni, ha állata a három hónapos kort elérte, elhullott, elkóbo-
rolt, vagy új tulajdonoshoz került.
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Közhírré
tétetik...

Orvosi rendelés

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

0630/9041741

Miserend

Május hónap első vasárnapján
15 órakor kezdődik a szentmise a
templomban.

Kaphatók:
Építőanyag, iskolai felszerelések, alágyújtós 379,- Ft/ csomag, kerti eszkö-
zök, papíráru, műanyag áru, mosószerek, fertőtlenítők, mosogatószerek, hi-
po: 99.- Ft, izzók, szerszámnyelek rágcsálóírtók, rovarirtó szerek, rachel
zsákok (krumplis), kesztyűk, védőszemüvegek.
További termékek az üzletben!

Nyitva: H-P: 8-12 óráig
TEMETŐ GONDOZÁST és egyéb munkálatokat vállalunk!
Érdeklődni: Fehér Árpád - Mini Tüzép, Kisszékely Szabadság út 356.
Tel: Anikó: 30/335-0970, Árpád: 30/971 -6425

Mini-Tüzép hirdetés

Elhunytak

Molnár Mária
89 éves

volt kisszékelyi lakos,
Péti Imre
91 éves

volt kisszékelyi lakos,
Botos Imréné

(Haumann Katalin)
85 éves

kisszékelyi lakos.
Nyugodjanak békében!

Eboltás




