Rólunk szól
Hetvehely község hírei
Önkormányzati hírek
Hetvehely község Képviselő-testülete az elnyert Ivóvízminőség- javító Programja elnevezésű,
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0017 számon nyilvántartott beruházás költségeinek saját forrás
kiegészítéséhez az EU Önerő Alap–ból 12.138.297,-Ft támogatásban részesül. Ezzel a
támogatással, mint kedvezményezett 100%-os támogatást kapott a Belügyminisztérium
Gazdasági Főosztályától Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr aláírásával. A szerződés
aláírásával már elkészülhet az önkormányzat kötelező feladataként jelentkező beruházás. A
beruházás teljes költségvetése 121.000.000,-Ft. A 331.000.000,-Ft összegű szennyvíz projekt
befejezését követően újabb nagy összegű támogatásban részesül a településünk. A kivitelezés
várható kezdése 2014. március, befejezése 2014. december, mely tartalmazza a fél év
próbaidőt is. Természetesen ettől a programtól függetlenül is már az önkormányzat kötelező
feladataként 2012. december 25.-ig elkészült ideiglenes megoldással az arzénmentesítés. Ez
azt jelenti, hogy a csecsemők és a várandós anyák is fogyaszthatják a hálózati vizet.
A védőnő és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat arra hívja fel a figyelmet,
hogy az ásott kútból ne fogyasszák a vizet, mert magas a nitrit-és nitráttartalma, ami miatt
csecsemőtáplálásra nem alkalmas.
Településünk Képviselő- testülete tárgyalta a jövő évi önkormányzati bevételként jelentkező
adómértéket. Változtatás nélkül hagyta, így a következő évben is a jelenlegi adómértékek az
irányadóak: Magánszemélyek kommunális adója: 10.000,-Ft / év, Iparűzési adó: 1,5%
Képviselő-testületi döntés értelmében pályázat készült a Falugondnoki Szolgálat gépjármű
cseréjére. A kiírt pályázat lehetőséget ad azoknak a településeknek, akik falugondnoki
szolgálatot tartanak fenn és a gépjárművük elmúlt öt éves. A benyújtott pályázat maximum
10.000.000,-Ft összeget tartalmazhatott. Sikeres pályázat esetén a 2014. évben valósulhat meg
a jármű csere.
Bursa Hungarica pályázatra 3 db „A” típusú, és 1 db „B” típusú pályázat érkezett. Képviselőtestület döntése értelmében a négy fiatal részére az önkormányzat 5000,-Ft / hó támogatásról
hozott döntést.
Wágner Antal
polgármester

Meghívó
Hetvehely Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja a község lakosságát a
2013. december 10-én 17.00 órai kezdettel a Szolgáltatóházban tartandó
Közmeghallgatásra, Falugyűlésre.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról
2. Tájékoztató az Ivóvízminőség- javító projektről
3. Egyebek
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Kompetencia oktatás
A
Kormány
foglalkoztatás
politikájának
megfelelően kezdetét vette a téli átmeneti
közfoglalkoztatás. A feladat elsősorban az oktatásra
Kompetencia
koncentrálódik, melyben az önkormányzatok is
oktatás
részt vesznek.
Hetvehely
Hetvehely, Okorvölgy és Szentkatalin településeken
a résztvevők létszáma 25 fő.
A program 2013. november 8.-án kezdődött,
munkavégzéssel. December 1.-től kompetencia
oktatáson vesznek részt a közfoglalkoztatottak.
Hetvehely Község Önkormányzata a Szolgáltatóházban biztosít helyet az oktatáshoz és
oktatót is rendelkezésre bocsát, melyet a TÜR Képző Központ elfogadott. Ezzel a
településünkön és a szomszédos településeken élő munkanélkülieken szeretne segíteni,
hogy ne kelljen naponta távolabbi településre utazniuk az oktatásra. Az oktatás 2014.
március 31-ig tart. Április 1-30-ig a közfoglalkoztatottak számára az önkormányzat
munkát biztosít.
Kelenfiné Barics Rita
aljegyző

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
Hetvehelyi Kirendeltsége
ÜNNEPI NYITVATARTÁSA
december 21. (szombat)
december 23. (hétfő)
december 24 – 29.
december 30.
december 31.
január 1.

730 – 1300
730 – 1600
ZÁRVA
730 – 1600
730 – 1600
ZÁRVA

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a Tisztelt Lakosságot
2013. december 17-én 16.30-kor a Szolgáltatóházban
megrendezésre kerülő Adventi hangversenyre.
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Pásztory Csongor
igazgató
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Magyar karácsony története
Magyarországon a katolikus keresztények számára Jézus
születésnapjának fénypontja a karácsonyi misén való részvétel (24-én
éjfélkor vagy 25-én napközben). A református keresztények
szentestén, azaz 24-én istentiszteleten vesznek részt, majd másnap
úrvacsorát
vesznek. December 24-én hagyományosan a katolikus családok
böjtölnek (karácsony böjtje), és csak este fogyasztják el a böjti
vacsorát. Ez eredetileg alma, dió, méz és fokhagyma, majd vajas bableves hús nélkül (böjtös
bableves), végül mákos guba volt, de újabban kialakult hogy hal, illetve töltött káposzta kerül
ilyenkor az asztalra. A néphagyomány szerint a karácsonyi asztal fontos szerepet játszott az
ünnepkor. Az asztal díszítésének és az étkezésnek szigorú rendje volt. A feltálalt fogásoknak
mágikus erőt tulajdonítottak. Régebben a karácsonyi abroszt tavasszal vetőabrosznak
használták, és abból vetették az első gabonamagvakat, hogy bő termés legyen. A megterített
asztalra gabonamagvakat helyeztek, és abból adtak a baromfiaknak, hogy jól tojjanak, az
asztal alá pedig szalmát tettek, annak emlékére, hogy Jézus jászolban született. Később ezt a
szalmát a jószág alá tették, hogy egészséges legyen, de volt ahol a gyümölcsfákra is kötöztek
belőle, jó termést remélve. A szigorú rituálékhoz tartozott, hogy a gazdaasszony nem állhatott
fel vacsora közben az asztaltól, hogy jól tojó tyúkjai legyenek.
December 25-én következik a karácsonyi ebéd vagy karácsonyi vacsora. A család, esetleg a
nagyobb rokonság ilyenkor összegyűlik, hogy együtt fogyassza el a karácsonyi ételeket. A
magyaroknál a bensőséges családi együttlét általában 24-e estéje (szenteste), míg a nyugateurópai országokban többnyire 25-e.A nem vallásos, de keresztény kultúrkörbe tartozók
számára a karácsony általában a szeretetet, a családi együttlétet jelképezi. Karácsonykor
elterjedt szokássá vált megajándékozni szeretteinket. Az üzletek és áruházak a szentestét
megelőző hetekben igyekeznek kihasználni az ajándékozás szokását és reklámdömpinggel
próbálják bevételüket többszörözni – ezzel sokszor pusztán fogyasztási lázzá torzítva az
ünnep hagyományos és valódi lényegét. Régebben a betlehemezés a legismertebb és
legelterjedtebb karácsonyi szokások közé tartozott, amely egy több szereplős dramatizált játék
volt és az egész országban ismertek, nagyon sok helyen ma is gyakorolják. A falusi
betlehemezés legfontosabb eleme a betlehemi pásztorok párbeszédes, énekes játéka volt. A
dramatizált játék fő eleme a Kisjézust imádó három pásztorról szóló bibliai történetre, köztük
a nagyothalló öreg pásztor tréfás párbeszédére épült. A betlehemezés fő kelléke egy templom
alakú betlehem volt, amelyben a Szent Család volt látható. A pásztorjáték szereplői voltak a
kistemplomot vivő két angyal, a három pásztor, illetve a szatmári országrészben őket
kiegészítette a huszár és a betyár alakja.
Forrás: Wikipedia

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS
Pannon Volán ZRT. értesítette az önkormányzatot, hogy a
Komló-Bodolyabér-Mindszentgodisa-Hetvehely
autóbuszvonalon a Hetvehelyről 7.15-kor induló járatot munkanapokon
5 perccel korábban közlekedteti,
és a közbeeső megállóhelyeket is 5 perccel korábban érinti.
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Idősek Klubja hírei
2013. december 10-től minden hét kedd és csütörtök de. 900-1200 óráig Volcsányi Gábor
vezetésével megkezdődik a Bundesministerium des Innern der Bundesrepublik Deutschland
által támogatott számítógépes tanfolyam.
Napjainkban egyre nagyobb szükség van informatikai ismeretek elsajátítására, hiszen sokan
csak így tudnak kapcsolatot tartani gyermekeikkel, hozzátartozóikkal, így olvassák el az
újságot, vagy egyszerűen csak információhoz szeretnének jutni.
Köszönjük az idősek nevében a Német Önkormányzat részéről Magasi Róbertnek, és az
oktatónknak Volcsányi Gábornak, hogy segítséget nyújtottak a pályázat kivitelezésében.
Wágner Ibolya
klubvezető

Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
2013. december 1-én a templomban a szentmise keretén belül megemlékezést tartottak az
elhurcoltak, deportáltak, kitelepítettek emlékére. A szentmisét Sziládi Ferenc esperes
celebrálta. A Hetvehelyi Általános Iskola tanulóinak műsora méltó emléket állított a politika
áldozatainak. A szervező Német Nemzetiségi Önkormányzat koszorút helyezett el az
emléktáblán.
2013. november 29-én a Német Nemzetiségi Önkormányzat jogszabályi kötelezettségének
eleget téve közmeghallgatást tartott.
Strauszné Hell Magdolna
elnök

Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Roma Nemzetiségi Önkormányzat idén is támogatta a
gyermekes családokat. A testület döntése értelmében a
hátrányos
helyzetű
gyermekek
esélyegyenlőségének
elősegítésére 31 roma gyerek részére mikulás csomagot
ajándékoztak.
Grunda Jánosné
elnök
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Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
Boldog Új Esztendőt kívánunk a község
lakosságának!
Hetvehely Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Vis maior pályázat
Településünk képviselő-testülete vis maior pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumba. A
BM Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bizottság helyszíni szemlét tartott a
Hetvehely Rákóczi u. 1. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú 32/1 hrsz-ú ingatlanon. A
2013. május 26-án hullott nagy mennyiségű csapadék miatt a 4-5 méter magas nagyméretű
fákkal benőtt partfalon 25 méter hosszúságban rézsűcsúszás következett be. A csúszás során a
Rákóczi u. 1. ingatlan kerítése megdőlt, a függőlegesen beépített farönkökből kialakított
gyalogjárón repedések, elválások keletkeztek. A csúszás folytatása távlatilag a házra is
veszélyt jelent. Az önkormányzat a minisztériumi szakértőtől függetlenül saját költségén
újabb szakértők bevonását vette igénybe, melynek költsége 250.000,-Ft volt. Szakértőink
műszaki megoldást javasoltak, melynek költsége 9.900.000,-Ft volt. Ezt a szakértői véleményt
írta felül a Belügyminisztérium, és egyben utasította el. BM javaslata a partfal falomboktól
való lekönnyítése, illetve a gyalogjárón a jelenlegi víznyelőként működő rönkök helyett a
vízelvezetés megoldása szilárd burkolattal történjen. Az önkormányzat az esőzést követő
gyorsabb felszáradás miatt letisztította a rézsűt, kivágva a fákat, melyek lazították az amúgy is
csúszásra hajlamos rézsűt. További feladatként javasolja, hogy a farönkökből épült járda
helyett szilárd burkolatú vízelvezetés legyen kialakítva.
Wágner Antal
polgármester

Könyvtárbusz hírek
Műszaki probléma miatt a könyvtárbusz az idei évben nem közlekedik. A várható
időpontja 2014. január közepe. Akinél egy hónapot meghaladóan van könyv,
annak természetesen automatikusan meghosszabbodik a megengedett időszak.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Wágner Ibolya
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Hetvehelyi hagyományteremtő adventi
jótékonysági rendezvény
Szeretettel meghívjuk a község lakosságát az első
hagyományteremtő adventi jótékonysági rendezvényre
2013. december 23-án (hétfő),
melyet a Szolgáltató házban és annak udvarán tartunk.
Műsor:
10 órától karácsonyi zene
11 órakor óvodások ünnepi műsora
a 0-6 éves gyermekek részére karácsonyi csomag ok átadása
13 órakor iskolások betlehemes játéka, kriszkindli
a 6-14 éves gyermekek részére karácsonyi csomag ok átadása
Egész nap:
A rendezvény során az óvodások és az idősek által készített
ajándéktárgyak megvásárolhatók.
A bevétel az Óvoda, illetve az Idősek Klubja javára kerül
felhasználásra.
A vásárlók részére sült kolbász, babgulyás, sült gesztenye és
malacburger, tea, forralt bor, pálinka kapható
Mindenki segítségét örömmel vesszük.
Jó hangulat garantált!
Rendezők: Hetvehely Község Önkormányzat
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Rólunk szól – Hetvehely Község hírei I. évfolyam 3. szám – 2013. december
Kiadja: Hetvehely Község Önkormányzat
Tel.: 73/578-528, Fax.: 73/578-529
7681 Hetvehely Rákóczi u. 36.
E-mail: hetvehely.hivatal@gmail.com
Felelős kiadó: Schlichter János alpolgármester
Szerkesztő: Wágner Ibolya
Megjelenik: havonta, 150 példányban
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