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Hetvehely község hírei – 2018. május

Önkormányzati hírek
Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin települések Képviselő-testületei együttes ülésen tárgyalták a háziorvosi
szolgálat működésével kapcsolatos kérdéseket.
A jelenlegi orvos Dr. Radics Éva megromlott egészségügyi állapotára hivatkozva bejelentette, hogy nem tudja
folytatni a gyógyítást. Sajnálatát fejezte ki, hogy csak ilyen rövid ideig tudta ellátni a feladatát. A doktornő
megkezdte a nyugdíjaztatási ügyeinek intézését, azonban még nem ismeretes, hogy mikortól tudja visszaadni a
praxist.
Radics doktornő Dr. Mánfai Ivánt kérte fel a helyettesítésre, aki lelkiismeretesen látja el a betegeinket.
Az együttes ülést követően a Hetvehely község Képviselő-testülete folytatta az ülést, melyen a település ügyeit
tárgyalták.
Polgármester úr beszámolt a két ülés között végzett munkáról. Elmondta, hogy amiről beszámol, az két hét
terméke.
- Tárgyalásokat folytattunk a Lafarge Cementművel, illetve a kőbánya viszonylatában a hatásterület ügyben.
- Kiadásra került a Szolgáltatóház konferenciaterme oktatási célokra 300.000 Ft értékben.
- Lebontásra került a település szélén található pince, mely használaton kívül volt és már életveszélyes állapotba
került.
- A nagy esőzéseket követően villámárvíz jelent meg a településen, mely csapadékvízzel töltötte meg a Kossuth és
a Rákóczi út közötti Bükkösdi árkot, valamint az Ady és Petőfi utcában feláztatta az utat. Ennek következtében az
út megsérült több ponton. A kijavítására Vis maior pályázatot készített a hivatalunk. Bejelentésre került a
Katasztrófavédelmi Hivatalnak, valamint a Kormányhivatalnak. Az eljárásban a Belügyminisztérium szakértői is
részt vesznek.
- Szociális tűzifaprogramban a településünk 25 m 3 tűzifa támogatásban részesült, melynek az eljárási menetét a
későbbiekben ismerteti a Képviselő-testület.
- Húsvét előtti héten Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin települések önkormányzatinak tulajdonában álló
ikerlakásokban eltört a szennyvízcső. A lakásokban csőcserét kellett végrehajtani, mely bontási munkákat igényelt.
A szennyvízcsövek karbantartása, átépítése 340 ezer Ft összegbe került. További kiadásokat jelentenek a burkolási
munkák.
- Sajnos még mindig nem történt meg a KNPA támogatási szerződés aláírása. A költségvetésben tervezve volt a
támogatási összeg, melynek késése likviditási problémát okozhat az önkormányzatnak.
- Településünk falugondnoka oktatáson vesz részt a falugondnoki hálózat által szervezett oktatási programban
Kecskeméten. A több hónapig tartó program, havonta egy hét kiesést jelent a falugondnokunknak. Ezt az időt
helyettesítéssel látja el az önkormányzat.
A polgármester úr beszámolóját a Képviselő-testület elfogadta.
Lakossági fórum Szentlőrincen!
Lakossági fórumot tartottak Szentlőrincen a Mecsekben folyó radioaktív kutatás ügyben.
Koltai Péter Szentlőrinc város polgármesterének kezdeményezésére meghívást küldtek Ormai Péter külső
szakértőnek, valamint az RHK Kft ügyvezető igazgatójának.
Az volt a kérés, hogy a Mecsekben folyó kutatásokat ismertessék a Szentlőrinci lakosokkal, mert úgy érzi a
polgármester úr, hogy a kutatásban szerepet kell kapni a városnak is.
Koltai Péter polgármester úr felvezető gondolataiban elmondta, hogy több alkalommal kérte a város felvételét az
NYMTIT-be, azonban a társulás elutasító volt.
Azért kérte a szakmai ismertetőt, hogy a Szentlőrincen lakóknak is joguk van megismerni a nemzeti projektet.
A szakemberek által elmondottakban kifejezésre jutott, hogy minden információt megadnak a lakóknak, de az
NYMTIT- be történő tagfelvételt nem garantálhatják, mert az Atomtörvény szabályozza, hogy kik és milyen
módon vehetnek részt a társulásban. Azok a települések is megkapnak minden információt, akik igényt tartanak rá,
de ez nem azt jelenti, hogy a KPNA-ból támogatást kapnak.
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Az atomtörvény arról rendelkezik, hogy azok a települések lesznek jogosultak a támogatásra, akiknek a
közigazgatási területükön belül fúrásokat végeznek kutatás céljából. Szentlőrinc területén nem volt és nem is
terveztek fúrásokat. Természetesen nem összetévesztendő az urán kutatással, melyben szintén fúrások lehetnek a
területeken.
Nemzetközi kitekintésben ugyanazok a szabályok vannak érvényben, mint a magyar jogrendszerben. Az a település
fog szavazni a befogadásról, akinek a közigazgatási területén belül lesz a laboratórium megépítve. Várhatóan 2020ra a jelenlegi 80 km2 kutatási terület leszűkül 10 km2- re.
Közfoglalkoztatás!
Az idei esztendőben is paradicsom, valamint
paprikapalántával lettek beültetve a fóliasátrak.
Remélhetőleg az idei esztendőben elmaradnak a
májusi hidegnapok, mely sok kárt tud okozni.
A szabadföldi művelésben dughagyma, valamint
burgonya került a földbe, és a szabad területre
paprikapalánták is kerültek kiültetésre.
A közfoglalkoztatás jövőbeni helyzete bizonytalan,
mert a választások előtt elfogadott törvény egyes
része, június 1-től lép hatályba. Ez azt jelenti, hogy a
következő három évben csak 12 hónapot tölthet el
közmunkában a közfoglalkoztatott. Kedvezőtlen
helyzetbe kerülnek a 25 év alatti fiatalok is, akiknek
elsősorban a szabad munkaerőpiacon kellene
elhelyezkedni. Az állam Őket abban segíti, hogy
három hónapra a foglalkoztatónak az állam átvállalja
a 100% bért és járulékait. Ezzel esélyt kapnak, hogy
ha megfelelő hozzáállást tapasztal a munkáltató, akár
tovább is foglalkoztatja.
Május 7.-én került megrendezésre a hagyományos
Niels Bohrról elnevezett fizika, kémia verseny az
NYMTIT településeinek iskolái között. Az idei
esztendőben részt vettek az új tagok iskolás
gyermekei is.
Jelenleg már 11 település alkotja a Nyugat Mecseki
Társadalmi Információs és Településfejlesztési
Társulást. A bővítéssel együtt a következő települések
alkotják.
Alapító
tagok:
Bakonya,
Boda,
Cserkút,
Kővágószőlős, Kővágótöttös, Hetvehely.
Csatlakozott: Bükkösd, Cserdi, Helesfa.
Jelenlegi bővüléssel: Dinnyeberki, Ibafa.
A verseny megnyitóján Kovács Győző az NYMTIT elnöke, valamint Wágner Antal polgármester köszöntötte a
jelenlévőket, aki már XIV. alkalommal mondhatott köszönetet a diákoknak és a felkészítő tanároknak a
részvételükért. Az RHK Kft részéről Honti Gabriella kommunikációs vezető üdvözölte az iskolák diákjait, valamint
Nagy Beatrix tanárnő, aki Iskolánk tanárnője. A tanárnő már több mint egy évtized óta vezeti a Niels Bohr
versenyt, mely minden esztendőben Hetvehelyen kerül megrendezésre. A kiváló szervezésért köszönet a
tanárnőnek és az iskola vezetésének!
A remekül sikerült verseny eredményhirdetésénél az NYMTIT tagtelepülések polgármesterei, valamint a felkészítő
tanárok adhatták át a díjakat a jól szereplő diákoknak. A verseny végén Wágner Antal polgármester megköszönte a
jelenlévők munkáját, a diákok felkészültségét, valamint az NYMTIT által átadott kupákat és ajándékokat, melyeket
a csapatok tagjai kaptak. Minden résztvevő diák ajándékkal térhetett haza. A díjátadást követően egy közös ebéddel
zárult a verseny.
Találkozás egy év múlva újra Hetvehelyen!!!

Wágner Antal polgármester
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Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018.09.08-án Máriabesnyőre zarándokutat szervez. Jelentkezni
lehet 2018.08.25-ig Strauszné Hell Magdolnánál a részvételi díj befizetésével. Részvételi díj: 1.600,- Ft,
mely tartalmazza az útiköltséget, belépőjegyet a Gödöllői Grassalkovich kastélyba, illetve az ebédet.
Strauszné Hell Magdolna elnök

Okorvölgy Önkormányzat hírei
Március 10-én nagyon jól sikerült nőnapot
tartottunk.
A közfoglalkoztatás keretében 6 főnek tudtunk
munkát biztosítani. A munkálatok a programnak
megfelelően haladnak.
Április 28-án színházlátogatáson vettünk részt
Szentlőrincen 11 fővel.
Önkormányzati rendelet szerint vasárnap füvet
nyírni TILOS!
Majorosi Józsefné polgármester

Tűzgyújtási tilalom községeinkben
Önkormányzati rendeletek alapján tűzgyújtási tilalom a következőképpen van érvényben községeinkben.
Okorvölgy:

Április 15- november 15 között hétfőtől szombatig 10-18 óráig
November 15-április15 között bármikor

SZABAD

Vasárnap TILOS a tűzgyújtás!
Szentkatalin: Hétfőtől péntekig 10-18 óra között SZABAD
Szombaton és önkormányzati rendezvények idején TILOS tüzet gyújtani!
Hetvehely:

Április 15- november 15 között keddtől szombatig 10-18 óráig
November 15-április15 között bármikor

SZABAD

Vasárnap, hétfőn TILOS a tűzgyújtás!
Hetvehely Káni utca: Április 15- november 15 között hétfőtől péntekig 10-18 óráig

SZABAD

November 15 - április15 között bármikor
Szombat, vasárnap TILOS a tűzgyújtás!
Természetesen országos tűzgyújtási tilalom esetén a fent írtak nem érvényesek!!!
Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető
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NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ 2018. április.
Boda:
Áprilisban elkezdődtek a mezőgazdasági munkálatok, a közmunka program részeként. Elindultak a talaj
előkészítések, majd következnek a vetések.
Bükkösd
A Bükkösdi Önkormányzat 21 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az EFOP 3.3.2-16
kódszámú „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című EU-s pályázaton, melynek
megvalósítása 2018. augusztusában indul és 4 félévig tart.
Cserkút:
Április 29.-én a IX. Szabadtéri Főzőverseny és Vásár című rendezvénnyel várták a település és a környék
lakóit.
Dinnyeberki:
Folytattuk munkálatainkat a hosszú távú mezőgazdasági programunkban, elvetettük a hagymát és
burgonyát.
Az önkormányzati épület együttes felújításához, folytattuk a kiköltözést.
Helesfa.
A helesfai Természetjáró klub április 28-ra gyalogtúrát szervezett, Gyűrűfűre. Április 30-ára Ifjúsági
Klub megalakítását terveztük, 12-20 év közötti fiatalok részére.
Hetvehely:
A Mezőgazdasági Közfoglalkoztatási program keretében, a fóliasátrakban kiültetésre kerültek a
paradicsom, valamint a paprikapalánták. A szabadföldben dughagyma, valamint burgonya került a földbe.
A Start Munkaprogramban folytatódik a mezőgazdasági utak, valamint a szőlőhegyi út építése.
Az elmúlt hónap nagy esőzését követően a természet okozta károk helyreállítására, az önkormányzat vis
maior pályázatot nyújtott be, melyet a Katasztrófavédelmi Hivatal, a Kormányhivatal, valamint a Kincstár
megerősített. Az ügy rendezése folyamatban van.
A Képviselő-testület döntése értelmében nagyobb volumenű karbantartásra kerül sor a volt MŰV ház
újrahasznosítására.
Kővágótöttös:
Április 12-én részt vettünk a Szentlőrincen RHK Kft. által tartott lakossági fórumon.
A Föld Napja alkalmából a Mecsek Zöldút Egyesülettel közösen túrával és a helyi templomban Radnai
Tamás által előadott koncerttel, szerveztünk programot és láttuk vendégül a megjelenteket.
Április 26-án tartott képviselő-testületi ülésen elfogadta a testület a 2017. évi zárszámadást, és döntött a
2018. évi pályázatokról, felújításokról, falunapi kirándulásról.
Kővágószőlős:
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közétett Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban
benyújtott kérelmüket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium befogadta és az értékelő bizottság értékelte. A
nemzeti fejlesztési miniszter Kővágószőlős településen 1 db B típusú sportpark ( "B" típusú sportparkban
található eszközök száma 7. eszközök: húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom
erősítés, létramászás, lépcsőzés, függeszkedés), megépítését támogató döntést hozott.
A Sportpark, Kővágószőlős Újtelep 99/1. helyrajzi számon a bekerített játszótéren lesz elhelyezve.

Mi történt az iskolában?
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Április 9-13. Az idei tanévben ismét részt
vettünk 919 iskola részvételével a Digitális
Témahéten. A Digitális Témahét fő célja a digitális
pedagógia módszertanának népszerűsítése és
elterjesztése a köznevelésben. A program fontos
törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés
az informatika órán túl kiterjedjen más
tantárgyakra is. A részt vevő pedagógusok és
diákok változatos és kreatív iskolai projektek
keretében fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás során. Iskolánkban a
negyedikesek
a
lovagkorral
foglalkoztak,
felsőseink informatika órák keretében a következő
projektekben vettek részt:
"Az vagy, amit kedvelsz - internet, közösségi oldalak", "Biztonságos Internethasználat oktatóvideók", "A
jövő okos otthona (Nemzeti Közművek Zrt.)". A pedagógusok közül néhányan webináriumokon vettek
részt, hogy gazdagítsák módszertani eszköztárukat. Terveink szerint a jövő tanévben még szélesebb
körben, még több projekttel színesítjük a témahét programsorát iskolánkban. A képek bizonyítják, hogy
hasznos volt a témahét.
Április 10. ISKOLANYITOGATÓ - Nyílt nap.
A Hetvehelyi Általános Iskola 2018. április 10-én 7:45-től nyílt napot tartott a leendő elsős, és a mostani
első osztályos tanulók szüleinek.
Április 10. Idei három alkalmas színházbérletünk utolsó előadásán járhattak 6-8-osaink. A Padlás c.
musicalt nézhették meg, mely több szempontból is emlékezetes volt számukra. A szellemek jelmezei
szemet gyönyörködtetőek voltak, a mondanivaló könnyeket is csalt néhány szembe, s mivel az
ülőhelyeink viszonylag közel voltak a színpadhoz külön élmény volt a lekúszó füsttenger, s a többször
szó szerint ijedséget okozó pisztolylövések csattanása.
Április 11. Már hagyomány nálunk, hogy a
Költészet Napja alkalmából mind kört
alkotunk a suli udvarán és minden osztály
kórusban szaval egy-egy verset a többieknek.
A program előtt Olivia néni mesélt a
gyerekeknek a napról, József Attiláról,
lírájáról.

Április 16. Az EFOP-3.3.2-16 pályázat
keretében
(Sumony
községgel
való
együttműködési megállapodás alapján) húsz
~5~
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diákunk (7-8. osztályosok) a Baranya
Természeti Értékeiért Alapítvány és a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Baranya Megyei Csoportja közreműködésével a
sumonyi madárgyűrűző táborba látogatott egy
témanap
erejéig.
Tevékenységközpontú
kooperatív
technikák
alkalmazásával
a
környezeti nevelés és a személyiségfejlesztés
érdekében a környezettudatos magatartás és
életvitel kialakítása céljából az egészség és a
környezet összefüggéseinek, a természethez
való viszony, az egészséges környezet
jelentőségének felismertetése volt a cél.
Köszönetet kívánunk mondani ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya
Megyei Csoportja minden tagjának, valamint a pályázat létrejöttéért Konyári Tímea Eszternek!
Április 17-21. Az EFOP-3.3.2-16 pályázat
keretében (Szabadszentkirály községgel való
együttműködési megállapodás alapján) húsz diákunk
(1-2. osztályosok) a Bársony és "Handicap"
Alapítvány Lóháton a Hátrányos Helyzetűekért
Alapítvány közreműködésével a szabadszentkirályi
tornapályára látogathatott el témanap keretében.
Állatterápiás foglalkozásokon vettek részt, amit igen
élveztek. Megtanulták a helyes állattartás szabályait,
valamint a fogyatékkal élők helyébe is
beleképzelhették magukat, amihez nagy segítséget
nyújtottak a terápiás állatok.
Köszönetet kívánunk mondani ezért a Bársony és "Handicap" Alapítvány Lóháton a Hátrányos
Helyzetűekért Alapítvány minden tagjának, valamint a szabadszentkirályi részért felelős Vertike
Anettnak, aki ennek a résznek gondozója, szervezője, mozgatóereje!
Április 20. Immár IV. alkalommal hirdettük
meg a Mátyás-vetélkedőt, Mátyás király
halálának 528. évfordulója alkalmából. A
járásból Bicsérd, Bükkösd és Abaliget
képviseltette magát 4. osztályos (három fős)
csapatokkal.
A
verseny
a
történelmi
olvasmányokon és Mátyás meséken alapult, de
szükség volt némi Mátyás ismeretre épp úgy,
mint az ügyességre, sőt idén a jó
megfigyelőképesség mellett az érzékszervekre
is, különösen jó szaglásra.
A feladatlapok megoldása okozott némi fejtörést, mégis elmondhatjuk, hogy egy nagyon kellemes,
hasznos délelőttöt töltöttünk el együtt. A nap folyamán a humor és a vidámság is megjelent a három tagú
zsűri (Lóki Károlyné, Takács Viktorné és Grunda János) által elbírált feladatokban. A versenyen ismét
minden csapat győzött, mindenki ajándékot kapott, de mind közül idén is csak egy csapat vihette el a
Vándorkupát, melyet diákjaink jóvoltából Hetvehely vihetett haza. A Vándorkupa ismét hazatért, ezúton
is gratulálunk nekik! Köszönetet kívánunk mondani támogatóinknak, Tóth Attila népi fafaragó mesternek,
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a finom süteményeiért, a zsűri minden tagjának a munkájukért, illetve azoknak, akik név nélkül segítették
a verseny lebonyolítását, nélkülük a verseny nem lett volna ilyen színvonalas. A fényképek is bizonyítják,
hogy mindenki jól érezte magát. Jövőre visszavárjuk a mostani, és reményeink szerint új csapatokat is,
hogy újra megmutassuk Mátyás királynak, van még bátor vitéze és leánya a Magyar honnak.
Április 21. Iskolánk ismét lelkesen csatlakozott a Jobb Veled a Világ Alapítvány „Énekelj a Földért!”
kezdeményezéséhez. Az esemény lényege, hogy a Föld napja alkalmából énekléssel hívjuk fel a figyelmet
a környezetvédelemre és egy fenntartható életmód, gondolkodásmód mellett való elköteleződésre. Videó
és fényképek is készült azért, hogy hangsúlyozzuk, mennyire fontos a Föld. Kérünk, Te is vigyázz a
Földre, mert csak EGY van!

Április 27. TrachtTag. 4. alkalommal tettünk
emlékezetessé egy átlagos pénteket azáltal, hogy
felvettük a német népviseletünk egy-egy darabját,
copfokat fontunk, ahogy a nagymamától tanultuk,
vagy csak feltűztünk egy rozmaringot. Idén a féltve
őrzött ruhadarabokon kívül német népi dallamok is
előkerültek a „ládafiából”. Bartics Noémi és
Grunda Kata adta meg az alaphangulatot trombita
duettjével és a tanár-diák kórus énekével hágott
tetőfokára a jókedv.

Április. Az EFOP-3.3.2-16 pályázat keretében
(Királyegyháza községgel való együttműködési
megállapodás alapján) hat diákunk lovas oktatáson,
lovas terápián vehet részt ebben a félévben öt
alkalommal, majd két évig félévente szintén öt
alkalommal. Többek között a következőket
sajátítják el: a lóval való együttműködés tanulása, a
ló ápolása, gondozása, lovaglás tanulása, a
természet és az ember "együttműködése",
egészséges
életmódra
nevelés,
valamint
mozgásfejlesztés és személyiségfejlesztés céllal. A
lovas oktatást Bükkösdön, a Lovarda Light
Hagyományteremtő Lovas Sportegyesület tagjai
szolgáltatják a diákjainknak.
Köszönetet kívánunk mondani ezért a Sportegyesület minden tagjának, akik családtagként fogadják
minden alkalommal a diákjainkat, valamint a pályázat létrejöttéért Konyári Tímea Eszternek, aki "anyja",
gondozója, szervezője, mozgatóereje a pályázatnak! A sok fénykép arról tanúskodik, hogy mennyire
élvezik a gyerekek mindezt.

Április. Ökoiskola lévén fontos a fenntartható környezetre való nevelés. A nyáron iskolakertet hoztunk
létre, amiben ma megkezdtük a tavaszi munkákat. Ugyanúgy, ahogy egy veteményesben, mi is
kapálógépeztünk, a köveket kiválogattuk, gereblyéztünk és palántáztunk. Kertünk paradicsomokkal,
paprikákkal és zellerrel gazdagodott. De még nincs vége... A palántákat Kaponyiné Zöldhegyi Kingának
köszönjük, a munkát az ökoiskolai munkacsoport néhány tagja és családtagja végezte, amiért szintén
köszönet jár! Reméljük, mihamarabb "arathatjuk munkánk gyümölcsét", a gyerekek nagy örömére!
~7~
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Iskolánk pályázott a "Domestos - iskolai WC-felújítási
program"-ban, s a nyolc kiválasztott iskola közé kerültünk a
feltöltött pályázati anyagainkkal, mely Erős Andrea
intézményvezető munkájának köszönhető. Ez már nagy siker, de
a nagy munka most kezdődik, és nagy összefogást igényel: a cég
weboldalán a versenyben maradt nyolc iskolára interneten
keresztül élő email címmel kell szavazni, s a három legtöbb
szavazatot szerző intézményt támogatja a felújítással a cég.
Fontos: nem elég megadni a szavazó email címét, hanem utána a
Postafiókot is meg kell nyitni és a Domestostól kapott levélben a
szavazatot meg is kell erősíteni. Ha nem talál ilyen levelet,
keresse a Spam mappában!
Minden szavazatra nagy szükség van! Kérjük, mindenki támogassa egy percének ráfordításával, hogy a
mi ezt igenis megérdemlő tanulóink szeptembertől modern, higiénikus mosdókat használhassanak!
Szavazni
MÁJUS
31-ig
lehet!
A
link,
ahol
szavazni
lehet:
http://www.domestos.hu/iskolai-program/iskola/hetvehelyi-altalanos-iskola/

Közbiztonsági nap Szentlőrincen
A Szentlőrnci Polgárőr Egyesület és a Szentlőrinci Rendőrőrs rendezésében 2018. június 9-én 9 00-1500
óráig közbiztonsági napot tartanak Szentlőrincen a Kodolányi úti Általános Iskola udvarán. A nap
folyamán motoros bemutatóra, kerékpár gravírozásra, rendőrségi bemutatókra, bűnügyi laborra,
katasztrófavédelmi bemutatóra, határvadász toborzásra, polgárőr lobbi partira kerül sor.
A rendezvény ingyenes! Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Hetvehely Község Képviselő-testülete együttérzését fejezi ki
az elhunyt lakóink családtagjainak!

Orsós Erzsébet

Wágner András
Nyugodjanak békében!
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Bajnoki mérkőzés XVII. forduló
Szentlászló-Hetvehely
4-1 /2-1/
Hetvehely:
Dajka
Deverdics, Berkes M., Bogdán P., Till
Kiss, Vincze, Bogdán A., Panek
Kempf, Horváth
Gólszerző: Berkes M
Csere: Dajka h. Mihály, Deverdics h. Orsós Z.

Bajnoki mérkőzés XII. forduló (elmaradt)
Nagydobsza-Hetvehely
4-5 /3-2/
Hetvehely:
Gulyás O.
Berkes M., Berkes Z., Bogdán P., Vincze
Ostrosics, Panek, Orsós R., Kempf
Horváth, Dajka
Gólszerző: Panek, Horváth /3/, Till
Csere: Berkes Z. h. Deverdics, Panek h. Till,
Bogdán P. h. Bogdán A.

Bajnoki mérkőzés XVIII. forduló
Hetvehely-Szentegát
2-1 /0-1/
Hetvehely:
Dajka
Orsós R., Berkes M., Bogdán P., Till
Bogdán V., Kiss, Vincze, Ostrosics
Panek, Horváth
Gólszerző: Ostrosics /2/
Csere: Till h. Berkes, Panek h. Deverdics,
Dajka h. Mihály
Bajnoki mérkőzés rájátszás I.
Hetvehely-Szentegát
3-0 /1-0/
Hetvehely:
Mihály
Berkes M., Orsós J., Bogdán P.,Till
Bogdán V., Vincze Zs., Panek, Orsós R.
Kempf, Gulyás O.
Gólszerző: Bogdán P., Orsós R., Deverdics
Csere: Panek h. Deverdics, Vincze h. Kiss,
Till h. Bogdán A., Kiss h. Orsós Z.

Bajnoki mérkőzés rájátszás II.
Abaliget-Hetvehely
1-3 /1-1/
Hetvehely:
Gulyás O.
Orsós R., Berkes M., Orsós J., Bogdán P.
Till, Bogdán V., Kiss, Ostrosics,
Panek, Kempf
Gólszerző: Till, Ostrosics, Wolf (öngól)
Csere: Till h. Deverdics, Panek h. Bogdán A.
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Kiadja: Hetvehely Község Önkormányzat
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Felelős kiadó: Lóki Károly alpolgármester
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