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AKISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A
KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

A képviselőtestület ülése előtt, november 26-án 13
órakor került sor a Települési Értéktár Bizottság
megbeszélésére. Az összejövetelen a bizottság
három tagján, a jegyzőn és a jegyzőkönyv-vezetőn
kívül még négyen vettek részt.

Az ülés elején a bizottság elnöke tájékoztatta a
résztvevőket arról, hogy Kisszékely nevezetességei
közül eddig már három érték is bekerült a megyei
értéktárba. E három értékünk: a Szent Györgyről
elnevezett római katolikus templom, a Barátok
tava, valamint a Kisszékely környéki erdők.
Büszkék lehetünk arra, hogy helyi értékeink közül
hármat megyei szinten is elismertek. A megye
értéktárának jegyzéke egy szép kiállítású
könyvsorozatban jelent meg, „Kincses Tolna
megye címmel” (az értékek a
http://www.kincsestolnamegye.hu/ internetes címen
is megtekinthetők).

Az ülésen ezután sor került a Kulturális Egyesület
és felkért szakértői által még az év elején
összeállított nyolc értéktár-javaslat megvitatására
(ezekről az újság februári számában írtunk). A
bizottság megtárgyalt négy újabb javaslatot is,
amelyek közül hármat Csepregi Ferenc, egyet
pedig Kélinger Krisztián készített el. A bizottság
valamennyi javaslatot elfogadta, így rendeletben
rögzítette Kisszékely eddig dokumentált 1 2 helyi
értékének települési értéktárba vételét. E
nevezetesességek a falu gazdag természeti és
kulturális örökségét képviselik:
• Barátok tava és környéke
• Csádékötél készítés
• Dézsma pince
• Kisszékely környéki erdők
• Kisszékelyi épített örökség
• Helytörténeti Gyűjtemény

• Kisszékelyi Elemi Iskola
• Kálvária-domb és környéke
• Középkori utak és mélyutak a Kisszékelyi-
dombságon
• Kisszékelyi mozaikos táj
• Présházak Kisszékely határában
• Templom lépcső

Kisszékely nemzeti értékei, vagyis a települési
értéktár kincsei a Kulturális Egyesület honlapján
részletesen megismerhetők (http://www.kke-
kisszekely.hu/kisszekely-nemzeti-ertekei/).
Értéktárunk azonban még közel sem teljes. Számos
olyan értéke van még falunknak, ami méltó arra,
hogy a települési, de akár a megyei értéktárba is
bekerülhessen. Kérünk ezért mindenkit, hogy
segítse közös munkánkat azzal, hogy ötletével,
javaslatával hozzájárul az értéktár bővítéséhez.
Javaslatait akár az önkormányzathoz, akár a
Kisszékelyi Kulturális Egyesülethez eljuttathatja
(pl. a kisszekely.programok@gmail.com címre).

Horváth András

Ülésezett a Települési Értéktár Bizottság



December 5-én járt nálunk, a kisszékelyi Sislay
József Könyvtárban a Mikulás, aki jókedvet, vi-
dámságot, kedves és kreatív vendégeket hozott
ajándékul, valamint némi nassolnivalót.

Egy hűvös szombati délutánon gyűltünk össze,
hogy kiszínezzük a könyvtári papírkarácsonyfát. Ez
az elfoglaltság már-már rendhagyónak tekinthető,
hiszen a tavalyi Mikulás-napi programon is ezzel
foglalatoskodtunk. Kis létszámunknak köszönhető-
en nem végeztünk vele, azonban a kedvünkön és
lelkesedésünkön ez mit sem rontott! Festetettünk
temperával, vízfestékkel, de fogyott bőven zsírkréta,
valamint előkerültek a színes ceruzák, filctollak is.
Mindeközben pedig jókat beszélgettünk, nevettünk.

Mikor meguntuk a színezést, kényelmesen elhe-
lyezkedtünk -ki széken, ki babzsákon-, és megnéz-
tünk egy klasszikus és roppant tanulságos
karácsonyi mesét, majd hazasiettünk, hogy még le-
gyen időnk szépen kipucolni a cipellőinket az érke-
ző Télapó tiszteletére!
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Mivel október óta délelőttönként ismét kisgyerekek
vannak az óvoda épületében, ezt úgy látszik,
észrevette a Mikulás is. Érkezését lázas készülődés,
nagy izgalom előzte meg. December 4-én délelőtt

érkezett hozzánk a piros ruhás, fehér szakállú, öreg
Mikulás bácsi. Nagy zsákot cipelt a hátán, a kicsi
gyerekeket megdicsérte és finomságokat rejtő
csomaggal ajándékozta meg őket. A gyerekek az
óvó nénik segítségével kedves dalokat énekeltek
neki.

Jövőre ismét visszavárjuk!
Apró Etelka

Mikulás nap a Könyvtárban A családi napköziben járt a Mikulás

Dick Ramóna
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Mondhatnánk, hogy a két közmunkaprog-
ramban a tél közeledtével kevesebb a teendő,
de amíg a csapadék nem nehezíti a kinti mun-
kák végzését, addig folyamatosan akad tenniva-
ló. A termények betakarítását követően a földek
elmunkálásra kerültek. Egy nagyobb területre
őszi búzát vetettünk, az egyik kertbe pedig fok-
hagymát. A gépi bérmunkával a falu lakosságát
is segítettük a háztáj i kertjeik megművelésében.

Az önkormányzat évi 1 -2 alkalommal
igyekszik a külterületi utakat karban tartani.
Most ősszel a Temető utca folytatásában lévő
vízmosta földutat hoztuk rendbe és a Kossuth
utcából a Honvéd közi feljáróban gyalultuk le a
több, mint tíz éven keresztül lerakódott horda-
lékot. Persze az eredmény akkor lenne tartós,
ha mindenhol lenne árok, minél hamarabb el-
folyna a víz és fel tudna száradni az út. Sokszor
az átázott úton, ha végigmegy egy nagy jármű,
kezdhető a munka elölről.
A falu utcáinak járdáit igyekeztünk megtisztí-
tani a földrétegtől, amely valahol elérte a 20-30
cm-t is.

A helyi sajátosságok közmunkaprogramban
sor került a Művelődési Ház régi kerítésének
elbontására és egy új fa kerítés telepítésére.
Akác fakerítést választottunk, mert az tartós és
szép. A faanyag és munkálatok költsége a mun-
kaügyi programban került elszámolásra, a fes-
tékanyag és egyéb segédanyagok az Önkor-
mányzatot terhelte. A kerítésen belüli terület
még tereprendezést igényel.

Régóta húzódott az utcanév táblák kihelye-
zése. Volt, amikor faragottat szerettünk volna,
de felvetődött a lemeztábla gondolata is, mivel
az este jobban látható. Végül a most elkészült
változat került összeállításra. Arra törekedtünk,
hogy egyszerű legyen, illeszkedjék a falu han-
gulatához és ugyanakkor jól olvasható legyen a
sötétben közlekedők számára is. Így került fa-
alapra a fényvisszaverő névtábla, mely este az
autólámpák fényében világít. A táblák hozzá-
vetőleg 200 ezer forintba kerültek. A költségek
nagyobb részét az Önkormányzat finanszírozta,
de kellemes meglepetésként ért bennünket, a
helyben élő, és az idejáró német lakók gyűjtést
végeztek, hogy segítsék a mielőbbi megvalósu-
lást. Köszönjük Dolores Puskasnak a gyűjtés
szervezését. A németek 20 ezer forinttal támo-
gatták a táblák árát.

Wir danken der deutsche Mitbürgern für die
Spende zur Realisierung der Strassenschildern.

Több helyről kaptuk virág felajánlást. Si-
montornyáról Nagy Lajosné sz. Bodó Marikától
kaptunk örökzöld bokrokat és liliomgumókat,
Simonné Mariska nénitől dáliákat, melyeket ta-
vasszal ültetünk ki, Erdős Gabriella és szép
cserepes virággal ajándékozott meg bennünket.
Köszönjük a növényeket.

Késő őszi munkák a közmunkában

Új kerítést kapott a Művelődési Ház

Új utcanév táblák

Pajor ÁgnesPajor Ágnes

Pajor Ágnes
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Településünk életéhez tartozik a szépkorúakról
való megemlékezés.

„Egy hosszú élet munkája, eredményei elis-
merést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg
kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közössé-
gei, intézményei részéről.”- írja a 255/2008.
(X.21 .) Korm. rendelet a szépkorúak jubileumi
köszöntéséről.

November 17-én születésnapi köszöntőn
jártunk Farkas Jánosné, született Botos Erzsé-
betnél. Farkas nénit a Jegyzőnővel meleg sze-
retettel köszöntöttük 90. születésnapja
alkalmából és átadtuk részére Orbán Viktor mi-
niszterelnök úr emléklapját. Bözsi néni és csa-
ládja örömmel fogadtak bennünket, vidáman
telt a vendégség. Felidéződtek a fáradtságos, de
sok-sok emlékkel teli évek.

Az ünnepelt később még elmesélte, a kö-
szöntés a család részéről még egy újabb alka-
lommal folytatódott. A tíztagú család: az
ünnepelt, lánya, veje, két unokája és azok fér-
jei, valamint a három dédunoka egy közös ebé-

den ünnepeltek, mely maradandó emlékké vált.
A faluban öt asszony kerülte el a 90 éves

korhatárt: Pintér Lászlóné, Gyenei Ernőné,
Győri Istvánné, Bognár Józsefné és Farkas Já-
nosné.

Kívánjuk, hogy családjuk körében, jó
egészségben élvezzék a további szép nyugdíjas
éveket!

Tisztelettel gondolunk községünk vala-
mennyi szépkorú tagjára, szívből gratulálunk
Nekik!

Pajor Ágnes

Akciós ajánlatunk:

Brill star mosogatószer 1 l: 210.-
Pur mosogatószer 900 ml: 435.-
Jar mosogatószer: 500 ml: 334.-
Quanto öblítő 5l: 1 140.-
Uni. foly. mosószer 1 ,5 l: 462.-
Just mosópor 600 gr: 216.-
Just mosópor 3 kg: 690.-
Just mosópor 6 kg: 1 199.-
Dosia mosópor 9 kg: 3 399.-
Tomi mosópor 3 kg: 2 243.-
Perfex e.ü. papír
24 tekercs 3 rétegű: 834.-
Bref duo aktív wc ill. gél: 320.-
Palmolive tusfürdő 200 ml: 252.-

Egyéb:

Dosia foly. mosószer 3,75 l: 1 440.-
Tomi foly. mosószer 2,6 l: 2 376.-

Bonux foly. mosószer 2,7 l: 2 586.-
Persil foly. mosószer 2,9 l: 2 376.-
Tomi foly. mosószer 1 ,3 l: 1 1 27.-
Bonux foly. mosószer 1 ,3 l: 1 1 87.-
Ariel foly. mosószer 1 ,3 l: 1 636.-
Persil foly. mosószer 1 ,4 l: 1 1 30.-
Lenor öblítő 900 ml: 684.-
Coccolino öblítő 950 ml: 588.-
Silan öblítő 1 l: 546.-
Silány öblítő 2 l: 1 105.-
Coccolino öblítő 2 l: 1 080.-

Clorox fehérítő 1 l: 403.-
Domestos fertőtlenítő 1 l: 435.-
Flóraszept fertőtlenítő 1 l: 430.-
Hypo 1 l: 95.-

Kártevő irtó szereink:

Rágcsálóirtó pép 300 gr: 775.-

Patkányirtó pép 2x175 gr: 935.-
Egérirtó pép 5x25 gr: 580.-
Fém egérfogó: 245.-
Kapható még: hangyairtó-,
darázsirtó-, légy- és szúnyogirtó
spray, háztartási porozószer, extra
rovarirtó spray.

Autóápolási termékeink:

Téli szélvédőmosó 1 l: 455.-
Téli szélvédőmosó 5 l: 1 350.-
Fagyálló koncentrátum 1 l: 540.-
Fagyálló koncentrátum 5 l: 3 350. -

Kapható még: jégoldók, csavarlazító,
szilikon, műszerfal ápolók, tisztítók.

Kisszékely, Szabadság út 365.
Tel. :30/335-0970, 30/971 -6425

Kisszékelyi MINI TÜZÉP ajánlata

Szép korú köszöntése



A decemberi képviselőútestületi ülés 17-én, 1 5 órakor lesz a könyvtárban. A napirendi pontok
várhatóan az alábbiak szerint fognak alakulni:
1 .a Jelentés a Képviselőtestület lejárt határidejű határozatai végrehajtásáról.
1 .b Tájékoztató a Képviselőtestület két ülése között történt közérdekű esemé-
nyekről, polgármesteri intézkedésekről.
2. A 2015. évi testületi munka értékelése.
3 . A 2016. évi munkaterv megállapítása
4. Egyebek
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Meghívó a decemberi képviselőtestületi ülésre

Tájékoztató a novemberi képviselőtestületi ülésről
A képviselőtestület november 26-án tartotta

soros ülését. Az ülésen a hivatalos résztvevőkön
kívül öten voltak jelen.

Az első napirendi pontban a polgármester
tájékoztatta az egybegyűlteket az előző KT ülés
óta történt fontosabb helyi, közérdekű
eseményekről, polgármesteri intézkedésekről:

• Mindenszentek előtt megtörtént a temető
rendbetétele.

• November 6-án került sor egy tájékoztatásra
a területfejlesztési támogatásokkal kapcsolatban.
Még nem ismertek a támogatási témakörök, és a
meghirdetés időpontja is kérdéses.

• Az EON megbízásából elvégezték az
elektromos légvezetékek alatti fák visszavágását,
a vezetékek egy részének és egy villany-
oszlopnak a cseréjét.

• A polgármester megbeszélést tartott a
plébánossal, megkötötték a temető-fenntartási
szerződést.

Ezt követően került sor a 2015. évi
költségvetés I–III. negyedévi végrehajtásáról
szóló beszámolóra, majd a mezőgazdasági
termelés eredményeiről tartott tájékoztatóra. A
polgármester elmondta, hogy ebben az évben a
tervezetthez képest összességében messze
elmaradt a megtermelt zöldségfélék mennyisége.
Emiatt a konyhára is kevés helyben termelt
nyersanyag jutott.

A testület döntött a Karácsonyi ünnepség
időpontjáról és a tervezett program kereteiről. Az

összejövetel december 21 -én 14 órakor kezdődik.

Új élelmezésvezetője lesz a konyhának. Az
előzetes felmérések szerint teljesen újra kell
szervezni az élelmezés vezetését és a konyha
működését.

A képviselőtestület döntött a 2016-tól
érvényes önkormányzati térítési díjakról és
módosította az adórendeletet. A jövő évben a
sátortábor szállásdíja 900 Ft lesz (ugyanannyi,
mint a sátorhely változatlan díja a strandon). A
strand belépője a felnőttek esetén 700 Ft-ra, a
gyerekek esetén 500 Ft-ra nő, 17 óra után pedig
400, illetve 300 Ft-ra. 2016-tól bevezetésre kerül
az idegenforgalmi adó, melynek összege 300
Ft/fő lesz (18 éve alattiaknak nem kell
megfizetniük). Emelkedik a kommunális adó:
jövőre már évi 5000 Ft-ot kell fizetni házanként
(4000 Ft helyett). Az iparűzési adó 1 ,6 %-ra nő
(eddig 1 ,5 % volt). Az adókat a falu számára
korábban még számottevő bevételt jelentő
építményadó kényszerű eltörlése miatt kellett
megemelni.

A testület rendeletet alkotott a szociális tűzifa
támogatás helyi szabályairól. Ennek értelmében
juthatnak hozzá majd a rászorultak az állam által
támogatott, az önkormányzat által kiszállított
tűzifához.

Horváth András
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Háziorvos
A konyhán ebéd rendelésre, adott nap
reggelén 8 óráig van lehetőség! Ebéd
rendelését a 06/30 652-9652 telefon-
számon adhatja le! A szociális étkezés
ára: 550 forint/fő/adag, mindenki
másnak: 750 forint/fő/adag.

Pontos információt az orvos ren-
delési idejéről, a falugondnoktól
kérhet!
A falugondnok telefonszáma:

06-30/904-1741

Ebédrendelés

Aki szeretne eljönni, de mozgásában korlátozott és szeretné igénybe venni a falugondnoki autót, akkor az
jelezze a Falugondnoknak (tel. : 06-30/904-1741).

Elhunytak
Az év utolsó előtti napján téli kirándulás lesz a Kisszékelyi-dombság
erdeiben. A természetjáró gyalogtúra Simontornyáról indul és Kis-

székelybe tart, hossza kb. 11 -1 2 km.
Indulás december 30-án (szerdán) Simontornyáról, a Petőfi úti iskola
bejárata elől 8:30-kor. (A kisszékelyiek a 7:1 6-kor induló busszal

tudnak bejutni Simontornyára.) Az erdőn át Kisszékelyre kb. 1 3 óra-
kor érkezünk. (A simontornyaiak a 13:20-kor induló autóbusszal jut-

hatnak vissza Simontornyára.)
Ha addigra lesz hó, szánkót is hozzon, aki eljön!
Minden túratársat szeretettel várnak a szervezők:

Horváth András és Apró Etelka.
Telefon: 30-4328244.

Meghívó

Folk Henrikné
(Romsits Julianna)

88 éves volt kisszékelyi lakos
*

Erdős Jánosné
(Schiszler Mária) 69 éves
kisszékelyi születésű

vajtai lakos

Hasított tűzifa
Cser: 2 400 Ft/q
Kőris: 2 400 Ft/q
Akác: 2 900 Ft/q
Vékony ágfa: 1 900 Ft/q
rendelhető: Nádori Antalnál
Szabadság u. 366.
Telefonszámok: 06-20/293-2252,
06-74/673-615, 06-20/297-7500

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



