2014. február

33. szám

Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2013.december 17. testületi ülésről és a közmeghallgatásról.
Jelenlévők: Várkonyi Zoltán polgármester, Takács Erzsébet jegyző, Bori Tamás alpolgármester, Gazsó
János képviselő, Klubecz Istvánné, Pálos Lilian, Nagy Sándorné, Boczor Jánosné, Boczor Erzsébet,
Gáspár József, Ács Zoltán, Jagodics Edit, Hargita Péterné, Fésűs Róbert.
Képviselőtestületi ülés: Takács Erzsébet jegyző beszélt a Nagyszékely Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének 6/2003.(V.26.) számú önkormányzati rendeletéről. A szociális igazgatás és szociális
ellátások helyi feladatairól szóló rendelet, törvényi változás miatt került módosításra.
Az elmúlt évben legnagyobb program a közfoglalkoztatás volt. Belügyminisztériumi pályázatból
kezdődött el a művelődési ház vizesblokk épületének megépítése. A Start Közmunkaprogram 100 ember
foglalkoztatását érintette 2013-ban Nagyszékelyben.
Sok önkormányzat eladósodott (különböző okok miatt: alulfinanszírozás, nem megfelelő gazdálkodás…)
az elmúlt években. Emiatt a kormány konszolidációs programot indított a pénzügyi egyensúlyuk
helyreállításához. Mivel a mi önkormányzatunknak nem volt adósága, ezért a Belügyminisztérium
Nagyszékelyt külön támogatásban fogja részesíteni, márc. 31-ig. Ennek felhasználásáról a
képviselőtestület fog dönteni. A jövőben pályázati forrásból szeretnénk megvalósítani az utak
minőségének javítását, befejezni a kultúrház vizesblokkját, temető körüli fejlesztéseket (ravatalozó,
kerítés, út), szennyvízkezelés megoldását, vízelvezető renszer kiépítését és a járdák használhatóvá tételét.
Vannak ezen felül is fejlesztési ötleteink, de a fentiek talán a legsürgetőbbek közé tartoznak.
Közmeghallgatás: Szóba került a temető körbekerítésének igénye, mivel az állatok bejárnak és lelegelik
a növényeket a sírokon. Jó lenne, ha mindenki az előtte lévő járdaszakaszt és területet rendbentartaná.
Télen ellapátolná a havat, ill. elvégezné a síkosságmentesítést. A járdákon a közlekedést több helyen
akadályozzák a fák ágai, és a kilógó bokrok.
Várkonyi Zoltán polgármester
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
Központ: Simontornya, Vár tér 5.
Tel.-Fax: 74/486-447
E-mail: csagyesim@dielnet.hu
Készenlét ügyelet: 06 20/568-17-97
Ügyfélfogadás Nagyszékelyben:
Kedd 12.30-13.30 az önkormányzat épületében
13.30-14.30 Terepen
Szíjjártó Renáta családgondozó-gyakornok,
szociális munkás
Ügysegédi szolgáltatás Nagyszékelyben:
Szerda 11.00-11.45
Sztojka János ügysegéd (közgyógy kérelem
alanyi, időskorúak járadék kérelem, ápolási díj
kérelem, egészségügyi szolgáltatás
igénybevételéhez kérelem)
Falugazdász ügyfélfogadása Nagyszékelyben:
Csütörtök 10.15-11.00
Egyedné Fodor Erika Tel: 70/337-1225
E-mail: EgyedneE@nebih.gov.hu
Tamási iroda: 74/471-709

Simontornyai Okmányiroda nyitva tartása:
Személy igazolvány, Lakcím-változás
bejelentése, Vezetői engedély, Mozgássérült
parkolási igazolvány, Útlevél ügyintézése.
Ügyintéző: Bodor Lászlóné, Szabó Anna
Tel/Fax: 74/586-931
Hétfő: 8.00-17.30 (csekkbefizetés a postán 15.45-ig vagy helyben bankkártyával)
Kedd, Szerda, Csütörtök : 8.00-16.00
Péntek: 8.00-11.30
Vállalkozás ügyintézése, Ügyfélkapu
Ügyintéző: Pusztai Beáta Tel: 74/586-932
Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-11.30
Gépjármű ügyintézés
Ügyintéző: Szemeti Tímea Tel: 74/586-932
Hétfő, Szerda: 8.00-9.30
Kedd, Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-11.30

Fonóház februári programja
Helyszín: Művelődési Ház nyugdíjas terem
Időpont: minden pénteken 15 órától 18 óráig
Ez a három óra mindenki számára nyitott, hogy haladjon kézimunkáival, közben mások tapasztalataival
és más emberek megismerésével gazdagodjon. Azoknak, akik szeretnének szervezett formában tanulni
egy adott technikát, vagy egy tárgy elkészítésének menetét, praktikáit, annak figyelmébe ajánljuk
tervezett programunkat. Ettől persze a felmerülő igények fényében eltérhetünk.
Minden pénteken 15-16 óra között: gyöngyhímzés (vezeti: Gyergyói Noémi és Arany Beáta)
Minden pénteken 16–17:40 között tanulunk horgolni és kötni, ki-ki a saját szintjén kapcsolódik be, és
tanul másoktól. (Eddig felmerült igények: tutyi, zokni, furulyatok stb.) Fonal, az ahhoz illő méretű
horgolótű, kötőtű legyen mindenkinél!)
17:40-től rendrakás, takarítás
Február 14-én 16 órától rövid előadást tart Nagy Sándorné a Retextil Alapítvány munkájáról, mely
használt anyagok, ruhák újrahasznosítására szakosodott. Fotókon és a gyakorlatban is bemutatja az
Alapítványnál tanult technikákat.
Várunk minden érdeklődőt, társaságra vágyót, alkotni vágyót nemtől, kortól függetlenül.
Köszönjük az Önkormányzat támogatását, hogy ötletünk megvalósulhat. Váltócipő használata kötelező!
Bócsó Renáta
Tudta-e …?
… ,hogy régebben naponta 5-ször harangoztak Nagyszékelyben? 1. Hajnali harangozás (nyáron 4
órakor, télen 5 órakor) 2. Iskolába harangoztak (7.30) 3. Déli harangozás 4. Iskolába visszamenésre
(13.30) 5. Imádságra harangozás (18.00) Juci néni arra emlékszik, fiatalon majd bedöntötték a kiskaput,
annyira igyekeztek időre hazaérni az imádságra. Körbeült aztán a család az asztal körül imádkozni.

NE ÜLJ OTTHON, GYERE HÁT!

LESZ ITT JÓKEDV, KACAGÁS,

… , hogy mire szolgált és hol volt a fészerajtó? Régen sok háznál, ahol állatokat tartottak volt
fészerajtó. Amikor a szénát hordták, nem kellett betolni kocsit, hanem bementek állatostul és a
szomszédban kivezették az állatot. Kifogták a lovat és kivezették a fészerajtón. Ahol nem volt, ott úgy
kellett betolni a kocsit. Az ajtó az épületek pajtájának a hátsó felén volt és deszkából készült, olyan
szélesre, amin egy marha is kifért.
Máténé Juci néni elbeszélése alapján leírta Hargita Péterné
FARSANGI BÁL
2014. február 15. szombat
Művelődési ház
Program:
19 órától Fánkevő verseny
Szkander verseny nőknek, férfiaknak
Célba dobás, Rex bajnokság
21 órától Limbó hintó:
… Aki átbújik a léc alatt, velünk jöhet. Vigyázz, lejjebb is megy még a léc …
23 órától Tombolasorsolás
Tánc kifulladásig
A bálhoz élő zenét Manzinger József szolgáltatja.
Belépő: 500Ft de jelmezben megjelenők fél áron léphetnek be!
Gyerekek csak felnőtt kísérettel jöhetnek!
Tombola tárgyak felajánlását szívesen fogadjuk
az önkormányzatnál febr. 14. péntekig!
Szervező: Önkormányzat,
Hargita Péterné,Turula Sándorné
Az újságot kiadja a Nagyszékely Község Önkormányzata, 7085-Nagyszékely, Táncsics u. 11., Tel.: 74/408-393
Az újság interneten is elérhető a www.nagyszekely.hu honlapon
Az újság létrejöttét segítette: Bócsó Renáta, Hargita Péterné, Várkonyi Zoltán és az Önkormányzat dolgozói.

